
  

 ت ممايلونلا . ١

 فيلأت
 ةمئألا بطق ةمألا دهع
 هسوب ىب مه خبشلا

 نيلدلل عفنو هنع ىضرو هللا هجر

  
 هنيلآتو همولي

 هيهو هينادينح فاؤلا ديم هيل قياتلو هميتي مل
 ىتتيفلا ميشوربو ئاعسا ربد

 هب هللا فلل

 ةظوف عبطلا ةداعا قوقح

 ١٢٣٤٣ : ةرهانلا
 انذذكتن۔ةملتتلانتتلنلل

 6 لس ميكار < -

هرشنل بابتابع :اميتبماسل“



 م ( | زسم 4 مترككز اخ ٣ ٨
 © . ر

 ٤ ) ٠

 وشا 9 يوز اعم نا
 ) :.- /ت ١ 2 ....

 فيلأت

 ةمئألا طق ةمألا دهنيع
 نةبفطافسوب ىب رت نيشلا

 نيملسملا عفنو هنع ىضرو هللا هجر

 هغيل او همولعب

  
 هخيشو هيخا ديفح فلؤملا ذيملت هيلع قيامتلاو هب مت

 ىسيفلطا ماربا ,ياكسا ربا

 هب هللا فطل

 ةظوفحم عبطلا ةداعا قوقح

 



 فلؤملا ةمجرت
 ةمالا لحاطف هنع زجهي امب نونفلا نم ريثك ىف علضتلاب ماعلا روهظ

 روصملا ضمإ ف رهظ من ث ةداعلا قراوخ _رم دعي ث ملاعلا دارفا ىرحالابو

 لهأ قاف مهنم ادحاو دجمت ادق هنا الا ء سؤرلا مهماقمل ونعت ةمئأو رابكةذباهج

 لئاسولا هل لهست ةئيب مثدحال دجت اننا اما : ةرفاو بابساو لماوع نودب هنامز

 هبهاوم رايثتسا ىلع هدمتو

 ةميزعلا قدصو ركملا ةوق نم هللا هحنم ام دعاست ةموكح دمح نا اماو

 لوبقلاب اهنوقلتي هتمأ دافح ال ةرخاف اراثآ كرتي ىتح ملعلا نم هن همخو
 ةحارلا لئاسو تمدعناو نحملا هيف تمظع نطو ىف ملاعلا اذه لثم ةأشن امأ

 داهطضالا ةأطو هيف تدتشا نثفلا ربثك طسو ىف لب بهاوملا تايكذم تلقو

 لاثتمالاو قحلا لوبق نع نوغكنتسي نيذلا ةكوش هيف تيوقو نيلماعلا ءاملعلل

 ةحجارلا لوقعلا اههانتك ا نع زجعت ىنلا هللا تايآ نف بجاول

 ةمزال نيكلاملاو ةذباهجلا نيطاسالاو ماظعلا ءاملعلا ءالؤه ضأر ىلع
 ةمئالا بطق رشع عبارلا نرقلا لئاوأو رشع كلاثلا نرقلا رخاوأ ىف نافرعلا
 ةمالا د,نجعو

 هراومو ,يذو ,سا

 د خيشلا هرهد ديحوو هرصع ةردان ربكالا دهتجملاو خالا مامالا وه

 ةمالع نبا ليع اما نب ىميع نب نرلا دبع نب حلاص نب ىسيع نب فسو نبا

 يدهم يبأ ربكالا يلولل رصامملا زيزعلا دبع نب دمحم خيشلا يوتفلا عجرمو هناوأ
 ةبسن يهفحلا . نيدلا ب۔ن امهيديأ ىلع ىرج نيذللا يكيلملا ليعامسا نب ىميع
 بعك نب يدع ىلا ةبسن يودعلا . هنع هللا يذر باطحلا نب رمع صفح يبأ لا
 هللا ىلص ىنلا ةايح ىف هتزوجرأىف لاق ء رمع نينمؤملا ريمأ دج يشرقلا يؤل نبا
: اهماتخ ىف هتازجهمو هلآو لسو هيلع



 يدع يب نم تايبالا مظانو

 ديب دنزو سمالاب مويلاو
 دركلااب لكساكو فتكب
 بسن ىلعأ نم كلذ نذا ىف

 ىسيع نب فسوي نب دمحم
 يلولا نبا يلولا وه اند۔خ

 درب ملام لهف اودارأ اذا
 :م دودلا هللا ريص دق

 اجحوأ اس ومش مههوجو ىأر

 اوهنتتاف اراكنا هللا مهاو

 ىتتي نم اهدهاش ةناقو

 (ب )

 دغب مو لاصتا لصت

 )10 دتكو دبك ةواكو

 " دغالاو ذفن ىف ةذكو

 ٢) ( بشن ن عو مر اةءع ن ء كنيف

 ىسيكو ةداس مارك لبحن

 يلتعملا يلولا نبا يلولا نبا

 دعراو قرا هل اولاق مهودع

 مه انيبأ نيح ادلامذ

 (‘)ملاىوذ ىلع تاكشأو رغ
 اوهوام عافتراو باصتنا ىلا

 يقت رسكلا نع نونلا لثك
 قسغلادضوحصلا سعشلئمو قرشموحص لاح ردبك وهف

 خلا .. رمزو يؤل ىف ءىنلابو رمعب يدهع ىف عامتجا عم

 ةتسو نيتئامو فلأ مام باضم وأ ( بازيم ) نم ( نجسي ) دلب ىن دلو
 ةيرجه نيثالثو

 ہعئاصُمو رارحأ

 ىهنلاو فورعملاب رمالاو داشرالاو حدنلاب نيدلا ةيامح ىف هتايح مايأ لتق

 دجويذال ىعسإ نم ريدج . ةوقلا نم هيتوااملكب ملعلا ةمدخ ىفو . ركنملا نه
 ىف لمملا حور اهيف ثعييو ةمالا ىف ةيهلد ةديدج ةضهنو ةميظد ةركف ةايح

 تابثو صالخاو قدصب كلذ ىلا عفدني و هاوق لذبي نا ةزهلاو ةداعسلا جهانم

 اوقلخ ةمالاو نيدلل اوقلخ .م نورب نيذلا نولماعلا ءاملعلا نكيلف اذك ةرباثمو

 ةداقنملا سوفنلا ديب ذخ اللو مارجالا ناردا نه ةيعانجالا ةئيهلا ريهطتل

 يلاطأ محللا نمأتنام ليقو هرهاظ نم ليقو هنطاب نم ذخفلا ةمل ةذكأل )٢( لهاكلا )١(
 نذالا نطاب ىف محللا نم دئاوز ناكسف ءذب دنلل و اهلصأ وأ قتعلا دركلاو (٠ ناسللا) ذخفلا

 ريص ىأر )٤( لاملا )٢(



 نع نيتم جايسب ةمالا ةلطاحاو ء حالصالاو حالصلا جاهنم ىلا ةيميهبلا ظوظحلل
 داشرالاو ظعولا ريثأتب اهيلع اهنم سراحلا عزاولا داجياو ء تالالضلاو عدبلا

 حدنلاو

 . ةين افرعلا راون الا هماق ىف تقرش أو ة ةين دالا ه.هاوم _.رم هيلع هللا ضافأ

 ناكف ةينابرلا ةكسلا هركف ءايس ىف تلبحتو .ةيفخلا ةيملعلا قئاقحلا هل تفشكناو

 نيدراولل الهنمو نبدش رتملل ةيادهو نيكلاسلا ةودق
 ريثك. ميض ىندأ هلاني وأ هتيرح بلسيو ىييالسا بعش مضهب نأ هيلع زهي

 ةسماملا دوجو ىف ةبغرلا ديدش اهبوانب نم ىلع ةيمالسالا ةمالل رهنلاب ءاعدلا

 نأ ىرو ةعنم ىف هلهأو زع ىف مالسالا نودي ذأ بجاولا نم ىرب. ةيمالسالا
 امل ةمئالا تباصأ ةبكت وهف قاهرالا نم ناك نم ئاكىيالسا بمدب ملي ام لك
 ۔ ةماعلا ةعماجلا _ ىمالسالا نيدلا يلا باستنالاو ديحوتلا نم بعشلا كلذ ىف

 ال هنأ همالكب قثوي نم هب ىنأبن ام هناميا ةرق و هللاب هتقث ىلع ةلادلا هرداون نمو

 انيبف ةيعارش ةنيفس ىف سلبارط ىلا سنوت نع جنع ةضيرفلا ءادال جلا ىلا هجوت
 اهب تبهذو ةنيفسلا ةعلق تفلتا ادج ةديدش ةمصاع تبه ذا رعبلا ضرع ىف يه
 اهبف نم لك ملستسا نأ دح ىلا رم لا غلبو يجالا طسو ىلا ةداجلا قبرط نع

 هودجوف سايالا لاح ىف مثو هتقفر هءاج كالاب اونقب أو اهسيئ ر ىنحو ءاضقلل

 يبرق سلبارط ىلا لوصولاو ةمالسلاب هرشو ءىش ثدحم مل نأك امدا انعفطم

 بناجالا نم ةالولا رابكو سسقلا ضعب هراز هنأ اهنمو . لاق ام ىلع رمألا ناكف
 : مهدحأ لاقف هيلت ةجرد ىلا عفتراف ضرالا نم دحاو ىوتسم يف هعم اوفقوف

 هيلع ىلعل الو ولس مالسالا : لاقف ناكملا اذه ف انعم تفق و اله

 دئاكمو رهدلا بئاون نم هتباتنا مكو رطخ هيدل مظي الو رابج باهب ال
 ةميثالا ىديالا نم هلوح تبعل كو . اهمامأ هسفن فعضت ملو مهسفنا ءادعا

 هتقثو هسفن ولع كردي ةالولاو ءارمالاو كولملا ا هبتكم لاطي نم ناف . سئاسد

 نييب لءاضتت نيذلا ءافلخلا دهع يف ةباتكىرب هنأ هل ليختيو . هن :أش لج ىرابلاب

 هدو بطخ ىن ىح رافصو لذ ىلا نيحاجلا هاي ربك ليحتسنو . ةمظع لك مهيأ



 (ذ)

 ىلا هتاغ. يفو و ةمالا ى ين دمت٥ل نمث هآرو ىناثلا ديجلا د دبع ةيلا كولملا ةيهاد

 ةيمالسالا ةعماجلا ىه

 ىنلا تابجاولا رإكا ن٥ اصوصخ بهذملاو امومع مالسالا ةمدخ ىرب

 فشكتتو رومأ بقاوع هتيعملأب هل ىهارتت ىأرلا فيصح ةدارالا ىوق . اهلمحت

 هنم بثك ىلع اهناك انايحأو فيثكلا اهراتس ءارو نم اهنقيقح

 ىف هنم عمسن ام ريثكو . هب ثدح ام عقيف انثدحيف هعور ىف ىقلي دقو

 : ادج ديدش ريثأتب لوقي ليلقب هتافو لبق سردلا

 باوبالا ىلع هنا :لوقبو . كلذ رركي . . ميظع لوه ثدحيو ملاملا بلقني داك

 ادغ هن اكو

 : لاق . ىمظعلا برحلا تلعتشا ىنح هنفو دعب رهشأ ضمت ملو

 باستكا ىدنعو ماهلا بحاصو عوزمو ثدحم ىل بيرالو

 . . . . . . . . . ملع ىناغور بحاصو

 ىمرضلا مامالا لذاتتلا ثيلو ىغولا دلاخ لاق نئلو

 حاهرو بضاوقب ىدهلا رشن ىذلا انأ نوك أ نأب داؤفلا قلع

 : لوقي هلاقم ناسل لب بطقلا لاح ناسل ناف
 مالفالا ةن_هأن ىدملا ردن ىذلا نأ نوكأ نأب دا نفلا قلع

 ةرغلا ةبذماا هضادح نم عركي وهو رغصلا ذنم فيلاتلاو ملعلا رشنل ىدصت

 سيردتلاب سوقنلا ةيذغتو . فيلاتلاو . مومعلا راهزا فاطتقا نيب كاذ ذا وهف

 الو ةحارلا ذخال سوننلا اهيف عجهت ىلا تاقوالا ىف رتغي مل داهتجالا ميظع

 اهفيراخزو ايندلا هتلغش

 ءاهدزالاو ةمظعلاو دجلاو خومشلا نم ةمالل ناكام ةداعا ىلا هتههب تضهن

 لو لامعالا صئاقن ىلا دولملاو لالحنالاو لولا نم اهب لح ام ةمداصمو ةيملعلا
 نم سردناام ديدبحنو مومهلا حيقنت ىلا يلكلا فارصنالا نم ربك أ ةليسو دجي
 روتف الو عاطقنا نودب سيردتلاو فيلاتلا ىلع بكتأف ءارغلا ةريسلا
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 و ت تخب ..لا ةخ ىف ىف ليق ة ىللا م ةزوجرأ . ل ةاتكلوأ ذأ نأ يل ح و

 فلأالا فرح ىف ةربغص ةمطقب الا رفظ أ ملو اهيلع فوقولا ىف دهجلا ت

 غلب نأ دعل هفل ١ يذلا ( عرفلاو ل۔صهالل لماشلا ) باتك هل علاط نم ذا

 هحرشإ كيهان و اعرو الصأ ةعل رش ثلا مولع ىن هخوسر كردأ داهتجالا ةجرد

 آربرحت اهلك أو اهمجأو ةيمالسالا ةيهقفلا بتكساا ىفوأ نم هناف « ليغاا » ىلع
 دهع ذنم ةعيرشلا مولع ةمئاو نيروهشملا نيدهتجلا بهاذم ىلع هعلاطم فةي

 فقو فامنالاو لدملا رصتخن حرشلا هحرش ىف هركف لاجا نمو ةباحصلا

 مجحلا ةعسوتم ءازجأ ةتس غلبي فيلأتب كيهانو لوصالا ملع يف هتعارب ع

 مولع ف هرحبت دهاش ( ريسفتلا ريسيت ( هريسفت ىلع فقو نمو ى هقفلا لوصأ ايف

 سيلخت ) هل أرق نهو . ريسفتلا قئاقح راهظالع هتردقمو هندام ةرازغو نآرقلا

 ةغالبلا مولع يف ةمسلاو نايبلا ةوق نم هيتو أ ام لع ملع ( ىنادملالهج ة ةقبرنم ' اعلا

 باتك ىرممل وهو اهبلاطل اهنادمعا نم اهزارباو ىناعملا قئاقح ىلا صوغلاو

 قطنيو رخ الل لوالا كرت ٤ مهلوق هيف ىلجتيو زاجملاو ةق ةقيقلا سوؤر هل ونم

 : ةرعملا يعأ لوقب هلاح ناسل

 لئاوالا هعطتسن مل امب تال هنامز ريخالا تنك ناو ىاو

 هلو ىمحت ال هب !وج امأ تائملا تزوابحت دقو ريسل رغف هفيلأت ءاصحا امأ

 مهراكتباو مربيلاسأ أىف اهئابدأ نم ربثكيع ءانثو ةيسلدنالا بادآلا ةصاخ ةيانع
 مهتافلؤم عبتتب اصاخ ءانتعا هل نأ امع ىناعملا قئاقر

 : هلوق ين نيدلل هصالخاو هناميا ةوق كل روصتتو هنطاب ةينارون كل قرشت
 بابع عومدلاو بحصو لآو دمحم بحب رومعم ىعرو

 قاهرالاو تابكتلا نم ةيدمحملا ةمالا باتني ام ىلا ةيلاحلا جلاب ريشي هناف

 نع ضارعالاو راثدنالا نم هلاو ملسو هيلع هللا ىلص راتخملا ةنس باصأ امو

 اولأي ملنيذلا نم اهيلع ركلا دادتشاو ركانملاو عدبلاب سوفنلا قاعتو اهب لمملا

 ةباجالا ةمأ سومت يف اهتمواقمو راطقالا كلت يف ةيمالسالا حورلا لتق يف ادهج
 ةطيحملا فورظلا نم تدهاشو تملد امل اذه ىلا ةلجلا ىنعم تهجو امناو

 



 ( دو )

 كاردالا ءاطسب هروصتيام ىلعال . هسفن ركو هترم مظملو ةديصقلا همظن نابإ هب

 ربتعا ءاوس كلذو . هنع هللا ىغر رك او ىمسأ هناف ةنيعم لاح هب دارملا نأ نه

 لامتحا ىلع ءاشنا مأ ردابتملا وهام ربخ رومعم

 داهجلاو لمعلاو ملعلا يف ك مام نينامثو ةمسن هرمع ةلج نم ىحض نأ دعب و

 بابشلا هيلا دوعب نأ ىنف ةيندبلا هاوق يف ربكلا ريثأت اكش هللا ةملكءالعاو
 : لاقف لامعالا لئالج نم دادزيل

 بايا بابشلا دهع ىلا ىل لهف معلصلابو منه مش بيشب تبصأ
 باثي حابي وأ تنلادي ايفو يف ولا فرشلا هل نم نيد مدخاف

 ٠٠٠٠... ...٠.٠. ادج هتهدلن ىقاط تهجوف اكولس ترم هل

  

 لدي هنأالا _ ليحتسملا ىنمتي دقو _ ليحتسملا ليبق نم ىنمتملا اذه ناك ناو

 ىحول ةدارالا كولمم راص نأ ىلا هانمت امف هينافت ىلا هاوق عيمجب هفارصنا ىلع

 هتابح ىضامل ارظن فينحلا نيدلا وحن بجاولا

 ؤرما

 يبكترم ىلع ةأطولا .ةدشو .ناردانلا مركلاو سفنلا ةحامس هتافص نم

 هلكولو ه۔ةح ىف لذبيو فوهاملا ةلاغاو ريقفلا وحت ةليج فطاوعو .. رئابكلا

 رهسو لتبتلاو . تاململا دنع هللا ىلا عزفلا ريثك ث هيلا فهلت ام ةميق نم رثك أ

 راقوو ةبيه وذ فيح لك نم بعشلا ةنايص ىلع صيرح مولعلا حيقنتل ليللا
 قحلا ىف ةدشو

 لوخد دنع نطولا فرش نع دوذلا ليبس ىف هتتايتسا ةليلجلا هلامعا نمو

 دقلو ء قحلاو ةجحلا ةوقب نكلو بارحلا ةوقبال ١٢٩٩ ةنس ةيوسن رلا ةلملا
 نه بكتربام دض ةوسنرفلا ةموكلا ءاسؤر ىلا تاجاجتحا ةدع هل تبأر
 زاعش ةماقا ىلع ديدش صرح هلو ىزئازجلا رطقلاب نيملسملا عم فيحلاو فسملا
 ةيمالا ةموامتمو حلاصلا فلسلا ريس ىلع ةظفاحملاو نيدلا

 نا نوري نيذلا هدعب هذيمالت اهب ماق ىلا نالا ةيملعلا .ةضهنلا هراثآ نمو



 ( ز ) _

 تدعس كو او اهيمئاتنب الا لهجلا ميثارج نم س وفنلارهطتالو اهب الا ةمالل ةدامسال
 لهجلاب ىرخأ تيقشو ملاب ما

7 ٢ 

 ف انكلس دقف دلجم هب ىقي ال اهدادعتو هفيلأت ىلعأ مالكلا ءافيتسا نا

 هروصتي هنع ءىش ركذو هتبطخ داربا عم هفرح يف باتكلا ركذ ةقيرط هل انخيرات
 تاعوبطملا ملاع ىلا هزارباو همامتا ىلع ىندعاسي نأ هللا ىسع ءيراقلا هب

 : كيلاو اهيف بتكي تلا نونفلا ركذن نأ سأب الو

 ريسفتلا . ( عيدبلاو نايبلاو ىناعملا ) ةغالبلا . لوصالا . قالخالا
 بطلا. ربسلا . مسرلا . باسحلا . ثيدحلا . ربلا . خيراتلا . ديح وتلا . دب وجتلا

 . ةغللا.ةفسلفلا .ضئارفلا . ةحالفلا . كلفلا . هقفلا . ةيفاقلاو ضو رملا . فرصلا

 ظعولا .وحنلا . قطنملا . ثيدحلا حلطصم
 تاءارقلاو هقفلا نم نونفلا يف زيجارأو ةبزاجملاكلاوطلا دئاصقلا ررغ هل

 اتيب نينامثو ةئام غلبت ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حدم يف ةيعلدب و ةيبرعلاو

 : اهعلطم عيدبلا فئاطل نم ةفيطل ةئامثلث وحن اهثلآأل طمس يف تمض
 مجعلاو برملا ريل دوجولا ىلا مدعلا نم ايشالا جرخ أ نهل ادمح

 يفررد مكيلاو حئاصنلا يف هلو . ةربثكم لسو هيلع هللا ىلص ءىبنلل هحئادمو
 دادسلا ىلا سفنلا ةيادهو . داشرالاو حصنلا يف ليق ام عيدب نمو ةسامنلا ةياهن

 : ايندلل ليثغلا ليبس ىلع هلوق . داعملاو شاعملا يف داعسالاو

 ابانعا حلطلا نم ىنجب ىذلا اذ نمو هراد جوملا ىلع ىنبي ىذلا اذ نمو
 وه ويبج

 انامد ناك نم لك اراقتحا ىلوو ةميتش هافسلاو لذ ربكللو

 ورم

 اباريما لخادت وأ ءامسلا ىغابت ولو هب زاهمت هلمع تئش امو
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 هلوق لمأتو :

 إ.اهذا بضخي فيسلاب اعلوت الو امدلا هبضخت فيسلاب اعلوم نكو
 ةمظعلا كل روصتت فيك رتو ايظع ائيش ىنملا ةناتمو ىندملا ةمال نه ىرت

 راغصلا ضيضح نع كب ةيئانلا . يرشبلا لامكلاو زهلا جوأ ىلا سفنلل ةذاجلا
 طاطمحتالاو

 هج وب

 اباضغا تبضغا ثيح وأ اضرلا تقوو ىوهلا بنتجاو قحلا راد ثيح ردو
 هلوق يلاعملا ىلا ةحومط ةمنيرش سفن و ميلس بل ىذ لكرظن فقوتسي دقل :

 اباحنج كريغو آدوط مه نكو مهلك تنأ مهنا ىنح سانلا قف
 ًاضابنخناو الالجاو ةمظع كل روصي ام ةغلابلا ةمكلانم تيبلا اذه ىف ناف

 نم اهبف قرةتام هعمجم ىف ةمأ نوكي فا ىلا ناسنالا ىدهن ةمكح . لاك ىف
 ىدتهي هب و . ىغت ربو مهتعي هيف آادوطو . تالامكاا

 ٭ ٧

 اباضحا صخت م مالسالا ةنار ىدل امركم تم وا زلاب شع دب الو

» 

 اباطقاو اثو_غو الادبا تسفانت ىذالا ىلع تربطصاو ًاسفت تبط اذا
 جسن ام عدباو مظن ام ررغ نم ةديصقلا هذهف

 عجرملا ص ہبذليفام

 هذه ىف انل يغبني هنا الا آريثك ايش ءارخشلا لوخو ءاعلعاا ةذباهج هيف لاق
 نامع لحاطف دحأ لاق. لشو نم ةصم ناكذاو انيديأ نيب امم ىنتكت نا ةلاجملا

 اهنم ةديصق . ناخيش نب دمح خيشلا ناطحق ينب ءارعش ربك أو :

 رباكالا ةارسلا هايلفل نيدت ىذلا لضافلاو يضرملا لماكلا وه

 وجه

 رطاوخلا اهيلا تداةنا قرشملابو ةيآ مويلا برغملاب ادغ مامه



 (ط)

 ات ٠

 : ىرخاىف هلو

 ىراجم رورسالو قارفلا لبق ىضرا ا ليل ىشح انضخ املاطلف
 ران رم ةيقب هيلع تبش ةضف رمجب خيرملا امنأكو
 راثلاب بلاطك امسلا بهش هعورت نيبجلا دوسم ليللاو
 : هلوقب صلخت نا ىلا
 راطقالا رئاس فسوب نبا لضف . ىرج اك ضايرلا ىف اهاذش ىرجو

 .ع ٧٨

 راسالاىلوأ ترهب دق ضرالا ىف ةبآ ربكأ شرعلا بر هاشنا
 رافكلا ةبأ وحم لازال ة۔ةرلخ نيملعلا . ىف .هماقاو

 نكن ء

 ران ةوذج ءاملا ىف اهب ىروي ىنا مهلاب ءايجبلا زجعأ دسف
 رامالا ةرساب .توتسا ىنح الملا . ماه هتاه هن تلعو

 : هنع هللا يضر ىورابلا هللا دبع خيشلا ةسومت ةمالع هيف لاتو

 ادرةت « هفصو ىف ىذلا رصملا ةمالع

 ىدترا ن-اعمابو اهلك ىلامملا زاح

 ىدتقا نم هب زف هرصع ماما وهف

 " ٧:

 ىوح مهنع نمو بوبحم نباو ملسم وأ رباج هار ول
 ىول هنع ىذلا لك اوسنو هحدم ىف مهلك !ولافغتل

 » هب

 رعاشلا ةمكح نرم ىبنلا لهأ ىور دق ىذلاب يرح تأ

 راك دحاو ىف ىرولا عمج ركذتب هللا ىلع سيل
 يحاورلا ملاس نب رصان خيشلا ةمالعلا قالطالا ىلع برملا رهاش هيف لاقو

 : ةديصق نم هللا همحر



 (ك) 5

 لحت ملو لحرت مل ةمالسلا كل اهب لازال ابولق تللح مهن

 لذجلاو نامرلاو حورلاورشبلا ىن هتطبغو ىلعالا فرفرلاىف تن 1 ل؛

 لجولاو نازحالا ىف دقفلل نحنو ةدلخ نسح نم كدعو تيقل

 = ٭«

 لسالاو فيسلا لعف ةاثكالو مهكرات مالسالا ىنب نع الحاراي

 لسا م رحبلا رمغ لتحا ول امغ اهب نا ءارهزلا كدهاعم عدو

 »« ٨

 ىلب نامزلا ناك ناو ادمح تدلخ ةدمل راكذت كتيثر امو

 ريثك قلخ هنع ج"رختو ةيلمعو ةيماع هل ةدهاش راثآو ةديدع تامارك هلو

 بانطالا لح اذه سالو

 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 امسا وبا

 ,همل

 خسانلا نم للخ هنا رهظإ 6 انتدايز نم وهف ] [ لكش طسو دجوام

 هركذ ىلا انررطضاف ، يعبطء للخ ضعب باتكلا مام دمب اندجو دقو

 باوص اطخ رطس ةحفص

 اوفالتي نوفالتي شماه ٥٢ ٤

 تعال تممال « ٧٢٢ ١

 نيينرعلل نييفرعلل ٨٨ ٢١

 يكذولو ةاكذلا يكز ولو ةاكزلا ٩٦ ١٤
 ضيحلا ةيلا ناونع ١٢٢

 هل دحا هل ادحا ٢٦٩ ١٧

 ةباثالا يلو هللاو



 (ي )

 اهادع نم ىلا اهنع ريفسو امكحو املع ءايبنالا ثراو

 اهاوكش هل تضوف ذا ءاض_۔_يبلا ةيفينلا ةللا كردأ

 اهاتلقم ةلامه انزح رار م بالا بدنت ةعورح ىنضتت

 " ٧٭:

 اهانس ىعسي قرشلل انتتف سمش برغلا نم تقرشأ ابجع
 ٭« ٭

 اهانس اذهو يبرل تق م س ةيندل ةضيف اهلا

 ع ٨

 اهاصلخ رم تناو الا ةض م يفلا اذ د۔ثاي تيقلت ام

 هززان۔

 ميظعلارعاشلا اذه ةيثرم ىوس ىدي نيب نكب مل هنا ريغ ريثكهاثر ىف ليقو
 نيذللا نيضحملا غوبنلاو ةغالبلا رصع انل ىدباويقيقحلا يبرعلا رعشلا انل ايحا نم

 يغر لاق ةيرشبلا تاغللا لضفأ اهلعجو مهتغل امهب نيزو برعلا امهب هللا صتخا
 : ةحرلا بئاحس هئدج ىلع ضانأو هنع هللا

 لجع يفو ءطب ىف رمعلا ىغةنيس لجالا ةع بقارو ءاشنام شع
« % 

 لمتشم ناوكالا ىلع درف دقفل ةفسآ ناوكالا تضاف نا ورغال
 " ٭

 لمعلاو ملعلا رادم بطق راصف هفقوم ماق اذ نم بطقلا ىعاناي

 نلج لماش شهدب سحا ىنا اهعجأب ايندلا مأ ادرف تيعن
 ن

 لكلا سفنالا ثيغم نيلصالا م ةخونيكلاملا حتف فسوبنبا ىعنت
 لقي ناو لمعي نا سفنلا عورم مهحور ثاوغالا ددم دمحم

 "« ٭



  

 ةمئألا بطق ةمألا دهن

 شيفلا فسوي ىب رحت ئيشلا

 نيملسملا عفنو هنع ىضرو هللا همحر

 هنيلو همولعب

 هخيشو هيخا ديفح فلؤملا ذيملت هيلع قياعتلاو همبطب ماق

 ىتبفطا ميقاربا امسا وبا

 هب هللا فطل

 ةظوفحم عبطلا ةداعا قوقح

 ١٢٤٢

 ديم ؛ ز اا } ع - (
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 هرننعاشابر بللاب لابم : ايباَس



  

 ملسو هرصو هلآو دح انديس ىلع ق ا ىلصو

 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . هايإ الإ دبعن الو . ءاوس هلإال يذلا هلل دجلا

 7 هبزحو فسوب ن ميهاربا جاحلا انخيش يلعو . هبحصو هلآو دمح

 ىلع توملا هب وجرأ . ارصتخم ةيشالاو دعاوقلا عمجي باتك اذهف دمبو

 هونملا . صلاللا بهذلا ل ب هتيمس . ًارضتحم نوكأ موب ليهستلاو مالسالا

 يشحملارمأ ةلئسم دهمت داكتال الث نوكت داكت ةريثك ئاوز هيفو .ه""صلاقلا مل

 ثحبلاو اهنيتأ دمع نمف ةفلاخم نم تيأر امهمو اهنبثأو اهتررح الا اهربرحتب

 ريغ ححصأ ام اريثكو يريسانت نم هريغو دازلا نايمه ىلع هليحا تايآلا ين
 ضعبل تغرفتف ينافكو سسأ يذلا هنال ةتس يأل لضفلاو رثألا ين حمصشام

 يفاشلا ىلع ( نيشلا ) و كلام ىلع (ميلا) و تلق ىلع ةمالع (ءاتلا ) و هركذي ملام

 رشعم انبهذم وهف ليقب هكحأ ملو ءالؤه ىلا هبسن 1 ملامو ةفينح يأ ىلع (ءاحلا) و

 ةالصلا نم فاسلا هيلع ىرجو درو ام اعبت ينلا ريغ ىله ةالصلا زاوج له ءامللا صن )١(
 هيلد هنع درو دقو . هبشالا وهو اهيزنت مهضعب ههركف الالتتسا امأ . هبعصو هلآو يالا ىلع

 ملسو هيلع هتنا ىلص هصئاصخ ىف فنصلا ركذو . ىف وأ ىبأ لآ ىلم ىلص مهللا مالسلاو ةالصا

 الالقتسا ءاش نم ىلع ةالصل
 عرولاو لمملاو ململا نيب نيمماجلا مالعالا نم ناك. قبلادتلا هذهبحامدجو هوخا وم هخيشو

 . ةيملءلاناطوالا ىف ةحايسلل ًابحم ناكو رلملاباطل راطقأ ةدع باج بقاثلا ححصلا ركةلاو قداصلا
 كرننأ دعب ٠٣! ةنس هنع ةناىضر ىفوت ىل ركذام ىلع نامعو ز اجلاو رصمو سن وت لا رفاس

 ةنا همحر ةمئالا بطق فلؤملا مهسأر ىلعو نيدلاو ملعلا لاجر
 لقو صقنو بهذو ىوزناو مضناو دمب و ىنادتو العو عمتجاو رثكو عفترا ىننإ صا )٢(

 ىشمو مالفلا بشو دادضالا نم وهر

 .ملع نا كش الو . ناتلا عيفرلا ىأ هونملاو ينادلا ريثكلا صااقلاب مامالا دبري نأ لمتحي
 بهاذلا صلاقلاب دب ري نأ لمتحو . ىلاعت هلا ىلا دبعلا برقتي هب ذا انأش موملالا عفرأ نم ةعيرشلا

.ثداح ملع هنال بهذي ىذلا وآ . هب لمملا كرتو بهذ ىأ سلفت عورفلا ملع نأ ىلا ةراشا وهو



 ٢٣ ( هللا ةفرعم يف لوالا نكرلا )

 (فاقلا) و هريغ رخآ بهذم انل ناكولو (ان) ةظفل تبت ثيح دارملا وهو ةيضإبالا

 ( داصلا ) و رهاظلا يلع ( ءاظلا ) و لاوقأ ىلع (فاقلا) و (ةز.هلا ) و نيلوق ىلع

 ركذ نودب لاوقأو نيلوق ةظنلو ( وأ ) ةظفلب فالا ركذاو حيحصلا ىلع

 قلعتي ام ليحأو . مالعلا كلملا ديب قيفوتلاو . ناكرأ ةمبس وهو ماهفتسالا ةادا

 ةصخر اهنأ ىلع اهلقي مل اهلئاق نال لوقلاب ةصخرلا نع ربعأو . ريسفتلا ىلع يآلا

 تحص مدنع صخرلا نم اريثك نأ عم هنلاخ يذلا هريغ لوةك هل لوق وه لب

 رمالا ىلع ةصخرلا نوقلطيام اريثك مهئالو ۔ ةصخرلا دح نع تجرخ اهلدأ يدنع

 خيشلا هلف دقو راصتخا نم هيف امل كلذ تدمتعاو ليلد هل الوق ناكولو لهدلا

 ىف لوقلاب وه ربعيو ةصخرلب ناويدلا ىف نوربعي ةريتك ضاوم ىف حاضيالا يف رماع
 ناكنيد ىف نيل ةفيلخ يفقيالو نبالا باب ىف ناويدلا ىف مهلوق لثم ةدحا و ةلئسم

 صخري نم مهنمو هل اه فالخ ذخأي ال كلذكو هيلع ناكام فالخ ميلا ىلع

 : هصن ام مالكلا اذه نع ريبعتلا يف حاضيالا ف خيشلا لاقف اعيمج نيهجولا ىف

 نوذخأي الو مهيلع ام فالخ مهنويد ف نوضقي ال بئانلاو نونجملاو ميتيلا ةفيلخو

 ةلوهسلا ةغل ةصخرلا نا كلذو . خلا كلذ زوج ضعبو مهل ام فالخ مهنويد ىف
 نم اهيف دب ال ةيحالط_هالا يناعملا نا هيفو بعص ولو ليلدلا فلاخ ام احالطصا و

 كحلا هيلا لقتنملا لهساا ىعرشلا كلا ةصخرلا نا ىلوالف ىوغللا ىنعملا ءاقي

 بعصلا ببس دوجو عم رذعل بعصلا

 لوالا نكرلا
 باوبا معنو :هرقم ىلم لمشو اهيعباوتو رقلا ةفرعم ىف

 ءامسلا نيبو اهنيب امو ضرالا ليق يهو ايندلا هناحبس هللا قلخ :مرقلا

 قلطتو ضرالا ىلا ةعباسلا ءامسلا تدر ام ليقو . ضعب هلطباو ضرالا يلع امو

 . سلالاو نجلا اهنكسأو تالاؤسلا ىف هركذو امهيف امو راهنلاو ليللا ىد اضي أ



 ( هلو لقملا ىلع مالكلا ) ؟

 بونذلاب مهلقن وا . مهردقو ميأ ةنازر وا . ضرالا ىلع مهلقثل نباقثلا اومسو

 نجلا نم دلو الا دحاو منم دلوي الو . ءزج سنالاو ءازجأ ةعست نجلاو (قا )

 . منآ ينب راس ءزجو ١١) ج وجامو ج وجلي ةعست ءازجأ ةرشع سنالاو . ةعست

 عرشلا لبق ءايشالا نا ضب" معزو . هبرحنيلع ليلدلا ماق ام الا اهيف ام مهل حابأو
 » - و . - .

 ةوق انروهج دنع وهو لقملا مهيف عبطو . هليلح ليلد ملق ام الا ميرحنلا ىلع

 هللا همحر فسوي نب ىسيع نعو ۔ ضرع وهف نيعلا ىف رصبلاك بلقلا ف ةريصبو

 ليقو . ةروملا ريغو(ت) "") مدقلا نطاب ريغ نادنالا ح راوج ىف نوكي نا زوجي

 لب ) ت ( هن وكسو هكرحو اوظفحو ءايشالا هزبيمل مسج وه ليقو . غامدلا ف وه

 ةريصبلاو ةوقلا ثعبنت اهب هلخاد ىف ناسنالل لاعفأ نوكسلاو كرحتلاو ظفحلاو زيملا

 ناف . ةرباكم الا مهللا اهلوبقل لاجم قي ملو ريسفتلاو خيراتلا بتكف ةروهشم ةياور هذه )١(
 رك أن ١ لاةبنأ الا مهللا ملاماا عب ل وغايب نيصلا مأ مهد رشإلا نم مق ج وج اهو جوجأب ممأ

 شضمبو !لريبسو ناتسكرت بوعثك قرشلا ممأ رثك ] نأ رهاظلا ناف مهنع عرفتم رشبلا سانجأ
 هتناو جوجأمو جوجأي هنم ىذلا ىناروتلا سنجلا نم نولوةب امهنا راغلبلاو رجلاك ابروأ بوعش
 عم . نينراملا ءاململا نم دحأ هملسي ملف رشبلل فشني مل سنجلا اذه نوك امآ . كذ ةقبقحب ملأ
 طارثأ نم ًاببرختو ابهنو التق هلاصثتساو ملاعلا ىلع مهبايسناو ٠ نبن رقلاوذ هانب ىذلا دسلا فاشتكا
 حيحصلا تيدحلاو ناءرةلا هركذ ام ملاعلا اذه ضارقناو ةعاسلا

 ملعأ هتناو رنصالا رطلاب ابروأ ف فرميو
 مدع ىنعمب اهتحابا ىري مسق ةثالث ماقأ ىلع عرمثلا دورو لبق ءايشالا مكح ىف ءامطلا )٢(

 كرقلاو لعفلا نيب رييختلا امناف ةسخلا ماكحالا نم مف ىه ىتا ةحابالا ال اقلطم مكحلا دوجو

 ,/ ةيعرث هدهف جرملا عفر وأ
 كردأ اهف لقملا مكحب لوقي انم ليلقو . انم نيقتحملا ثك أ ىأر ةحابالا لصالا ناب لوقلاو

 تا رهاظلا .هيلا ريصملا بجو عرشلا دري قم نولوقب ما الا بيذعت هناف الثم ناو,لا بيك هررض

 ةلملا مهو اهرظح ىري مقو . ذشنيح مكح الو مكح رظحلا ذا ءالؤه ىلا ةبسنلاب معزلاب ريبعتلا
 نا ىرب مقو . عيرشتلا ةكمل لابم اذهو هل ديؤم عرشلاو لقعلا وه مكاحلا نا مهدنهو

 لرلدلا ماقام الا فنصملا لوقو ةيلكلاب عوشال ثيح عرشلا دورو لبق انلوق ىتعمو.فوقولا اهمكح
 ممفاف . عرشلا دورو دمب ىأ هميرحت

 جلا ىف جاجترا عوقو هنع هريغت لوصحل علاب مات طابترا هل لقعلا نا سفنلا ءاملع لاق )٣(

 خم نم ةطق تدخأ هنأقح كلذ ضناني ام اوتبثا رضاحلا رصملا ىف حيرشتلا ءاملع نم اريثكن أ ريف
 رصحل لاجم ىبي مل ضب لاق ريينن لقأ هلقم ىف هل لصحي نآ نودب ىتف ةيحارج ةيلمع ىف زاسلا
 ناسنالا نم ةصوصخم ةطقن ىن ( لةعلا ) سفنلا

  



 ه ) عميامو . هلهج عديال امو . فياكتلا (

 وهليق يبسكا لقملا هنم دلوتيو . ىوهن امع سفنلا هعنمل القع يسو . ناتروكةملا

 درفنيالو . مولعلا هنه جتنت ةكلم لب (ت) لاوحالا نايرجو ةبرجتلا اهديغت مولع
 غولبلاب لكيو لكأ ذا فيلكتلا قلعتي ىجبطلابو . سكملا فالخب ىببطلا نع

 نوكت نا وهو يوغللا هموهفم رابتعا نودب مازلالا ىف ةيفرع ةقيقح فيلكتلاو
 مازلا وأ . هيف موزل ال ذا هب فلكم ريغ بودنملاو . نوفلكم ةكئالملاو ةقشم هب

 هب فلكم ريغ بودنملاو ةعاطلا هيلع قشت ال هنال فلكم ريغ كلملاف ةقشم هيف ام

 فلكم بودنلاو يهنم رومأم هنال فلكم ثاللاف يهنلاو رمالا وأ . مزلم ريغ هنال

 ( قا ) هيزفت ىمن هنع يعنم هناف هوركملاكب دن رمأ هب رومأم هنال هب

 هكرت ناو ةقشم هرركت نا هبف ةقشم ال تابجاولا نم اريثكن ا عم ةقشملا هجوو

 دوس تارعش ثالثبو هلوأ . (ص) ىلع مالتحاب ىئالاو ركذلل غولبلاو . كلهم

 نييدثلا بمكتب ا۔_هلو . ةظيلغ ءادوسب وأ . نيوادوسب وأ . طبالا وأ . ةروعلا ىف

 دنع اضيأ هلو . دحاولا ىدثلا بمكَب هلو . ضيحلاو لجلاو ىدنلا وأ . تباثلا

 رشع ةسمخ غولببف ةمالع نكت مل ناو . سأب فنا سار قرفو توص ظلنب انموق

 رشع ةثالث وأ . هلرشع ةسمخو . اهل رشع ةعبرأ وأ . رشع ةعبس وأ . (ص) وهو اماع

 (قا)ىيجي انمعراتخم وهو هل رشع ةعبرأو اه

 لخدي ىتح ضئارفلا لوج عسيو نيع ةفرط كرشلاو ديحوتلا ليج عسي ال
 تامرحلاو (ق) ابطورشب هيف كردت الام ءاقبب وأ اهجورخب "") رغكيو اهتاقوأ

 وأ ةتنا دوحجك داقتعالاب لالخا لك وهو . كرشلا وه رمك : نيمسق ىلع اندنع رفكلا )١(
 كلذ هابثاو نيدلا نه ةرورضلاب رلع ام راكنا وأ هتوبنب ةجحلا تءاق دقو ءىن راكناوآ هقلخ هتاواسم

 فارتقا وأ . تابجاولا نم هب رقأ اهبف ةنايخلا وهو ةممنلاب رفكو . قسفلاو . قافنلا وه رفكو
 لسو هيلع ةفا ىلص هلوقكث يدحلا ىف اريمك ك رشلا ريغ ةريبكلا بكترم ريفكت درو دقو تاموعملا

 « رنكد قف ًاضئاح ىنأ نم » هلوقو < ضب باقر مكضعب برضي ًارافكى دمب “نعجرت ال الآ

 « رفكهلاتقو قوسف نمؤملا بابس < هلوقو > رفكدقف راثلا ةيشخ تايلا لتق كرت نم » هلوقو

 عيرلا دنسم ى تنامهحر ةمئالا ءاور ثيدحلا اذه«ةالصلا هكرت الا رفكلاو دهلا نيب سيل »هلوفو
 هظفلوراج ثيدح نه ئءاسنلاو ىراخبال الا ةعامجلا ءاور ثيدحلا هنه هللا ىضر ىالا رونلا .لاق

  



 ٦٩ ) عورملاب بطاخ كرشملا )

 .؛ىثب اهيف فراقيوأ . اهبوصي وأ . هب وصي وأ . اهلجال اهلعف ىلوتي وأ ۔ اهلمفي ىتح
 وه ام ىلع هكرتو هلوق وأ هلعف ىف فقو هكح ملعي ملام الئاق وأ العاف ىأر ناو
 نا قفاوو هنم أربت نا ال ليقو . كلهالإو . فوقو وأ ةءارب وأ ةيالو نم هدنع

 صاعوأ . كلاهوأ . جانف ازئاج قفاوو لهجب لاق وأ لعف نمو . ةريبك هلوق وأ هلعف

 ريغوه ىذلا لعافلا زواجتي ال لعفلاو لئاقلا زواجتي هنال لوقلا ىف كلاه لمنلا ىف

 لعاف ىأر نمو ( قا )لوقلا ف كلهيو لعفلا ن مدقتلا هرك وأ . ملسو هللا ىلص ىنلا

 الاو هنم ؟ىئربتلاو كرش ةريبكأهنا ملعلا ليق هيلع بجو اهلئاق عمس وأ كرش ةريبك

 بطاخم كرشملاو . فراق وأ ذخأ نا الا كلهي ال هنا حضاولاو . هنيح ىف كله

 يلع رذع ءن ةعيرش ىلع ناكو انئيبن ثب هلصي مل نمو لصالاك اندنع ") عرفلا

 (ان ) هللا ةفرعم تابجاولا لوأو . ادحأ رب مل ولو "» كرشلا ىف رذمي الو . ( ص)

 مالكلاف رفكلا يف لخد ةالصلا كرت اذا دبملا نأ هانعمو ےةالماا كرت رفكسلا نيب و لجرلا نيب »
 ىفقنا اذا ىنم تقولا ءاضن:او ةدملا مامت الا كنيب و ىنيب ام لوقت برملاو ، طرشلا قام قاسم
 ى لاكشا الف مهتنساا ىلع دوجومو مهتنل نم فوزم اذهو ابزاحم كنثج اننيب بورشملا تقولا
 هتبلا ثيدحلا

 ناو اهاجا اكرش رغكاهبوجول اركتم اهكرت ناف رفاك ةالماا كرات نأ ىلع احرص لدي ثيدحلاو

 افدارم رفكلا مسا اولمجو نيرفكلا نيب انموق قرفي م املو ةعن رغكر فاك وهف رارقالا م اهكرت
 نم مهنف اهبوحوب رارقالا عم ةالصلا كرات كي مدن ىف اوناتخاف ثيدحلا ىنعم مهيلع لكشا كردلل

 رهاظ نه هب اوجرخ اليوات ثيدحال اوناكنتو هكرشي مل نم مهنمو مهمعز ىف رهاظلاب اذخأ هكرش
 عرفلا دوصةمو ظفلا

 نم ةبولطملا ةدابعلا « مكسر اودبعا ىانلا اهباي » ىلاعت هلوق لثم ىف مه باطخلا لومشل )١(

 هب الا متي ال ج رسا ۔ىعلاب رمالا نال . هب الا جصت ال ذا نامبالل ةلماش رافكلا

 ةدابعلا بوجو منمي ال كرشلاف اهلبق ءوضولإب رءا ةالصلاب رمالا نا ا : نايمحلا ىف بطقلا لاق
 قيامت نال ةدابعل ةلملاك< مكقلخ ىذلا » يلات هلوةف . هكرت دمب اهب لاغتشالاو هكرت بج لب
 ةراملاب نذؤي قتشلاب مكملا

 دهاش مظعا نيوللا ددجت ىفو نوكلا مناص كاردال بابسالا رفوتو سأالدلا دوجول )٢(
 دجوم نودب ءىش دجوي الو .تاي الا ربك ا هسفن ىنو دوبعملا هلالا ىلع

 راهقلا دحاولا ىلع نالدي الفا جاجل تاذ ضرالاو جاربا تاذ ءايلاو
 دحاو هنأ ىلع لدت ةيآ هل ءىش لك ينو



 ٧ ( للا ةفرعم بت لوالا بابلا )

 (ق) رظنلا وأ ( ص ) وهو
 م ةرمعلا من جحلا م موصلا مث ةاكزلا مث ةالصلا مث نامالا نع ةمابقلا موي لئسي

 . ةفدارتم وأ . قدص املا ةدحتم موهنملا ةفلتخم نيدلاو مالسالاو ناميالاو . ملظلل

 (قا) ةنيابتم وأ

 لوالا بابلا
 لوص فو

 صوصخم ماع هلاالف وه الإ هلإ ال هنأ هب رارقلاو هناحبس هللا ةفرعم بجت لو رلا

 نوكف ىنثتسملل عضولا بسحب ماعلا لومش ىفكي لصتم ءانثتسالاو هللا هيف لخدي مف

 لك اذكو كلذك سيلو هللا الا هلوقب س أو هتيانعب كرشأ هلوخد ىنع واف الصتم

 ينثتسملاف . ىنثتسملا هيف لخدي مل هنأ رم ألا لوأ نم هنم ىنثتسملا دارب لصتم ءانثتسا

 ىف ىنك كلذك س يلو اقداص ناكم بذك ناك الاو صوهلا هب ديرأ ماع هنما

 امضو ىنثتسملل هنم ىنثتسملا لوهش ءانثتسالا لاصتا
 تافص نع لاعتم . هللب هريغ ىسي الف ةدابعو العفو ةفصو اذ دحاولا وهو

 هتيلوأل لوأ ال ىنعمو ث ءايشالاك ال ء ىش وهو رخآ الو هل لوأ الف تاقولخملا

 ءاقبو اقبس ىأ مهئانفو قلا دوجو بسحب ةيرخآو ةيلوأ هل نا هنيرخآل رخآ الو

 دجوام ءىشلاو . ءىش هنع ىفخي الو ءاقبلا كلذل رخآالو قبسلا كلذل لوأ الو

 يقابلا دوجوملا وأ . هل دوجو ال امو كلذ وأ ( ان )دجوي امو ىنفو دجو امو بو

 ىلوالاو دوجوملا نع ريبدتلا هللا مطق وا (ص ) وهو دوجو دعب مدعلا ءانفلاو ( قا )

 هل ناتباس هببسو ءانفلا عاقياو ( ق ) دوجوملا نع هللا ريبدت عاطقنا ريبعتلا ىف
 هب لوقلا ىلع اهلك اهمدع امأو اهثودح لبق وأ اقلطم تاقولخملا مدع لزالاو

 الام وأ . اذه ىلع الزأ ىسي الف « ههجو الا كلاه ءىش لك » ىلاعت هلوق ىف

 (قا) امهنيب لازي الامو هل ةياهنالام دبألاو . ءىش الو هللا نوكو أ . هل ةيادب



 ٨ ( ىلامت هتافص يلع مالكلا )

 نالذملاو ءانغلاو مدعلاو لزالا قلعتو . دوجو دمب وأ . الصأ ءىشلا ءافتنا مدعلاو

 زع هللا فلغي الو . ءىش ىلا ال كرتلا ىنعمب ىتلا بلسلا ءامساو ( ت ) لاحلاو

 . ًاربحم سيلو رايتخالاو بسكلا ىلع بقاعيو بيثيو ديعولا الو دعولا لجو

 لئالدلا رهاظ وهو . رهاقو دجومو كلام ىعم هقلخ رئاسو شرعلا يلع وتسم وهو

 هلع لوزي الو اهب هملعل لوأ الو نوكت نأ لبق ءايشال ملاعو . ساوملا نع نطاب
 لاعفالاب هماعهرصب و.هلوبق ىلع قلطي و لاوقالاب "هملع ههدسو . تاودبلا هلودبت الو

 . لاوقالب ريصب لامفالب عيمس زاوج ءايضلا فو .ضارعالاو ماسجألاو تافصلاو

 مالكلا قلخ هللانا ىوراك ةرجشلاو ءاوهلاك ءاش ثيح مالكلل هقلخ هماكنو همالكو

 هقلخو قولخم ناسل ىلع هؤارجاو . ليربج الو هتبج هعمست الو هلك ى سوم دسج ىف

 فصوب الو ةفص وهف كلذ ىف دضلا ىنن دارملا ليقو . لمف كلذو قولخم هب ملكي ام

 الو ةكرح الو ضرعالو مسجب الو حراوجلا نم اهريغ وأ ناسل وأ نيع وأ نذاب

 ناكم الو نامز هيوحي الو نوكس

 هظفحالولو لا,لاب رطخي ام لكل فلاخم ةردقلاو ملعلاو ظفلب ءىش لكممم وهو

 بسكلاو حيبةلاو نسحلل قلاخ . اه تبلل هناف اهنيح ىف مدعلا ىلا ءايشالا تمجرل

 قلعتي معلاو . رودصلا تاذب لع . نناكلال ديرم . نكمملا ىلع رداق . امهلعاف نم

 ىنعمب قلطتو نناكلاب ةدارالاو نكملاب ةردقلاو دجوي وأ دجو ىذلا نكمملاو بجا ولاب

 لاق نم قفانو ىرب الو . نوكي ال وأ نوكي هنأ ءىشلا ىلع ءاضقلا ىنعمبو مل
 .ةمعنلاو . ايندلا ىف ىري لاق نه كرشأو . ءارسالا ةليل دمحم هآر وأ ةرخآلا ىف ىري

 فاشكتأهرمهب وهل تاعومسملا فاشكنا هعسف هل ءايشالا قئاقح فاشكتا ىلاعت هلا ملع نا )١(
 وهو ءىش هلثك سيل ىذلا قحلا دوبعملا قئاللا قلطملا لامكلاو لالجلا وه اذهو هل تارمبلا
 فاشكتا هل تامولدلا فادكتتا يف فاك هتاذف . اذه ريف ىف هنع هتنا ىضر هتبا ام ريصبلا عيمسلا

 فاشكتا يف فاك هتاذ و . املع ىسن اهب ةمئاق تاذلا ىلع ةداز ةيقيقح ةب ونعمةفص يلا جاتحم ريغ امات
 .ام هفيآت ضعب ىف باطقلا تيأر ىنا تركذت رطسالا هذه تبتك ذاو جلا امات افاشكناهل تاعومسملا

 رك ذ ةبسانم اده نآ نظأو تاموملوملا فاثكتا يف فاك هتاذ ىلوةب ىنم لبةتي نأ ها وجرا هانعم
 .دم أطخلاف الاو ,ظفاح قدصت نأ هللا وجراو فرا.لا فرعا ةلالجلا ےسا هيوبيس لوق



 ٩ ) لوسرلا ةفرعم بن (

 هب طحتو "") هبونذلف ةكوش وأ امه ولو ناسنالا ببسب امو . لدع ةمةنلاو لضف هنم
 بصنب الا ةبيصم هتباصا ىلوتملا ريغ ىف لاقي الو ةجردلا ءالعل وأ ًالسم نا هنع
 هيلع باثي ام دارملا سيل هن أ ىلع لدت ةنيرق

 ىنعمو . هللا نم ةمحرب الا ملسو هيلع هللا ىلص انثيبن ولو دحأ ةنجلا لخديالو
 تافصب فصتا نم دبعأ تكرشأ الاو ىسملا الو مسالا ال ىنل دبعا ضمبلوق
 تدبع لاق نمو اهب فصتا نم وه ىنملاف هريغل دجوت ال هتنب ةصتخم ىهو لامكلا

 نم نأ مو أ امبرف ممالا هنمضت امل ال همسا ةهج نم هدبع هن كف هللا ىع ناف ى ملا

 هتيلعب نذوي قنشملا ىلع م كلا نأل ةدابملا قحتسي ًادانع هللا ىنس وأ انلا ىمس

 دوجولا بجاولا دارا امنإىسملا دبعا لئاقلا ناف الاو . صيح : كلذو . لطاب كلذو

 لوقت كنأ ىرت الا رفكي مل تاذلاب دوجولا رجاو ىنعو مسال ا ديعا لاق ولو تاذلاب

 وه هؤامسا

 نب دمع هنا هب رارقالاو ملسو هي هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفرعم بهت ىلاملا

 هدجالو هيباةفرهم مزلن انال ليقو . ًاضي أ بلطملا دبع هدج ةفرعم مزلت ليفد . هللا دبع

 مزات الو ٠ همسا فرمي نأ دازجا هرضح نهو . ىدا هن أ ةفرعمو همسا ةفرعم لب

 ءايبنالا مناخ هنأو ةنيدللب هربقو هترجهو ةكمب ثبو دلو ىحثاه ىرع هنأ ةفرعم

 اهلهج وأ هتافو يف كش نمو ٠ ضعبل افالخ ةجهلا موقت ىتح هللا تالاسر غلبم
 هلاثمأ ىف اذكو . كرشملا ماكحأ هيلع ىرجنال نكل كرش ةلصخ بكترا يأ كرشا
 ٠. ةكمناللا ةفص ىف ي اهيف هتوم لع موزلب لوقلا ىلع ةنيدملاب هتوم لهجك

 : ل ١ و> ة هث الث غيلبتلل و

 هبكو ناسنالا ةردقم تحت ىذلا وه ذا بئاصملا ىلع ال ربصلا ىبد باوثلا نا ضعب لاق )١(

 هناو مهيلد دتشي نيلاصاا لا ه لسو هيلع هتنا ىلص هلوقكب ابلا اذه ىف ةدراولا ثيداحالا هدريو

 « ةجرد اهب هل عفرو ةئيطخ هنع اهب تطح الا كلذ قوف اف ةكوش نم ةبكن انمؤم بيصي ال

 ةشئاط نع هبمش ف قيميبلاو مك الاو نابح نباو دجأ .اور

 .اهكادي ةكوشلا قح نرء الو م٥ الو بصن الو بصو ن“ ن نمؤملا بيصي ام » هلوفو

 > «"اثيس نم « هللا رفك الا

 ءاش نم هيتؤي عساو هللا لض بئاصلاو مالألا باوثىلع ةدايز ربصلا ىلع باشو

٧٢ 



 ٠ ١ ( نيب رادال م ع ُينلا دهع )

 هباتكو أ هلوسر وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نوك نأ ( ىلوألا )

 رذعيف ءيبن نيد ىلع نه هربخ لصي ال نأ ( ةيناثلا )

 اهجو رامع وبأ اهلعجو رذعي الف نيد ىلع نكي مل نم لصي ال نأ ( ةثلاثلا )

 لأب ءيبلاو لوسرلا ظنل قالطا زوجو . ًامجو هباتكو أ هلوسر غيلبتو ًامجو هغيلبتو

 وذ توصلا ضفاخ حفاص فاع مضاوتم وهو ( ص ) يلع نآرقلا يف درو امك هيلع

 سوأ نب ميقل ةميظع ةكرب هحتف لبق هيف مطق هنا كلذو ماشلاب هكلمو ميظع قلخ

 سوأ نب قل ىطعأ هنأ يورو سدقلا لامعأ يف يهو نييميقلا ةكرب ىسنو يرادلا

 هللا دبع نب بيطلا هيخأو هللا دبع نب هللا دبع يأو سيق نب ديزيو معن هيخأو

 : هيف متك ةبهلا هولأسو اوماسأ دقو نامنلا نب ةهكافو
 ميراي انال

 نييرادلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم بهو ام هيف ركذ باتك اذه

 امو ميهاربا تدبو موهطرملاو نوربحو نويع تبب مل بهو ضرالا هلا هاطعأ اذا

 دبالا دب ١ ىلا نهيف .

 بتكو ةنسح نب ليبحرشو سيق نب ةميزخو بلطملا دبع نب سابع دهش
 نأ هولأسو هيلع اومدق رجاه املو . ترجاه ينأ اوعمست ىتح اوفرصنا لاق م

 : هيف بتكف [ماتك مه ددجي

  

 ينإ . هباحصأو يرادلا قل هللا لوسر دمحم _ ىطعأ يأ _ ") ىلطنأ ام اذه

 ليذهو ركب نب دمس ةئل ىه هريغ لاقو نيتلا ةغل ىه ىرهوجلا لاق يطعأ يف ةغل ىطنا )١(
 ءاطلا ترواج اذا انون ة:كاسلا نلا نولم راصنالاو سيقو دزالاو.

 هطنا لجرل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنا بهشلا ىور اهيف مل_۔و هيلع هتنا ىلص يبنلا اهفرش دقو

 ءاعدلا ثيدح يفنو ىطمم ىأ ىلعنمو لؤسم هتنا لام ناو رخآ ثيدح يفو . هطمأ ىأ اذكو اذك

 ةجبثلا اوطناو لثاول هباتك يفو ىلفسلا ديلا نم ريخ ةبطنملا درلا رخآ ثيدح يفو تيطنأامل عنامال



 ١ ٠ ( كرفلا نم هب ناسنالا جرخ ام )

 ةيطن 77 حو مهتمرب مهارا تببو موهطرملاو نوربحو نوينع تبب كتيطنأ ا

 هللا هاذآ هف مماذآ نف دب ألا دب أ مهباقعالو مه كلذ تملسو تذفنو تب

 بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامعو باطخلا نب رمعو ةفاحق نب ركب وبأ دهش
 بتكو نايفس يبأ نب ةيواعمو

 هذفن أو ركب يأ ةفالخ يف كلذ حتفو

 : ايسق رشع ةتسو ةمدقم هيفو لاثناا

 ةمدقملا
 . الامجا اهب رارقالاو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس هب ءاجام ةيقح داقتعا بهي

 ن قطني مو نهدقتعا نم نا ضعب لاقو . ثالثلا لجا داقتعا يكي ليقو

 امأو . قفانم كلذ هيفكي دهنجم ديلقت نودو داهتجا نودب لاق نم ناو كرشم

 وأ هلابب رطخي وأ هنع لئسي ىتح مسو امو هتقو ءيجي ىتح عسو ام هنف ليصفتلا

 كلم و أ ءيبن نييمتك ةجحلا موقت ىح مسو امو هلل تافص نم ةص نييعتك هركا

 قحلا ريغب هيف لق اذا رذعيال نكل ثيراوملا مسقك ب ملق نم دجوام ادبأ عسو امو

 هيف أطملا بوص وأ لهجب هفراق وأ
 هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلال نأ داقتعالاو رارقالاب كرشلا نم جرخي امناو

 عبرأب نمؤ» ىح د۔ع نمؤي ال « ملسو هي هلع هللا ىلص هلوق امأ او . ىنح هي ءاج ام ن أو .

 تروللا دعب ثعبلاو قحلاب تثعب يناو هللا لوسر يناو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 ولو امهنال ةدحاو ةلصخ ردقلاو ثعبلاو لماكلا ناميالا دارملا نأ هبجوف « ردقلاو .

 ثعبلاو ةلاسرلا وأ . امهب مامتهالل ركذلاب اهصخو ىحلاب هلوق ىف الخد دق نكل ارياغت
 الا هديحوت مت ثالثلا لجلب ىنأ نمو تلاثلا يف اهلوخدل ثالث دارملاو ةدحاو قحل

 هلا ىلص ةا لو۔ر ىطنا اماذه ىرادلا مب .ل هاتكزو ( ةقدصلا ىف ماملالا نم ةطسونملا ى أ ).

 جاتلا ها ٠ هدالوأ دنع ظ ومع وهو ف, رشلا ءاطنالا اذه نوءيو ا ملسو هيلع
 دمس ءاطنت۔ا ةغللا هذه ىسنو تاق

  



 ١٢ ) ءانفلا دعب ءارشالا ريدم (

 دنع هديحوت نيال هنأ انرورمج ركذو هبف كذ وأ ةينآلا ماسقألا نم امسقركَنأ نا

 اهنماربو ةلجخاةيالوبوماسقالا ةفرعم الا هللا

 لوالا مسقلا
 تومب لقات لك نأ داقتعا وأ . ىلات هللا الي توح يح لك نأ داقتعا بي

 لوقلا ىلع رانلاو ةنجلا الا ىشالتلا ىلع ةيناف اهلك ءايشالاو لوالا روهشملاو (ق)

 ماودلاو بالقنالا ىلمف نيناجملاو لانطألاو نينلكلاو . نآلا ")اهدوجوب

 ناويحلا رئاسو رافكلا لافطأ ىف ليقو . ىشالتلاو بالقنالا يلف ناويحلا رئاسالاو

 توملاو . ناف ريغف بنذلا مجع الاو ليق . لانطالا ىف أطخ وهو ىشالتلاىلع ءانلاب

 تولملاوأ .مدعلاو ةكملا لباقت امهنيبف جازملا لادتعا عبتت ةوق ةايملاو . ةايهلا عاطقنا

 ناب بيجاو . داضتلا لباقت امهنيبف توملا قلخ لجو زع هلوقل ىجلا ىف ةقولخم ةيفيك
 رظنلاب لك لقعت ناف نبدوجو اناك نا نيلباقتملا نا كلذو . (ق) ريدقتلا قلا

 . ضايبلاو داوسلاكن اداضتف كلذب القعتي مل ناو ةونبلاو ةوبالاكن افياضتق رخألا

 هصخش بسحب يدوجولل الباق عوضوملا نوكهيف ربتعا ناف ايمدع امهدحأ ناكناو
 نع اهمدمكب يرقلا هنج وأ ةأرملا نع اهمدمكهعون وأ درمالا نع ةيحللا مك

 ربتعي مل ناو مدعلاو ةكلملا لباقت نالباقتف ةرجشلا نع اهمدمك ديعبلا وأ سرفلا

 بلسلاو باجيالا لباقتف داوس ال ناو داودلاك كلذ

 داعنو ءىش ريمن ىلا مدعتو ءىش ريغ نم تقلخ :رضخ مدع ءادشالا كالهو

 بلدلا لفسأ لدرملا ةبح لثم وهو بنذلا مجع نا درو ام ىنعمو . ءىش ريغ نم

 ةينافلا نايعالا ديعي هناحبس هللا نا هنم تبني ناسنالا ناو ىنفي ال صعصعلا دنع

 نيقتملل تدهأ » ىلاعت هلوق لثم تإنآ ىف ىضاملا غيصكهيلت ةلدالا رفوتل هبشالا وهو )١(
 املاثمأ يف « ةنحلا كجوزر تنأ نكسا مدآ اي انلقو - نبرفاكلل تدعأ

 انا _ هتا رمأ ىنأ » هلوةك عوقولا قةحت ىلع لدي لجو زه هقلا مالك يف ىضاملا نا ثحبيو
 « رثوكلا كانيطعا

 اهترهشو دوجولا لئالد ةرثكسا حيحصلا ىله ناندوجوم امهو . مامالل ىنأيسو



 ١٧ ( ةعاسلا مايقب ناميالا )

 . اضيأ ينفي هنا قيقحتلا نا عم كلذب الا ةداعالا رذعتل ال ةكسهل هيلع اهبكريو.

 نكل ىا مطقنم بكرب هنف بنذلا مجع الا ىنني مدآ نبا لكثيدح ىف ءانشتسالاو

 تالاؤسلا ةيشاح ىف هتطسبو ىل رهظ ام اذه . هتداعا دعب بكري هنم بنذلا مجع

 ىناثلا مسقلا
 اهبرقل نكلو اهملعب هللا صتخاو توملا ةخفن وهو ةعاسلا مايق داقتعا بجي

 ناو اهترو اهبر تالاؤسلا ىفو « اهتبر ةمالا دلت نا » ثيدحلا ىف ام اهنم تامالع.

 بسحلا ىف بالك دلولا نوكبو باسحأ ووذ مهو نهيلاوم نم ندلي ءامالا نا ىنعملا

 كلذ لبق دوجوم كلذ لصاف الاو ةدالولاو ىرسنلا ةرغكد ارملا لعلو لاق اذك

 ديريو ماعلا اذه ىف ةلخنلا تدلو لوقي كلذ لثمب ريبعتلا انخيش ةداع نهو نامزلا

 ىف ديسلا تنب هترابع نكل كلذ ركذ ىوونلا تيأر مث ليخنلا ةدالو ةرثك

 وأ ةأرملا ىرتشت ىتح ىرارسلا عيب رثكي ليقو اضيأ لاقو . هلل دملاو ديسلا ىنعم.

 (ت)ةما دلولا ما نا ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو ليق .هما اهناب الهاج اهدبعتسيو هها لجرلا

 ىف لماعت هانع ةرح دلولا مأ ملسو هيلع هللاىلص هلوق امأو . دلولل ةبوبرم امنا ىلع صنلل

 يف ةيقاب اهناو ةباحصلا دهع ىلع تعيب اهنا كلذل لديو ةرحلا ةلماعم ناسحالا

 اهكلم ديسلا تام اذا اضيأو . اهتدالو دعب حاكن دقع الب عماج اهناو مادختسالا

 . ثعبلا ةخفن تقو ىلعو . توملا ةخفن تقو ىلع قلطت ةعاسلا نا ىفخي الو .هدلو

 ةعاسلا مايق اضيأ قلطيو . هدعب امو هنيب امو هلك كلذل ماعلا عساولا تقولا ىلعو

 مايق تقو داري نا حص ةمايقلا موي ليق اذاو . توملا ةخفن عوقو ىلع ةمايقلاو

 نم مايقلا عقي ىذلا عساولا تقولا وأ . توملا ةخفن تقو وأ . مهروبق نم سانلا
 ماقملا ريرح اذه .هضعب ىق روبقلا

 ةخفن ىلا ايندلا نم توملا ةخفن دمب امو ايندلا ىف توملا ةخفنو عزفلا ةخفن و
 ايندلا ءانف نيب ام » لسو هيلع هللا ىلص هلوق امأو نيولملا دوجول (ظ)(ص) وهو ثعبلا



 ١٤ ) باسحلاو _ ثعبلاب ناميالا بج (

 نه وأ . ايندلا لهأ ءانف نبب ام هريدةت لعاف ة هنس ىأ » نوب را ثميلا تقو ىلا

 هذه ءانف ناعفترت الو ناه.تبس ال ناتضئانئه ة ةرخ آلاو اين دلاف امهيملعو ةرخ الا

 ءانف سي ناعفترم نادض امهف ةرخآلا ن .. الو اين دلا نم ال وا أ . كات ثودح

 كلم وأ . خفنلا ف ل ربح هنعي وأ . ليفارمس ال خننلاو . 7 ثودح امهادحا

 ةرخآلا فلاخت ايندلا نا ركذو ليلدلا ىف كاذ ضهب بوقعي وبا ركذ (قا) رخآ
 ةدملا كلت ىسنو . ءايحالا طبترم ةي آلا ىف كالملا ناو . مدع ىا داسفو نوك اهناب
 . (ص) يلع ةرخ آلا ىف وهف ةعاسلا لبق تام نمو . اقلطم ليقو .ريخالاىلع خزربلا

 (قا) خزربلا ف وأ .ايندلا ىف وأ

 ثلاثلا
 . روهجلا دنعو (ان )اهنيب ةينافلا داسجالا وه ثوءيملاو ثبلا داقنعا بجي

 فاؤيو . نالوتلا هلثم وأ .هنيعب اهنم ىنف ام داعيف (ق)لطاب وهو اهلثم داسجأ وأ

 ءاقبب ليق اك ماسجالا ال ةايحلا م اتا ءاننلا زا ىلع ىنبم كلذو ىقبو قرغت ام

 ركذو ءازجالا قرفتو توملاو ضحلا مدلا لمشي ةيآلا ىف كالهلا نا ىلعو شرعلا
 ضرالاو تاو۔سلاو شرعلا ءانف ىف ربخ تأ . م هنا ليلدلا ىف بوةمي ىا نع ن ه خيشلا

 .لوق اودعبتسا ءالا ناو اهؤانف زاجو رشحلا ىلا تقب نفت هت مل ناو تداع تينف ناف

 لزالا ىن اهاحكم دعتو ىنغت ضرالاو تاومسلاو هنود امو شرولا نا لوةي نم

 حبارلا
 راهظاو هريغ نم هزبي<و حلاصلا ل.علا ليصفت راهظا وهو باسلاب نامالا بي

 ماقملا ريرحت اذه . هلعل ىسانلا ربك ذ تو باقعلاو باوثلا رادقمو دودرملاو لوبقملا

 ليقو . ضعب نع لئس ولو هلك ائيشف ائيش هلمع نع كرشم وأ ءين لئسي الو
 ةنملا لخديف اريسي اباسح نمؤملا بساحيو . هيف ثحب ريسفنلا يفو . كرشملا لئسي
 ةشقانملا ىفن دارملاف نمؤملا نع باسحلا ىفن درو ثيحو . رانلف اريسع قفانملاو

 هاوس ام عدف ماقملا قيقحت اذه



 ٥ ١ ( ةرك_؟الملاو هباقعو هللا باوثب ناةالا بجحب )

 سماخلا
 هثايلوا باوث اهناو اهمساب اهتفرع هو ةنجلا وهو هئايلوال هللا باوب نامالا بي

 .ةعباسلا ءامسلا قوف ىهو نيتاسب و راهناو روصق اهناو ليق .اه عاطقنا ال ةرخآلا ىف

 ساسلا
 هؤادعأ اهب بقامم اهناو اهمساب اهتفرعمو رانلاب هئادعال هللا باقمب نا;الا ببح

 تحت ىهو ةراجحلاو سانلا اهدوقو ةملظم ءادوس اهناو ليق .اه عاطقناال ةرخآلا ىف
 .هللاو . اهترهشو دوجولا لئالد ةرثكل (ص) ىلع ناتدوجوم امهو ةعباسلا ضرالا

 .ةنجلا نم باب حتف امهب ءازجلا تقو لبق امهقلخ ىف ةمكرملاو .هلامنأ ىف مكح هن احبس

 ىنلا هناكم ىريل رانلا نم بابو رضخ أ راط ة ةروصب وهو اهيف هشنتو هربق ىف ديعسلل

 .ريشبتلاو .هنا ام ىريل ةنجلا نم بابو اهب بذعي ىقشلل رانلا نم با حتفونم هللا هاب
 اهيف ناو ةدعم رانلا ناب راذنالاو . رخدم اذكو اذك نآلا اهبف ناو ةدعم ةنجلا ناب
 تلاقو . هللا ىلع بجاو ال ذا ةحلصملا ةياعر بوجوب لوقن الو . اذكو اذك

 امهدوجو يف ضعب فقوو. نآلا امهدوجو ةفرعم مزلي الو ةمايقلا موي ناقنخ ةلزنملا
 همدعو نآلا

 عب اسلا
 مهو . رخ آلا ريغ س .ملاو سالاو ملو ةكالملا دوجو داقتعا بجحي

 نورق مهف برقلا ىنعمب بر نمه ءا "زا فيفختب نويب وركلا ة ةمست أ" زجأ ة ةرشع

 راهنلاو ليللا نوحبسي مهب لازي هناف هوركملا بركلا نم أ للا ىلا مهب برقتي و أ
 بسن ءارلا مضب نييناحورل اهباحصا ىسبو ةلاسراك لل هاش ام ءزجو . نورتني ال
 ماف ةمحرلا وأ . دسجلل حوراك وه ىذلا ىدهلا ىنمب سايق ريغ ىلع حورلا ىلا

 وأ . هلل مكح دأ وأ . ةوبنلا رمأ وأ . لاعالب مهيلا ىحوب هناف ىحولا وأ . ادج نومحار

 لثمو باتعلاو لزالزلابو ءايبنالا ىلا لسرم هناف ليربج لثم كلذ نوي مهنف هرما



 ١٦ ( _امقح ف زوجممالامو مهتافصو ةكئالملا 5

 ليربج بق ه هلا السرم نبنس ثالث ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلاب نرق دقق ليفارس

 نولسرم م مناف هن اوعأو ليئارزع لثمو تابنلاو باحسلاب لسرا ليئاكيم لثمو .

 نيذلاو بازحالا مويو نينح مويو ردب موي مهلسرأ نيذلا ةكئالملا لثمو . توملل
 هلهأو . ظفحلاكو ةنجلا رمأ ةيالوو رانلل ةنازفلاكر كلذ ريغو رافكلا كالهل مهلسرأ

 ددع ىلع نورصقيالوأ .نوئالثو وأ . ةتسوأ . ةسمخ وأ. ةعبرأ وأ. ناسنالل نانثا ا

 لش ام لكوأ (ص) وهو رهظ امم بقاني وأ هيلع باتي ام نوبتكيو (قا ) مولمم .
 رهظ ام وأ .باقع الو هيف باوث الام مهفحص نم لقنلا دنع ىحمنو ضرم ىف نينأ ولو
 ن ألا ىلا ضعب لبق ضعب ةتوافتم مهتقلخو ( قا ( هيلع هللا مهعلطي نأب هبلق ىف امو

 اوقلخ وأ .توملاو قلا ىف ةنوافتم وأ (ص) وهو ةمايقلا , مهنومو ةدراولا راثآلل

 طخسي ال مبنع ضار هناحبس هللا نأ ىنعمب ءادعس مد ( قا) ةرم نوتوميسو ةرم .

 مق ريرحت اذه مأتلا ب أتلا عبط مهيف قلخي نا ىلع رانلاب مهبذميف مهيلع

 محل و أ نونج وأ ةيلوفط وأ ةيثونا وأ ةي :كوأ واة ةوهش وأ بعتب نوفصوي الو

 وهو كرشأكلذ نم ءىشب مهغصو نمو شطع وأ عوج وأ لوب وأ طئاغ وأ مد وأ ا

 ةفص ىفو كرش مهتفص ىف أطخلاو (ق) 7 قفانالاو هب مهلك مهفصو نا وأ (ص) ,

 ناسللاو ملاو سأرلاو ةحنجالاب نوفغصويو . كرش ةهجاواابو قافن ل؛ وأتلاب هللا

 كلذ وتنو قاسلاو ةبكرلاو لجرلاو ديلاو قنعلاو قتاعلاو نيملاو هتاحشو نذالاو

 ليثمتوه امناف (لعفأفيكىنيري ءوضولادعب هجرف ليربج حضن) ثيدحامأو .جرفلاب الا
 حضنلا نم انموق ىور اهف هل يعت ةبكرلا قوف ام ىلا وأ ةرسلا تحت ام ىلا بصلاب .

 قاش رمأ مازنلاب موصلاو رافغتسالاو ركذلاو ةالصلاو جحلاو ءاجرلاو فولابو

 ةدحاو لجر ىلع مايقلا لئه بهت مهقحلي ال اوناك ولو ةلجلا ىف هل صقنم دسجلا ىلع

 نأ دب ال قواخم وه ثيح نم .وولا نوقواخم مهنف اديدش اعبات حيبستلا عباتتو

 ملأتي ال ناكلو صقنمو اهل فعضمو تاذلا ىلع ضعب نم دشأ اهضعب هلاوحأ نوكم
 هل ترسكتا اكلم نأ ىور ام لثم اهل ملأتي الو هرسكب ةدشلا هلانت لبجلاك اهل

 ىنعب برغملا ىتمكر ريخأت هيلع قشي كاللا نا ءاجو لمع ىف هل هللا ليجمتل ةثير



 ١٧ (مهب قيلي امو ةكالملا ىلعمالكلا )

 برغملا ضرف بقع اهب رومأل ر اكذالب ريخأتلا كلذ يف دعي الو كالذ ه رب هنا:

 ةءارق لثمو . ةرم نيعبس رافغتس ألا لثمو . اعبس رانلا نم هللاب ريجتسا كلوق لثم

 مهبواقب حيبستلا وه مهموص نوكي نا نكمو . هللا دهشو لوسرلا نمآو ىسركلا ةيآ

 مل حيبستلا نا رثالا هاج هنا كلذو ةلجلا ىف دشأ نوكيف ناسلب حيبسنلا مهكرتو
 اقل . اذه ءادفلاك

 ممو . اهنم لك الا كرت مهموصف دلخلا ةرجش نم نولكأي مهنل ضعب معزو
 هتفرعمبو اهب ليربج صيصختو مهنيالو بهتو . ةرونتم ماسجأ أ وأ مسج رونلاو راونأ 1
 . مدآو رانلاو ةنجلاو نآرقلاو دمحمو هللا مساك ةداملا هذه نم هتاغل ىدحاب ممالا اذه.

 بنذ ذ ال هنال رافغتسالاب ال هللا ىضر ىهو مه ةمجرلا بلطو ة ةعاطلا ىلع مهبح مهني .الوو.

 نم اقانن رفكو و عيطي نم عبط 7 ىصعي ال نم عبط اوبط مهرايتخاب نويطم . . مه

 حم ةيصعملاب تورامو توراه فصو نمو ث ةيصعملا رثلرت وأ ةعاطلا ىلع اوعبط لاق

 ىلع قافن الف ناسنالا عبط ىلا امهجارخا ىلع امأو ء ةكئالملا فصو ىلع اهئاقب
 مملمعأ يلع مهباوثو . ةكالملا نم امهريغ اهب فصو نم كرشاو . ةيصعملاب امهفصاو

 نيماسلل ايادهلا لاصيا وأ . ةعاطلا ىلا قيفوتلا نم مهقفاوي ام وأ . مهنع هللا ىضر

 روكذملا مهنع هاضرو (قا) لجو زع هلل ةدابع لكوأ. ايندلا ىف نيرفاكلل باتعلاو
 نوأربيو نولاوبو . وه اهنال اباوث نوكت ال تاذلا ةفص نال تاذ ةفص ال لمف ةفص"

 رهاظلاب
 تادابعلا نولصحي نينمؤملا نالو مه مدخ مهنال مهنم لضفأ نوملسملا مدآ ونبو

 (ص) وهو فسوب بوقني وباو رزخ وبا لاق اكس فنلاو نطايشاكا ولا دوجو عم

 ةكنالملا ليقو . هب ثيدحلا دورول حصأ وهو اعيمج مهنم لضفأ أ دحاولا ملسملا ليق لب

 نم لضفأ ةيصعملا نم نمؤملا ةبون نا ثحبيو «مهرما ام هللا نوصعيال » هلوقل لضفأ

 ٦ ميرك كلم الا اذه نا ارشب اذه ام » هلوقاو عناوملا دوجو ثيح نم مهتيصعم مدع

 هلونلو . لاجلاو ءاهبلا ىف هنابو ةهقفتم ريغ ةوسن نع ىكحم مالك هناب هيف ثحبيو

 . ما ركلا ىف مهليضنت ال مهل ماركالا تابثا هيف ناب هيف ثحبيو « نومركم دابع ».



 ٨ ١ ) لسرلاو ءائبنالاب نامالا (

 ةيرعشالا ضعبو ةفسالفلاو ةلزتعملا بهذم ةكنالللا ليضفت نا يهاولا ى ىفو

 ةماع نم لضفأ مهلسرو ةكالملا لسر نم لضفأ رشبلا لس ليقو . ىلالقابلاو
 ىلع عجم :كئدللا لسر نا دعسلا معزو . ةكماللا ةماعنم م لضفأ مهتم ةماعو رشبلا

 ,صاوخ ليقو . فالخ هيف لب كلذك سيلو ةرورضلاب رشبلا , ىلع مهليضفت

 ليقو . نينمؤملا رئاس نم لضفأ مهْصاوخو ةكالملا صاوخ نم لضفا مآ ىن
 ةكالملا ةماع .. نه لضفأ مهصاوخو نينمؤملا صاوخ نم لضفأ ةكماللا صاوخ

 ليئاكيمو ليربج ةكالملا صاوخ بهاوملاىفو.مهضعب نظ امك ةلزتعهل الوق سيلو .
 نويبوركلاو نوين احورلاو نوبرقملاو شردلا ةلمحو ليئارزعو ليفارسا و.

 .تاقوالا لضفا هناف ملسو هيلع هللا يلص انيبن ريغ ىف فالالا نأ حيحصلاو

 .نال ليق ك هبهذم الهج كلذ سيلو ٤ أطخ وهو هنم لضف أ ليربج هللا راج لاقو

 كئام كالملا لص أو . مهضعب لاق ايف اقلطم نينمؤملا ىلع ةكلئاللا ليضفت هيهذم

 ةكئالم ىف اهارت كلذلو لاعتسالا ةرثكل افيذغن تفذح رفعج نزوب ماللا دمب زهلا

 ةلاسرلايهو ةكولالا ن ٨ ماللا يلع ة زا ميدقتب رغمج نزوب كلأم بولقم وهو

 لصأ ميلاو سايق ريغ ىلع ل ف ىف ةزمحلا تديز ليقو ةدئاز ميلاو

 نماثلا
 ومأ هيلا ىحوا ءىنلاو نويم 7 ملاو لسرلاو ءايبنالب ناميالا بي

 لوسر ىن لكليقو . اقلطم صوصخو مومع امهنيبف هب رم أ لوسرلاو رمؤي ملأ غيلبتلا
 ىلع لاسرالا قلطاف « ءىن الو لوسر نه كلبق نم انلسرأ امو » هلوةل نكمعلابو

 فصتا نمم ليق هناك تاذلا رباغت ةلزنم تانصلا رباغتل اليزنت فطملا نكف ءينلا

 الو لصالا نأب بيجاو مل ىمنو سانلل رمأ الب ءىبن روصتيالو ض ةؤبنلاو ةلاسرلاب

 ةوبنلاب سانلا مالعاو لعجلا لاسرالا نابو _ ءامو انبت اهتفلع _ دح ىلع ايبن ان أبن
 بتكلا ةلقل فيعض وهو خسان باتك هل ناك نم الا لوسرال ليقو . ةلاسرلاو
 لسرا دقو الا ن ال منننلا لاقو . ملسو هيلع هللا ىلص ىلا صنب لسرلا ةرثكو

 ةفاكلا ىلا



 ١٩ ( مهقح يف ببيامو لسرلاو هائبنالا )

 يبسن رفنم نماملاس الا نوكي الو ىهنلاو رمألاو ريخال داشرالا ىلا نأش نمو

 دنع نوكبالو , زاجعالاو غيلبتلا دعبف بوةعب ىمعو بوبأ هالب امأو . ىندب وأ

 ًادبعالو ميرمو ىس وم ماو ةيسآو رجاهو ةراسو ءاوح ةءوبنب لاق نملافالخ ةأرما روهملا

 نم دودخا بحاصو نينرقلا اذو هنا (ص)و . نالو رجاه ةءوبنب لاقنملافالخ ةمأو
 نمآ نم قارحال هببسب ىسيعب ناميالا راشتنا لجانم نهدحارةح _ ةثالثلا ديداخالا

 وه اضرلب هيلع محرتو نايتا خيشلا ركذ دقو ء رضحلاىف فلتخاو ءايبناالءايلوأ _ هب
 نم افالخ الحار ايدومع الو . مالسلاو ةالصلا ءايبنالا راعش ناف ى ءايلوالا زامش نم

 مهنب ثحبيو (ت ) « ودبلا نم مكب ءاجو »لجو زع هلوقل هينبو بوقعي ىف كلذ لاق
 نيبدومع اوسيل نكل ةيشام لهأ ةادب اوناكو أ اوءاج مث ودبلا ىف اوناك ن ويرضح
 فسوي بوقعي وبأ لاق امك لطاب وهو ةنيدم مسا ودبلا ليقو . نيلحار
5. 

 ممرخآرمدآ مهلوأو ( قا ) رشع ةسمخ وأ .رشع ةعبرأ وأ . (ص) وهو رشع ةنالثو
 باوج ىف معن ملسو هيلع هتنا ىلص لاق امناو ( ت ) مالسلاو ةالصلا مهيلع دمحم انديس

 عوجرل .7 اك اذا نييعتلاب باجتمأ نا عم الوسر مأ ناك ابنأ مدآ ف رذ ىأ

 ىفكلذ زوجي امكل وسر ىب وه هلوق نع ةبئان معنف تابنالاب ًامم نيقثلا ىلا باوجلا

 الو لك أيال بيجملا ديريو الب باجتنف مولا برشي وأ ديز لك أيأ لوقت امك ىفنلا
 زوجملا لوق بوجي ال ةمرلا وذ لاقو برشي

 «') ةموصخ وذ ما رصمب ةجوز وذأ »

 ىف لبك ةعطقنم رذ ىنأ الكف مأ نالو ةموصخ وذ الو ةجوز وذ انأ ال ديري

 : هدعبو ايوا ماعلا ةرملاب اهل كارا _ همامت )١(

 ايلامو اميج انهدلا ةبنك ال ةريج ىلعأ نا ال اهل تلقف
 درت مس . اهدحأ نييعت بولطملا نيفرطلا تابثال درت معن نأإ مي هنا هجر فنصملا هررق اممو

 مالكلادنع اولاق مهنأ ىلع . مال باوج ال امهدحال توبثلاهداقتعا ىف مهفتسملا ةثطختت اعم امهيفنلال
 ال نا تيبلا ىلع مالكلاا دنم ضعب لاق اذهل ايج نيرسالا يننب باهت ما نا نيديلا ىف تيدح ىلع

 كلذ نم ًاثيش نظتال ىأ هدمب ام ةنيرقب اههوزجم فذح ةيمانال نوكمت نأ زوجيو مهنك



 ٢٠ ) ةلاسرلاو ةءوبنلا يف لوقلا (

 ىذلا نييعتلاب بيجأف مأب ربعو ناك فذحو الوسر ناك أ لب لاق هناكف ىنعملا

 لسرمينأ سيخلا خيرات ف تيأر مث« لوسر وه هلوق نع ةبئان معنف مأب هيلا برض
 ءايلوأ منأ حيحصلاو ءايبنأ هبلص نم ليئارسا دالوأو .لاكشا الفمعن لاق مأ نودب
 لسرم ءىبق فسوي الا اوصع مهو نوصعي ال ءايبنالا نال ءايبنأ ال مهبنذ نم اوبات

 مرخآوخيشلامالك هيجوت ىلرهظاك ى سوم دالوالا هذه ةيرذ نم هيبن لوأو « صعب

 دلاخ نيروهشم ريغ برعلا نم نائيبنو روهشم ريغ يليئارسا ءىن هدعب ناكو ىسيع
 ىلص دمحم انديس لبق ىسيع نيد يلع ةثالثلاو ناوفص نب ةلظنحو ىبلا نانس نبا

 وهو .خوناخو تبشو مدآو . برعلا نم دوهو حلاصو بيعشو انئيبن و ملسو هي هلع هللا

 اريثك ىنعي ريفغ مج ريسفت ىف هلوق هجوز . نوينايرس ح ب بتك ن هلوأ سير ردا

 اريقغ نال رينغل ريذتال ريثك ىف ريمضلا نم لاح بيطو مجل رسفت ر نا يط

 :رثك ضرالل ارتاس ىنعمب

 هللا دتع نوكلاو لاسرالاو ءاحيالا ىلا ارظن ناتب رارطضا ةلاسرلاو ةهوبنلاو ز

 امهاتلكو أ . هيلع قلطت دق ةلاسرلا نالغيلبتلا بناجل ارابتعا ةيباستكآ ةلاسرلاو كين

 ةوبنلا بناج ىف رثأتلاو لوبةلا بناجو ةلاسرلا ف غيلبتلا بناجل ارابتعا ةيب استكا

 توصكأم ىجولادشأو (ق ا )(ص )وهو الهأ ناكتح اهيف سفنلا بيذهت بناجل وأ
 ضمبرصقو « مانملا يف ةرات ىنأيو ؛ملكنيلجر ةروصب ىحولا تلمىنأي دقو ء سوقانلا

 نمو ث هلبقملا لسرم انثيبنو .اهريغوأ ضرالاف هليتكي ضعبو ء هيلع ءايبنالا

 نولسرمىسيعو نايلسو دوادو نوراهو ىسومو ميهارباو حونو مدآو . هدعب نمو ث هعم

 اربا بنج ىف طولب لاكشاالو ءةفاك لهأ مو مدعب نمو مهرصع ىف مهعم نم ىلا

 ىلا ءالؤه ريغ لسرأ او ؤ مهريغو طول هيلالسرأنمو . ًاضب أ طول ىلا لسرم ميهاربا ناف

 نم مهريغبيجي نأو مهبيجي ن أ نيصوصخملا ريغنممهنوعد هتغلب نل زوجي نبصوصخم

 هلوقل كلذو .ملعأ أ هللاو خيشلادارم اذه امهنعيرش ث تنلتخا نا دحاو رصع ىف ءائبنالا

 هيلع بجحي رخأتم ة ةوعد هتغلب و هيلع ناك و أ مدقتم ءيبن نيد ىلع نكي م نم ناف غوسي

 بوجولا ىلع غوسلا لمحب فلكتي ن أ الإ طقف ًاغوسعابتالا هل غوسيال رخأتملا عابتا



 ٦٢١ (اهرك ذو . بتكلاب ناميالا )

 .تشب امنا لق هنأ مالسلا هيلع ىسيع نع ىورو . ىغبني ظفل يف كلذ لعفي دق امك
 كرشلا يلع ةماقالا غوسن الو .مهريغ نود ليئارسا ىنب ةضبارلا منلا ىل

 عساتل |

 ىلع نوسمخ .ةمبرأو ةثامىهو ًامومخ نآرقلابو ًاموع هللا بتكب ناميالا بجي
 ىسوهىلع ةرشعو .لاثمأو ظعا ومےهارباىلع ة ةرشعو . . سيرداىلع نونامثو . تيش

 ىلع ناقرفلاو ىسبع ىلعليجحنالاو ظداو. وهو دوادىلع روبزلاو هيملع ةاروتلا مث مث. ريع

 لدبيإلو كاهماكحأضمب و اهنباتككو امتوالنلخسان وهو كلسو هيلع هلل ايلص دمحم انديس
 .روبزلف ليجئالف ةاروتلاف ناقرفلا اهلضفأو ءلئالاو ةا روتلا لاغ لدبو روبزلاو وه

 .مد 6 اننيبن وأ. ىسعف ثحونف٬ى سوف (ص) وهو ميهارب ءاننيب ءانالا لضفأ و

 نم نيضم ثالثل ميهاربا فحص تلزنو ( قا ) ىسيف وأ .ىسوف وأ . حونف وأ
 قنئال و أ . ةرشع ثالثل ليبتالاو ت تسل ةاروتلاو ( ق ) ةليل لوأ ىفوأ . ناضمر

 ةليل نيرشملاو ةمبارلا ىف نآقرفلاو ث ةعفد اهئاثبنأ ىلا ةرشع نامل روبزلاو . ةرشع
 ةئايسخ ةريسم اهلوطك اهضرع ءاضيب ةرد ظوفحملا حوللا نم ايندلا ءامس ىلا ردق

 حلاصملا بسحب هدعب امو رهشلا كلذ يف كلذ دعب لزنو ( ق ) كلم ةهبج وأ . ةنس

 لكو ) ق ( ةييطب ١ رشعو اهب ة ةرشع ثالث ىف وأ . ةبيطب رشعو ةكمب رش رشع ف متو

 نعو هنع وأ . ظوفحملا حوالا نع ليفارسا نع ليئاكيم نع ليربج نع بتكلا

 حوللا ىف ةباتكلاو ( ق ا ) حوالا نع ليربج نع وأ . حوللا نم خسنلاب ةكمالم
 هجوو (ق ) ماهلالا كلم نع بتكلا نم هيف ام وأ . خهانب ال هللا رماب قلا

 ىجولا ظو ما حوللا نم نوبتكي مهناةبتك ى أ هقلخو هللا نيب ةرفس ةكمالملا نوك

 لكو ها رتنس ىلع اك ةرتس ىلع عمجي لوسر ىنعمب رفاسو ء لسر مهنا وأ.هن وعمجب وأ
 (قا ) لطاب وهو هعومجم وأ. ثالث لكو أ. ءاذعلاو ءاحصفلل ةزجعم ةيآ

 للمو هراق لالك م دمب و { ةحاصفلاو نايبلاو ةغالبلاو ء زاجيالب زاجعالاو

 م ًامولع هعمجب و «ىضمنم زابخابو ؛بيفلاب رابخالابو ء همظن يف ةداعلا قرخب و «هعمتسم



 ٦٢ ردقلا و ءاضقلاب ناعالا) (

 ةضراعو هتضراعم نع ةمبلا فرصبو « لاثماو ظعاومو مارحو لالح نم هريغ اهعمجي

 فيلكتلا نامز ءىبتملا دي ىلع رهاظلا ةداعلل ضقانلا رمالا ةزجعملاو ءاوحضتناف ليلق

 ىلوأ ( ت ) قيدصتلل ًاتمضتم ءادتبالا ةهج ىلع ةلاسرلا ىوعد نم ىدحتااب انورقم

 ىدحتلاو . اهركتمل زجعمةءوبنلا نايتا نيحءىنتما'قدصم ةداعلل قراخ رمأ اذهنم

 ىوعدلا دهاشل ةضراعملا بلط وأ ث نايبلل لوالا فيرعتلا ىف نهف ء ةلاسرلا ىوعد

 سشاحلا
:. 

 نأ ةلزنملا تمعزو ء لعف ةفص وهف حوالا ىف اهنابنا وأ . تاذ ةفص وهف لزالا ىف اهب

 الوا . ةعيبطلل وأ . هناحبس هلل قولخم رارطضالا لعف ناو هلعفل قلاخ رايتخاب لعافلا

 مهوت امك مز لعفيس امب ملاع هللا نأب مهرارقا ىف مهيلع ةجح الو (ت) مهدنع (قا) هل لعاف

 » .ىش ث لك قاخو» ىلاعت هلوق يف ةجلا لب قلخنس امب ملاع هن ملاع هنا ملوق ةلزن هناف مهضعب

 هلعنل ًاتلاخ ناكو ل الثم ناسنالا ن أ ىفو « هللا ريغ قلاخ نم له »العو لج هلوقو

 هليصنتوهتيكو هتيفيكب الع ناكل هل لاخ ناكول هن أ ىفو دار ا لكل العاف ناكل
 مزلتسي هلوخد نال «ءىش لك ق لخو» هلوقنم ءىش ىف هلل لخدي الو ء هقلخي نأ لبق

 كلذب لاق نمو اوكرشال مهليوات الولو كلذب اوقفان و هل لعف ال مودعملاو ے ثودحلا

 اقافن رفكب مل هل قلخ ةحورملا حمر نأ ىري نم لثم هفلاخم رذع عطقب ال هلقع روصقل

 نم بلطلاو انباحصأ ققحم ضعب هلاق انع عوفرملا أطللا ىف هداقتعا لخدو اكرش الو

 ردقلا ىفاني الف رودقملا س

 مهعم هب ,اشت ولو ں مهتافصو ملامفأو قلللا نع هللا دارفا هن أب ديحوتلا ةفرعم بجت

 ينعم ملاع وه لوقتو . اوجاتحا ام ىلا جاتحالو هنم زجعلا هيلع لخدل ليلق لقأ ف

 فالخ ىنعمب ملع ديزو لاح ريغ ماع ميدق ة هلعف تامولعملا فاشكنا ىف ةيفاك هتاذ ن أ



 ٢٢ ( هاوس امع هللا دارفا ديحوتلا)

 هللا ركتا نهف (ت) ةبوسنلا كارشالاو ةاواسملا .هنأب كرشلا ةفرعمو . اذكو كلذ"
 قلللا بسن نمو . , مدعلا ىف هريغب هاوس دقفاهل ثنح ال ءايشالا نأةمعازلا ة ةي رهدلاك

 سوجملاكو ءايشالل ناقلاخ ةماظلاو رونلا نأ نيمعازلا ةينامث :الال يوأت الب هريغ للا

 ىف هريغب هاوسو قلللا ىف هب هريغ ىوس دقف ،ناطيشاق ولخم حيبقلا نأ نبمعازلا

 ىوس د دتف اهريغ وأ ةالص وأ حبذب هيلا برقت وأ هريغ دبع ن نهو «مهفاف قمللا مدع

 هيلع امم ركنأ نمو ث مدعلا ىف هريغب هاوس دقف هلهج نمو ث ةدابعلا ىف هب هريغ

 تالذ ثعب وأ فرحلا كلذ لازنا مدع ىف هريخب هاوس دقف كالم وأ ىب وأ فرح نم.

 نمو . قدصلا مدع ىن هريغب هاوس دقف هبذكن مو هبذكو كاملا كلذ قلخ وأ ُىنلا

 دقو تاو۔سلا قلخ نم غرف هنأب نيلئاقلا دوهيلاكهب هاوس دقف قولخم ةفصب هفصو

 ةيصعمب هيلا برقت نمو ك كلذ نع هللا ىلاعت ىرخا ىلع الجر عضوو قلتداف يبع

 ةبيغب هيلا برقتي نأ لثم ليوأت الب اهب هرما هنا اماز اهيلع صودنمو اهيلع ى

 برقتي نأ لثمو ءةيهولالا مدعىفو ةيصعملا كلت ميرحتمدعىف هربذب هاوس دقف ى

 عئابلل ءالغالا لب ءارشلا دصقي ل هنأ م ةادانملا لحم ىف عيبم نمت ف ةدايزل هلل 1
 ىرتشملا ىلع ءالغالا وأ

 مدع ىف هريغب هاوس دقف ث هريغ وأ ديحوت نم ةعاطلا نع ىهن هن أ معز نمو
 هسفن ةدابعل اعد نمو ث ةيهولالا مدع ىفو هللا وه بجوملاو مرحلا ناف ةعاطلا بابيا

 عم هربغ ةدامك ةاواسم كرشلا لقف تئش ناو . اذكو ىلاعت هللاب هسفن ىوس دقف

 7 ةيفرع ةقيمح وهف كلملاو ه ءىنلاو فرحلا راكناو هراكتناك دوحجو هتابثا

 :ىف كش نهو هكرش ىف كش نمو كلذ نم ائيش فراق نم كرشاو . كلذ ىف
 ديحوتلا ف؛اظو نم هلهج عس ١ال املمج نمو ء هيف ضمبل افالخ اذكهو كاشلا كرش

 هنيي ايف فاكلا ديحوت ميال هز ب نيلئاقلا روهجلا دنع كرشأ ا ماسقالا كلت لئ.

 موقت وأ . لأسب وأ كشب و أ ركي ىتح 7 هنا ) ص ( و ء ثالثلا للب هللا نيبو

 كرشي ال ليقو . نيمأب موقت ليقو . نينيمأب وأ ةنسلا وأ نآرقلا نم نم معلاب ةجحلا

 هينكيف ءىش ههبشي ال هللا نا هبلق ىف كلذ دنع رضحيو لئس اذا هلهجب الو كشلاب



 ٦٤ ) ديحوتلا هب متيام (

 .ضرفو ديحوت اهب رأرقالاو ثالثلا لجلا ةفرعم نا روهملا بهذمد ث مومعلا ىلع

 الا ديحوتلا نكي مل هنا كشي نا زوجب هناو . باقع اهكرت ىلعو باون اهيلع ةعاطو
 ء ديحوت هللا الإ هلإ ال نأ ملعب نأ هيلع بجي ليقو . ةجحلا متت لام ثالنلا كلت
 .يرحتلاو نهل راكنالاو لهجلاو . ضب هحجرو ث ادسرحوت ىقابلا لب نأ مزلي الو
 .ىوس ام لهج عسو نم ريمع نب ىسيعو نيسلا نب دمحا لاقو . كرش ةئطختلاو

 رئاس ةفرعم ناو ع كرشأ هركأ وأ هللا لهج عسو نمو « قفان هاوس ام ركنأ وأ هللا
 ةفرعم مزلي ال هناو . ةنجلاو ثعبلاك ديحوت اهب رارقالاو . ديحوت ديحوتلا لاصخ

 .ىلعو س باوثهيلعو «ةعاطو ضرف هنا ةفرعم بجعو ى ةجحلا مقت م ام ديحوت كاذ نا

 نوقرز نباو نمحرلا دبع مامالا لاقو . هللا هنع كرش كلذ لهج ناو « باقع هكرت

 . ثالثلا لجلا ىوس ام لهج ىف هيلع سأب ال رقصلا نب نازعو رزخ وباو سورمعو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةوعد ىف ىراجلا وه مك قلملا دنعو هللا دنع دحوم هناو
 ملام كرش كلذ نا ةفرمم مزلي الو . كرش همرحو هنئطنتو هراكنا نأو: . لسو

 ةعاطلا ناو . موقت ىتح قافن هنا ةفرعم مزليالو . قافن هلهج عيسوت ناو . ةجحلا مت

 .ضرف اهنا ةفرعم مزلت موصلاو جيملاو ةاكزلاو ةالصلاك اديحوت تسبل ىتلا ةبجاولا

 .ىبا نب ليصف ءايركز ىيال افالخ اباقع اهكرت ىلع نا ةفرعم ال باون اهيلعو ةعاطو
 . هباقع لهج الو تقولا جرخ ىتح ةالصلا كرات رفك لهج عسي ال هلوق ىف روسم
 موصلاو ةاكزلا كرات رفكلهج. عسي ال نا هيلع مزلي هناب "'ىاغاب ةبازع هضرتعاو

 لقاعم مظعأ نم ناك يذلا ساروأ لبج نم بق نآلا ىلا مسالا اذهب فرعي عضوم )١(
 . مملا ةدباهج دحأ ضرادت ةبازمب كيهانو . مبظع نأد هيف انباحس ال ناك مهبورح خرات ف ربربلا
 ةينيدلا عئارشلا ةماقاو ىهنلاو رمالاو دلاو لحلا هديب ىذلا ينيدلا ساملا ىلع قلطي ظال ةبازملاو

 نع اومطقنا نيذلا ىلع قلطأو دارفنالا يهو ةبوزملا نم ذوخأم ةمالا نيب نافرملا رشن و داشرالاو
 دمحأ نب ليللا ىقح ي نايح و؛آ لوقي ىنملا اذه يفو ًالممو ًاملع نيدلاب لاغتشالا لا ايندلا

 هدعاو وهامو يلوملا ىلاقوشو اهثارهز نعو اينذلانه بورع ; كا هجر
 :: فاجلا ىلع قدصو الملا ةوفصلاو هللا لها كثلوأ نادقفل افضا

 نث ال مايح نيذلا ىقب و مهنانك أ ىف شامي.نيذلا بهذ
 لح هنا كردال لئاضفلاب ىلحتلاو داشرالا بجاو نم هتمذب طينا ام ردقو فللا قانتساولو

 ةن رمالاو . اهنلمجب نآ لابجلاو ضرالاو تاو۔لا تب .ةناما



 ٢٥ ( ابكلا زرفو . مدلا هب لحمال ىذلا كرشلا )

 نيب سيل » ثيدح رهاظ يلع دمتعا هناب بيجاو . قرف ال ذا كلذ ريغو جحلاو
 .لاقو . ديحوتلاىلابرقأ ةالصلا ناو « ةالصلا كرت الا _ كرشلا ىأ _ رفكلاو دبملا

 ديحوت نهب رارقالا نا ملعاو . ضئارفلا هذه كرات رنكل هب وععي دمحأ نب ىسيع
 قفانم (ت) اهلهج عسوم ىلع اوملكتي ملو ث كرش ةئطختلاو ميرحتلاو اهل راكنالاو

 :(ق) هيف ىدؤتام قبي مل ىتح اهكرتب وأ . تقولا جرخ قح اهكرتب هلهجل اهلهاجرفكيو
 كرشال هنا كشلازوجيو . باقع هيلعو كرش نينثا نيهلإ لوق نأ ةفرعم بجتو

 ديحوتلا فئاظو نم هوحنو ثبلا راكنا نا ةفرعم بجتو . ةجحلا مقنملام كلذ ال
 ةئطختلاو ميرحتلاو ، مقت ملام كرش هنا ةفرعم ال باقعلا هيلع ناو 6 اذكه رفك

 ء ةجحلا تماق نا قافن قاننلا رئابك نم هوحتو ىنزلا نأ ةفرعم بهتو . زاكنالاك

 . ديحوتلا هبلق نانئمطا عمهب ظفلي نأ هل زاج كرش وه امب ظفلتي نا ىلع هركأ نمو
 . الوأ . ظن ارظن كرشلا ظفل هيلع قلطبو ى حابم بذك وهو ؛ كلذف ةيصعمالو

 ص بلسلاو ىسلا الو أ ءامدلا هب لحت ال ىذلا كرشلاو (قا) ةضرمم نم دب ال وأ

 :ةرشعلا ليواقالاك. ديحوتلا لاصخضمبب لالخالاوه . كرمثلا ح هيلع كحي الو

 ,لكن ا ةفرعمو . مدآ ةفرعمو . اهماكحأو تسلا للملا ةفرعمو ى اهتءاربو ةلجلا ةيالوو

 مدعو عزجلاو كلذ وحنو ديحوتلاب لاومالاو ءامدلا ميرحتو ء ىرخالا ريغ ةلمج

 ,ىلع رفصالا كرشلا وهو ءاثرلاو هللا ريغب ةقثلاو هللا دوعوم ةقثلا مدعو ربصلا

 ( ق) هللا ريذل كرتلا وه كرشلاو قافن وه وأ .(ص)

 رشع ىناثلا

 .كش نمو « زرفي مل نم كرشأو ث قافنلا رئابكو كرشلارئابكن يب زرفلا بجي

 .بيذكت نأ مي نأ وهو . ةجحلا هيلع تماق نا الا كاشلا ىف كش نم ال هكرش ىف

 لاقام فالغب لوقلا بيذكتلا ىف لخدو ث قافن هيلع بنكلاو كارشا هللا

 .نامسق رئابكلا نا ي نا وأ . هلوزنب لهجلا عم هفالخب لوقلاو .ليوأت الب ةهجاوم
 ٤

 



 ٦٢٦ ) رابكلاو جراوخلا (
  

 نأ وأ . ")ةيرنصلاو ةبدجنلاو ةقرازالا نع هب زاتمم (ص) وه (ت) قاقنو كرشا
 (قا)قافنف رئابكلا نم اهريغ اماو رماد وحجلا اهيف لخدو ةاواسم كرشلا نأ مب
 مل نم كرشي الو ء نالوق فلخ قافنلا نا ةفرعم بوجو ىفو . ةررحم انباخصال ةنال

 كيرشت مهمزلو ، كرش اهلك ىصاعملا نأ نيمعازلا ةقرازالك الوأتم ناك نا زرفي

 كرش اهلك رئابكلا نا نيلئاقلا مهنم ةيدجنلاو ء ةيصعللب فصو ثيح هاشاح مدآ
 نف مهنيب ايف امأو ڵ مهريغ ىلا دمتم نيقيرفلا دنع كهلا كلذو قسف اهنود امو.

 لێقو . هقسفب نولوقي لب ةريبكو أ ةيصعمل كرشلاب هيلع اوكحي مل مهداقتعا دقتعا

 ىتح ىوقتلا ىف نودهنجيف مهسفنأ ىلع ولو كلذل كرشلاب نوكحي مهنأ ةيرغصلا نع
 قسف اهنا قافنلا رئابكىف نيلئاقلا ةلزتعلاكو ء كرشلا ىف اوعقي الئل مههوجو رفصت
 ةيشاملاو عضولا عماج رظناف كرش الو قافن ال لالضو.

 ىلعو ديحوتلا راهظإو كرشلا رارسا ىلع اضيأ قلطي ")قافنلا نا قيقحتلاو

 ق ميكحنلا لكسااراكنال ةمكحملا ظفل م,امتي ةيضابالا قحلا لهأ عم تناك قرفلا هتاه نال )١(
 نجرخو باحصالا اهنم أربت كرش رئابكلا لك نأ نم لالضلا ةلاقلاب هذه ترهظ اهاف نيفص ةمتاو
 ءاسالاو لاءطالا اوضرهتساو ديح وتلا لهأ يف فيسلا نعضوف قحلا نع

 ماقتنا هضارعتساو ةسايرلا بلطل هنم كالذو ةنايدال ي۔ايس قرزالا نب عفان جورخ نأ ىرأو
 ِ هللاو اعبتم ا.هذه راصو ةنايد دء, لاحتسا مهءامد اولحت۔ا! نيذلا نم

 ةحابتسالا ىف ادحاو اليبس اوكلس لكلا نال مهماصخأو قرفلا هذه نيب اقرف رأ مل ىنا ريغ

 الا ةرق الو لر> الو . لافطالا لتقب جراوخلا صاصتخا ىف الا مهالا بلسلاو بهنلاو لتقلاو
 مظملا ىبلا هتلاب

 ىلص هلوقك كذو كردلا ةريبك ريغ ةريبك هب دارملاو اريك ثيدحلا ىف دراو قافنلا ظمل )٢(
 هاور « ناخ نمؤأ اذاو فلخأ دعو اذاو بذك ث دح اذا : ثالث قفانملا آ » لسو هبلع هتا

 نمو اصلاخ ًاتفانم ناك ه نكن م عبرأ » هلوقو ةريره بأ 7 ىثاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا

 اذاو فاغأ دو اذاو بذكثدءح اذا : اهعدي ىتح قافنلانم ةلصخ هيف تناكنهنم ةلمخ هيف 11

 نه يءاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ملسمو ىراخبلاو دحأ ءاور « رج مصاخ اذاو ردغ دهاع
 وهوهرهاظ ىلع ةيضابالا رشعم اندنع اذه ٠٣ ١ ص لءثلا عناج يف فلؤملا بطقلا لاق ٠ رمع نبإ

 ىدنع قيقحتلانكا و كرش ريغ ةريبكل فنم لب كرشلا رسا نم وه سيل قفانملا نأ ىلع انل ليلد
 رثاس نع قئانملا ے۔اب صخ امناو "كرشلا س 7 رخألاو اهدحأ اذه نيينعم ىلع قلاطي قنانلا نأ"

 نا نوفااغا لاقو ةيشاملاو مضولا رصتخك اذه ريغ ىف تركذ امن طبيام فالخ هراهظال نيكرشملا
 نم مهدنه قفانملا ذا هةالخأ;إ .قلختمو قفانااب هيبش اهبحاصو قافن لاصخلا هدم نأ ثيدلا ىعم



 ٦٧ ( قافنلا ىلع مالكلا )

 ىتافنلا»لسو هيلع هللاىلص هلوق مهيلع دريو ءاذ ىف ةلزتعملا افالخة ريبكلا دحوملا لمع
 فاخ اولاق نا الا قافنلا فاخ دق رمع نا رباج لوقو« هب لمعت الومالسالاب رقت نا
 نوقفانملا ىنبلغ »رمع لوقو . كرشلا ىلا بالقنالا ناسنالا فاخي اك كرشلا قافن

 دشأو رثك أ مويلا قافنلا » ةنيذح لوقو «مماوس تلمعتسا ام مهتنايخالولو ةنايجخ

 .كرشلا رارمسإ وه ىذلا قافنلا نا ( ظ) ناف« ملسو هيلع ىلص هللا لوسر دهع ىف هنم

 .ىلاعنهلوقو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر موي ىف هنم دشأو رفك أ هموب ىف نوكي ال

 ع هورذح ام هوتبثيوا ىحولا اوفرعي مل ولو « ةروس مهيلع لزنت نا نوقفانملا رذحي »

 ناكو ف اقفانم هملع دقو يبا نب هللا دبع ىلع ةالصلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةداراو
 انباوحال ةجحلاو . ىهنلا لزن مث هيلع ىلص ليق دقو ث هيلع ةالصلا دارأ ام اكرش هقافن

 ىذلاو اذه ىف ىه امنا هدعبو ىبنلا نامز ىف ةريبكلا دحوملا لمعف قافنلا رصح ىلع

 « هلوسرو هللا اورنكمهن » لزنىتح كرش هقافن نا معي ل هناب بيجاو ك اهوحنو هلبقت

 رفك لب هللاب رفك هيف لاقي ال ةحراجلاب رفاكلا نال ردابت اك كرش رفكلا نا ىلع
 ىف نولوقي انموقو ء اذك لمف وأ اذكملعل الوسر ناك ول هلوقب كرش هقافنف طقف
 ةريبك لب اكرش الو اقافن تسيل هتيصعمو تساف صاع هنا ةريبكلل لعافلا دحوملا

 وه قفانملا ن أ انباحصأ ا بهذم نابهذم كالذف كرشلا " رم أ نمب قفانملا اوصخو

 ض ديحوتلل رهظملا كرشملا هنا ةلزنملاو انموق بهذمو ةريبكلال لعافلا دحوملا

 هربا مم ةسلأب اوركتأ اولخ اذا هلثمو يبا نب هللا دبع ناف كال هتفلسأ ام قيقحتلاو

 هاوس "هرايغال نبقفانم كلذ عم اومسو ث كرشلا سفن اذهف نآرقلا اوذكو دمحم

 وأ : (قا ) اديفم امات امالكوأ . ةملك وأ . (ص) وهو افرح بذك نم نا مولعمو

 لثمو . كرشم هبلع اصوصنم الالح مرح وأ . هيلع اصوصنم امارح لحأ وأ . ايبن
 لالحلا مرح نم نأ اك قفانم وهف كلذ فالخل ريظم ةهجاوم كلذل لعاف هللا دبع
 قفانم ةريبكل سف وأ ليوأتلاب مارحلا لحأ وأ

 نم دارمل نأ مهضءب مهزو ٠ قفا:لب هبغالا ديدخ اصلاخ هلوق ىنعم ناو ديحوتلا رهظأو كردلا رسأ
 كرشلا رارسا وه ىذلا قافتلا ىلا هب تدفأ اهدانع]



 ٢٨ ( هيبسو هلامو دحوملا مدل مصاع ديحوتلا )

 مشح ثلاثلا

 يف رض ميرحت ةفرعم مم ديحوتلل هببسو دحوملا بلس قوس ميرحت ةقرعم ببحت
 .ديحوتلا يلع همد قارها ميرحت وأ . هنوه ىلا ىدؤي ام ميرحت وأ . هلتق ميرحت وأ . هندب

 اهنا دارملا نف مهت الف كلذ ىلع ىنعملاو قارهاب ةقلعتم ىلعو ، اذك مالسالاو

 ايف كرش هلهجو ديحوت كلذ ةفرعمو . (نا) ديحوتلا ىلع ال كرشلا يلع قرهث

 ناميا نيو ث مهتيرذو مهمو مهذخأو . نيكرشملا ءامد ليلحت ةفرعم بجتو « ليق

 لام لحأ نمو ، (ق) الوا (ص) و فراقي م ام هلامو همد ميرحس هلهج عم ناسنالا
 ل اذا هنم كلذل نبلحلا ةيرفصلاك لوأت نا الا كرشأ هيبس وأ هبلس وأ دحوملا
 :نأب بيجأو :« نوكرمل كن ا موتمطأ ناو » ةنيللا ىف ىلاعت هلوقل ةريبكو أ ابنذ

 مل نه ىععو . نايصملاب هيلع ح همد قارأ نمو . اهلالحتسا ىف مهومتمطأ دارملا

 ؟كلذ ةفرعم نودب نامالا ن . هنا لاق نم لوق ىلع الا هيف كش نم قفانو « هب كحي

 ءىشب فراق ىقح قانن الو نا الف هتفرعم مزاب ل هب زا و

 رشع عبارلا

 هتيصعم نع ىعنو اباوث اهلع بجوأو هتعاطب رأ هللا نأ ل نأ بجح

 امأو ث ةلجلا يف هب هدعوو هؤاضق كلذ هباجاو ى كرشأ الاو اباقع اهيلع بجوأ و

 . باوثلا هيلع بجوأو ديحوتلاب رمأ هللا ناو . همدعو ءافولا طرتشيف صخشلاب
 ١ ناو ةيصممو رفكو ةريبك هناو باقعاا هيلع بجوأو كرمشلا نع ىمنو

 . :« نيصاملاو ةيصعملاو ك نيرفاكللاو ركلاو ض نيء:اطلاو ةعاطلاو ء نيللاو مالسالا

 .نا ملعي ناو ى مهدنع كلذ لهج عس وه قفان و ث اهتءاربو ةلجلا ةيالو ىف اذكو

 ,نم سيلو ى نيرفاكلا لمف رفكلاو .ء هب رمأ هللا نأو نيلسملا لف مالسالا
 هلثمو ى اهعضاوم ىف ءايشالا عضو ىهو « لفاغلا فيلكتو لقاعلا لامها ةكحلا
 .ءايش ألا ملع وا ُلعف ةفص هلل ىمف ناقتالا وأ ، باوصلا قفو ىلع لمعلا اهنا ليق ام



 ٢٨٩ ( اهب هرماو هللا ةعاط ةفرعم بوجو )

 ةفصو .ةردقلاو ملعلاك ددجتت ال ىتلا ةفصلا تاذلا ةفصو ، تاذ ةفص ىهف ىمه ا

 ى ةيلزالا ىه تاذلا ةفصف تنش ناو « قزرلاو ةنامالاو ءايحالاك ددجتت ل هفلا

 ةفصف تئش ناو ، لمف ةفص لوأ هل امو تاذ ةفص هل لوأ ال امف اهريغ لعنلا ةفصو

 لهجلا عماجي ال هناف معلاك لحملا فلانخا ولو دوجول ىف اهدض عماج الام تاذلا

 ةفصو اذك ن ع ء زجعو اذك لع ردق الو ارمع لهج و اديز هللا ملع لاقي ال

 . اذه قزرو ى كاذ ةتاماو اذه ءايحاكلعملا فالتخا دنع اهدض عمابن لذنلا

 ضعبو انموقو ث ةقراشملا ةقيرط لعفلا ةفصو ع تاذلا ةفصب ريبهتلاو . اذه نامرحو

 نم هنا اولاقو ڵ العف لمغلا ةص نومسيو ء تاذلا ةفصب نو ربعب مهروهمج و ةب راغملا

 ىلع لاق نا امأو « هرهاظ ىلع كاذ لاق هنا ىنعملاو ء كرشا ةفص هنا هللا لعف ىف لاق

 لعفلل ةفصلا ةفاضاب كلذ نيبي امهيلع سأب الف هب فاصتالا وهو ةبوخلا ةفصلا ىنعم

 لازتالاو لاسرالاو ماكحالا و ناقت الاو ماربالا لعفلا تافص نمو . ماقملا ربرحت اذه

 تافص ىه لاق نمو لاعفأ هنه لقف تاش ناو « ةنامالاو ءايحالاو ةئبنتلاو ءابنالاو

 كرشأ لعف ةفص اهنا تاذلا ةفص ىف لاق نمو ى لزالا هيفنل كرش رفك رفك تاذ

 اهثودح همازلتسال

 وه اك اكلا حتفو ءاحلا رسكب كحلا ىنع ضارغغالب هللا لاعفأ للعتو

 اندنع هللا قح ىف ةيسدقلاو ةيوبنلا ثيداحالاو نآرقلا ىف ليلعتلا فورح رهالخ

 ةجاحلا بجوي هرهاظ ىلع ليلعتلا ءارجا نأ ههجوو . ةيرمشالل افالخ (ص) وهو
 اي هانعنم لامكَتسالاو جايتحالا ديرا نا هناف ىلتنل فالللاو اهنع ىلاعت لامكتسالاو

 ىلع ةعاطلل رفاكلا هللا قلخ لاقيو ى هانزجأ اي هوزاجأ م كلا ديرا ناو هوعنم

 اهب هرمأيل ىنعم
 رشع سماخلا

 مظعأ هناف فيلكتلا ابس الو ماعنالاو داجييالاب هللا لضفت وهو نملا ةفرعم ببت



 ٢٣٣٠ ( ءاحلاو فوملا ىلع مالكلا )

 هلاصخك هطورشو ديحوتلا داغتعاب رمأ وهو . نيرادلا مد ىلع هلاثتءا لاتشال منلا

 بجي ال هناف ء مالسالا يلع برتي مل نا هب قطنلابو هللا ىف ضنبلاو بحلاك اهريغو

 . تابحتسللب بدنو هب متت امو ضئا فلاب باي رمأو . ذتنيخ غولبلا لاح هب قطنلا
 ةلتاقلا ةمه الا نم ثيبللا لكأو لتقلا نع ىهنلاكل ةمعلا وا ء سننلا ءاتبال“رهنو
 ىمنلاك بسنلا ظفحل وأ ث لظلاو بضغلا نع ىمنلاك ةنلالل وأ ء رخلا برشو ماد

 اهنا لثالدلا ةفرع .و . مراحلا تاوذ جوزت نع ىهنلاك ةمرلا مم ۔ظعتل وأ ، ىنزلا ن

 لدي ام ايس الو هللا ىوس ام ىهو تقلخ ةلالدللو انادو هللا دوجو ىلع ةلاد

 (ان ) هبنمو ربخم ميلعتب هللا ةفرعم لانت امناو ؤ ملاعلاو ءىبلاك هلبفو هناسلو هتاذب

 لتلاو (قا) لقملا وأ . هاوس ام دأ (ص) وهو (ان) لسرلاو بتكلا هتجحو
 ليصافتلا ىف ال ادجوم هل نأ ىف اعامجا ةجح

 رشع س حاسلا

 ءيبنلاك ةعاطلا ن . ناكمي ناكولو فاكملا املادنعاو ءاجرلاو فولا مزل
 (ان ) رافصلا لهجو مالا ىلع مدنلاو ءاب آلا ربكهل دح ال ام بجاولا نم ذا كاملاو

 وأ هللا دنع ةريبك [ ىردت ال ةيصعم ىمف ةريبكلا ةلباقم ىف ةيصعملا اوقلطأ اذاو
 ضرغلا ىلع بذعيو هيلع درتف تاتخا وأ ء اهيف رصق هلها ملعي اهنالو ةريغص

 ءاجرو اهنع عالقالا هيلع بجيف سيلباك ةيصعملا نم ناكمب وأ .هل متخي ميىرديالو
 اوربخا ولو مهنال ةمتاخو باقع فوخ ءائبنالا فوخو 4 ةدابعلاو عالقنالا ىلع ةمحرلا

 : نيفاو دب الو ا اوناكو لو نوفاو مهناب اوربخي ملو ءافولاب مهل تقلع نكل ةداعسلاب
 وأ . (ص) وهو تاي آ « نوغتبي نوعدي نيذلا كئلوا _ .7 ۔ينبنجا.. بر»

 ةد لهأ نم مهنب مهمزج ىلع ءانب ةبساحم فيقوتو ةمالم فوخ و أ . لالجا فوخ
 ( قا ) ردابتم وهو

 .هتبوت ىف دحوملاك هلع نم دعب ابف فاخيو وجريو هتبوت لوبقب كرشملا عطقيو

 (ص) وهو (ت) اهنم بلقلا رني ملام ال وأ . قفان فوملا وأ ، ءاجرلا باغ ناو



 ١ ٣ } ءاجرلاو فوملا ىلع مالكلا (

 ءاجرلا دوجو دنع نما الو . الو نمآلاو ںيآل كالهب ربخا هناحبس هللا نال
 امناو امهدحأ سذ نك رخ للا نودب ءاجر وأ فوخ روصتي الو فوللاو

 نمؤملا ءاجر نأ درو ام امأو ى امهنيب لدعلا اوركذيلو نايبلا ديزم اعم امهنوركذي
 .لوقلا اذه ةيمست للو لماكلا نمؤملا هلحم رخالا ىلع امهدحأ ديزي ال هفوخو

 .ىغبنيو ، ليلدلا فلاخ ام وهو ىحالطصالا ال ةلوهسلا وهو ىوغللا ىنهملاب ةصخر
 ءاجرلاو فولا نيب لدعن نأ انرمأ هللا ناكاذا هنا هيفو توملا دنع ءاجرلا ىلا ليملا

 ةفيذحنمكلذ لوقأ انأو توملا دنع ءاجرلا ىلا ليمن نأ ىلاعت هنم انل غوسي فيكف
 بدن رمأ امهنيب لدعلاب هللا رمأ نأ مهف هلعل وأ « هللا ىلا قتلمت درجم لب ليملل ةحابا سيل

 ..ةيمسن الب ولو امهنم دب الهناو امهنم ولللا مدع بجاولا ناو ىوق هجو وهو ديك أتو

 الو رانلا نم نمالاو ةنجلل نم سايالاك اهركم نم نمالاو ايندلا ةمحر نم سالاو

 هللا نم ال قولخم نم سايالاب سأب

 لييذت
 ريغ ىف دودحم ريغو ؤ ةالصلاو ةقدصلا ىف برقنلاك دودحم ىف دودحم نيدلا

 ردي ملو اهيف بنذل هنا نكمأ الا ةعاس هيلع .ىجن ال ذا بنذلا ىف مدنلاك دودحم

 .فاخيو الوبقم ةيصعملا نع همدن نوكي نأ نا وجري امئادف ءاجرلاو فولا ىف مدنلاو

 .بف برقتلاك هريغ ىف دودحمو ءاب آ رب ىف ريصقتلا يف مىنلاكو الوبقه نوكي ال نا

 ةالصلا ىف ءاجرلاو فوذلاك ر مكملاو ءاجرلاو فولا



 ٢٢ ) فوقولاو ةءاربلاو ةبالولا ماكحا (

 ىناثلا بابلا
 فوقولاو ة ؛ارملاو باولا ىف

 لمج ثالن هيفو

 : لوصف ةرشع اهيفو ةيالولا بف ىلورلا

 ©') لاصللب ماتهالاو رصنلاو رمألاب ريغلل مايقلاو برقلا ةفل ةيالولا لو را

 دحاو انيبنو دحاو انباتك نا ىنعب ةيالو انموق نيبو اننيبف لاصتالاو ظنحلاو.

 ةماعلا ةيالولا ضعب كلذو عورفلا ةئلاخمب ريض الو عرشلا لصا ىف انقنتا انناو

 قلالا ىف كلذو ةيعرشلا ةيالولا ىنبت كلذ ىلعو مهنا دحال ةءاربلا ىف كلذ عم مو

 ةطحلاف رسكلاب اماو ةحوتفم واولاو ع مانهالاب فصوي ال قلاللا نا الا قولخملاو

 حتنلا امهيف زوجي وأ . ىلب اهروكمو دعتم واولا حوتفمو ناطلسلاو ةرامالاو
 مهتعاطو مهمالسال نينمؤملل رافغتسالاو محرتلا اعرشو سوماقلا ف (ق) رسكلاو
 مهبحو مهيلع محتلا ةكمفالال ةيال و نا ره دقو . بلقلا ف بلا م مهيلع ءانثلاو

 لثم بنذب اوفصو امبر مهنال نينمؤملا رئاسكف ءائبنالا اماو رافغتسالا نود

 (ق) ةكناللاكوأ . (ص) وهو « كبنذل رفغتساو »

 وأ ةينطو وأ ةينيد ةحامم تاك ءاوس ةمالا دارفأ ني ةكرحلا ةماسلا ةحلصملا نأ لما آ (
 نيملعلا رومأبمنمي ال نمو هسفنل لع هنال صالخإ اهلهعلاو اهب ماتمالا مهنم لك يلع بح ةيموق

 قحلا لهأب فيكف ةمالصسدلا ةل۔اا هأ تب ماع اذهو . ثيدحلا يف درو :1 مه لوب سيلف

 ة اف

 1 هجر بطةاا هنزب ا كلذ لالا تضتةا نتم اهباحصأ ةكراشم ن“ عن ؟زجاح تسيل ة

 فانتلالا اهدارفا مومع ىلع بجو ةبك اهل تلمح وأ سما ةمالا باتنا قأ . باكلا اذه ريف ف
 عي.لا لاوحأ نال . ةحل_صل باج وه ام اذكو مب ملأ ام عفد ىلع نواعتلاو اضعب مهضمب لوح
 ىلام هلوغل عبجلا نيب بجاو نوا.ةلاو ه:هءاوحت هبجاوب لك مايةب الا مت الو نوامتلاب الا ميقتسن ال

 نيب ابو,ع نوكب ىح هتريبك نه عالتنالا هيلع بج هنم رتلاو « ىوقتلاو ربلا ىلع اونوادتو »
 هند ا.طرم هناوخا

 ةحا_صع لك متهاو هدارفا نيب نم اضتلا ل » يم الا ةباهااو ةوةاا رهظ٥ ف ود ال بكلاف
 رارشالا لل ةبءاو راطخالا ةيه ناك الاو رخ الا



 ٣٣ ( فوقولاو ةءاربلاو ةدالولا ماكحا )

 لكشم . نيملسمل رافغتسالاو محرتلا بابمإ ةيالولا نا : رامع يبأ لوقو (ت)

 هتح يضقي ال كلذل هللا باهيا وأ سل رافغتسالاو محرتلا بوجو كداقتعا نأل

 نأ دارملا ناب باوجلاف هبحل نيمزاتسملا رافغتسالاو محرتلا سنن هيضقي امنإو كيلع
 ديفم ريغهيف طرش ال ابوجو رافغتسالا باجيإ دارملا نأب وأ بجاو هيلع رافغتسالا

 ةدايز زاوجب نبيفوكلا لوق ىلع ءانب ةدئاز باجيإ ةظفل لاقي نأ باوجلا قحو

 محرتلا لصألاو فوصولل ةفصلا ةفاضا نم لومنم مسا ينعب ردصم يه وأ ءامسألا

 وه هعاقياو محرتلا عاقياب محرلا باجيإ ريسفت كلذ نم ىلوأو نابجوملا رافغتسالاو

 فوطعم رافنتسالا وأ . ريخأتو ميدقتو لي وأت الو ةدايز فاكت الب دارملا وهو هلعف

 رافغتسالا باجيإ درجم ال رافغتسالا سفنو محرتلا باجيإ ةيالولا نوكتف باجيإ ىلع

 ةءاربلاو ى هيف دهنجي بلاغثي امو بلاغتلل لعافتلا عضو ن ل ةغلابم محارتلا موقو

 : هوجو يلع وهو رارصالا نهنمو رئابكلاب يهو كس سكعلا ىلع
 ثلائلا . ةبونلا نع ضارعالا ىبائلا . بنذلا لعف ىلع ةماقالا لوورا

 هرابخاب ةثالثلا هذه نيبنت امبلو بوتي ال نأ دقتمب نأ عبارلا . هيلا دوعلا داقتعا

 لغتشا وأ تكسف بن هل ليق نإو ةبوتلا مدل وأ دوعلل دقتعم وأ اهنع ضرعم هنأ

 ريرحت اذه بونأ ال لاق نإ هب هيلع - امناو رارصالإب هيلع ك الف اهريخ

 ىف دحا نب ىسيع هزاجأو ًاعرش ةعاطلا يف ةماقالا ىلع رارصالا قلطب الو ماقملا

 تالاؤسلا ىف اذك ةماقإ لكىلع قلطيف ةغل اماو ةعاطلا رئاس هلثم (ت ) ديحوتلا

 ةنيرقلاب تاعاطلا رئاسو ديحوتلا ىلع ةماقالا يلع هقالطا زاوج قيقحتلا (ت)

 ماهيإ قالطالا ىلع عنملا هجوو ةءارقلا ىلع وأ ديحوتلا ىلع رصا لوقت نأ لثم

 كلذ ماهيل ةنيرقلا ركذ 2 ةبوتلا مدع ىلع ةماقالا وهو عرشلا ىف فراعتملا ىنعمل

 ةلجلا ةيالوو ( ان ) ةبجاو عاونالاو دارفالا ةيالوو نع ىنب ىلع نأ مهوتو ىنعملا

 ًائافتا ةبجاو



 ٢٤ ) نيموصمملا ةيالو (

 يناثلا
 اهركنا نم كرشب امنا وأ . ةديقعلا ىف اك كرشأ نيدملا ةلمج لاوي مل نم

 ةلمج ةءارب ىف اذكو (قا) هي هيلع ةجيلا تماق نا الا وأ . اهليج وأ اهكرت نم قفانيو

 وأ ث ةيصمملا ىلع ةءارب وأ ةعاطلا ىلع ةيالو نه درفلا اهيأ كل بجاولاو ء نيرفاكلا

 نيرفاكلا ةلمجو نيسملا ةلمج نبةيرفلل بجاو كاذ ىلع رانلا و أ ةنجلا نم

 ثلاثلا

 ةبالوو ًاموصخ ليربجو مدآوانئيبنو الامجا ةكمئالملاو ءائبنالا ةيالو ببس

 ,ىلع ةيوقتلاك نوبي اب هللا مهمحري نأب مهل وعديو مهنعاطل مهبحي نأ ةكالملا
 نوهتشب مهنأ الا ةوهش الب مهنأ مولعمو نوبي ام نينمؤملا نه نوكي نأو ةعاطلا

 نوذتلي مهنأ ثيداحالا رهاظو ةبيطلا ةحئارلي نوذذلني الف اهب نوذذلنيو ةدابعلا

 نم ىلوأ كلذو اهب ذذلتلل ال همدعل مهقناون ىهف نتنلا نوهركي مهنأ دارملا لعلف اهب

 .ىمدآ انئيبن نأ فرعي مل نم كرشأو ءةحئارلا ذذلت ذذلتلا ىفن نه ىثنسي لاقي نأ

 ه هىب مسلب ةجحلا تماق اذو ةجحلا هب مقت مام انب عأ روههلافالخ مدآ فرعب ل نمال

 .هلاوي نا اولاق هتيالو تبجو كاذكع ونب ةجحلا تاقوأ ء ةفصب حود: وأ ىلو وأ

 ةحودمم ميرم نآرقلا يف ىرب ن أ لثم كلذو راكنالاب كرشي اما ( ت ) كرشأ

 داقتعا ىف ىراصنلا ىلع ادر اهاوس اهمساب ةأرما هيفركذت ملو ك اهمساب اهتيالو بجتف
 ميرك كلذ ىف ليق اذاو ءلمجأ ءاسنلاىلع ةي ةبانكساا نأل اهنيدوبمل اديك أتواهنيهالا

 باحصأ هيف ىري نأ لثمو « ميره الا اجراخ دجوي مل ولو ةينهذلا دارفالل فاكلاف

 الجر هيف ىرب وأ الامجا مهي نالو هيلع بجتف كلذك كدودخالا ىف نيقرحلاو فهكلا

 .دجو نا اذكو ء همسا ةفرعم نودب هتي دالو هيلع بجتف هنا ا كي نوعرف لآ ا نم

 .لثم همساب ةجحلا تم اق نأ الا الع هندل نه هملعو هدنع نم ةمحر هللا هانآ ادبع هيف

 عمسلاب ةجحلا هيلع تماق نا اذكو همسإ نبالو بجتف رضلا دبلا نأب موقت نأ
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 رابخا وهو ( قا ) رتاوتلاب وأ . نيمأبوأ . نينيمأب موقن ىهو رابخالابوأ ءيراقلا نم
 هيلا اهعدي مل ءىشب بذكلا ىلع اهقافتا نكمي ال ة ريثك ةل طتم ةعامج نع ةعامج

 وأ . رشع اننا وأ . ةسمخ وأ . ةعبرأ وأ . ةنالن ىهؤأ . داحلا وأ ى بهنم داقتعا

 (قا) نوعبس وأ . نوبرأ وأ . نورشع

 توملا نع وأ . لوسرلاو كلملا وهو ةريبكلا نع مودعماءا هيلع صودنملا و

 صخ هفرعن ال انا الا اهيلع توملا نع موصمم وه هللا دنع ديذس لكاذكو اهيلع

 هلل ةفص وأكلم وأ انئيبن ريغ ءىن ىمان رذميو (ت) هيلع صودنملا ىلع مالكلا

 انباحصأ روهمجل قالخ

 حبر ارلا
 اورفو هتماما ملع ن ه ىلع الامجا لداملا مامال ا تحن ع نه ةيالو ببت

 ملام ريبك مأ أ ريغصأ وه ام ىردي ال بنذ وأ ةريغص هنم تملع ولو ىزب ولو اضيأ

 نأ بجيو هتداهشب كحيو هتوم لبق اك مامالا توم دمب هلك كلذو ةريك هنم ملت

 وأ .رهشو هتبانتسا بجحت الوةيكرتلا ىلا جاتحي وأ (ص) وهو ةريبك مع نا باتنسي
 ةضيب مامالا ةعامج تيمس (ت) (قا) هب رابخالا وأ . ءافولا ةدهاشمبالا ىل وتيال

 وأ . هلوق لبقيو هيلا عمنجي ىذلا هدحو ىأ دلبلا ةضيب هنأل هساب ةيمسن ءابلا حتفب
 بذلاممجت اهنأل لاتقلا ةضيب ةيسنوأ . مامالا ىهو ةضيبلا ةعامج ىأ فاضملل ردقت"

 ضايبو اهافصبوجولةماعنلاكرئاطلا ةضيبب وأ . لانقلا ةضيبكاهنوقلفأ . هللا نيدنع

 داقتعالاو ةملكلا يف اهعامتجا بوجو وأ ٠ اهدقتعم

 سماخلا
 وأ . قفاؤم دي يلع ملسأ ولو مهنم أربي ىتح ةروجلا روهظ دمب لخد نا هيف فقوب وأ (ص) ىلع ةريبك ثدحي م ام فلاخم ديب ولو مالسالا لخاد ةيالو ببحت



 ٢٦ باوصلا ىلا عجارلا ةيالو) (

 لجلا كرشملا مي مل ناو ( قا ) فولا هنم ملي ىتح فلاخم دي ىلع ملسا نا هيف فقوي

 كرش ةريبكب ىنأ ناو ،قب اب كرشأ لقف تنش ناو كرشلا نم جراخريغف ثالثلا

 نيدي امم تناكو اهب ىنأ نا ليقو قفان قافن ةريبكب وأ كرشم نهمثأو نيطسو ىف
 قيقحتلا (ت ) ةمايقلا موب هللا ةيؤركآهب نيدت نا الا هنم أربتي ال فاللا لهأ هب

 ديحوتمامنو ءقح هب ءاجامو لقي مولو هللا لوسر دمحم هللا الا هلإ ال لاقنم ديحوت مامت
 لوق هجو و ( ت ) ديحوتلاب هيلع انكح ىف طرش رارقالا امناو هللا دنع لجلا دقتعم

 هلولح هلولحجبو تقوملا ضرفلا ضرذلاب دارملا نأ خلا هيلع ضرفلا لولح لبق خيشلا
 ىفوملا ةيالوك هل تقو الو ثدحي ام ضئارفلاب دارملاو لوالاب ربع اذلو هتقو لواحي
 كلذ ريغو ةجيللا هب تماق ةغص نم هلهج مسيال ام ةفرعمو

 سر ناسلا
 ناو رذعلل طق ريغ ًادلقم ناك نا انبهذم ىف لخد اذا فلاخملا ةيالو ببحت

 ةدحاو ةدحاو اهب ناد ةعدب لك نم بوتي ىخ رذمعلل ًامطاق وأ ادهتجم ناك

 همضومفرمي م نأب هلصي مل ناو ةلاسرب ولو هنم اهملعت نم لكدنع اهيف أطللاب فرتعيو

 ىلو كيلو فلاخلا لاق ناو هيلا ةيصولب طاتحيو حوتفم ةبوتلا باب ذا هتبوت هتزجأ
 لذ ينعب ناكو مكودع ىودعو كيلو ىلو لاق نا اذكو ع هازجا ىودع ودعو
 هر داعأ ىذلاو هنولوتت نم وه هالونأ ىنلا نأ ىنعم ىلع وأ ى ريخأتلاو ميدقتلا ىلع

 لب كودع الا ىودع امو كييلوالا بلوام ىأ هرهاظ يلع تبي وأ هنوداعت نم وه
 هل نوكي ن ال قن كودع الا ىودع امو كيلو الا يلو ام هلوق نأل غلبأ اذه

 الا كودعالو ىيوالا كيلوام فالخب كودع ىوس ودع وأ كيلو ىوس ىلو
 هل نوكي نأل ىننال هتوادع نع كودعو هتيالو نع مكلو جرخي نأل ىنن هناف ىودع

 ه ىناتلا لهج ةقبر نم يناعلا صيلخت ج ىف هترك ذ ضعبل هجوب الا مهللا مكيلو ىوس
 دلقملا ذخؤيو هداهتجلب سفن وأ ء لام نم فلتأ امب دهنجلا ذخؤي الو



 ٢٧ ( هللا نيدب ىفوملا ةبالو )

 لبجننم هرذعب هيلع تتبئدق هنا مه ةءاربلا نم هللا همحر دابع نبا فوخينعمو

 ملاومأو نيدملا ءامد ميرحو ةرشعلا لاوقالاو ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم انديس

 :اذاو هنع ةداهشلابار نم ققحت رقأ ول هنأ كلذب هيلع دهش دق هنأ مم كلذ وحنو

 هيلع هب دهش امم اضمب بار نم ققحت دحاو دحاوب رقأ
 عسو ربكم هحوو حذاو ملسو هيلع لا ىلص دحم ليج عسو ريذكت هجوو

 نا مم ماسقالا نم رم امم كلذ وحنو رانلاو ةنجلاو ثبلاو ةكئالملاو ءائبن الا لهج

 دنع ناكو لو هدنعوه ام فراقم ريفك هل دهجلا نا كلذ لم+عسو نم ءاشعلا نم

 .اضعب ضعب رفكي نأ رهاظلاو 6 نيدهتجملا نيب ثحبلا ىقبيف رفك ريغ رخآلا درنلا

 .ةنايدلا رمأ ىف نينلاخلا رهكت فيكو ء كاذ ى انباحصأ نيب ًامقاو ريفكتلا سيلو
 .دحاو عم هيف قحلا ينيد رأ ف اضعب بهذلا لهأ ضب رفكي الو ء رذملا علقو

 امنا لجلا ثالثلا ىوس ام لهج انباحصأ نم عسو نم لعلو . ءاوس ىلل ىف سانلاو

 . هلابب رطخ وأ لئس ولو اقلطم همسو دابع نباو . هلابب رطخي وأ لئسي ملام هعسو:
 رحنيل رحنلل ةدعملا لبالا ىلا مجرح نا هنا حلا مجرحلا لجلاكدابع نبا نوكى نمو:

 .عطقب وأ برضلاب رقع اهنع رخأت ناو « رحن مجنرحاف رحنلل ذخؤت ىتح نهب سنأيل وا
 رارقالب مهقفاوو مهيل مدقت نا دابع نباف ء مارحوهو تام كلذب تام ناف بيقارعلا

 قاب ناكفيأ ناو هنع نولبقي مهنال ةحيبذلاك ابرط ناك بئات ادحو ادحاو لاق امي
 .نونلاب مجنرحملا نال نون الب مجرحملا لجلاكو هف ةيعرش ةاكذ الب لوتقكة ءاربلا ىق
 رينكت هلسيلف دلقملا امأو . رخأتي وأ مدقتي نأ ىلا ةح۔ةلالبقيالف لبالاىلا مدقت دقن

 نبا ريفكت هجو نايف ماقمل ررحم اذه داهتجالا لئاس نم فالا هيفام فراقم

 كلذ عسوم بوبحم

 عباسلا
 ةيالو ةلع دوجول [(ان) هب هتع ريخلا وأ ءافولا هنم دهاشملا صخشلا ةيالذ: ببح



 ٢٨ ( هللدو صاخشالا ةالو بوجو )

 انيأر نم زم ىماما نب ورمعو باطخلا نب . لوقلو ث ءافولا وهو هيف اهيلع عمجملا ةلجلا

 ملسلل « ملسو هي هلاع هللا ىلص هلوقلال . ىنعملاب 3 دح ىور ضب أ وهو هانيل وت اريخ هنم

 نال « هسفنل بحي ام هل بحيو سطع اذا هتمشيو _ لاق نأ ىلا ۔ تس هيخأ ىلع

 . دحوم لك ةيالوب لوقن ال 7 تدكأت ىأ دحوم لكل تبجو تسلا ء الؤه

 اولتاق » هلوقل الو . فوي مل ولو دحوملل تسلا اندجو انلق ىلونملا دارملا ليق ناو

 نيكرشملا لتقناكد ارفالا ىلع موسلا ظذلب ةدراولا ةيالولا لمحي ناب « ةفاك نيكرشملا

 يح ام دحوملل كبحيسو تقولا داحناال درف لك ةفاكب دارملا لوقنان ال ادارفأ ولو

 ىف ىرجلابو يهنلاو رمالاو ريملا ىلا ءاعدلاب كلذو ةعاطلا ىلا هباج ىف يزجلا كسننا

 سطع اذا تمشلا ىنعمو ةنجلا بح هل تدز ىلوتم ناكناو ء اضيأ ةيويندلا هلاصم
 ليلد ال هنال «رذ ابأ هلل محر » هلوقل الو . هللا كاوق كلوقب ولو هبساني امب ءاعدلا
 لمكتسا دقف هلل عنمو هلل ىلمعأو هلل ضنبأو هتل بحأ زم » هلوقل الو ب وجولاىلع هيف

 ىلع دئازلا ماتلا ناميالا دارملا نوكي نأ زاوجل بوجولا ىلع هيف ليلد ال هنال «ناميالا

 هنالهبحأ اذا آ آزئاج هللا ريغل ضغبلاو بحلاو 7 ءاطعالا نوكم دق ذا يزج
 هاطعأ هنال هاطعأ وأ هملظ هنال هضغبأ وأ هعفن

 لقو . ةبجاو ريغ مهيلع صوصنملا ريغ صاخشالا ةيالو انموق روهمج لاقو
 نا ًاديز محرا مهللا لوقي نأ لثم ةنجلا لهأ نم نوكي ن نأ طارتشاب اهبوجوب مهضعب

 بوجو مدعب مهضعب لاقو هيلع صوصنملا ةيالو بوجوب ضعبو ةنجلا له أ نم ناك

 هجو الو مهيلع صوصنلا ةءارب ىف فاللا اذكو مهيلع صوصنملا صاخشالا ةيالو

 طارتشالب جرخهنا لاقيزأالا مهللا ةطيرشاإب أربتوأ لونم انباحصأ ضعب ريفكت
 كشلاب لب مزجللب ي ايعاد سيلف قلعو اعد اذف ءاعدلاب رومأم هنال هيلع وأ هل ءاعدلا نع

 اثرهتم الو يلوتم سيلف
 ناتبجاوناتعاطامهناف قفان اهبوجو دعب ةءاربلا وأ ةيالولا رخأ نم نا حص دقو

 امهتيضرفلهاجواتبجو اذا ا .هكرات كرشي ديحوت اهف هيلع صوصنلا نم اتناكنا الا



 ٢٣٩ ) ةبجاو لافطالا ةالو (

 ركتمو اههكرات نم كارشالاب ىلوأ هركتم ناف كلذك يلو ليق بف اههركت قفانيو
 (ق)هلهاجىمعوأ . ايحيلع باوثلا لهاجو ايعلهاجو هتءاربوأ هيلعرصؤ كنللا ريغ ةيالو

 صوصنلا أربتمو هيففقاولاو رشلا لهأ نم هنا ىلعصوهنملا ىلوتم كرشأ

 ناسنالا ةيالوبوصودنملا ريغ ىف كلذب قفان و هيف فقا ولاو ريملا لهأ نم هنا ح
 ةتءارببو ةدحاو ةلصخىلع وأ ةرهش نودبو ءانمالا ةداهشنودب و هظولا ةدهاشم لبق

 ركيامههجو ملو كلذ هل نسح ال نكلو هنم أربي مل نيتلصخب هالوت نمو ةريبكالب

 رويللا ىطاعت نم

 نماثلا
 دولوم لك نالو باذعلاب مب الو ةمحرب نمي ىلاعت هن ال غلابلا ريغ ةيالو بهن

 نيكرشملاو نبققانملا لافطأ ىف فقوتام دمب ملسوهب هيلع هللا يلص هنالو ةرطفلا يلع دلوب

 ىو ريسذتلا ىف اك ةنجلا لهأ نم مهناب ربخأ « نيلماع اوناكأامب معأ للا » لاقو

 لانطأ ىنمب « ةنجلا لمأل امدخ مهناطعاف نيهاللا ىف فر تلأس » ثيدلا

 زع هللا لاق امك ا.دخ ال مهنآ م نونوكي نيملا لافطأ ن ل نيقهتانملاو نيك كرشملا

 وهو مهريغ يف فوقولاو ىلوتم لانطأ ةيالو بجت وأ . « مهتيرذ مهب انقحلا » لجو

 . كرشم كرشملا لفطف هلثم لك لفط وأ . لكلا ىف فقولا وا ( ان ) روهشملا

 هلاق رجنبو غلبي نم الا اودلي ال دارملا نال « ارجف الا اودلي الو » ىف (أزيلد الو.

 ليقو حص نا ءاملا نع لبجلا هب ةملاطلا ةأرملا لذط دريذلف مهب نافلا لبس ىلع حون

 نيعبراب ليقو ةنس نيعبسب نافوطلا لبق نبماحرأ هللا مقع

 ىلع هنا مصحلا لوقي دق بيذكتلاب « منانقرغأ لدرا اوبذك امل » مكلاو

 هنع حصي ملو ؛ لفطلا نم بيذكتلا دجوي ال هنا ثيح نم هب درلا ش الف عوجلا

 ابت لافطالا لةة مهتحابتساو ةي ةلألا ةيدجتلاو ةقرازالاو ة ٠ ,رغصلا جراوحلا لب واةل در )١(

 هلو همد لحم كرشم مهفلاخ نم لكنأ لطابلا مهليوأت ىف مهئابآ



 ٠: ) ةبجاو لافطالا ةالو (

 ف :1 م نيكرشملا لافطأ نا عوضوم وه ذا هنع ىور ولو لسو هيلع هللا ىلص

 تال ذا اميحتقا نم وجنيف ةمايقلا موي ران نيقفانملا دالوالو م دقوت نأ الو رانلا

 نامن نبا وهو يلعل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو نيلوالا ريغ ةلطب (قا) فيلكت نيح
 كلذ ف فيلكتلا ليقو مهداقتعا دقتعاو نيهسملا لمع لمعأ هانعم « ملسا » نينم

 زييملاب لصحي تقولا

 رابخلب وأ : هترضجب هنبا هنا هرارقاب ىلوتملا لفط ةيالو بجتف روهثملا ىلعو
 وأ . نيما رابخابو هشارف ىلع دلو هنا ةفرعبو (قا ) هاوس نينيما رابخاب وأ . نيما
 مهب تبثيو دلولا رضحا ةلجلا لهأ نه ةئالن وأ . اقلطم ادلو هل نا ( ىق ) نينيما
 وا ى راكنا عقي مل نا لايمالاو ةمامالاو رسيالاو حلكنلاو توملاو لالهلاو بدنلا

 .ىفو مهقتعا وأ ث مهقتعي مل ءاوس الافطأ اوناك نا ىلوتملا ديبع ىف فتويو ء ةبارتسا

 وأ . كرشلا نه ةماسلا نباو ةالوتملا هريغ وأ ى ىنزلاب هما نبا يفو هديبع لافطا
 .تاذلاب ال هكلامل امبت ىلوت هنال فقو هقتعا ناو لفطلا هدبع ىلوتي وأ . نولوتي

 وه الوقي ىتح لوتي مل هما نبا اذه نا نايلوتم دهش ناو (قا ) هكم لاز دقو

 ثحييو ليق اذكدبعوا ء كرشم اهجوز وأ ء جوز اه ملعي مل ةداسلل ةنالن نبا نالف

 .نأ دارملا لعلو دبع هنا ةفرعم دسب حاكتلا تدر ولو هما نبا سيل دهلا نبا ناب

 ريغ بسنلاو لطاب حاكتلاف هديس نم نذا الب جوزت ادبع وأ ك ةدم جوزت كرشم

 تباث

 رح وهف رح هنا طرتشا نا الا ةمألا ديسل وهو دبع ةمألا نم رهلا دلوو
 ناك نأب ادحوم هيوبا دحأ ناكنا ديحوتلا مكحم دلولا ىلع مكحيو رح ةيرسلا دلوو

 (ص)وهو تملساف نيكرشموأ . بالا دنرافنيدحوموأ . ةيباتكمالاو ادحوم بالا
 :هقتعأ لفط ىلوتيو (ق) رهشو ةيباتك وأ ةدحوم تناك قلطم بالا كب وأ
 هيف اكرتشا وأ هريغو ىلونملا

 .دحاو رهط ىف الثم نيلجرل همأ تئطو نم وهو كرتشملا دلولا ىف فقوبو



 ١ ( انسفنا ةيالوو . لافطالا ةيالو )

 ًاثارف نكم ملو لع نا ىناثلف نيريط ف ناو خيراتلا لهجو ني تل. وأ . حاكتي

 وأ حاكتلا اهيلع ادقع نيلجر نم لجر همأ سم ىذلا وهو طلخلا يفو . لوالا
 يف نانأرما امهتدلو نيدلو نم دحاو لك لع ًاضبا قلطيو ء هنيعب ملي لو اهكلم

 وبأ هذهل 7 مل دحاو دلو ىلعو ىرخالا دلو نم ةد>او دلو مل ملو الثم مانم ناكم

 وأ.. فولا نم قافنلا وأ كرشلا ىلا عجر نم دالوأ ىف فقويو ء هاتيعدا دقو هذهل

 . هريغف فقوبو قافنلا ىلا هنم مجر ن. دالول اهيلع ىقبي وأ . ةبالولا ىلع نوقبي

 (قا) سكملا وأ

 ىتح علب اذا ىلونملا لفطلاف فقوبو انه مهتلاب اهمال ةيالولا دعب فوقولا حصو

 هنم ملمن ىتح غلب نيح هليج عسي ال ام رقأ نا ىلوتب (ت) ةريبكو أ « ءافولا هنم مي

 . غولبلا كح تغلب ةهبشلا نبح لاق ناو هغولب هباش نا ةيالولا ىلع تبو ةريك
 هتيالو يلع يتبا ىلوتملا دلو بلغ ناو . نونجلا لق هلح ىلع ننم نم لك قييو

 سمخ وأ ةرشع عبس ىهو غولبلا "نيند وا ءانمالا وا ةدهاشلاب هغولب نيرتي ملام

 ةدهاشملاب هغولب نيبتي م ام اهيلع ىقش ليقو هبارتا ىلا رفني ليقو « رم ام ىلع ةرشع

 نيبتي ملام هنا ليق نا الا هل هجو الو ًادالوا دلو هنا مهريغ نم انهم۔ ولو ءانمالا وأ
 اماو هيف كوكمسم غولبب هتيالو كرتن فيكف هتايح نه نيقي ىع انلف كلذب هغولب ا

 .رشع ةعبس غولبو هتايحي اوريخا نا اذكو غولب كلذف دلو هنا ءانمالا نم انعمس نا
 وأ ربكو أ غلب اولاق ناو غولبلا تامالع نم هريغوأ تابنلاب وأ . ًماعرشع ةسمخ وأ

 ف ةقيقلل الو ةالصلا تقو نهو غولبلا نم لوالا دهلا م الو . ضئارفلا هتمزلا

 وأ هل انبا هلفطو هنن ءرملا ةيالو بجتو . ىلاعتو هناحبس هللا الا نازيملاو لايكملا
 وأ . اهملع محرتلاو هفنل ريللا بح وأ . بونذلا نم عالتنالاو ةبوتلا هو ك ادبع
 (قا ) اهل رافغتسالا

 ةغل ىلو . ةفاضالل نوالا فذحو ني:بو زواس لاةرف ملاسلا رك ذل ع۔جك ةنا م. )١)

 اهناك ةفاضالا عم فذحت الو ريكتالا ف نونت بارا ف رح نونلا لجو اهاكلاو>الا ىف ءايلاتبث"
 هماطد ىف < فسوي نينسك نينس مهيلع اهلجا مهالا > ثيدحلا ةخالا هده ىلعو ةملكلا لوصا نه
 حجانلا نم اطاق نكب م فا ةغللا هذه ىله ىرج فامأا نا رهاظا . شي رق ىلع
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 اتلا
 رخآلاب امهدحا مسيم ولو نايلاونم 7 قحلا ىف ةقفاوملا ةيالولا لصا

 عمسي ام نوكي نأ ىلوتملا ىف طرتشيو . سكمأاب ةءاربلاو لاحلا رهاظب هنم أربت وأ

 هيلع لزنت ال ام وأ هنم هب أرمتي ام ءانمالا نم هيف عمس ول هناف اضرم رظنب وأ هيف

 تاهوركملا ىلع ةموادملاو ةدكؤملا ننسلا كرثك«وسلا قالخا وهو اهقبس اذا ةيالولا

 ىلوتي ال ام هنم دهوش دقو هتيالو مهنم عمس ناو اضرم هرظنم ناكولو لوتي م

 نودب ءوسلا ةراما هنم حولت نأب هلل هنع رفن ناف هنع بلقلا رفنيال ناوء لوتي م هعم

 لك أي هنا معت نا نودب ابرال لك لا هبا عم هانكسكو لوتي مل ءايرلا ةرامأك نبي

 هرهاظ ىلع وه بلقلا ةقفاوم طارتشاب مهوقن مارحلا رئاس ابرلاكو هيبا لام ريغ نم.

 ماقملا ريرعت اذه « كبلق تفتسا » لسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلا ىرت ال.

 ناربخ ناتللاو امهدعب ام امهربخ نا ءدتبم خيشلا مالك روظنمو عومسهو

 وهو ىضرم وهردقي نكل ث دعب ايف اذكو ادتبا سفن ربحلا نوك طبارلاو اهلبق الا

 م امو هتطلاخل هنم ءافولا ةدهاشمب ىلوتيو ه هتيالو ةدارملل نيريمضلا درب قفاوم

 رويلاطاعني هتيؤرب وأهب فاو هنا هيف نظ هدبعو هجوز ىتحكر يلا نم هيف دهاشي
 هنوكم الئم اهلسن هيلع لديام ىلع هالوتيف كلذ ريغ عم ةالصلل سجنلا لسغ لثع

 ىلوتم رح اههلئمو كلذب نبيلوتملا نيرلا رابخابو (ق) ضئارفلاو ريخلل العاف

 ۔ دودحلا يف نزيجبال ءاسنلا نا الا تاداهشلا رئاسك (ص ) وهو ناتالوتم ناترحو.

 ريغي وأ . فلخلا ىف ةءاربلا اذكو اضيا ةنقتملا ةدحاولا ىنكمت وأ . دحاولا ىنكي وأ
 ىلعتسبل ةيالولانا امهيفو لاؤسالب هربخا نا رمخبوأ . فوقولاو دحا ولاب لوتلا

 دعب هربخا نأ هب ىلوتيو تعنتما الاو اروف تمجو اهنلع تققحت نا لب رييختلا

 الب ربخا نا اهدر زاوج انه نكل هدمب لبقتو اهبلط لبق يكرملا ةيكرت درتامك لاؤس.

 ( قا ) هدحو ولو ى أ وأ اركذ ءاوس رحلا ريغ ىنكي و أ . اهدر بوجو ال لاؤس.

 



 ٤٢ ( ةداهشلاو ربلا نبب قرفلا )

 نم ارش هيف لوقي ال وأ ربخالا هله نمه هيف ملعي ال نأ يهو عفدت ال ىنا ةرهشلابو

 مهفاف هلاح هي ملل

 ةںئاف
 ع راطغالا وأ ةالصلا تقو لولحب لوقلاكهيف ةك احم الام ىلع ربلا قلطي

 ريغ نم امهدنع امب اربخا اذا ام ىلعو ث ةلادعلا الو ددعلا هيف طرتشي ال ام ىلعو
 هيف ناطرتشيام ىلع ةداهشلاو .اندهش الوقي نأ ربغ نمو ةداهشلل نيلمحتم ان وكي نأ

 ىلاونو ث رخآلا هيلع قلطي ام ىلع امهنم لك ىت لطي دقو ةكحلا قيرط ىلع ناكو.

 مهنم فقو نم ىلوتنو ءالثم ةعناولا نتنلا نأش ف ةرببك هنم تناب نم الا ةباحصلا

 نم الا فوقولا وه قحلا كردي مل نم يلع بجاولا ناف قحلا كاردا نع هروصقلا

 ًاملعوأ نامع كردأ نميف فقن و ى قحلا هكأردا دعب ىوهلل ةعباتم فقوت هنا هنم ناب
 ةباحصلا سيلو "") اماوص أطخ وأ أطخ بوص نأ الا هيف امهيلع مقتنا ام رضحو.

 مهريغك وقولا ىلا نودري الف ربملاب مهيلعلسو هيلع هللا ىلص يبلا صنل مهريغك
 ممتيالولع اوقب هتيالو يلع لزمنا وا مامالا تام اذاو مامالا غاز اذا

 ةديبع وأ مامالا ةباحصلا نتف يف ضوخلا نع فكلا راتخاو رثكالا ىأر ادم )١)
 نب رمع لا باحصالا :دفو ىلع مالكلا دن٥ مالظلا حابصم ف ى وكزالا يثيقرلا هر ذ چ هتنا همجح ر .

 7 نا ىلع . هتنا مهحر هتمزن ي . زالثلا ردبلا هتلاسر ف ىللا ىزع يدهم و؛أو .زبزملادبع
 اله و نتملاو اهباحصا و ثادحالا نم ثعبلاك مزال ريغ فاس امع

 ةءاربلاو ةيالولا ليصافت ىف انتمثا لاطا: «تصالخ سيفن مالك هنع هللا يضر ىماسلا نيدلا رونلو

 شنبلاو هتنا ةعاط لهال ةبحلا كلذ نم فلكلا ضرفو لارحالا بان:و اياضقلاو ثادحالا ةرثكلا

 تبسكام اللخ دق ةما فكلن»فاس ام ثحبلا مزليال و نيدهاشملا و ال۔مفتو الاجا هتيصعم لهال

 « نول۔.ب اوناكامص لول:.ةالو متبسكام م لو.

 هضغب بجو هتيصعم دأ هتبحم تبجو فا نيهم ةعاطب ةقداملا ة رهشلاب ملعلا هيلا ىمتا اذاف

 رمأ ةءاربلاو ةبالرلا ن "أل باقلا ف راضعتسالا هين يكي لب راركتل موزل الو ةيفاك ةجلاف الاو.

 نمؤمال ةماطلا بح و ٠ هفمضب فعضي و ٠ةوةب ى وةيو نا:الا عه رودإ نم هؤلا نهذ يف زوكرم.

 اهماكحأ او لاوحالا ىف ثحبلا نم كلذ قوف امو . ىعاهلا ىف سكمأاو عي ۔طملا بح ا ذكو ىرورذ.

 دبا آدحأ مزلي الف اهمايأو ثادحالاو



 ) ةءاربلا « ةمئالا لهج مكح ( ؟ ؟

 ز
 هب طلا يأو يدنكلا ى نب هللا دبعو رعو ركب فا ةمالا لج عد

 باهولا ديع هنباو مسر ن نرلا د.عو نيب ردلا دو.هه٥ ن ىدنلاو ىلعالا دع

 الامجا نيدهنجملا نيدلا ةداقو ى نم,سرانلا فسو اذ ناو دوع اذ نباو حلفا اذ نباو

 ةمأ لباق نم ديز نب رباجو ضإبأ نب هلل دبعك ممءامسا فرعت ملو مهفرعت مل ولو
 رزخ أ نع روهشملا وهو الوأ ) ص ( وهو ةجالا مقت م ام نيدلا نع بذو لالضلا

 الو رذعلا اهيف مطقي ىتلا ةنايدلا ةلزن ةجح الب ةداقلا ةيالوو «مهنيالو بف ةمئالا

 .ءاجولو ةصاخ ةداقلا ىف اذه خيشلا ركذو كدحاو عم اهيف قحلاو فالتا اهيف غوسي
 .ةعالاب رزخ وأ ديري نأ لتحيو ) ق ( مهنع ے ل .ة : . مل م ه اوأ ارتو انب ادحأ ن فول أ

 الو ضابا نب هللا دبعك نيدلا ن٭ نيبا ذلا ني 'والا نيدهنجلا مهليج مس ال نيذلا

 .نوج حلاص ىا ىلا رمه نه بت :ك هن | هع يورو اهذخأب > مهامس ا ةفرعم مزل

 .هللا يلص هللا لومر اهيلا وع تلا ةللا وه هل ۔يج عس ال ىذلا نأ : هلا ؤس بل وج

 هأ ملسو هلع

 وهو ا رح ١ ونا مأ الاجا ملعي نأ ثكالذ دو اني آ أ ف \ نم ذضقانلا ليج ٩ الو

 ملو ضتنلا اهيف \اه فرعب . م ولو فالالا هف غاس ام ال ي د هللا هبجوأ ام ةفلاح

 ضقنلا ناكل ه فرعي ملوأ نبضقانلا فرعي

 هيناثلا ةلمحلا

 لومف ةرمع اهبو

 لوالا
 ةيعرشلا ةءاربلا ىنبت كلذ ىلعو هنع صلختلاو ءىشلا نع دعبلا ةغل ةءلريلا



 ؛٥ ) ةلجلا ة٥ارب ىلع مالكلا (

 ےبحبحيجب -: ت _ - -

 ةنمالاو متشلا باجيا رامع وبأ لاقو هرفكلا رفاكللنعللاو متشلاو أ ضنبلا ًاعرشو
 ةءارب ةلع دوجول اندنع ةببءاو صاخشالا ةءاربو . ةيالولا ىف رم ام هيفو رافكلل

 هنمانيأر نه »سصاعلا نب ورمعو باطخلا نب رمع لوقلو ةريبكلالمف ىهو اهيف ةلجلا
 الو_نيرفاكملا اوذختتال » هلوقل ال ىنعملاب ًائيدح يورم ًاضبا وهو «هنم ان أربت ارش

4 _ . 

 ىمد ةطساو دوجول ةءاربلا بجوبال ىعنلا ن ال تاي الا » محلوتي نمو _اموق اولوتت

 هيف دارملا كلذ سكع نمو هدضب رما ءىشلا نع ىهنلا نأ نم رهتشا امو . فوقولا
 هيلع هللا ىلص هتءارمل الو نوكسلاو ةكرحلاك دحاو دض هل يذلا دضلا وهو ضيتنلا:

 يلع ىحرش ىف اذه ثاحبا تركذو هب رمأ نأ الا ابجاو هلمف ام لكس يلا هن أل ملسو

 يناثلا
 ماك م الدتوأ مهاكس انلا نم أرهت نم ك رشا و . الاجا نبرفاكلا ةءارب بجت

 لمج وأ ةكئالملا وأ سنالا وأ نجلا ةلمجكاهنءارب وأ ةلجلا ةي الو نم ةلمج صخ وأ
 : . - ع ع . . ٠ - + ل .

 لهج ف مسو نم لوق ىلع الا ابا ون امهيلع نا وا اهثعارب وا ةلجلا ةيالوب رهأ هللأ نا

 ذخأي ىقح كللذ

 رمنقي ام اهنم لاف هفعضو اهشحل ةوق ىلع ةريبكلل بتارم ظح ال هلا هجر فنصملا ناك(١)
 نيدلا وأ ةمالاب رضي ام اهنمو ٠ ةيعامتجالا ةئيهلا نم هريمب رضي ام اهنهو . اهبحاص ىلع اهررض
 امام أررض

 مهيلا هرج ام ءوسب هل سانلا ركذو اينم متخلا بجوتسي ةيعامنجالا ةئملا رذب نم نأ كشال
 « متشي متثلا قةال ن نهو د

 ف شغبلاو هللا ىف بحلا امه ةءاربلاو ةيالولاو . تقلاو نمالا بجوتسا نبدلا وأ ة.الاب رضأ نمو
 ق لا نامالا ىرع قثوأ » لسر هيلع ةتنا ىلص ةتنا لو۔ر لاق بزاط نب ءاربلا ىور دق و ها

 امناف هتنا ىف لاوو هتنا ىف دطو هما ىف نباو هتن ىف بح » ساه نبا لاقو « هتنا يف نبلاو هتنا

 « فاذب هتنا ةيالو لانت

 دنف هت عنمو هل ىطءأرةت ضغب أو ت بحأ ن .ه > هلآ او لسو هياه للا ىلص هللا لوسر لاق

 همامأ ٣ نه ايضلاو دواد وبأ هاور « ناعالا لمكت۔ا



 ( صاخشالا ةءارب ىلع مالكلا ) ؛٦

 ثلاثلا
 .طول موقو حون موةك ًاعون ةجحلا تماق نا رشلاب هيلع صوصنملا ةءارب ببحت

 نا » ىف ةبصملاك ماعلاوا ركذ ام صاخلا هفساب تولاجو بهل ىنأو نوعرفكًادرفوأ

 جاحىنلاو « ابصغ ةنيفس لكةذخأي » يذلا كللاكو ٢ كنم ةبصع كنالياوءاج نيذلا

 أربت هب ربخأ وأ همهفو هعمس وأ نآرقلا ىف كلذ ىلع علطا ن ث حون ةأرماو ميهاربا

 كلملا اذهو كنفالاب اوءاج نيذلا ةبصعلا هذه نعلا مهالا لوقي نأ لثم مومعلا ىلع هنم

 مسالا نييعتب ةجحلا تماق ناو . مهضغبيو حون ةأرماو ميهاربا جاح يذلاو بصاغلا

 اهأو رتاوتلاب كلذو همساب هنه أرمتأ ذورم ميهاربا جاح يذلاب ةجححلا موقت نأ لثم

 هادا نم ملع ىلع نوكيف نآرقلا ىف هب ركذ ظفلب لب ههساب هدصقي الف رتاوت الب

 (قا) نانيما وأ . نيما يزجي وأ . هايا سيل هلعل هزجي مل ههساي هدصق ناو ضرفلا

 زاوج هثاول تم نم لكنم ال هروج ىلع هعبت نمو هنم أربت مامأ روجي ملع ن“

 هلهال زاج ادلب لخد نا كرشملا رئاجلاو ءاملطم قفاوملاو فلاخلا رئاجلا تحت دوعقلا
 هيلا وعدي امو هداتتعاب رئاج كرشم لكو ارس ول و مهنيدل اولصوت ام هتحت دوعقلا
 لا ومالا ىف لدع ولو

 ىف اكب ني ملو هيلع ردق نا نامز لكف هلتقو كرشلا ىلا دترا نم ةءارب ببحت
 وه هلعف وأ هلاق ام لكو ميأ ةثالث هتبانتسا دمب لتقي رمع لاقو ث امومع ثيدلا
 رخا ةفناتسم ةلئسم" وأ ى انايب وأ ءا ديق ملسو هيلع هللا ىلص ءينلا ن وهف ركب وبأ و

 نم نيتنيلللاب اودتقا » ملسو هيلع هللا يلص هلوقل اهنم اهف وأ ث هنع اههبلا كلذ
 رادب قحل نإ مني و ىبت وأ . هلام مني الو هتيرذ ىست الو « رعو ركب ىبا ىدمب



 4٧ ( دنرملا مكح )

 .هللا ديع وبا رسفو (ق) ثلاثلا وأ . هئانبا ىنب نم عبارلا ىبسيو (ق) برالا

 :اذكو نيدملا ىماتي ةلج نم لفطلا هدلوو رهاظب سيلو دترملا نبا نباب ثلاثلا

 .نيذلا هنيد لهأل هلامو مالسالا يا نا غلابلا هدلو لتقيو ضب دنع هدلو لنط
 .هيف وه ىذلا دلبلا لهأو هل روافب ام بس مهيلع هبئان وأ ك مامالا هعزوي مهيلا دنرا

 :دالوالا نيدملا هتنرول وأ . توالك ةدرلاو لتقي مل وأ لتق ءاوسو ث ىلوأ مهنم

 .ىلوأ مهنب باجيو ملسملا كرشملا الو كرشملا ملسملا ثري ال هنال فيعض وهو مهريغو
 :امو برحلا راد ىف امو مهل مالسالا راد ىف هكلم ام وأ . ملمملا ثرا مسر ىلع ال هب

 :(قا)لاملا تيبل وأ . كرشلا ىف هتثرول مالسالا راد ىف ثدح ولو ةدرلا دمب هل ثدح

 .. اقلطم طقف جحلا ديعب وأ . هديعيو باتو ةلز ولو دادترالا لبق لع ام لابو

 تام نا هلمع ىلع باثي وأ . ائيش ديعب ال وأ . بات نيح هطورش تدجو نا وأ

 (قا) دادترالا لاح ضئارفلا نم هتاف امو هديعي وأ . ( ص ) وهو هدهي الو ابثات

 ريفنلا رظناف (ق) طق سجت اه وأ . هللب هدم امو بات اذا هدج لسغ ههزلو

 هلا اذه ىنعم وأ . تانسح قافن وأ كرش نه بات نم تائيس هللا لدبيو

 .نكلو قافتاب دحوملا قفانلا يلع ةداعا الو (ق) قيفوتلاب تانسحلا لمع ىلا عجري

 .ةلصخ ىلع هيف علطا نم هلثمو هجوز دترملا يلع تمرحو . بتي م نا هل باوث ال

 . كرشملا كح هك فلك ذنم تناك ناو اهلك ةقباسلا هماكحا ىف ةثداح كرش
 ثبذلاو ثرالا ىف اذكو (ق) ةلز وه امم كرش ةلصخ هيف نم جوز مرحت ال وأ.

 أربتي نا اضيأ دب ال وأ . ثالثلا لجاب رارقالا دنرلل ةبوتو . نيدحوملا عم نفدلاو
 هلإ ال اقلطم ىفكي وأ . بات كرشم لك ىف اضيأ اذهو قحلا فلاخ نيد لك نم

 .ىلا هنوك نم قح هب ءاج ام لكف هللا لوسر ناكاذا هنال هللا لوسر دمح هللا الإ
 (قا ) ملسو هيلع هللا ىلص هنامز ىف اذه . هللا نم نآرقلا نوكو لكلا



 ٨ .. ) ةريغملا نايب _ نيدلا ىف نعاطلا كح (

 نمط نا لنقيو ةنايد وه ىذلا نينلاخلا بهذم ىلا انم عجر نم ةءارب بجت
 مامالا لاقو انيف نمطو نيفلاخملا ىلا عجر نيح رباج رماب ةلدرغب لعف امك انبهذم ىف
 هب رمأ ىذلا : نيملسملا نيد ىف نعاطلا ماكحأ باب ىف ليلدلا ىف فسوي بوقعي وبأ
 مد لحي امناو ث الظ لجر هلتق نيلسملا نم لجر ةلدرخ ناو ةلدرخ لتاق لتق رباج

 اهيف عطقي ىتلا ةنايدلا داقتعا درجمب ال حيرصلا نعطلاب انبهذم نم جراخلاو فلاخملا

 وأ ى نآرقلا ىف نمططلا ناكنا الا نعطلاب لتقلا لحي ال انموق لاقو ى اهريرقنو رذعلا

 كيف نمط هنال انالف لتقن هنع هللا ىضر قيدصلل ليق هنال ملسو هيلع هللا ىلص ءىبلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ام لك انل سيل لاقف

 عباسل (

 ,رامسف ,ذو
 اذكو نايلوتم هنع ربخا نمو رهش نمو دهوش نمم ةءاربلا بجمن لو ريا

 . ةرببكب رمام ىلع ةالوتم وأ .ىلوتم وأ . لمملا هبو روهثملا وهو نانالوتهو ىلوتم

 ىلع وأ . ةريبك وأ ةريغص هللا دنع ىهأ ءاملعلا ىردي ال ةيصعم ىلع رارصاب وأ
 ءانغ الب فدلا برضك راكتلاو انموقو ةقراشملا لوق وهو ملعت اهنل ىلع ءانب ةريغص
 ةبذكلاكو ( قا ) هيلع عمتجا وأ . هيلع ينغ وأ . اقلطم ةرببكو ه وأ . عانجا الو
 اذكو ءامد تقارانا وأ (ص) وهو روهشملا وهو اقلطم ةريبكو ه وأ . هللاريغ ىلع
 وا . رثؤن مل نا ةمطلاكو ( قا) حيحص مالكىف ةدايز نكت مل نا وأ .الم تدسفا نا
 اراهن ىرعتلاكو بوث الب ةملظ ىف ماخلا لوخدكو (ق) (ص) وهو اقلطم ةرببكى ه
 (ص) وهو ناتريبك امه وأ . ةبيغلاو نذا الب لوخدلاكو اليل وأ ليق ىري ال ثيح
 امه وأ . ةرمثكهفيفطتو ليلق قرسكو (ق) نآرقلاو ثيداحالل لطاب هريغو
 رذحتل ةلوهجم ةريغصلا نا ةبراغملا بهذمو (ت)(ق) (ص) وهو نانريبك



 ؛٩ (ايسنا روط نا يجلا كح )
 (ت) ةمكحلا نع جورخ اهنييمتف اهيلع ىرتجال ةروفغم ىهو تنيع ولو اهلك ىصاعملا

 نهبانتجا ىلع تومأ ىردي ال ناسنالاو رئابكلا بنتجا نمل ةروفغم اهنا لاقي دق

 روبنطلا برضو رامزملا نهنمو ، ءىرتجيف هلاج رتغي دق نكل ءىرتجي الف ال مأ

 وأ ى سانلا مجل هب رضك ةيصعم وهل ريغ ةجاحل لبطلا برض سيلو وهللا تالآو
 توص الب "هيلع ىشني الئل ةيح غودلم دنع هبرضكو حاكن راهشال وأ ء مهرافن ال

 , هنم أربت وأ ءالوتو بات تام ىتح هتءارب وأ ناسنالا ةيالو عيض نمو ى هب ذتلي

 تودلا ىلع هءاربلا ىفو . هب ةءاربلا تبثي م نم دنع كله دحاو لجرب أ ربت نمو.

 اهدع هجوو نالف هبحاص نأب بلقلا نانئمطا ةءاربلا هجو . نالوق ةنبالا نودب
 هلعلو هريغ هلل لاقي ذا نالف هناب ديق الب اذكه هنم أربب الف هيلعو نيةيلا مدع

 نونجم وأ لنط
 وأ لفط هلعل اذكه هبحاص نم أرييالو ڵمهتاوصأ روهظ يلع نجلا نم أربتي الو

 انكح هك مهنم دحاو رهظ ناو ليبختلا دعب اب فلكي ال ثيحب لقملا لبخم
 ىراخ ىف نونمؤملا نجلا نوكتو ص نجلا ىلع اهيليو اهيلي الف ىحافملا ةءامالا. الا
 نأ ضعب معزو ث مهوبا ناجلا وهو سيلبا ةيرذ مهلك نجلاو ث اننوري الو ممارن ةنجلا
 كلذك بلو (ت) ليق بف كرشأ كلم سيلبا لاق نمو مهوبا هناو حلاص لجر ناجلا

 نم ناو « سيلبا الا نوعمجا مهلك ةكالملا دجف » ىلاعت هلوق كلذ ىلا هليوأتل
 نم ناك» نجلا نم هنوكب هقسف للعو قسفلاب هللا هفصو نجلا نومي اعون ةكئالملا

 ةكئالملا نم ال نجلا نم هنوكل قسف ىأ « قسفف نجلا

 مهتيالو اننمنال ةيالو مهفالخ ىلع مهنءاربوان ريغ ةمال ةءارب انتما ةيالو ىلاتلا

 ةعاس نورشعو مبرا يفنم تح غودللا نم نكمتيو مسلا ذخأب الثل اندالب ىف ترج ةداع )١(
 ماعأ هللاو تايحلا نم فنمب صاخ اذه نا نظاو كاه اهابق مان اذا غودمللاا نولوقي

 زوفلاب الؤافت ةزافلاو عوجرلا وهو لوفقلاب لؤافت ةلذافلاك ٠ ةايحلاب الؤافة ةبح تيم۔۔و
 ةاج:اا وهو

٧ 



 ٠ ٥ ) لالضلا روهشم مسأب ىمست نم كح (

 ىه ةعاطلاو ةيصعملا عامتجا .دنع ةبلاغلا نال ةيالولا ىف مهعم ميحج ولو انتمال ةءارب

 عم ةريغصلا ةبوتلا عم ةئيسلا دمب تءاج اذا ةئيسلا ةنسحلا بهذت امناو ةيبصعلا

 اهباهذ ىوقتيو ةبوتلاب بهذت ةرببكللاو ةنسلاب بهذت رارصاب ال ةبوتلا نع لوهذلا

 تانسحلا نم رثكألب ىزابي جاتلاو ءايضلا ىفو « قيقحتلا ره اذه ةنسملا

 .. هتانسح باوث هل در بات نا وأ . اهدعب ةدسلا اهتحم ةنسح لمع الك وأ . تائيبلاو

 ) قا ( هش ,داحاو ب ز ذلاب طابحالا تاب ل (ص ( وهو رش و ] ريخ نم ةممالناب ةربعلا و أ

 مهاوس وأ نبقفاوملاو نينلاخملا بوص نهو ةءارملاك ةئطختلاو ةيالولاك ب ي وصتلاد

 قفان مهاطخ وأ

 نماثلا
 ىمس وأ . لقاع غلاب وهو هب هامس نم ةيمست ىضر وأ . فلاخم مساب ىست نه

 اقفاوم هنظ وأ ث هنامز ىف دوجوم فلاخلا كلذ هنا نظي ناسنا هنم أربتف هنباكهريغ

 ءاقلال ملا اذه يلع باو الو لمم أو عرس أ لب ققحي م هنال هملظ (ت) هلظب م هل

 نمت أرب و (قا) كله وأ . كلذب هنم أربتي نا هل زوجي ال وأ . ةمهتلا ىف هسفن

 سفنلا نانئمطا ههجوو ضعبل افالخ مهمالعب أربي الو .كلذ وحن وأ ىلزتعمانأ لاق

 تنأمطا ام ربلا » لاقو « كسفن تفتسا» ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو ةمالعلاب
 نم ىلوتيو . راغصلا ىصعلاك ىراصنللو ران زلكد وهيل ةمالع لجب رم أو « هيلا سفنلا

 هنا هيف صنلا لزن نمم أرهيو . رئابكلا لمف ولو ةنجلا لهأ نم هنا هيف صنلا لزت

 دب الو صنلا قفو ىلع ايه متخي هنال ىفو ولو رانلا له أ نم

 اتلا
 ءايحاو هللاىلا ءاعدلا ةلمج نم كاذ 7 ىلوتملاريغ ةباتنسا بحتست (ت)

 هبتتسي نمو ىلوتملا ةبانتسا بهتو ۔ باتتسيال هن أ ضب معزو هرامش راهظاو نيدلا



 ٥ ) ٥١ ريغ وا ىلوتم فرثتأا باتني (

 ىرديال وأ اهرووظب لوقلا لع ةريغص ناكنا صاعو ةريبكب نذلا ناك نا قفانم
 هبانتسامئهنم أربت ءانمالا اهم هربخأ وأ دالوتمز٥ ةرببكن ياعنمو . ةريبكمأ ةريغصأ

 ( ت) ةءاربلاهيف مدقي هناف ىنزلا الا بتي ! زا هنم أربتي مث هبيتتسي وأ ( ص ) وهو

 ضمبءاثبنالا نم هيبن منك ول نكل( ق ) ءوس لك نمو هنم رش هناف كرشلا اذكو
 ىلع اوصن كرلا نم مظعأ ًائيش انع دقف كرشلا نم مظعأ أ هنك ناكلا يحولا

 مظعأ ةريدك;ن و كرشلا نم مظعأ كرشلانم ةبوتلا لوبقنم سيالا اذكو « كلذ

 ره رو كرش سايالاو مكلا ن ركذملا كلذ نا دعب ىلع لاقي دقو ةريبكلا كلت نم

 سيلباو نوعرفنم ارش رذعلا لبقي مل نم نوك امأو ءيبن نم كلذ ردصيال نكلو

 قيقحت ال ظرلفتو رجزف

 ارضحي ىتحالوأ . (ص) وهو ءانمالابامهريغكنلوتملاىلا ولاو يضاقلانم أربي و

 هنم أرييالف هسفنل جتحبو رضحي ىتح قلطم ملسملا نم أرييال وأ . امهنأ نع امفديو

 هالوت نم لك لع قح ىلوتملا ةباتتسا نا همهفن ىذلاو ( قا ) رضحيال هنال تام نا

 هلل ركملاو دحاولا ىنكي هنايلع لديام ءايضلا فو . بتي ملم رخآلا نعد>أ ىنكبأل

 ىلا داع مث باتف بنذ نم بيتتسا نمو ةضيبلا ةيالوب ىلوتملا ةباتتسا ببحت الو

 نوكي ىتح لاقو ةديبع ىنأو ىلع نع يور اك اذكهو سيأ بيتتسا هنيعب بنذلا

 رخآ بنذ لكن هباتتسيو ( ق ) ًاكالث باتنسي وأ ( ص) وهو رسالا وه ناطرشلا

 ىيونذ عيمج نم تبت لاقف بينتسا ناو هنم ءىرب بأ ل لاق مث باتو بيتنسا ناو

 ( قا ) هلحتسي مل نا وأ . ًتلطم هازجأ وأ هنم وه باتنسملا بنذلا نيعي يتح هزجي مل
 ناو(ق) هنم أربي وأ . هيف كرتيلف هنم ةءاربلا لبقباتو ةريبك هيف فوقوملا لف ناو

 ةءاربلا نم لاقتنالاىلع ةظفاح كلذ لهل ( ت ) اولاق اذكأهيف كرت ةءاربلا دعب بات

 قلنب مل ةبوتلا بلبو هنم بات ءيشب هنم أربي فيكء يشب يدنع سيلو فوقولا ىلا

 نأ هل سيل هنال ابليقأمل الو بيغ كلذ نال هنب وت هللا لبقي مل لوقي نأ هل سيلو

 



 ٥٢ ) نظلا ىلع ةءاربلا زوبحال (

 لمعيوأ لمعدق هناىلع هتلمحل هقسف ىل نيبت ةريبك لعف ال هنا لوقب نأالو اهلبقي ال
 عوجرلا قحلاف نظلا ىلع أربتي نأهل سيل هنال رركتت وأ هنم ترركت وأ اضيأ اهريغ
 هتءارب نم هيف فوقولا ىلا

 فوقو ا ىلا ةءاربلا وأ ةيالولا نم لاقتنالا وهو هيف فلتخم ىلع ظفاحي فيك

 ف انظ :ارش هنم انن أر نميف نظن امناو ةبوتلا باب حاتفن ١ وهو هب هلع حجم نع ضرعي و

 ةجح ارش هيف اننظ رمع لوقف نظلا ىلع هنم أربن فيكف ًامزج هب مزجنالو رخآ رش

 لاقنن لاناكل رهظ تققح اذا كنا مم ةبونلاب هلازأ دقف هنم انيأر ام امأو . تلق امل

 تأربت وأ هتيلون نميف فقت نا لثم 7 نع عوجرلا هنم مزل اذامرعي امنا روكذملا

 ادجو هللا امهحر رابجلا دبعو ثرحلا ةلثسك هملمتال ايش هلعفل وأ ء يشل ال هنم

 مهو أو امهلتق نم ىردي الو ") رخ آلا ىف لك فيسو برغملا سلبا رط ( ىف نيلوتقم

 ةبراغملاو ةقراشملا ضعبف . فالتخالاو ةنتنلا نوكل رخ آلا لتق الكن أ سانلا اهلتاق

 مئ . اهيلع اهئاقبا ىلع ةبراغملا تقفتا مث امهيف اوفقو مهضعبو امهنيالو ىلع امهوقبأ
 نيئالثودحاوةئام ماع بيبحنب نمحرلادبع امهيلا فحز هنا خيراثتلا ضعب ىف تلطا

 انتلئسمامأو . رخ الاف لك فيس لعاج وه هللا هنعل هركسع نم امهلتاق لهلو اهلتقو

 اهاحدق ةريبكلا نم هتملع ام نال ملا نع ًاعوجر سيل فوقولا ىلا اهيف كعوجرف
 نمحرااللا ؟ نم يذلا يعسو يغارفا دعب تيأر ث . هرسىلوتي هللاو انل رهظ ايف وتا

 دق لعف ىلع لجر نم ه أربت نهو : هصنام ةسوفن لزاون نم هقفاوب ام يلع هب ميحرلا

 الوأناكأمك ف وقولا ىلا هدرب هناف لعنلا كلذ نم بات مث كلذ الا هنم فرعي ملو هلعف

 ةسوفن لزاون مالكحلع يعالطاو تركذ امب ىلوق نيبو ھا هزوجو كلذب حرص دقو
 عأ هللاو ةريثك ماوعأ

 لء.اعاهربد 77 دصان كالت۔ا مهل ىنسةيل بوعشلا ةوة مده نودب رب نيذلا دي .اكم ن نم هذه ( ١(

 الا نولتتقيف بزحتلا مهيف هلعف عقوي امبر هنا ىأر ذا ممتكوشو باحصالا ةوق ده اش امل نييسابعلا

 ١هؤ اقب ١ وهو ثإ ,اع لك ديا براضلا فالغ لكل مساحلا مك ملاب اورداب و ال اوطف ةذباهجلا ن أ

 اهنع رجا ام نوفالتيو ةمالا لوح مو_ ش ىتلا دئاكءال ءالقملا نطفتي نا بجي اذكهو ٠ ةيالولا يف
 روذعملا لحم ن أ لبق ةريصب و ةكحو لةعب



 ٥٢٣ ( هنم ىلوتم ةءاربب فرتعا نم مكح (

 اهيلع هوبحأف ةنسح لجر نم ميأر اذا :ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع لوقف سيلو
 هدنعام نا اوماعاو اهيلع هوضنباف ةئيس هنم منيأر اذاو ،تاوخأ هدنع اهل نا اوملعاو

 هنالو اونظ اوملعا ىنعم نال ةريبكهنم ةيئرملا هيف فوقوملا ةءارب بجوي ام . تاوخأ
 اذهو ةدحاو ةلصخب ىلوتي نأ هرهاظيلع مالكلا ءا رجاب مزلي هنالو بات هنا ركذي مل

 تتبثهبنذ نمبات نم نا: قحساوبأ ركذو . ةيالولا نود ًابح بهلب دارأو زوجيال
 هتيالو ىلا عجرأ ملهبنذل مرحلا بيتتسا اذا لاق بوبح نب دمحم ناو . هنعاس هتيالو

 هلوق ناغأو : قحسا وبأ لاق . ىلق هيلا نئمطيو ةبوتلا دعب هي ربتسأو ويدتسأ قح
 هدنع اطايتحا اذه

 ىلوتم نالفو ةءارب بجومهالب نالف ىنم ءىرب هيف فوقو ه وأ ىلوتم لق ناو

 لقي مل ناو هنم أربيف ةريبكب هلىمر ةءارب بجو.الب ىنم ءىرب هلوق نال بيتتسا

 ىلعرقأ دق اذهفدحا ولا ىلوتللب أرب, لاق نم لوق ىلع الا هنم أربي مل ةءارب بجوم الب
 ىلع داز وأ نايلوتم امهو نالفو نالف ىنه ءىرب لاق ناو . هنم دحاولا ةءاربب هسفن
 هرارقاب ىلوتملا بيتتساو هنه ءىرب ةءاربلا قحتسي ا_م اذك هف ىلع لاق نأ كاذ
 ىنمءىرب لاق نا هيففوقوملا نم أربيال:تالاؤساا ىفو . نيلوتملا ىلا كلذ ةبسنبال

 ريغ وهو ها ةءاربلا بجوي ام اذك ل هف ىلع لاق نا الا نايلوتم امهو نالفو نالف
 فض نا الا مهللا هبجو ركذي نأ نيباوتلا نم ةءاربلا ىف طرتشيال هنال رهاظ

 نم تأرب لاق ناو . ىوقأ هفن ىلع ناسنالا رارقا نا هيفو طرشف ةياكالب اذه

 نييلوتم اوناكنا بيتتساو هنه ءىرب نينثالا نيذه نه وأ ةعاجلا هذه نه دحاو

 ِ هيف فوقوم وأ هنم أربتم دحاو اهيف ناكنا ال

 عماسلا ىلع اف رخألا اذه نم أربتف رخآ ىلوتم هنم ارهتف العف ىلوتم لف ناو

 امهدحأ مم ناكن اوامهنيالو ىف اهكرتيو كلذف قلا فرمي مل نا ةباتمسا الو ةءارب
 هنمءىرب هلف مث رفكو أ ةريبكل فلا اذهلاق نمو. عماسلا ىلع ةجحنايلودللف ىلوتم

 ةءارب ىفو .الفالاو ةريبكهنا ىف هفدصوأ ةقث ناك نا هكح ام لعنلا كلذ ي مل نم



 ا هطخسو هاضر . هتوادعو هللا ةالو ( ٥

 هةحتسي اي لموعف ًارفكدمهت هنا ةءاربلا هجو . نالوق هنم رفكو ةريبكريغ هملع نم

 هجوو كالهي هنا هبرشف رمخ اذه قير وأ ءامل لاق نميف ضعب لاق ار فكر يغ ناكرأو
 هلعاف نم أربي لعفلا اذه نا ملاع نم ذخأ نمو ٤ رفكر يغ هنا روهظ ةءاربلا مدع

 تقبس ناو ملاعلا نع ذخأ امب هيف ىرج هلالعاف ىأر مث لنقو دحكأذكب هيلع كب وأ

 ذخأ امي ك وأ . هيلع نيدهاشلاك ذئنيح امهنال نينيمأب الا - الن ذخالا هتيؤر

 ( ق) لعفلا دعب هلأس دحاو ملاع نع ولو

 رش اجا

 ,راىسف ذو

 . هميعنتو هبيذعت سفن ىنعم هطخسو هاضر هدابهل هتوادعو هللا ةيالو لو رسا

 قيفوتلا وأ . باقعلاو باوثلا دادعا وأ . باقعلاو باوثلا نه نوبجوتسي امب هملع وأ

 ( قا ) (ص) وهو نالذالا وهو همدعو ةعاطلل

 ىف ولو هتءارب ىف ىتشلاو هتيصعم لاح ىف ولو هللا ةيالو ىف ديعسلاف“""نابلقتتالو

 ىتح عقي مل امب لهجللب هفصو كلذ ىلع مهمزلو نيسلا نباو راكننلل افالخ هئافو لاح

 كلذ نع ىلاعت ةمكحلا نع جورخو ثبع وهو هماع ىضتقم فالخم هلمع وأ 4 عقي

 هملع لاقي الف نوكي الو نكي ملام امأو ، نوكم امو ناك امب ماعو نيكملا مكحأ هناف

 ةيالو بيو , هللا هملعل دجويس وأ ء ادوجوم ناكول لاقي نا زوجيو هملعي مل الو هللا
 هتيالوب ءالؤه دارأ نا هنا م هيهاون نع ءاهننالاو هرماوأب رابنالا ىهو هلل دابعلا

 نسحلاب فصولا اودارأ ناو قلللا ةفصب هوفصو دقف قيضلاو حارشنالا هتءاربو

 قولخلا فصو اذهو تاودبلا ةيادب ىلاءت هل اوتبماف ا۔,ءاقتب نيلئاقلا راكلا ىلع در هيف )١(
 مهراك:ا دمب مهنم ةلا ذلا هذه ترهظ املف باحصالا ةلج نم اوناك نآلا اوضرت:ا ءالؤهو هنع ىلاعت

 رباج مامالاب كسلا نع اوكتني مل مهر باحصالا مهنم أربت اميلع عمجملا ىسرافلا باهولا دبع ةمامال
 مهفارتفالصأو ةقرف مهتريص ةن"الا ةلاقا هنمب مهزايتءا نكلو ضابا نب هتناد,ء مامالاو ديز نا

 خيراتلا لمات نل ى۔ايس



 د ( كسفنل بحتام كيخال بحت نا بجم )

 هرف فاتخي ال كلذف ةعاطلاو ةيصعملا لاح أطخلابو هلعف جبقبو باوصلاو

 كسفنل هركت ام هل هركتو كسفنل تببحأ ام كالوتمل بحت نأ بجحي ىلاتلا

 ةرخآلا ريخي ءاعدلاو ى هتيصممل هرقحتو هنم تأربت نم ضفبتو هدعاستو همظمتو.

 هللا .كاحبقو كل ادعبو كل اقحسو كل فاو ةءارب رفاكلاب صتخملا اهرشبو ةيالو

 ةرخ الل نيمتت ال اهناف ىلوالا ةنالثلا ال (ت) ةرخآلا ىف كلذو كربق كيلع لظأو
 هللا قيضو هيف ءاصقتسالا باسحلا ىف ةشقانملاو ء ىزجت ةءارب بالا ىف كشقان و

 ةطفضلاك اضيأ نمؤملا لاني ربقلا قيض نال ةءارب سيل (ت ) ةءارب كربق كيلع.

 اهرشب ءاعدلا الو ةيالو ايندلا ريخب ءاعدلا سيلو ث هصيحمل فنعو لأ ن .ره هيف هقحلي

 رشب ءاعد الب ىفكي ال ضغبلا نأ هيفو ضغي نع هنال ةءارب وه وأ (ص) وهو ةءارب
 ،تنأ وأ ، سوجنم اي وأ % موشماي هالوتم ريغ وأ 6 هالوتمل لاق ناو (ق) ةرخآلا

 ىفف ء موشلا لامجال (ص) وهو ةءارب سوجنموأ . اهريغ وأ . ةءاربف اذهوأ ء وهوأ

 وأ ء ملماي هللاق ناو (قا) تياور ىف « سرفلاو ةأرملاو رادلاىف موشلا ه ثيدحلا
 ةيالولا ىلع لدت ظافلا ىهف ةنملا باحصأ نم كنا وأ « كلذ ون وا ، تاي وأ 2 راباي

 ىف ىزجب الف كرمعو كءاقب هللا لاطأ لاق ناو اهيف ءاعد ال هنال ةيالولا ىف ىرجت الو

 نينسحملا رجأ لاقنا الا ةيالو سيلف هللا كرجنآ لاق ناو ةنجلا ف لاق نا الا ةيالولا

 ريخ أل ىلو (ت ( ة ةيالو كياع توملا تا ركس نوهو هدربو هرونو كربق هللا عسوو

 ىفاويف ربخ نم ايندلا ف لمع امب هل ءازج رفاكلا ىلع لهسي دق توملا نال رظن
 بنذ الو ةرخالا ىفاوب ىتح هبنذل اباقع نمؤملا ىلع ددشي دقو .هل ةنسح الو ةرخالا

 ةدشلا نم ةريصقلا ةدملا كلت ىف تلي دقف هريغو نمؤءلل توملا ةعرس امأو . هل
 ضمبل انالخ ةيالو ربقلا باذع فيفختب ءاعدلا نوكي الو ةلبوظلا ىف هريغ لي ام

 اصن و ث ةميغلاب ىشمي لجر ربق ىف اهفصن زرغو « ةدي درج ىق وش لسو هيلع هللا ىلص هن رال

 ابطر زرغ ام ماد ام امهنع ففخي نأ ءاجر لوبلا نم ىربتسي ال لجر ربق يف

 ةءاربلا ىلع لدت ا رانلا باحصأ نم كناو ء قفانمابو ء كرشمايو ء لاضايو



 ٥٦ ) ةيالو ءاعدلا نم نوكي ام (

 أربي مل هنيزركك كتيزركو أ ىدوهيلا ةيحاك ك نيحلىلوتمل لاق نمو اهيف ىزبحت الو
 ..!ىدوميلا مسج ىفةيزركلاوقيحالا نأ ربخأ هنال هنم ئرب فاكلا طقسا ناو ء هنم

 .ةيحللا ريغ اذكو (ق) هاون ملكتلل عماسلا رابتعاب كلذو هيبشنلا لمتحا هنال ال وأ

 .ةعاط لمع اذا قفانملل لاقي الو . نيقفانملاو نيكرشملا نه دوهيلا ريغو , ةيزركلاو

 .. كيلع هلل س الو س كب هللا بحر ىلوتم ريغل لاقي الو . ةعاطال لهأ هنا

 كراب الو ى هللا ىلع كرجأ الو ى هللا كاوق زوجي الو ى هللا كديأ الو « هللا كايح الو

 :كب ابحرمو الهسو الهأ زوجيو (ق) ايندلا رمأ دصقل زاج وأ . ماهيالل كيذ هلل
 ؛(قا) رهشوابحرم زوجيال وأ . نهماهيال الوأ . ةرخآلا رمأ دصقي مل نا (ص) ىلع
 « رهاظلا كل ىلع مالك ك لذو كافاعو « ايندلا حالص هب ادارم هللا كحلصأ زوجيو

 ناكة رخآلا ران نم ةيفاعلا هللا كفاع هلوقب ىون ولف ىونلا .د رادلماف قيقحتلاب امأو

 ,قييضتلا وأ ، ةرخآلا ىزخ ىونو ى كرم هللا قيض لاق وأ { ةيفاك ةيالو ثالذ
 اذكهو ةيفاك ةءارب ناك رفاكلاب صالا

 .ىسيع ةيمستك ليوأتلاب كلذو ء اقفانم كرشلل رهظملا كرشملا ىس نم قفان و

 باتكلا لهاك "!نيكرشملا نم هللا الإ هلإ ال لاق نم نيسحلا نب دمحاو ريمع نبا

 ,لعاف كرشب ةيرغصلا لوةك ليوأتلاب كلذو { اكرشم دحوملا قفانملا وأ ث اقفانم

 ض ليق اقفانم ىلوت نم قفانو . ناكرشمف ليوأت الب امأو ى ةريغصلا وأ ةريبكلا

 .ءاعدلا زوجيو (ت) « مهنم هناف كن مهوي نمو » رهاظل اكرشم ىلوت نم كرشأو

 .ء رهاظلا نع هفرص طرشب ةيقت ىلوتملا ريغل همهوب امو « رهاظلا ىف ةرخالا ريغي

 نم ءاضرالو ه اليلق ولو ندب وأ ء لام نع رض عفدل هريغ ىلا باطخلا فرص وأ

 ىرجت لسم وهف هبلقب ال هناسلب هللا الا هلا ال لاق نم نأ نولوقي مهنا ةيمامالل بسني امع )١(

 ىذلا تيلثتلاب نولوقي الو ديحوتلاب نورقم مهنال تيملسم دوملا نوكم همزلف نبملسملا ماكحآ هيلع
 لصحمزأ نود ةداهثلا ةملكب قطل نه قح ى مهنم اذه نأ رهاظلا . لطاب وهوىراصناا هب لوةي

 . ملعأ ةناو . يلغلا هداةنعاب نيقيلا

 



 ٥٧ ( باوجو لاكشتسا )

 .دارملا ناف فن بلجل وأ ليق جوزو ٤ ملعمو ى دلاوو ذ بحاصو 2 راجكى ح هل
 هل نم طخس نع ةظفاحملاو ى اليلق ولو لاملا وأ « ندبلا نع رضلا عفد انه ةيقتلا

 اراثياو ةنعادم ناك الاو هنع ينغتسم وأ « ًارناكت مفن بلجلال (ت) قح كيلع

 نيدلا ىلع ايندلل
 .موممل هنفج كرحتي ال نأب كرشملا هراج ىلع انموق نم هيقفلا كلذ وعدي امناو

 هنال ةيزجلا ىععيو هعفني هنا لاحلاو كلذ هل نحي ال نكلو ءةءاربلا ىف كرشم هنا

 .بجاولاو , «ناسحالا الا ناسحالا ءازج له » و هفن نيح ءودلا كلذب هل وعدي
 طقف ةءارملا

 باوبلا

 .ضراع هسفن نع عفديلو هلل هنه أربت هنا هسفن ىف ققحتيل كلذب هل وعدي هنا

 :4 اهيلا نحأ نم بح لع بولقلا تلبج » ملسو هبلع هللا ىلص لاق هعفنل بهلا

 ءاعدلا نا نظي هنا لاقي دقو « اهيلع هبحأ ةمعن ىدنع رفاكل لبن ال مهللا » لاقو

 لبق ةنجلا لوخد دارأ هنا مم ملسالا توم نع هت وه ريخأتو ء حارفالا ن. هرهاظ ىلع

 هل لحي الف ملسملا ىلا اناسحا ديزيف رانلا رفاكلا لوخد

 هل لاق وأ ؛ هتاكربو هللا ةحرو مالسلا كيلعو هل لاقف ىلونملا ريغ هيلع ملس نمو

 .لاق دقو ث هيلع الف ايندلا رمأ ىونو ع كتبيصم ربجو كرجأ هلل مظع ةيزعتلا ف

 هريغ هلثمو ٧ مالسلا عرشلا راتخاو ةهاع ةيحتلاو « اهنم نسحأب اويخ » لجو زع هللا

 نا لثم هل دز وأ ز لاق ام ىلع هل رصتقاف ريخب كحبص وأ ث ريخي هللا كاسم لاق اذاف

 لكو ء ةيفاعلاو ريذاب هللا كحبص وأ ث ةيفاعلاو ريذلاب هللا كاسم هيلا درلا ىف هل لوقت

 قيلي هجوب اهيلع دازي وأ ث درت تزاج ةيحت



 ٥٨ ) هكحو فوقولا ىلع مالكلا (

 ةثلاثلا ةلمملا

 لوعف ل رمت اربفو

 لوالا
 ىلاعت هلوقل ةءاربلا بجوم الو ء ةيالولا بجوم هيف ملعي مل نميف فوقولا بجي

 ىلعاولوقت نأو _ ىلا _ يبر مرح امنا لق » هلوقو « ملع هب كل سيل ام فقت الو »
 « ملعت ال امع فق » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو « نوملعت ال ام هللا

 ىناثلا

 ى ةيالو نم هيلع امه ام ىلع اكرت نيلتاقتملاو ء نيمناشنملا نم قحلا فرعي اذا

 اههيف فقوب هنا نيسحلا نباو راكنلا تمعزو ء لعفلا ىف فقوو ةءارب وأ 2 فوقو وأ

 أرط ام لك اوكرتي ناو ء كشلاب نقيتلل ململا نع عوجرلا مهمزلو ك نييلوتم انانا

 ء بوثلا ةساجن ىف اوكمسي نأ لثم ةجحلا ريرحت اذه همبرحت وأ ، هتسابن ىف كش ن

 اهنا لع ةجوزلاو ى هتراهط ىلع بوثلا قتبن ز اولوقي نا دب ال مهناف ةجوزلا . ر و.

 قح هتيالو يلع ممالوتم اوكرتي ه ن أ دب الف ، يرحتلاو سجنلا نيقي ىنأ ىتح لالح

 طلتخلا سوجنملا ءانالاو ةحوبذلاب ةطلتخملا ةتيلا ةاشلاب ليثملا امأو ى ةءاربلا نيقي يفأي

 سجنلا ءورط نقيتل حصي ١ الف كلذ وو ءاهب تطلتخا اذا ةجوزلا ريغو ء رهاطلاب

 ع لكلا كرت هيلع بجيف طالتخالب ىنخ ولو هسفن ىف صخشتلا ىلع مرحملاو
 جيرحتلا نقيتم سيلف بابلا ةلئسم ىف ثداحلا فالخب قرافلا دوجو عم سايق الو

 هذهو ثدح اهناو « قيضم ضرف ةءاربلاو ةيالولا ةلئسم نأب باجي نا نع الضف

 هنم أربت منشلا وأ ء لانقلا ءىدتبم هل نيبت ناو ع ةيمسج ةلثمالا



 ٥٠٩ ) محلا لوهبت عوقو دنعل دالا باحصتسا (

 ثلاثلا 9
 ث ةءارب وا ے فرق و نم هيلع وهام ىلع هاقبا همكح معي الام لعاف ىأر نم

 لاق لاؤ۔لادارا ناو ء مهوت نمل افالخ لاؤسلا همزلي ملو «لعفلا ىف فقوو ى ةيالو وا
 ث لعافلا نبع ناو ك اذك مف مكل ىلوتم ف مكلام وا ء اذك ل مف نميف كحلاام

 يف ةثالث دوهش هعمم رضح نا الا اقلطم ماسلا هنم ءىرب اكريث وأ ىنز لعفلا ناكو

 دحاوو يدنع اه ةثالثلا ءالؤه دنع نا هرابخا لبق لاق دقو ڵ هلوةك اولاقو ء ىنزلا

 نم مهيف ناك ناو ك ةزئاج مهتداهش تناكا كالذكهلوقكلقو ز كرشلا يف هعم.
 يف لقي م نا اذكو ء لئاقلا نم ءىرب يدنع ام مدنع لقب { وا ص هتداهش زج م

 ، كرشلا ىف هفدص يذلا دحاولا نم أرب اذكو 4 يدنع ام اذه دنع كرشلا ةلئسم .

 ك يدنعام ركذ نم دنع لقي مل يذلا ةداهش نالطبل ىنزلا ىف هوقدص نيذلا ةنالثلاو

 ىللوتمزفلا هيلا بودنملا ناكنا هنم ءىرب كرشو ىنز ريغ ةريبك لعفلاو هنيع ناو.

 ك هرابخاليق يدنعام اذه دنعلاقو ء اهتداهش تزاجو هلوقك ل اق ره هعم ناكا الا

 يلع هرفكه نال ريفكتب لئاسلا هنم أربي مل رفاك ل عافلا نا لوئسملا لاقف لأس اذاو

 ثيح لوئسملا هنم أربتي نا ةفاخم لئاس اذا لئاسلا لوقيو ء نييدتلا ىلع ال فصولا

 عم كرات هناب هل حرصي ىتح (ت) « ليق اذك ةريبكلا بكمر» نه ةءاربلا كرت

 هلعف ناب هماع عم هيف فقاو وا « هل لوتم هنا هل رهظي وا ڵ ةريبك هلعف ناب هملع

 اذف رخآلا املا لأسب مث ء لاقي دق امكل ئاس انا لوقي نا هل امزال سيلف ةريبك

 لعافلا نم أرجت ةريبك لعفلا ناب ىوتفلا ىلع اعمتجا

 :اه هلجال كرت نمو ك ةريبكو هو همكح فرعي ال لعف لجال ادحا ىلوت نم قفانو
 أطخ أطخاوا .اذه ىمعوا .(ص) وهو هب هنم أرهتنهو 2 ةءارب وا ةيالو نم هل قبس

 وا ، أربت نم رفك ريغصوا ء اهوركم وا ٤ احابم ناك ناو . ( قا ) هب كلهي ال

 هوركملا وا ء حابملا نا دقتعا نا الا قافن رفك اضيا كلذل هالوت وا هيف فقو



 ٦٥ ) اهبجوتسيال نم أربت نم مكح (

 مل نا هعماسرذعي و ى مهلكم هيف فقون وا « مهلك م هنم أرهت وا ے مهاكس انلا ىلوت نم

 .نا ( ظ) و ك اولاق اذك ةءاربلاو فوقولا بناج ىف ال ةيالولا بناج ىفهنم أربتي

 ىف هنم أربي نا بجاولاو , لكلا ى هنم اربتي وا « لكلا ىف رذعي ءاوس كلذ

 يضتةيدحوم هنا ةنيرقب ضعبلا داراو لكلا ملكشمل قلطا هناب باوجلاو ء لكلا

 باوجلا حصي ف لكلا ىف هورذعي مل مثو ے لكلا ىف عماسلا رذعي نا

 .هياعرصوصنملا وأ ث ءادعدلاوأ ء لسرلاوأ ء ءائبنالا نه تأربت لاق نم كرشاو

 ه ةءاربلا بجوم هنم رهظ نم الا ةيالولا ىف سانلا لاق رمم أربتيو .يل لحي ل نا الا

 ,نمو ءهسفن نع دريو رمغحي تح نمؤا نم أربيال :باهولا دبع نيحلفا مامالا لاقو

 أربيال نكلو ال ليقو ث رفكلاب ةداهشلا هيف لبقت لرقف ةيالولا ىلع تاعول ام كلذ

 .لا اوذفا دق مهنا » قوملا ف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ههجوو ك هيلع نيدهاشلا نم

 .كرشا هللا لوسراي اولق رذ وبا هرك ا املهنا يورا روضحلا طرشل لديو « مهبر

 .نئمطي مل يبلق نا لوةيفءىجي ىتح هرظتنيهنا ينعي «كرشيال رذ ابا نا» لاقف رذ وبا

 هب نأمطا دق هاشاح « ناميالاب

 ةماخ
 هللا نمل لوقب نا لثم ء ةكايلاو ء ىسااك ةءارب بجوي ال ا أربت نم قفاف

 ينب نم تأربت لاق وا ءفلكملا ريغ نء أربت نمو. ةغاصلاوأ ى ةكاحلاوأ ء ىذلا

 .نيسللوأ:مدآنب نم تأربتهلوقوه يذلا اذهوأ.يلا لجي مل ناالانيدلسملاوأ مدآ

 .حاورالا تاوذ ريغ نم أربت نمالو 6 ح اهملا نه أربت نم أربي الوأ . ءوس قلخ

 ( قا ) اهوحنو فحمملاو ء ةبكلا الا
 ليق نهف « اقلطم كرشلا وا ڵ ىنزلا دحأ نع وا ك ةريبك لوتم نع ىكح نهو

 ب لاق نم لوق ىلعالا اهنم أربت ، كرشملاو ىنازلا تنا لاق 2 كرمشماي وا نازاي هل



 ٦١ ) هنم أريال هسفن نع لضانملا (

 ناو ى كرشملا تنا هل در نمم أربيال كرشم هناف كرشأ « كرشماي دحوملا لاق نا

 ىلص لاق ى رفاكلا تنا لوقي نا هل لوقمالف رفاكلا وهف ى رفاكاي ىلوتمل ىلوتم لاق

 «لظا ءىدابلاو رفكلاب امهدحا ءابدقفرفاك اي هبحاصل لجرلا لاق اذا » ملسو هيلع هللا

 رفاك اندحا رخآل ىلوتم لاق ناو 2 ملظ يا لظا هىدابلا نا ربخا مت لجا "_)

 ىف ةعاجل لاق ناو . للوتمالريغكت اماو 4 رفكلاب هفن ىلع رارقا اما هنال هنم ءىرب

 رفك ظفلب ايلج" ىلوملا هجاو اذاو . اذه هلوقل هنم ءىرب ى رفاك اهنم دحاو ةيالولا

 نعدر هن ال ىجلا نم أربي م 6 كلذ لشم هياع درف لاض وا ‘ قسافوأ ‘ رفاكلثم ماع

 هنم ءىرب كلذ وحن وا ع رفاك اي نايلوتم هل لاق ولف . دحاولاب موقتال ةجيحلاو ' هسفن

 هيلع هدر نا هنم ءىرب رمخ براشو قراسك ص اخ ههجاو ناو « ا.مياع درب ولو

 مكاح دنع ماصخلا لاحىلوتملا همصخ لوقي امب روهشملا يلعمصملا نم أربيالو
 ه۔اع دوهشلا نمالو ‘ يلع تريفب وا « يتدظ هل لوةي نا 7 ىوعدلا نم وه ا

 ع ماصخلا لاح ريغ ىف ولو ؛ىوعدلا لاح يعدمللوأ , روزاب يلع متدهش دوهشلل هلوقب
 ه تجح ىلا لصوتي هنال رولا يلع تمكح مكاحل وا ض ىلع كل سيلام تيعدا

 قفوا وهو هنم أربي وا . « الاقم تلا بحاصا نا » ثيدحلو اهنع لزب الو كلذي

 ۔ دوهشلا هنم أرييو ى ةءاربلا بجوي امم ىوعدلا نم سيل امب هنم أربيو . (ق)

 مكاح تناو روزلا دوهش منثا لاق نا هنمأربيو 2 لاق اكاونوكي مل نا كاملاو

 نه ةديبعوبا : جيح سلا دنسا ةياورو .ياع فنا ملو انيدياب يتلا ةخحذلاب نناا صن اذكه )١)

 هل لاتف زناكاي هيخال لاف نم د لاق ل۔و هلم ةنا ىلم يبناا نع سا.د نيا نع ديز نب رباج

 ىشم بطنلاو _ ما۔ألا هيخال لاف نم ةخ۔ذلو « رظا ىدا,لاو اهدحا رفكلاب ءاب دقف رناكلا تنا
 ل٭» اذلو ىدابق رفكلا تبناو ؤ جلا ىلوتل ىلوتم لاق ناو : لبق هلو ليلدب ةيارلا هنه ىلع

 ملاظ يا : لاقف هباب يغ ىلم لءذا
 زوجال هال ا.اظ دعا ىدابلا نا الا لظلا هل تبث ا۔منم الك نا نتلا رهاظ نم ردابت ىذلاو

 ييثالا نبا رك ذو ريفكنال بحو:سادةف هاخا رفك نم نا ققح مامالاو . رينكتلاب ايمارتي نا نيملسمل

 نا ىلع ليلد ثيدحلا اذهو « اهدحا هب ءاب دقف رفاتاي هيخال لاق نه » ظفلب ثيدحلا ةياهنلا ىق

 درر . كرد هلك رفكلا لوقي نم ىلع !ةجح رهو . ةمءناا رفكو . كرلا رفك ىلع قاط ركلا

 اقلطم رابكلا با»صا اكرد نورفكي ث ةماقتسالا لها نا مذي ن“ ىلع



 (اه-اكحاو تسلا للملا 1٦
 لع ةداهشل تعص اذا هيلع دوهشملا نمو ءقالطالاب ه.يمعتل نعل أ و:ءاوناكناروجلا

 " ؛اكرش ولو ىرخا ثدحاو ةربيكل هنم تئرب نهو . ةءاربلا بجوب
 .ثدحا اميهتءارب كمزلي هناف ةءاربلا ف هنا تيسنو ؛ اهتيسن نا الا هل ةءارملا ديدبت

 يلع رذعي مل هنم أربت نه يسن ناو . رذميو ةءاربلا ىف هاقبأ هنم هب أربت ام يسن ناو

 فنعو هنع عجر هنا يورو : ضمب هب لاق دقو { هرذع قيقحتلاو ، اوححصام

 ثلاثلا بابلا (
 لمحم رمت ,يذو ارم "و تسلا لالا ىف

 ىسوم نيدل ةنلاخلا ةيدوهيلا سيلبا عرشو ك مالس الا نيد هللا عرش ىلررا

 راكتا ةسداسلاو « ةيسوجملاو ءام ةفلاخملا ةي وباصلاو ىسيع نيدل ةفلاخملا ةينارصنلاو

 انديس ثعب دعب نوكرشم مهلكو ث ةدابعلاب هتينادحو راكنا وأ ء هلل لهج وأ ڵ هللا

 ىف ليجنالاو 2 ةاروتلا اوعبتا ولو ث هب اونمؤي ملو مهغلب نا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 مهنا ف ىراصنلاو ء دوهيلاكن وباصلا ( ت) ةقباسلا ىه ةيمنصلاو 2 هب ناميالا ريغ

 نيذلا نا » ىلاعت هلوقل لسو هيلع للا هللا ىلص دم انديس ثعب لبق باوصلا ىلع ا وناكدق
 الاص لمعو رخآلا مويلاو هللب نمآ نم نيئباصلاو ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونمآ

 اوثدحأ اي نوكرشي امناو « نونزحي مالو مهيلع فوخ الو مهبر دنع مهرجأ ,

 ناميالا مدع نمو ى ليجنالاو ةاروتلا بجاو ةنلاخم نم وأ ث ةكئالملا ةدابع ن

 ملسو هي هلع هللا ىلص هللا و

 عابتال وأ ث انبت ىأ « اندهانا » مهلوقل وأ « ةءارقلا ىف مهدوهل دوهيلا تيمس
 لاذلا لامهاو فلالا طاقساب برع بوقعي دلو اذوهي

 ةيرق ىهو ةرصان مهلوزمل وأ «هللا راصنا نحن »مهلوقل ىراصنلاو

 ه ليجنالاو ةاروتلا بئاطم مهرايتخال وأ ث نيد ىلا نيد نم مهوبصل نوباصلاو



 ٢= ( اهماكحاو للملا ىلع مالكلا )

 ء ىعابر اذه نال انبصأ مهلوقل ال ىباصلا ىلا بئاص بلقو نوبئاص انا مهلوقو

 باصأ هاب دعب ةزمه الو ءابلا دمب ةزمهلاب نوئباصلا هاج هنالو ىنالثلا نم ىناصلاو

 وأ ًادلر وأ امينم اوذخأ مهنا ء ليجنالاو ةاروتلا بئاطم مهرايتخا ىنعمو ء (ق)

 .فولا مهنع هتنا فني م مارحلاو ضرغلا اوريغ ول ذا « اهب اونتعاو اهولزعو لقاون

 ثاحلاصلا اولمعو اونمآ اذا

 'هسوئكم ةيسرافلاب مهسيئر مسا نال سوجملاو
 .نيرمقلاو رانلا ةدبع مهو ى ةزهلا فذحواهيلا ةزمهلا ةمض لقنو ايج فاكسلا بلقي

 .هوعيض باتك مه ناكد ق ليقو ى تاتيمل ولك آو مراحلا تاوذ وحكأن موجنلاو
 .ليقو ‘ مهيزج كلبق باتكلا له ١ نم باتكلا كلذب مهبرةلو عفرف ايلك عيدضت

 مه سابع نبا نع ء ةلبقلا ىلا نولصيو روبزلا نوءرقيو ةكالملا نودبعي نوباصلا
 .سوجملاو دوهيلا نيب ليقو ث نيباتكلا بئاطم اوراتخا ىراصنلاو دوهيلا نمي
 هللا وهو ليجلاو ريهلا قلاخ زمره نأ سوجملا تلاق اك مالظو رون ةينثتلاب اولاق ذا
 .قلاخ سيلباو « هلالج لج هللا انه هب اودارأو ربكألا كاملا هانعمو ث اودارأ هاياو

 نوملسملا اونآ نيذلاو ث مهريغو مانصالا ةدبع مه اوكرشأ نيذلاو . حيبقلاو رشلا

 مدآ ندل نم

 نرلا دعر ز سورمع دنع٤ا ةجحلا موة ىتح اهماكحا و للا تالت ةفرعم مزلت الو

 مهريغو ث ميهاربا نب فسوي بوقمب ىاو ث نوقرز نباو ث رزخ ىبأو ى متسر نب
 لللا فرعي ل نم وأ . كلذ فرعي مل نم كرشأو مزلت وأ . (ص) وهو نيققحلا نم

 .سوجملاو مانصالا ةدبع نا فرعي نأ وأ . كرش لام اهنا فرمي نأ اهتفرعمو طقف
 رونلا نأب اولاق نوباصلاو ء ةهلآلا ددعتب لئاقلا كرش لهاج رذعي ال هنال نوكرشم

 .شوكو : سوج برف ( شوك جنم ) ةغللا بتكىف دوجوملاو ظفللا اذه ىلع فقأ مل )١(
 ةجحلا مامالا نهدن نأ الا انل اف .هريغو سورعلا جات ىف اذك۔ ريصقلا ىنم جهو نذالا مفلاب
 هلهآ ره ا نيدلاو ملالا ةمدخ نع ةللا هازج ظح م نه ىله ةج» وهو . ظنالا

 ىرمزالل افالغ ىسرافلا ) عطاق ناهرب ( سوماق ٩ةةح ام ىلع تشودرز ند ةيسوجلاو

 < بانكلا لهأ ةنس مهب اونس » لاقف سوهلا مكح نع رلسو هيلع هتنا ىلص لثس

 .برع نذالا رعش ريثك ى أ

 



 ٦ ) اهءاكحاو.تسلا لاملا ىلع مالكالا (

 نولئاق مهنا فرعت نا مزلي ال هنا هيفو ء رورشلل ةملظلا اذكو رويملا هنم تدلوت ميدق

 هنم مزلي امكف موزلب امأو ث ددعتلا ىف احيرص سيل كلذب لوقلا اضيأو « كاذب

 وأ . كرشأ الاو ، نورفاك نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا ناو 2 هللا اوفن مهنا مزلي
 هوحن وأءىب راكنا نا ةفرعم مزلي هنا مهلوقل بسانم ريغ وهو ث قفان الاو نوكرشم.

 (قا ) ذخأي ىتح كارشا هنا ةفرعم ال ء ةيصممو ى ةريبكو « رفك

 ى تلا لاملا ملمب مل نم لك خلا للملا معي منم لك: ةديقعلا بحاص لوق ينعمو
 ربالا ةلمج فذخخ ث مهملعي ال نك وهف مهيف كلا ملي ملو مهلع نهو كرشم وهف"

 هرهاظ ىلع مالكلا ءاقبا ىفو ء اهيلع فوطعملاو فطاعلا ركذو هتلصو لوصولاو

 نك وهف هلوق نال وأ ىنعب واولا لمج كلذ نع ىفكي الو هسةنب ءىشلا هيبشنا
 ل طقسأ ولو هفنب ىشلا هيبشت هبف نال جلا ملمي مل نم لك هلوب قيلي ال مهممي الآ

 نع ةلةغ وأ ث احيرصت هللا دحج نم اوكرشأ نيذلاب دارملاو . مالكلا حصل يلوالا
 هللا دحج نم ناف ث منصلا دبعو هتبب أ نمو ث هدبعي مل وأ ا منصلا دبعو دوجوم هنا

 هئانفو هللا دوجوب لقي ملولو ى مدعلا قلطم ىف هدوجو دمب مدعو دجون هاوس دقف .

 ء ةدحاو نيدحوملا ماكحاو . نكي مل ىذلا زئاجلا نكملاب هاوس وأ ء كلذ نع هناحبس

 ريفكت هيف امو 5 ةءاربلاو ةيالولاو ، دودحلا ربغ يف نيئلاخلا لودع ةداهش زوجتف
 راكنالا عقو نا درت الو ( قا )اقلطمال وأ . انورهق نا وأ. (ص)وهو اقلطم نيملسملا"

 انم لوسع ريغ اوناكنا امهيف راكن الا عقو نا درت امناو ى هعاوناب قالطلاو حاكتلا ىن

 سننلا لتاق انباحتا ىنثتساو رئابكلا باحصأو ء اقلطم نينلاخلا ةحكأنمو ث مهنم وأ
 هلنقب اوملع اذا « دقاعلاو دوهشلاو ىلولا كالهو اهكالهب اوكحو ع بتي مل اذا ادمع
 حاكنلا حصو

 عوجرلا يف ببست ذا ءاسأ هنا الا اقلطم فلاخل هتيلو جوز نم رفكي الو
 ىلا هرفك فقوتي فيك ادج فيعض وهو 2 هبهذمل اهدر نا رفكي وأ . فالخل
 نوكرتي الو , ةءاربلا ىف مهنا الا اهريغو ةئراوملا مهنيبو اننييو مهحتاب ذو . (ق) ةياغ



 ٦٥ (ةانبلا مكح رابكلا يوذ ةداهش درت )

 وأ ك نينمؤم انم هيف فوقوملا وأ ك رئابكلا لهأ الو نومسي الو { ادجس . نودعي

 لهأ ةداهش زوجت الو ث هافولا ينعم مهوي ال ثيح نيدحوم ىنعم ىلعالا نيملسم
 رئابكلا لهأ نهو وأ . فوقولا لهأ نم زوجت وأ . فوقولا لهأو ث انم رئابكلا

 ذبعلا ةداهش الو (قا) ريفكتلاو ةيالولا ريغ ىف كلذو ث مهنريبك ريغ ىف اضي أ
 بحاص ةداهش زاجأ نم لوق ىلع الا ء ءوس قلخ هيف ىذلا ىلوتملا الو ىلوتم ولو

 فذاقلا ىلولاالو : عيبرلا لاقم ءوسلا قلخ ىذ ةداهش زوجيف هت ريبكر يغ ف ةريبكلا

 هب فصت زا ءوس اهف نيمالا لاوم ألا نأش ف حرجب الو & دحلا ةماقا دعن بات اذا

 هوكرتي ل ناو ء ىنبلا كرت ىلا اوعد نينلاخلا نم وأ 2 انم موق ىنب ناو . اهريغ ىف
 اوءربيو ىلاون نم اولاويو ث انبهذم يف اولخدي نأ نيفلاخملا مامالا وعديو اولوق
 مهلتاقاوبا ناو قوقحلا مفدو انماكحال دايقنالا ىلا مهاعد اوبا ناو , أرين نمم

 لحي الو 0 ىوأم هل ناكنا مهحيرج لتقيو ث نومنفي الو نودحوملا بسب الو

 قوف اوناك نا الا ء ازيحت وأ , افرحت الا نيكرشملا برح ىفالو ں مرح يف رارفلا

 نا نيدسملل رارفلا لعي ال هنا انموق ضب معزو ء (ق) ردب دعب لح وأ . انفعض

 ددعلا كلذ بلغي نا » ثيدحل ودعلا فصن نم لفأ اوناك ولو افلا رشع ىنثا اوغلب

 مهليخو نيدحوملا حالس ذخأ لحي الو ٠ اهئافتنال ىأ ث ةلق لجأ نم ىأ « ةلق نم

 نمضن ال ةناما ظفحو ك مهتثرو ىلا وأ ث مهيلا درت مث اهب لاتقلا عنم ةبن ىلعالا
 ىطعي هنا ضعب معزو ء مهتكوش تلاز وأ ث اوبات نا الا مهيلا درت الو ء عييضتب الا

 اذه فقاوملا ىف دضعلا باعو ءلاتقلا اورضح نيذلا ءارقفلل هعيب دعب ممحالس نمت

 بهذم لك ىفف مهيلع سأبالو { دحوملا لام ن منغ ليلحت هناكو 2 انباحصأ ىلع لوقلا

 مهنأ ىأر لب ةمينغ هاري هب لئاقلا سيلو , هب نولسيال لوق هنا مم دودرمو لوبقم

 , اولهج نالب ةيولوالا ملال نكلو ث هب ىلوأ اوناكل هب سأ لهج ولو ث هب ىلوأ

 مهحالس نفدي هنا ضعبو . هب ىلوأ مهؤارقنف

 هلوقل ةثالث نم رفت نأ كل زوجيو ، كندب ىف كرضيل كدصق نم لاتق بجيو

 ٩



 ٦٦ ) نيلسملا ريغ ماكحا ىف ةيناثلا ةلجلا (

 ذخأل كدصق نم لتاقت نأو « نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام كنم ن .كت ناو » ىلاعت

 ىف نيملسملا دنج نع ءوسلا رابخاب ىنأي نم مد لحيو . ريثك وأ كلام نه ليلت

 ماكحالا لدب نم نم مدو ث مالسالا لزلز اديرم اقداص وأ ى ابذاكلاتقلا

 كرشمللو انل لماش انباحصأ ضبلاق رانلا نم لفسألا كردلا ىف ىذلا قفانللو
 ىفو . كرشلا رمضأو مالسالا رهظأ ىذلا وه انباحصأ ضب لاقو ء مالسالا رهظأ ىذلا
 ى ةحراجللب قسافلا قفانملاب ىنعيو كرشملا باذع بنميأ قفانملا نع لثس : انباحصأ رثأ
 نأ نسحالاو ڵ باودلا ىلا برقالا نا : باوجلا ء ةريبكلل لعافلا دحوملا وهو

 باذع نود هباذعو { طقف مرحم نم لعف ام لفو ؛ بجاو نم كرت ام كرت ىلع بذعي

 نيدحاجلاو مانصالا ةدبع نود باتكلا لهأ نأ ىرت الأ (ص) وهو نبكرشللا

 لمعام لمعو هديحوت نأ اذه هجو (ت) كرشملا باذع بذعي ليقو ڵ ميعمام لجال

 لاقيف أدبي انبأ نولوةيو { ةقسفاا نآرقلا ةلحب أدبي هنا ) ثيدحو هطبحأ ريفلا نم
 .5 لع نملو ڵ ةرم لمعي مو ملعي ل نمل ليو » ثيدحو « ملي " ال.. نك مب ن سيل

 ثيدحو { نيكرشملا تحت مهنا ىف حيرص ريغ مهب دبلا ناب باجيو « اعبس لمعي

 نأب مزاج انأو ، نبدحوملا ةقسف نم مهنود ن ه ىلا ةبسنلاب ربتعم ليولا ةفعاضم

 كلذ تحضوأو ث مالسالا رهظأو كرشلا رضأ نم نآرقلا ف نيروكلا نيقفانملا

 نيروغبت حرش ىف

 ةيناثلا ةلمملا
 ماسقأ رع اربفو

 لوالا
 وهو اقلطم نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا ءباتكلا لهأ ءارما مامالا وعدي

 ض نيما وأ نانيما هل مجرت مهتفل مي ل ناو .( ق) ادحاو ادحاو ةيدابل لهأ وأ (ص)
 اذكو ) ق ( سانلا ىلا نيدلا رعأب داحآلا ملسو هلع هللا ىلص هلاسرال (ص ) وهو



 ٧ ) ةمذلا لهأ ماكحأ (

 ه اونعذا نف ى ةيزجلا ىلاف اوبا ناف ى مالسالا ىلا نيمصما ةغل سي مل نا ىضاقلا

 ترثك نبح هيزنت ةهارك رمع ههركو ث ةنصحملا مهنرح حاكنو ؛ مهتحيبذ تلح

 ء ةناعلا رش ليزتو ث ةبانجلا نم لستغت نأ اهجوزت ديرم طرتشيو ث تاملا
 نم لذ ناك نا بيلصلا قلعت الو ى ريزنللا مل لك أت الو ء رلا برشت الو

 ٠ دمب اهيلع ظفاحيو ى رهاب م ىتلا تلحو ى ىنزلاب ةرهاجملا حاكن ال & اهتداع

 مرحي مل نمو ليق ، هبسن تبثو اهجوزتمو ء (ق) ال وأ . اهلحتسم قفانو ةمالا الو
 تنعذا ناو .جوزلا تيب ىف برت مل تلا ةبيبرلا لحأ نمو ليق ه الا ريزلا نم

 تسيلف ث نيبراحملا اهموقو اهلهأ نود باتكلا لهأب لعفي بف مامالا بيوصتب ةأرملا

 ةيباتكأهنال دقني ليقو , ةبراحملا حاكنن دقعني الو ء اهتحيبذو اهحاكن لحيف ةبراحم

 ملسو هيلع هللا ىلص هلك أل نيبراحلا باتكلا لهأ ةحيبذ لحت ليق امك ةرح ةنصحم

 نعذا ولو ىناصلا ةحيبذ لحت ال ليقو 2 كلذ وحنو هتمس ىتلا ةبراحملا ةيدوهيلا ةحيبذ

 باتكلا لهأ نم سيل هنا ىلع ءانب ةيزجلل
 ىف اهب وأ . مهنيدرأ فارطا ىف طقف رينانزب ملاومأ نم دوهيلا مامالا معيو

 نع ىمنلل فيعض وهو مهباقر ىف سرج وأ . صاصر وحن متاوخبو ميطاسوأ

 ءبايثلا قوف طسولا ىف دشي ناولا هيف ظيلغ طيخ ىازلا مضب رانزلاو ء (قا) سوقانلا

 ىراصنلا الو س كلذ نوهركي الو هب نورك ذنب ذتي مهنأ نومعزي ث ءامسلا نول هيف وأ

 رانزو ث ازييمت كلذ ىلع مامالا مهيقبيف لبق نم كلذ ىلع مث لب راغصلا ىمسلا

 نوكيو (ق) هقوف وأ . اجراخ ىلدتي هلعلو ء هب ىردي ال هنا هيفو اهرازا تحت ةأر ا

 ةأرملا لوخد زاوج ىلع ءانب ةدحوملا نع هب زاتمل ماجلا اهعم لخدي متاخ اهقنع ىف

 ض اهديس نذأب ةماب وأ 2 اهجوزب وأ ى اهسفنب لدنفت اهمرح ٣ . وأ ض اهجوز حم مالا

 ناك نم « ملسو هي هيلع هللا ىلص هلوقل المح بوث قوف نم ولو اهتروع س : ال ة ةرح و أ

 دحأو ث اهدحو اهباهذ ىلع « ماحلل بهذت هتليلح عدي الف رخ لا | مويلاو هللاب . ني

 ةمالعب نوباصلاو ى مهيديأ ىف راغص ىصعب ىراصنلاو ، دوسا رخ لاو ضيبأ اهبفخ



 ٦٨ ) ةمذلا لها ماكحا (
 . مالسالا دمب ةدابعلل هونب ام مدهيو 2 مهماكحا فلتخت مل ذا ىراصنلا وأ دوببلا

 ممدلب حتف قبس اف ء حتف لكد مب ام مالسالا دعبب دارملاو ث () اضيأ هلبق ام دأ
 مدهي ال

 لخاد اهدسفم مرنيو ، تيبلا جراخ رخلا راهظاكم ركنم راهظا نم نوعنميو

 رظنب ةميقلا ء مهدنع لح ام دسنم اذكو ( ق) هجراخك ال وأ . (ص ) وهوءتييلا
 ءادنلاو { مالسالا لبق هونب ابف ولو ةعاجلب ةالصلاو ح حالسلا كاسما نمو ك مهل ودع

 نويكربو ، جورسلاو ليللا بوكرو ابرلا عيبو قوبلا نمو ڵ سوقانلا برضو اهل

 نييملسملا ءانب ىلع ءانبلا ءالعا نمو ء "'»حورسلا نود عداربلاب اضرع ريملا لاغبلا

 ةالاوه نمو ، (ق) اضبأ اهنم نوعنمي وأ . ةاواسملا نم ال كلذك هوكلمت نالا

 ةجاح تعد اذا: هنم نسحالا عضوملا ىف دوعقلا وهو ى سلجملا ىف ردصتلاو رومالا

 { ريثكب ىعذلا ىلع مدقتي ن اب اهيلع ةرجاب الا عضوم ىلا ةبحصلا نمو ، مهتسلاجم ىلا
 ةكم وهو زاجحلا ىف ماقملا نمو ى هلمشنف معتف ةنعللا هيلع لزغت الئل هيلع ةظفاحملا م

 راهظا نمو { مهقرطو نيملسملا قاوسا ىف مهبتك راهظا نمو , ةمايلاو ةنيدملاو
 , ةسلاجملاو ةثداحلاو ةبراشملاو ةلك اؤملا نمو ے هرهظم سأر يلع ركبو بيلصلا

 مهملاالا ةنيه تيل هنع ىنغ ال عاد الب هتسلاجم نال 2 هسيلج متف ةنعالا لزنت الث

 ريملا سلجمو 2 اه ةدعملا ةالصلا عضاومو دجاسملا لوخد نهو ث ءارشو عيبك

 ىجرت عضوم نمو ةءارقلل وأ مالسالا رمأ ىف ةرواشم وأ ى ءاعدلل دقع سلجك

 . بتكلاو نآرقلا ةءارقنع نوهنيو ء اوبرضاوهتني مل ناو « اوه اولخد ناو هتكرب

 سناسدلا سد ىلا نولص وتي كلذب مناف زعلاو ةمظعلا راهظا نم مهعنم لوقلا اذهب دارملا )١(
 تيملس.التحاباو مهنيد نؤشب مايقلامهتطعا ىلا مالسالا ةحايسذاريغ مهماكحاب نواهتلاو نيملسلانيب
 عنخلا نم مهذوفن تح ناك نمو مهنم لودهامللا مرحي نا ى أت ڵ مهماعط لكاو مهرئارح حاكن
 بجي هزاف فاصلاو لواطتلاب مهنم رهاظت.نم قح يف اذه نا ربظيو ۔ بوكرملاو بوكرلا ةيرحب قح
 ملعأ تلاو هخ ومش نم هلازناو هت رش رك

  



 ٦٩ ( نيكرشملاو ةيحتلا ماكحأ )

 ۔ ىدوهيلا ملس ناف ے 0'»ءالسلابنوءدتبي الو ع قيرطلا قيض ىلا نوئجايو (ق) ال وأ

 دق نوكيف ريملا دارأ ار هنا هيفو ى تلق ام كلع هل دز ( ق) اقلطم كرمثملا وأ

 قحتست ام كيلع داربو , كيلع درلا ىف هل لاقي نأ حضاولف { درلا ىف رياغلب هل اعد

 لعفي الام هعم لعفي الو { ةرجاب عضو ىلا بحصي ىذلا ريغ ا ذكو { كاكرشل

 وأ مهريغل اولوقب نا لثم { هت۔اك ىلا اوعد نا ديحوتلا ىلع نوربجيو ى ىمذلا عم

 وأ ث ةاروتلا وأ ليجنالا ىف هومنيأر دقو ، نونمؤت ال كل ام ضبل ميضعب لوقي
 ، اوركنأ ام ىلا اهيف اوغلب وأ ، اهوبوص وأ { اهوبتك و أ , ةماع وأ ةصاخ اهب اورم أ

 مهس رمال وأ { ءاعدل وأ ى مهنالصل ةلبقلا اولبقتسا وأ ث اونا وأ , ةالصلا اوماقأ وأ

 وأ ، اهوئطخ وأ ! مهريغ نع اهوكح وأ ، ديحوتلا ةملكن ع اوهن نا ال ء اهب اكري

 ل ناو ث ةودنلقلا وأ « ناسليطلا وأ " مئاعلا نوبلي الو « ميجلا ديدشتب اهوجه

 وأ . لمعلا هب و } مهؤاسنو ممتحيبذ تمرحو مهمنغو مهابسو مهلتاق ةيزجلل اونعذ

 ىلا هورطضاف قي رطف مهدحا ميقل اذاو مالسلاب ىراصنلا الو دوهبلا اوأدبتال » يورامل )١(
 اذأ مهلع درلا نا ايب رق ؛ رف ٣ .هو ةريره ىبا نم ن٥ يدذمزتااو دواد وباو ملسهو دجا هاور < هقيض ١

 هيلع هتلا ىبص لاق سنا نه يءاسنااو يذمرتلاو دحاو ماس.و يراخرلا ير اك مكياعوب اوماس

 سيلأ تق ناف .لاا عماج . .> مكيلعو اولرةف « باتكلا لها نه دحا مكيلع ملس اذا » » ماسو

 7 ىورا نيلملاب ةصاخ ة ي لا تلف هريغوا اماس ناكا ءاوس ملس نم ط لوانتي ةيحتلا ة ةب آ موع

 نم ءارا امو .ملسملا ىلع ملسملا نح نم مالسلا نا يورامو « انتمذل ناماو انتلل ةيحت مالسلا »سنا
 زئاج سيل و .يمالسالا أدبملا فلاخم مهريغو ديحوتلا لها نيب ةيرصالتاةبطلا نم ريثك نييمالسالا لدابت

 مب سبتلا مهريغ م. اذاو ني.لال رامد و مل۔۔و هيلع هللا ىلص ءيب:اا ةنس ةمامعلا )٢(

 ةوسالقاا ىلع ةهامعلا » مالسلاو ةالصلا هبلاط هنم ىو ر ام" نيكرمشااو ني۔اسملا نيب ز...الا باولاو

 ملس ر هلد ةنا ىلص هللا لو۔ر لاق ساب ن:ا ن٥ ىماب دلا ىورو < نيكرشا ها فيب و اننيب ام لصف

 ةماسان٥ هريبك ىف يناربطلا ىورو < م٠زة اوضو متامدلا اوتواذ3 ڵ برم.اا ناج مثاحهاا <

 نباو « املح اودادزت اومتعا » لاق ملسو هلع ةنا ىل۔ص هنا سابع نبا نه مك الاو ريمح نبا
 . «ب رهلا ناجيت ماسلاو < ةدايزب ريع نب ةءاسا نع قر٫:جااو ىدم

 اهنودب اهسبلي و ةودناةلا ىله ةءام.اا سيبلب ناك هنا مال۔ااو ةالصاا هيل هل"اي:ث ىف درو و

 ىئدامث ثاو . دادر. رمالاو قردلا ةحرفتلا ةلتكلا دنه ايسال ةارذزه ةمامعلا تحضا دقلو

 ىف وهو طرسب رمأ اده ناريثكللا نظو . ىنورواو ماسم نيب قرف دجوب ال۔ف اذه ىلع رمالا

 هن رمالاو ٠. جامدنا ةقيقحلا



 ٧٠ ) ديحوتلا ىلا نيينثولا ةوعد (

 (ق) مهاعداو باتكلا لهأ مساب ءافتكأ ى اوبراح وأ اوعنتما ولو مهنحيبذ لحت

 هاري امب هدعبو لاتقلا لبق مهتحلاصم مامالل تزاجو ء مهتحيبذكم هبلكب اوداصامو

 ةحلصم نم

 ةيزجلا اوطعأ ولو مهؤاسنو مهتحيبذ لحت ال نكا باتكلا لهاكسوجملاو

 لحم قفانو « باتكلا لهأ ريغ نم ةغلابلا حاكن لحم كرشاو ث ةمالعب مهدميو

 مهنم نينعذملا ريغو نيبراحملا باتكلا لهأ نم كرمشلاب اهيلع كي ال ذا ةلفطلا

 ىلوت نمو ع لافطالا ىف فوقولا بوجول نيكرشملا راسو سوجملا نمو ث ةيزجلل
 ريغ نم اوناك وأ ى اهلهأ براح ولو ةلطلا حاكن زاجأ ث اقلطم نيكرشملا لافطأ
 ع باتكلا لهأ نم دوهعلا ضقن نمو ث ةبراحم اهنا اهيلع قلطي ال ذا باتكلا لهأ

 ش دبعتسا وأ لتق ث اهاضرب ولو ةدحومب ىنزب وأ ڵ دحوم برضب ولو سوجملا وأ

 قرتسا وأ لتق لتاق ناو 2 هيلع ربجي ليقو
 ىناثلا

 ناف ث ره ام دح يلع مالسالا ىلا هللا ىدحاجو مانصالا ةدبع مامالا وعدي

 ةمرحل اضيأ برعلا رئاس الو وأ . شيرق ىبسآ الو . مهمنغو مهابسو مهلتاق اوبأ

 هللا لوسر دهع ىلع عقو اك مهلك نوبسي وأ . هبسنو ملسو هيلع هلل يلص ءىلا

 هل لاقو ، سابعلا همع رسأو شيرق نم مهو ث نزاوه ىبس ذا ملسو هيلع هللا ىلص

 ءىبلا بسن هلني ل نم ىسيو (قا) (ص ) وهو ء كيخا نبا ًاليقعو كسفن دفا

 لتقي الو ى اقلطم نيدحوملا ريغ حيرج لتقيو ث ةميذجو ناسغك ملسو هيلع هللا ىلص

 & اقلطم اهلتق راكنلا منمو ، تدترا وأ تلتاق تلا الا ةأرملا الو ث غلابلا ريغ

 هعفد ىدأ ناو عفد ىمصلا لتاق ناو ى برحلا رمأ ربدم ناكنا الا مرهلا خيشلا الو

 تيي ةيوقتل وأ . مالسالا ىلا اورجيل لافطالا ىبس لح اناو ء سأب الف هتوم ىلا

 ( قا ) ادرطم اذه سبلو مهؤابآ لتق نيح مهل ارظن وأ . ديبع مهنال لاملا



 ٧١ ( مامالا رظنب ةيزجلا )

 ثلاثلا
 مهيلع لوزنلا دنع اهيلايلب مايأ ةئالث ةفايض عم مامالا ىرب ام ةيزجلا رادقم

 ءاطغو شارف نم ىدوهيلا يلع تيبملاو ىنارصنلا ىلع رورملا دنع وأ ث اهذخأ

 ةرشع ىدوهيلا ىلع وأ . طقف مهحبذ وأ ء لالح باتكلا لهأ ماعطو . هالطصاو

 ًينارصنوأ ايدوهييغلا ىلع وأ . ةنسلل رشع ةسمخ وأ .رشعانناىنارصنلا ىلعو مارد
 ىباصلا يلعو ( قا ) هغصن ريقفلا ىلعو ء اهفصن طسوتملا يلعو « نوعبرأو ةينامن
 هريغ الو رمع دصقي مل هنأ قيقحتلا (ت) لاوقألا هنه ىف مامالا ىري ام ىسوجملاو

 لاحو نامزلا بسحبو ء موق لكلاح بسب لب ءامناد مه ملع ادح دحأ لكل دهلا
 انل نيع صاعلا نب ورممل اولاق ةيردنكسالا لهأ نأ ىرت الأ ء ةجاحلا ىف نيملسملا

 انددش انجتحا نا نكلو ء فقسلا ىلا نكرلا نه ىنومتيطعا ولو ال لاقف ء ةيزجلا
 رك ذامب ماشلا لهأ ىلع مكح رمع نأ ىرت الأو ء مكل انلهس انل لهس ناو ء كيلع

 اونظ ك اوملع اذا سانلا ناكف مهريغل هب ك مل امب ةفوكلا ىلع مكحو ء خيشلا

 ں ريناندلا اوطعأ اوءاش ناو ء هفالتخا ليلدب كيذك سيلو ى موق لكل ماع هنا

 يلع ةيزج الو . اهيف ةرشعو ى ةاكزلا ريغ يف امهرد رشع انئا رانيدلا فرصو

 (ق)امهيلع وأ .سلفملا و ؛ بهارلاو « نونجملاو { خيشلاو لفطلاو ث دبعلاو ع ةأرملا

 ىذأتيل سمشلا ف سبحيو (ق) لسلاب هدسج وأ ء نيلب سلفملا هجو ىلطيف هيلعو
 كلذ هب لعفي ء بابذلا تأت ل سشلا رح دتشا نا نكل لفلاو ع بايذلبو ء كلذب
 امبرف مالسالا يلع ًاكارك اال 2 مالسالباهطاقسا ىلع ردق دقو ء ةيزجلا يلع اهارا
 ام فلكي ال ذا هيلع ةيزج ال هنا حيحصلاو هريغ وأ , بيرق وأ ء بيبح هنع ىدأ

 نمع لظلا عنم مامالا يلعو . ةيزجلا ردقب مدختسي نأ هسبح نم ىلوأو ، قيطي ال

 ل ناو . نيفلاخم ولو اهنم ةاكزلا لهأءارقفو ، اهنم ةيزجلا لهأ ءارقف ءاطعاو ك هتح

 ملالاو مامالا ريغ ةيزجلا ذخأي الو . ةاكز الو ةيزج ذخأي ملظلا عنم يلع ردقي



 ٧٢٢ ) ةعبرأ نيدلا دعاوق (

 ةايد اوذخا ايف نوكرشملا لماعيو (ق) مهنع لظلا عنم نم لك اهذخأي وأ اهيف لماعي
 { امهلحبي ناد نمم ريزنالاو رخلا نمنو « ( ق ) روهجلا هيلعو الوأ . نيدحوملا نم

 ,نم هعاب اذا ناخدلا نمو , اقلطم ةيصعم وأ ةريبك لمع نمم اوذخأ ايف ةيرفصلاو . . - . ٠ ..ه -

 للبو باتكلا لهأ نم نيبراحلاو سوجملا للبو ء ةلبقلا لهأ نم هبهذم ىف لح
 ضعب نأ رهاظلاو (ت) هتساجن ىلع انباحصأ عيمجو انموق ءاملع روهمج نيكرشملا رئاس

 هتراهطب نولوقي انموق روهمج ناو ك هتراهطب نولوةي انباحصأ
 :ثلاثلا ةلمجلا

 ةرارح مبرا ندبلا عئابطنأاك ناكرأ ةعبرا اهعومجم نمعرفت {ةعبرا نيدلا دعاوق
 ةدوربلا ءاملا عبط نال ىنكل أراح ءام برش ول هنأ ىرتالأ , ءاملا ةدوربو رانلا
 ةحدلا ةياغ ىف نوكي بارتلا ةسوبيو 2 هنم ديلجلا لزني فيكى رتالأ ءاوهلا ةبوطرو

 ةرارحلا نع ءارفصلا وهو سبايلا راحلا ةعبرأ اهنع تعرفت . رصانعلا هذه لادتعاي

 مغلبلا وهو بطرلا درابلاو ء افيرخ ةسوبيلأ نع ءادوسلا وهو سبايلا درابلاو ، افيص

 ضرف بطلاو . اعيبر ءاوهلا نع مدلا وهو بطرلا راملاو ث ءاتش ةدوربلا نع

 هللا ىلص هلوقل بجاو ربغ وأ ء ىقضي مل ام ملعت ىلع هملعت مدقي (ص) ىلع () ةيافك

 تال ة.الا نم تدقف ولو . ةايملا تايرورض نم اهبف ال فرحلاو عثانصلا نونف اذكو )١(

 تابيط نم اولك س ةا لضف نم اوغتباو ضرالا ىف اورشتناف » يلاعت هلوق ىلا ىرتال وا اهلك
 باستكالاو ريبدتلا ىوسب موقيال ملاعلا ذا باستك الاىبع ةناحلا تاي الا نم اهلاثمأو « مكا:ةزر ام

 فال اهيلا بهشلا جاتحي يلا فرحلاىدحا تلمهأ ولو . ةايحلا قفارمو ةوقلالثاسو داجباو
 ءاقشو سؤب و دكن يل شيمي هناف هتز٥و هتوقل ة٠زاللا عئانصلاب ةي انلا هيف دجوتال بهش لكو

 ديب عوقولاو ةيرحلا نادقفل ةليسو ربك أ وه ىذلا رةفلا هبف دوسيو . دابمتسالا ىديا هب وانتم

 ةمالا ةمارك نونمتيو سوفنلا فرشو نيدلب نوثبي بناجالا

 ىجالا ميكحال هندب ملسي هناف ضر؟ دحا بيصا اذاو ةيلكلاب ادوقغم اننيب بطلا عبصا دقو
 .ىض اثلا لوق ىنبجمإ و ٠ اين دلاو نيدلا هب ميةتب ةايحلا ناكرا نم هن عم ءاش فيكهيف فرصتي

 : هظفحا امبف

 ميلسلا لقملف ها نايدالا ملهىله مدقم نادبالا ملمف : نايدالا ملعو نادبالا ملع : ناماع ملالا
 ميسلا مجلا ىف

 



 ٧٢٣ ( ملعلا نيدلا دعاوق نم لوالا )

 ربصلو « نووكي الو نوقرسي ال افلأ نومست ىتما نم ةنجلا لخدي » ملسو ةيلع
 ظافلاب خيشلا لوقو (ق) فشك الو ةاوادم الب نينس عبس نس ىذا نع قيدصلا

 وأ ى نبسبتلم ىأ ليصفت نم لاح وأ ، احيرصتو افشكل تعن فوذحم قلعتم

 ردقيو امكو أ ليصفتب قلعب وأ ء ظافلا ىلع ناعم فطع لكشي الف . ظافلاب اسبتلم

 "الامعتسا راصتخالاب ىناعملا فصوو ث ناعم حاضيا وأ ناعم ريرحنو ىأ ك فاضم

 زاجم كلذف ء ليلقتلا درجم وهو ماعلا ىف ظانلالب صتخلا راصتخالا وهو صاتلل

 ماقملا ررحت اذه .فذحلاب زاجم وهف ث اهظافلا رصتخم ىأ فاذملل افذح وأ ء لسرم

 لوالا
 ملعلا رعاولا ىم

 6 لاوزلل رهظلاو ث لقاو غولبلاب ديحونلاك ث هتقو لخد ام هنم بجاولاو

 4 هب ةجحلا مايةب مارحو لالحو ؤ تلم وأ ءىن وحنو ڵ ناضمر لوخدل موهلاو

 .(ق)فيض وهو ملع اهب همزلي ال وأ . ةفراقملاب لعذلاكر اهنع لاؤااو روطللاب هللا ةفصو

 .نم هملع مدهب ةيافكلا ضرفكو ث بي وصتلاو ةئطختلاو ىهنلاو هب رمالاو اضرلاو

 » متح لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط ]) ثيدحو ٤ عاجالاب ملعلا بلط بوجوو ؛سانلا

 نع هدرجتل بوجوال ةيآلا ىف رمالاو ةيآلا « ركذلا لهأ اولئساف » ىلاعت هلوقو

 هل لديو ،درجملا رمألا يف روهجلا بهذمو ء انبهذم اذه بوجولا نع هجرغت ةنيرق

 تايآلا « مهلبق اذاو و ۔الأ كعنم ام_ و _ نع قسفف _ و _ نيذلارذحيلف »
 .نأ ريغ نم رمالا لاثتما مدع ىلع ى نهيف مذلاو خيبوتلاو قسلاو ةنتفلا بتر ذا

 منبذع وأ مترفكأولمفت مل نا وأ « بوجولل كلذ هيلع بنرت ىذلا رمالا اذه نا ان ريغب

 » هرمأ نع » هلوف ىف رماب دارب نا لتحي هنا الا ى ملعتت لاعت وأ مهفف ث كالذ وحن وأ

 .هنم اونأف ءىشب مكترمأ اذا ه ثيدحو ث ىهنلا دض هنا ردابتملاو رومالا دحاو

 .هقلع دقو « بوجولل « اوتاف » هلوق ىلح نأ لبلد متطتسا ام هلوق نف « متمطتسا ام
٠ ١ 



 ٧ ( هملع نع مج ارلاو رهملاو لحملا كح )

 رعألا نا جتنف ، هرومأ ناينالا بجو دقف انرمأ اذاف « كترمأ اذا هلو ىف رمألاب

 بوجولا
 هيف عسي ال ام وأ ث هنع ىفننوأ ء هلل تبذت ةفص هل ترضح ةالصلا ىف ناك١نمو

 بجوأو هناكم كسمأ ءاهبقن وأ ةلاسراا وأ ةءونلا تابئاو ةءاربلاو ةيالولاكر يخأتلا

 ريغ ىف تدسف وأ . (ص) وهو هتالص ىلع'ىذمي م هبلق ىف مرحلا ىفنو بجاولا
 مل ناو ث ةءاربلا وأ ةيالولا كلت ىزجت الو ( قا ) اقلطم وأ . اتابثاو ايفن هللا ةفص

 رظني د ڵ لثسيف كارشا عم ةالص ال ذا هتالص عطقو كرشا ث ةفصلا هدنع نكمت

 فصي اردي ملو ةلجلا ىف ةفصلا ىنعم ملع اذا هاك كلذو لسغ ال ءوضو دعب فنأتسي و

 ةغللا ىف نميهم ينمه ىردي ال نا ىلثم ضميلف ء هللعي م نا امأو ى اهب هللاا

 لاؤس ال ليقو ء ةالصلا دب لاؤسلا همزلي الو هيلع الف هب هنلا فصب له ڵ فقوتف

 لي هنالص تحصو فقي الو ، ىنعملا ملع ولو اهريغ وأ ةالصلا ىف كالذ ناك هيلع

 نا همزل \ كرش ىهو ةنيعم ةلصخ نع لئس نمو . « ءىش هلثك سيل » رضحتسا

 اهذخأي منا اكرش اهلعي نا ال ء قفان الاو باقنلا اهيلع ةريبكو ارفك ةيصعم اهملعي

 مل نا هللا لوسر دمحم ىف ليقو ى كرشأ اكرش هدعي مل ناف هلالا ددعت لوق الا ءاكرش

 مل نف ى ديحوت هتابنا نا ةفرعم موزل ىف نالوق اذكو كرشأ ، كرش هلهج نأ ملعي
 ال ليقو كرشأ كاذه فرعي.

 وأ ءأطخلا ليوأتب هللا مرح ام لحأ نم وهو ءلحلا ريفكت لاؤسلاب الامجا ببيو

 (ت) (ان)مرحلا ال(ق) الوا . هلحأ هنأكف ملسم هناب اهلعاف ىلع مكحو قافنلا رئابكمرح
 هيرحتب ناد امل لعافلا وأ ك ملسم ريغ اهلعاف ناب كاملا اه مرحملا ةريبكلا لعافلا وه

 رهفكتو (ق) ةهبشل وأ . ملعلا ىف همضل هنود مأ رفك أ هيف نبملسملا لوق امردي ملو
 «ةءارب رأ ُ ةيالو وأ أ لوسر وأ ك ءين وأ كالم وأ ے ةدب ى هملعنع عجارلاو رصملا

 هظفح نع وأ . رعش نم هزرفيال ىتح نآرقلا ظفح نع وأ ء هنع هل ليزه الب ح وأ

 عملو هب لمعلا كرتوه مرحملا هنايسنوأ . ضرملاب رذعيو () وهو رعشلا نم هزرفولو.



 ٧٥ ( لمعلا دعاوقلا نم ىناثلا )

 كرت ىف رهاظ هنذ « نآرقلا ىسان بنذ نم مظعأ ابنذ رأ مل » ثيدح هدريو هظفح
 نم ابنذ مظعأ ع نآرقلا ىف اب لمملا كرات ناو ء لمعلا دارملا لاقي نا الا 2 ظفحلا

 (قا) ةنسلا ىف امب لمملا كرت نمجابنذ مظعأو ءمهبتكة امي لهعلل يكرتلا ةقياسلا ممالا

 ضورملا لئاسم نمو ث رشلا نع نآرقلا زرفيل ء ىنا وقلاو ضورملا ملع ةفرعم ىنبنيغ
 هللا هقلخ ام جرخن ء ارعش أرقي نا يلع ادصق « هنزوب الا رعش نوكي ال مالكلا نا
 ماقملا ريرحت كلذ ءارعش أرقي نا دري ملهنا الا هب ملاع وهو ى رعشلا نزو ىلع نآرقلا ىف

 ناب ملع اذ ام الامجا ىلوقب جرخو ٤ هللا ءاش نا ردصلا دعب ردص ىف هدجت ال ثرحب

 همزاي الف ث اذكب هملع نع عجار وأ ى اذك لع رصم وأ ڵ اذكل لحم الثء اديز
 ض لحلا ربغكت ببي ليقو ث اكرش نكي ملامو ث ةربيكه لف نا ملي ملام هربكت

 رصللو لحملا نع لشي ملاذا ام لاؤسلاب جرخو لاؤسالب ولو ى عجارلاو ء رصملاو

 هلع نع عجارلاو

 رسا ۔ ىناثلا

 . ىصعو قفاو نا حصي وأ : ملع الب حصي الو { رخآ الب لمع وأ ا ملع عفنيال

 نا ى مهريغو هيبحاصو ةفينح ىاو راكلا نع ىورو (قا) ءاسا وأ . كله وأ

 لح الب ملعلا حصي : هللا هحر ميهاربا نب ميهاربا نعو ث ملعلا نود لمملا بجاولا

 ء اهتقو ءاج ولو حصب لب (ت) اهتقو ءىجي ل ام ى اديحوت تسيل ىتلا ضئارفلا ىف
 ةحصلاب دارأ امناو ث ململاك« لمعلاب عفتنا دعب لمع اذاو « لمعب ملولو هملع هل حص هناف
 هيزجيالو ء هبلقب هلمف دقف ديحولا ملع اذاف هيف ملع الب لمعلا الو ديحوتلا ى العفنلا
 ى ةرم هلمعو هملع ديحوتلا داقتعا نا كال رهظف ث اضيأ هناسلب هلمعي ىتح روهثللا ىلع

 تبثي نمم هريغ 5 ىباتك لاقي الو « ديحوتلل لمع الب ديحوت ملع بلقلل حصب مف

 ةيلهاجلا برعلا ةفرعمو ' ةحيحصلا ةفرعملا مهوي الل ء هللا ركذي لب هللا فرمي هنا هللا

 لماعلا ىلع سيلو 2 ينلز هللا ىلا انبرةت اهنال نانوالا دبعن مهلوقل ، ةحيحص ربغ هللا



 ٧٦ ) ةينلا دعاوقلا نم ثلاثلا (

 )ا ان :) (ص أ( وهو بيغ هنال ثالذ ىلا لصي ال ذا « هللا هرما امكل ع هنا ملعي نا

 ى اندهج انلع اذا هنا كلذب ملعلا بجوم دارأو ،ىلنل فالا ( ت) (ق) هيلع وأ

 :«نوبذاكلا مه هللا دنع كئلواف » لاق يك هب اندبعت ايف كلذكه لا دنع هنا لاةي نأ خص

 ى كالذربغ بيغلا ناك واو نوبذاكء الؤه ناو ء ىدأ دق هنا هل لاقب نأ هلل كح ىأ
 .ملف ث هدارب بجوملا هل حرصي مل بيغلا ءافغب للعو كلذب ملعلا بوجول ركنملا لعلو

 بيغلا ملع " ث كلذل ةدارالا م واو ى ةرابعلا ركنأو هيلع هلمحي

 ١ ثلاثلا
 .نأ بجاولا لاثتمابو ث ةيمععم كرت وأ ، ةعاط لعفب برلا ةاضرم بلط ىهو

 دصقزمع هنال (ص) وهو { ةيصمهوأ « ةعاطحابملا بلقني اهبو ث ةبجاو ةعاط تناك

 .ةيصعملا وأ ةعاطلاو ،احابم ىقبي وأ .ةيصعم وهف هتفلاخم هب دصقو ةعاط وهف هلا هب

 ى ةيصعملا بنجتو ث ةعاطلا ىلع ةوقلا ةمعنلا لاعتساب ىوني نا لثم (ق) ةبنلا ىمه

 .دصقو ى اهب ءائرلاك انايصع ةعاطلاو ءةمالا ريثتو ء ةدابعلل دلولا بانك عاجلابو

 الب ةعاط ةروص ىبت وأ . هللا ةنلاخم هب دصق لمع اهنال (ص) وهو اهب لاملا ذخأ
 وا ؛ قدصتيو قرم۔ي نا لثم ع ةعاط ةيصعملا ال (ق) ةينلا نايصعلاو ء با و

 .ىلا برقتلاب كرشيو ء ةيصعم لب ةعاطب كلذ سيلف , ةيصعم وه اج هيدلاو ىض رب

 .نال ريخ اهسفن ىف اهنا ، لنعلا نم اريخ اهنوك ىنعمو ، اهيلع قفتم ةيصعم هللا
 ىون امم لقأ ناك وأ لمملا نكي مل ولو اهيلع باثي اهنا وأ اهب حصب لدملا

 .حلاصلا دلولاو ءةيراجلا ةقدصلاك هرثا ىبي مل نا { هعاطقناب عطقني لمعلا باونو

 ء ةمسلاك‘ لمعلا تادسفم اهلخدي ال اهنا وأ 2 هبتكوأ ك هع ملعو 2 هل ىعادلا
 .. لمع ول هباوث نم رثكأ اهباوئو باونامهنم لكلف لمهلا نأش ىف تناك اذا اهنا وأ

 ىلع باوثلا نم رثكأ اهيلع باوثلاف ى لمعلا تنراق اذا اهنا وا لمع ةيصعملا كرتو
 .نم هعم نكت مل اذا هجورخ زوجي امنا هنال « هباب نع جراخ ليضفتلا مسا نا ال ءلدعلا



 ٧٧ ( عرولا عبارلا )

 ىون نمو ؤ ىون امل هجوتلا وهو ؤ مزعلا ىفو اهيف قدصلا ةينلا عرتيو . ةيليضفتلا:

 نا ء ةكمب هيلع بتكت وا . (ص ) وهو اقلطم اهلمع نا الا هيلع بتكت مل ةيصعم
 رابخالا وهو لوقلا ىفو 2 همامنا وهو مزملاب ءافولا ىفو ( ق) مزعلا بتكم زعو ىون
 لطبم ثادحا ريغ نم همامتا وهو لمعلا ىفو ( ق ) هدقتعا امب وا { عقاواا قباطي امب

 هلطبي امع هلل لمعلا ةيفصت اما وهو:صالخالا اهعبنيو نيدلا تاماقم قيقحت ىفو ى هل

 اذه ةصلخم ريغ . اهيف وهسملا ةالصلاف هصقني امع هتيفصت اماو ؛ هباوث لطبي وا
 لوالا هجولاب ةصلخم ريغ ج ءائرك ةيصعم اهب يونملا ةعاطلاو ء لماكلا صالخالا

 صالخالا ىلع قدصلا قلطي دقو ٤ خيشلا دنع ةيصعم بلقنت لي

 لمل عرولا _ عبارلا

 طبحم هكرتو لودعلا عرو وهو ثرانلا بجوي اع فكلا وهو ،نيدلا دامع وهو
 امم هنال قورسملا ءيشلاك ةفصلا لوهجم ىف رذميو . اهنداعال بجوم ال لامعالا

 ال ام تقم كاتفأ ناو ڵ ميرحتلا وأ ء نيعلا لوهجم ىفال ء ةداهشلا لب مملا هزيمي ال

 نيعلا لومج اضيأ ءيشلا نوكبو ع ميرحتلا لوهجم هن أل هبف هعابتاب رذعت ملا زوجي

 لومحم ىف انموق ضعب رذعو { ةذاش ةصخر هعبتم كاله مدع ىفو 6 م ميرحتلاو.

 ال هنال ث هلوانت ىف اندنع مئا ال نيملا لوهجملا مارحلا انباحدا رثأ ضعب ىفو ، نيعلا:

 ء ةفصلا لوهجم نيهلا لوهجم دارأ هلعل ( ت ) يحولا قيرطب الا ملي الو ملاب زيم

 ء نيحلاصلا عرو وهو هبشلا نع وأ . ةفصلا لويم كلذ ىف ركذي مل هنا ا لديو

 ء هللا همحر ديز نب رباجكل اومالا ىف ىف ةهشلا ىفن نمو , هبوجو ثيداحالا رهاظو

 لاومالا نم هتمرح تهنذشا امو , نيدلا ماكحأ نم هبنشا ام ىلع ثيدحلا ىف اهلنح

 عرو وهو سأبلا هيف ام ةفاخم هيف سأب ال امع وأ . كلذب لمعي الو ، اذه ىلع لالح

 . سأبلا هيفام ىلا ىدؤي الو هيف سأبال امع وأ . اومس الذ ىل ع مهاقتالو ء نيقتملا

 وأ . هلل محر ةلص دصق الب , نالف ىنب نم هنوكل ءاملا لثم هللا ريغل لوونت نكل

 



 ٧٨ ) ناكرالا ىلع مالكلا (

 اهضعب ! 1 ةرارز . ٠ مار > هضعب لمح وحن وأ { هب ىذغ نم د 6 مارحب يذغ ام هلمح

 بحاص دي ىلع ءاج وأ ةقرسم وأ بصغ اهمغمب وأ 7 اهيف مارح ةعقرك مارح

 ىوس امع ضارعالا وه وأ . نيبجاو اسيلو ء نيةيدصلا عرو وهو ث ةريكلا

 (قا) هللا
 عوضلاو دايقنالا وهو 4 انال اهكرات كلاهلا ةبجاولا نكرالا لوأو

 « بدنو ي ةهار 77 : رحو ء باب ا نم ماكحالا ن هو ڵ بأ هما نم هللا نه عقي امل

 مدعو (ت) الهو زع هلل ةضرامم الب ة>> هيلع ود نم هب هل يتي املو ص ةحلباو

 دناعم ةريبكلا لعافو ء ةفلاخملاب هللا نم مكلاو « يهنلاو رمالا نم عقو امع جورملا

 لفنلا كراتو ةريغصلا لعاف الل تسم ريغ

 سفنلا هتهركو لو هربوجتو ، هللا هردق اه طخس مدع وهو ك اضرلا ىنالاو

 ثيح نم اضراف ء ةعاط نا نكل ليق ى ةيص.ه هللا هردق ام ناكولو (ص ) ىلع
 . هيلع اهاضق هنا ثيح نم لب ( ت )بانتجالا ثح نف ةيصمه وأ « لاثتمالا

 ٤ هلسف وأ أ هلع ىنب هتفص وهو ءاضلابو هللا وهو ردتملاو ء ىذاقاب بي و

 « ردقملاو ىضقملابو ، هلف وهو ريدقتلاو هب رابخالاو ، ظونلا حوللا ىف هنابثا ىنم

 » ةها ركو ض ةحاباو 2 يهنو أ رما ن أ نه ى هنامز ىف هدجوأو ث لزالا ىف هب ح ام وهو

 هاوس يلع هرايتخاو { هب رورسلاو هللا هردق ام ةيحم وه اضرلا وأ . ةيقنو ، ةيصمو

 الو ةيفوصلا هتمزتلا قير ط وهو بجلو ريغ« ثيدحلاو ء نيتلا ىف ام اذهو

 الاو نيقيلاو اضرلاىلع هن لل لا « ملسو هلع هللا ىلص هوقسيلو ) ق) اهاوسب نوأبعي

 متل ءيشلاب اضرلا نأل ردابتم الو اهيفاصن «ريثر يخ هركت اه ىلع ريهلايفف

 عم لمعلا نم لضفأ اضرلا نأ ىلع لدي من ء يذارلا دنع راتخمو بوبحم هنا

 ةرارخلا يرهوجلا .ىح ىأالم ةرارف هناك : راثال . رثارغا ةد۔او قاولا ةرارنلا )١(
 اقال_خ : جاتلا ‘ حتفت الو : سوماقلا ىف لاق . ناسللا . ابرعم هنظا و لاق نيا قا رثا رغلا ةدحاو

 نو۔.منيال ابرو ريغال حتفلا ماشااو ةقي أ لامشؤ ةماطلا ةن لاد يراجلا ن لالا تاق أ ة.اعل

 هلصا ىل٥ ظفللا

  



 ٧٩ ( لك ونلا ناكرالا نم ثلاثلا )

 .ىتح هسفن ىضار نميف اذه لمعلو ال مأ { رايتخاو بح اضرلا : ناكأ ءاوس

 زا ىرخأ ىلا ةجرد عطق ىخ دهنجا دق نوكيف هتبحأ وأ ء للا اهيلع قشي ال

 .لب ث رباصلا نم لضفأ نوكي ال ء عوبطم بح وأ ىضرب لماعلاف الاو ، نيتجردلا

 هيلع تهرك ام لامعالا ريخ » ملسو هيلع هللاىلص لاق قاشملا هلمحتل لضفأ رباصلا

 اذكو «سننالا هيلع تهرك أ ام ناميالا لضفأ » ملسو هيلع هللاىلص لاقو «سننالا

 سكملاب لوقلا ىلع ء اضرلا عم هنم لضفأربصلا عم للا نأب لوقلا نبيبتلا ىف راتخا

 ماقملا قيقح اذه

 يفاني الو ث اهريغو ةمعن نم هللا دنع ام ىلا نوكسلا وهو ى لكوتلا ااا

 بلج نمو . نيلحم ىف ناثيش ىفانتي الو ء حراوجلب بسكلاو بلقلب هنال بسكلا
 هنم هلاقتنا وأ ى عضوم ىف هدوعقب وأ ث الثم هدي د هناسلب 6 ًارض عفد وأ ، انن

 ال لب ڵ بابسا هاوس امو « راضلا عفانلا هنا ملعو هللا دنع ام ىلا ناطا ام ء لكوتم

 لكوت ريغ نم بسكلا الو ء بكر ينب ةيورخالا عفانملا ىف هللا ىلع لكوتلا زوجي

 ناك اذا الا , هريغ نم بسكالو هنم بسكألب ةيويندلا ىف زوجيو ء كله الاو هيف

 ربصلاىلع اهيف ردقيال ةدم داز الب رفاسي نأ لثم ث ةكلهتلا ىف ءاقلا بسكلا كرت

 7 بسكم لكوتلا لصالاو ء شيشح وحنب توقنلا ىلع الو ى مامطلا نع
 توقتلا م وا ث هريغ نود رج_هلا ىلد اهيف ردقي ةليوط ةدم رفسلا عم لكوتلا

 الي ماعطلا ةنظم وه عضوم موزل هيليو هب نالتخي ام اميلع أرطي دق ذا شيشح
 )) تك

 وأ قازترالا يلا ةجاح ىف ناك اذا هب الا مبةتسن ال ةايحلل ىورورض رمأ باستكالا )١(
 الاك ىمأ نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور دق و لاالا ماوق وه ىذلا لاملا نم ةدازتسالا
 ريثكءيث نآرقلا فو . بسكلا ةره الا ةلدالا نم اهلاثمأ ىف « هل روفنم ىسمأ هبدب لمع نه
 سوفنلاو « هقزر نم اواكو اهبك انم ىف اوشماف _ هتنا لضف نم اوغتباو ضرالا ىف اورشتناف »
 راقتحالاو ةناهملاو لذلا ىوتسم ىلا لزت نأ نم فأ ىلا.لا باطت:و دوملا اهيذ ل:أت قلا ةميظدلا
 ممم ةلضف هاجتراو سانلا ىديأ يف امبف عمطلا نمإراغصلاو

 ةشيالاو ةايملا بجاو نع آعاقتم نوكي نأ دحأ نم ديري هنع للا ىضر بطقلا نأ نظي الو



 ٨٥ ) اههباوتو ةالصلا يف يناثلا نكرلا (

 رمالل كلام ال هنا ثيح نم هللا ىلا رمالا در وهو ء ضيونتلا عبارلا

 تالخادتم ةعاطلاو ةعبرالاو ، كلاهف ركتا وأ رمالا كلام وهأ كش نمو كاوس .
 تيأر ان هناموهفم فلتخا ولو ى ًائمض تامزالتمو.

 يناثلا نكرلا
 ةرمصلار ةرابرلللاو :سابلا ىن

 باب
 هباين ولو ىري ال ينح ى ايعضاوه ريغ ىف ناسنالا ةجاح ءاضق ديرم دعبي

 ى ةجرف لمجيو ، هاوس دبي م نا هبوثب وأ ناويحب ولو رتتسبو ء توص هل عمسي الو.

 ى روظنملاو رظانلا نمل دقو ث ةروعلا ةيؤرلا ضرعتلاو ةحئاراب سانلا رض برقلا ىن

 وأ ڵ ضرالا ىف لوبلا توصل وأ هيلا عمتسا نمو ك هنم جرافلا توصل عاتساللو

 هتدر اذا ام« نتنلاب ماذجلا هيلع فيخ ةجرفلا لمجي مل ناو ے كله ًاذذلت ءاجنتسالل

 تاوصالاوةحئا راب حيرلا نايتاناف هب ىذأتي الثلو كلذل اهلابقتسا رذحيلف ء حمرلا هيلا

 نا ةيفخ حير هيفو الااهوه الو حئاورلل لمحتم ةرهاظ حير الب ولو ءاوهلاو ع دهاشم
 الثل لهسلا عضوملا راتخي امك‘ لوبلا هيلا درت الثلو فنالا اهلخدت ينا يهو ك رهظت م

 لبق وأ ء ءارحصلا ىف ضرالا نم برةي ىنح هتروع فشكي الو « لوبلا هيلا دتري
 رهدلا مهب ديقو بابسالا مهب تمطفت نيذلا ريخالا لوقلاب ينهي امناو . هيتأي قزر ىلع الكشم

 با ونلا مهتحوط و .

 مفاف امدمم ناكو نيدلا نم هلهج عسي الام ليصحتب الفتشم ناك نم وأ

 نيذلا ةلاطبلا ىوذ نم ءىشان اهرثك ا تائيهلا اهب رمذتتو بوعشلا اهنم ملأتن يتا مئارجلا نا
 ةلماكلا ةيبرتلاب مهس وفن عبشتلا ملو ةحارلا اولا

 ىلاهم ىلا حومطلاو سانلا يديأ ىف امعدهزلاو لابلا ةحارو نانئمطا سفنلل لصح باستكالابف

 اهتيهافرب اهبناج زازتعاو اهلالتتساو اهسفن ىلع دامتمالا نم هب سحتو هداتمأ ا رومالا

 ثح اح هيط ضحبو باستك الا ىلع ثحي ًايبدأو ايدام ةمالا رسأب مامتهالا ديدش بطقلا ناكو
 هبتناف نيدلا تابجاوو مملا ىلع ضح .

  



 \٨ ( ةجاحلا ءاضق بادآ )

 فعض وأ ودع نم فولل الا ءاضقلا ىلا بحطصي الو ڵمضوملا باب لوخد.

 كرت ناكمال سيأ لاقيو ث ةمرحل ءارحصلا ف ةلبقلا ربدتسي وأ لبقتسي الو . لقع
 وهو كلذ نم ءاضقلا مضوم ءانب لطع ام اذا ام فالخب ءاهيف رابدتسالاو لابقتسالا

 . اهسفن ةبمكلا لباقي ملام اقلطم وأ . ةكم ريغ ف كلذ زوجي وأ.ًاتلطم وأ . (ص )

 لابقتسالاو (قا) الوأ . ةبعكلا ةهجك س دقلا ةهجو لابقتسالا ال رابدتسالا وأ
 نيرمقلا الو . لبقتسا اذا الابقتسا دشأ امم نيتروملا نألو ث ةهجاوملا لجال مظعا
 (قا ) اهنم رمقلا رونو هنم سملا رون وأ . شرعلا نم امهرون وأ . ايحنال:

 لظ وأ سانلا ثدحتم ىف وأ هيف الو ڵ هتروع ىرت الثل رعاعلا قيرطلا الو

 بك اركرذعلالاءاملا ةمرحل اضيأ راج ىف الوأ .سجنلا ثك دك ار ءام وأ رادج

 .اعارذ نوعبرأوهو همرح وأ هرهاظ وأ . دجسموأ رهن ءاش الو ى رحب وأ رهن ف

 ديحوتلاوماعطلا ةمرحل نيدحوملا ةربقم وأ ء تبني مولو ثرح وأ(قا) رشعةينامث وأ

 ۔نمؤملا نجلا نكسم هنال رحج وأ ى ابرخ ولو هريغ تيبوأ ء كرشم ولو ربق ىلعالو.

 هللا مسإ ركذب زوجي وأ . ةبادرفاح عضوم وأ ءةاوهم وأ (ق) ةباد هنم هيذؤت الئل وأ

 هب رفح ام دجي نا ث دب الو ؛ هيف ةدايزلا نم نكمأ ام مم هنكسم اضيأ هناف 2 هيلع

 لصت ثيح وأ ى ءاجنتسالا وأ ء ءوضولا عضوم وأ (ق) فيعض وهو رخآ عضوم فا

 طق دلت مل اذا اك“ هللا همحر رماع خيشلا ححص ام ىلع « ةوقلاب ولو ةرمثملا ةرجشلا رامث

 ثحب كلذ ىفو (ق) لشلاب وأ ركذلا تت زوجيو ء اهرمث ليزا وأ الثم اهرغصل .

 عجو ءافش دصقكر ذعل زاجو ع رذع ريغل اماق الو ء ةيشاحلاو عضولا عماج ىف هترك ذ

 ع اهعضوم ريغ ىف اهناف ايهتاقالم رذحيلو ، نيترفح ايه رفحي نأ ىغبنيو ك رهظلا
 ء سانلا ةينآ شيتفتو ء رملاو ىونلا طلخو لويجملا مارلاك ايندلا ءاعد بجحت

 ءاعد نابجحي ناريخالا (ت) ساوسولا ثروتو أ نذا الب مهتويب ىف راغنلاو

 مارحلاكناك« ميرحتلا ىلا شيتفتلا غلبي ل ثيحو ى ناترببكأ هنال ء تيأ ةرخآلا
 ١١



 ٨٦ ( ةجاحلا ءاضق بادآ )

 إ نا رامجتسالا ةراجحو امهرتسي ناو ث هاونو رمبلكراملاو ىونلا رئا..و ء لومج

 .دصقلا دنع لوقيو ث رسيا هناف رسيالا بناجلا يلع دمتعيو ء فينكلا ىف اهةلي

 ناطيشلا وهو سجرلا نم هللاب ذوعأ « اهيف هللا ركذ نع يهنلل « اهيف ال ةجاحلل

 _ تاكلمملا نم هوحنو نوعاطلا وه ىذلا سجرلاكه سفن ىف وأ « هسجحنو هقفل

 موهذمل وأ ، سوجنملا وهو ء سجرلا ةقباطمل ما ناكساو نونلا رمسكب ۔ سجنلا

 ء:ثيللا ىف مهعقوب و ءاثبخ هناوعأو هباصا ىذلا ىا ثبخلا _ هسفن ىف ثيبخلا

 ء نبتضيبلا ىلا هربد ةقلحنم تلسيلو هركذ سمي الو ى لاعفالا نم ثيبللاب ىنأي وأ

 (ص) وهو « لاشلا ىف رذعل الا هنيميب جننسي وأ رمجتسي الو ء بحتسم تلسلاو

 (قا ) رذع الب كلذ زوجي وأ . الوأ . كلهو

 هتاف « ءاثبنالا نم هين مسا وأ ك ىلاعت هلل مما هصف ىلع ناك نا : ثيللا وبأ

 نأ دارأ اذاو هيلع اهمضي ىنب ى هنك ىف صنلا لعجي نأ ءالخلا لخد اذا هل بحتسي

 (ت) ها ميظعتلا كرتو فافختسا هيف ناك الاو ءهنيمي ىف اهلمجي نا هل بحتسب يجنتسي

 ةقرولاو ث ةقرولاب ةروتسم هتباتكن ال « ىلوالاب باجحلاب لوخدلا زاوج هنم ذخؤي

 ه طخلاو قاصبلاكل معب لغتشي الو « بايثلاب روتسم وهو الثم دلجي اضيأ ةروتسم

 ملسيو ث غارفلا دعب درلا همزلي الو ث دري ل هيلع ملس ناف ظفل وأ ء ثدحلا ريغ ىف ولو

 دماج لك نم اهلثم وأ ث راجحالاب رمجتسيو مالسلا دريو اجراخ رامجتسالا لاح

 ء فارسا هليعتسا الو ٬ ةمرح ىنب الو مهباود وأ ى نيلقثلل اموعطم سيل قنم رهاط

 مظعب الو « نايقني ال امهنال محنلاو جاجزاب الو ريطي ال سجنلا نال سجني ال

 ع كله امهب ناو س مهباود فلع هناله+ لكؤي ام ثورب الو « نجلا داز هنال

 . سجن هنال هب رمجتسي الف ةتيملا مظع امأو ے اضيأ رامجتسالا ريغب ناسجني الو

 الو هب رامجتسالا زاج ى اهريغو سمشلا هتلك أو هكدو لاز اذا هتراهط لوق ىلعو

 وأ. [هيلع] هلل مسا ركذو ىكذ اذا هلكأ لح ام مظع ممداز نأل نجلل اداز نوكي



 ٨٢ ( تاساجنلا نايعأ ىلع مالكلا )

 ويغب ال وأ . هنم لكالا رتسي هنا نجلا ضعب ركذو ادبأ سجني الف اواك أ له

 امكحو اميرحت ال ايف احيجرت منملا دارأ امهريغب مناملا لب (ت) (قا) اردم ولو راجحألا

 نجلا همعطت الو هنم رمجتسي الف سجنف همل لكؤي ال ام ثور امأو ءازجالا مدعب

 شيشللاب الو ء افلع اهنوكلو ءاهتمرحل راغلا خيرامثو عرزلا بصقب الو ى مهباود

 وأ دجسملا ةراجحب الو (ق) ىقني الف بطرلا امأو سيايلاب زوجي وأ . افلع هنوكل
 قرولاو حوالاب الو {, ةالصلا ريصحو « هوحنو هبارتو هردمو « هراد يلصم ولو ء ىلصملا

 بتكو اهريقل اعنص وأ ء ةباتك مهيف نكت ملولو ليق ى نآرقلا وا معلا ةباتكل امنص نا

 امهناهتما نال دعب امهلسفي ناك ولو فارسا هنال ةضفو بهذ وحني الو ض امهيف
 ،فارسا هلحم ريغ ىف ءىش مضو لك لب ء فالتالب فارسالا صتخي الو ءفارسا

 امهريغ هيلع نزح دقو ث هنايصمل ةنجلا نم مدآ جورخ ىلع انزحي مل امهنال امهتمرملو

 ةئالث نم دب ال وأ . ادحاو ولو ىقن ام ىفكيو ث نيمرتحم نيبوبحم هللا اهلعج اذلو
 ءدبلاو ء رتولا بحتسيو (قا) سجنلا هنم لازي وأ . بناوج هل دحاو وأ . ادعاصف

 ء ابابحتسا رتولا لكتسا رتولا نودب ىقن اذاو ءاجنتسالاو رامجتسالا ف لوبلا نم

 بطر نا اضيأ اهنمر.جتسي وأ . يرلا ريغ جراخلك١نم رمجتسيو 2 دبعتلا ةيجىلع
 ديلاب لوبلا سمو ( ق ) « جرلا نم ىجنتسا نم انم سيل ) ثيدح هدريو لحملا

 (ق) اهريغب ولو اقلطم سجنلا سم وأ . ربقلا باذع ثروب

 لصف
 يفو ى هحور تجرخ ام ةنللا لصا ف ىهو ى ةنيل يلع ابرحتو اسيجنت قا

 هداص ولو لح رهاط ءاملا ناوي ث ايومد ايرب اذه عرشلا يفو ث ةاكذ الي اهعرف

 .رحبلاك ءاملا رئاسو « ىك ذم لالح رحبلا ىف ام لك» ثيدحل (ص) وهواتلطم ىثو

 اهرمش ف اهوحنو ماعنالا اهب هنال روشق هلاموأ . ديص نيح هللا مسا هيلع ركذ اموأ



 ٨ ) ةسجانلاو ةرهاطلا: تاناويحلا نيب قرفلا (

 هركي وأ . امههبشم هركي وأ . ناسنا وأ ريزنخك س ييلام وأ . مارح ةيحكهناف لمالا ال

 ءاسفنللاك هيف مد ال امرهطو (قا ) نننيملولو مرحيوأ .اذ مرحي وأ . انننم اتيم دجرام

 صرب لوصحو اهمدل ةنتنملا ربغ وأ . هيف مد ال ااهنم مد هيف امو (ص) وهو اقلطم

 هنال ليق امهيف مد ال هنوكل ال ء عرشلا صيخرتل بابذلاو (ت) (ق) رهشواهلوبب

 لخد ناو ث ىب نا هئاقبل سجن الاو ء ليق اجراخ نم همد نوكل الو ء هيف

 وأ . جراخ نم الخاد هئاضعأ ىف طلتخا ناويح لك مد ةرامطب كب ال ف ء هءاضعأ

 سمغيلف عئام ءانا ىف عقو اذاو (ق) هل ةجح الو ناسنا دسج فف هنم لتق ام سجن
 ديلاك ىقتي هبو ءاد لفسنملا يفو ءاود عفترملا هحانج ىف ناف ى جرخيو اتيم وأ ايح

 لاوحالا ضعب ىف عئام ىف تام اذا هتفص هذهو ، همدقيو

 ع ناساالاو ء ناويحلا لقو ى ثوغربلاو ع قبلاو ع ضوعبلا وح ىف فلتخاو

 . هسفنب ال ذبملب حوفسم وهف { دسجلا نم هذخأي همد نا هتراهط هجوو ، كلذ مدو

 الب ندب وأ بوثب همد نه قزنلا ام رهطو (قا ) همد ال ناسنالا لق دلج سجن وأ

 عفتناو ؛ قيرا سجن هيف عقو وأ « ةسجت هننيم ام بثاذ نمس وحت ىف تام اذاو ء ضبق

 . هتساجنب همالعا عم شاغ ريغل ميب وأ « ةراهطلا هيف طرتشت ال امم لكالا ريغل هب

 سمام حو بثاذ تعحت ناو دمج ام رهطو (قا ) اتيز نا لسغي وأ . طقف قاري وأ

 ث نيمهرد وأ مهرد ردق ى ادج بيرقتو قفرب هيف ىقلي و ك بئاذلا كح دماجلا نم كلذ

 لحو دارجلا رهطو ن دماج لزني مل ناو ى غلب ثيح نم سجنيف 4 ةاون وأ ةاصح وأ

 ۔ ىشلاو خبطلا نبح هيلع ركذ نا وأ .خلا «ناتنيم كل لحا » ثيدحل (ص) وهو

 (قا) هسوءر تعطق نا وأ

 ضرعتي ملام ىنعي « مظعألا هللا دنج هناف دارجلا اولتقت ال » ثيدحلا ءاجو
 فوصو « هلغوغو هابد ايس الو { هريغو لتقلاب هعفد زوجيف 2 هريغ و عرزل داسفال

 نأو ء اهقرع هقحلي م امم داجلا جراخ نم تعطق نا ى اهشيرو اهربوو اهرعشو ةتيملا

 



 ٨٥ ) سجانلاو هامدلا نم رهاطلا نب» قرفلا (

 . بيرتتلاب وأ . ةغلابم ءاملاو بيرتتلاب رهطتو { ةتيملا ةرواجمب ةسجذف هلخاد نم

 ريغف لمعتسي وأ . هرهاظوأ هب ىلصيف « غبدلاب هنطابو اهدلجرهاظريطو ( قا ) ءاللبوأ
 محل هيف نكي م نا دلجلا رهطو ( قا) تابايلاو هدحو ءاملا ىف وأ . رهاط وهو مئالل

 (ص) وهو ى اهنم مظعلاو فلظلاكن رقلا سجنو مرحو , لسفلاب وأ با رتلا ةطلاخمب

 ص ركد عب ربجنت اهنا اضيأ كلذل لديو ةيآلا « ىذلا اهييحي لق » اهلحت ةايحلا نإل

 كح ء ةئيملا نم هوحنو رءثلا ةراهط ىلع عرشلا صن الولو رفص دعب ربكتو

 هتلك نا وأ . ةبوطرلا تليزا نا ال وأ . ناويحلا ىف وني هنال ةتيم هنابو « هتّساجنب

 (قا) قرحت اهنال رهاط لالح ةتيملا ماظعب لوملا ركاف = تضيبا ىتح سمشلا
 نم دحأ هملق ام شير وأ رمش وأ ربو وأ فوص نم سجلاف 2 ةتيم ىح نم عطقامو

 سجنلا نكلو مخل ضعب هب لصنا نا ملق الب عقو وأ ةتيم اضيأ وهو ى اقلطم هلصأ
 ةنيملا للب ةاقالمل سجنتم دلجلاو ء طقف سين هب لصتملاو ء طقف محللا اذه ةتيلل

 ماقملا قيقحتاذه رهاط دلجلا نع زرب امم هاوس امو ك سين ال

 لدي امك ةرشابم ولو ديك هريغب جرخ ناو ث هسفنب هناكم جراملا مدلا ىلعو

 كمسلا مدريطو ث نالوقف جرخي م وأ ى حسمو بابذو ث هريغو ناويدلا مالكهيلع

 لاحطلا (ق) « ناتنيم مكل لحا ه ثيدح هدريو ال وأ . حيحصلا وهو

 ض هلسغ دعب وأ (ص) وهو جبنم لسغ لبق ولو ء مد لكو قرعلاو بلقلاو دبكلاو

 طلخ ام سجني امناو ء حينم لسغ الب رهاط لب طلغ وهو ث ليق اذكر وهشملا وهو

 ىقابلا رط همطق دعب ولو لسغ اذاف ءلسفي ىتح اسبح نوكي نا مزل الاو ءطقف حبذم

 . يبح ولو ىغابلاو ديهشلا ىدكَق ورملاو بلقلا مد سين وأ . كلذب لوقب لقاع الو

 ىفو هلسغ نع ىمنلا ىف ديهشلا مد ةرامطل ليلد الو ، فيعض وهو امهامد رهط وأ

 سجنلا لبلقو (قا) هريغ قح ىفال هقح نف رهاط هلعلو ى اكسم دوعي 1

 عم كلذكه ريغ ليلق نع ىنعبو ،.ضفني مل عمتجا ول مد ليلق رهط وأ . هرينكك



 ٨٦ ) نيبملاو لموملاو رهاظلاو صنلا فيرعت (

 هن رقلو ءاسفنو ضئاح نم هلسغب رمالل ء سجنلاب ىلوأ مدلاو ( ق) هتساجنب كهلا

 ه لوق ىف هريغ ليلق نع ىنعي نا ىلوأ باب نف مرحم لولبم امهالكو ةيآلا ىف ةيلاب
 بضنت مل ةقلعناكوأ ء رثكأ نكي منا نهسسجنيال طاخلاو قيرلاوضيبلاو نبالا مدو

 رهط وأ ( ص) وهو مرحو هرئاس سجن ى هبصعو همح شو ريزنللا محل يلعو
 لحو ء كلاه يناثلاب لاق نم نأ ضمب ركذو ( قا ) طقف رهطو هرعش لح وأ . لحو

 ليفلا وأ . امرح وأ . عبسو هرقنم ىف ولو بلخم وذ هركو أ . ناويحلا راس رهطو

 سجنلل لدتساو ء ريسفتلارظناف ماعنالا ةروسفصنلاب ةثالثلاو ( قا ) ريزنلاكدرقلاو

 عبس لكي اذهف « مبس هنم برش نيتلق قوف امب سأب ال » ملسو هيلع هلل ىلص هلوقب

 ةدايزلا طرش هلعلو سجن ء لقأ وأ نيتلق ناك نا هنأ كلذ موهنه ڵ ودعيال ناك ولو

 لدتساف « يب ام كلو تبرش ام اه » ثيدح امأو اهتسخو عابسلا ةرثكل امهيلع

 هللبو هرؤس ةراهط رهلا ىف حيحصلاو « امهيلع داز امب ديقي هنأ هيفو ث ةراهطلا ىلع هب

 ث روكذلا مكمدخو ث روك ذلا كلافطأ مكديبمك كيلع نيفاوطلا روك ذلا نم هنال

 فالخلا هجخلىفو ، ثانالا نم نهوعنو مكتانب و مكئاماك « مكيلع تافاوطلا ثانالا نمو

 ةينا: وأ مهارد ةعبرا ى فرعي مل نا ءارقنللو ء فرع نا هكلام هلتق ةيدو «عسسلا ف

 (ق) نورشعو

 هلمتحا ام رهاظلاو ، هريغ لمتحي ال ىنعم ىلع لد ام نبيلوصالا دنع صنلاو

 لواتملاو ايواسم هلمتحا ام لمجاو , ردابت ام وهو ث ءاهقفلا دنع صنلا وهو ًاحوجرم
 ليوأتلاب رهاظلا هيف لاقيو ك ًاكجار هلمتحا ام ليق

 ء ءاسقن وأ ًاضئاح وأ ابنج وأ ء ىتوملا هتدلجو هرفظو هرعشالا ناسنالا ىلعو
 وأ ث سمشلا هتلكأ ىذلا طئاغلا الا هلوبو هطئاغ ىلعو . نهلك أ مرحو رهاوطف

 نم (ق ) ذ حرجلا ءامو ديدصلاو حيقلاو خملاو ، نول الو هل ةحئار ال ىتح ضرألا

 (ص ) وهو ، هتاذل سجن هنأب لاق نولالو ةحئار هل قبت ل ىذلا ذطئافلا سجن كح



 ٨٧ ( ةساجتو ارهط ةركسملا داوملا مكح (

 وأ . انول اذكو مدلا بلغ نا سنو ء ةحئارلاو نولل سجن وه لاق هرهطب لاق نمو

 لفطلا عضرتو ءدلوال لاعسلا ثروو ةبنجم ولو ؛ نبللا رهطو قيرلا عم (ق) ةرثك
 ۔ همحاك هضيبو اهريغ نباو ء الالج نكي م نا للبلاو ء جاتحا نا لسفلا لبق ولو

 لالحوأ . هوركموأ . مرحم هلثم رذقتسي امس ةيحلا وخضيبف (ق) هوركم مرحملا نبلوأ
 نهنيرجل وأ (ان) نهتاوذل تاسجن ء ةأرملا ربطو ( ت) ىدولاو ىذملاو ىناو ( قا )

 ةدهاعملا ةيباتكلا نهل رهطو ( ق) ةعبارلا ىف ترهطل اعبرا نجرخ واف سجنلا ىلع

 (ق) اقلطم ةيباتكلا وأ ةيزجلا ىطعت ىتلاو

 عنمت اماف ةوهقلا هنم سيلو (ت)(ق) مرح وأ ( ان ) ركسم لكسجنو مرحو

 ثيدحلاىف ةمرحلا ىواهقلا امأو ؛ىنالتلل امك رخلا ةثيه يلع اهترادال وأ ءاعولا ةساجنلا
 هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف لمعتسا دقو ء مهوتي دق ان ارفعزلا الو ركسي ام ىهف

 راس امأو : هصن ام ةقراشملا ضعب ركذو ، هعني ملو املو سابلو الك أ لسو هيلع
 لهأ دنعتدجو اذاف ى اهانعم ىفو املثم ناكامو ى جنبلاو نويفالا لثم تاركسملا

 '۔دسنتف ىأ - مهيديأ نم ذخؤت اهناف 7 اهلك أي نمل اهنوعيبي مهنأنومهنيو مهنلا
 ءاودلل اهعيبي نم امأو « بيرلا لهأ نم هدنع تدجو نم سبحو ، اهعيب نم نوعنو.

 دمضلاو نيعلاو نذالا يف رطنلاك“ مرحم اهعيب نأ لوقن الف ء كلذ ريغل باريالو
 ىفالو لاحلا ىف اعئام سيل يذلا ركسملاب ةاوادملا زوج هارتف . ها .الف لك ألل امأو
 بيطلا ةزوجوةيردنلقلاو ء ةيرديحلاو { ةشيشحلا اهلثمب دارأو ے ءىشبسيلو 2 لصالا

 مرحم ي رهاط تابنلا كلذ نم ركسي ام نأ قحلا ( ت ) ناركيشلاو« كرشلا ةزوجو"

 ءةراهطلا ىلع عامجالا [ ديعلا ] قيقد نا لقنو { هريثكك هليلق ناو ، هب ىوادنيال

 ليقو كلذ ريغ دهاشملاو ء ركسم بيطلا ةزوجو ناركيشو نويفأ ليلق نأ ركذو
 ناترهاط ع ناخدلا ةرجشو ةشيشلا ناو , ةيردنلقلاو ةيرديحلاو ةشيشحلا ركست ال

 زيرحت اذه امهريثكك امهليلقو ء ناركست ال اتناكولو امهب ىوادني ال ناتمرحم
 ماقملا



 ٨٨ ) ارمخ لخلا ذاختا نع عراشلا يهن (

 ,لحأنمو ے كلذسجحنو امهنم هنال ء لاطرطلاو رخلا لخو « رخلا يردرد مرحو

 .فيعض وهو هرهطب مكحوكلاطرطلا لحأ ؛ راكسالا لاوزل هرهطب مكحو رخلا لخ

 لزن املو ء راكسالا لاوز عم هريغنو هسبيل لاطرطلا ضعب لحأو ىغئاصلا هرانخاو

 .لئس اذا ملسو هيلع هللاىلص ناكو ء الخ اهذاغنا نم ملسو هيلع هللا ىلص عنم رخلا ميرحت

 تيرتشا ؛مني ىرجح ىف ناكل وقي ةحلطوب أ ناكو «ال »لوقي الخ ذخنتا را نع

 .هللا ىلص هلأسو «ال » لاقالخ اهذختنأ هللا لوسراي تلق را تمرح امف ارمخ هل

 -« ناندلا رسكاو اهقر هأ » ملسو هي هىلع هللا يلص لاقف ارمخ اوثرو ماتي ] نع ملسو هي هلع

 نأب بابحي دقو { رخلا لخ ميرحي ىلع كلذي لدتساف « ال » لاق الخ اهلمجا الف أ لاق

 الخ جلاعت ىتح اهؤاقبا نسحي الف اهيف ديدشتلاو امهيرحت نم لزن ام ذاغنا تقو كلذ

 «ترهطل تلسغ ول اهنأ عم ث هلحمب قئال ديدشت هناف نان دل رسك او هلوق ىلا ىرتال

 رخاب ضعي اهنرقو 2 ةوهقلا انم موقمنمو

 نا هلسغ ىلا جاتحي الوء سابنالا نع عنم مل نا جاجدلا ضيب رهاظ لسنيو
 جرخ اماو ء هل لوب جرخم الو هل لوب الو { لالح هج ن ل عنم نا هثور رهطو ى عنم

 ضيب الو ةماعنلا اذكو ع ثورلا سجني مل ذا سجني الف ثرغلا جرخم نم هضيب

 ,نا الا هيف مدلا دوجوب ضيبلا لخاد سجني الو ٨ ماعنلاو رثاطلاو نبلاحراا جاجد

 لساوا سلقلاو ۔قلاسجنو (ق) الوأ (ص) وهو خرفلب سبنو ء رثك أ ناك
 امرحو امهوحن وأ ءىش وأ نطبلا ءالتمالماعط وأ ءام نم علط ام وهو (ان) مغلا دح

 علا ىصع و . . غلا نم جرخ نا وأ . ةلسرم و أ , ةظلفم هتمزلو ى امهعلب نم كلهو

 هج لكوي ام لوب رهط وأ . ًاضيأ هلوب سجن وأ ء ءاملا ناويح ريغلوبو(قا) سلقلا
 هنا ىلع ةياور ىف ةديبع ىاو عيب !رال بساو ڵ فيمض وهو انباحصأ ضب لاق هبو

 (قا)نييفرعللهحإبا ملسو هي هلع هللا ىلص هنال هبراش رذع عطقي الو ى ثابلا ا نم سبل

 ى هدجسم ةفص مهنكساو مالسالا اورهظاو ةنيدملا اومدق 2 عرض لها مهن , أب بيجاو



 ٨٨٩ ) م ع ىبنلا يعار مرلتقو نوينرعلا )

 .نه ةحقل ةرشع سمح لوبو نبل نم اوبرشيف اوجرغي نا مهرماو ةينام مهو اومخوف
 مهرمأي ال هنا هيفو ث اهيلع ساتيال ةصخرلاو اصيخرت مهمخول ةاوادم ، ةقدصلا لبا

 .اهسجن عم اهب ىوادتلا فر صيخرت هنأب باجيفكلذ مرح دقو « سجنلا اووادتي نأ
 رطضملا قح ىف ةنيملا ةراهطب ضمب لاق ام« مهقح ىف ةرهاط ىمهو

 نسحي هآر نبح هقنعا اراسي هيعار اولتقو ى اودنرا ةرحلا ةيحان اولصو املو

 نم ابيرق مهيلا ثعبف ، كوشلا اهيف اولعجو هينيع اولسو ث هاعرتساو ةالصلا

 .دسب وأ . ةدعقلا ىذ دعب وأ . ةرخآلا ىدامج ىف س راصنالا نم اسراف نيرشع

 .ف مهنيعأ اوامسو ث فالخ نم مهلجرأو مهيديأ اوطقف تس ةنس ( ا) لاوش

 ىورو 4 اوتام ىتح سمشلا ىف مهوكرتو اضيأ كوثلا اهيف اولعج وأ . ةرملا ةيحان
 اذهو اوكله ىتح س رانلا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ءاملا نولوقي مهنا

 .ديز ني ديعس وأ رباج نب زرك ا هريماو ى اهعم جرخ وأ ةيرسلا دعب قحل هنا ىلع
 عبرأ وحنب كلذ دمب ملسا هناب درو ى ىلحلا هللا دبع نب ريرج وأ دب د ز نب دعس وأ

 ء ةعاضق ةنيرع ال ء ةليججب ةنيرع ىلا ةبسن ءارلا حتفو نيملا مضب نون رملاو ى نينم

 هدريو لك مه نوينرعلا وأ . ةنيرع نم ضعبو لكعع نم نيدترملا ءالؤه ضعب وأ
 م امم لق أ ناك نا لكؤي ام لوب رهط و . ناطحق نم ةني رعو ناندع نم ًالكع نا

 هي فذحب نونرعلا لاقيو (قا) ةديبع ىاو عيبرلا نع ةياور وهو اخطل فكلا

 ةدايزو صيخلتب ىنالطسقلا مامالل بهاوملا نم . ها : بسنلا

 لصف ۔اهنكآمأ يأ _ _ متلا ضبارم ف ةالصلا كتكردأ اذا > ثيدحلا ىفو

 دارأ نا الا منغلا لوب ةراهط ىلعليلدوهو « لصنالف لبالا نطاعم ىف كتكردأ اذاو

 .ء اقلطم لبالا لوال نطاعملا سيجنت ىلعو ى الوب هيف رت 7 اهضبارع نم عضوم يف لص

 لاوزب وأ . روهشملا ىلع ةنسب رهطت كلذلو ض لبالا لوب هقحل ام رثاس نه دشأ اهنال

 ءاملا دنع لبالا كرابم يهو ث نيلوقلا ىف رزجلاو لبزملاك حيرلاو سمذلإب رثالا

١٢ 

 



 ٩٠ ) اهلك اش امو لاوبالا مكح (

 لئاقلاو ( قا )اقلطم اهاوأم وأ . برشلا دنع اهمضاوم وأ . لهن دعب ء اللع برشنل

 » منغلا ضبار۔ ف لص » ثيدحو نيين رعلا ثيدحب جتحا ء لكي ام لوب ةرايب

 ڵ قرافلا دوجو عم سايق هنا هيفو ك هم يلعو هللب نم هوحنو نالا يلع سايقلاب و

 لكؤي ام لوبب سأب ال » ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاربلاو هللا دبع نب رباج ثيدحو
 امك ةجحلا هب موقت ال ادج فيعض وهو ىليقملا نيصحلا نب ورمع هدنس ىف انلق « هج

 ةطلاخم ةرئك عم نيينرعلا ثيدح الا ةرشابملا ىف وري مل انلقو ى انموق هب حرص

 ناو ك لاح ةعقاو ىلع مدقم كلا ثيدحو ث لاح ةمقاو مهيدحو ڵ هج لكؤي ام

 لكؤي ال ام لوب ةراهط مزل مدآ ىنبي ناثبخالا صخ

 هللا ىلص هرمأب نجلا باود فلع هنا ليلدب ، لكؤي اه ثورلاو ثرفلا ريطو

 تلوانت نا ايس الو سجنلا باودلا فلع زاوجب ليق دق نكلو ك ملسو هيلع

 ةراغلا ءاقلا ىنف اهيلع تلتاقت بالكلل ةنيللا مسق هنع هلل ىضر رمع نال ث اهدحو

 نالوقلا رهلل ةتيملا

 نم لوقل لطبم ، ثورلا سيجنت نع لسو هيلع هللا ىلص هيهن نأ باوجلاو
 نوممطي اوسبلف ى انلئم نيفلكم نجلا ناك اذاف ڵ سجنلا ةبادلا ماعط زاوج ىعدي

 ولو { ثورلا سيجنت لحي الف مارح هريغ ثور نال { لكؤي ام ثور الا مهباوح

 اهس الو ماظملا اذكو 2 قح انلام ىف مهل كلذف هارشب وا هتباد نم هراد ىف هكلامل

 ضعب لب ء بلاغلا ىف ليلق مهباود لكأو مهلك أ نا عم اكورتم تالذ نم ناكام

 نا نكلو ث ريغلا لظب ريغلا ضرأ ىف لالظتسالا زاوج كلذ هبشيو مشلاب نوفتكي
 اذا هنال عيبرلا ف ىنثالا ةرقبلا ثور سجن وأ . طقف ءاعمالا ىف ام وأ . عنتما هعنم

 يلع وأ . ميرحتلا ينعمب ةهاركلاب ربع امناو « سجنلا ىرجم ىلع امئام ىربي جرخ

 سرفلاو لغبلا ثور وأ . لوبلا عضوم ىطغت هنا لامتحا عم لكؤي ام لوب ىف اهرهاظ
 هريغو رافلا نم هيف لب (قا ) اقلطم قر نا وأ . قرو ريعشلا تفلع نا رامخلاو



 ٩١ ( عدفضلا لنق نع يهنلا )

 ةهاركلاو سجنلاو روطلا ( قا ) هلح ىلع قفتا ام ىوسو ريزننللا ىوس امم
 ءافطا ىف تدهنجاو « سيدقتو . حيبست اهتوص ذا عدفضلا لتق نع ىرد

 ضمب ريظتسا امال اهتلمج اثلث دارملاو ثيدحلا ىف امك اهاثلئ بهذ ىتح ميهاربا راخ

 لك نم بهاذلا ك نيبيو اهئالثا لاقي نا ردابنملا ناك الاو ء ةدحاو لك اثلث هنا

 ظنل من اهنم يق ال هاملا درب هللا لدبف ، ةدحاو لك اثلث بهذ لوقي وأ ءةدحاو
 نا لاقي دق نكل ء ضعبلا هرهظتسا امب بسنأ « ءاملا درب هللا امهلدبأف » ثيدحلا

 اثلث وأ درف لك اثلث بهذ ءاوس ةرارحلا اهترشابمل هتقحتسا دق اهل ءاملا درب لادبا

 ىلعو اهيلع ةراح ىهو ى هاقلا دعبو اهيف هاقلا لبق اهئافطا ىف اهداهنجاو « عوجلا

 هيلع ةدرابو ث ميهاربا هنم لحناو قرتحا ىتح هب فتك ام

 باهذ ناف ث رانلا ىلا ادئاع اهاثلث هلوق ىف ريمضلا نوكي نأ ىدنع لمتحيو

 لديو ث ءاملا درب كلذب تقحتساف ءاملاب اهيلع عدافضلا بوثو نع ببسم رانلا ىنل

 لتق هركيو هلوق : ىكلاملا ىناوريقلا ديز ىا ةلاسر حارش ضعب لوق لامتحالا اذهل

 اهنال ليق اهلتق هركي امناو ؛ ءاملايف وأ رحبلا يفوا ربلا ىف اهنم ناك ام ءاوس ع عدافضلا

 نم تأنطأ اهنال ليقو ث ركذ هلك اهتوص نأل ليقو ث احيبست تاناويحلا رثكأ

 ءاود اهنم لعجي نا لسو هيلع هللا ىلص ءىنلا بيبط نذأتسا دقو ءاهبثلل ميهاربا ران

 نا زئاج اهلكا دارأ نم امأو ء هوركم ةدئاف ريغل اهلتقو اهل ةياذا الو كلذ نع هاهق.

 ءاملا ىف لبق نكت مل اهنا ءاملا درب رهاظ نا مث ها اهلك أبو ةاكذلاب لوقلا ىلع اهحبذي

 نوكي نا لمتحيو ، توم الو قرغالب ءاملا ف فرصتلا نم للا اهنكم كلذ دعبو

 نكم مل ةدورب اهندب ىف ةدوربلا لعجيو ءاملا درب يلع اهعبطي هنا ىضمي اهندب ىف ءاملا درب

 . ربلا ىف تنام ولو اقلطم ةرهاط ىهو 2 ءاملا ىف كلذ لبق تناك ولو ء لبق نم هيفا

 ء ىتسنسن ذا لقلا (قا ) اهلوب اذكو ربلا ىف ةسجن وأ . ءاملا ىف تنام ولو ةسجن وأ.

 وهالا قلللا نم هعمسي الوأ . نهمالكعمسيو نملكتني نايلس دهع ىلع نك دقو



 ٩٢ ) اهلتق زوجي ال ىنلا تاناويحلا (

 ذا دهدهلاو 6 ائيبن نيعبس لناقك ء اومعز اهف ةلحن لتاقو لسعلل لحنلاو (ق)

 ضرالا ىلا ةنجلا نم مدآ ليلد ناك ذا درصلاو , دبعي ل ثيح هللا دبمب نأ بحأ
 لتق اذف هب برعلا مءاشنت هنال وا . ءاروشاع ماص رئاط لوأ هنال وأ . ةنس نيمبرأ
 ء كلذ ردق ةربسم هبحاص هنا ةنس نيعب رأ هتلالد , ىمد (قا) ) مؤشل ثال لتق هنا موت

 .سراف نيب وأ . نبطسلنب اهنم طبهأ ىتلا هتنج وأ . ةعاس ىف مدآ اهمطق نكلو

 هل اليلد درصلا هعم راس اقيةحم ث اموي نبهبرأ ةريسم دنهلا ىلا اهنم طبهأ نامركو

 (قا) لطاب وهو
 .ةيدو ى رصن تخي رمأب سدقملا تيب قارحا ىلع عزج هنارود ذا فاطملاو

 زجي نا غلب ثيحب فوصلا ةرفاو ىأ 2 اهتزجب ةجعتف عدفضلا الا نامهرد لك

 .ىلعو (قا) ركذ املالواهلالوأ .اه ةيد ال وأ .مهرد ةلغلا ةيد وا . اشبك ولو ةاش وأ

 .مازنلا عم نماك أ زاجل نحبذ ولف نهتمرحل ىهنلاو اهمم ءازجلاف مرحملا نهلتق ناف ةيدلا

 .ةلحنلاو (قا )نمحيذ رثؤي الو نهميرحتل ىهنلا وأ . لكالا مارح دهدهلا وأ . ةيدلا

 .ريكلا وأ . ريغصلا لفلا لتق زاجو امهيف مد ال امهنال ى حبذ الب ناترهاط ةلغلاو
 .ىمنلا ىور دقو ( قا ) اهضع نماصاصق كتضع اذا ةلغلا لتقت وأ . رض اذا اضيأ

 .تيب برخ امل لاق ذا شافللا لتق نعو ، يذؤب نا الا حور ىذ لك لتق نع

 هلتق لح رض ناف ؛ مهقرغأ ىتح رحبلا يلع ىنطلس بر سدقلا
 .طقل اهيلع بلاغلا نال ء اهراقنم ىلع سجنلا ري مل ام ةجاجدلا رؤس رهطو

 .بلكلاو راغلاو رهلاو ى طقل الب ولو اهيلا هكحو اهراقنب ضرالا كيرحتو ء بحلا

 .لسغيو ملعلل ريغ بلكلا الو (ص)ىلع اهوحنويفا ال (ق) ال وا (ص) )وهومعملا

 .ىف اسجن سيلو ابلك نوكي نأ ةفاخم ، بارتلا . ام نهارخاوا نهالوأ اعبس هغلوم

 .هلعل اهعم امبرا وأ . بابحتسا ةعبسلا مامتاو سجن وهف اريمطت اثالث وأ . لوقلا اذه

 .فالخ مهتسابنو ك اعامجا ىسوجملاو } دحاجلاو ىثولا كرشملا سينو (قا) باك



 1 ( نيكرشملا لاب مكح )

 ةراهط ىلع اوقنتا ءاهقنلا نا نزاملا محز دقو مذ وأ . روهمجلل بسنو ( ان ) ةراهطلا

 (ق) نيكرشملا نادبا
 خيشلا رصح هيلع لدي اكاقلطم ( قا )سجن وأ . هركوأ . يباتكلا رهطو

 ىطعي هنوك ىال ايباتك هنوكىف فللا هقيلعتو ء هريغو ىباتك ن يعون ىف كرشملا

 الوق برالا سجنو ث ةيزجلا طعي ىذلا ىف بهذلا يف روكذملا فلخلا وأ . ةيزجلا

 يناتكلا ةحيبذ لحتو ع قيفوت ىيحي خيشلا مالكهيلع لدي اكبهذملا ىف ادحاو.
 نم ملسو هيلع هللا ىلص هلك الو ث ةبراحملا مدعب ناءرقلا ىف هدييقت مدصا 6 ابراحم ولو

 طباض انهو ريسفتلا رظناف (ق) ةيزجلا ىطعت تسيلو اهحبذ دعب ةيدوهي اهتمس ةاش

 مهللب رهط ء مهانبلغ وأ اندلب ىن ان وبلغ نأب باتكلا لهأ ةطلاخم تلح اذا هنا وه
 ماعطلا مهنم اومنغ ةباحصلا نأل اقلطم همامطو ث اقلطم يباتكلا ةراهط حضاولاو

 حئابذلا همامط ليقو ث مهحبذ اولحأو لسغ الب اولك أو ؛ مادالاو موحالاو خوبطملا

 ء اقلطم ماعطلا دارملا ليقو ء ساقي الو حئبذلا ليقو ء اهريغ اهيلع ساقيو ء طقف

 لدتسا باتكلا لهأ للب سجن يلعو ث ظفللا مومعب ةربعلاو حئابذلا لوزنلا ببسو

 فول وأ بدن اذه لاق هرهطب لاق نمو ث مهتين آ لسفب ملسو هيلع هللا ىلص .

 ةيدوهللا ماعط و هيلع هلل ىلص لكأ دقو ح

 و أ ةرم ولو رخلا و أ ريزغلا مح وأ مدلا و أ ةتيملا لكأ إاه وهو ل للا سجنو

 . ةلالج سيلف رهاط .ا اطلخ نا ليقو ى رهاطب هطلخ نأ نودب مليأ ة ةثالث سجنلا

 ةنيللب الالج رهلا نوكيلو ث ناسنالا الا الالج ةرم رخلا برشب نوكي ال ليقو
 ث هريغو راقلا لكأي هنا ةفرعم عم هرؤد ىف ةلهاسماب ثيدحلا قالطال اهريغب الو

 ريغ لمقلا نأب لاق نم لوق ىلع الا ء ةلالج الثم ريمبلا لق لكأن تلا ةجاجدلا و

 ةصخر وهو تام اذا ةتيملا كح ىفالو « سجن

 وأ ةقلع ىلا ةفطنك . راوطالا ءاقب رادقم اموي نوعبرأ لالجلا ناسنالا ةدعو

 .نورشع وأ . نونالث وأ . نوعب رأ ريعبلاو ء فوجلا ىف ماعطلا ءاقب رادقم ةليلو موي

 



 ٩٤ ) خلا بوثلاو ندبلا ةراهط بوجو (

 يشحولاويلهالاراخلاو لاغبلاو ليذلاو ةرقبلاو ء ةمبسوأ .

 ةاشلاو ء ةعبس وأ . ةرشعوأ . رشع ةسمخوأ . نورشع وأ . نوثالث "") ليتايذلاو

 ريعبلاك ةماعنلاوأ . اهلثم مارآلاو لعولاويبظلاو ةماعنلاو 6 ةئالن وأ . ةعبسوأ . ةرشع

 حيذناو (قا) موي وأ .ةثالث ةجاجدلاو مول وأ . ةئالثوأ .ةسمخ ةزوالاو (ص) وهو

 لكؤيف لني وأ . شركلا ريغ وأ هنطب ىف ام ريغ ل وب وأ لكؤي مل ةدملا مامت لبق

 جحي الو هتلك أ وأ سجنلا تبرش اذا ى اهريغو ةاشلا نبل ىف صخرو (قا) اضيأ

 وأ نهرب وأ ةيدلا ىف ىطعي وأ بهوي وأ عابي, الو ث هثبت رمتعي الو لالجلا ىلع
 ىف هب رابخالاو بيعم هنال ء مالعاب الا كلذ وحنب ريغلا كلم ىلا جرخي وأ قدصي

 ةلالجال انضعب لاق ةضواعملاب وه ايف صقنلا نوكي الئلو ك هسجنب ملميل بجاو كلذ

 هل ىفو , سجنلا نع هتنايصل ملعملا للب رهطو « ريزنخلا محل وأ مدلا وأ ةنيللب ال

 (ق) ملل للب سجن ىفو « لصالا ىلع هريذكه لكب سجم ليقو ء عيسلا ىف فالا
 اعبس ءانالا لسغ نع هل بيجاؤ { تافا وطلاو نيفاوطلا نم هنال هتراهطب ( م ) لاقو

 بيجاو ( كيلع نكسمأ امج اولكشف ) ىلاعت هلوقلو ث ابلك ن وكينأ فولوأ دبعت هناب

 ، كلذك سيلو هجرخأ مد اضيا لحالاو ع هللب ةراهطب كحال ةنيم هنوكل يفن هناب

 هلضب هرما وأ , ابلك نوكي نأ فول هغلوم لسفب ةريره يبا ثيدح نأب ليق دقو

 سجنلا انالث
 لصف

 وأ لوانني امو ى ةالصلا عضومو لوك أ ملاو بوثلاو ندبلا نع سجنلا لازب

 بدنو (ق) ءىش يف دعقيال وأ .ةسننطك س جنلا هيف دعاقلا سيل امم ليق لمعتسي

 انذخاؤت ال انبر » ىلاعت هللا لاق هوحنو كلذل ليق ء ماليف ىسني الئل ةلازالب ليجعتلا

 ىور الا ركذ وأ هنس وأ لعولا ةيقوف ةانثف ةيتحت :انمو ةثلثمب لتيث مج لبتايثلل )١(
 ىور الا ركذ وأ شحولا رقب هب دارملا نا رهاظلا . سوماقلا ىف امح شحولا رقب نه سنجو
 لعولا كفع هركذل



 ٥ ٨٩: ( ثدحلل عفارلا ءاملا فاصوا )

 اموأ هنارز رفعزو لينك ةغبص ءام ولو ء اقلطم ءاملا ءاجنتسالا ىفو اهيف كيو «انيسننا

 . المعتسم الوأ . لاستغالاوأ ءوضولا ىف المعتسم وأ ء اهرمعب وأ اهلخاد نم لوةب

 تيزلاو ذيبنلاو لحلابو كلذب وأ . فيعض وهو لاستغالاو ءوضولك قلطملا ءاملاب وأ

 لوق وهو ذيبنلاب لعي وأ . هب كالهو اهسيجنت دمعت ليال نكل اهوحنو نبالاو

 «نجلاةلبل هب رهطني اذيين دوعس نبا نع لوانت ملسو هيلع هللا ىلص هناب اجتحم ( ح )

 ءاملا نا فسو وبا معزو (قا) ةنيدملا ىف ملسأ أ وهو ةكمىف اهنال اهرنذحي ل هناب درو

 دنع ادلج ن ذختي هب ذخأ ن ه ضب نا ىتح \ سح : لا۔نغالاو ءوذولا ىف لمعت دملا

 .بدن وهيف سبن ثودح مدعبو ے ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ةفل اخ درو , ءوضولا

 ةلماعم دارأو ظقيتسا الكر ركت ولو « ليللامون نم نيديلا لسغ بجو وأ (ص)وهو

 .فنالاو مغل , قيرلاو طاخلاو عمدلاىزجيو راهنلا مون ىف عرشيالو ( ق ) امهلسغللب

 قيرب لسغي دي ىف سجنكج راخ وه امس نهريغو ء قمللاو نيدلاو

 لصف
 وأ بارت ىلع هيرجب وأ ءاعوب وأ ثكمألب ريغت وأ ليق 2 ريغتي مام قلطملا ءاملا

 -هتع دلوتم وأ هرارق عضومب وأ بلحطب وأ ةخبس وأ . نهو وأ ةرغم وأ خينرز

 .سافنلا وأضيحلا وأ ةبانجلا نملاستغالاو ءوضولا ىف زوجي ك الذ لك ث ابلاغ كننيال

 اقلطم ءىشب رعغن :اه امهيف زوجي ليقو ى كاذ وحن وأ م ارحالا و أ ديعلا و أ ةعمجال وأ

 هيف عقوام هركي وأ « دحا ريغت نإ هركي وأ هيف خبط نا الا نارفعز وأ ةوك

 هنال اقلطم ينكي هنا ( هنا (ص) و ةرورض الا وأ . رحبلا ءام ىفكي الوأ . هريغي ملو ريغم

 ءوضولا فيزجي هنأ ىف درو ثيدحلاو ليلدل جاتحي لاننألاو هب ءوضولا من « روهط

 ريغ امالا امهقوف ناكا وأ . نيتلقكناكنا ءاملا سجني الو ( قا ) لاسنغالاو

 هطو هنولريغام الا » ةياورل نهريغ ام الا وأ ( ص ) وهو هتحئار وأ ههعط وأ هنول

 ثيدحلا ةياور ىف اهلصأ ىلع وأ بتو ازاجم وأ ىنعم اهنا حيحصلاو واولب « هتحئارو



 ٩٦ ) ثبحلا لمتحالام ىلع مالكلا (

 ( ق ) فاصوالا دحأريغت ناوأ (ص) وهو امهنودام سجنو ( قا ) وأ.

 ناتئام وأ . فصنو ةبرق وأ . ةبلاغلا ةداعلا ىف مداخلا اهلمحت ىتلا ةرملا ةلقلاو

 رخألا فرطلا ءاملافرط كيرحت لصواذا هنا ةعامج تمعزو (قا )الطر نوسمخو .

 نبتلقلا رابتعا قحلاو كيرحت ىدأ ىكبو ء سجن كيرحت نم كيرت دلاون الب يأ

 نهوحنو نمس وأ تيزوأ نبل ىف سيت عقو ناو ، كلذ مدعو ريغتلاو رثك وأ وأ:

 « هلوحامو هوةبرأ » ثيدحل نيتلق قوف ولو نرثكو لو ندبن ليقف ى تاعئاملا نم.

 نع قالطاب راف اهيف عقاولا تيزلا يباوخ ةساجنب مهمكح يف خياشملا مالك رهاظ وهو.

 وأ نمبتلق كلذ ناك ناف ء املا كح ثالذ كح ليقو ث امهنودام وأ نبتلم دييقتلا

 ريغتيإل نا سجنيال كالذ نا انباحصأ طقل ضعب يفو 2 ريغتي م نا سجني م رثك أ

 اهولدب اولد نوعبرأ ء اهنم عزني امم ناك نا هعزن دعب فرغ رثب يف سن مقو ناو
 ناو ء اهئام ةلقل ءالتمالادجوب منا الا ولدلا ءالتما طرتشبو ءنوسمخوأ (ص) وهو.

 نا فرني امنا وأ . ددعلا فرغ هيلع ردق اذف ى رهاط ءالاف سجنلا عزن ىلع ردقي مل
 تام يجنز ىف درو هناف عامسلا ىلع افوقو , ريزنخ مل وأ اد وأ ةتيم سحنلا ناك

 هلحنالام هب قحليف يكز ولو ةاكزلا هلت ال ريزغلاو ى مد هيفو ةتيم هناف ء مزهز رئب ىا

 ءامو « ولدلا هفرني ال ام تب اذا ىفد دعلا مامت لبق ءاملا غرف ناو ( قا ) لوق ىف

 فرغو عزن ناو ( ق) رثك أ وأ . نيلق رئبلا هام ناكو 2 ريغتي مل نا رهاط فرغلا

 هعزن دعب فرغلا ديعأ ء سجت ضعب رهظ م

 فزنلا ءام نا ضعبو { اقلطم تسن ةساجنلا اهتلح اذا رثبلا نا ضعب معزو

 ضعبو ء ةرهاط اهناو اهنوقل حزمت التناكنا اهنم فرنيال هنا ضعبو 2 اقلطم سجن

 رهطت ال ضعبو , رهاط فرفلا ءامو اهنم فرغب نكلو حزنتال تناك نا سجنت ال

 ىرخأ رئب يف ولدلا لزنأ ناو { سجن فرغلا ءامو ى حزت ال تناكولو فرنلإب الا

 (ق)فنؤتساوأ . ممت دغلا رثك أ وأ ولد ىقب ناو { ددعلا اهنم فرغ رهطي نأ لبق



 ٩٧ ) هداومو ريهطتلا ىلع مالكلا (

 اقلطم ( ق ) ولدلا لسني وأ . ماملا دعب لبحلاو ولدلاو رئبلا بناوج لسغ بجي الو.
 ًامطق اهولد لسني ال ءاملا ىتبيو ددملا اهبف مني ىتلا نا ليق ام الا

 هيف نيبت يذلا عضوملا الا , رهنلاو رحبلاكي ذلا ريثكلا ءاملا نم سجني الو
 . ةنالث رأ . عباصأ ةعبرأ ةتيملا ءاملا الع ناو ى هلكهترمغ نا الا يراجلا الو سجنلا

 الو ديزي ءام ىف فلتخا اولاق رينتي مل نا رهاطف ىرجملا تمع دقو ( قا )اليلق وأ

 همذعو ريغتلا ىلع رادملا نا قحلاو ع سه هيف مقو نا ديزي الو جرخي دأ 4 جرخي

 نمو ث كلذل فرغلا دصق طرتشي مل سجنتلل فرغلا لاق نمو ى لقأو نيتلقلا ردقو
 ءامحريغولجاموأ ةكرب ففرغالو , كلذل ةينلاو دصقلا طرتشا رهاط وهو دبعتال لاق"

 رهط هترثك ءاملا ريغتي مل اذاو ,رثكأ وأ نيلق ناكو ريغتي مل نا رهاط نهؤامو .

 الو { سين نبتاقلا نع صقن وأ كلذ دعب ربغت اذاو ے هنم عضوم ىف سجنلا تب ولو.

 ريغتلا لاوز دعب الا فرغلا ىزجي.

 اهريغ وا ديلاب كلدلا عم ءاملا غارفا ، لاستغالاو ءوضولاو ريمطتلا ىف لسنلا

 ثالث نم دب ال وأ . لاوزلا الا هل دح الو ( ق) امهيف طق ديلاب وا . ءاملا ةدشب وا

 طاخك ليزم دماجو عئام لكبو هب وأ . طقف ءاملب وهو ( قت) ادبعت لبق لاز ولو .

 عطقي الو ، صقنت ال ةحئار وا صقنيال نولب ريض الو (ق) (ص) وهو ردمو قيروب
 بوثلا بده نم ةبده عطقيالو ءامال ثيح سجنلوأ , صقنيال نوالهربغوأ بون
 ناسنالا خلسي الو ، اهمدعب صقني نلا ناك نا الا ى اهعفن مدعل ايمطق ىلوالا (ت)

 تنكمأ نا اهتلازا نم دب الو ء رضيال ا الا اهلاوز دارا ة لشو وا كلذل هدلج

 ىذلا سجنلا نول رينت بدني وأ .بجيو ء ةدلجلا هب رشقتت ائيش اهيلع لعجي .نأ لثع.

 ريبغتلاب هنرايطلصحوأ . هيلع سبتلي وأ نظلا هب ءاسي الثل ( ق ) ةمشو ولو صتنيال
 (ق)غبصلا لاز نا وإ . رهاط وه مث صقتنا ام سجنب غوبصملا لسغيو (ق)ادبعت.

١٣ 



 ٩٨ سج امل ريهطتلا ةيفيك) (

 هريهطت رسعت هقوف نهد وأ كدو هب لصتا وا سجن ىلع طيخ وأ دقع وأ ىول ناو

 اليزا قوف اناكناو (ق)كدولاو نهدلا لاوزو كلاب الا رهطي ال وأ . هيف دهتجيلف

 لاوز طرتشي الو كدولا وأ نهدلا قوف سجنلا لسغ رسعي الو ء لسفلا لبق

 ے بيرقت الب نوهدملا سأرلا ةراهط رذمتتو همعط ىب ام سجني حلم ام سنو
 ىقح داهتجاب انطاب وأ ارهاظ ءاملا لاصياب ريطي هيفردخا وأ سجنب نجع وأ خبطام و
 فيغرك كلذو ث رهطي ال وأ ضرالا نم ناك نا نامزاي وأ (ت ت) هاك هيلع ىنأي

 (ق) نامزلل كرتي وأ .سببي ىتح . جضنلا وأ ى يلغلا هيلع داعي سجنب لمع ماط وأ
 ةردحنم ضرا وأ سجن هناف سنكو بارت يلع لسغ سلما طئاح سين ناو

 ليزا فشن اذاو ث ءاملا اهيف بصو بارتب تيحا ةردحنم ريغ وأ ، تلسغ

 ةلازا دعب (ق ) دحاو بارت ىنكي وا . ثالث ىلا ءاملاو بارتلا ديعا مث بارتلا

 تاذ هل قبت ملف سجنلا رشق ناو « سجن عئام ف عقن وأ ء سجنلا نم دبت ام

 نم بونلا الا 2 اقلطم طئاغو ةفطن و ءىق نم هريغو دسجلا لسفيو ك ىنكل لب الو

 ريثقتو سيي دعبف ڵ كلذ وحنو ريرح وأ ربووأ رمش وأ نطق وأ ناتكوأ فوص
 ىن ةراف تنام ناو (قا ) داهتجاب اقلطم وا . بارتب طلخ نا ابطر ولو وأ (ص) وهو

 ةساجنب كح ال نا قيقحتلا (ت) لسفت م رعشلل ران ةلعش هيف تلخدا ةيباخ وع

 دجو ام الا كلذ ريغ وأ فوص وأ راث وأ % اهوحن وأ ةيباخ نم ةتيم هيف تدجو ام

 بارت هيف لعج مغلا قيض سجن ناو ص ءىر نا الا ارعش هيف نأب الو { للبلا هيف

 (ق)دحاو بارت ىفكي وأ . ةضلا مم الث ءاهو نشخ

 .لسغ ث ران وأ سمشب هترارح وأ ى ىر لبق هتدلل فشار ءانا سجن ناو

 هتقارا دعب نكمأ ام سمشلا ىف عضوو ٤ هاك ليللا ءاملا هيف لاجو سجنلا نه رهظ ام

 ىتح هيف ىقبي وأ . ثالث ىلا لدبي مث ةليلو اهوي ءاملا هيف لهجي وأ . ةرم وا . انال
 (قا )سجنلا ثيح هلوصو رظلا بلغي



 ٩٩ ( لامعتسالا اهرهطي ينلا ءايشالا )

 لصف
 اركذ نا وأ . مامطلا لكأي مل بطر عيضرلا لوب ىف كحالب ءاملا غارفا ىزج

 ههبشو اقلطم بطرلا لوبلا وأ () وهو محل نم اهنال اقازنلا دشا ىئالا لوب نال

 . نكو ماعطلا ةرارغ ىف ( ق ) اقلطم وأ . لوك ألا لوبو (قا )سجنلا ءاملاك

 ث ريصحلا سنا حطنو (ص) ىلع ريصح ىف ال (ق)ال وأ . ركذلا ىلع ىذلاو

 وأ فيظنتلل وأ نييلتلل وأ ى حضنل هس ىف كوكشملا ربهطت ناف كشلل هنا لمتحي

 الئل هيف تيللا لسغ لبق ريصحلا حضنيو ث ةرايطلا لصالاف { ديعب وهو ريهطتلل

 سجنلا هيلا قبسي

 لصف
 لمنلاو فللاو (ق ) قوقش تاذكال وا (ص) وهو اهيف قوقش ال لجر روطت

 ةأرملا ليذو (قا ) هعم ثالن وأ . تاوطخ عبسب وأ . اقلطم رثالا باهذ عم ىشللب

 هريغ نا عم هصيصخت هجوو ئ رهاظلا ىلع هراربناب ، ناسبايلا سجنلا ىلع رجلا
 ةناظ هنع ملسو هيلع للا يلص هتلأس ةملس ما نا سبايلاب سجني ال سبايلا نال كلذك

 ديدش ثحبب وأ لسفلاب رظانلل نيبتي ال امم هنع سبايلا سجنلا راشتنا نيقي هنا

 ماقملا ريرح اذهرهاطلا ىف هرا رجحنا سجنلا نمهب قلعت ام ليزي ىأ ك هرهطي هنا اهباجاف

 ڵ رهاوطب (قا) هب وأ . لاوزلا عم اثالث وأ . اعبس حسمب ( ان ) سلما لكو

 ةاشلا عرضو (ق)نهلومعم رهط ىفو لمعلاب نهوحنو ىسوملاو قدملاو لجرلاو ديلاو
 عم اثالث قدلاو ةرادالاب قدللو ىرلاو رقنلاب راقنلاو غرملاب اهرهظو اهلوب نم

 نع ايراع ناكنا (ق) ةرم وا . اثالث سنكلاب تيبلاو (ق)اقلطم هب وأ . لاوزلا

 لفسأ بارتلا لخديف أطوي ال نكل ى هريثكو ا ادج بارتلا ليلق وأ بارتلا

 (ق ) ةره وأ . ءاصقتساب اثالث غيرغتلاو ليكلاب نازيملاو لايكملاو ڵ ءطولاب

 



 ٥ ه ٩ ) هب رهطي امو نامزلاب ريهطتلا (

 ء لاب رغلاو قدملاو اهدلجو ةنحطملا الا وأ . (ص) وه (ت) سبايب سباي سجني الو

 رهاط قيقدلاو ني۔جث ناو ال وأ . اسجن دلج يف لابرفب سجن قيقد وحن لبرغ ناف

 وحنو قدملا رهطو ال وأ . هب قصتلم قيقد سجن دلجلا سجن ناو ال وأ . سجن

 ناو (قا ) ةثلاثلا ىف وأ . ةيناثلا ىف وأ . ىلوالا ةرملا ف سجنلا سارهملاو ريعشلا

 . ةسجنلا ىحرلا ىف لوالا نوحطملا سبنو & فلاف ريعشلا وأ قدملا سجنلا ناك

 ففخم رامجتسالاف ء حسملاب جرفلاو رعشلا لحم رهطي الو (ق) ىاثلاو وه وأ

 هدعب ءاجنتسالاو ء سجن لولبم بوثك هب لصتملا للبلاو ء هللبو هلحمف (ان )سجنلل

 كلذ دعب لسفلاف هللب و لحلا قرع سجني الف رهطم وأ . ةينالب ىنكيف ىنهملا لوقعم

 (ت) مدهقحل نا الا ندبلا يف لخادلا سجني الو ( ق) ةينالب ىزجي ال دبعت اذه ىلع

 لصف

 ك لخاد نم ولو 6 رانلاب همامحاب ديدحو ءاناك اهنم لمع امو ضرالا رهطت

 نرف وأ ث رونتلا نم برقاف كلذكن اك اذاف . سجنلا هيلا قبس ولو ديلا لمحت ال

 (ق)ال وأ . هنبوطر اهباهذاب زبللاك سجنب نجع امو ريط كلذ وحن وأ ى ريجلا
 همد لسغ لبق ىوشللا محلل سنو ث انالث هئامحاب سجنلاب خوبطملا راخفلاو

 (ق) رانلاب رهط وأ (ص) وهو

 وأ . الومعم ولو وأ . نيلصتم رمتو لمعي ل تابنك اهنم امو ضرالا ريطت
 . رهشأ ةثالث وأ . اهفصن وأ . ةنسل لبلاو وأ . لفطلاو وأ . ناويحلاو وأ . نيلصفنم

 رورم وأ ٠ ر الو سمش ال ثيح لاوقالا ءالؤه وأ . اموي نيعبرأ وأ . نب رهش و

 (ق) سجن وأ (ص) وه

 . ةثالث وأ . ةعبسب ورقلا تقو الخاد ةعبس وا . رشع ةعبرا وأ . اموي رشع ةسمخ



 ١٠١ . (ةتيلاءازجأ نم ريطبام)
 ے۔

 لاوز وا . اجراخ هتقو هفصن وا .موب وا . ةثالثو ءالخاد رحلا تقوكاجراخ موي وا

 هنبد ام ىهو ى كرشلا دوجو طقسلا نفدمو ريصحلا وا . ةعاس نم لقا ولو رثالا

 (قا)ةريصق ةدمب ولو رثألا لاوزب اضيا اذه وا . ةنسب نطعمل وذ ول لحي امم نوكرشملا

 هربغ وا ضرالا تتبنا امم ء كرشملا عنص ام لا وقالا كلت ىف لخدو

 لصف
 اهنلظو اهمظعو اهنرقو محل هيف نكي مل نا هوركملاو لوك ألا ةتيم دلج رهطي

 اهربوو اهرعشو اهفوصو ( ق) غابدلا اهيف دري مل ذا ةئالثلا ال وأ . دلجلا ىلع اسايق
 وأ . راملاو رجشلا رشقك داتعم غابدب ( ق) هل اعبت دلجللب تلصتا نا وأ . اهشيرو

 (ق) لسنت ىتح وأ . ةرهاط ىه مث حلمو بارتو ذ سمشكد اسف نم عنام لك
 ©تالضنلا ةلازا ىف برجو دتعي م امو « غلبد حلملاو س شلا » ملسو هلع هللا ىلص لاق

 غبدلا دعب وأ , بيعف الاو مالعاب غبديام عيب زاوج قيقحتلا (ت) لبق دينعا امو هف
 ( قا) اهدلج الا غبدي مل وأ غبد ةتيملا نم ءىشب عفتني ال وأ . لبق ال

 لصف
 اهب ةسجنتملاو ى اهلصأ نم ةعزتنملا اهشي رو اهربوو اهرعشو ث ةتيملا فوص رهطي

 ىف وأ . ثالثب ةثالث ىف وأ . عبس يصع وحنب عضاوم ةعبس ىف ، بارتنم قزال ريغب

 . ةرهاط ىه مث ىفكتف بارتلاب وأ . ءاملاب ةاصعلا رهطت وأ (قا) ةدحاوب دحاو

 ةخبسلاو ث لوابملا بارتلا وهو ىرقلا قزاللا نمو (ق) بيرتت الب ولو لسغت وأ

 لمع ام لسغيو بي رتتلا ديعاو عزن دلج اهيف دجو ناو ء دامرلاو للبلا اهنأش نهو
 رضيالو ١ بارتلا مم ءاملاب هلبق كلذ نم لمع وأ ء ةيماب سجنتامو بي رتتلا لبق اهنم

 لوسغملا ىف امك ةحئارلا الو ء ةراهطلا ةدم ىضم دمب الثم لوبلا نول



 ١٠٢ ) ءاجنتسالا _ حشرلاب رهطت ةينالا (

 لصف
 هيقسب اسجن ءام برسثلملا لقبلاو ى حشرلب هلب غلبمو هناكمو حشارلا رهاظ ريطي

 ثالثلا ليقمطق ناف ء اسبح قالام الا سجني ملالاو شرتني امم نا وأ . انالث ارهاط

 لهأ جرختي هبو لبقعطق نا لسغيف ء اقلطم هاقالام الا سجني الوأ . لسغ هيقالم
 رطو ) قا ( ة ةرذع وحن هل مهلعل رهاطب هيقس مهنك لذ ذل لوالاب ال ء دالبلا هذه

 ىتحكلذ سجن وأ . هرابغوأ هناذب ولو سجنلا ناخد وأ « ناسنا جرف حير قال للب

 هنال رابغلا ىف (ص) وهو هتالص تدسف هبوث لخد وأ ٤ يلصملا مامأ ناخدلا رم ول هنا

 (ت) (قا) هيفارثا نااسباي ولو طقف امهيقالم وأ . سجن ظيلغ مسج نم قيقر مسج
 نم هيف رثاال ايف فالللا لعلو ء سجنلا رثا دوجو ٣ سجنلا رابغ ةراهطلا هجوال

 ث رظانلل نببنيال ادج قيقد سجن هيف نوكي نأ ناكمال هيف فلتخيف ء سجنلا نول

 سي هنا ىف فالخ الف هنولو سجنلا مسج نيبت اذا امأو

 لصف
 حمر نم نطبلا نم جرخي ام وهو « رجحلا وأ ءالب وجنلا ةلازا ةغل ءاجنتسالا

 اوجن يرلاو طئاغلا ةيمستو ے جرخملا لوح نم هتحئار ةلازا حيرلا ةلازاو لوبو طئاغو

 امهب دصقي ء هعم جراخلا حيرلاو طئاغلا نال ةرواجملا هتقالع لسرم زاجم وأ ء ةقيقح

 ىف ةقيقح وجنلاو ث ةرورض هيلا ةبسنلاب عفترملل رواجم وهو ، ضفخنملا ناكملا
 زاجم ىمف ك هلحم مساب ةيمست اطئاغ طئاغلا ةيمستو ةوجحن دحاولاو ه ةعفترملا نكامالا

 ى ضفخنملا ناكملا ةقيقح طئاغلا ناف امه وا « ةيلحلا وأ ث ةيلاحلا هتقالع لسرع

 اهتيمست نآرقلا ىف ىذلاو , قرفلل حالطصا الوب ءاملا ةلضفو اطئاغ ماعطلا ةلضف ةيسنو

 ةلازا دعب ءاملاب لوبلاو طئافلا رثأ ةلازا اعرشو ى لحملا ١ لاحال ةيمست طئافلاب امه

 نم ةعامجو ث انموق لاق هبو ، هدحو ءاملا ىكب وأ (ص ) وهو ةراجحلا وحنب امهنيع

 (قا) انموق نه ةعامج لاق هبو , هدحو ةراجحلا وحن وأ . ةقراشملا



 ١٠٢ ( سجنلا لاوز دمب ءوضولا حصي اما )

 بجتو (ق) اهنع هضينب وأ (ص) وهو ركذلا ةبقث يف لوبلا روهظب بحنو
 هيلعو ء سجنلا فخت لب ةراجحلاب ريطي ال لحملا نأ ىلع (ان ) اقلطم طئاغلا حورجب

 اهلوح امو ء ةبقثلا نم رهظ امم اثيش هسب بجت وأ . اهب رهطي دبعت هنا ىلعو خيشلا

 الا ريطت الف ء سجنلا هيلا قبسي الئل اثالث لوأ هدي لسغيو (ق) حضاو وهو

 الوأ هللا ركذ عمو ؤ سجنلا هيلا دوعي الئل رهاط لهس محتسم ىف بدن و ى ريثكب

 ىن ءاجنتسالاو ء هبلق ىف ركذ يلف هيف امأو « ءالخلا لحميف نكب مل نا ايراع ولو ء ليق

 ءامعنيي امو نيجرفلا لوح سجنلا هلصو ام لكل سفيو ى رحبلا ىف هنم ىلوأ محتسملا

 ديجيو { ربدلا لسغ دنع اليلق اليلق هندب ىخريو كلذ لك ىف هدي ىلع ءاملا ضيْي و.

 أ . ةنينأمطلاو ةجوزللا لاوز الا كلذ ىف دح الو س اليلق اليلق ضبقني من كحلا

 ىجرف نصح مهللا الئاق محتسملا نع لصفنيو (ق) سمخب لبقلاو رشب ربدلا
 نيعلا روحلا نم ينجوزو ث ةساجنلا نم ىدسج قن و قافنلا نم ىبلقرهطو ء مالسالاب

 لخادلا لسفت وأ . رهظ ايف ركبلاك بيثلا ءاجنتساو ء نيمحارلا محرأ اي كتمحرب

 (ق) روهشملا وهو

 لصف

 ميت عضوم نم اهلاوز ىلع ردقي مل ناف ڵ سجنلا لاوز دمب الا ءوضو ال

 ليبق ةينلاب الاو (ق) اجرف ولو سجنلا وضعلل مينيو رهاطلل أضوتي وأ (ص) وهو
 ٠ ) ق )يزجت وأ. زهت م هدنع اهنع لهذ ناف هجولا لسغي ىتح اهميدي و « هيف عورشلا

 هل باون الو كلذب حصو هب ثادحالا عفرب ةالصلا ةحابنسا هبلق ىف دقتعي نأ ىهو

 اذه ىنوضوب عفرا لاق ن . اهعم قطن ناو هللا ىلا هب برقتلا ىم ث ىرخا ةينب الا

 كدنع ىوقاف ز مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرلو هت هلل ةعاط ةال هلل ريطتاو ء ثادحالا عيمج

 نيبتت ملو اهتحلصم ريظن مل ام ىهو ث ىنعملا ةلوقعم ريغ ةدابع هنا ىلع ءانب روهجلا

 تذيبتو اهتحلصم ترهظ ام ىهو 6 هتلوقعم ةدابع هنا يلع اهنودب حبصي وأ . اهندئاف



 ١٠ ) هتينسو هب وجوو ءوضولا (

 .مدآ نم انكو لو 6 انم الوانت سيلف ةرجش مدآ لوانت امأو ى ةفاظنلا امهو ء اهتدئاف

 .ضرغلل اضيأ ىزجأ لفنلا وأ . طق ثادحالا عفر ىون ناو ث ةلع هلوانت سيلف

 هريغو

 .. ةرمعلاو ةضافالا ىناوطو « تنيعت نا وأ . ةزانجلا و ضرغلا ةالصل بجيو

 هنودبو لغنلاو ةنسلا ةالصل (ق) هب وأ . بوجو الب نسو (قا) ةثالثل ال وأ

 :(ق) لسلا هبو (ص) وهو اقلطم فاوطلل هب وأ . فاوطلا رئاسو ء عادولا فاواطل

 .دنع هحور دجسنو ى مانيل بنجلل خيشلا دنع وهو « بنجلا مونو فحدملا سملو

 هضقنيف سابنالا ةلازاو ث ءاجنتسالا دمب ةالصلا ءوضوك حاورالا رئاسك شرعلا

 .وأ . ةبانجلا الا هضقني الف « منلاو نيديلا لسغو ءاجنتسالا وه وأ . ءوضولا ضقنيام

 مونلل بدنو (قا ) هلف ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىور امك سجن لسغ الب مينلا ىزج
 وأ . «ةبانجللالا نآرقلا ةءارق نم عنتمي ال هنا » ثيدحل( ص) وهو نآرقلا ةءارقو

 ةرايطلا ىلع نوكلاو « فوخلا بوكرو دجملا لوخدو ءاعدلو (ق) اه بجو

 .ه ايل حابم هنا مهلوق ىنعمو ث اهنودب رومالا ةرشابمو ء ةراهط ريغ يلع توملا ةفاخح

 وه نم قح ىف رون يلع رون هنا هيفو ڵ تادابعلا نم اهوحمو ةالص ريغل لومعم هنا

 .هكرتو هلعفو ث هل باوث ال حابملا ناو ادافتسم ارون انه نكيلف ، هدد ءوضو ىلع

 رهطلا ىلع نوكا ةينبو تام نارهط يلع توملا ةينب ءوضولا نوكي فيكو « ءاوس

 ةدابع وه امناو ء احابم لمعلا ومن ةينبو ء ةكئالملاو هللا بحب اك

 بحتسيو ص راضملا نم ندبلا ةمالس هب ىوني نم ةين ىف حابم هنا باولا

 « ادوع دجي مل نا هعبصاب ولو اهدعب وأ . حضاولا وهو ى ةينلا لبق كاتسي نا

 وأ . اقلطم هل زاج وأ . اضيأ سبايلا نم وأ . مئاصلا هنم عنبو ندحأ رضخالاو
 لاق ام رصعلا لصي ملام ازاجوأ . هرخآ سيايلاو هلوأ رضخالا وأ . راهنلا لوأ

 (قا) فارسا نود هرثكي وأ . طسوي وأ ءاملا بص للقي ناو (قا) ةريره وأ



 ٠٥ ١ ( هتيفيكو هوذضرولا ىلع مالكلا (

 .وهو ةينلا دعب )ق ا ) ةلمسبلا من : وأ . هللا مسب ؛ لوةي وأ . ركذ ىأب هللا ركذي ناو

 نالهللا مسب لقيلو ةينلا دقعيلف « حاضيالا , ال ءوضولا ءازجلا نم هنال جضاو
 ركذي مل نم , ل ءوضو ال » هلوقا ركذلا بجي وا . اهلبق وأ . ابيترت ديفت ال واولا

 ركذي مل ناو (قا ) ةينلا ركذلا وأ . لماك ءوضو ال دارملا نأب بيجاو « هلل مسا

 لوانت بدنو ء لسغ ام ىلع الا باثي ال دارملا لماو ء لسغ ام الا هنم رهطي م ليق

 نذالا حسمو فنالاو مغفلا كرعو نالجرلاو ىنيلاف كرعلا امأو ، نبهلاب ءوضولا ىف ءامل

 ىلع مغلا لبقو ث هلككالذ دعب اثالث نيديلا لغ نسو ى لاشلاب كلذ لكى رسيلا
 لبق السغ ولو (ق) فيظنتلل هنا ىلع ةينلا لبق وأ (ص) وه (ت) ءوضولا نم هنا

 ك ةرم ةرم أضوت لسو هيلع هللا ىلص هنوكو ؛ طوحا ناكل ادبعت دعبو ى فيظنتلل

 اثالث اهلسغ دعب ءوضولا ءاضعأ نم اهعف ةرم ني:كلا لسغ هيف لخدي نأ لمتحي

 ةفاظنلل نيديلل انالثو ء مفلا نم ةرم ةرم دارأ ىوارلا نوكي نا لمتحيو ء ءوضولل ال

 ءوذولا ءاضعا ريغ نم امهف
 هارسي نم حبصأ هنانسأ كلدو هتضخضخو هانميب هيف ءاملا لاخداب منلا لسغو

 رسيالف لفسأف يلعأ نمالا قدثلا ةيعابر نه ى نهل اهب ىديا 71 بابحتسا
 امهلسشيالا رهطي مل مفلاسجمن ناف ك هنم امهنا ىلع 9 عم نيتفشلا رهاظو ء كلذك

 نف هنم امهنا ىلع منلا مم وأ . ءاملا هنه جم ام لك ثالثو ك اتسجن نا هلسغ لبق الث
 ءاملب فنالا لسغو ( ق ) ءاملا ةضخضح ايهتلان و اهلخدأ نا هريهطتب اترهط سجم

 يلع ءارس ةبابسو ماهبا بابحتسا هلج دمب اديدش هب هدربو هسفنب هذبجو هانج ىف
 فنألا لسغف غلابيو ء نكمأ نا مظعلا ىلا اهاطسو[ وا ] اهنبابسلاخدابدنو ى هننأ

 ء ةنسلل قفاوملا هنال ( ص ) وهو الوأ . امهءام علب نا ىزجأو ى مئاص ريغ "

 :ءوضولا ديعاهعكرت دماعو (ق) اجراخ هبصبسانللاف ء ءوضولا ءام مم بونذلا جور

 ّ . ( ق ) بوجولا مدع ىلعال وأ ( ص ) هوا ىلع و
 اضياو ڵ بوجولا ةحجارلا ناتياور هيفو ى لفلا ىف هدماعو اقلطم ي.انلا ىفو

١٤ 

 



 ١٠٦ ( هت.فيكو هودضولا )

 ۔ن... .:::

 نالسني امهنا ىتح رغصالا ثدهلب امهرأأت ليلدب ةرهاظلا ءاضعالا نم فنألاو غلا

 ذخأي ةفرغب امهلسغ زوجيو ( ق ) اهلضفب رمأ ةبانجلا لغب رءألا ينف ، ءوضولا ىف
 مغلا لسغ ضعب راتخاو ًاضي أ فرغلا دي دجنب وأ , اهنم كلذك هنن مث هيفب اهنم.

 هانمي وأ هيديب هجولا لسغ ضرفو & ىرخأ نم ًاكالث فنالاو ةفرغ نم اثالث

 اذك ىرخأل اهنحت مظع فرطو نذأ نمو نقذلل رمشلا داتمم نم لابشلا ىرجأوا

 اهيناج نهف تناك ناو ةيحل ال نا وأ . ءوضولا ىف ةيحللا لبلغت ثيدحل ( ص ) وهو

 نا وأ . رمشلا تحت ام لسغيو ( قا ) نكت ملولو هيلا هنم وأ .اذكر خالل الخاد

 هلعفو ، قاطأو ةرم ةرم ءوضولا زاجأ ملسو هيلع لا ىلص هنال ( ص ) وهو فتكي

 {هتحنبارتلا مميتلا لاصيا بوجو مدعل ال هتحت لصوتال ةدحاولاو ى فيثك هرعشو"

 ك بنن اهعجو ةيحللا ليلغتو ث ىلعأ نم ءدبلاو ( ق ) فيفللا تعت اضيأ همدع
 ةينس ىلع عامجالا نم مزلي مل هنينس ىلع عمجأ ولو ث اهيلع جم ةنسس ليلختلا سبلو

 ك هب ةي آلا ةنسلا ريسفتب ًاذوخأم هن كل ءاجنتسالا ضرف امناو ث اضرف هنوك ىشلا.

 ىرىسيلافىنيلا لسغو اهيلعأمجم ةنس هنوكل ال « هبوجوب ملسو هيلعللا ىلص هكمحلو
 ءاملا لاصياب ( ص ) وهو عباصالا نيب امو ( ق) امهنود وأ ( ص ) وهو نيقفرللاو.

 (قا) (م)اكوجو وأ . ادهيتلكينميب ءدبلا بدنك بدن للخت وأ لق اف كرعالب هزاوج
 اهل اليزنت ال وأ (ص ) ىلع متاخلا ةلجا بتو ى قفرملا قوف ال ةعوطقم قاب

 يزجي وأ ز ةريبجلا ىلع حسملا فالخب رارطضالا مدعل فضو 4 عبصالا ءزج ةلزنم

 اهلخديالو كرعت التح تقاض ناو ( ق ا) اهكرعب انطق زاجو ى كرعالب ءاملا لاصيا
 ىلابو ء ةباغلا ًاعامجا ةفطاعلا ىتحب لخدتو ء اهرسك لضفألاو ى اهلسغ ىزجأ ءاملا

 ىف (ص) وهو ديلا نم قفرللكأيغملا نم نا وأ . اهيف ( ص ) وهو ةضفاخلا ىتحو
 دحاو ىنعم امه عم ينعمب ىلا نوكو ث ةياغلا لوخدو ( قا ) ضعب (ص) و الوأ . ىلا

 طوحأ وهو (م ) و انضعب دنع ةدكؤم هنايآ ىف ءابلا نايلع هلك سأرلا حسمو



 ١٠٧ ( هتيفيكو ءوضولا ىلع مالكلا )

 وأ . انضعب هيلعو { عباصأ ثالثب هريغ نم ىزهجنو { همدقم نم تارعش ثالث وأ

 قاصلالل وأ ، ضيعبتلل اهنا يلع ( ح) ل وهو هعبر وأ ( ش ) .ل وهو عبصأب ةرعش
 نيديلاب ( ق ) (ص) وهو ديدجتب وأ ةيحالا ءامب ولو ( قا ) ضعبلاب قداص هناف
 راتخاو ىزجي ثيح ىلا وأ ء انقلا رخآ ىلا مدقملا نم ةحوجرم ىرسيلاب وأ ىنيب وأ

 ىرسيلا نذأالل هنف انقلا رخآل هنف ةهبجلل طسولا نم ضعبو « مهتملا نم لفسنلا ضعب

 وحنل ءانالا ىف سأر لسغ ديز نب رباج ةهارك ىنعمو . فلخ وأ بنج نم زاجو

 يف يزجي ال لمعتسملا ءاملا نا ىلع هيزنت ال لاطبا ةهارك« دسجلا ىلع ضافيف ةبانجلا
 هب طلتخي ام ءانالا ىف نا وأ . ةيحللا ءامب سأرلا حسمي الف هلثم ءوضولاو ء لاستغالا

 حرجو ث اهيزنت ةهاركلا نوكتف سأرلا ءام ريغ بلاغلا وأ 7 ءاوس امهو سأرلا ءام

 وأ رعثلا ىعتنم :نه هرخآو ( ق ) حسميف سأرلا وأ . حسمي الف دسجلا حرجك افقلا

 ءوضولاو اقلطم ةالصلا ديعب اسان ولو سأرلا كراتو ( ق ) ىلوالا ةرقنلب لصتا ام

 فوغجلا عم واو طقف هحسي وأ . ًاضيأ دعب ام ةداعا !ع وأ . طق فجي : مل نا هحسب . وأ

 (ص ) وهو ةنسلا فالخ دصقي مل نا مهكرت زاج وأ . ةالاوملاو بيت رتلاىف فلحلا ىلع

 وأ ( ص ) وهو سني ملو ردق نا تبجو وأ . ةالاوملا تبجو وأ . رثكألا هيلعو

 ( قا )امهيف لوالا نايسنلل رذعي وأ . فجي م نا وأ . اقلطم تزاج

 اذه » ةرم ةرم أضوت نبح ملسو هبلع هللا ىلص هلوقب ةالاوملاو بيترتلل لدتساو

 نا ردابتي هنا هيفو { ابجوف ىلاوو هيف بتر دقو « هب الا ةالملا هللا لبقي ال ءوضو

 وأ ادعاصف اوضع كرتي وأ الصأ أضوتي ال نأب ةرملا نودب ةالصلا لبقيال هنا دارملا

 ث ثالث ثالثو نبترم ننرمب هلباق هنا كلذل لديو ى م هناف ادعاصف وضعنم اضعب

 « ةمجلاك ةنسلا وأ ساننلا وأ ضيحلا وأ ةبانجلا لسغ لصنب ةالاوملا مدع هركي الو

 ٤ هلم مسو هلع هللا ىلص هنا ءاج هنال هنم نيلجرلا لسغو ث ءوضولا رئاس لسغ نيب

 نيتبقثلا نم هيلا لصوب امو { عفتراو ضفخا ام ايهنطابو نبنذالا رهاظ حيسم نسو



 ٨ ٥ ١ ( ءوضولا هاضءعا نم حوسمملا )

 ديدجتبوأ .سأرل رانم ادهناىلع امهب احسمتف نيديلاب سأرلا حسمي نأب « ءام.ديدبحت الب

 هريغ نم امهنا ىلع ايف دجف ضرف وأ . دوعسم نبا هبحتساو هريغ نم امهنا ىلع
 وأ ( ص ) وهو هيلي ام وهو سأرلا مم امهرهاظ حسم وأ . هنم امهنا ىلع ددجي الوأ

 فللا ا۔ميسانيفو ث ديعي ىلص تح امهكرت دماعو ( ق ا ) هجولا عم امهنطلبو هجاوب ام

 روك ذللو ء كرتلا قلطم نايسنلا نا خيشلامالكفف حلا حسم ىسن نمو : ةخسن هجوو

 دمعلا لباقم دعب

 .(قا) لسغ عم هب وأ . نيبمكلا عم وأ . نيلجرال حبسملا وأ لسغلا ضرفو

 فرشتام ءاملا نمرافظالا عنمت الا ميلقتلا امهدهامت ضعب بحأو , مياصالاك نانبلاو

 } وضع لك دنع هيف ركذلا بدنو . ءوضولا ءاضعأ ىف صخت ام دصقيو هيلع

 المع يلعو روفنم ًابنذ ىنذو اروكشم امس يبس لمجا مهللا ىنيلا هلجر ف لوقيو

 نسو؛ ةرخالا ىفو ايندلا ةيهلا ىف تباثلا لوقلاب ينتبث مهالا ىرسيلا دنعو الوبقم

 ثالثلا قوفكلسلا هبو ء حوسمملا ىف ةرملا ريغ هركي وأ ( ص ) وهو اقلطم ثيلثتلا

 .ناصقن هلناب ناو لسلا ىنمتي ملاعلا نال ماع ريغل وأ . اذكن هتحتو اقلطم لوسغملا ىق

 .ميف . معتالكلمل ة ةرم ىلع راصتقالا كال هركي لهاجلل لاقي هنال ى ءيشب سلو هكرادم

 هركيدارملا لعلو ةهاركلا قوف وهو لهجب لع دقفرمعتقا ناورم تقي ل زاوجلا ب ملناو

 مادقنم حسملا نم خيشلا هركذام حسملا ريركت نم سيلو (قا) لهاجلل هب ىوتفلا
 :ىنعمو ك كرع ةدايز وه امناو ى ءام ديدب الب هنال ما دق ىلا هنم عوجرلاو . فلخ ىلا

 .ميعتلا ىف ديدشلا همامتها نا ملا تارملا ددع هللا همحر ةديبع ينا رابتعا مدع

 حضوم ءوضوااكر ء تارملاو نبترملاب دتعيال هنا ال « فيظنتلاو ءاقنالا هيلعمزاللا

 .وأ . دوعب ولو هيف لظ الب ءانا ف فوشكم فيص سمشمبو « سجنلا رئاسو طئافلا

 عمو (قا) اهعنم مرح وأ . نينيعو رغص نمو ص ريي ذا ءانا ىف هلك طغ ه هركي

 الب ىلصي اكضرالل هركي الو زيمم ىآر؛ مرحو ث ةملظ و أ ةولخب ةروعلا فشك



 ١٠١ ( يحولا لبق انل عرش انلبق نم عرش )

 هيلع هللا ىلص هنال الوأ . فجي مل ام تانسحلا بتكل ليدنمب حسمو ى لي وارس

 ع هندب ىف هن أكهيف مادام هل حبسي هنا يلع ةالصلا بوثب هرك الوا . هب حسم سو

 ضعبل ولو ؛ سيكتتلاو سكملاو نيمل ثيح لامشلا لامتساو مالكلا هركيو

 ( قا ) همم ي الو ءاضعالا

 لبق وضع لكب لسغيف 2 ناكمالا بسحب وضع لكو ؛ نمايتلا بدن و
 هيديب ةرم اهحسمي وأ ء رسيالا مث الوط نميالا فصنلا حسمب هناف سأرلا ىتح هارسي

 ى كلذكر سيالف نذالا ىلا نميالا فرطلا حسيف اهفرط كرتيو اهحسم وأ ك امم

 تاب ضورفملا ىلع نونسملا بيترتو ء كالذكر سيالف نميالا ىلا سأرلا طسو نم وأ
 اهاوسو ًاضرف ةثلاثلا وأ ةيناثلا ىون ولو ، ةنس اهاوسو ضرف ىلوالا ةلسفلا يونت
 اهممق ةعمللا ىلا دصق نا الا اهاوس مع زجي مل اضرف اهاون ىقلا معي مل ناو « حصل ةنس

 هلفن و هتنس نم هضرف لكي هناف ء عييضت الب "ىش ىتبف دهنجا ناو . ضرفلا ةين يلع
 بجاولا ىلع فنالاو مفلا نم ةينانلاكبودنملا نونسملاو ء هريغ اذكو ءوضولا ىف

 ماقملا قيقحت اذه عامجا ينكت ةرملاو ء كلذك مهنم ىلوالا

 حسميو (ق)الوأ . ةنسلا فالخ هنال(ص) وهو تكرت ةلسغ رئاظن تلطبو
 « كلجراو »ب خسنو ناك وأ . (ص) وهو (ان ) الوا . رفسلا ىف وا نبغلا ىلع

 وأ . مهيلعو هيلع ملسو هللا ىلص هلبق ءايبنالل ءوضولا ناكدقو (قا ) يريسفت رظناف

 ةمايقلا موب هعضاوم ضييبت ةمالا هب ةصتخللف ى مهم الو ض

 نساحمو ديحوتلاكختسني ال ام الا الوأ . ىحولا لبق انل عرم انلبق نم عرشو

 دبعت وأ . هدمب يفنلاب مزجيو ىحولا لبق كلذ بف فقو وأ . (ص) وهو قالخالا
 وأ . « انيحوا انا » لو « عبتاو ۔عم ميهاربال هتعيش نم ناو » ) حون ةعيرشب

 . تاي الا « ربصاف » ل مزعلا ىلوأ وأ . ةصاخ جحلا ىف هعرشب وأ « عبتاو » ل هرا

 « انيي ءين ال هنال هب قحا انا » هلوقل ىسيع وأ . « هب قحأ انا » هلوقل يسوم وأ



 ) ءوضولا ضقاون ىلع مالكلا ( ١ إ ه

 نانس نب دلاخو ناوفص ن ةلظنح درب الف روهشم ءىن ال وأ ن ةماعلل ءين ال يأ

 "اهري

 نم نيفخو داوسلا سابل زوجيف ، نبدوسا ىشاجنلا نم نيفخ ءادهالاب كلمو

 هل اناك امهنا ضعب لوقو « طق ناذخ هل ناك ام هنا » ةشئاع نع ام فعضو ةيحد

 « سانلا فلتخا فالتخالا هيف زوجي ال يف لاقيو ى كلملل ىن ةياورلا ناو ، ةيراع

 ءاملعلا فلتخا هيف زوجي ايفو

 ءام ىنهم وأ اردصم ؤضوتلا ىنع لمعتسي همضو واولا حتنب ءوذولا ن لكو

 باتكلل ةمدقملاو ء ءيشلل منا حوتنملاو ردصم مومضلل نأ روهثملاو امسا هب أوضتي

 عورشلا هيلع فقوتي ام ملعللو ك هيف هب عاقتناو هل طابترال دودللا ماما مدق مالك

 مدقت ىنعمب مزاللا مدق نم لادلا رسكب هتياغو هعوضوهو 4۔هرو هدحك هلئاسم ىق

 لصف
 سبايلا مدلا الاوأ .ةدود وأ ةاصحوأ اباي ولو « سجن جورغجي ءوضولا ضقتني

 نذا ىف هلحم جراخبو ربد حيربو . هقلح ىف همعط دجو سلقل ؤضوتلا بدنو . (ق)

 اللب ذبج سبايو بطر .سجن سمو (ق ) نهزواجنا وأ . قشو مفو فناو نيدو

 ةفطنو مدكء يلب وأ ء ناليسلا هنأش امم نهلو تيزو ءاهو لوك ر الا عيرس ، هدرو

 ةرسلا نه ةروعلاو (ق) ىلوتم ريغل نا وأ . ةنسال ةباي ولو ةتيم س هو ةرذعو

 ظيلغو دادحتسالا عضوهو نييثن الكركذلا لوح وأ (ق) امفوخد ىفو ةبكرل

 مجع سب هوضوال » يور امكل معلا هب اهصمخأو ركذلا وأ . نيتدمقملاو نيذخفلا

 ىلع ضقت الب ةيرسلا وأ هجوزل وأ هلولو نيتبقثلاوأ « دادحتصالا عضومو بنذلا

 هكرتف هسم اذا اها ڵ فلملا ىف كللذو (قا) (م) هيلع ضقتني وأ . ايه:ه سوسمم

 ۔ مهت الف اضيا سام ذئنيح سوسمملا نال نطق امم امهيلع ضقتني هناف سملا ىلع اقب

 فعضو ىدعتملا نم اهحتفو



 ١١١ ( ءوضولا ضقاون )

 رلو اهبةقلحلاو ركذلا سمب وأ . ًاملطم اهب وأ . ًادعاهنطابوأ ديلاب الا ًااطم ضقن ال وأ

 هيلع دربو ء ثدح يف كثل ةالصلا ى امهب الوأ (ح) . هسمب الوأ (ش) لئاحب

 .ةجال البون ىلع اهيف امهبو «هءوضو ضقتنا هتروع ىلا ىضفا ءىرما اميا » مومع

 (ص) وهو هتيرسو هجوزل ركذلبو ( تا) ديلا ريغب ركذلا سم ءوضولا بحتسي وأ
 ءلاستغالك« عوطتم نم اهردقو ةنون ولو ةفشلا تباغ نا وأ . اهجرف ىف نا وأ

 وأ .ةذلم ةيبنجا سمو (قا ) ةيرسلاو ديسلاو نيجوزلا نيب جرفلا رظنب ال انعضو

 ايقرك/ ةرورضل الا (ص) ىلع رظنلا نم دشا سملا نا هيفو { نيذكللاو هجولا ريغ

 نا وا .ادمع نا وا . ةذل نهعم دجوب لو { هاود نمه دجوي { ةيجتو ةاوادهو

 ركذ هلواىنا اهل دجو ناو ( قا) ءاوس امه وا . سل نم دشا رظنلا وا . دي نطابب

 قوف امل رظنلاب الو ( ح) و (ان) ةيرسلاو جوزلا ليبقتبال ء ضقتناو كلذ زي م

 اهريذكي ه وا . عنملا (ص) و (ق) سملا ىفو 2 ةوهش الب ةبكر تحتو ةجربتم ةرس
 قوف اسم وا رظنب الو (ق) امرحم حيبتال اهسفن اهتحابا نال (ص) وهو ءاسنلا نم
 هنياو خاو نباو با رظني ال وا .روس ه وباو خرشلا لاق امك ةمرحم ةبكر تعتو ةرس

 طرقلا عضومل نورظني وا . اهوخو قاسو ردصو رم_ثل ، تخا نباو لاخو معو

 ( قا ) لاخلللاو راوسلاو ةدالقلاو

 نهئانآوأ » ىلاعت هلوق هل لدي روه وباو خيثلالاق امو ء بسنلاكع اضرلاو

 الب اهتبكر تحتو اهنرسىقوف ام رظن ةارملا ,عو مراحمللف ةيآلا « نهناومب ءابآ وا

 جرفبالو(قا) ىثا وا اركذ هب ضتنني وا اركذ نا وا ريغصلا جرفرسمبالو ء ةوهش

 وا رظانلا ركذ راشتنا لاح ادمع ولو ةوهش ريغل ربغص جرفلو هل رظنبالو ساب ةباد

 وه املكو ث ريزنخ ملو مدو ةتيمو رمخ س .و (قا ) ىثنا نا وا هلاح دمعلا هضقني

 اضوتيالو تحيبا ذا الوا . هاركاوا ةس.خلا لك“ال ء هربغب سجنتمو تاذلاب ست

 الوا . ىذه ريغ ربزغخو ةدودم ةتيمو سباي مدب يجني الوأ . حيبا ماعط نم

 



 ١١٦٢ ) لاستغالا ىلع مالكلا (

 لاط نا مونب ولو لقع لاوزبو ( قا ) ( ان) ةصمخمل ولو رلاب الو « الصا ءارك الا

 هعم لاط ففخو (ص) وهو رصق ليقثبوأ ههم ولو فخ ورصق نا ال « مجضمم لقثو

 ثيدحل بتحمو مئاق امهب الوا . اليوط سعان ءىكتمو دجاس وحن مونبوأ امهب الأ

 مدمكوهو ء ثدح نقوي ملام الوأ اقلطممونب وأ « امحطضم مان نملع ءوضولا امنا ».

 نع ىلصملا فرسنيال » ثيدحل طقف ةالص ىف اذكو ا . فيعض ذاش يذلاب ضقنلا

 (قا) ةالصلا ف كلذرصحب مهنا هيفو « ةحار مشي وا اتوص عمسيىتح كشال هنالص
 نم يه و ًادمع ةروعو 2 اةلطم ةوهشل ةيرسو ةجوز ربغ رظنو سك ة ريبكبو

 لقنو تبو هيف امرك ابىلوتم ركذو (ق) هب الوا . ايهوخدب ةبكرل ةماو غلاب ةرس
 نا طرشب :حاضيالا لوق دارمو ث هارك ا الب مقاوفالغجب رابخا دمعو ك اداسفا مالك

 ةغل وهو ابذك ييل ذا مهفاف لاكشا الف ناسللا طلغ جارخلا ء خلا هداقتعا نوكي

 نيناجملاو لافطالاو .فلكم ريغنماو (قا) ايلوأ .دقملوأ عقاولربخ ةفلاخم مجلا دنع

 ريغ ىلع رسو مرحم عامتساو (ق) ( ؟ ) رانلا لهاو ةنجلا لها سنج نم امهنال طقق.
 رس باتكرظنو حونو ( قا ) هيلع عمتجا وأ . يننا وأ .لبطب وهلو 2 هعمتسم

 بسحب ث مسا حبتقاب ايهلعفو اهبحاصو ةروعو ةرذع ركذبو ى نذا الب لزغم ةمرحو

 , ةرذعل ءرخك هريغ فرع ف حبقي مل ولو , ضقن هفرع ىف حبق ناف ركاذلا فرع

 بسن نا وأ نهب تش ناوأ . اهجارخال ةءارخو ةبسن وا جارخاب اهبحاصل ءراخو.

 مامالا فلخوأ (م) و (ان) ةالص ىف ةهقهقو { ثيبخ مالكل كبو (قا) جرفلاو ةرذملا

 ةثالثلاب وأ . ةوهش رظنو ةرجاف نيميو بذكو ةميمنو ةبيغو كارشابوأ . طقف لداعلا

 بجو وأ . (شر) و (ان) ضقن فكش نا ديدبت بدنو (قا) ريخالا عمدأ . ىلوالا .

 (ق) ةالصلا يف كلذ رصحي مل هنا هيفو خلا «فرسهنيال» ثيدحل (م) ةالص ريغ ىف-

 لصف
 وأ ةميهب يف ولو عوطقم نم اهردق وأ ى ةفونلم ولو ةفشح ةبيغب لسفلا بجو



 ١١٣ ( لسغلا هب بجي ام )

 عم عب رأ باعش:نب دودقلاب وأ /ص) وهواهاياولو تيم وأ يح ربد وأ لبق ىف ء لفط.

 نم ءاملا } ثيدحو (قا) نيذخفلا لوصاو نبيثنالانيب ام ءاقتلاب وأ . سفنلا داهجا

 ىف نيثطاوتم ىلعلسغالو (قا) مالتحاب صوصخم وأ . درو قاب وأ . خوسنم « ءاملا

 غلب مز" ىلع الو (ق) ضمي (ص) و اهيلعوأ ا (ص) وه (ت) لازناب الا جرف ريغ

 ربغص اهثطو : فمضو ةقهارملا يهو ء ةالصلاب رمؤت ريبك ةءوطوم لسفت وأ"
 نآ وأ . جرخيلولو ين يم لوزنبو (قا ) عبصاك ه هركذ نال اهلازنابالا الوأ (ص)وهو.

 ء ةقيقح ةبانج ىمسيو ةلءارفصي دقوءضيبا نينخ : علطلا حمار ءام وهو (ق ) قفد

 ةذل الب وا مالتحاب ىنانم ولو“« هب ندبلاب مئاقلا ىنهلاوه يذلا ببسملا مساب ةيمست واا

 ك هدعبو راشتنالا لبق قيقر ءاموهو يذميو (ق)الوزن تدمع نا وأ ايحيف (ص) ىلع
 ءاجنتسا ايب وا . رفصا ول ضيبا هلبقو لوبلا دعب يدوو ى رظن وا عامس وا ركت

 ارذحوا ى ادبعت هلك يا هلجال ركذلا حضنب ثيدلا ءاجو (ص) وهو طقن ء وضوو.

 (ق) فيفخلسغ هب دارم وأ . رهاظ لع احضن طقف هعضوم وأ لسفلانم رشني دق امم
 ىف اهتلدا هللا لعج و ث ةثالثلا هايملا نيب لاجرلا نم فلكملا ىلع قرفلا ببيو

 هيف امم هوحنو مالتحالب لسنلا اهيلعبجي هنا ك حيحصلا ذا ةفلكملا يلعو (ت)اهسفن

 . يللا لب يدملاو يذولا ةفرعم اههمزلي م ‘ يللاب الا اهيلع لسغ ال انلق اذاو ث ءاملا

 اهمزل و ث اهعب الا اهيلع لسغال هناب لوقاا ىلع ، طقف يدملاو ىملا ةفرعم ايعمزلو.
 مد و ةضاحتسا هفالخ نال ث طقف همد (ت) ةدالولاو ةضاحتسالاو ضيلا مد ةفرعم

 زعيملاي لمعت لوقي نم دنع ةضاحتسالا مد اهمزلي معن ٠ ةدالولاب فورعم ساننلا'

 ( قاز ةحأرلاك ايؤر ٣ ه وأ . يذمو يدو ريغ نا وأ . نكمي ثيح ليللا للب لسغيو

 لسفي الو تومو ( ق )الوا . مالساو ( ق ) هعم فج مل نا وا . سافنو ضيحبو
 هال ء توملاب لزنن هنا ىنعمب بنبح ! توملا ن ل لسغي وا. بنج ريغ ديهشو كرشم..

 لينقو ( قا ) ةكرعم ىف تام نا وا . ةطوح لسغيف لبق لزني نا حصي هنا ليقا

 وأ . اهموي انام هللا لسف حي رجو ءاسفنو اضيأ ) م ( و )ان) لسذبو (ش) صوصل

 ١٥



 ) لسغل ا نونسم (. ١ ١ ة

 )ق :9 نولب وا . اهريغ وأ ةلخن طقاسو هيلع طيقس و 7 يتقو ( ق ) نالشي

 :ئ نبتمكر اهتالص ديقب ال , اهمويل اقح رجفلا دمب ةممجال بوجو الب نسر

 ةكم لوخدو ( ق) فعضو نهل بوجوب وأ . اديكأت ةرمعو جح ىمارحاو ليق

 عم هلو ، ىمس البو هدحو فاوطو ىنمو فوقول بدنو « ةماجح دعبو نيديملاو

 ةالص وأ ء ةضاحتسم ةالص وأ ىنالص لكلو (ق) هل ال وأ . تيم لسغ دمب و ىعس

 , ةسئلل أرط مد عاطقنالو (ق) بجو وأ . ةسئآولو ليل ةالصل اذكو ث راهن

 4 همات لبق سايالا تلخد نا سايالا نم همامت دعي ضيح وهف سايالا لبق اهءاج امو

 نيعبرأ مغل (ق) لسغ اهيلع له مد الب تدلو نمو" طقف هب لسنلا اهيلع بجيف
٥ 
 م

  

 . امد مايا ةثالثب تمتخ نا وأ . ناك نا اهتقو مالو ، تقو اهل نكي مل نا

 نم ىلصت مد الب تدلو نا وأ . دحاوب وأ . ةنالثب تئدب نا الا وأ . نيمويب

 ةالاومو ابيترتو ، لوهذلا رضي الو ى اباحصتساو ةين ءوضولاكو هو (قا ) اهنيح

 ءاملا لاصياك امهيف بجو وأ . ةيحل ليلخو (ق) ابودنم وأ . هيف ان ونه انمايتو

 دعبو عورشلا ليبق اركذو ى فيثكلا تحت

 هدسج لسغ ناو ى السغ وضع لكل ددع نا لقاب ال ثالثلا قوفب اهركو
 نا ىلع ثالث ىلا اذه دمعتي وأ . رخآ السغ ددجي نا هل هرك مت ىتح ةرم ةرم هلك

 وضع لكممأ دحاو ضرف ىهأ ءوضولا ءاضعا يف فلتخا امك( ق) دحاو وضع دجلا

 . نيلجرلا نم سيكتتو « بصلاراثكأ و ث مالكبو ء سجنوأ ط:اغعضوميفو ء ضرف

 دسجلاو سأرلا نبب الا هركي سيكتت ال وأ . قوف ىلا كلذ ريغ وأ . ةرسلا نم وأ

 (ق) دسجلا ىقاب سيكتت رضي مل سأرلا مدق نف
 نآرقلا نم ندبلا عومجم لسغو ى رضم بصلا ذا نينذالا نطاب حس. نسو

 ةلسغ ناك ىأرلاب اثالث حسم ولو ث ةرم لسنلا لدب حسمي امهنطاب نا ةنسلا تنيبو
 هيلع هللا ىلص ناكو ةعمجك ةبانج ريغل ناك ولو هيلجر الا وأ . هلبف ءوضولاو ء ةمات

 :ه



 ١١٥١ (ههبشو بنجلا هنع عنمي ام . ةغدلا لاستغا ةيفيك (

 ضانا اذاف امهرخؤي ةراتو . هدسج لسغ لبق هيمدق لسغي ةرات لسغل أضوت اذا ملسو

 مدع يلع ءانب لبق هتروع لسغي نأب كلذو هيمدق لسغيف ىحنت هدسج ىلع ءاملا

 . هب ضقن الهنا ىلع روظب وأ . ةفوفلم اهب وأ . دي ريغب اهلسنب وأ . بيترتلا بوجو

 ىزج لقام نالكرعالو دش الب ءاملا بصي وأ . كرعلاكن وكيف ديعب زم ءاملابمصي وأ

 غارفاو ء ءانالا ىفايهاخدا لبق نيديلا لسغو طوحأ هريخأتو ى كرع الب هيلع بصلا

 ع ةدحاو ةدحاو دعب لسفي و ةدحاو ثالثلا دعتو هلسخل اليهست انالث سأرلا.ىلع ءامل

 هركو ، ءىش لك لبق ليجمتلاك« ىلوالا اهئالث سأرلل ىفكثالن اثالث لسغ نا و

 نا ةهارك الب كاذ زاج وأ . ثاركو محلو نا مرحي وأ .الوأ . هلبق برشو لكأ

 ءوضو وهو ى هافو هلسغ وأ . هيديو هلسن وأ . ةالهلا ءوضو ًاضوتو سجنلا لسغ

 لسو هيلع هللا ىلص هنعو (قا ) حاورالا عم دجت هبو ىرخا ةبانجالا هضةني ال
 لسغيو ىجنتيو ةبانجال _ هيلجر ىتح ىأ _ هدسج لسغيو هيمدق الا أضوتي هنأ »

 ههركو ك لاستغالا لبق ائيش هلمع ميرحت نود ةدشب رباج هركو ءوضوال ىأ « هيمدق
 باطلا نال (ص) وهو ال وأ . لبق ريط نا ءوضو نع ىزهيو ديدشت الب امن
 لجر اميا » ثيدحل لاستغالا نبح هتروع سي ال لوالا ىلعو ، ءوضولاو لدنلاب ءاج

 ثدحلا نا معز نم معز يلع الا « ههوضو ضقتنا هتروع ىلا هديب ىضفا ةأرما وأ

 (ص) ىلع امهيف ليلق ءاقب رفتفي الو هب لعي ال امم وهو ء هضقني ال ءوضولا ءانثا ىف

 (قل )هنكمي ل ناوأ .ىزجا لوبلا لبق لستغا ناو ءربدا ام لبقولامشلا دمب لبقأ ام

 لوقففلبيل و ء لسنلا داعا الاو أضوت هلبةلاب نف لسغلا دعب تجرخ نا :ىلع نعو
 الو « ةالصلا الا لسنلا داعا ةفطن تناب ناف ءادوس ىلع لسنلا دعب اهجورخ ةذاعالا

 تداعا ميتلا لبق تحبصا مميتن نم لوبلاب تلغتشا ناو ةأرما ىلع ةداعا ال و لوب

 ولو بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا للب رهط و ع عييضت كلذ نال اهموي و ىفمام موص

 عطقلا دعب ولو هلسغ نا هل زاج وا (ص)وهو عنموا .ثنتلا ءاقلا مهل هركو مارح نم

 هدعب ناتيآمشلوا .الوا . فحصم سمو نآرقلا ةأ ءرقو دجسملا لوخد اوعامو (قا)

 



 "١١ ) ًآءرشو ةغل ضيحلا (

 اتفاخ زا وا .امهلوا . رثك اوا ةي آلا تمت اذا ليلقلل ذوعتلا ببييال هنا مهوتي الف ذومت

 ال و. هنوسجني ال اوناكنا مارحلا ريغ لوخد مهل حيبا وا .ارام هلوخد هلوا . اناف

 نالو ثيدحل ةءارقلا منم نال مظعا وهو هللا ركذ زاوج ىف ةءارقلا زيجمل ليلد

 نيتفشلا اوكرح ول و نذا عايسا الب نآرقلا ركذ مهلو(قا) هغيلأتو هللا مالك نآرقلا

 ال فييكتلا نا ىلع ايه كيرحتالب مهلوا ةءارقال فييك نذا.عامسا الب كلذ نال

 برق اذا : هنا باتكلا رخآ خيشلل ىنأي اك طوحاو حصا وهو هيف كيرحت

 هركو ةي آلا «ارشب ءاملانمقلخ ىذلا » هلل دجلا هناسل كرعيالو هفن ىف لاق لازنالا

 تحت جاورالا عم دجست الف ءامسلا باب نم حورلا هب درت ذا ةبانج وأ سجن عم مون

 رم امك أضوت نا الا شرعلا

 لصف

 ء يواو اذ نال مدلا عامتجا ثيح نم عانجاال راجفنالا وأ ناليسلا ةغل ضيحلا

 هببسو ( ق ) لعفلاب رهطلاو ضيحلا ى ءاتلا وأ . ةرهاطو رهاطو ةضئاحو ضئاح لامي

 . اهيمرو ةطنحلا ةرجش اهرسك أ . اهل اباقع ةرجشلا نم لك أ ىلع مدآ ءاوح ةناغا
 ىسو ( قا ) ةرجفل ةيليئارسا هب نحتها نم لوأ وأ . اهمئاوق بلسب ةيحلا اهباقع وأ
 اك ارفو اكورعو اهلوأ حتنب اكرعو اكأرعو سمطو ًارابكأو ًائمطو ًاضاحمو ًاضيحم

 عبضلاو ًاضبأ بنرالا ضيحتو { ًاراصعاو ًاسافنو اماردو سردو اكحضو ىذأو

 ةبلكلاو سرفلاو شاغللا و

 هتحئارو هنولب ءامدلا رئاس نع ريغتم يأ نسآ وهف نتنم نين دوسأ مد ًاعرشو

 لبق نه ( ق ) رطق وأ ( ص ) وهو ضلاف امهنيبام وا ةرشع وأ مايأ ةنالن قاب هنخنو
 تاذ ىهو ةسي آلا نود امل ةدالوو ةلع الب نيسلا دعب ةدحوم عبس ىف لوخد تاذ

 . نامو هلقأ وأ ( قا ) نيسمخو سمخ وأ . نيسمخ وأ (ص) وهو نيتس ىف لوخد
 ضعب ( ص ) و ةدابعلل جار ىف ءاضيبلا ةصقلا اهبقع ةعفد وأ .ةعاس وأ . موب وأ



 ١٧ ( ةضاحتسالاو ضيحلا ماكحأ )

 كرتتف { خيشلا مالك ف ةدحاو ةعفدلاو ةعاسلا لب ( ت ) ( قا ) ناذاش امهو

 اهمزجحيالو اهموب مود اهلو ث ةعاص دغلا نم حبصت و اهب اهموص ضقني و ةمفدلاب ةالصلا

 لسنلا دمب اهعامج اهجوزلو ث اهعامج هموب لايمأ جراخ رطفأ رفس نم ىن آلا اهجوزف
 دنع ثنتلا ىقلتالو لسنلا لبق هلف ڵ ةالصلا تقو جرخ ىتح تعيض نا الا هلبق ال

 هلعةتالامم نكمي ام رئاس اذكو اهسفن ىه الو ڵاهقلطي الو لستنت ملام اهدعب الو ةهفدلا

 وأ . ًاقلطم رشع ةس هرثك أ وأ . ءاربتسا وأ ةدع يف ةعفدلا دمت الو ء ضئاحلا

 حسمو ( قا ) ةأرملا ةوق بسحب وأ . رشع ةينامث وأ . رشع ةعبس وأ . ةئدتبملا
 ص مةبو ةملح مدك ة رمح ديدشب رظون لكشأ ناو ث ةمكأ ركاضرع اهلع ىن اها رسيي

 ىلع ةئدتبملا مد ديزي ناب ضيحلا تقو ذاغنا لبق وأ اهريط تقو لخاد هنأر ناو

 رجفالو ممجب نينالص لكل (ق) امن وأ . ابدن تلستغا سايالا دعب وأ رشع ىتا
 وأ ( قا) ةلسغ ليللا ةالصل و ةلسغ راهنلا ةالصا وأ . ةالص لكلل وأ . هدحو

 (ق) هب وأ . لاستغا الب تلص هلخاد هب تيدا ناف لمرلا نم ةرح تبنإب ةالصلاعدت

 قلطتو ( ق) محللا ءاكوأ . اهنود ةب رتلاو ريغتم مد ىهو ةردكلاو ةرفصلاو

 نود ةربغلاو ةرملاو روطلا بتع مدلا ةلاسغ ىلعو ضيحلا ةدم ىقبي ل مد ىلع

 ىلغ تليج وف همايا ف ضيح وأ . رهطلا وأ (ص) وهو نهقباس كح ىف ةردكلا

 ضيحلا تقو ريغ ىف ولو ضبح نهف اقلطم وأ . مودلاو ةالصلا تكرتل روطلا مامت
 (ص)وهو ضيح ضلا لخاد سبيتلاو (قا ( لزغتو نب علطتف هيلعو ةئدتبل ولو

 وأ . رشع ةسمخ وأ (ص ) وهو ةرشع وأ . مايأ ةنالن ريطلا لقأو ( ق) ريط وأ

 نوسخو دحأ , اهل نوكي نا زوجيف (ص) وهو نوتس هرثكأو (قا ) رشع ةعبس
 وأ ..ةعبرأ وأ . رهشأ ةثالث وأ . تضاحتسا اذا تءاش اهيأ يلا بسنت اتقو

 (قا)هلدحال

 لصف
 تلسغ ةئالثألبق تريط ناو موصلاو ةالصلا تكرت ضيح مد تأر نم



 (رهلتلاو ضيحال تقولا ذخأ ) ١١٨

 تلستغا ةرشع ىلا رثكأ وأ اهمتا ناو () ال وأ ( ص) وهو امهنداعاو سجنلا

 وأ .. ةالض نيسمخ تاص عطقني مل ناف نيموي ترظتنا اهدعب ماد ناو « تلصو

 نينالص وأ . ةالص لكل لاستغاب ةرشملا مامت عم ةالص نيسمخ وأ . مايأ ةرشع

 مل ناف ( تا ) دعب ةالص وأ نيتالص لكا بدنيو ةرم وأ . هدحو رجفللو امهممبنو

 ىبرقلا ىلوالاو اهرهط ىف ةبيرقلف ةئدتبم ناو ، اهرهطو اهضيح ىتقول تبستنا عطقني
 وهو ضيحلا نم ريطلا ىف مالكلا نال ى انه ةنملا نم ىلوأ ةلاحلا نا الا ىبرقلاف

 وحصلا لاح ربغت ةنونجم وأ ةتيم وأ 2 اهتقدص اذا ةكرشم ناو بالاب ال ب.نأ مالا

 رظنتو ةرشع كرتت مث هيلصت ام يلصت ديح مل نا ةملسمو ةما وأ ، نونجلا لبق وأ

 هللا جرفي ىتح ةرشع ىلصتو رشعىتا كرتت مث ةنس اذكحو نيموي

 ذثنيح ىلص هنال ةالصلا ىف اهنيد رمأ ماهبا اهيلع دتشا اهنا ةالتبم اهنوك ينعمو

 أهيلع ترم ذا كحتساو رمالا اهيلع لاط هنا وأ 5 اهتييرقل تقو البو اه تقو الب

 دعبترمط نا اماو راظتنا تقو نم مدلا ماد نا كلذو مدب ىمهو ةعبرالا لوصفلا

 وأ ى رهطلا تةو ىصقأ اهنال ضيح نيتسلا دعب تيمدا ناف ىلصتو لسنفتف راظتنا
 الصا ةأرما بستنت ال ليقو ث هدعب وأ راظتنا ىلع ارهط تقوت ال ذا تبستنا اهلبق
 ا ةالصلا كرتت ةضاحتمملا ةئدنبماف ع ضرح ةرشع ةالص دعب مد لك نا يلع

 ةرشع ىلصو اموي رشع

 لصف
 ٠ اهدعبو اهلبق مدب ًاللخح وأ 6 ةرمشعن٥ه لقأ ارهطف ضيح تقو حمصيام تأر نا .

 ىف ةالص نيسمخ تلك و تلسنغا ى مايأ ةرشع نود ايف هدعب وأ راظتنا ىلعوأ

 مايأ ةرشع ثعت ناو ) ق ( اهدعب مدل ىطعت وأ . رم ك تسن او مايأ ةرشع

 رشع ىداحلا برغم ديزنق رجفلا لبق رهطت نا لثم س اهنما ةالص نوسمخ ال

 نوسخلا تم ناو ‘ .رجنلاو امه درت سمشلا عرلط لبق ترهط ناو 4 هءاشعو



 ١١٨٩ ( رهطلا فاصوأ _ طقسلا ةدع _ راظتنالا )

 ىلصتف ةعست كلذ دمب ديزتو سمشلا عولط دمب رهطت نا لثم اهنما ةرشعلا ال:

 ةثدتبملا ضح لصأو ع سمشلا عواط ىلا رهاط ىعف رجفلاو ءاش.لاو برل

 ام عم وأ . رشع دحا لبق صلاخلا مدلا مايا هيلا مضت ةئالث وأ . موي وأ . ناموي

 مضت وأ . عطاق ربط هنال ةثالث دب امدف ارهط ال (ص ) وهو رهطلا مايأ نم نهنيب
 تيمدا مويب دتعتو (قا) لصا وه وأ . موي وأ . ةثالث سافنلاو ةرشع زوابحن م \ه

 (قا) هرمظ وأ (ص) وهو هسمش وأ ء هرج لبق ترهط وأ
 نيتس تاذل وأ . ةئالث وأ . موي وأ (ص) وهو ناموي ضيحلا ىف مدلا راظنناو

 لوخدلا سيالا تقو نأب لوقلا ىلع نبمسنلا نيبو اهنيب نكي ملام ةسمخ ادعاصف

 ةليلو موي مدلا ريغو ةنالن سافنلا ىفو ذئنيح اهيلع راظتنا الف مايأ ةعبرأ نيمستلا ىف

 ه ةقلعلاو ث ءاملاب بوذت ال ىتلا ةنطنلا ةدعو (قا)الصأ راظتنا ال وأ . امهيف

 نورشعو دحاف رشع ةعبراف ةعبسف ةعبرأ وأ. اموب نوعبرأ مظعلاو ث ةغضملاو

 اهتقو نم رظتنت الو ء موي هريغلو ةئالث مدلل هلك كلذ ىف راظتنالاو ( ق) نوعب راف

 ضبحلل نوكي الو موي اهراظتناف امو اهنع تلزن ناو ؛ رشع ةعبس وأ رشع ةسخ
 (ق) ثالثب وا (ص) وهو اهباقلطم رهطلاو ةرب ةئدبملل ررقتو دحاو تقو الا

 (م ) لا ضعبو (ان ) دسقا وهو ةضفلا وأ همئاكوأ ريجلاكق يقر ءام اما رهطلاو

 بورغل بورغ نم وأ ةليلو موب رادقم اهثقو دمب ترظتنا هتدانعم تفج نلف

 . لسغلا تداعأ ءاملا ءاج ناو (ق) مويلا ضعب ىنلي هنا نم مدقت امل ( ص ) وهو

 وأ ريجلا نم ركذ ام وه ثيدحلا ىف ءاضيبلا ةصقلاو (ق) (ص) وه (ت) ال وا

 ضعب دنع دمقاو هتداثعمل وهو ةفاج ةقرخلا جرخت ناب فونج اماو ، ةضفلا وأ همام

 كلذ ديرا ول هنا هيفو ث اهسفن ءاضيبلا ةفرحلا ثيدحلا ىف ةصقلا نا ىلع (م) دا

 ءاضيب اهارت ىتح لاقي لب ى اهنع عنمت ال اهتيؤر نال ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح دني

 فلكت اذهب اهنيؤر ليوأتو اهوحن وأ ةرفص اهرينت ملاملاح ىلع

 



 ١٢٥ ) ةالصلا ءاسفنلا كرتت ىنم (

 لصف
 اذف ى هاصقا غلبت ملو ضيحلا تزيم ام ةالصلا تكرت ةئدتبم تضاحتسا نا

 رشع ةعبس وأ ٠ رشع ةسمخ تكرت زهت مل ناو ؛ راظتنا نودب تلص هنع تربنت

 هتفص عاطقنال تلص زيمت ةداتعم وأ (قا) نيموي ترظتناو ةرشع وأ . تلصو

 اهجوز اهبنتجاو كلذك تاص زيمت الاو رم ام دح ىلع تلستغاو ن راظتنا الب

 :امهنم لقا اذكو ء اهتقو تناك رشع ةعبسل وأ . رشع ةسخل ترهط ناو ث اطايتحا

 .وأ ةالص نم تضق اهو ث ارذن وا ةرافكو أ ءاضق وأ ءادا .هيف تماص ام تداعاو

 ةضاحتسا ىلا اهءادا ترخاف ضيح ىف تظقيف رهط ىف ةالص نع مونل اهيف تناك

 .تلعف اهنا فاثكتال اهيف اهندأف ةضاحتسا وا ضيح ىلا نايسن وأ { دب الو
 ام حصو تداتعا ام اهتقوف الاو ةر عولطلا لق نم لوق كلذو « ضيح ىف كلذ

 اهلمح نابف ةالصلا تكرت ناف (ص) وهو اضيح لماحلا مد سبلو تضق امو تماص
 وأ . اهتدامكءاج نا ضيح وأ . عاضرلاو يزلاو ضرملاو ربكذاكهمطقي ذا اهندلعا

 .تضكر ا ذاوأ.مطقني ملو اهمد ءاجو ةدالوالتءجوا اذا موسلا ةالهااكرمنو اقلاعه

 اذا وأ . تكرت ام تداعاو تلص ءاملا وأ مدلا عطقنا ناف ءاملا جرخ اذا وأ . ةدالوال

 '(قا)(ص) وهو ددمت نا اهيف ام عيمج وأ . هلكو أ . هغدن وأ دلولا ضب جرخ

 .ءادتباف لبق تعضو ام لكف © تقو اه ناكدقو تعضو اذاف لكل دادتعالا ىلعو

 اذكو تقولا جورخ لبق تعضو امل فن أتستو ى ةعاس الا قبت مولو لوالا نم ةدعلا

 .ىناثلل فنأتست وأ لوالا نم بسحت كلذكف تقو اه نكي ناو ى ادداصف ثلاثلا
 دصب الا رهطت ملف تقو اه نكي مل ناو « لوالا تقو مامت دمب تعضو اذا امك

 نيسبرالا لوقكس اننلا ىصقأ لاوقأو نبمبرالا نوداملال قاثل تننأتسا نيرال

 فنأتست وأ .ةدحاوف لوالا ةدع ىف تطقسا ام لكف ةب ةعضب ادلو طةست نمو

 (قا) اهرخآ عضت ىتح ىلصن دأ . هل



 ١٦١ ( ٠اسفنلا ماكحأو سافنلا )

 لصف

 اهبقعي مل ولو هنا ىنعمب اسافن نوكتت ةفدلاو ڵ هيا تداز ضيح سافنلا

 هتقو لقأ لبق مطقنا نا تكرت ام ديمت ال هنا وأ . لصت مل ةرغص وحن وأ ء سبيت الا

 دنعوأ ء نيعبرالا دعب تاستغا اهريغ الو ةرفص الو مد الب تدلوناو ى ةرشع وهو

 ساننلافاتقو اهل كالذ ناكرب نيعبرالا لبق رهطلا ءىحم دنع وأ « ناك نا داتعملا اهتقو

 الوأ ادعاصف ةعفد طرشب وأ . هب مخ ملو مدب دتبب ولو اذه يلع هسأرب لصأ

 .نبح نم ىلصت ىمف : الب لسغ ال وأ . ارخآو ال وأ موي وا . طقن ارخآ وأ . ارخآو

 دهب عطقني ناو (ق) نوعست وأ (ص) وهو نوبرأ هرثك او (قا) تدلو

 عجر ناو ى ةهاركب ليق اهئطو زاج نيمبرالا لق مطقنا ناو ء ةضاحتسكمق هراظتنا

 (ق) (ص) وهوال وأ . ةالص نم تذق امو اهيف تماص ام تداعأ اهمامت لبق

 ىف ةالصلا انكرت ناو ء هيضم لبق لبق مدلا اهمجارو اهتقو مامت لبق ترمط ض:احك

 اقلطم ةالصلا اكرتت نا اههتينب انك اه ء همامت لبق مدلا ايهعجار مث امهتقو لخاد ربط

 الف عجريس هنا بيغلا بحب امأو ث هعوجرب نايردتال ذا عجريال مدلا ناكولو

 اتصع وأ . ايف بيغ ع الو هعوجر ىضتقمب اهلمعو عجرب نا اهتينب وأ . ناكلم
 .كرقلا درجاتكلله وأ .ان ريغل وهو مني مل ام اهكرتب نارمؤت وا .ال وأ . اهاديهتو

 (قا) (ص) وهو ريطلا بذكي ال ذا ةالصلا امهيلع بجاولاو
 .ء ةثدنبملا ىعبرا دعب وأ ى ميا ةرشع رهط دمب عجرو ءاسفن نع مد عق ةنا ناو

 راظتنا الو نيب رهط الب تلستغا نهو ذ سافنف كاذ لبق و أ ٨ ضيح ةداتعملا ةداع و ]

 .هيلعو راظتنالاب لوقي ال اضعب نأ ر.و ث راظتنالا تقو ىضم و أ . اهءاج اذا تداعا

 .اهءاج م 7 : مدلا راظتنا دعب تلستغا اذا : رثالا ىفف دعب روطلا ءاج اذاو » لبق لدتغتف

 دعب تماصوأ تلصام د.فدعب امل لستفت ملناو ؛ ىضم ام حصو دمب ال تادتغا رهاطلا

 .وأ . عباتي مل ذا موصلا نم ىضم ام دسنيف موهلا ىضقت تناك نا الا لبق ام ال

١٦ 



 ١٧٦ ( سافنلاو ةيحلا يف عامجلا شا (

 اهيلع لسغ ةداعا ال (ت) حص.

 دمب الا مدلا رثكا وأ اقلطم هركب وأ (ص) وهو ةضاحتسملا ءطو هركي الو

 فقوو ث الوأ . ةعبارلا ىفوا . روهجلا دنع ادمع هب ضئاحلا مرحو (قا) لفلا

 دارم وه ليق ى رانيد الك مزلو ةرفص وأ مد ىن اهات أ نيف هللا همحر ةديبع وأ

 (ت) حون ىناكانم هب لاق نم لق ذا نيفلاخملل هبسنو دهمال لاو ةرافكلاب حاضيالا

 وأ . ةرفصلا ىف هغصن مزاللا وأ . ةرافك هايسو ىذمرتلا هل بوب امك هدارم وه.

 ىتأ نم » ثيدحل (ص) و ميظع بنذ وهو (ص) وهو مرحت الو ةبوتلا وأ ۔ اقلطم
 مل نا لفلا لبق ءطولاو () « ايظع ابنذ ىفأ دقف اهربد وأ اهضيح ىف هنأرما

 (قا)ءىشب هل برقتي وأ .هيلع ءىشال وأ . رهطلا لبق هلثم تقولا جرخ ىتح عيضت

 (ص) و اهتحت ولو زاج وأ . ةرسلا قوف زاجو سادم وأ روهقم ىلع ءىش الو
 ملسو هبلع هللا ىلص هلوقف « جرفلا ادعام ضئاحلا نم لحي » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل

 اهجوز باغ ناف عامجلل عاد هن ال نيزتت الو ( ق ر طايتحا « رازالا قوف ىؤن »
 ءاثرلل ةأرملا نيزنت الو ، اه زاج ىمعأ ناك وأ ء هل ةجاح ال وأ « جوز اهل نكي و

 . اقلطم هيف ةدرفنم اهتبب ىف زاجو ث اهنع رابخاب جوزمل اهل جوز النمل زاجو ةيصمملوأ
 لوطت الثلوأ . ادبم اهقارف عنمو كاذ وحنو رانالا ميلقتو طاذتمالا اه زوجي وأ

 هنم اهسفن قلطت وأ ى اهقلطي وأ ث ايدافتي نأ لثم هعقوم ىصعو حصو (ق) ةدعلا

 اذا اهيلا لوقي بئاغلاو ضئاحلاك ءاسفنلاو تريخ وأ ى مولعمل اقلعم اهديب لعج نا

 قلاط تناف كرهط لوأ ناك

 لصف

 لطي مل نا وأ . روهشملا وهو هكف امعمزا وأ . رمشلا كلدب ةبنجك الاستغا امه

 ءابدن لفطلا وأ لمرلاب هلسغو (قا ) عوبسالا قوف ام لوطلا لمل ( ت) كنلا دمأ.

 ف تلسغغ نا هل بون شيرفت ببي ال اكب ي ال وأ . هرتسف هلسفف هعمجو هطشموب



 ١٢٢ ( هماكحأو مميتلا )

 ءامد اونفدا » ىورو دوهيال ةقفاوم اهنع ىهن ةعدب ثنتلا رتسو (ق) راج.

 ىف ةرحسلا نما ولو نفدلاب رمأ اذهو « ةرحلا اهب بعلت ال كرامشأو مرافظاو
 نه ىهنلا نأب عمجيو ث نفدت مل اذا رحاسلا اهدجي دق نكل نما ولو هنال : هنيح

 دقق هبحاص معي ال ناكاذاو ء نمؤي مل ثيح هب رمالاو رحسلا نما ثيح نفدلا

 وأ اهلك أ نمو ث مهفف رعشلا قلطم ىف ال الثم هرعش ىف ناسنالا رحسي امنا هنال نما

 (ق) تيتنتلاب ال وأ . لودعلا رظن ىهو ةيدلاو ةظلنملاو كالهلا ههزل اهقرحأ وأ اهنتف

 اتيتفت نفدلا مدع سيلو.

 لصف
 دجي ىتح ىلصب الو هنم ال وأ . (ان ) لاستغاو ءوضوو ءاجنتسا نه لدب ميتلا

 . هلصا وه ذا ءوضولا ىلع اسايق تقولا لبق زوجيو ( ق) لطاب وهو ىضقيف ءاملا.

 لكؤت ال اك ةالصلا تقو وهو ڵ رارطضالا لبق زوجي الف ةرورضلل وه ذا ال وأ

 اهيلع هنم ىلوأ هلصا يلع هسايق ذا ةالصلا ىلع اسايق ال بحصتت الو ث هلبق ةتيملا

 ءوضولاك وهو (قا) لوب رلك جن همزل نمل تقولا لبق زوجي ال وأ ( ص ) وهو
 ( ص ( وهو ينعملا لوقعم ريغ هنا ىلع اهبوجو حيحصلاو ش ةينو ث ًادنرتو { ةالاوم

 هنم لدب وهو ةفاظنلا وهو ىنعملا لوقعم ءوضولا نا ىلع ءانب ىنعملا لوقعم لاق نمو.

 ىلعو اهيوني نا ىلوالاو ء زاج ثادحالا عفر لب ةالصلا وني م ناو ةينلا طرتشي مل

 تضم ةالص رأ ةيصعم وا ملعتل محتلا ىزرجي اهطارتشا مدع

 عورفب بطاخم كرشملا نا ىلع , لسفلاو ءوضولاو محتلا ةحص طرش مالسالاو

 هجولا حسمو (ق ( لصالاب بطاخم هنا ىلع بوجو طرش وأ . هلصأو عرشلا

 ء ةنسلا نم نيفكلا اهنوكو ةبرضلا ديدجتو هنع امهريخأتو ه نآرقلا نم نبديلاو

 مار وأ هنقيتي ل ناو (ق)ال وا ( ص ) وهو همدع نقيتي ل نا ءاملا بلط بجوو.

 بلط الب يلصو ءاه ريغ ىلع لزت نم ىلع لزن وأ ضرم وا مدملأ معي ملو نو۔هيتي



 ١٢٤ ) مهيلا بجي ىتم رك ذ (

 .وأ اهدمب ثدح ناو ث حبي مللوالا ذا ى مميتلاو ءاملا دهجي مل ولو ةالصلا داعأ

 (قا) الوا . تقولا ىف نا وا . داعا لصب ثيح هدجو وأ هلحر ىف هركذت

 .تقولا لبقو ضيرمو ( ق)لام ىلع فخي مل نا وا .انونج ولو فئاخ ىلع بلط الو

 .4 ةيصممرقسل ءاملا دقف د رم ام فلاخ وا عيض نم ديمي اناو هريغ ةوق فاكي الو

 وهو اطس وف الاو ء آرخاف اجرناو سيا نا وا .الوا سيأي مل ناوا . تقولارخنآ ميقيو

 (قا) لدعأ

 .بلطيو ء تقولا ىف داعأ ةراما الو نظال كش فوخ صودللا ن. فاخ نمو

 .. اليم وأ . نيليف ة.ثبمم باط نا وأ . تقولا جرخم الو هتةفر الو هرضي ال بلط

 .تويب وأ . صاخشأ ةمبمو (قا) اهبلاط ىلع بلط الوأ .اليف اهريغ وأ . ًاتصن وأ

 وأ (ص) وهو لمف هليتسا وأ ء ءاملا عالط تقول جرخي ناد "همه نم رثك ولو

 وهو ؛ هقدص نم بلطل ىف ىزهيو (قا) ةداعا ال وأ .داعأو لمف مت ك يلصو معيت
 لصي نا همزل ث ًامبس وأ اودع الو ةقفرلا الو تقولا توف فخي مل نمو ةيافك ض رف

 ۔وحصلاومالسالا لبق ءوضوو يبصلاو نونجملاو كرشملا معين يزهييالو ردق نا ءاملا

 هتدابع حدت هن أل (ص)وهو هدمب ام غولبلا لبق ىبصلا ءوضو ىزجي وأ . غولبلاو

 .رارطضالهنال همميتك ال ء ضرفل هيزجيو لل أذوتيفاكملا نألو ءاهيلعباثيو

 (ق) هيلع رارطضا الو ةالصلا بوجو

 .ديرموء فنجيف فجيل ضيرمو ،الةغهءىهبو بلطيف بنج رفاس ميتي و

 .نارجفلاملطب ولوءكردي ام لعفي ءىهي وأ بلطي بق هيلع الوأ ث نيست وأ ديروت
 .« هيلا 2 هام وذ ميتيو ( قا ) باطلا ىف هيلع بجي وأ .عيبضن الب عاضو هدعا

 -هنول لدبتو ء رعش فتن ؟ هلاعتساب ًارض نئاخو ءابرش وأ امط مهباود وأ هباحصأ وأ

 .توف أ ةميظع ةقش الا ءاملا نع ىضغتسي ال ناكناو ى هرب رخأت و داوس ىلا ولو

 . نا ىصع وأ . كلهرضف رض فئاخ هلمعتسا ناو معين ُ ضرم وأ همعن وأ وضع



 ١٢٥ } مميتلا ىف لياعلا وضلا كح (
  

 لاو (قا) هرفس ىف هنل جاتحا نأ الا الوأ . ديز نا وأ .نمثب هدجاوو (ق) .ت

 رخآلل ميتلاو سكعي ب وأ . ميوقتب تيللا نييو هنيب ءامب ىلوأ . ةرا,طال ءامللرطذلملا

 ناك ناو «ضارتب الا عيب ال ذا ةيسقلابف ةحاشملا يلع امأو ء داشرالا قبرطب (ق)

 الب هبرشي وأء ةميقلا ىطميف ء هبرش ىلا رطضا نا الا هريغل ال هل وهف طقف امهدحال

 ولو مرغي ال وأ . مرغو هب هنن ىبن ء هريغ لام الا دبي ملف رطضا نء هنا اك ةميق

 هب وأ .مرغ الب همدق وأ . اهمدق ةتيمو هدجو ناو ء هيجني ام هنم.ذخأب ىتح هلئاق ىا

 (قا) ضرالاف ولو هبتك دبي مل ناو ء هب صويلف هيلعو

 نم ولو مب ولو مميني وأ . رهاط ليلل مينبو ء حيحص وضع ىف ءاملا لمعتسيو
 الو هبف لمعتسي وأ . لكلل وأ . هيلع حم ءاطغ ناك ناو ى ءوضولا ءاضعأ ريغ

 وضعلا بطاخي مل ذا ء ىلص ىتح مميتلا ىسن نا ايس الو ى خيشلا (ص)و ليلا مب

 لنسفلاب بطاخلا حيحصلا لسنيو ث هل ميتيلف مينلا اب بطوخ هن 1 هيفو ، لفلاب "

 الو ,هيت م : ًاملطم هن دب ىف سجن ناك نا و: ك ىدنع حيحدلا وهو , نيتي آلب ال_ ء

 ىزبنو ض ةحسم لاسةغالاو ءوضولا ىف رهاطلا ليلعلا وضعلا ىلع حعو (قا) أضوتي

 هحسم ىزجا هندب لسغ هرضي ناك ناو « لاستغالا ىف هسأر ىلع حسمو ز نمم

 سجنلا عزنيو ث ةدحاو ةلضكقانالن حسم نا حيحصلا عضوملا اماو ى لفلا نع

 لاوز دعب دجو ناو ء لا۔تغاو ءوضو مينيو . بارتكه ريغ وأ ءام نم دجو امب

 ناو ث ربكال ثدحلل هنال مد_ق طقف لاستغالا وا طقف ءوضولا ىنكي ام سجنلا

 ء غلب ثيح ىلا اذكو هيديف ههجو ربك الاو رفصالا ثدحلا ىف هب لسغ ليلق دجو

 (ق) هل وأ .قابلل ممتي الو امين ىسيو
 معي ل نا هأزجا صخ ناو يسن امو هب 7 م ام معيل ثادحالا عفر ةز ميو

 الا هل ضقني مل نا ث هبزجيف ةميغلا ثدح عفر ىوني نأ لثم داعا ركذت ناو ء قابي

 نال ء نايسنلا ىف رذب لد رلعأ همع نأ دعب هيسن وأ هرك ذي لو اهريغ ناكناو ىه



 ( ضرالا ثازجا ن أ نم هب ؛ ميتلا زوجبام ) ١٦ زقل

 .ه ءأزجا ًاموصخو 7 بون :ذلا . نم رفغتسي ب ناك مف ك اهلمعتسي م و ىبن ام متت ةين : ه

 نا الا هيسن وأ . معي م ام هزيمي ملابونذ صخي نمو ك همل ل دأ ى هركذي مل ابف همومع

 ءوضو هلمشإ حآ ¡ مدع ىفو ؤ هصيصخت مدع ىف رذعي هيف ضقنلا ملعلا كردي ل اه

 . اميت وأ

 بارتلاب وأ . صرالا ىف وه امم كلذ ريغو نذاعمو ردمو رجحو بارتب وهو

 ه«اروهط اهبارتو » ثيدحل (ص) وهو رجح قد الاو لمراف نكي م ناو تبنملا

 ىلع راج ثدحلا لاقي ال « كيفاك ديعصلا » ثيدح يفو ةي آلا ىف ديعصال رسملا

 ظنل نم ردابتملا لب ء رخ الا ف ثيدحلا اذكو مومعلا ف صن رعغ ةي آلا نال « بلاغلا

 ثيداحأو ، برعلا مالك ف لامتسالا ف روهشملا ن ل بارتلا صوصخ ديعصلا
 اقوقدم ارجح وأ اقوقدم ًاكبنرز رز وأ اربج ولو ًاقيقد ناك اب وأ . رجلا ىفانت ضننلا

 اوحسسماف » ىلاعت هلوق ديلاب قصلي ال امم هوحنو رجحب زوجي ال هنأ ىلع لدبو (قا)
 ,ه ءىش هنه ديلاب قصتلي هن أ ىف رهاظ« هنم » العو زع هلوقف « هنم كيدي او هوجوب

 لومعلاف لومعملا ريغ تابنلاف راخنلاف رجملاف ىصملف ةخبسلاف لمراف بارتلا مدقيو
 هليعتساىلعردقي مل نمل بارتلا يلع املب مميتلا مدقي وأ ن زدبلاف فوصلاك تابنلا ريقف

 ىوني وأ (ص) وهو مدع ال فيطل مج 7 ىلع ءانب ءاوهلابف هب مييي ام مدع نمو

 ناكاذا الو هنع عفر ولو ربق ىلع وأ هيلع ام وأ سجنب ال (قا) الثم ًاءوضو وأ اميت

 قورسمب الو )ق ) هعزن لبق ة ىزجي وا (ص) وهو عزني ىتح با دسجلا ىف سجنلا

 لوصو لبق قرتني ًاموضم لسرا نا لولبمو نيطو بوصفغمو معيت نم عقاوو

 ولو كلذك هجو و أ ةبطر ديب الو ىزجيو ء ساوسولا ثروي ذا لمن بارتو ضرالا

 .كسمب ال وأ فصنلا نم لقأ ىف للباا ناكو أ ء تقولا جورخ فاخ نا الا ق رعب

 نيتنورقمنيديلا ربد بارتلا ىلع مباصالا قرفيو ء ةسبحن وأ ڵ هب لتبي الو بارتلا

 ُضفنب وأ امهريغب وأ ىرخالب ةدحاو اففخاهضنن دعب نيتنورقم ريغ وأ نيماهالا

 نيرخنملا نيب امو ه.عي و« رهك أ أ هللا »الئاق هجولا ىلا ء اهيف خننلا وأ ةدح ىلح لك

  



 ١٢٧ ( يتلل ماكحأ ركذ )

 ,ىلعا وأ . لكىنسيبو ابدن ىلاب أدبيو ىرخالا نطابب لكر هظ حسمبو ةبرض برضيو
 ىرخالا تملطق اذا ةدحاولا يف خيشلا هب حرصو( ق)امهب اهنطب حسمي لهو (ق) لك

 وأ . ةدحاوب زيجاو ( ق) بدن وأ . ليلغ الو نيتحيحصلا ينطاب حسمل ةراشا هيفو

 نا ًامطق هحسم يلص اذاو ال وأ . هنمهجولا حسم هركيو مع نا عبصا وأ . نيعبصا

 (قا) ءاش

 نيديلاىفوأ هجولا ىف بارتلا نود حسملا مع ناو ث مع اذا دحام ةنلاخمرضتالو

 ضفن نسي الو الثم هطسو وأ هجولا حسم لوأ ىف نيديلا بارت لوزب نأب زاج

 .تمطق ناو (ق)ضفن نا مءيتلا دسفي الو اهعل اهتبرض دمب اهيف خفنلا وأ .نيديلا

 ١ ضرالا ىف ًارهظو انطب اهعضو غ ههجول ةدحاوب مميت تطبر وأ تدسف وأ فك

 ناو ءعارذلا عطق نا اهدضعو ةعوطقملا عارذ نطاب ىلع ةللاسلاب حسمي وأ ؛ نطب الوأ
 الف اتمطق ناو كاهب هاياو هب اهحسو ةحيحصلا عم هب ميت فكلا ضب قب

 فكلاتنل نا وأ . رذعل فوغلج فوغلم حسو الثم ءوضولا وأ هي وني وأ مميت
 يف ولو ةحصاا ض رمالو كدوجو ث ءاملا دقنل هضقني و ( ق ) اهمصعم ىلع حسم

 ,ضقا و هدعب عرشت الو تقولا ىف ةداعالا تبدن و طقق اذ مد تحص وأ . ةالص

 هضقني مل ضيحل وأ ، ىرخا ةبانج الا هضةني م ة ةدح ىلع ةبانج + ميت ولف ء هلصا

 ا اجنتساو اهنرق ناو ڵ سافن و 1 ضيحالا هضتنب مل سافنل و أ سافن و أ ضيحالا

 ضقتنيالوأ ( ص ) وهو دحاو ضقانب لكمال ضقتنا معيتب نهنم نينثا وأ ًا۔وضوو
 “تقولالبق زوجيال هنالو ى ةالص لكا بلطلا ريركت بجحي هنال ء هضقان ثدحام الا

 لبق زجي لو ث قاب وهف دجوب مل ناف ءاملا وهو ضقنلا دوجو ةفاخم بركلا نا هيفو

 اضيأ هيفو هيلا رطضي نأ نع الضف تقولا لبق ةالص الو ةرورضلل هنال تقولا

 ةالص لكلل ضيرملل هنيافكب لوق لتحيف ء ضيرملا مين لمشيال كلذب ليلعتلا نا
 معني وأ. ءاملا مدعل محيت نم ىلع ةالص لكل هبوجوو ء ضقان ثدح وأ فشب ملام

 (قا) حب نا ةالص لكل

 



 ٨  3اهضرف خيراتو اهماكحأو ةالصلا ىلع مالكتلا) (

 ىتب دلو ىأ ) نينس رشع ىلا ولو نمؤملا روهط وه ) ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ىرخا دعب ةرم مميتلا ىلع قب ولو دارملا وأ . خيشلا هيلعو نينس رشع ث-اح الب

 ث عقت الو داتعت ال ناكو او ةنكمم اهنأ الا ةميظع ةغلابم لوالا ىفو (ق) نينس رشع

 ءا_لاكرهف رثكأ هريغ ناكو لق نا الا هدي وأ ههجو حسم نم عقو بارتب محنيالو
 ديهلاوأ . ءاملا دوجو مم ولو يتب زاجوأ . ضرفلاكل فنلاو () زاج وأ . لمعتسملا

 ( قا ) ننسلا لفنلا نمو امهنوف فاخ نا طقق ةزانجلا .

 باب
 جرخ ضرف هيلع نم لغني الو لغنو ةنسو نيتنسب ةرجملالبق ةضي رف ةالصلا

 ىلع باثي مكدعب ضرفلا ىدأ نا هيلع باثي (ت) باثي ال اولاق قاض وأ هنقو.

 ىلا ناضمر ءاضق ترخأ دقو الفن ةشئاع موصن امكو ث هرثابكن م بات نا هتانسح

 . بونىف ارص امهناكفامهلاقنن الدشأ امهو حيرلا و طئاغلاو لوبلاعافدي تهركو ناش

 نيأ ملعولو لوقيام هقنيال نكن وأ . ثدحأ نا وأ . هلجر كرح نا وأ . تلطب وأ
 نازيلدوعقلا هلو ء ثدحي ملام كلذك لخدي مل نا تحص (ت)( قا ) مهلا ةبلغكو ه.

 م ناو ةالصلا حالصا ى هنال هنيح ىف أرقيو ، نهب لخدي ملو اثودح هل نئدح نا

 بوثلا قوف نم هتروع سم ناو ث ركذ نم هيف وهام ررك ناءرقلا أرقي ثيح نكي

 وأ . هفلخنم يرال تافنلاو ايندلا روماب سفنلا ثدحتو ثبعلابو « تضقننا نازل
 اهنال ةهاركلا حصت الف دمعالب امأو ث دمع كلذ لكو (ق)(ص) وهو نهب تلطب

 نا تعو ء فلكم ريغ ىههادلاو فاكملا قح يف ىهو ث ةسخلا ماكحالا نم

 دعب نأ وأ . اهدسفي وأ . رعشلاو بوثلا فكبو عولط وأ بورغ ةفاخم تنتلا

 ( قا ) اهلوخد
 وأ . دمعالب اهضقنيال وأ . اهل حالصا ريغل ناءرقلا ريغب اعامجا مالك اهدسنيو

 ىلوقب ىزارتحا طحم اذهو ث نالناي مدقت فالختسالا ىف مامالا لوقي نا زوجي



 ١٦٩ ( ةالصلا ضقاون ىلع مالكلا )

 ،فبجلاروهشملار 6 قاحسا ا لوق نالفاي مدقت لوقو اهل حالصا ريغل ىلوقي و ، اعاجا.

 حالصا ىف رابخا وأ ايهن وأ ارما ناهرقنإ ملكت ناو ى ؛تف ناو برشلاو لكالاو

 , ءاملاب هئيجيف همسب نأ « ةالصلاىلا مق اذا » الثمفعرنه لوقكن اءرقلاب هتالص"

 هوضو همزلو ةريبك عافو رذع الب ادمع اهضقان قفان وأ . خيشلا رهاظ يلع دسنت م

 ( قا ) ام ةقدص وأ . ةلسرم وأ . ةريبك لكب امهبجوم دنع ةظلغ.و

 لسغ فعر وأ ءاقوأ حفسو شدخ ناو ء تمزل ةظلفم ثيدحلا درو ذاو

 هلسفي وأ . تدسف رخآ وضع وأ هبوث نهب سجن ناو ء دمعني مل نا ىنبو أضوتو
 بوثلا نم ءقلا لسحت رصتي نكلو (قا) شدهلاب ضقتنت وأ . ينيو أضوتيو .
 سبل وأ ارهاط اناكم لخد نم ىلع ةداعا الو ء رخآ هرتسي مل نا ابوث لدبيلف ابطر

 ى ردق نا ديعي وأ (ص) وهو عوزتلاو لوحتلا ىلع ردقب ملو سبح مث ارهاط ابوث
 صادرلاو ديدحلاو ساحنلاو لجرال رب رملاو بهذلا نمل وأ سجنتملا و (ق) تقولا:

 اهل ميرحتب اهيلع صنلل نيلوالا ادع ايف (ص) وه (ت) سكملا وأ . نهوعنو
 ىم وأ ىنوأ ةبيرلاو ء ارايتخا ولو سجنتملا رعغ ةاقالمب ذسفنالوأ . رامكأمهسبالف.

 هنقبتم ىلع مدقم هينف كوكشلاو (قا ) اهنم ىلوأ نهف ما رلاك
 الوأ . ةرخالا وأ . اسمخ وأ . طوحأ وهو ء هعون طلاخذم سجن دجاو ديعيو

 ناو (قا) كلذكالوأ . ةدحاو وأ . اسمخ طلاخي مل ناو دمب هثودح نكمأ نا.

 الإ معللا لطاب وهو(ت) ارهاط هن ونظمب وأ . ةدح ىلع لكب ىلص هباوثأ سجن زي م

 ىنكاهمطق وأ سجنلا ةهج لسغ ناو (قر نطلاب ةيوقتلا عم رهطلا ةلاصا ىعار نا"
 داعا اهضقان ثدح ناو ے تفصتنا اهلملف نيفصن هقشو اطسو اهلع ناو ؛ تنيهت نا

 ناو (ق ) ةماقالا رعغ ديعب وأ . ىدنع ةينلا لامجاو لوخدلا ةين دعب مارحالا نم

 يلصيوء لكملاداعأ هب زوجسنأم ريغ يلعلوأ نم هنا نيبت وأ ء ءوضولا ضقان ثدح

 طارتشا (ت) ىمسأ اهنشهن لجر هيف لعجت حوبذم بلك فوجك ةرورضل سجنب
١٧ 



 ٢ ) عاقبلا نم هي هيف ةالصلا حصت الام (

٠ 
 .وا ع سجنت نع كلذ ةطلاخم ولخ الو و ه ةاك ذلا هلحت ر ھاط هنا لوقلاب ةي رةت ;ة عل وا ؤ

 اذا » لسو هيلع هللا ىلص هلوقل هتومل ليهس امارح هن وكو هسيجنتب كح دقو هلما رتشا

 ةرهاط ةقرخكو ى تاذلاب سجن وه اب ةاوادملا مرعت هنا هيفو « ةلتقلا اونسحاف ملق

 .لكلل لعجيو سجنلا نع انوص اهجاتحا وأ اهعزن قطب : اهسجني حرج ىلع لبت

 ىلصاهعزن قطي ف ةسجنب فل ناو ( ق ) ةدحاو يفكت وأ . اهسجني ولو ةرهاط ةالص

 & بناج وأ ل ه الع وأ سجنلا لفست وأ هيلع يلصبام فرط سجم ن ناو ء داعأو

 ناوأ (ص) وهو تدسف سباي سج هبوث سم ناو ء اهتحت لهس وبأ راتخاو تدسف

 ترشاب ناو (قا) تخوأ . تدسف سجن نم ارهاط افرط سم وأ . سجنلا هالع

 . ةئالث وأ . عرذأ ةعبص مت م نا وأ . تدسف سجنب الصتم ارهاط ه۔أر وأ هلجر

 (قا)هرشاب نا وأ . ربش وأ . عارذ وأ

 .كرشك هل نحال نمل وأ ء دعتب ناك نأ الا لصوتسا ولو ربق ىف ىلصي الو

 مامحو ةرزجم وأ ث ةلبزم نم رهاط ىف تهركو ء سجنلا لازو طقسو فلقأو خابو

 الئل ديعب نم بلاج داو ىفو اهريغ وأ ةرارجيب ىذؤي وأ ء ىذؤي الئل قيرط ةعراقو

 ,تع وأ . اهيفو ةبعكلاىلعو سجنلل باودلا قيرط ف تدسفو اهدسفي وأ . قرغب

 قتحزجمنل هتراهط ىف ًاكاش كلذ نم عضوم ىف يلصنا وأ .الغن نا وأ . اهب ةلباق: اهيف

 . ةروفزوأ .رافن وأ (ص) وهو سجال لبالا ناطعم ىف اهنع ىهنو (قا ) هتراهط لمي

 تهركو ( قا ) ةجاحلل ةداعلا ىف اهب راتتسالا وأ . اهنيعأ نم ىأ نجلا نم اهقلخ وأ

 وأ ء رابشأ ةثالثكة رتسب دبالو ء لوبلا نيبني ماهم :ةلا ىوأم ىف تزاجو ڵ رهطا

 نع نيت رهاط نيترتسبو دوجسلا عضوم ىلا عرذأ ةنالن نم لقأ ىف سج نم عارذ

 .ةرتس الب تحص و . ةدحاوب وأ . . عبس نم لف أىف نيبوث ولو ث انمج دنع فيتكا

 تارذع ثالث ولو ء هلصأ سجني مل ناهرادجب دتعيو ( قا) اقلطم سجنلا سم ملام

 ۔ةرشع وأ . ةعبس وأ . ةثالث نمجنلا دعب نا ةرتسلا بجحت الو « ادعاصف تام تج



 ١٢٣١ ( عاقبلا نم ةالصلا هيف حصت ام )

 رهاط لسغم هركيو « سم الب اناج وأ افلخ سجن برق هركتو ( قا) رشع ةسمخ وأ

 رشع ةينامنوهو دجسملا ميرح سيجنت مرحو ى دوجملا عضوم ىلا عارذ نم لقأ ىف

 ( قا ) ناعارذ وأ . نونامث وأ . نومب رأ وأ . اعارذ

 حابي الف هنع عونمم هبحاص نال بوصغملا ىفو ء قورسهو بودنم تلاطبو
 كنكردأام ثيح اولص » ثيدح ءاقبل هيف تحصوأ . هفرصت ىف ناك نيح حابيام هنم

 هيلع تامرحم اهيف هعاجاطذاو هيشمو اهيف هدوعق نال بدافلا ريغا وأ . « ةالصلا

 ، لظكه يلا ىوتسي اع عافنتسالا هريغل لح امك( ص ) وهو هفوقو اذكو صام.و

 ةسينكو ةعيبنم رهاط يف تعو « بدافلا نذاب (ص) ىلع ةبوصنملا رادلا لخدت الو
 هجوو ضعب (ص) و (ان ) مالسالا دعب يب ايف تلطب و أ . تعنم وأ . هيف لاثعال

 دعب ام مالسالا دمب امب دارملاو (قا) هل ةيوقتو ركملا رامثل ةماقا كاذ نا عل

 رضبالو (ق ( مادق نم ناكنا وأ . لاثث هيف ايف تدسفو ى ملسو هيملع هللا ىلص هثعب

 دج الب سأر رمضو سأر الب ناويحلا لاثة وأ ى ناويملا ريغ لاثمت

 نيعتيو ث ةالصلاىلع ظفحلا ديزمل تتبنا امو ى عوضملا ديزمل ضرالا ىلع ىهو

 فوصك اهريغ ىلع تلطبو ى رضلا مدع دنع ىلوأ ضرالاو « ضرالا ترن اذا

 ىف كاذو رثكأللو انل بسنو تهرك وأ . تحص وأ . (ان ) هب ىلصي ام لكو دلجو

 انه خيشلا رهاظو طقلا ضعب ىف اكد وجسلا ربتعي وأ . هريغو دوجلاو مايقلا
 صجونداعملا زه نهوختوبشو حلمو ةخبسك هسم دسفتال ايف فالا اذكو ( قا )
 ساحنو صاصرو ديدح وحن س تهرك وأ . رثالا دنع تد_فو ء داهرو

 نيزتتام دجمنال ةجوزتم ةمال كلذ زيجاو امهب الوأ . ىدنع رفظ وأ رعشب ولو ربدزقو

 (ت) ةضف ىلع تحصو « اهنعال كلذكر برحو بهذ سمي لجرلا نعو ث اهجوز هب

 تدفو( قا ) هلك كلذ نمءىشسمب الوأ . اهسب دسفتالو فرسدلل الوأ (ص) وه
 اطولخم هلك كلذ ىلع زوجنو(ق) الوأ . قصتلي صجك ر يغمو هب قصلي ىرث ىلع
 فاك نكمم ريغ ىف تدفو لئاح الب مامط ىلع تهركو هيلع اشرفم وأ هبلغ ام

 



 ١٢٣٢ ( سخلا ت تاولصلا تاتوأ لع مالكسا ا )

 لصف
 اهؤطابت سيلو ث اهعافترا ةياهن نع سمشلا طاطحنا روهظ تقو رهظلا لوأ

 ك عضوم لكف دهاشي ؤطابتلا اذه نال ءامسلا طسو عافترال هتب راقمو طسوتلا دنع

 , كولدلا دنع طابتل كلذل ناكول اضيأو برغملا ىمقأ وأ قرمثملا ىصقأ ىف ولو

 لباقم لدتعم ملظ اقرش لزني ناب فرعيو « كانه فقنال اهنال سمشلا فوقول الو
 دمب هز د نع وتسم ىف لدتعم لظ جورغبو رصملاف هاواس اذاو « بطقلل هفرطب

 ةلبقلا لبقتسم هارمسيب سمشلا ىريال نابو ء رصمااف ةدايزلا هتواس اذاوءصقنلاءاهتنا

 تابحمبرأ ةدايزبو (ق) افيص وأ . ىدنع ءاتش ولو ءامسلا رثكأ عطقب ث هانمي اضاغ
 لوأ نم موي لكف مادقأ ةعبرأ ىلع مدقلا ىف رشع يتا نم عبصالا ىف سمخ نم

 ىف نيتبح صقنو « رئاني لوأ نم مو لك يف نهصقنبو ء ربنتش نم يناثلا فصنلا
 طاريقالا فصنو مادقأ ةسمخ ءىفلاف ةعنهلا سمشلا تاخد اذاو ليربا لوأنم موي لك

 نامدقف٬مئاعنلا ىلا طاريق موب لكديزيف ث نانبزلا ىلا طاريق موب لك صقنيو ث مدق

 ةعامجلل هريخأت وأ هريغ ىف ليجعتلاو رحلا ديدش ىف داربالا لضفالاو ء سدسو

 لبق رهظلا رادقم و أ . لاوزلا لظ دعب هلظ ءيشلا ةاواسم هرخآو (ق ة ) ةماقلا عرب

 ءامسلا ىرب الو ءاملا و أ ضرالاب اهفرط لصتي نأ وهو اهنرق بويغ وأ . اهرارفصا

 (ق) اهدحأ ردقب ىلوالا رخآ ف وأ . ةيناثلا لوأ ىف ناكرتثتو ( قا ) امهنيبو اهنيي
 قح ةالص تقو لخديال » ملسو هبلع هللا ىلص هنمف ءاشملاو برغملا نيب كلذ لتمو

 رصعلا هيف ىلص تقو ىف رهظلا ىلص هنا ىورو ةكرش الف « ىرخالا تقو جرخ

 نا لصالا نال ىلوأ لوالاو رهظلا رخأ ليقو ك هتقو نع رصعلا مدق ليقف ، سمأ

 ميدقتلا ىف صخري مث رصملا تقو الوأ نيب

 اموبو اهتقو لوأ رمصعلاو اهتقو لوأ رهظلا ملسو هي هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص

 لوأ رهظلا اموي ىلصو « اه تو رخ لاو لوالا نيبام » لاقو امهيتقو رخا ًآاهالم



 ١٢٣٢ ( برغملا تقوىلع مالكلا )

 كولدو ث ءاشعلاو برذملب كلذكو رهظلاتقو رخآ رصعلا ىلص امو رصعلا تقو
 كولدلا وأ . اذه ىلع بورغلل ناتدتم ناتالصلاف ءامساا طسو نع اهلاوز سمشلا

 ىف رهالخااو ء ةملظلا لابقا ليللا قسغ لوالا ىلعو ( ق) برغملا دارملاف اهلك اهلاوز

 تقوو رايتخالا تقو نيب ملسو هيلع هللا ىلص هنا تاقوالب ثيداحالا فالتخا

 ةرورضلا

 ناو , رق ىف عامشو هريغب اهبيغم ةاواسمو ء ةلبقو اقرش اهنرمح لاوزب برغملاو

 دتو ء هوجولا ركتت وأ ء هيف ران روهظ وأ ى تيبلا بشخ دع مدمبف باحس ناك

 اهردقب ءاشعلا صتخت هنا الا هلكو أ هفصن وأ . ليللاثلث وأ . رحالا قفشلا بويغل

 وأ . اهدعب نيتعكر وأ . ( م) هب حصت ام اهردق وأ . عيبرلا وبا هبو رخآ نم
 بويغ دمبام نا ام ءاشعلل الو برغم اتقو سيل ةثالئلا لاوقالا ىلعدمب امو عبرأ

 اهزيمي نوكي ناب بيذلا نم ةاشاا تزيام وأ . برغملل الو رصمل اتقو سيل نرقلا

 (قا) ةيمرلا عضوم وأ . اراهن ناك ول هناكم نم هنع

 برغملا اواضام ةرطفلا ىلع ينما نم ةفئاط لازتال » ثيدحو لضفأ هليجعتو

 برق برنملا موب لسو هيلع هللاىلص هتالصل باجا ال بيغرت « موجنلا اورب نأ لبق

 ةثالث ىأر ىتح اهل هريخأتل دبعأ ةثالث رمع قاتعاو { ءاشعلا تقو لوأ اموبو ءاشعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هريخأتل همزلتال لب ى ةبقر هتنكالاو بابيا ال عرو ةدايز مجغنأ

 الو ء طلغ حمر ردق قرشملا داوس عافترا برغملا لوأ ناب لوقلاو ء رءام ىلا اه

 ملسو هيلع هللا ىلص هدهع ىلع اوناك دقو ى اهتقو لوخد دعبو برغملا لبق لفني

 دعب ليقو ث هيف اهنع ظقين سملاو ةركذتملا ىدؤت لب هيف ىضقنو نيتعكر نولصي
 برغملا ةالص

 ءاشملاتقو » ثيدحل (ص) وهو (ش) و (م) و ( ان ) رحالا ءانب ءاشملاو

 بينيهنال (ح) هعضومنع هدعب ضيبالا باهذ وأ .رمحالا قفشلاو «قفشلابويغ



 د فلاو ءادحلا تقو ىلع مالكلا ( 3: ٢٣ ١

 .داصلا رمحألا د دعب وهف سشلا عب ميتي ااد ناك ولو هيف ادب ام دعي ه قنا ا !كنع

 دعب ضيبالاب الا دال ك اح.ص قدا هلاب لب بذاكملاب دعي ال امكف « بذاكلا دب

 بذاكلاب دتميال امهب دتميال رحالا دب ضيبالا لاقي دق هنا هيفو ى ءاشع رمحالا

 قداصلاب دتعا اك ضرع ضب هيف نال هلبق رمحالاب دتميلف ليطتسم امهيلك نال
 ةرفصف سمش هلوأ ىفو « س.ثف رمحف قدا هف بذاك ليللا رخ ىفف ڵ ضرعتملا

 ءاشملالص » ملسو هيلع هللاىلص هنعو ( قا ) برغملا ةالصب لصتي وأ . ضيبف ةرمخ

 باحسلا ناكناو ء عبس فصنو ليللا عبس كاذو « ثلاثلا ةليل رمقلا بيغم دنع

 .ناضمروءاتشوأ (ص) وهو هريخأت لضفالاوموجنلاراغصروهظبف سمشلا بيغم ىف

 وبا هبو رجفلا وأ . فصنلا وأ . ثلثلا هرخآو ( قا)اوهتجا نا وأ ۔ هليجمت وأ

 هنزجأ ءاثملا هيف ىلص ناو رتولا نيبو اهنيب اكرتشم شاشملا رادق ليللا رخآق عيب رلا
 (قا) ءاشعلا تونيفهب لاغتشالا هل زوجي الو ڵ هب وجوب لولا ىلع رتولا هكرتب ىععو

 لوخدب ةظلغمو رهك اهكرات مزاف اهتقوب ةالص لكو رمع وأ بيبح نب عيبرل

 راشتناب رجفلاو ى امهكأ رتشا (ان ) دمتعملاو ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ هراتخاو ةيناثلا

 « رجألل مظعأ هناف رجفلاب اورفسا » هلوقل راغسالا وأ . هردابت لضفالاو ءوضلا
 ىف ةرجلا رويظ ىرورضلا رخآو هيلا لاطب و ردابي وأ . ىرايتخالا تقولا رخآ وهو

 ىرورضلاو (قا) ةيلنسلا مارجالاب اهلاصتا وأ . رقلا نم ءوضلا لاوزو برغملا

 تقو هلكو ةنم تقولا عيسوتو ث ىرايتخا هلبق امو اهتقو رخآ نه ةالصلا رادقم

 هلوقو (ق) (ح) هلبق ىزبنو اهردق تب اذا بجت وأ (ش) و (م) و (ان) بوجو
 هللا ىلص هلوقب صوصخم « اهتقو لوال ةالصلا لامعالا لضفأ » ملسو هيلع هللا ىلص

 نا الول » ملسو هي هلع هللا ىلص هلوقبو « رج لل ىوقا هناف رجفلاب اورف۔ا » ملسو هيلع

 هلوقو « هفصن ىلا ) ىوريو « ليللا ثلث ىلا ءاشعلا ريخأتب مهرم ل ىتما ىلع ق قذا

 ةحابالل ريخالا اذه لاقي دق هنا الا « منهج حيف نم رحلا ةدش ناف رهظلاب اودربا »



 ١٢٥ ( ميغ وحنب هبتشا اذا تقولا تامالع )

 نهملا لخد اذا ناكد ربلا ىف اولخدا اودربا ينعمو ث رجالا ةرثكل ال ليهلاو
 حل لخد اذا حبص أو

 ديوجت ىلا لصوتي هب ذا ةحلصملل داشرا وأ . رج 7 با.حتسا داربالا اذهو

 رثك أ هبو لضفأ درفنملا قح يف ليجمتلاو ء ةعاجاب صخ وأ . بوجوال و أ . ةالصلا

 وأ . ديعب نم نوتأي نمب ةعاجلا اديمت. (ش) راهلا دلبلب رصخ وأ . ةيعفاشلاو ةيكلاملا

 . ا « رلا ةدش ناف » هدربو هلوال راهنلا درب لاق. اك تفولا لو أ اولص اودربا'

 صتخت ال ةيمظعالا ,زا هيفو ء ارجأ مظعأ أ وهف ةقشم هيف تقولا لوأ نأب اوجتحاو

 رصقلاو رفسلا ىف ماملا زوجي هنا انبهذم نم ال مهبهذم نه كلذ لاثم قشأ وه امب

 ةماقلا دمب عارذ ىلا ديدشلا رحلا ىف رصملا ريخأت ضعب راتخاو ماقلا نم لضفأ وهو

 تقولا هبنشا ناو ةتسانلق نا ةينا وأ « ملدقأ ةعبس ةماقلا انلق نا مادقأ ةمست كاذف

 ص برق امم هلبقو سمالا ىف ةعنصلاو درولا وحنب لدتسا باحس وأ ميغ وحنب

 عجلا ىون وأ اليل ر ةرفصبو ثاليل الا ريظي ال مجن رويظبو توانتلا هيف رهظي الو

 يقرب ال سحن ىذو لقنم ضيرمو رفاسك (ان) ىلوالا تقو لوخد نظ اذا
 ةيناثلا رخآ وأ ء ىلوالا لوأ ىف ولو عمجو نيب رذع يذو لام و أ سفن توف فاخ و.

 ىلوالل يقيو اهمايحا ةين باوث هتاف ةحارلا ةينب ناو ةنسلا ءايحاو ةصخرلا لوبق ةين!

 اهرخا كلذ ريغب اهلصف ناو هجوو ةيناثلا ماقا ملس اذاو اهل هجوو ةيناثلاو اهيونيوا

 ريض الوا . اهردق اهريغب لغتشا وأ برش وأ لك أ وأ مل اكت نأ الا ال وأ . اهتقول

 ) قا) هنم دب ال مالك ريسيب

 تقو لوا جلا ىونيو .رتولا ريخأت زاجو رتولاو برغملا ةنس ءاشعلا دعب لصنو

 تقو لخدي ملام وأ . ىلوالل مرحي مل اهوأ . امهنيب ام طسو ولو ىوني وا . ىلوالا

 عجلا ىوانلو (ق) بجاو وأ . بدن ةدلبب ماقأ اذا رفاسملا دارفاو (ا ) ةيناثلا

 لصنف هبلع مرحأ ناف هل سيلف تقولا رخآل رخأ نا الا مجلا ىلع مرحأ ولو قيرفتلا

 نا ولو اعامجا ةنلدزملاو ةفرع يف زاجو ث رفاسملالا عمجال وأ . مالكو أ ءاعدك ءىشب

 



 (ةالصلا اهيف زوجتال ينلا تاقوالا ركذ ) ١٦

 .نيبت نا الا ةداعا الو داهتجالا الا رجألل امو (قا) ) ح( احرف الا زوجيال وأ اهنطو

 ةملق وأ حمر ردق عفترت ىتح سمشلا عولط دنع ىلسي الو ى هتقو لبت ىسم هنا

 وهو تركذت وأ اهنع مين ةالص ولو لكي ىتح اهبورغو لوزت ىتح اهناوتساو

 رتوالا رجفلا عولط دعب الو (قا) ننسلاو وهوأ . اقلطم ضرفلا ىلصي وا (ص)

 (قا ) هنع مان وأ هيسن وأء هيضقي ضرف لك امهيا وأ . اهءاشعو هايا الا وأ . ةليلل

 ةلزازك ببس تاذو ةيضقلاو ةيسنللو اهنع مونملا الا وأ . رصملا ةالص دمب الو

 (قا) نسلا ءاضقو كلذ الا وأ (ص ) وهو تومو فوسخو

 .بقع اهالص تقولا وأ ةعاجلا توف فوخ هتنس لبق رجفلا ةضيرف ىلص نمو

 .دح الو هلك ىلا اهرخؤي وأ . عولطلا نكي مل ام ةعسوم وأ . تقولا ىقب نا ميلسلا

 نم قافا وأ سافن وا ضيح نم ريط نم مزلي الو (قا) لاوزلا اهدح وأ . اه

 ىقب ناو ى رجفلاو رصملا عولطلا دنعو رارفصالا ىف سا ؤأ غلب وأ ءامغا وأ نونج

 نا وأ « رهظلاو وهف سمخ وأ رصملاف ( ق ) هنودب وأ . رهطتلا دمب عرأ بورغلل
 ىقب ناف تقولا جورخ لبق هفئاظوب هن كردي ام الا مهيلع ام وأ . امهالكف ةمكر

 كردأ نا وأ . اهنم عوكرلا كردأ نا وأ . طقف رصملا رهطتلا دعب ولو سمخ رادقم

 نا ىضمب وأ . مني نا ىلا كسمأ بورغلا فاخ اذاف ةالصلا لخديو « هتمزا مارحالا

 ةمكر ةالصلا نم كردأ نم » ثيدحل مارحالل ربكن ا وأ . كر نا وا . ةمكر تمت

 رجفلا اذكو مني ىتح لخدي ال وأ . ىه ام ةمكرلا ىف مهفالتخا ىلع « اهكردأ دقف

 (قا) عولطلل
 (ان)ةعيرشلا عورفب بطاخم هنال رهطتلا نيح نمال سأ نبح نم كرشملاب دتعي و

 مالسالا نال رهطتلا نيح نم وأ . اهتقو لوأ نه ةالصلاب طاخم وهف (ص) وهو

 مل تضاحو اهردق الا ىقبي ال ىتح اهترخا نهو ى (ق) تقولا نم ىغم ام هل بج

 ترخا نا اذكف رخا نم اهرادقم هدنع بوجولا تقو نال (ح) دنع اهمزلت



 ١٢٣٧ ( ىثالاو ركذلا نم اهدح نايبو ةروملا رتس بوجو )

 وأ . اهرادقم الا قبي ملو كلذ وحن ناكو أ نج وأ تام وأ هيلع ىغا"وأ ترسننف

: 
 رخأ نمو ( قا) هلوخد دعب هنع ىغ ا.وأ . لقأف سخلا نع ىمنا نا وأ . هتاف ام

 .نيح وأ . اهرادقم قبي مل نيح وأ . اهناظوب اهرادقم قبي مل نبح رفك ةالصلا

 لصف
 اوذخ » ى ةنيزلا وهو (ان ) و مجلا دنع اهريغك ة الصلا ىف ةروملا رتس بجو

 ةيمست ةالص ىأ دوجس لك ىأ « دجس» لك دنع ) بوجول ر .ألاو « كنيز ر

 ردصم وهف ةالصلا يأ هف دوجدلا نوديرت عضوم لكوأ . ضمبلا 7 رك

 لفتحيف هب نيزني ام ةنيزلاو بدنلل رمألاو (م) اهيف ندي وأ . ناكم مسا وا
 .ءىش ال عساو بوثب ةالصلا نع ىمنلل اضيأ ررظو ردص رقس بجي وأ ةالصلا سابلل

 ةروعو ( ق ا)اضيأ ةمالا سأر وأ . نكمأ ام ديلاو هجولا ادع ام وأ . قتاع ىلع هنم

 .(ش) و (م) لوخدالب وأ . انج دنع ايهفوخدب ةبكرال ةرسلا ن. ةءالاو دبعلاو رهلا

 نب ريشب دبعلاو رحلا لجرلا يف لاق هبو امهنيب امو نيذخفلا ظيلغو رمشلا تبنم وأ
 ةأرملاو (قا ) امهرتس ىهتشي ام اهييدث ىف ناك ناو ناتءوسلا وأ .بوبحم نب دمحم

 ةئالثلا رتس نس نكلو (ان ) نيفكلاو مارحالا يف هرتس 7 هجولا الا وا . ةروع

 وا أ(ح) ة ةروع اضيأ اهمدق وأ ( ص ) وهو ةنيز نهب ن ركت مل ناو ةالصلا ريغ ىف

 اا هل ليق « اهيمدق ريظ ىطغت ةأرللا » ملسو ه هلع هللا ىلص هلوقل (ان ) ةروع هرهظ

 دنع فشكي ىذلا هنال هرهظ ركذو هلكلاقي دقو «اربث ىيخرت ه لاق فشكي

 اليل وأ تيب ىف تلص ناو ةالصلا ىف اهفك نطابو اههجو رتست الو (قا ) ىشملا
 .تحص وا . ران ءوض الب ىبنجا اهنآر ولو اليل ال وا . تلطب قنع وأ سأر ةفوشك

 (قا)ةبكرلا تحنو ةرسلا قوف اه فشكب

 ( قا ) تقولا جرخ

١٨ 

 



 ٢٨ ١ ةا ةالصلا يف سابللا نم هنع يهن : ام ركذ كذ( (

  

 نينكلاو , " ادع امو امهنيب ام امو ةبكرلاو !, ةرسلا اد ادع ام رتس بجو و

 عسوو ؤ جرفلاك بنجالا ىلا ةبذلاب هسةن ىف ةروع هنال بنجالا ةرضح رياب ولو

 وأ اهنذا ىف ءىش نود تلص ناو اهريغو ةالصلا ىف بنجالا ريغل كلذ فشكف

 اهلجر ىف ءىشب وا ركذ ام حص زيبقلا دارملا ناك ناو (ق) ال وا . تدسف اهقنع

 رصبت هجولا وهو هروبظ نم اذ دب ال ام الا ىا « اهنم ريظ ام الا » ىلاعت هللا لاق

 الا وا ں بوثك هؤافخ روصني ال ام الا وا { هب فرعتو قوذتو مشنو ماكننو هب

 (ق)(ص) وهو ةيبصلا وا . ةغلابلا ةةهارملاو دحاو بوث ىزهحمو الحكو ا امتاخ

 ( ان ) ءامالا نم نهريفك ةيرسلاو ةجوزملاو ةربدملا ةمالاو قهارملا ىف اضيا امهو

 لوصو لهسب الف بناج عفر الب دسإلا ىلع بوثلا دش وهو ءامصلا نع ىهنو

 قناع يلع رازالا فرط يمر وأ (ص) وهو اضيأ عوكرلا لهسي الو ضرألا ءاضعالا

 نميألا هقتاعو ىنملا ه دي ىلع هفلخ نم ءةيناث هدر مم كلذ وأ.ةروعاا فثكتتف رسيا

 هيبناج دحأ نم هعضي مث هريغ هراع سيل دحاو بوثب لاتشالا وأ . يمج امهبطفيف

 اذهو هنم جرف يلع ءىش ال بوثب ءابتحا وأ . هجرف هنم ودبيف هبكتم ىلع هعضيف
 نميأ قتاع ىلع رازالا فرط ىبر نعو (قا) دعاقلا ةالصو تايحتلا ىف ريخألا

 فشكتيالايف بوثلا فارطأ قرفت وهو لدسلا نعو 5 ءابتحا ضعب هايسو فشكتتف

 ىم ةيلدتم لي وارسو ةلالغ هسبلك اضرع وأ الوط مادق وأ بنج وأ فلخ نم اهيف
 فشكتا نا وأ .نهب تدسفو ،تايبارعالاو انئاسن سابلك اهيلع طب رالبةرتاس هيلع

 « ةكوشب ولو دقعا » لوقيو لدساا هركي ملسو هيلع هللا ىلص ن راو ( ق )(ص) وهو

 سم نا: وأ . بهذلاك هسابل نع هيهنل سم م ناو ربرح بوثب لجرلا ىلع تدفو .

 نا اهيف ةالصلل عزنيو برحلا ىف لحو (قا ) سم ولو تعص وا . (ص) وهو

 ةريثك مالعأ وأ . ةعبرأ وأ . مارد ةرشع وأ . سالب نيعبصا عضوم زاجو نك كمأ

هميرحتو رهاط هن أل سجنتملا ىلع ريرحلا مدقيو (قا ) نيمبصاك دحاو لك ضرع



 ٩١٣٩ ( هقيطم ىلع اهيف مايقلا بجو )

 زوجي ال امي ىلص ناو ( ق ) تاذلب مرحم ريرحلا نأل سجنتملا وأ ةرورضلاب لاز
 ( ق ا) ىدأف ةالصلاب رمأ ثز ال الوأ . ابدن وأ . امتح داعأ تقولا ىف دجو م ةرورضل

 ءاضعألا ىكحي اج تهركو اليل ولو حسفت وأ ةقرل ندبلا بجح ال اب تدسفو

 رجحو بارتو تبن و ةرفح وحنب هتروع ارتاس ًادعاق ىلص دجي مل نمو ، دشللوأ ةقرل

 ةعامج ناك ناو ء ًايموم ربدلا هنم رتست ضرالا نأل ادعاق ىلص دبي مل ناو « ءام وا

 مهطسو ىف مهنم ماما يلص كالذك

 لصنف
 ىف مايقلا نيليطم ىأ « نيتناق هلل اوموقو » ىلاعت هلوقل هةيطم يلع مايق بجو

 نأ ىلع ليترتلاب طقف ةنافلا تامكر ىفو ةءارقلا راثك لو ل,ترفلاب ةروسلا تامكر

 دانتساب تلطب و ء رصعلاو رهظلا ىف ةرودلا ةءارق ركذن انموق بتكيف ثيداحالا

 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ء تهرك الاو هيلا دنتسملا لاوزب مقب نادوعق ىف وأ هيف

 لعفل انا رمع نبا لاق ء بشخ نم دومع ىلع محللا هذخأو ندأ امل همايق ىف دنتسي

 وأ ى ناناوأ ! طئاحل دنتسا دانتساب الا اهمقطي مل نمو ،رجالا نم صقني هناو كاذ.

 .رهشو قاطأ ام لعنيف الوأ . دنتسيف هدحو ضرالا نم موقي نأب رهاط وه امس هريغ

 قاطي الامو ( قا ) درطي ال هنال فعضو طئاغ وأ لوبل مايذلا قاطأ نم دعقي الوأ

 هيندعقم ىلعوأ . تايحتلا تادعق نم ةدعق زجاماا دعقيو ء قاطم ربغكف ةقشمب ال.

 ًمايق ةيوستلا حجاراا (ت)لامشلا نمىرهكلا ةنانبلا امدق اهنيب اجراف هيلجر ًابصان

 نم رغكأ عوك رلل همامأ هسأرد؛ وأ .عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا "ىوب و (ق) ًادوعقو.

 (ق) قاطأ نا دجسي وأ . سكمي وا دوجسلا

 سلج ول ام لتسا وأ البقتسم نيال هبنج ىلع عجطضا دوعقلا نع زجع نمو

 (ت) ىوبو ءاقلتسالا ىلع مدقي اذه (ت)البقتسمرسبالا ىلعف دمي مل ناو لبقتسالا
 يفرضافخنا ال ةلبقلل ولو هنا مم ءاملتس الاف فلكتيو ةلبقلا ريغل الا ءاجالاروسصنيالا



 ( اهنامالعو ةلبقلا ىلع مالكلا ) + ٤ ١

 ردق امب ىفطن و هفيكء اجالا نع زجع نا و,دومقلا ىف دملا يلوق ىلع اهيلا ءاالا روصتيو

 هنم اونأف ءىشب كقرمأ اذا » ثيدحل ىدنع قيقحتلا وهاذه ى فيكر دقب مل ناو

 .مخ وأ .اتسوأ . ًامبس ضعب دنع (ص) وهورهك ءاهالا قطي مل ناو « متعطتسا ام

 دحأ يلصي ال »ثيدحل هيلع الف (ت) زجع ناو (قا) ةالصلا ريبكت وأ . كبرا وأ

 همبنيو هيلو ربكي وأ . تيملا نع ةالصلا رذن ءاضق زاوج نف رثأ دروو « دحأ نع

 لقعي مل نا هيلع الو (ق) ةبارقلا قوقح ةلمج نم كاذو هبلق وأ هن لب

 لصف

 بسحب لاتقلاو ةنيفلا ىفو ةبادلا ىلع اهيلا ما رحالا ىزجيو ةلبقلل الا ةالص ال

 ديحوتلا لهأ بيراحم مل متو ث ةرورض الا ةباد ىلع ضرف ىلصب الو ء ناكمالا

 . ىلع رهقلا ذا هيلع رمالا لحيو نيي وأ افق ىلتعضو هناو سأرلا نبأ ملع اذا ممروبقو

 .ناو « ءاشملا قفشو لزانملاو رهقلاو سمشلا برفمو علطمو برقلابو ء ردان اغقلا

 . رغصلا اهطابضنال ىلوأ ىهو ىرغصلاوأ ىربكلا شعنلا تانب انه رسي ألا ىف لمبي

 (')درحتتالةبقث لب(ت)نيدقرفلاو ىدجلانيب مهن وهو بطقلاوءاهعافت را ةياهن دنع
 . هريغك اهيلع رودي ءىفم مجن ىدجلاو « ءاضيب عارذ وحن امهنيب ىدجلا دعب ىهو

 لفسأو نيئيضم ريغ نامجن شعنلا نيبو هنيب ىرغصلا شمنلا تانبرخأآ وه ىدجلا و

 . نيدقرفلا نايمسي نائيضم نا. وه هالعأو نيئيضه ريغ اضيأ نامجن وه شدنلا

 ىدجلل رثالا ىفو ء براقتموأدحاو ةلبقلا نأش ىف بطقلاو ىدجلاو تانبلا حو

 .« هتلباقم ىهو ما حتفب بونجلاو هتيحان نم وهو لامشلا حيرب و َبطقلا ح

 سمشلا براغم نم روبدلاو ء اهنم برقيامو ايرثلا علطم نه ابصلاك اهريغو

 : هتلباقم نبلاو « ىرسيلا فلخ رصمو ء ىنملا نذألا فلخ قارملا ىف لمجي
 ةبقثال مجن بطلا نا نالا ملاعلا يف داصرالا هيط ترجو نبيكافلا دنع روهتملا )١(

 . هزكرم نم رهدلا هكرح مدمل ةبقث هودقتعا منا رهظي و . نيمدقالا ضمبا ىار ةبقث هنوكو

 ملعأ هناو . بكوك هنأ ىله ليلد كنفلا ةآرم ( بوكلتاا ) ةطساوب اقرشم هندهادش



 ١٤١ ( ةالصلا يف بجاو لابقتسالا )

 سمشلا عقت نبأ ةفرعمبو رهنو لبجو ةيرق وحنبو ث هءارو ماشلاو ء رسيالا ىلي امم

 ىرسيلاوأ ىنبملا نيملاع وأ ء نيبجاحلا نيب لاوزلا دنع ةلبقلا البقتسم هدلب يف هنم

 افق اهيف بطقلا الو عضاوملا هذه لايشلا دالب ىف ودعت الو ء نيبجاحلا ىلا ليمت وأ
 ىف كلذ بحطصيف بورفلا دنع هنم عقت نيأو رسيألاو هرهظ نم نألا بكتلاو
 اهدهع ىتلا ةاذاحلا هيف ىنتنت ًاتضوم لصي دق هنال درطم ريغ ( ت ) هرفس

 لصف
 دجسملا ىف ةيراس ىلا ىلصب الو ث اعامجا تنيوع نا اهنيع لابةتسا بجو

 نإو ث سأب الف بناج ضمب ىلا ةيراسلا لعج نأب اهرتسن مل ناف اهل ةرتاس مارحلا
 لاكم.ثا الو أطخ ىف رذعي نكل داهتجاباذكف تيي يف نكر تاس لاح وأ تدعب

 قرشملاو برغملا نيبام » ثيدحل مجلا هيلعو ةهجلا وأ . دارملا مهفيل نم مهوتي اك هيف
 مهترادتسالو ث ةبمكلا ردق نع جرخي ثيحب فصلا ةلاطازاوجلو« ةنيدملا لهال ةلبق

 ربخ لوبة اذه ىفو ةلبقلا تلوح ليق امل ديدش زرحم الب ةبمكلا وحن ةالصلا ىف

 دجسم ءانب لك ىف رهاملا سدنهملا ىلا جيتحال نيعلا ةقفاوم طرش ولو ( ق ) دحاولا

 سدنهم الب دجاسملا اونب ةمالاو نومباتلاو ةباحصلاو ء دجوي ال دقو فلكت كلذو

 ىمهو ث اهل ةلبق ةبمكلا بابو أ ةرجهلا نم نان ماع نم نابعش فصن ىف اهليوحتو

 لاق هنأ الا سابع نبا نع اذكو هريذل وهو ء مرحلل ىهو ث ةكسلل وهو ك دجسملل

 نم يلع سايق اهتفلاخم ديميف (ش) دنع ةهجلا ةباصا بجاولاو مرحلل ةلبق دجملا

 (ان) داهتجالا وأ . سابع نا نع الوق الا اعامجا ديعي هنافتقولا لبف ىلص هنأ نيبت

 ضبو قرشل ضب ىلص هنا ليق امل (ص ) وهو اهتنلاخمب ديعي الف (ش) ليم (م) و
 تضم»لاتف « برغملاو قرشملا هللو » لزنف ملسو هبلع هللا ىلص هولأفغ يف برغلل

 تقولا ىف ديعب وأ . ركذ ببترت و أ ليلعت تاق خيشلا لوق ىف ءافلاو » ك :الص

 ( ق ١ ( هينف الاو اهريدتسا ن زا هدعب ولو بحت و . . “۔ف ةداعالا بد .: و أ



 ١٤ ) يلصملا ةرتس ركذ (

 ْ ; اده :ے دلق الو دهتجا هدب : م ناو ء نيما ريغ ولو اهفراع دلق ا ريد نمو

 .فلاخو دهتجا اذا امك (ق) الوا . ةجح هنال داعا قفاوو هنلاخو افراع انيما دجو ناو

 هنأ عم ةطوح هيفو تاهج عبرال ىلصي ريحتملا نأب لوقلا فمضو ث قفاوو هداهتجا

 نم ىلع لابقتسا بيالو ى اهضرف ىتلا هتاهج ىف ةبكلا ةهج قفاوي الدق ذا مت ال

 ىضميوالبقلل ةباد ىلع ىلصملا مرحيو « هيوني و امهوحن وأ سبح وأ ضرم هيلع ردقيال
 نكمأ نا لبقتسا دوجسلا وأ عوكرلا لصو اذا نكل يشاملا اذكو هليبس ىلا

 لصف
 اك رسي ألا وأ ن٤ لا هبجاح ىلع ةرتس بصن ًاذفوأ اماما ةالملا دي رأ بدن

 رثكأ وأ رابشا ةثالث اهلوط ًادمص اهل دمصي الو ى لعفي ملسو هيلع هللا ىلص ناك
 هنكي مل ناو « مهسب ولو كتالص ىف اورتتسا » ملسو هيلع هللا ىلص هنعف لقأ وأ

 ءاج ام اطخلدجب ل نمو , مومأملل ةرتس مامالاو اهنم وندلاو ، ةضرتعم اهعضو بصنلا

 الو (قا) هب دتمي ال وأ . با ر>كو أ . الثاط وأ (ص) ىلع اضرتعم ثيدحل هب

 تيهو بنجو ؤ ناتتكن هينيع قوف باكر ءاسفنو ضئاحك كلذ فلخ ام رضي

 « مجطضم وأ دعاق ما و ئ بوتكم ريغولو ةباتكحولو ٨ ةدقوه رانو لجعو ةروصو

 روذعم ريغ غلا فلقاو كرشمو ناويح نم ولو لباقم هجوو ربقو سجمو عبسو

 عبس نود ايف تدسف امهنيبو هنيب كلذ ناك وأ ةطخ الو ةرتس نكت مل ناو « درقو

 . برقأ وأ . هدجسم ىف ناكنا وأ . ثالث وأ . . سح خ وأ . هدجسم ن عرذأ

 دنع عنملا ناك وأ . مئاقكد عاق مم معان اهعطقي ال وأ . يلوالا ةنالنلا الا ، اهعطقي ال وأ

 ءىش اهمطقي ال وأ . هللا ريغ ةدابع مهوتي ال نيح ال مالسالا ءدب ىف رانلاو ربقلا وحن
 اهلصي امنا عيبرلا لوق هنمو « منمطتسا ا. اوءرداف ءىش ةالصلا عطق . ال » ثيدحل

 ثالثب اهنيبو هنيب كلذ ناك نا تدفو (قا) رجافلا رو اهمطةي و رابلا رب
 رس 7 ٠

 رثك اوا عرد ا



 1 ( ةدابعلل طرش ىهو ةينلا ىلع مالكلا )

 لصف

 ىلا رظنلاب دبعت اهناف ء ةينب الا ةالصلاك اهتكح ىلع علطم ريغ ةدابع حصت ال

 .ىمنت اهن ىلا رظنلاب اهانعم لقع ولو ء رهجو رسو ةءارقو ددعو تاقواب صيصختلا

 ٨ ةلعلاب هنع ربعي دق ناكولو ةلع ال اهل مزال اذه لاقي دق نكل ركملاو ءاشحفلا نع

 « رارسالا نم ىلوأ ضرف وه امم كلذ وحنو ضرغلل محتلاو ضرلا ةينب روجلاو
 ةالصل وأ رهظلا ةالصل يتأ هلوقبو ث ريظلا ةالص تامكر عبرأ ىلصا هلوقب رهجيف

 .نةدلاو همهينب وأ هئوضوب رخآلا ضرفلا ىلص هل أضوت وأ ضرفل مميت اذاو عضرلا

 ,لضفك نيعبسب رهجلا لفن ىلع رسلا لفن لضف نأب ثيدحلا ءاجو سكملابو لفنلاو
 « ضرافب لفاتكم ومأملاو مامالا ىتين فلاخت زوجيو ءارس ضرفلا ىلع ارهج ضرغلا

 . لفانب ناسو ى ناسب ضرافكء ةقئاف مامالا ةين تناكنا وأ . (ش) ضاتب دؤءو
 انمج هبو ةالصلا نبع ىف اهداحتا بجي وأ . انضعب هبو رهاظب رصامك ةيواسه وأ

 دارملا نا هيفو « هب متؤيل مامالا لعج امنا » ملسو هيلع هللا ىلص لاق (ح) و (م) و

 مدقتلاو ةبحصلا نع رجزلاو هتعباتم

 :(قا)كلذ نم ضعب « اومكرافمكر اذاف » هلوقف هلككلذ دارملا نا بوبلاو

 بدنو ث ابرغم وأ ارج نكت مل نا ةيرغس وأ ةيرضح اهنوكو اقلطم اهنيع ىونيو
 (ص) وهو تحص وا . رخأت نا وا . تدسف امهيف اطخا ناو ى ةليللاو مويلا ركذ

 وأ . ةعبرالا ببحت وأ . امهيف هلثم اهيف أطخلا نا ( ظ) لاو ةيب رملاب ماعلاو رهشلا و

 ظاقينسالا مويب ةيسنملاو اهنع مونملا ركذيو (قا) ضعب (ص ) و طقف ةليللاو مويلا
 الو ةنسح ةعدب وهو طرش ال ةينلل ةيوةت ظذلتلاو ةنسلاو رهشلا اذكو ء هتليل وأ

 مل دعب لهذ ناو ةينلا باحصتسا بجيو ث هانعم ةفرعم نودب وأ . اهنودب ىزجحي

 ةالصلا نم اجورخ ىون وأ ادمع لوالا كرتو رخآ اضرف ىون نأب ايعطق ناو دسفت
 لفنلا ف اذكو تدسف اهريغ ىف هناو

 



 ( هل نطوال نمل ةالصال ) ١؛

 لصف
 عوجالا اهنم هجرخي ال ةدلب نطوي ااو ء ايندلا نطو و أ نطوب مل نمل ةالص ال

 تاقوأ ىف وأ . اقلطم اهيف ثكمي نا ىلع ام ةرورض وأ ودع وأ طحق وأ شطع وأ.

 دقع نودبو ةدمل هنطوب نا صخرو ث معلا بلط تقوو ثرح تقوو فيرخك

 عضوم ىنكيو كلذ نودب ولو ى هعزن دعب هل ادب ناو هوحن وأ عوج الا هجرخي ال نا.

 هنع ىنغتسي الو ، هرفس نم مدق اذا لزني ثيح ىه هيف ةرئاج ةالصلل نكمتم رهاط

 هركيو { ابوصغم وأ اندعم هنوكل هيف ةالص ال ام وأ لقتني ام وأ عذج وأ فقس الا

 هل حص رهط اذاو { زاج سج اهضعب ةعساو اضرأ وأ ةدلب نطو ناو « هوركم ذاختا هل.

 هيفكي عضوك اقيض وأ ةيرقك اعساو نطو ام دح نم لايمالا بحيو هيف ماغلا

 ( قا) رثك أ وأ . ةرشع ولو ءاش ام وأ . ادحاو وأ . ةعبرأ نبطوت زوجيو ةالصلل

 لقأ وأ ةعبرأ اهيبا وأ اهجوز وأ اهالومل ناكنا الا ء ادحاو الا ةأرلل نطوت الو

 قيقر نم « هب قلعت نم نطو لجرلا نطو ناف نهبف تمنا رم ام ىلع رثكأ وأ"
 اههتتكتو اهقيقرو ايهجاوزأو نبلئط طيفلو قتعمو اهل جوز ال تنبو نباو ةجوزو

 ىف امهنا ناملعيف اغلب اذا ايفو ء سخلا تاولصلاب لقنلا دا رأ نا وأ ث ايهقلمتم ىف ريا

 هيجوت ىف ىل رهظي اذك هلايما اجرغب ىتح ارصقي الاو كاذف هاما ناف امهل نطو

 اهاش نا الا ةين ديدجت الب هيلع ايهف اغلب اذف دلولاك امه لب (ت) من مهمالك
 تنبلاو ةجوزلاو ةمالاو دملا متي وأ . هب قلعت نم نطو نطوي مل ناو ٤ هعزن
 ةجوزلا نيطوت لطب دعب ديسلا وا جوزلا نطو اذاو ، (ق) نطوب مل ام اورصقيو
 هبو ىونلاب وهو غلب اذا نيطوتلا ف هابأ فااغي نا دلوالو ڵ دعب امل ةمالاو دبعلاو

 (ق) (ص) وه (ت) ىونلا هيف ىنكي وأ . ضعب (ص) و امهب عزنلاو « ظنلبو
 الا امهيف ىزجي الو ى قالطلاو جوزنلاك عزملاو ذخالا نا قطنلا طارتشا دجوو

 عبرأ نم رثك أ ذخأي ال اولاق مهنا ىتح هعزنو نطولا ذخأ اذكف ث اعم قلطنلاو ىونلا

 



 ١٥ ( رفسلا ىف رصقلا ةالص مكح )
 ليقو ث ادحاو الا ذخأي ال ليق دقو ، ةجحال اهتركذ ةبسانم هلك كلذ نكلو

 ةعإ رأ نه رثكأ ولو ءاش ام ذخأي

 لصف

 ترصق مث امبرأ تضرف ةالصلا نا يلع لضفأ مامالاو ةصخر رفسلا ف رصقلا

 مزلي ال هنا هدريو هلبق راهنلا تاولصل رتو وه ذا رصقي ملف برغلل الا هيف نيتننال

 ةتيملا وحنب هسفن ىجني نأ رطضملا صخر دقف هبوجو مدع ةصخر ءىشلا نوكن ما

 نيهلا ةرافككى رييخْبجاووأ . (م) نع رهشالا وهو ةنس وأ . كله تامو الا و

 الا نيتمكر تضرف اهنا ىلع (ح) و (ان )")نيعم بجاو وأ . راطفالاو موصلاو
 عفش رهظلاو عفش رجفلا نا ىنعت . راهنلا ةالصل رتو هنال هيف دزي اثالثف برغملا .

 ل هزال ) ص ( وهو ناتمكر هثاشعو هرصعو رضلا رهظ ف ديز غ عفش رصملا و

 هنا اهلوق ىف ريصقتلاو مامالا ةشئاع دارمو ث رفسلا ىف منأ ملسو هبلع هللا ىلص هنا وري

 اهنيح مم ىرخاو ةفئاطب ةمكرو نمالا ىف نيمكر ىلصي هنا رصقيو هيف مني ناك
 ةروس ىف ضرالا ىف برضلا ركذف ى ارضح ولو برغم ةالصولو فوملا ىف ىرخال.

 كرصقلا ةالص ىف ءاسنلا ةبآ ليقو ث رفسلا ىف نوكي نا فوخلا ىف بلاغلا نال ءاسنلا

 هاور ے ةىكر ةرمثم ىدحا رفاسملا ىلعو ةمكر ةرشع عس ميقلا ىلع » مالسلا هبام هلوةل )١(

 كثالذ, ةنسااىفلو ؤ6رهعقلا بوحو ىلع سن رفاسملا ىلع هلوةو سابع نب بأ ن نع حيحصلا هنما ىف ة ثير

 هقدص» لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيط هنع حص املو ةميرمالل نيبلا وه ملسو هي ه۔اه هللا ىلص لوسرلاو

 ضارمالا نأ كلذو بوجولا ىضتقي ام اولبةاف هلوة ىفف « .تقدص اولبقاف م ك لع اه هتنا قدصت

 ذا بوجولا ة. 7 اوليةاف هلوة لب ٧ نيديلا ىف ىلا هفابض نه ض ا رهالات , ل هللا ةةدص نع.

 ماكحأر % دالا داز رظنا ) ةدلا قلطم و غسلا قلطم ىل ىف كالذ, ةنسلا تضم دةو ء هف رصت ةن .رق ال

 امهيف الا رفاسي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنال داهجلاو جلاب هصيصخت :جو ال و ( صاصجلل نآرةلا.
 كوب ماقأ مالسلا هيلع : 5 ةكم ح :ذا تقو ام .اقآ لا رثع ةينامث وأ مايأ ةمب راب هماصخنا الو

 نا: ر رذلا ةألص > . ؛:٥ هللا ىضر رمع لاقو . ةالصلا رهتي وهو ارهش نينح ةوزغ ىفو نيرشع

 > رفك ةناا باخ نف نا:هكر رقدلا ةالص » رمع نبا لات و ء < مكيبن ل نا۔ا ىلع رصق ريغ مامت

١٩ 



 ١٤٦ ) بجاو رفسلا قلطم ىف رصقلا (

 :اتمكر ال فوملا ةمكر اهدنع رصقلاف ء نامزلا كلذ ىف بلاغ نال فولا ركذو

 .نمب يلص هنالو ه ةمكر نيتفئاطلا اتاك ىلصت نأب ضارو رآ هنال ارصقم هتس و رفسلا

 (قا) ودعلا روضح لبق اهنوكرادي ةمكر اعم مهو وه ىلص وأ . ةدحاوللب رصق

 اوعيطتسي ل ناو « ودعلل ةلباقم ىرخالا تناك ةالص ىف امهادحا تناك اذاو

 امهنم اورصقيو اولصي نا مهنكمأ ناو ، ةالص لكل اسمخ دحاو لك ربكو دعلل

 فيخو ودعلا رضحي ملناو ء هنمضي وأ هللام وأ ةتيم ولو سقن ىلع فاخ اذا امك اولعف
 .هجاوتو ىلصت ءىمج مث هئيجم لباقت ىرخاو مامالا مم ىلصت ةنئاطف ء ةل هروضح

 ىف ريدقتلاو نيتمكرلا ىلا اتح ترصق مث امبرأ تضرف لوقن نا زوجب و ؛ ىلوالا

 ص) وهو ( ش )و (م) و (ان ) هوركملاو حابملا رفسلا ىفو هيف وأ . برقتلا رهس

 رقت الا رفاسي مل هنالف ك برقتلا رفس ىف الا رصقي مل ملسو هيلع هللا ىلص هن وكامأو
 7 لئاق الو ء نهيف هرفس نال ورغلاو ةرمعلاو جحلا رفس ىف رصقلا رصحيلف الاو

 كدعا » ثيدح مومعل (ح ) ةبصعم ولو رفسلا وأ . داعأ ةيصعملا رنس ف رصق نف

 نا هيفو « ةالصلا رطشو موصلا رفاسملا نع عضو هللا نا } ثيدحو « رفسلا ةالص

 ناريخ الاو (قا) ةيصعملا ف نذالاكهنال ىصاماب قيلي الو فيفختلا ردابتللا

 انج هبو نيخسرفلا زواجاذا رصقيو ةتيملا وحنب ةيجنتلاو رافالاو ميتلا ىف اضيأ

 .نكمي الف درب ةمبرأ اماو ، ىطسولا ةيشملا مويك خسارف ةعبرأ ديربلاو درب ةعبرأ وأ
 . رطفا ءاش ناو ءابا هبو مايا ةثالث رفسل هلزنم نم زرب اذ ول . موي ىف نهريس ةداع
 دنع (ح )مايا ةثالث رظنلا حيحصلا رظانل قفالا ةفاسم نال (ان ) نهزواج اذا وأ
 .ةثالث زواج اذا وأ . قفا ىلا قفا كلذف ليجك الع ام روهظ عم لئالا مدع
 لايمأ ةثالث زواج اذا » سو هيلع هللا ىلص هنا ىورو (م) نع . وهو لايمأ

 ؛ نبخسرفلا زواجي ىتح موصلا بجوومام الاو رمهقلا زاج نها ون نا وأ . « رهق

 (قا) (م) نهوني مل ولو زرب اذا وأ . موصلا زوجيو رسدقلا بجيف



 ٩٤٧ . (هرفس ىن رفاسملا مادام بجاو رصقلا )
 كح توبث ةجحلاو ( ان ) هنطوب مل ام رصمف "") هماقم لاطولو رفاسملا رصقيو

 ادحاو اموي ملسو هيلع هللا ىلص اضيأ ماقأ ولو ء ةجحب الا لوزب الف رصقلا وهو رغلا

 ى رصقلا ىلع رمتسال ةماقالا داز ول لصالا ذا دبالا ةجح ناكل لحرف رصقي

 لك اعبرأ جوزت وأ ىرتشا ناف ") جوزغي وأ ضعب لاق اراد ىرتشي وأ ةديبع وبأ

 هب اهكلمتاه رئاس ءارمثلاكو : ناطوأ ةبرأ هلف ىرخالا لايمأ نع ةجراخ ةدحاو

 ةباحصلا هيلع ىفمر هدلب ىلا دعي مل ام رصلا رفا۔اا ىلع بجب هنأ نم ةنسلا تنيب امل كلذو )١(
 ةينامث هتماقا نم 7 لد لوسراا لمف ىفكو بؤ. قح رصقي وهو ارهش أ بيغي مهنم دحاولا ناكو

 ةما نع هدنسم يف دمحا جرخأ ٠ نبهرا ليقو نينحب ارهش و كوبتب ني رشعو حت :هاا مام ةك رث٥

 الث برغأل ةالص الا ناتمكر لاق رفا۔لا ةالص ام تلةن رص نبا ىلا تجرخ لاق هنأ ليبحرش نبا
 نبراه اككفمنو هبف عبنو هيف عدبت تام تلا زاجلا وذ امو لاق زاللا ىذب انكنا تبأر أ تاقف

 مهثيأرف نيرهشوأ رهثأ ةمبرا لاق ىردأ ال ناج رذاب تنكل جرال اهبأ لاتف ةرشع ةسخوأ ةليل
 نيتمكر ني:هكر نولمي

 انطو اهوذختي ملام نينس رثع اوماقأ ولو نورفاسلارهقي نأ ةنسلاتذضم ىرمعباا نسحلا لاقو

 هيلع ةتنا ىلص يأ :لا عم تجج> : لاق نيصح نب نار نه ةرخن . ا نع ديز نب ىلع رر .

 لاقو نيتمكر الا ىلصي ٦٩ رشع ىنامث ك ماقأ او ةنيدملا ىلا محري قح نت :كر ىلصي ناكف م

 ملسو هلع هللا ىلص ةتنا لو۔ر تبحص رمع ن! ١ لاقو . « رغ۔ موة ن ابرأ ١ اولص > اك‘ زيل

 قح نيتمكر ىبع اوديزي ملف رذلا ىف ناينمو رمعو ركب ابأ تبحص و نيتمكر ىلع دزي ملف رفسلا ىف
 « ةنسح ةوسا هتنا لوسر يف مكل ناكدتا » ىلدن ي: لاق دقو ىلات هللا مهذرق

 رمص نع ثالام نب سنأ نم نامثع نب دلاخ نه ةتنا دبع نب نابا انثدح لاق ديلولا ن ةيقب يدرو
 ےترميوأ هلهأ ىلا بؤ, تح ناضكر رفادملاق الص» لاق مل۔و هيلع هنا ىلص ءيب:لا نح باطخلا نيا

 انطو هلا رفاس ىذلا دلبلا ذختب . مل اه رصتلا ما اسملا ىله بجي هنا ىله د تيدحلا اذه

 ةباحصلا هلد تركن ف ًامبرأ ىنم ىلص ناغه نب نايثم 5 ىور امل لوقلا اذه ن ] رهاظلا )٢(

 لهأت نم )لوب ملسو هياه ةنا ىلص يبلا تمسو دلباا اذهب تاهأت ىنال تمتأ امنا لاقن كلذ

 ( هلمأ نم وهف دلبب
 هنم جوزت ىذلا دلبلا لهأ ىف ًادودم٥ ناسنالا لمجي جوزتلا درجم نأ ثدحلا رهاظ ىفنقم

 مامت الا هلم بحرف

 ناو العف هنم جوز , ىذلا دلإال انطوتسم ناسنالا ربتهي ةماقالاو جوزتلا نأ لوملا هاه ىذلاو

 ىوني الو دلب ف طب ث اك دصقلاو لعفلاب 5 ربتعي قرقعتلا دنه نطرلا ن "ال . دمت ال ناك

 اتطو ةزلاب هذخ ي و هنم جورخلا

 عم جوزتلا وأ راقملا كالما نم ريغكةلافي اك دلب ىف نياهأالاو رودلا .ذاغاك طقن لفلاب امأو .
 نيدلا رون هققح ام مامنالا هيلع بجي انطوتسه هرابتعا يف فاك اذه ناف اءه اه وأ رار.:سالا

 نونب الو لام مفني ال موب نوشقاني ممناف مهنيدب نونواهتب نيذلا هبتليلف ه:٥ هتنا ىضر ىللاساا

  



 ١٨ ) هكح و ناذالا ىلع مالكلا (

 نانثمطالا دارملا نال رظن هيفو { هيف هل بكال هنال ثراب ال رادلا ةبه لوبق

 رشع ةسمخ وأ ءاهماقأ اذا وأ (م) و!ش)مأ ةمبرأ ةماقا ىون اذا : وأ .لصح دقو

 امأو ء فوخ ةالص خلا « اورصقت نا حانج كيلع سيل » ىلاعت هلوقو (قا)( ح)

 ةالصو ذئموي بلاغلا ىلع فوملا ركذو رصق ةالص وأ . ثيدحلا نف رصقلا ةالص

 ( ق) خلا « تنك اذاف » هلوق نم فوملا

 لصف
 ظانلاب ةالصلا تقو لوخد ىلع ةلالدلا ائرشو 2 مالعالا قللعم ةغل ناذالا

 هيفو (قا ) ةلالدو ءاعد و أ .ارخآ ولو زوجيف اهم اهيلا ءاعدلاوأ . هلوأ وهف ةصوصخم

 عقو نا هدنع داعي وأ (ش) و (م) رجفلل زوجي وأ . لبق ناذأ الو مالسالا ةريمش

 وأ . داحأ هدنغ ليحيو هلبق نذؤي وأ . نهيف دمعتي الو ے تاولصلا رئاكل بق

 هلوق ضراعتو (قا)ةعمجال لاوزلا لبق زوج وأ . هرارمحا دنع لعيحبو هدنع نذؤي

 «موتكمما نبا نذؤب تح اوبرشاواولكف ليلب نذؤي الالب نا » ملسو هيلع هللا ىلص
 ديملا نا الا ىدانيف ديعي نا هرمأف « رجفلا عولط لبق نذل الالب نا » رمع نبا لوقو

 موتكم ما نباو ى رجفلا لبق ناذالا ىلع رمتسي الالب نا ىلع لدي لوالاف ء مان دق

 مويلا كلذ يفالا رجفلا لبق لالب نذؤي ال هنا ىلع ىناثلاو ے هدعب ناذالا ىلع

 هلوقو ى لالب وه دبنلاو ةضراعم هذهف هلبق ناذالا هعاقيال ةئطخم دمب ةداعالاب هرمأف

 ناضمر ىف لوالا ثيدحلا نأب عمجيف « مونلاب رمالا هيلع طاتخا هنا ىلا ريشي مان

 ناضمر يف امهالك وأ » اوبرشاو اولكف ه هلوق ىلا ىرت الا هريغ ىف ىناثلاو ةصاخ

 لالب هبنيف ناذالا نم هيف نكمني { موتكم ما نبا نال ه .لا كاذ ىف ةداعالب هرم أو

 مق حابصا دعب ناذا اذهف « , هللا دبع وه ذا موتكم م ما نبا وهو دبعلا نأ هلوقب

 وه اذه نا لالب نم لوالا عمسي مل نم نظي الف ا واك أت الف هدعب داتعملا .ناذا ماقم
 رجفلا لبق هعقوب ىذلا هناذا



 ١٤٩ ) همكحو ه:.ةيكو ناذالا )

 (ان ) تناك ثيح ةعاجلا ىفو دلبلا لهأ دجسم ىف ةدك م ةيافك ةنس وهو

 دلب لهأ هكرت نل (م) نعو انل بسنو امعن درفنا نمل ةنسو 5 ايعيف ةيافكض رف وأ
 ىفوأ . لايمالا ف ناذا ىفكي وأ . ةعامج اولص نا الا درف لق حلع ضرف وأ .اولت وق

 بجي ال (ت) (قا) ةيافكلا ضورف رئاس ىف اضيأ كلذو ايندلا ىف وأ . ةزوحلا

 ىرخا هك رتو ةرات هيف الالب هب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنال ةعامج ىلع ولو رفسلا ىف

 كرتلل بدن « اكلضفأ امكمؤيلو امقأو ان ذأف ةالصلا ترضح اذا » ثيدح ىف رمالاق

 ذا « بوجو يلع هضعبو بدن ىلع هضعب لحب ال ثيدلا نوكل ال ث روكذملا

 لكىلع ةراغلاب هرمأ ىف بوجولا ىلع اليلدالو ث رمالا هيف ددعت اذا كلذ نم عنام ال
 يشم وهو ث كرش ليلد هكرت نإ ثيح نم كلذ نال ناذالا ه_زف عمسب ال ىح
 لاوتالب ناتمب رف نيتداهشلا الا وأ (ح ) طقن لوالا عبري وأ (ان ) مبرف ريبكتلا الا

 عبرت ىلوالا الا وأ ريخألا الا ىن. هنا هلءاخ درف اريخا « هللا الإ هلإ ال » و

 «ةلاالا هلإ ال هدارفا هبهذ.لهأ لعو (ش ) لاوتالب ناتعبرف نينداهشلاو لاوتب

 (قا) اريخأ

 (ص) وهو امهب وأ .لقعو لابقتساو غولبو مايقو رهاط بونو ءوذوب حصيو

 ء جروملا ىبا دنع مالكب دسفو ڵ رهاط ريغو عاسو بكأرو دعاقو لفط نم زوجيف

 هنسحتسا اذا اذكبو اذكد يزبجعا لاقي هنسحتساو هب رس ىأ لئاو وبأ هب بجعاو

 (قا) امهنم دب ال ةجاحل نكي مل نا وأ . راكناف زمه الب بجع اماو ى هب جهنباو

 دنع لوقحي وأ . ثيدحلا ىف هب رومأملا اهنال (ص) وهو هتمباتم هعمادل بحتسيو

 نا وأ . ىلوتم الالب نأل لقي ملو لوقحي ملسو هيلع هللا ىلص هنال اقلطم ةلعيح لك

 ث ىلوتم وهو لالب ناذا دنع لوقحي ملسو هيلع هللا ىلص هنال ىلوتم نذؤللا ناك

 ةلوةحلا هجوو ( قا ) اقلطم اعم لوقحيو هعبتي وا .ىلوتم هنال تلوقح لقي مل هنا هيفو

 ةماقالا ناذالكو ى ركذ اهنال اهلدب ةلوقحلا لعج هب هللا ركذي ركذ ةلجلا يف سيل هنا



 ٩١٥٠ ( اهمكحو ة۔.انالا ىلع مالكلا )

 ملسو هيلع هللا ىلص لوقي ( هللا لوسر ادمحم نا دهشأ ) مقمل وأ نذؤال لوقل عماسلاو

 عابتاو ناتضيرف هيلع مالسلاو ةالصلا نأل ث هللا لودر ادمحم نا دهشا لوقي م

 اهمادأو هللا اهماقأ عماسلا لاق « ةالصلا تماق دق ما لاق اذاو ى لفن نذؤللا

 ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح رجنلا ىف نذؤال لاق اذاو ء ضرالاو تاومسلا تماد ام

 موع رهاظلاو ء ىلوتملا نذؤللب انباحصأ يهصخبو ترربو تقدص عماسلا لاق ك حالفلا

 لاق نهو ث حالفلا ىلع ىج ةالصلا ىلع ىح هلوق ىف ربو قدص هنا ىوني هنا الا هريغ

 غ هلوسرو هدبع ادمحم ناو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نا دهشأ » انأو هدعب

 هذه بر مهالا » لات نمو هل رفغ « الوسر دمحمو انيد مالسالابو ابر هللاب تيضر

 ىذلا دومحملا ماقملا هثعباو ء ةليضفلاو ةليسولا ادمحم تآ ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا
 ةعافشلا هل تلح « هتدعو

 لصف
 هتينس رابتعا ىلعو هتينسب لوقلا ىلع ناذالا نم دك 7 مجلا دنع ةنس ةماقالا

 نا ال دمعت نا ديعب وأ . هتلزنم تسخو ةالصلا اهكرأت ديعي الف ى داحآلا نح ىف

 اليلق ىس نا الا وأ . اقلطم اهكرتب ةداعالاف ةضيرف وأ . ىزجب ال اك ماقأ وأ ىسن

 صوصخ ى اهيا هلاتحال « يقاو انذا » ثيدح ةيضرفلا ىلع لدي الو ، مرحأ ىتح

 كلت رادةم لواطت نا الا هداعا مارحالا لبق ائيش اهنم ركذت نمو (قا )ةعاجلا

 ىتح اهميقم دوعقو رارسالاو ةالصلا ضقان اهضقنيو ث اهيف ملكتك اهدميلف ةالصلا

 دصب نيترم ةالصلا تماق دق ةدايزب رم ام ىلع ناذالاكى هو ء ةالصلا ىلع ىح لاق

 لزغملا ةكلنكاهيف عارسالا بحتسيو ( ق ) ( م) ريبكنلا ىثيو درفت وأ . حالفلا
 نكسمىأ موزجم هناف ناذالا فالخب بارعا ًاضيأ كلذو ء عارسا يأ اهل مزج كلذو
 ىف كلذب لوقلاو ، ىلوالا تايحتلا ىف عرسي ملسو هيلع هللا ىلص ناك اذكو فقولل

 نكسي ل لصو ىتمو نكس فقو تمو ( ت ) ةماقالا وأ تايحنلا نماهبلا وهس ةحافلا



 ٥١ ١ ( ةالصلا ىف فوقولا ةيفيك )

 () وهو اهعم لخادريغ ةعاجلا ةماقا ينكس الو ء كلذ ريغب ريضالو فقولا ةينب الا

 دجسملا ريغ ىفولو ( ت ) ةبسانمو ةطوح هيف هفوقو امناو فص ىف مقي مولو ىفكت وأ

 هيزجتف فوفصلا لكدارملارظناو ( قا ) تضقتنا ولو وأ . فوفصلا ضقتني مل اه

 اذا (؟)هراسي ادحاو الجر ولو ةمامالا هب حصتاملقأ ::ال دحاو فصالا قبي ملولو

 تذضقتنا اذاف % جا لقأ اهنال فوفص ةئالث ضقتنا ذا دارملا مأ ء دحا وبالا لصيمل
 ضقتنا نا هيزجن الف ةقيقحلا فوفصلاب دارملا وأ ع ةريثكف وفص تيقب ولو هزجحن مل

 ظذل نم ردابتملا ىلع ايرج لوالا ( ظ ) ااو الثم دحاو هنم بهذ نأب دحاو فص

 بلسلا قايس ىف لك وه ىذلا علا
 اههوأ . ةنئذ ةضيرفلالو هتيضرب انلق ولو رتوو ةنسو لذنل ةماقا الو ناذأ الو

 ءانب نهل ( ش ) امهبحتساو ءاسنلا يلع الو )ق ) ( ص ) وهو ةيدنملاو اهنع مونل

 اهنيعب ةلئسم ىف اصن نهؤاننتسا درب ملام 2 قلطم نهل لماش لاجرلا باطخ نا يلع

 مهفاف ناذالا نيع ىف دري ملو ةلجلا ىف نهتوص ضفخ ف صنلا درو ولو ناذألا نهلف

 كلاجرلا نم انذؤم نه لمجإلسو هيلع هللا ىلص هنا درو دقو ث هل ةجح الو لطاب وهو

 هبو نيترم «هللا لوسر ادمحم نا » نلقي ىتح نمقي وأ ( م ) و خيشلا اهلك ةماقالاو

 ( قا )انضعب

 لصف
 ةبصق لوط وأ . عباصأ عبرأ وأ . ةمامح وأ . لهن ضرع نبلجرلا ني عسوا

 وأ ص لادتعا م رثك أب ريض الو ( قا ) ىسوم انمع طقل ىف امك اهضرع وأ . طسوأ

 نيمي دحاو مومأك ى ربكلا اهنانبب هارسي ميدقت بدنو ؛ هيدي لسريو مض وأ لقأب
 ى اباك ةالصلا ىف اهدسج ةأرملا مضتو ؛ لصالا ىلع لضفأ ةيوسنلا ( ت) مامالا

 دوجسلا عضوه ىف رصبلا نوكب حتسيو 4 مض نا هيلع الو مضت مل نا داسف الو

 ىلا فوقولا ىف وأ . هيماهبا ىلا تايحتلا ىف وأ ز هيتبكر ةهج ىلاف دوجسلا ىف الا



 ١٥٢ ) مارحالاب اهيف لوخدلا ىوني (

 .رثك أحتفوأ ارظن آدحأ وأ ضغأ ناو { اهتدهاشم دنع ةبكلا ىلاو ( قا ) هيتنجو

 داعأ دمعتي مل ناو ث ةرورمغل الا داعأ ادمع ضايبو داوسو ةلظو رون نيب زيمي امم

 :يعتسم ضرفلا ءاداو ةلبقلاو برقتلا ةينو عوشملا مزلو ك لمع ردق كلذك قب نا

 برقتي مل ناو ظفلت الب ةينلا ىزيمنو ، باقعلا فوخو باوثلا ءاجرو هيلع هللاب

 !انأ امو ۔ ىلا ۔ تهجو ينا » ميهاربا هيجوت ديزي نأ بدنو بئي ملو ىععو تح

 ._ىلا۔ىكسنو قالصنا » ديزي نأو ( ش )بجو وأ (م )و (ان ) « نيكرشملانم

 .لوأ انأو » لاق وأ هركذ ناو لق طقسبو نبملسملا نم انأو داز ءاش ناو « ترمأ

 كناحبس » امهيلع لسو هللاىلص انئيبن هيجوت بجوو ء زاجةوالتلل ادصق « نيدملا

 ( قا ) دمعتي مل نا وأ . هكرتب ةدلعل الف ( ان ) ديك أتب نس وأ خلا ٤ ميال

 .ىفك وأ . هنالص تلطبالاو لامجاو زاجياب هيجوتلا بقع هبلق ىف ةينلا رفحيو
 .مارحالب لوخدلا ىونيو (ق ا ) لصفلا نم ارذح (ت)اهراضحا زوبجالوأ .ىلوالا
 امك ادح رشعلا سيلو هف صنك لقأ وأ ارشع ولو هركف هيف در ايفالا هل باون الو

 لب هلبق ايفو هيف رصحلا ةهجىلع هيف هركذي مل هنال رخنآ ث يدهلا ىف هركذ نم مهون
 نا ىلع ءانب باوث هلو تحص وأ . ضعب ( ص ) و اهداعأءىش ىف هدري ل ناو « اليغت

 هتين بوزمل ىنعملا رضحي مولو « لاق مكو لمف مو ىلص مكو أ أر مكهنفرعم وه اهلقع
 ىتح لصيلف ناصقنلا ىف كشي ةالص ىلص نم » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هل لديو
 هنا لعامالا ىأ « اهنملقعامالا هتالص نم هل بسحي ال دبعلا ناف ةدايزلا ف كشي

 رأ مهفتلا نع هلغش ناو ( ق ا) ( ص ) وه (ت) اهكرادت هنافو باون الب وأ . هلف

 ىلك مهفل هبلق رضحي نأ باوصلا امناو ى ناك نيملع نا تحصو ث كلذ زجب مل ىنيد
 ,ضقتالو ًاماوسو هدمف باسحلا فقومب هبلق لغتشي سيقلا دبع نب رماع ناكو « لفل
 (ص) وه ( ت ) ناك نأ لع نا ال وأ . اهمامت دمب داعأ هركف ةبيغ تلاط ناو ع هب

 ضنبي نأ لثم اهيف ىصع وأ ى ةيصعم ىون وأ ، ءىش فييكت دمعت ناو (ق )

 



 ١٥٦٣ (اهظل نايب _ ضرف مارحالا ةريبكت )

 . اقلطم تدسف وأ . ىضمف حلصأ زوجي ال ام هلابب رطخ ناو ث هنيح نم داعأ املسم

 ( قا ) سكملاب وأ . ديحوتلا رءأ ىف وأ

 لصف
 اهنا لوخدلا دعب مارحالا ةريبكت خيشلا لوق ىنعو ضرف مارحالا ةريبكت

 .لخدي الو ، اهل لخدمو اهنموه رادلا بابكي هف لخدت اهب ذا ةالصلا لبق امم تسيل

 اولص» ملسو هبلع هللا ىلص لاقو ث اهليلحت ميلستلاو اهبرخ ىهو ( ان ) اهب الا ةالصلاف

 ةدكؤم ةنسريبكتلا نم اهريغو( م )لوخدلا ةين اهنع ىز وأ «يلصأ ىنومتيأر اك

 وهو ؛ ةنسوالفن ىسيف ةدكؤءريغ ةنس وأ . ليق كهيف ذوذش الو ضرف وأ ( ان )

 .نا مهنم امعز نآرقلا ريغ لاوقالا رئاس ىلع مارحالا ةريبكت ىتح هاكهوساق ذاش

 ( قا ) أطخ وهو بجحت ال ةنس اهاكء ريغ لا وقالا

 هللاو لجا هللاك هانعم ىف اهولوالب وأ ( ش ) ربكألا هللابو ربك هللا مارحالاو

 هللا وحنو كلذو اذب وأ . مظعالا هللاو لجالا هللا ونو هلك كاذب وأ . مظعا

 ربكأ هللا وحن ىف دارم ريغ هنال ليضفت ةغيص الب ظعلا هللاو ليللا هللاو ريبكلا

 نا ث اهيف هيلع داز ىلاعت هنا لاقي نا نع الضف هتمظع ىف هريغ لاعت هكراشي مل هنال

 ءامهوحنو ريبكو ليلج ىنعمب امهوحنو لجاو ربك اف هتمظع ىنعم نم تسيل هربغ ةمظع
 ىف هريغو هللا ةفص ممج زاج اكو اذكه ةغللا ىنهم بسحب ليضفتلا ةاعارم زاج ولو

 طقف ربكأ هللاب وأ . عأ هلوسرو هللا ةباحصلا لوقك ةقيقح اهفالتخا عه دحاو ظفل

 تناك مك هيلع ىنملا ىف هاواسام لح ىلع ةنيرق نكت ملو هاوس وري ل ذا (ص) وهو
 اهلكا لّوأي دق لب ء ميرحتلا ىف اهلكا ىلع ىماتيلا لام فالتا ًاتلطم لح ىلع
 هيف لهس رمالاو تعنلا ماهيا فيرعتلا ىفو انل ( قا) ازاجم فالتا لكل ملعلا ىنعملا

 ‘ عرشلاومازنلالا اهيلع لد ولو هتدام ةمظعلا للع لدي الام يزجي الو ء دارملا رووظل

 ميحرو ملعو ريدقكو محراو ملعاو ردقأك



 ٤ ٥ ١ ( اهمكحو اهدضرمذ ةذامتسالا )

 كش ناو ث لوخدلا لبق هنم ردص هنال طق دمب اه داعاو مرحا هر آ نمو

 ديعيو مجرب وأ . هيلا عجري مل هتزواجم دعب وأ . اعامجا مرحا هلحب وهو مارحالا ىف
 رهجلاو ء هءارو نم مامالا عمسي و رس ةالص ىف ولو ربب وهو ( ق ) (ص) وهو دعب ام

 ريغال اهينذا عمست اهنا ليقام الا ةارملا يف ولو (ق) بنجلاب نم وأ . نذالا عامسا
 وأ هدعب وأ مارحالا عم نيديلا عفرب (ص) ىلع تدسفو ى بسنا هب اهذخ من

 ةدايزو عفرلا ثيداحأو ى لامشلا ىلع نيمناب ذخالاو نيمأتلابو فرلا وأ ضغملا دنع

 وأ . اهنضو مدع مهوتي ىتح هدعبو نيعباتلا نامز ىف ايعضو رك« ةعوضوم ذخالا

 يذاتسال اةيفر رباص نب دمحا رفمج وبا ناك نابح وبأ لاق ( ق ) كلذ لكف تحص

 عطقب سلدنالا ناطلس هدعوتف ةالصلا يف هيدي عفري ناكو ث رعب زلا نب رفعج ييا

 لصف
 فيعض وهو . ارهج وأ . رمحم نبا هيلعو (ص ) وهو روهجلا دنع ارس لوقت

 عيمسلا هللب ذوعأ وأ (ص) وهو ميجرلا ناطيشلا نم هللب ذوعا ةربره يبا نع يورم

 ك نايحالا ضعب ىن هلوقي هنا ملسو هي 7 لالص هنع ىور ا ك ميجر ناطيشلانم : للا

 وأ ( ص ) وهودوسم ناو يلعو رمحو ركب يفا دنع ما رحالا دعب ٤ راكنل اا هيلعو .

 رسلاو (قا) ماجعالا دوتي م نا وأ . ملسم ة ةديبع يبا نع م ايورو ًتلطم هلبق

 اهدعيف (ص) وهو ضرف يهو بنمللب نم وأ نذالا عامسأ مدع عم فورلا عطق
 وأ .داعا الاو اهبلامجر ثلاثلا دحلا لبق اهركذت ناف اهيلعو الوأ (ص) وهو اهكرت
 ةككرلا لوأ ىلا اهريخأت ىلوالاو ركذت ىتم اهلاق يسن ناف ه اهكرت دماع ديعي ةنس

 ( قا ) دمعت ولو ةداعا الف لفن وأ . ةعبار ولو هركذتل ةيلاتلا

 لصف
 فيسلاب اهنال ةبوتلا ريغ ةروس لك لوأ ةبآ اهدمب امو يه وأ . ةيآ ةلمسبلا

 رهم ىلا بربف هعفرل هب دن .



 ١٥ ) اهكحو ةلمسبلا (

 ناو ديعي ادمع ةحتافلا نم اهكراتف (ح) و ةباور ىف (ش) و (ان ) ناما ةلمسبلاو

 دمب ركذت ناو (قا ) ةحنافلا مخ نا الوأ . اهدمب ام : وأ . اهيلا عجر امه رك

 ال ثيح اهدمب امي مدبلا ةينب ةروس لوأ اهكرتب سأب ال ( ت) ىضم عوكر ءانحنالا

 ةبآ ريغ ىه وأ . رخآلاو طسولا نم ءدبلا زوجي امك ةيآ تيل اهنا ةينب ال ڵ ةمهت

 طسو ةبآ يهو ( قا ) طقف ةحنافلا نم ةيآ وأ ( م) لفنلا ةالص ىفالا أرقت الف ًاملطم

 ثيح ربيو ةروس نكت م ثيح وأ ) ح( اقلطم رست وأ ا رهجيو اعامجا لملا

 داسف الو (ق) تح وأ . تدسف ةروس ءانثا ىف لمسب ناو (قا) ( ان ) تناك

 نم لقا ةروسلا ثيح اهب ريجيو ةروس ال ثيح ةحافلا رستو ث لملا طسو ىتلا

 انايسن فصنلا نم لقأب ال ادمع ليلق كرتب تدسفو ةمكر لكف بجتو ث اهب رهجلا

 (ح ) ه (ش) فصنت ال ذا برغملا نم نبياوالا ىفو ةالصلا فصن ىوأ (ان )

 ولو اهنم ليلق كرتبو (ت) ةمكر ىف وأ . ةءارق الب نيبرخالا ىف حيبسنلا ازيجم
 ال » هناب ثيدحلا ءاجو ( قا ) اهلاكَسا ىف ةرهاظ ثيداحالا نال نايسن ةيآ نود

 هتءارق ةجحلاو ث قباسلا فالا ناكف ةمكر لكف اصن نكب ملو « ةحنافلاب الا ةالص

 امهب نابف « ىلصأ ىنومتيأر اك اولص » هلوقو ةمكر لك ىف اهاي ملسو هبلع للا ىلص

 ةرودلا ةءارق ىف امن ثيداحا انموق ىورو ث هر لكف اهب الا ةالص ال دارملا نأ

 نم نبيلوالاو رجذلا ىف اهيلع دازبو ى ءاشعلاو برغملاو رصعلاو ربظلا ىف ةحناملا 2

 . رثكاف تايآ ثالث ( ش ) و ( م ) اضيا رصملاو رمظلا ىف وأ . طقف ةمتعلاو برغلل

 ةلمبلا دعت الو (قا) ةليوط نا وأ . ةيآ ىزج وأ

 ىحضلاب ةيناثلا ىفو ء نيتلاو حرشن ملأب يلوالا ىف ليق ايف دوعسم نبا أرقو
 ةمكرلا ىف هركي هنال وأ . دسفي الهنوكل نايب هلمف هوركم وهو سيكتت كلذو.

 ةءارقلازوجو ةروسلا مامتا ةنسلاو (قتا ) ةدحاولا ةروسلا ف هركي هنال وأ . ةدحا ولا

 كرتاوراتخاو كلذب ثيدحلا ءاجو ء اهضعب وأ ةدحاو ةرودب تامكر وأ نبتمكر ىف



 ١٥٦ ) ذاهرقلا نم ائيش ظفحب مل نم مكح (

 هغوس ولو ضرغلا ىف هلي ملو هغوس امنا ملسو هيلع هللا ىلص هنال ضرفلا ىف كلذ
 فرع نهو 7 ملعتي ىتح ةرودلا ثيح اهررك ة حمافلا ريغ فرعي مل نمو ث اضيا هيف

 نم اركذ وأ خلا هلل دجلاو هللا ناحبس أرق ايهف رعي مل نمو ء ةروسلا ثيح هررك اهاوس

 لمنيو ملستو ريبكت هلك كالذ ىفو ى ملعتي ىتح رم ام دح ىلع ادعاق ربكو أ راك ذالا

 .دسفت 1 اوهس انآرق داز نهو ، حيبذلاو مينلا تايحتلا وحن نم هيلع ردق ام

 ناو \ تحص تايحنلا مضو ف اوهمم ةروسلا وأ ةحمانلا أرق ناو « دمعت وو صخرو

 صخرو تدسف الاو عوكرلا لبق ركذت نا جر ركع ناو عجر ميلستلا لبق ركذ

 ‘ لع ىلع هدمعت اهدسفيو نحل الب ( ق) ادن وأ . 1 ؛ وجو لتربو ث ةءارقلاىلا عجريف

 م اذا الوأ . اهدضب كلذ وحن وأ كرش وأ ديحوت وأ باذع وأ ةمحر 11 ليدبتو

 (ق) ليدبتلا كلذ ىسم دصقي

 :نوبحي ةكمئالملا نوكل و . هتقو قيض ف فالتخالل هلعلو ابرغم ةءارقلا ففختو

 هعطقي الئل ةمتع طسوتو « برغملا ىتمكرب ءىلعبي نم هنع مهلطميو عولطلا ىف ةلجملا
 .ناك رجفلا نآرق نا » ىلان هلوقل آرجخ لاطتو رحسلا وأ دعب ليللا مايق نع لوطلا
 سبع ىلا لاتقلا نم رسيت امب هيف أرقي نا بدن وأ . اهلبق مونلا مدقتلو « ادوهشم
 :زاجو صالخالا ةروس ىلا تلزلز اذا نم برغملا ىفو « رجغلاو ىلا سبع نم اهيفو

 رجفلا ةين اث ىف صالخالا عم ةكرب ةروس ليللاو ىلا ريوكتلاب رجفلا يف ءىدنتبي نا
 .نورفاكلاو نوعاملاو شيرقو رثاكتلاو ردقلا ةروسب تبسلا ةليل برغملا ىلوأ ىفو

 .ةعجلا رج ىلوأ ىفو ث ةرم صالخالإب لكلا ىف هتيناث ىفو ةروسب ةليل لكر صنلاو

 امو تاومسلا ىف ام هلل » هنيناث ىفو « ميلع _ ىلا اوققنا اونمآنيذلا اهيأ اي »
 ىلا = هللا كبر نا » اهبرغم ىلوأو ةروسلا رخآ ىلا « اودبت ناو ضرالا ف
 :ةروسلا رخآ ىلا « يدون اذا اونمآ نبذلا اهبأ اي » اهنمتع ىلوأ ىفو « نينسحملا

 .تاسلا رئاس ىلوأ فو ةرودلا رخآ ىلا « مكلت ال اونمآ نيذلا اهبأ اي » اهنيناثو

 



 ١٥٧ ) هتيفيكو عوكرلا مكح (

 لغتشم مومأملا نال توص ضفخ ف مامالا اهب رهجيو ء حرشن ملأ اهيناثو ىحضلاو

 اونوكيف وه ثيح اوفرعي وأ ةينب اهب رهجي وأ ث هلغشي الئلو ء اهليا هتءارقب اهعامنسا نع

 رهجيو ث ىلوأ الوأ تركذ امو لوق وه اكم سيل هقبس نم هعمسيل وأ ء هءارو

 دعب قيرلا علب وأ سفنتلا ردق توكسلا بدن و ء مومأملا ممسيام ردق ةروسلاب اهدب

 ضخنخلكو دوجسل وأ تايحت وأ مايقل عفر لك دعبو ةءارقلا دعب دك أت عمو « ما رحالا

 موقيو ًادجاس ربكي نأ مهضعب زاجأو ه ديك أت الب كلذ نم لقا نيلمع نبب لصفلل

 عم ربكي نأ ىلوالاو 2 اتكاس دوجسلل وأ عوكرلل يوهي امئاق ربكي نأو ك انكاس

 ضهن اذا هنا ملسو هي ه۔اع هللا ىلص هنع يورو ث ريبكتلإ لحملا معيو عفرلا عم و أ ءانحنالا

 توكس الب اماق ةءارفلا حتفتسا دوجسلا نم

 لصف
 نيديلا نيكمت عم ءانحنا اعرشو ث ءانحنا قلطم ةغل وهو ث اعامجا عوكرلا ضرف

 مل ناو ى دوعقلاو مايقلا نيب ةالصلا يف سأرلاو قنعلاو رهظلا ةبوستو نيتبكرلا ىلع

 لعفي مل نا وأ . هيتبكر نع هسأرب لفست ولو الوأ . ثيداحاو ران آآل تدسف ودي

 ىف عباصالا قيرفتو ديكأ اتب نيدضملا ةافاخم دوجسلا ىفو { هيف تبدنو (قا )اذه

 برقت ثيحب فلخ نم اهسأرو اوقنعو اهرهظ بوصتو ةأرملل اهركو ى دوجسلا ريغ
 مومعل لجرلا عوكر اهيلع بجي (ت) هلثم تمكر نا داسف الو اهيتبكر نم اهادي

 رشعم اي » سو هيلع هللا ىلص هلوتك ةأرملاو لجرلا عوكرلا ف لادتعالا ثيداحلل

 تام نا » هنع هللا ىضر ةفيذح لوقو « اهيف هبلص ميقي ال ءيرمال ةالص ال نيماسملا

 ًايظع ًارجز هل امهرجزو اهنداعاب دوعسم نباو رع رماو « مالسالا ةلم ريغ ىلع تام

 عوكلا ن م هبلص اهيف لجرلا مق ال ةالص ىزو ال » ملسو هب هيلع هللا ىلص هلوقو

 ثيدلا ىف « ءىرما » اماو ليلد هصخ ام الا لجرلا ك ح ةأرملا كحو « دوجسلاو

 رذحلا ةاعارمو ةيآلا « كله ءرما نا » ىلاست هلوق ىن : هلش . اهل لماشف قباسلا



 ١٥٨ ) اميف لاقي امو دوجسلاو عوكرلا (

 دنع لجرلكم كرت اولوقيلف ء اضيأو ثيدحلا مواقي ال اهيتدعتم صخش رويلظ نم

 ك بابلا درطب هيف لاقي امم اذه سيلو ءاهديس وأ ايجوز دنعو رظني نع اهولخ
 اهفلخ ةاصع وحن لمجتلو ء بنجالا دنع ولو اةلطم لجرلاك مكرت نأ بجاولا لب

 بنجا نع اهتالص ىف

 « ميظعلا يبر ناحبس » لاقيو ء ملل دنع دوجسلا ىف الو هيف نآرقلا أرقي الو

 .(ح) و (ش) اثالث اهانعم ةين عم نكأسل فذحتف اهناكمابوأ ةففخم ءايلا حتنب

 الو ( قا) ارشع وأ . ثالث يزجتو اعبس وأ .مامالا ريغل نسحا دئازلا وأ . انضعبو

 . هبجوم لوق ىلع ددعرثك ا كرتب تدسفو ةرهىلع رسدتقا ولو صقنلاو ديزلب داسف

 .ظعلا هللا ناحبس » لاق ناو (قا) عبرابو ,أ . سخبو ةدحاوب وأ . نيتنئاب وأ

 » عوكر ىفاهولمجا » ثيدحذا ىلع (م) كلذ ىندهاه لك وجي وأ زاج « هد.حبو
 ٣ « هدمحبو هللا ناحبس » هعوكر ىف ىف ملسو هيلع للا ىلص لق هنأ ليلدب بدنلل

 ىفافر ناحبس ىلع رصتقا ناو (ق) « كدوج ىف اهولمجا » ىف مالكلا اذكو

 ًامومأم ناو «هدمح نملهللا ل عمس » التاق هسأر مف رب (ق) ف دوجسلا ىف وأ عوكرلا
 بدنو كزاج عمج وأ رخ آلا لوقي ام هريغ وأ !مامالا لاق ناو « دبلا كلو انب ر » لاق
 ربكم ءاوتسا دعب ىوهيو «هيف اكرابم اب اط اريثك ادمح » دجلا دعب ديزي نأ مو.آدل

 هيديف الاو اهمدق لزلزتلا نما نا (ت) سكملاب وأ . هيتبكرف ضرالا هيدي امدقم
 ركذ ام ةفلاخم داف الو ڵ كلذ سكع عفرلاو ةهبجلا ىلع فنالا مدقيو (ق)
 ليقو اههب ءىدنيي ال ليقف « ريعبلا دج سيا هتبكر كدحأ دجديال » ثيدلا ءاجو

 ضرالا ايهب برضيال هانعم

 لصف
 ,نطابلاب لجر لكن م اهبلاغ وأ نانبلا لاصيا وهو 2 اعامجا دوجساا ضرف

 ( ت) هلصوب ملناو ءهيلع ىلصب ام ىلا فن الاو ةهبجلاب هجولاو نيفكلاو نينبكرلاو



 ٩ ٥ ١ ) ا۔هيف لاقي امو دوجسلاو عوكرلا ( .

 هنم هلاصيا نكمملاو ى هجولا عباسلا وضعلا نال ء هنع ىنغت ةهبجلا نا لوق رهسث ولو تدسف

 هفنا سمي ال لجر ةالص تمت الو » ثيدحلو نكمي ايف رصقي الف فنالاو ةهبجلا

 لنمةالسال » ةياور ف لب اذه ليلد الو ناصقن مم اهتحص هيف دي رأ نا الا عضرالا

 فنالالاخدا د.هت ناو ء ليلد ىلا جاتحي ةلماك ةالصالب ليوأتلاو « ضرالا هفنا سمي

 مضو( ديك أتب هيتبكروهنطبو هيدضع ةفاج اهلالهل تبدن و « تدسف ضرالا ىف ةهبجلاو

 ضقناايفف اهب وأ هب امهاواس نا و اهيلع ادمعتم هيتبكرو هسأر نيبهبفكمضب و هعباصأ

 ملادنع ءاسا كلذك ىلصو يندم وأ اهل ةالصلا لبق ولو اجون وأ ارعش فكن او ( ق)
 ام ىلع دوجسلا كرت نأ وأ . تدسف وأ .اه نا وأ . ضعب (ص) و نادجسب ا۔منال

 (قا) تحص دمع الب ةهبجلا ىوس

 امهريغ ةباينو اددع عوكرلا ىف رم ام دح يلع « يلعالا ىبر ناحبس » لوقو

 فذح زاج اهدمب ةزمهلا نم القن ماللا تحتفنا هنا ةدايز عم اكيرحمنو ان اكساو هانعمب

 ارهكم هسأر عفريو هب دادتعا اهنابثاو ڵ ضراملاب دادتعالا مدعل تنكم نا ءابلا

 نهريغو ضرالاي اهريظب ةطسبنملا ىرسيلا صمخأ ىن اهنانب لعجي نا ىلا هانمي اًراج
 لادتعالاو اربكم دوجسلل عجر ىوتسا اذاو « كلذ ةنلاخم سأب الو ء امهنيب دعقو اهب

 يلع رم امك ةعبسلا نم اوضع عضب الو ( ق ) بودنم وأ ( ص ) وهو بجاو امهنيب

 عضو ناو ث قيقحتلا دنع هب وأ هيلع ىلصي امب افونلم ولو ( ت) هيلع ىلصي ال ام

 هسار بون و ك ةمامعلا روكع وأ ك تحص ليق هيلعىلصيال امو هيلع ىلصيامىلع هتهبج

 .دجسم ال هسابل هنال اقلطم تدسف وا . تحص فالتخالا نم هيف ام ىلع هيلع ىلصي امم

 ىن ام دعيو (قا ) ضرالا هتهبج ضعب سمي مل نا وأ . ًگالن تاقاطلا تناكنا وأ
 ةطوسبم اهب ميعتي مل اذا تاقاط ىلع لمتشملا ةدحاولا ةيبلا

 لل صف

 درتو نيتدجسلا نيب سواجلاكى هو ء اعامجا ضعب لقو تايحتلا ةساج تبجو



 ١٦٠ ) اهمكح و اهظفلو تايععتلا (

 ايعيف هاني فقوب وأ ، ضرالل اهكآروأب ىففنو اجيف نيميلل اهيقاسو اهيمدق ةأرملا

 ةلبقلل امهدم ولو امهنيبو (ت) اهيف دوعق لك ايل زاجو ى ةشرفم ىرسيلا ىلع دعقي »

 هيتيلا عضب نا ث ناطيشلا بقع وهو ث ةشرحلا دوعق الا امهب لابقتسالا هركي هنا الا.

 ًاغرنم امهيلع دعقي نا وهو هامقالاو كولملا ميبرتو ث نانبلا ىلع سلجيو هيبقع ىلع

 بصني نا وأ . ةنس اذه وأ . ةشبحلا دوعق قراف اذبو ضرالا ىلع هيمدق ىرهظ

 هيديب ىبتحيو هيدخ بصني نأ ىهو ءاصفرقلاو ( قا) ضرالب هيدي عضيو هيذخن
 هللا ءاش نا ماقملا قيقحت اذه هيقاس ىلع

 لهأ نال ( ص)وه (ت) (ش) اتضرف وأ (ح)و (م) نيتيحتلا ةءارق تنسو
 لاق ذا ليلدل الا (ص) ىلع بوجولا ةالصلا ف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو هلمف

 ممماي اك اهايا مهملعي ملسو هيلع هللا ىلص هنا حص ذاو « ىلصا ىنومتيأر امك اولص »

 تبجوو اهيناعمب لدبت ال ى نآرقلا ظافلاب ان دبعت امك اهظافلاب اندبعت انا ىنعمب ء ةرودلا

 بيجن ثيح تحص أرقي ملو دعق ناو ى مجلا هبو ةيناثلا وأ .ىلوالا وأ . بجو امك

 هللا ىلص هرضحيو ،تارهاطلا تابيطلاو كالمالا تايحتلاو (تا ) تايحتلا ةءارق

 رثا وأ ربخب هتفص فرع نا ( ت) ءىبلا ىلع مالسلا لاق اذا ابدن هصخشب ملسو هيلع

 راضحتسا ىف اذكو ٤ هايا هريغ لعجيف هتنص ريغب هنصب نأ هيلع تخالاو « حي

 ةالصلا لوا ة,هكلا

 ءىئلا اهأ ا كيلع مالسلاو ض تابيطلا تاولصلاو ث 1 ل تاكراب الا تايحتلا » ىهو

 هللا وإ هلإ ال نا دهش أ ، نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع م اللا ث هتاكربو هللا ة ةمحرو

 ىفطتف تابيطلا ىلا وأ( ش )و (ان ) «هلوسرو هدبع ادمحم ناو ى هل كيرشال هدحو
 ى هللا دنع نم قح هب ءاج ام ناو » حلستلا تارت ىف داز ناو ىلوالا تايحتلا

 تنرق ناف ث اهنابناو تاواولا طاثنا زوجيو نسح خلا للا « ىتح ةنجلا نا دشأ

 ءىبنل تاوعدلا وأ ى هلل سخلا نه تاولصلاو ء تايحتلا ريغ ىمن اهب تاكررابلل



 ١٦١ ( اهننافلاو ةيحتلا ىف لوقلا )

 ىلع مزلو ، هل تاوعدف تاولصلا لبق واولا تطقسا ناو ى ملسو هيلع هللا ىلص

 , مهلو انل طقف مالسلاو هل وا نيذلاصللو انل اهدعب امو ةمحرلاو اهب مالسلا نرق اهطاقسا

 .مالسلا نرق نيعتيفملو انل لكلاف ةحرلا درج ناو ع هواو طقسا نا امكردابتملا وهو.

 (ق) ةمحرلا نر بجو وأ

 ملع نوحلاصلاو ى كلمو نجو سنا نم ةالصلا رضح نم ىلا دئاع انيلع ريضو

 تابيطلا هلل تايكزلا هلل تايحتلا وأ . تيم وأ ىح ضرالاو ءامسلا ىف حلاص لكلا

 (ح ) رم ام خلا مالسلا تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا وأ (م) رم املا هلل تاولصلا
 هل اباطخ « هيبنلا اهيأ كيلع مالسلا »و « ءيبنلا ىلع مالسلا » زوجيو زئاج كلذ لكو

 مالسلاو هيلع ةالصلا هلصت هنالو رضاحلا ةلزنم هل اليزنت ( ص ) وه (ت) تام ولو

 . هتوقشل باثي ال ركذلا ناك ولو هل ءاعد لكو هيلع ةالص لك لبقت وأ . البق اذا

 هيلع ةالصلا ةياور ىف (ش ) مزلاو (قا )اضيأ ةدهاشملا مم وأ . هنايحب صتخي وا

 ىتزجا تابيطلا تاولصلاب تينع ناو ث مالسلا عم اهب رومأملا اهنا الئاق تايحتلا ىا

 ملزا وأ . « ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع »ملسنلا تايحت ىف لاقي نأ ىلوالاو .

 (ق) تدسف ملسو هيلع هللا ىلص ادمع لقي

 ىلع مالسا ليربج ىلع مالسلا هدابع لبق هللا ىلع مالسلا نولوقي اوناكو

 و٭ هللا نا » لاقو تايحتلا مهلف مهيلي نه نوركذي نالف ىلع مال السلا ليئاكيم .

 تكسف ةالصلا ىف كيلع ةالصلا يف لوقن ام هللا لوسراي دعس نب ريشب لاق « م السلا

 ميهارب لآ يلع تيلص اك ى دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق » لاقف اليوط

 كنا ميهارب ا لآ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دحم يلع كرابو ، ديجم ديج كنا

 نم كب ذوعا ىل مهللا »ےلستلا تايحت رخآ لاقي نا ةيرهاظلا ضعبو '«ديحم ديح

 تياص ح لآ ىلعو دحم ىلع لص ممالا ةروهشللا ةياورلاو انيدياب قلا ةخسنلاب اذكم )١)

 متهارا ىلع تكراب امك دع لآ ىلعو " يله كرابو دجم ديح كنا ميهاربا لا ىلعو ميهاربا ىلع

 .د هيمح كنا مهارا لآ ىلعو.

 لم اةيل أتىلف اهبام فقن م ة ةياور هذه لهلو

 ٢١



 ( ةالصلا ليلغ ميلستلا 1
 :ايحلا ةنتف نمو ى لاجدلا خيسملا ةنتف نمو ڵ ربقلا باذع نمو ث منوج باذع

 ميلسلا تايحت مامت دعب ىرخاو ايندل ءاعد وأ ركذ لك زاوجب ثيدحلا ءاجو « نيلاو

 وأ . ادمع مالسلا ريغ تايعت ىف هلوسرو ىلع ةدايزلاب ةالصلا لطبتو { ميلستلا لبقو

 (ت ) ضرالا ىف هيدي در ىلوالا تايحتلا نم مايقلا ديرم زوجي ليقو (ق) هركم

 لزلزتلا فاخ نا الا ال
 امأو ء ههبشبو هب تايحتلادعبو نآرقلا صنب ةءارقلا ماقمىف ايندل ناوىعد, (ت)

 .. نآرقلاف اهف ةءارقلا دنعرففتسي و ذيعتسبو وعدي ملسو هيلع هللا ىلص ناك هنا ةياور

 وهوانموق تونقكةمادا ريغم ههبشبو هب زوجي وأ . ةالصلاف مالكلا خسن لبق وأ

 ليق ةضيرفلا ف ةهاركب تايحتلا دهب امهب وأ . لفن ىف وأ . ةديبع ىلا نع ةياور

 .ثيدحلا هب ءاج امه لبقو ميلستلا تايح دعب تن ام راكذالا نم كلو ) قا)اناوه

 .مامت نم كلذ نال حلا « قح هب ءاج ام ناو » دازي نا انباحصأ راتخاو ص اهومع

 هنا ىور اك بجي وأ . رهجلا زوجي وأ . (ص) وهو اقلطم تايحنلاب رسبو ديحوتلا
 .ىف رسن وأ . رهلا اذه خسنب عمجيو ى ةباحصلاو وه رهجي ملسو هيلع هللا ىلص ناك

 الاو اقلطم هلك هب ريجيف ريبكتلا الا اهيف ةروسال تامكر عيمجبو (قا ) رسلا ةمكر

 هدمح نمل هللا عمسب اضبأ روجف مامالا

 (ت)(ان )و مجلا دنع بجاو (ق)ىرم وأ (ص ) وه ( ت) ىرهج ميلستلا
 ىدعتت ال ةصخرف « مالسلا لبق هتالصمرخآ ثدحلا ةالص مامت » ثيدح اماو (ص) وه

 فيرعتب « ميلستلا اهليلحت نا » ثيدح ليلدب ثادحالا دمعتب مل ن؛ ةصتخم اهناكم

 « دّرَق دمعلا ه ثيدح اهنم سيلو ڵ رصلا غيص نم وهو هيلا دنسملاو دنسلل

 « كتالص تمت دقف تلقو تدعق تنأ اذا ه ثيدح امأو « شيرق ىف ةمامالاو »
 .دسفت ةنس وه وأ . ملسف تمت دقق اهنلق وأ ى ميلستلاو حلا تايحتلا تلق ؛_يف دارللف



 ١٦٣ ( ميلستلا لبف ثدحا اذا ا اهمكح (

 ۔ تابيطلا لاق دقو د۔.ةم ثدح ناو ( قا )ح ) دسفت الوأ .ادع رتب ةالصلا

 » (ق) هب وأ . ملس الب جرخو ت : ( ق ا ( ر نم ه لفأ وأ . نياملا وا

 رخآ ثدحملا ةالص مامت ثيدح نال ى ىتب فاعر وأ شدخ وأ ء ثدح ناو

 © صاخ نهمم ءانبلا ثيدح نال ع نهريغب صوصخ ماللا لبق دبثتلا وهو هتالص

 ريغ نه اضيأو « صاخلاب (ان ) لملاو ماع هتالص رخآ ثدحلا ةالص مامت ثردحو

 خيشلاهبو نهريغكن هعم تم وأ . اهرخآ ف اذكو ةالصلا لخاد ىف ةالصال ضتا وت

 ةيولوالب مهتي نهريغ نالو ى ءانبلا مهوت مفدل ركذلب نبصصخ نكل ردابتي ايف

 ( ق) روكذملا ثيدلا اذه مومع هلخديو
 مي

 تثدح ناف ء ائراق البقتسم بهذ تايحتلا ىف طئافلا وا لوب,لا:هلع قش نهو

 نا اهداسف قيقحتلا (ت) هنظ وأ مياستلا عمس اذا ملس ام امو.أ. ناكناف ء تت دسفم

 تنتلي ء كيلع مالسلا وهو " وأ نماصلا ب نل صخرو ء دهشتلا لق ماق

 هب هماما هيجو دم وأ ةدحاو ةهجل هتا وأ سكع ناو ث مجلاو (ان ) اللمشف انيمي ؛ب

 (قا) كيلع مالس اضيأ ىنكيوأ . نيتهلا ىدحا ىف همتي وأ . زاج وه اك ملس وأ

 .اهذخأ ىأ اهذخأ نمع لقعأ انأ لاقف ةد۔حاو ةميلست ملس ال+ر دودسم نبا ىأرو

 ملسي هق ناكذدا ملسو هيلع هللا ىلص هنع وأ ء ةمالا ضب نع وأ ،ءادملا ضعب نع

 ى هب ذخؤي ىذلا حجارلا وه اك نيتهج ىلا نيتميلسن ز ملسي ناكم ةدحلو ة.يلستب

 نم عنام ال نكل امهيتلك ىف همني نا هبسانيو تانتلالا هديؤيو ةظفحلا هب ىونيو

 ناف امهيلك أ . لسلا دارفا هديؤيو ةالصلا نم جورملا وأ . دحاوب ةظذملا دصق

 دصقي مهريغو ةكئالملا دصق لباقي ال جورلا دصق (ت) نينمؤملاو امهاياف اماما

 بطاخ نم فاك دب ال ذا مهريغو ةكنالملا نم فاكلاب بطاخي نمو جورملا

 ةالصلا ىف لوخدلا ةين نم دب ال هنا امك دب الو هباطغي جورملا دصقي هانعم وه

 نالاو نجلاو ةكئالملا نم رضح نم دصق ىلصمو (قا)مارحالا ةريبكتي



 ٤ ... مهولا دجس مكح ىلع مالكملا) (

 نيتهجل وأ دسفت مل ةهجلااوهس هلحم لبق ملس نمو ى هنم مامالا غارف لبق ميلست الو
 ( ق) ريبكتلا ةالصل ميلستلا ىفو داضلا مدع (ص) و (ق) ف

 لصف

 . هميغرت هنم مزلو ةالصلا ربجل هب وأ . ناطيشلل امبغرت بوجو الب تنس

 نم عون رثك أ كرتك صقنو ديز نم اهضقني ال امم وهسلا اتدجس (قا )امه وأ
 (ص) وهو(ان ) ميلستلا دعب عاونالا فالتخا عماهعومجم نم رثكألا كرتكو ك ننسلا

 نيب اعمج دعبف الاو صقنل نا وأ . ملسو هبلع هللا ىلص هلعف نع اعيمج اءاجو لبق وأ
 مايقل ال وأ . صقنال هدهو ةدايزلل هلبق امشدجس هنأ اضيأ درو هن ١ .7 ئ نيثيدحلا

 ثالثو نيتنئا نم مالسلاو تايحتلا نع مايقال امهو . وتسي مل دوعقو نامدقلا هب لقت

 ى حيبستلاب مالسلا لبق انوكت نا بوجولل بسن الاو ، طقف كشلاو اسمخ ةالصلاو

 ( ق وا ( رافغتسالاب هدعب انوكت نا بدنللو

 ڵ ةعقاولا ددعت نكميو (ق ) رصعلا وأ ريظلا نم نتمكر ر نع ملس هنا يور

 دعب ناعقوت الو ى كلذ لكف دجسو اسح رهظلا ىلصو . رمتعلا نم ثالث نعو

 دق امل ليق اليزنت هنودب امهدجسي عيب رلا ناكو وهس الب رصملا ةالصو رجفلا عولط
 ريغ ف هدحو دوجنلا نا ىلع ءانب اقلطم اماف 0 وهسلا ةلزمد ريصقتو ةلمع نم عقب

 الثل ىهنلا امناو ى رصعلا دعبو رجنلا دعب لفنلا زا وج ىلع اماو ث ةالص سال ةالصلا

 امهريغ دعب اماو ؛ ةباحصلا ضعب لاق اك بورنلاو عولطلا دنع ىلصيف لهاج ليجي

 ىلصي ال نا كدحأ عاطتسا نا » اهنع هللا ىضر سابع نبا لوقف ث لوالا رهاظلاو

 وهسلا دوجس دصقي م هلعلف عيبرلل ةجح » لعفيلف نيتدجس اهدعن دجيس الا ةالص

 ‘ سفنلا ث ثيدحل الو 6 تاننلالل . نودجسل ال اوناك من :ا » سابع نا لوقل

 ةلزنم . هربصقتو هتلفمل اليزث دجسل 4 وكل ضقا اذهف » ن ف لسلستلاو

 نقيت امىلع ىنب وأ . تضقتنا ال وأ اذكل مف وأ ىلص ةمكر كردي مل ناو وهسلا نم



 ١٦٥ ( هذالص ىف كش نم مكح )

 ملسو هيلع هلل ىلص هنع ءاج نكل طوحالا ( ص ) وهو ديعيو ىنب وأ . دجسيو

 دجو اذاف « ىلص ك ىردي ال ىتح هيلع سبليف ى هتالص ىف كدحأ ىفأي ناطيشلا نا »

 اذا اذه (ت) « ملسي من ملسي نأ لبق سلاج وهو نيتدجس دجيلف كلذ مكدحأ

 لقأ ىلع نيقي هل ناك
 نيتنثا مأ ةدحاو ىلصأ هتالص ىف مكدحأ كش اذا » لسو هيلع هللا ىلص هنعو

 اثالثا ردي مل ناو ث نيتنثا امهلعجيلف اثالث ما نيتنثا ردي مل ناو ى ةدحاو اهلمجيلف

 ةالصلا نم غرف اذا دجسي من « نقيتسا ام ىلع نييلو اثالث اهلمجيلف امب رأ مأ ىلص

 ناكناو ء هنالص هل اتمغش اسمخ ىلص ناكناف ء ملسي نأ لبق نيتدجس سلاج وهو
 امامن تناكنا ةيثالثلا ىف ايغرت ان وكتف ىا « ناطيشلل اهرت انن اكمبرال اءامت ىلص

 ةيحت اهدعب ةمكر دازو تايحتلا أرق ةمناملا ةمكرلا ىف كش نم وأ . تداز نا راثيأو

 برغلاك ةيثالثلا ف كلذ وأ . تايحتلا لبق ةمكر ديزب وأ .اهدعب ةيحتال وأ ىرخأ

 ناو ء تحصو دج_هو هعبتا مامالا فلخ ناو ء تدسف وه نبا ردي م ناو (قا (

 الب ًاديلقت هعبتاف مومأملا هدشراف وه نيا مامالا ردي مل نا اذكو كاردا الب مامالا دلق

 هيلع تدسف هوهسب املاع مومألا هعبناف اهس ناو دجسو تحص كاردا

 دحلا ىف عرش ناو 2 وهسلل دجسو (ق) هدعبام مم وأ هيلا مجر اضرف ىسن ناو

 ى رم ام يلع فصنلا نود امم رثكاو ةليسبلاك ةحنافلا نم اليلق الا تدسف ثلاثلا

 الف ةليضف ىسن ناو ڵ دجسيلو مالسلا دمب الا ركذتي مل ولو هتالص تحص هناق

 هنأ يلع ءانبو ث دعولاب ءافولا بوجول اهيلع هتالص دقع نا همزلي ( ت ) هيلع دوجس

 اهلاق ةالصلا بلص نم ةنس ناو دهملاب ءافولا نم هلصأو « همزا ائيش هسفن مزلأ نم »

 ناو ث هيلع الو هدجس ملس ىتح اهركذتي مل ناو ڵ وهسلل دجسو اهركذت ثيح

 عوجرال وأ . دجسيو جري وأ . دجسو ىضم اوهس هعضوم ريغ ىف رهج وأ رسأ

 (قا) وهسلل ادجسي ملو رصملاو رهظلا ىف ارهج رمع نباواسنأ نا يورامل دوجسالو



 ١٦٦ ) مهولا يندجس يف لاقيام )

 رم ام دح ۔ لع 6 , ىلعالا ىقر ناحبس » امهيف لوقبو ( ص ) ىلع تدسف مست ناو

 اذه نم عنام الو ماغرا امهنا ىلع » ىنم ناك امم مهللا كرفغتسا 2 وأ ۔ ربج امهنا ,لع ل

 (ق)ادج بسانم وهو هنم رافغتساب ردص ام ربج هنا هيف ام ةياغ ربج امهنا ىلع اضيأ

 هيلع هللا ىلص ةرم هلعف مسد ىرخ أ ةيحت وأ )ان ) ميلستلا الا امهدعب سبلو

 (قا)( م)ايهدعب ءىش ال وأ . «ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا » و أ . طقف وهوأ . ملسو

 لدبو ربج امهنا ىلع ناتدجس ةوهس لكلل وأ . تاوهشلا نم ةالصلا ىف امل اهو

 رتولاو ةمتعلاو هتنسو برغملا ضرفك ةالصلا تددعت ناو (ق) (ص) وهو

 وأ . اهميلست دعب لكل دجس ث نارقلا ةالصو ناضمر مايقو هتنسو رجفلا ضرفو

 ربد ايهدجس ايهيسن نمو (ق) زاج بيترت الب ولو ةدح ىلع لكل دجسو رخأ نا

 وهس روصتيو ى ةالص الب ايهدجسي نا زاجو ث ايه ةاشنم وا ةلفان ولو ڵ ىرخا ةالص

 ىلصملاو هنينب فيكملاو هتءارقب ةرورضل ءاميا الب ىراقلاو هاون عم هئاميب ءىموملا

 ض ىلوالا ةدجسلا دعب س نا لثم امهيف اهس نمو ناكمالا بسحب هريبكف ريبكب

 دوجس الف اهيف نآرقلا أرقي نأ وأ ؛ ىلوالا دعب امهدعب ىتلا تايحتلا أرقي وأ موقي وأ

 هنا ىلع ءانب مامالا امهمفر وأ (ص) وهو هاتمزل مومأملا اهس ناو (ص ) ىلع هيلع

 نولوقيو ث مامالا فلخ مهوهسل نودجسي الا وناك » لاق هنا سابع نبا نع يور

 « هفلخ نم ماهوأ لمحي مامالا

 هيلع سيلف مامالا فلخ اهس نم » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 ( ق) هعبت نا وأ . وهسلا هفلخ نم يلعو هيلعف مامالا اهس ناو « هيفاك هماماو وهس

 هبن اذا ام ىلعو هيلعو هعبتي مل ولو هانمزل وأ (ان ) مومأملا هعبتي مل نا هدحو دجسو
 اذا وأ ا كردتسا اذا وأ . مامالا دجس اذا ايهدجس ةالصلا ضعب هتاف ناف ڵ اوهس

 نمب مثا دق نوكي الثل (ص) وهو كردتسي ىت دعب ناو ميلسنلا لبق مامالا دجس

 (قا) ةالصلا ىف سيل



 ١٦٧ ) هتمكحو ةالصلا ملعل ءاعدلا (

 صف

 نبتن 7 نبتلدوسبم نيديب } ق ( ةالصلا دعب وأ . ةلجلا ف بجاو ماعدلا

 طخب دجو امم دمب نمو عيبرلاو ةديبع ىناو رباج لفو ء ةنسلا اذككو نيتفوشكم
 ىلع مالسلاو ةالصلاو « ةبوتلا هيلع مدقتو اهترمن وهو ث هللا مهمحر ىشكيودسلاا

 اهدمب ناضرف امهو ءاعد لك ىف اذكو هب متخ اف نالعجيو « ناطسوبو هللا لوسر
 وأ ركذ اذا رمهلا ىف ةرم وأ . مالسلا لبق اهيف وأ . دوعسم نبا مالكرهاظ وه ام

 انريغ اهئيبن ىلع امهب ةما رمؤت ملو (قا) انل بسنو ""ركذ اذاو رمعلا ىف ةرما

 مالسالا » ىلا ىلوالاو « مكحلا ىلا _ هللا دهشو » و ىسركلا ةيآو ةحنافلا أرقيو

 هل ىضقيو ةمحر نيعبس موي لك هللا هحريف « باسح ريغب _ ىلا _ مهالا لق ۔ و_

 سلل 2 ثيدح ىمهو . مهيلع هرصنو هادع أ نم هذيميو ةرفغملا اهلوأ ةجاح نيعبس .

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو تالوبقم هدنع ماركن هنا « باجح هللا نيبو نهنيب

 ءاعدلا لاجدلا كرديال هنأ هملع عم هجوو خلا «منيج باذع نم كب ذوعأ ىأ معنلا »

 دق وأ غ لاجدلا رضحي نم هب نتفي امب هتايح ىف نتتيال نأ وأ ء هتمأ هب نتفت ال نأب

 ه,ام ةالصمأا كرا ديعوب ةحيخجصلا ثيداحالا نش درو ! لمملا هلمعو حيحصلا وهو ) ( ١

 ةبجوم يهو ةريبك اهكرتو اهبوجو ىلع مطاق ليلد كلذو لسو هباع ةنا ىلص هفسا ركذ الك
 :كر ىفف ةرببكهب لمملا كر ناك ديعولاب ا ورغ ه درو تم مكلا نا ةررقملا دعاوقلا نم ذا ةءاربلل

 هالول يذلا نيلاعلا ديس ىحب نارغكو بجاولا نع ضارعا فيرشلا مسالا عامس دنع ةالصااا
 هبلق ىف نأ معزي نم بجميل لقاءاا ناو يلامن ةتفاب قوثولا ةحارو ث ناميالا ةن انيلا تاصوام
 وأ ةوالت درجمب نادجولا هيلا وعد ىذلا بجاولا اذه نار ىلع يرتجب فيكناميالا نم ةظمل.

 مالملاو ةالصلا هيلع هلرة وأ ) أماسن او۔ءاسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهياي ) هناحبس هلوق عامس

 هلادمأو ) قث دقف يلع لصب ملف هدنم تركذ نم ( .

 ثيداحالا نم ذوخأم راركتلاو بوجو وهف راركتلا ىلح لديال ناكذاو ةيآلا ىف رمالا و
 ءايعآو سلجم لك يف هركذو هءاول ىمفار نم هللا انلعج هركذ عايس دنع ةالملا ءىطل ةدعوتلا:
 نوركاذلا هركذ املكهل آوملسو هيلع هفاىلص اول تح رشحي نمم نوكن قح ركذ امك هيلع ةالصلا

 نولفاغلا هركذ نع لغقو



 ١٦٦١٨ ( ةالصلا دمب ءامدلا غيص ضعب (

 كركشو كركذ ىلع ىنعأ معللا » هدعب ءاعدلا ىقبف هكردي ال هنأ ىردي ال ناك «:

 ,لعفي دق ناسنالا ناف ء ةهجل هيلجر ىنثي نأ لبق برغملا ضرف دمب لق نمو ث خلا
 نم وجني نأ هل ىجر هتليل تاهو كبس « رانلا نم هللاب ريجتسا » ةحارتسالل كلذ

 حبصلا ةنس دمب اذكو : تامرحملا جرفلاو ء بارمثلاو لاملاو ء مدلا نم لس نا ؛ رانلا

 هموي تامو

 ليفارساو ليئاكيمو ليربج بر مهللا » حبصلا ةنس دعب لوقي نارثألا ءاجو
 ىلص اذا خيشلا لوقو « رانلا نم كب ذوعأ ملسو هيلع هللا يلص دحمو ليثارزعو

 .محلل ا » لاقي الو هتالص دارأ اذا وأ ء حبصلا ةنس ىلص اذا ردقي وأ « لوق حبلا

 انينغت ةمحر انمحرا محللا » زوج الف «كةلخ رارشا نع» زوجيو « كالغ نع اننغا

 ةملكلل ءانبل ةدحولا يلع لدت ال اهنكل ءانلاب نرق ناو ةحر نأل « اومر اهب

 ضمبل ابت رطانقلا ىف هتبثأو ء عونمملا سفن وه كاوس نمع اهب انيننت نالو اهيلع

 ى ًالطمال اهبف ءانغالا ءانغالاب دارأو ى ةدحاو ةمحر دارأ اذا ام ىلع ل.حي وأ « انموق

 نيذلا ىف ىنبطاغت الو » هب.سانيو ى نيرخأتملا ضب هب ربعو هللا ت,طاخ زوجي الو

 نع ةمصعلاب ءاعدلا زوجي الو ي اودظي مل نيذلا ىف بطاخي نأهموهنم نف « اودغ

 بوتيو ى بونذلا فارتقا ةلق ىلع لمحي ثيدلا ىف درو اهو ڵ ةكئامللاك ب واذلا

 لوقأو هلل تلق زاجو ء اهيلع ارصم توملا ىلع ةحصملا ىلع وأ « دوجوال ليلتلا نع

 ه هلاوزب لطبت رثارضلا نم ةالصلا ف لاز ام لكو ث ىالنلا هعنمو تاذ وحنو هل

 فولغا لاوزو سجنلا سلس لاوزك

 نم فرصنا اذا لسو هيلع هللا ىلص ىبلا ناك نابوث نع هدنسب للم ىور

 لالجلا اذي تكرابت « مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا » لاقو ًاكالن رفغتسا هتالص
 ,نع فرصنا اذا هنأ دروو ء كلذ لوقي ام رادقم الا ثكمي مل ليقف ها « ماركألاو
 تانتلالا عرسي ناكو « هلبق ليقو ءاعدلا دعب كلذ ليقف ء هباختأ يلع لبقأ هتالص



 ١٦٩ ) مالسلاو ةالصلا هيلع هب وعدن فاك ام (

 . ىراخبلا هاور «ريسي هناكم ىف ثك ٤ ملس اذا ناك » ةملس مأ تاق نيمومأللا ىلا

 مالسلا كنا مهلل ا» لوقي ام رادقم الا ثكمي ال ناك : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق

 .لق نم كلذب كسمتو ملسم هاور « ماز ركالاو لالجلا اذ اي تكرابت مالسلا كنمو

 كلذ رادقم الا ًالبقتسم وهامك قبي ال هنأب باجو ء عرشي ال ةالصلا دعب ءاعدلا

 هلو كاملا هل , هل كيرش الهدحو هللا الا هلإ ال » لوقي ناكر ى هباحصأ لبقتسي ئ

 `الو , تعنم امل ىطعم الو تيطعأ امل منام ال مغللا ء ريدق ءىش لك لع وهو دهلا

 ةريغملا ثيدنح نم ملسمو ىراخبلا ءاور «دجلا كنم هجلا اذ عفني

 هلو كملا هل ء هل كيرش ال هدحو هللا الا هلإ ال » هنوص ىلعأب لوقي ناكو

 .ى هللاالا هلا ال أ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوحالو ، ردق ءىش لك لع وهو دهلا

 نبصلخم هللاالا هلإ ال , ليجلا نسحلا ءانثلا هلو لضفلا هلو ةهعنلا هل 2 هايإ الا دبعنالو

 دعس نعو « ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم ملسم هاور « نورفاكلا هركو لو نيدلا هل

 .نم كب ذوعأ ىنا مهللا » ةالصلا ربد لوقي ملسو هي هلع هللا يلص هللا لوسر ناك

 ةنتف نم كب ذوعأو ك رمعلا لذرا نم كب ذوعاو ء لخبلا نم كب ذوعأو ء نهملا

 ربد ملسو هيلع هللا ىلص لوقب مقرا نب ديز لاق ىراخبلا هاور« ربقلا باذعو ايندل

 ءكل كيرشال كدحو برلا كنأديهش انأ ءىش لكب رو انبر معللا » ةالص لك

 .ءىش لك بر ملل ء كلوسرو كدبع ادم نأ دهشأ انأ ءىش لكبرو انبر معللأ

 ماركالاو لالجلا اذاي ء ةرخآلاو ايندلا نه ةعاس لكف ىلهأو كل اصلخم ىلمجا

 .هللا ڵ ةوخا مهلك دابعلا نأ ديهش انأ ءيش لو انبر مهللا « بجتساو عمسا

 ،ليكولا معنو هللا يسح رهك أ هللا «ضرأالاو تاومسلا رون هللا ، ربك ا هللا ربكأ

 دحاو دواد وبأ هاور « رهك أ هللا رهك أ هللا

 .ةمئألا هتلعف الو ةنس سيل البقتسم ةالصلا دعب ءاعدلا نا ميقلا نبا لوق امأو
 .ةاجانملا لاح وعدي ال فيكف اهدعب ننسلا نم لدب ناسحتسا وه لب ى ءافلللاو

٢٢ 



 ٢١٧٥ ) ةوالتلا ةدحس ىلع مالكلا (

 ء ملسو هيلع هللا يلص دمحم ءىنلا ىلع ىلصي لب فارصنالا دعب وعديو ء ةالصلاب

 دودرم ڵ ةبوتكملا ةالصلا دعب ال اهد.ب هؤاعد نوكبو هيلع ةالصلا دعب وعديو

 يلع ىنعأ مهللا : ةالص لك فلخ لقف كبحأال هللاو ذاعم اب » لبج نب ذاعم ثيدحب

 بيهص ثيدحو ث ىناسنلاو دواد وبأ هجرخأ « كتدابع نسحو كركشو كرك خ

 هجرخ أ « ينيد يل حلصا م مللا » ةالصلا نم فرصنا اذا ملسو هي هيلع هللا ىلص لوقي

 لاق امك لصف الب هرهاظ ىلع لوح ةالصلا ربدو ء هريغو نابح نبا هححصو اسنلا

 لاق عمسا ءاعدلا ىأ هللا لوسراي ليق ةماما ىب أ نع ىذمرتلا لاق « رجح نا

 نب رفعج نع ىناربطلا جرخأو « ةبوتكملا تاولصلا ربدو ريخألا ليللا فوج »

 ءاعدلا نم لضفأ, ةبوتكملا دعب ءاعدلا » ملسو هيلع هللا ىلص هنع قداصلا دمحم

 البقتسم ءاعدلا ىف قلانبا مالكثلذ عمو « لفنلا ىلع ضرفلا لضنك ةلفانلا دعب
 دعب اعونمم هدنع ءاعدلا سيلف ةروكذملا راكذالا مدق وأ هيجوب تلننا نا امأو

 "") ةالصلا نه فارصنالا

 ةملعم اهضوم رشع دحأ ىف (ح ) دنع هبو ملا دنع بوجو الب دوجسلا نس

 (ان ) ذ تاصف يف الا سانلا هيلع دجو امب المع (م) و (ان ) ةبراغملا فحاصم ىف

 قاقشنالا ىف « نودجسي ال » ةدايزب رشع ينا وأ « نومئسي ال » ف (ح) »

 رشع دحالا لعاسايقو ءنودجسي ال مهنا ةي آلا مهيلع تصق نيذلا ةرفكلل ةضقانم

 رخاو , قاقشنالا ةدايزو « ص » طاقساب رشع ةعبرأ وأ . اهيف رعأ ال ىتلا ةدجس

 ىف ام نا نهو هلك كلذ ىف دوجسلا نم ىوري امب كسمن (ش ) قلعلاو مجنلاو [ جحلا
 هتب ونو دواد بنذ ناله«صعيهك٥فف كلذك الو ةميزع ةدجسال .ين ةبوت «ص »

 مكسااجم لضفا ) مالسااو ةالصلا هيلع هنع دروام البقتسم ءاعدلا نيةتعملا ضعب نسحتسا )١(
 ( دابعلا خم ءاطدلا ) مالسلاو ةالصلا هيلع هنع درو دقر ( ةلبقلا ل٬قةتساام

 ملعا هتناو اهرامث طقتلي ملو ةرجش زه نك عدب ملو ىلص نم ة۔ثالا ضعب لاق



 ١٧١ (اهيلع حصتينلا ةئيهلاو تادجسلا ددع )

 ةسمخ وأ . درطمىف حدم هناف «سعيهكة ىف ام فالخب ء امهل دارطا ال ةروسلا كلت ىف .
 بورغلاو طسوتلار عولطلا الا وأ.تقو لكف دجسيو ( قا )«ص»تابناب رشع

 ىن اهأرق ناو (قا) رصملا ةالصو رجفلا عولط دمبو نهيف الا وأ . (ص) وهو

 ناو (قا) ملس اذا وأ . هب وأ . امفرو اضفخ ريبكمت الب ذئنيح دجس ةضبرف ريغ
 (ق) ذئنيح وأ (ان ) ملس اذاف اهيف

 ناكو ث عانسالل سلج نا وأ . ركذ ام ىلع ةالصلا ىف ولو عماسلا تمزلو

 بنجو كرشمو فلقأنم اهعامسب مزلت الف هل هتماما حصت نممو ء دجسي نمم ءىراقلا

 ءاسن وأ ضئاح وأ بنج اهعمس ناو ى ( ق)لجرل ةأرما نمو لفطو ءاسفنو ضئاحو

 ةرم وأ .ةرم لك اهرركم تمزلو (قا) ال وأ . ذئنيح وأ .رهط اذا هتمزل ثدحم وأ

 « نيترم مويلا ف ةالص ال ه ثيدحل مويلا ىف وأ . هنع لقتني لزا همضوم ىف :

 بوجوك اهتمارق دوجوب اهبوجو ,نال ةوالتلا ةدجس لمشي ال ثيدحلا نأب بابييو
 حصت امب حصتو (قا )مويلا ىف هركذ عمس اهلك ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا

 هناف ث اماما كي مل نا اضيأ ةلبقلا ريغل وأ . لسب نمم ولو اضيأ ميقب وأ . ةالصلا .

 (قا) ةعقبو بوثو ندب ةراهط البو اهريغل وأ . كلذ ىونتو اهب مؤت نا زوجي .

 ناو ى هينيع نيب ناطيشلا هلبق اهدجسي ملو اهأرق نمو ث اهل ىعوأ اهقطي مل نمو

 ترماو ةنجلا هلف دجسف دوجسلاب مدآ نبا رمأ هاليو اي الئاق ىكبي لزتعا اهدجس

 ( ق)امه امك امهل نايموب وأ . ضرالا ىف ىشاملاو بكرلا دجسيو ى رانلا ىلف تيصمف _

 ءوضو ريغ يلعهلعل ىأ ناوبدلاىف اذك نذاب الا دحأ ةرضحب "!اهب رهجلا ىنبنيالو

 هتا ميحر خايشالا ناويدلا باحصا نم اذهو ريغال ناسحتسالا ىلع لدب اا ىغبني ظذل )١(
 قيقحتلا نا اميس الو ةنسلا نم الو باتكساا نمال اقلطم بوجولا ىلع ليلدالو باجاال ناسحتسا .

 نامرح مدع اودارا خايشالا لملو بهذملا وهو نوققعللا ٠يلع ىرج اك ةنس ةوالتلا ةدج۔ نا
 هل دادعتسا ريغ ىلع ناك اذا دوجسلا باوث نم عماسلا .

 انلق ولو دوجساا مازلا وا باوثلا نم نامرحلا فوخ هتنا مالك نم ةبآ ةوالت كرتتال هلا ىلع

 مقو دقو . فالجلا هيف ىنبني امح تسيل ةلثسملا هذهو دادعتسالا دنع ىلا هريخات زوجي هناف ههورنب..

 



 ١٧٢ ) اهماكحاو ةعامجلا ةالص (

 6 هوضوالب حصت اهنا يلع امأو ء ةبجاو اهنا ىلعو « ءوضوب الا هجستال هنا ىلع ءانب

 تكح دق كنا كل انلق ناوبدل ارهاظ تدلق اذاو ى نذالا طرتشي الف ةبجاو ريغ وأ

 ءىبلا نم عيوأ كنا ىعدن كناو ك يلع دهع ىلع ميكحتلا نم عنشأ ابكحت نآرقلا ىف
 «كلذ ريغ ىلا اهءارق بف نونذأتسي ال مهنال نيمباتلاو ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص

 ناونقلا ىف اهليصفت مزاوللا نه فينو ةئام نم

 تكس ةراهط ريغ ىلع وأ ء هيف دح۔ب ال تقو ىف الثء هنوكل اهكرت دارأ ناو

 دجدبال تقو ىف هنوكل دوجسلا هنك لولو اهتءارق با وصلاوقحلالباهتعارق رادقم

 ناك نا انبر ناحبس » اال لاقيف ء ريبكمب اه ىوهيو الثم ةرايط ريغ ىلع وأ 6 هيف
 « حورلاو ةكئالملا بر سودق حوب » هذه ىف وأ . اقلطم « الوهغمل انبر دعو

 همس قشو هرطف ىذلل ىهجو دجس » وأ . اقلطم « هدمحبو هللا ناحبس » وأ

 انلكوت كيلع انبر۔اندجس كل انبر » لاقيف ريبكتب اهنم عفريو (قا ) « هرصبو

 ىل بتكأو اركمم اهب ىل ثدحاو ارزو ىنع اهب ططحا انير » ةيآلا « انبنأ كيلاو

 وأ « هندجس دواد كدبع نم تلبقت امكنم اهلبقنو اركذ اهب ىل عفراو ارجأ اهب
 « هلالا ىدوجس لبي ل يذلا هلل دمحلا ، تومي ال يذلا ىلل ىهجوب تدجس »

 ملعا هللاو « ىرع نم ىب ايف ةدايزو « يبونذ نم ىغم امل ةرافك هلعجل مهللا » وأ

 لصف

 ماسقأ اريفو :ءامنلا ةرمص ىق

 لوربا

 اهنا » ثيدحل (ص) وهو (ان )ةيافكو أ . روهظلا ىف وأ . نيع ضرف ىه

 ىحلا ى داندلا نه عقي تازوجيالام كلذ نع جتن ىح ءادعلا راغص ضعب نم بطت ضارتعا اهيف

 رصتقانول نا نسحا امو مهدعي ملو بوجولا ىنباي ظفل نوربتعي ةغالبلا لها نا معن + ل رمالاو
 ةلاحمال ذفان ءاضتلا نكل ةلثسملا هذه ركذ مدغ ىلع ناويدلا باحصا



 ١٧٢٣ ( هللا باتكل مهأرذا موقلا مؤي )

 كلذو « نيرشعو عبسب لضنت اهنا ه ثيدحو « نبرشعو سمخ ذنلا ةالص لضفت

 ةدحاو هنم أربتملاو هيف فوقوملا فلخ ىفالاو ء ىلوتم فلخ ىا مامالا لضف بسحب

 لضفو اهتيئاو درفلا ةالصب دتعا ثيح «لضفأ ناك ةعاجلا عم ىلص ول » يلع ىف هلوقو

 كل ةصخر ال » رادلا ديعب ىعأ وهو مونكم ما نبال هلوق اماو ء ةعاجلا ةالص اهيلع

 عنمت ةصخر ال لاق هناكو ى بيغرتف دجملا ىلا لبح دشب هل رمأو « ناذالا عمست نا

 نع عدرو بيهرتف ث مهيلع اهنع نيفلختملا تويب قارحاب همامتها اماو كنع موللا

 كرشم وهف ث كرشلا رايضاب اقافن كراتلا رفكا ذئموي اهكرت نالو «باجبا ال نواهتلا

 هانع «ضرم وأ فوملا الا بجي مل نا ناذالا عماسل ةالصال » هلوقاماو ء لتقلا قحتسي

 ريغ ىف ولو اماما دجوواماما وأ امومأم وأ اذف اضرف ىلص نمو ث (قا) ةلماكةالصال

 (ش) « مهعم لصف نولصي سانلاو ت؛ج اذا » ثيدح مومهل ًالقنهعم هلصي ك دجسم

 نولصي سانلاو تئج اذا » ثيدح اماو ث ذئنيح لفن ال ذا (ان) رصعلاورجنلا الا وأ

 ىتلاو ضرف اهنا ىلع ديعب هنا لمتحب هنا هيفو ء لفنلا زوجي نيحب آصوصخ « مهعم لصف

 ( م ) اتس ىلص اذا هعيفشت مزاي الئل برغملا الا وأ ( ش )نعةياور وه امكل فن اهلبق
 نال ةليل ف نيرتو دوجو مزلي الو مالسلاب لصفلا هدربو « راهنلا ةالصل رثو هنا مم

 ركذت نك ألا وه امف رمتسم الرضراع هنالو ء برغملا وهو راهنلا رتول عباتو لفن اذه

 قفتي ملف رصملا فالخب رجنلاو هايا وأ ( ح ) رصعلاو هاياالا وأ.برغملا ةالصدعب ابرغم

 هنم سانلا عنم امناو ك زاج راج هنا ةباحصلا ضعب ركذ دقف ث اهدعب لفنلا منم عنم نع لقنلا

 ىلصت ال » ثيدحل اقلطم هعم لخدي الوأ . بورغلا ىلا هيلع اورمتسي نا فوخ

 ةنس وأ دحاو ضرف ًاميمج امهنا ىلع نيترم ىلصت ال ىنعملا نا هدربو « نيترم ةالص

 ( قا ) ةعامج هلصي مل نا قباسلا فالللا ىلع لخدي وأ . ةدحاو

 ٢ الا

 (ص) وه( ت)(ح ) هيقنلا أرقالا وأ (ش) و (م) ةمامالل لضفأ ءىراقلا هقنالا



 ١٧٤ ) زوجحتال نمو هتماما زوجت نم (

 ى هقفأ هن وك أرقا دحأ نوك نه مزلي الو « هللا باتكلا مهأرقا موقلا ؤ؛ » ثيد

 ظفحي ل وأ نحلي وأ ةالصلا وأ ةمامالا رءألهج نم اماو « هقفأ يلعو أرقا ييأ اذهف

 ع رخآلا ظفحي امم رثك أ نآرقلا نم ظفحي ناك نهو اماما لعجي الف « َئزجملا ردقلا

 رثك أ نآرقلانم ظفحي وه نمم أرقا سيلف هنسحأو ادي وجت رثك أ ناكن مو أرقا وهف
 وذو لدتملو ميقلل ء هنم أرقا نحليال ناكاذا رثكل ظفاحلا اذه لب « ظفحب ام
 ةعبسب ىلصي هنا هيفو ء ىمعالا فلخ زوبحتال وأ سكعلا نم ىلوأ ربصبلاو ةجوزلا

 لضفالا مدقيو ءهنع هللا ىضر ىمعأ وهو اماما ىلصي موتكم مأ نبا ناو ةراهطو بارآ

 ىتآلا ريغ قسافلا فلخ ةالصلاو موزلالب نس رهكوأ الامج وأ اسابل ولو لضفال

 تحص وأ اهدسني ام اهيف لخدي ال انلاخم نا وأ(ص ) وه ( ت ) ةحيحص اهدفي امب

 رجافوراب لكف لخ اولص » هلوق وأ .هتمدق ولو تحص وأ .همدقن مل ناانفاوم ولو كل «

 ةماما تزاجو ( قا ) « جيلع قح مهءارو ىه » لاق ذا ربكلا مامالا وه رجاف ىف

 الغن مومأملاو مامالا فلاخت زاوج ىلع اذهو ء هيلع رجؤيو هتدابع حصت هنال ىبصلا

 وأ . فلاختلل الوأ . ةوالتلا دوجس ىف ايباحص مأ هنا درو امك لفان لفطلا نف ًاصرفو
 .ةالصلا ىف دبعلا ةماماو ى هلم اعطق تزاجو ( قا ) (ص) وه ( ت ) لذنلا ف تزاج

 نذالب وأ . ىعالاب زوجو الوأ . موتكم مأ نإ لسو هبلع هللا ىلص ه2دقتل ىععالاو

 (قا ) لام وه ذا الوا (ص) وه ( ت ) دجملا ىلا هل نذالاب وأ كولمم هنال دبعلا ىف

 ضقنا ًاضقان ناك ول ذا ناسحتسا وهو تثقي هلع نهو ك نيمآ ديزي نم ةماما ال
 عورفلا نه هبهذم ىف امب ىبهذم لكفلخ تحص وأ . غارفلا دعب الا هب مهي مل ولو .

 (قا)فتكملاو عبصالا كرحمو هدعب وأ ،ريبكتلامم نيديلا فارو تناقلا فلخال وأ

 نهمؤت ةملس مأ نا ىور امك طقف لفنلا ىف وأ . لاقطاللو ( ت ) ءاسنلا الا ةأرملا الو

 طسو دعقتو ( ق ) ىلوأ لفنلاف ضرفلا ىف مؤت اهنا ثيدلا ىف ىورملاو ء لفنلا ىف
 اذكو ث ةالصلا ىف ةبترملا ىف نهءاوتسا ىفاشلا .طارتشا ىن.. وهو ى لوالا فصلا



 ١٧٥ ( ةمامالا اهعم حيصت ال ينا بويملا )

 وأ . اهلامشو اهنيمب نع نكم ءاسنلاب ضرفلا ىلصت نا ةملس مأ ملسو هيلع هللا ىلص رمأ

 ( قا ) ( ص ) وهو لجرلاكو أ . رهشو اليلق ز ريت

 بلالا

 رثكأ وأ لقاب زاجو ث هقنع عم وأ هسأرب مامالا همدقتي مامالا نيمي دحاولا موقي

 هسأرب مدقتي ولو مدقلامضوم ربتميو رثك أ وأ لقأ وأ همدقي مامالا نع رخأتي اذكو

 ناث ءاج ناو ( ق ) ف هفلخ وأ ، هراسي ناو مامالا ىلع هلوطل دوجلا ىف رثكأ وأ

 وه ناكو فلخ ىلا هاخأ رج الاو ء بارحملا ءازا ىف نا بارحملل مامالا عفدف هجو

 وأ ( ص ) وهو نينالا ماقم فللا ناف هربغ وأ دجملا ىف / هنيمي ىف هيخاب الصتم

 عفد وا رج وأ عفد الب بارحمل مامالا بهذ وأ رجالب رخأت ناو ( ح ) امهطسوتي

 مومأملاو مامالا نعو هنع تدسف مارحالا دعب رج وأ عفد ناو ى زاج هيجوتلا لبق

 لعف اكءءارو ىلا امهدر هلاهش نع رخآو هنيمي نع دحاو فقو ناو ك هابت نا اضيأ
 .وا عيرشنل ةيصوصخب ليلدلا موقب ىح هلام انل نا لصالا نال ملسو هيلع هللا ىلص

 فلخ تءاش ناو ء هيف ةمرحملاو جوزلا ةأرملاو ( ص ) ىلع فلخ ةنالثلاو ك هريغ

 .تزاجو هنيمي نمفاخوأ . هفتك ةزواحم الب الايث وأ ء فص رادقم رسيالا هفنك

 لصي الو ؛ اهجوزبو فدلا ىف اهمرح لصتت نا اه زوجي ذا ل+رك اهنال هنيمي

 زاوجلا رهاظلاو ء ةجوز وأ ةمرحم وأ لجر هعم ناكنا الا { نرغك ولو تابنجالب

 مدعل هيلا جاتحيال دقف ى هيبنتلا ىلا جايتحالا عنللا ةلع تناك ناو ى ةددعتملا ةيبنجالا

 دقف فالختسالا ىلا جايتحالا تناك ناو ء ةرشابم الب ههبنت ةيبنجالا اضيأو أطملا

 ءةفالخلل ذبجي نب لصتيال ىتح لفسوأ الع ماما ف اوفلتخا دقو ث هبجوي ام هل عنيال

 مل نا الوأ . اهتالص تدسف تذاح ناو ء طسوتت الو فمصلا ىف الجر ىذاحت الو

 اهمرحم ةاذاحب سأب ال وأ ( قا ) تدف لئاح مم ولو اهسم ناو ث اهس

 



 ١٧٦ ) مومأملا ةين - فوفصلا ىوست (

 خب ارلا

 نمو ، بان نا اهيف رذعي ىتلا مايالا ىف الا غلا ؛فلقاو كرشمو نونجمل ةماما ال

 كنارذعي نيحملثمب فلقالامؤي نا زاجو (ق ) ملالاب رذع عم هتالصو ث داعامهب متل .

 نا الا داسفالو فحصي وأ نحلي نمو ء الهجاهجراخم نم فورحلا جرخيال نمل الو.
 اماما نا الا دعاقل الو ء كلذ ىلع هناسل عوبطملا ةماما توصو ء ينعملا لدب وأ :دمعت

 عطق نمل الو ( ق ) نوموقي وأ . دوعق اهيف هل ثدح نم فلخو هفلخ نودعقيو الدع

 عطقنيال سجنكه ب ىلصيالام همزل وأ . ضرالا لصيال وأ ء ةعبسلا هئاضعا نم وضع
 ديدحكو ء طئاغو لوبك عونلا فلتخا ولو هلش ىلصي وأ . هعزن قيطي ال ديدحو .

 برقيال صقن ىذ ةماما تءصو ( قا ) لصاولا ريغوعوطقللاةماما زوجت وأ . سنو

 ولو «هل:ب الا لاصيتسالاو ةمسلاو ءاصخلاك« اهيلا برقب تهركو مصلا ةنونالا نما
 برغملا ةنىك ( ص ) وهو لفنلا ىف ولو ةمامالا زوجو ع لاصيتساو ءاصخكافلاغ

 ( ق ) هيف الوأ . ىحضلاو
 سسالا

 ادحا رج ناو ث هيجوتلا لبق وه اهبعارب وأ فوفصلا ىوسي نه مامالا ضيقي

 عيرشت هلعف نأل لسو هبلع هللا ىلص هللالوسر هلعف ولو تدف اهلعل ليق مارحالا دمب

 ًميمج امهل رجألا ريفوت مومألاو مامالا نأش نمو 2 دسفت ال اهنأ رمو اهلبق املهنم اهيف
 أ دوعقلا لحم ف ماق هعم ًامومأم كسمأ نم ةالص دسفت ال نأ صخر اضعب نأ ىح

 ليق ( هللا ناوضر تقولا لوأ ) نأ ىور ء سانلا أيهتي ام ردق دعب ةالصلل لجعب وأ
 بنذلا ةلزنمريخأتلا لزنف ( هوفع هرخآو هتمحر هطسوو ) تارم مس ايندلا قانناك
 انأطخا وأ انيسن ايف رافغتسالا انل هللا عرش دقو هرك امع هوفع دارملاو « بنذ الو
 الإ هريغل زجحت م ًادحأ صخ ناو ى هتالص حصت نمم هب متنا نملكت ةالصلا ىونيو

 لو هسغنل مرحأ نمب مامتالا زيجل ام" ث هريغ عنم وني ملو ةينلا وأ ظفللا ىف هصخ نا



 ١٧٧ ( مامالا ءارو ةينلا ىف لوقلا )

 الا مهنمضأ ةالص ىلصيو ء قبسي الثل ميلستلاو ريبكتلا ليطي الو ء ةمامالا رمثتسي

 نبنمؤال وعديو ًادج اهدودح ىماريو ى ةلاطالا هلف لوطلا داتعي نمب درفنا نا

 ىفو ى ملسو هيلع هللا ىلص امهف امك اراسي زاجو نيميلل دجسملا وحمأ ىف ىجنتيو.

 هءارو لعجيو فصلا قرفت نا الا عفرتلاك هن" ال هعضوم ىن ىقبي الو مادق ءارحصلا

 لضفألا

 سداسلا .

 طقسي وأ ك اهتالص وأ هنالصب وأ مامالا عم وأ ء ةعاجلا عم ىلصأ مومأملا لوقي

 كلذ نم ئيش رفاسملا لقي منو (ق) اهركذ الاو الوت نا هركذي وأ .بصنيو ءابلا
 مومأملا عبتيو (ق ) ذ هلثم رفاسم هنأ قفاوف ميقلل وأ رفاسملا مامالا فلخ هوني ملو .

 )ذا ه ثيدحلا ءىجمل (ص) وهو تلطب وأ . ذنلاكف هاواس ناو رهظي امف مامالا

 ةحتانلا ىف هدصق وأ .الوأ (ص) وهو تدسف قبسلا دمعت ناو (ق ) « اولعفاف لعف .

 عوجر هال عوجرلا ةدايزب ريضالو(ص) وهو هنع جرخام ىلا عجر الاو (قا) عمتسيل

 رهظي مل ابف قبسلاب ريضالو(ق) هلم ىف عمتسي و مامالا هقبسي ىتح كسي وأ قحلا ىلا

 ىفو طق لطب مارحالاب قبس ناو ء دصقي ال نكل رهظي ال ام فلكت م هنأل

 عفراو دوجسلاو عوكرلافو هيف مامالا هقبس نا ًاقباس دعي الف اهرخآ ىعورتا ريبكتلا

 ميظعتلاو امه وأ . ًاضبأ ةحنافلا وأ (ص )وهو ةروسلا الا مامالا عفرب الو الو.

 نم عفرلا دنع الا لاقام لوةيو (قا) لاوق الا نم ميلسلاو مارحالا ا دعوأ . حيبستلاو

 (ق) دملا كلو انبر عمدأ « هدمح نا هللا عمس نالوقي وأ . رم دقف ميظعتلا

 عباسلا

 .ىق الا (ص) وهو دسفت وأ . ىدارف اوا هءوضو وأ هتالص تضقتنا نا

 . ًابدن فلختسيف نانسالا لصأ ىف مدلا جورخ هنمو ضقان شدخ وأ ليق فاعر وأ

 نأ مييلعو فلختسي الف هيلع تدف نلصو ناو 4 هبوث وأ هدسج نلصي م نا دأ

 ٢٣

 



 ١٧٨ ) ةالصلا ىف فالختسالا يف لوقلا (

 وأ تدسف هنم كلذ ناصو نا ذفلا اذكو ( ص ) وهو تدسف وأ . ىدارف اومتي

 دوجسو عوكرال ذا اهيف الوأ « ميلستو ريبكتب ةالص اهنأل تيم ةالص ىفولو (قا) ىنيب

 هفلخت_سا ناو (ق) هفقوم ىلا هلصوبوأ . نكمم نهف دجب مل ناو ث هيلي نم ذبجيو(ق)

 عفر دوجسلا ف وأ 0 مهب هجنف هيلا مدقتف ' هدمح نا هللا غمسب عفر عوكر ىف

 وا ڵ مدقتف ارهج هب عفر اهيف وأ مدقتيف ةيناثلا دجسي مث لاصفنا الب ارهج ريبكتب
 .بهذي نا لثم كلذ ريغ لف ناو مدقتف ريبكتلاب ماق متأ اذاف مهنع زرب تايحتلا ىف
 مامالا ماقم ىف هلعفو هيف مامالا هذبج ام لك لعف وأ ةالصلا حالصا ىف هنال اراق ادعاق

 اناك ناف ى مامالا ةالص مهب ىلصبو وه ثيح نمادب مامالا ناكنيا معي مل ناو ء زاج

 نيتمكرلا ىاب يلص رفاسه مامالاو اميقم ناكناو ث اومتأو نيتمكرلا ىلع سلج نيرفاسم

 ملسي مث غارفلا دعب هكردتسا ءىش هل ىقب ناو 5 ىدارف نوميقملاو وه مأو مج

 ءاضقنا روص نم ام ةروص ىف مالسلاب موةلا راظتنا هيلع بجي الف مامالا امأو ك نودلسبف

 مامت دنع ميلستلا هلف فالختساب وألوأ نم نيريقللب رفاسم مؤي نا لثم مهلبق هتالص
 اوضم فلختسي مل ناو اوملسيو مليف اوغرفي ىتح ثكملا هلو ,باهذلاو نيتعكرلا

 اوفلختسا ناو ڵ مادق هردق وأ فصلا صحفلا ىف زواج وأ « دجملا نم جرخ اذا

 (ق)ال وأ . ىدتقلاو مدقتملاو ةفيلحلاو فلختسملا ةالص تلطب مهدحأ مدنت وأ

 اذكو (قا )دحال وأ . اثلاثف اضيأ الاو رخآ ذببي وأ . بهذ ذوبجملا هعواطي مل ناو

 ى دحاول ذبجلا ةنيلخللو ةثالثل ذبجلا مامالل ريتخاو فالختسالل جاتحا نا ةنيللا

 فلختسا نمو رخ آلا دمب لكف ئالخ رشع ولو هلدحالف ةفيلخ فلختسي ةيلخ امأو
 ىدتقملا نعو هنع تضقتنا ةالصلا ىف نكي مل نهو لفطلاو ةأرملاك زوجي ال نم

 لصف
 نيلاو نيتفوكلاو ةنيدملاو ةكميو ث اقلطم لداعلا فلخ ةعجلا ةالص بين

 هفلخ وأ (ص) وهو اهدسني ال رئاج فلخ ولو نامعو نيرحباابو ماشلاو رصمبو



 ١٧٩ ( مهيلع بهت نمو ةعجلا ةالص ىف لوقلا )

 . بوجو الب نهيف هنلخ تحص وأ . نهيف ولو هفلخ زوب ال وأ . نهريغ ىف اضيأ

 (ق) دودحلا اهيف ماقملا مجملا دالب فو (قا) نهيف الا لداع فلخ ولو ةعمج ال وأ

 ريغ مو ضفاورلا ىلع ةبلغلاب املع اضب أ قلطيو انه دارملا وهو برعلا فالخ مجعلاو

 . مهتزجأ اهولص ناو (ص)وهو رفاسمو دبعو ةأرماو ضيرم ىلعالا« ذاش الا برع
 هيلع هللا ىلص هناو « ةعبرالا ىلع بجت ال اهنا » ثيدح هدربو امهيلع تبجو وأ

 نارمعلا ةكم لهأب اهالصو ڵ ةعمج ةالص ال ارصق ةفرعب ةعجلا موي رهظلا ىلص ملسو

 رانيدب قدصيلف رذع الب ةعجلا كرت نم » ملسو هيلع هللا ىلص هنعواومتأ نيلئاق يلعو
 زاجو « دم وأ هفصن وأ ةطنح عاص وأ هفصن وأ ممردبف دجي م ناو ء هغصنبف دجي م ناو

 رمأي نأ بجم ال هنا قيقحتلا (ت) امبرأ اولص رمأي مل ناو اهب هلامع رمأي نا مامالل

 رمالب مهرمأ نا الا اورمأي الو ث ءىشب اهنع عنمو هيف ناك نا هدلب ىف الا اهب

 ىف نم يلا رظنلاب نيع ضرفو ث مالسالا مومع ىلا رظنلاب ةيافكض رف ةعجلاو
 ىلع ةيافك ض رف داهجلاك« ةعبسلا راصمالا دحأ ىف نم ىلاو 2 هيلا وأ مالسالا رصم

 جتملاكو رطضاو هيلا جيتحاو مامالا هنيعي نم ىلع نيع ضرفو 0 مالسالا موع

 نم ىلع نيع ضرفو ء اورفك ةنس ف جح نكي مل نف مالسالا مومع ىلع ةيافك ضرف
 (ق)امهو رثكف نيعبرأ وأ نيثالث وأ ةئالث وأ نينناوأ مامالا عم دحا وب ىهو عاطتسا

 لوأ نم ةمج لكل رشع ىنناو دلبلا ىف اهتماقا لوال نيمبرالا وأ . لاكشا الب
 «نيسخلا نود ىلع ةمج ال » ةماما ىبا ةياورل نبسخلب وأ . (م) ةالصلارخآل ةبلطلا

 اهيف نكي مل ولو ةبرق لك ىلع بجت » ملسو هيلع هللا ىلص هنع دومسم نبا نعو

 نيرشعب وأ رشع ةئالثب وأ رشع ىنئاب وأ ةعستب وأ ةعبسب وأ ةعبرأب بجتو « ةعبرأ الا

 حصت وأ هلك كلذ ىف مهنم دحاو مامالاو نينا وأ )م ) نع امهالكو نيثالثب وأ

 لاقف ًادرف هناتسب ىف ةعجلا يلصم نع لئسو ث سابع نبهو ء ماما الب دحاو نمولو

 هللا ىلص عراشلا ددش امناو { هريغب ماق دقو مالسالا راعش مايقل كلذ امناو جر> ال

   



 ٠ ٨ ٩ ( ةمجلا ضورف نه ةطملا )

 لهاستينأ فوخ ىدارف اهتحص مدعو ةمجلا روضح ىف نودشارلا ءافللتاو لسو هيلع
 راجل ةالصال » اذكو كلذ باب اودسف راعش ةعمجال موقي الف روضحلا ىف سانلا

 ( قا ) « فصلا فلخ دحاولل الو دجسملا

 لاوزلا لبق بطخ وأ ادصق وأ ًالهج اهنم ىبأ نأب نكم مل ناف ضرف ةبطلاو
 لدب تسيلو مجلاو (م) و ( ان ) انبرأ اولصام عنام وأ ىزجم هدمب بطخي ملو
 ال مامالا م ىلصو اهكردي مل نم نألو ربدتسي بيطخلا نأل (ص) ىلع نينمكرلا

 هريغو رمع نع ىور امل تدسف لوقيب ةحدلا ملسيال مصملا نأ هيفو ى اهكردتسي

 كلذلو كبرأ ىلص ةبطللا عامس هناف نف ء نينمكرلا عضوم ةبطللا تلعج هنأ نم
 ىب وأ مارحالا دمب اوبهذ ناو عمتسملاو بيطخلل ةراهطلا ءاملعلا ضعب طرتشا

 ًامبرأ تيلص هلبق ناو ء تمنأ فالختسا نودب مامالا بهذ وأ ددملا هب مني ال نم

 دعب عقو نأ الا زجي مل دعب اولصو لبق بطخ ناو ى لاوزلا لبق ةالص الو ةبطخ الو

 حصت ال رهظلا نأ هدربو ء لبق دمحأ امهزاجأو ث ةبطخ برملا هيمسن ام ةبطملا نم
 دمب هتاقوأ رثك .أ ىف ةعجلا ىلصي ليق لسو هيلع هللا ىلص ناكو اهدب ىهو لبق

 اريثك أنعو ةعجلا موي طسوتلا دنع ةزئاج ةالصلا لاقيو 2 هلبق اهضعب ىفو لاوز

 نب لهس نعو ث ليقنف ةلئاقلا ىلا عجرن مث لسو هيلع هللا ىلص ءيبلا عم ةعمجلا ىلصنام

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ةعجلا ةالص دعب الا ىدغتن الو ليقن انكام دعس

 لوقي رباج ناكر ء ىحضلا ةلئاق ليقنف ةمجلا ةالص دعب مجرن انك ةياور ىفو ں ملسو

 لوزتنيح اهحيرنف انلامج ىلا بهذن من انب ةعجلا ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبلا ناك
 كلذ نا لاقيو ء ثرحلاو لخنلاو رجشلل اهب ىتتسي ىتلا لامجلا ينعي ، سمشلا

 كلذ لبق تلزن ةي آلا نأب ضرتعاو «سمشلا كولدل ةالصلا مقأ » هلوقب خوسنم

 ؛ ةيواعمو ديعسو رباجو دوعسم نباو نابنع ا ذكو ء لاوزلا لبق اهيلصي قيدصلا نأبو

 : حوي كالذ لعلو



 ١٨١ ( ةبطخلا ىف ىنكبام لقا )

 ال ىغلا دارملاو ةبادلاو نيلجرلا ىلع ىعس « هللا ركذ ىلا اومسا » ىف ىعسلاو

 نكلو ۔ نوعرست ى أ نوست ةالصلا اوت أت ال » ملسو هي هىلع هللا ىلص هلوقل عارسالا

 اديكأتو ىنملا كلذل ًايظعت ىعسلا ظفل ريتخاو « راقولاو ةنيكسلا يلعو اهوتيا

 ريسفتال ربتعملا عفانلا هنأ ىلا ةراشا هللف بولقلاب يعس هنأ نسحلا لؤق امأو هل

 نكلو مادقالب ىعس وه ام هللاو : لق هنأ هنع ىورو ث هنع هلبقن ملالاو ىمدلا ةقيقحل

 ىفو انه اهلقأو ( قا ) ةبطخلا وأ .ناذألا وأ .ةالصلا ركذلاو ةينلاو ء بولقلاب ىعس

 ةيقالاو ث نيملاعلا بر هلل دلا » كاذ ريغو ةهجلا ةليل رتولاو حاكنلاو نيديعلا

 معللا ء نييبنلا مخ دمحم انديس يلع هللا ىلصو ء نيملاظلا ىلعالا ناودعالو ء نيتم

 رخؤتو فقوتي وأ (ص) ىلع اهيلع ًافقوته حاكتلا سيلو « نيبلدملا عيجلو انل رفغا

 ربكل ناثع سولجلا ثدحأ امناو (ق)الوأ .ةفيفخ اهفسلبو (ق) مت ي ملالاو هنع

 هب بجيف لاوزلا دنع (ان) دحاو ناذا نذؤيو ء هنطب محش ةرئكل ةيواعم وأ . هنس

 ءاروزلا يلع رخآ نانع دازو (ق) ربنملا ىلع سلجاذا رخآ وأ . دقملا مرحيو ىسلا

 دجسملا ىف وأ (ان) هدعب هتيب ىف كر نأ ىنبنيو متي ىح بطخي الو ء سانلا رثكأام

 ناكنا وأ (ص) وهو مجلا دنع بوجوب اهل تاصنالا نسو (ق) سانلا نم هريغك

 هدرو مالسلاو تصنأ كاوق ونلا نهو(قا)(ش ) نآرقلا ةءارق دنع وأ . اهعمسي

 ىلا هب برقتيام ريغ وغللا وأ . ثاصنالا نع لغاش لكو ةالصلاو سطاملا تيمشتو

 وأ . قباسلا هعاتسا ىلع هل باون الو ء رخآ باب نم لخدو جرخ اغل نمو (ق) هللا

 (ق) جورخ الب بائيو بوتي

 الو نآرقلا ىفام وحنب الل ضرمب الو اموصخم ىهني الو بيطلا رمأي الو

 ال امو رئاجلل ءاعدلاك ىنبني ال امب ملكت ناو ءتيبب ولو ظعيو غلي مل نا كلذي داسف

 بيطلا ةياكل بوبحم نا اهضقن دقو ء ةالصلا هفلخ نمعو هنع تدسف هب برقتي

 «فنرموقفتأسأناو ءفونيعأف تنسحأ نا ٤ كنمريخب تسلو كتيلو » ركب فأ لوق



 ١٨٦٢ ) اهكردا دقف ةالصلا نم ةمكر كردا نم (

 ةدارا دنع اهل لاستغا مدن نسو « ةالصلا تماق دق » نذؤملا لوةي ىتح لزنيالو

 بيطلاو رجفلا لبق ال كلذ لبق زاجو ء اهبلا باهذلا بدني ام نبح اهيلا باهذلا

 ىلوألا ىف أرقت نأو ى هجولا مامالا لابةتساو روكملاو سابللا ىف لمجتلاو كوستلاو

 بغرو رهجلا اكوجوو ن نيقفانملا ةرو۔س ةيناثلا ىفو حبس وأ مجلا دنع ةعجلا ةروس

 دادحتمالاو نبطب ألا فتنوبراشاا صقو ء اهل حاورلب لفلا لصوو اهل ريجهتلا ىف

 ءانثلاو ء فيس وأ اصمم وحن ىلع هؤكوتو ةبطخلا ىف بيطلا طسوتو ث رانظألا ميقنو

 هنيب ناك نه يلع بجتو ء اهلبق ةقدصلاو ءاعدلاو ريكذتلاو نيتداهشلاو هللا ىلع

 نإ و أ ءادنلا عسي نأ وأ . لايمأ ةئالن وأ . ناخسرف وأ ۔ موي هيف مانتام نيبو

 باهذلا بدنو ع (قا )ثيدحلا امهب دروو اهنم غرفي نبح نم هلهأ ىلا ليللا هوؤي
 ناذالا دهب دقع لكمخسنني و (قا) هديب وأ . لاوزلا ليبق وأ . راهنلا لوأ اهيلا

 امهدحأ ىلح وأ امهيلع تبجو نا (ق) ايصعو متوأ . هيلع بجت نمم ناك ن اه
 هيلع نايصعالف لفطلاالا ةيصعملا ىف هيلع تبجو نم ناعأ دقف هيلع بهت مل نم هن أل

 لصف
 ءمامالا ميلست دمب ةءارقلا ءاضق هيلع سيلف مايقلا ىف مامالا كردم ةيكرلا كردأ

 عكرو ةقافلا ضعب أرق ناف ث ريبكتب عوكرلا ىف هعبتي لب ذئنيح اسرب لغتشي الو

 كردمو عوكرلا ىف هكردمو وه وأ اضيأ كر أرقي مل ناو ث مكرو ةءارقلا عطق مامالا

 ءهيلعوهلك كلذف ةءارقلا ىضقي الو مجلا هبو ث هيف مامالا كردم وأ ( ش )هيف مومأم

 . ضعب ( ص ) و ىرخأ هل تبدنو مارحالل اهاون نا هتزجأ ةريبكمتب هيف لخد ناف

 ريغ ىف مامالا يلع لخد ناو ( قا ) لطاب وهو وني مل ولو ىزبت وأ . امهنم دب الوأ

 وأ . ناك٬نيأ هيلع لخديو ةروسلا نم ىزجي امو ةحنافلا ءاضق هيلعف ء ىلوالا ةدك
 كردأ دقف ةالصلا نم ةمكر كردأ نم » ثيدح ىنعمو ( ق ) تايحتلاو مايقلا ىف

 (ص) وهو ءادانوكشف اهعيجل اكردم ناك« تقولا جرخ ةمكر ىلصنم هنا « ةالصلا



 ١٨٣ ( ةالصلا ىف كاردتسالا ىف لوقلا )

 مامالا مم اهكردأ نم وأ . كلذ رظتني وأ . كولدلاو عولطلاو بورغلا مامت رظتني الو

 ( قا ) ةعاجلا لضف كردأ دقف

 لوقلا ةعرسب هب قحتلا ء دجس ىتح عوكرلا يف مامالا عابتا نع اهس نمو

 . ةيناثلا ةكرلل مايقلا لبق هكردأ نا ث هتافام ىضقو مامالا ثيح نوكيوأ . لمعلاو

 ىنكي هنا ىلع ءانب ةثلاثلل مقي ملام وأ { ةمكر مومأملاو مامالا حجنا نا طارتشا ىلع ءانب

 اهبف سيل ةمكر اهنيب لصفت نا ريغ نم هدعب نوكي نا مامالل تبات مومأدل نوكف

 زوجي هنا ث امهيلع يملا نيلصالا نيذه نم جرختيو « كلذك ناتمكر وأ امهدحأ

 عوكرلاو ةحنافلاب لغتشي نا هدعب وأ « غركرلا ىف مامالا دجو ولو ىلوالا ىف لخادلل

 ىلا هعارسا ةحص هجوو ث دعب هيلع ءاضق الو ةثلاثلل وأ ء ةيناثلل مايقلا لبق هقحلي ىتح

 ض رتسلا ةالصو رجنلا ةالص امهو ناتهكر ضرفلا لقأ نا 6 ةثالثلا لبق هقحلي نا

 نم وأ . نالصولا ذاعم نسي نا لبق ناكمك ملسب ملام هقحليو عرسي نا حصي وأ
 تافام ىضقو « هب قحتلا عوكرلا ىف هكردي مل ىتح ىمس

 كردأ نف هتالص لوأ وه كردأ امو س ءادا مامالا ميلست دمب مومأملا هكردتسي امو

 ةمكر لك لوأ هنال ڵ دب الو ريبكلاب موقيو هعم تايحتلا أرقي الف ڵ ةريخألا ةمكللا

 .ضعب ( ص ) و ةثلاثلل ملق مث تايحتلل سلجو مكروتناكنا ةرودلاو ةكافلا أرقيو

 ريبكن ناف ع هلالحم سيل اذه نال ريبكت الب موقيف الوأ كردأام سيلو ءاضق وأ

 أرقيو ، هعم تايحتلا ةءارق دعب ةمكررل ال مارحالا ةريبكت ىه اهلوه مئاقلا ةمكرل

 (ت ) هعم ةعبارلا ىلص دقو ش ةيعابر ةالصلا تناك نا ةثلاثلل موقي م امهدعب تايحتلا

 ءاهتءارق ةدييزو تايحتلل سولجلا ةدايز مزاي الئلو ءهتين مومأملا ةين قفاوتل (ص) وه
 لدي هناف « اولصف كردأ ام » ملسو هيلع هللا يلص هلوقلو اهأرقي مامالاو توكسلا وأ

 هلوق اماو ڵ ءاضقلا ىلع لدي تونلا ناف « كتاف امو » هلوقلو اهلوأ ال وه امكهنا ىلع

 ةلالدبو « ةلدالا رئاسليلدب ىضمام ىلا عوجر لكالا هينمامتالاب دارملاف « اوماف »



 ١٨٤ ) اهنع مونملاو ةيسنملا ةالصلا كَح (

 .برغملا ةشلاث كردأ اذا ةروسلا ةءارق كرت مزاي اللو « اوضقاف كتاف امو » ةياور

 .ع همدع بجوي ام هضراعي مل اذا بجي هنال بيترتلا مدعب ريضالو ك ءاشعلا ىترخآ وأ

 .ةءارقل سلجي الف هيلعو « اهرخآ ىف هدعب مامالاعبتاولو ةالصلا لوأ هناف مارحالا اماو

 .سلج ءاش ناو اماق ملسي لب هعم اهأرق دق هنال ى كاردتسالا دعب رجنلا ىف تايحتلا

 لمعي ام رئاسك هف دوعقلا هلحم نال (ص ) وه ( ت ) ةيحت الب ادعاق ليف مايقلا دمب
 لعفلا ى ايناب لوقلا ىف ًابضاق نوكي ( م ) لاقو ء هلحم ىف

 .ماني نا لثم ء هب موقي هناف ريبكت هلوأ ناكن ا الا ريبكت الب كاردتسالل ماقيو

 اهيلا موقيف ةعبارلا ىلا مامالا مايق لوأ ظةيتسبف ىلوالا تايحتلا ةءارق دعب ادعاق

 .ةالص نم كردأ نمو ء اهيلا هب ماةي ىذلا ريبكتلاب ةثلاثلل ماق مامالا ملس اذاف ى ريبكتلاب

 ملو ةمجلا ىوندق نوكيف انالث ديزبو اهتالص ىوني وأ ( ان ) ىرخأ داز ةمكر ةعجلا

 نم » ثيدحل اعبرأ متأ اهنم لقأ كردأ نمو ( ق ) نهوني لو اعبرأ ىلصو اهلصي.

 منكردأ ام »ثيدحل طقف ةدحاو ديزي وأ .ةمكر كرديإلاذهو «ةمكر ةالصلا نم كردأ

 بهذم ىلع ادعاق كردتسملا ملسيو ء صاخلاب( ان ) لمعلاو « اومنف كتاف امو اولصف

 هل رفغتف هيف لخد ىنلا عضوملا ىلا عجري نا دعب تايحتلا ربغ ىف لخد ولو ءاضقلا

 ( ق ) تمت ثيح ملسي وأ ء مايقلا ىف مارحالاكه يف عرش ميلستلا نال سولجلا ةدايز

 .«تايحتلاو سواجلا ىف مت هيلع ةالصلا نالدومقلا ىف ءادالا بهذم ىلع اعطق ملسيو

 ءاعبرأ متيو (ق) اقلطم وأ . نيلوالا نيتمكرلا زواجي ملام ميقملا ىلع رفاسملا لخديو

 .مامالا ميلست هرضي الو نبتمكررال مامالا غارف دعب ماق رفاسملا ىلع ميقملا لخد ناو
 ناكنبا ملع نمل الا ممال ىلع لوخدلا حصي الو 6 هلبق

 « امهنئاظوب نايدؤت ام ردقب هابتنالاو ركذتلا تقو اهنع .مولو ة ةيملا تقو
 ريرحتلاو (قا) تمي ل ام وأ . ةيلاتلا ةالصلا تقو رخ ال عسوم وأ .كله عيض ناف



 ١٨٥ ( تقولا رخآ ةالصلا ركذت نم مكح )

 .اعرش اهل ردقملا امتقو ريغ ىف ةدابعلا لعف وه ىذلا هانعب ءاضق ال ءادا تقو كلذ نا

 -هبتنا وأ ةيرضح ركذت واف ء للخل ءادالا تقو ىف ايناث ةدابعلا لعف ىمهو ء ةداعا الو

 هدنع ةالصلا نا ههجو 2 اقلطم مني (ش) لاقو اهمتا سكع وأ ء اهرصق رفس ىفام

 هيلع ةقشم الف رضحلا لصو اذاف افيفخت نانمكر رفاملا نع تطقساف اعبرأ تمضو

 نه ذا امبرأ ىضق ارفاسم ناك اذاف عبرأ ىرضحلا ىلع تبترت دقو 2 اعبرأ اهلصيلف

 امامت اهداعأ ضقان مارحالا دمب ميقلل مامالا فلخ رفاسملل ثدح ناو ث هتمذ ىف

 هدعب وأ اهرصق هيف نيبت ناف , هب حصت ال امب هفلخ اهلخد ناو « تقولا جرخي مل ولو
 .نيبتو هب مت ال امب وأ ث نبتمكر اهداعأ تضقتناف هب متت امب ةعمجلل مرحأ نمو ؤ اهمنأ

 هنا ةيرهاظلا تمعزو 3 نيتمكرف دمب وأ هقح ىف دقعنت مل اهنال 2 امب راف تقولا ىف

 فالخب ء باوثلل اهتالص كارداب هب قفربال هنا ههجوو 5 ةالصلا كرت دماع ىلع ءاضق ال

 .مهل مكحيف مهب قفري هناف ك هنظ ىف رهاطب اهيلصك اقلطم دمعتملا ريغو مئانلاو ىمانلا

 .سايقلا قحتسي الف دمالا فالغب ىسانلاو مئانلا ىلع اسايق ء باوثلا اوكرديف ءاضقلاب

 انيكسم نبتس مامطا وأ , نيرهش موص ةرافكلا هتمزاو رفاكرهو ث امهيلع

 ، روهشملا وهو هب لغتشا رهطب هيف ةالصلا كردي ام تقولا نم هل قبي { نهو

 جرخي ىتح اهيف ىضمو مرحأ اهنم لفأ اضيأ كردأ نا وأ . ةمكر هدعب كردأ ناو

 ث لوالا رهشو تقولا ىف يلصب و معيقي وأ .ةالصلا تقو لخدي نا ىلا كدميف تقولا

 دبعلا نيب سيل » ثيدح ىنعمو ( قا ) تقولا دعب ديعبو ىناثلاب لمعلا طوحالاو

 .ناو ء ةالصلا كرت وهو بيرق ءىشب قافنلا ىف لخدي هنا « ةالصلا كرت الا رفكلاو

 أدبيو ء الالحتسا كرتلا ىلع كرتلا لمحب نكل ع كلذك كرشلا ىلع ركلا انلمح

 .اهنال برغلاب وأ ةالص لوأ اهنال ىلوا رهظلا لب هريغب حصي (ت) رجنلاب ءاضقلا

 , ادمع نكرت ولو تاتئافلا ءاضت ىف بيترتلا ببجيالو ء برعلا دنع مويلا ةالص لوأ

 .(ق) طوحأ وهو (ت) بجي وأ(ص) وه (ت) ةرضاحلا نيب و نهنيي الو دعلاب ضب وأ
٢٤ 



 ٨٦ ) هقوقحو تيملا ةالص ىف لوقلا (

 نمو (ق) تاتئافلاب وأ (ص ) وهو ( ت) اهب ادب ةرضاحلا تقو توف اخ ناو

 (ق) دسفت ال وأ .اهركذت اذا ةيسنملل تقولا نالهيلع تدسف ةرضاحلا ىف ةيسنم ركذت

 لصف
 قب لاو قحلا عنام الا ، ىنز دلو ولو دحوملا تيملا ىلع ةالصلا ةيافكب تضرف

 ع دعب وأ لوا نم دسف حاكن ىلع وأ { اهب ىنزب ةأرما ىلع مئاقلاو ى ىغابلاو , ةرشانلاوا
 ص قيرطلا عطاقو { نعاطلاو ث رذعلا تقو يف تامو بات نا الا غلابلا فلقالاو

 ةأرملاو ةريبك ىلع بدأ وأ ، دح ىف لوتقملاو ء هسفن ولو ةمرحلا سفنلا لتاقو
 نعطلاو ىنبلاو مارح شارف ىلع دومقلاك ناكمالا بسحب هلك كلذ ىف لجرلاك

 متم مارحلا ىف ةأرما ةبحصب فورعملاو ث اهسفن لتقو قيرطلا عطقو قحلا منمو
 شا رغلا هيلع قلطب ال ناك ولو هيلا روظنملا هيلع يلصي ال نا ىغبنيو « مارحلا شارفلاب

 ملسي الو مهيلع لع ىلصي الف ڵ ةنياعملا وأ ك ةعبرأ ةداهشب وأ { رارقالب قلطي ذا ء مارحلا

 ىلصي ال وأ . : ةحئانلا ىلع ىلصبو « بات نمالا نوقسي الو نومطي الو مهيلع

 ثاحبا هيفو « ادبأ تام مهنم دحأ ىلع ىلصت الو » ليلدب اقلطم رئابكلا لهأ ىلع

 هيلع هللا ىلص هلوقو كرشلا رمضأ نميف ةيآلا ناف « داهملا راد ىلا دازلا نايمه » ىف

 لهأ الا رئابكلا باحصال لماش « ةلبقلا لهأ نم رجافو راب لك ىلع اولص » ملسو
 ك حيحصلا ىلع نوكرشم مهناف ميسجتلا داقنعاك ليوأت الب ديحوتلا ىف ةحداقلا عدبلا

 ى نوكرشم مهدنع مهنال ى ةيرغصلا مهيلع يلصت ال رئابكلا لهأو ميلع ىلصي الف

 ثيدحامأو ،ىنزلا نم هيلع بنذالهنال ، هيلع ةالصلا قحلاو غلب ولو ىنزلا دلو الو

 « ةنجلا لخدي ال » ثيدح امأو هي وبأ نود ىنز نم هنا هانعمف « ةئالثلا رش هنا »

 ع نيقفانملاو نيكرشملا لانطأ كح هكح لب ڵ بئاتلا هيبال اعبت اهلخدي ال هانعف

 رابتعاب ال ڵ هئام رابتعإب ابأ هانيمس امناو (قا) هحالصب اهلخد حلصو غلب ناو
 روظنملا ريغل كرتي نكلو ء ةلبقلا لهأ نم رجاف لك ىلع ىلصي هنا قحلاو ، عرشلا

 



 ١٨٧ ( تيملا ننس ركذ )

 ملسو هيلع هللا ىلص لصي اذكو ى سانلل اعدر هلحو هنفكةو هلسغ اذكر ى هيلا

 مومعل هسفن لتق نم ىلع هيلا روظنملا ريغ ىلصيف سانلل ًاعدر امإف هسفن لتاق ىلع

 كلذ نمو ث رجانلا مومع نم اصوصخ نوكي نا امإو « رجافو راب لك ىلع اولص »

 هل لفكتي لو ء هلءافو ال نيد هيلع نم ىلع يلصي ال ملسو هيلع هللا ىلص هنا عدرلا

 وهو ةكرعمل ديهش ىلعو “ ايح دلو نم ىلع ىلصيو « كيخأ ىلع اولص »لوقيو دحأ

 برقألاف مل خألاف نالاف ج وزاف بألا اهب ىلواو (ق) هيلع ال وأ (ص)

 موقلا مدقي وأ . لهأت نم نذاب الا اهل لهأت نم ريغ هيلع لصي الو ى برق ألاف

 ( قا) ىلوأ شيجلا ريمأو مظعألا مامالا وأ . لضفألا

 ع هيجوب ةلبقلا البقتسم نميالا هبنجب ء رهاط ناكم ىف رهاط ريرس ىلع عضوبو
 . قرشملل هالجر نوكتف هسأرب بونجلاب لصتملا برغملاو رضي مل نا هاكهمادقب وأ

 دعق ول ثيحب هسأرب ماتلا برغملا البقتسم وأ . كلذك هسأرو هالجرو ًاقلتسم وأ

 ع دوجسلا رادقم تيللا نبب و هنيب لهجيو نفدلا ىف اذكهو ى ههجوب ةلبقلا لبقتسال

 هلمف امك ةأرملا طسو لپةتسي وأ . سكمي وأ « ىالا سأرو ركذلا ردص لبقتسيو

 ردسلا نالبقتسي وأ . لبقتسي ام سكع ةأرملا لبقتستو ملسو هيلع هللا ىلص

 كل ةعاط ، تيملا ةالص يلصا تيون » لوةيو ى هضعب ةلباقم ىزجو ( قا) اقلطم

 ء ريبكلا ليلجلا ناحبس» وأ خلا « مهللا كناحبس « مالسلاو ةالصلا هيلع كلوسرلو

 ربكيف « هللا ىلاعتو هللا الا هلإ الو هلل دجلاو هللا ناحبس وأ ث .ظعلا هللا ناحبس

 ربكيف لدمحيف ربكيف ارس « نيلاضلا هىلا لدمحيف ه لمنيفسكمي وأ « ذيعتسيو.

 مهللا ى انلبق هتيفوت كلئاما ونب ، كديبع ونب } كديبع اناياو اذه نا مهللا » لوةيف:

 لدبأ مهللا » داز ىلوتم ناك ناو « نيملاعلا براي نيمآ هدعب انتفت الو هرجأ انمرحت ال

 هيلع عسوو ث هله أ نم اريخ الهأو ٤ هرارق نم اريخ ًارارقو ك هراد نم اريخ اراد هل

 ث نيحلاصلا حاورأ عم هحور دمصاو « مالسلاو ةالصلا هيلع ديم كيبنب هقحلأو هدحل

 



 ١٨٨ ) ةداهشلا رضتحملا نيقلت نس (

 ى اطرفو افلس انل هلعجا مهللا » داز ىلوتم الفط ناكناو « نيمحاراا محرأ اي كتحرب

 .داز وأ « هدمب انلضت الو هرجأ انمرحت الو ى نيمحارلا محرأ اي كدنع ارخذو ارجأو
 انئايحال رفغا مهللا ے ريدق ءىش لك ىلع وهو ريملا هديب تيبو يبحب ىذلا ىبر ه

 هلعجا مهللا 2 نيلاصلا اناثناو انركذو انريبكو ان ريغصو انبئاغو اندهاشو انتاوهأو

 .۔ىضأو ارخذو افلس - كلذ دمب ام اذكو هيبال لق مالا لوني مل ناو هيوبال

 ىلوتم ريغل ناو « هدعب انلضت الو هرجأ انمرحت الو ءامهنيزاوم هب لقثو 2 اهيهجو هب
 تانمؤملاو نينمؤمللو هسفنل رفغتسا

 ى ناسنالاو صخشلا وحنب ليوأتلل ركذلا غيب وأ ىنالا غيصب ىثالل ىنأيو

 ى تفك تعقو ناو هيف دصقت ال وا (ص) وهو دجملا ىف زوبتو مليف ربكيف

 .ء اعطق دجسملا نم هيلع تزاج نف دلاب هيلع ةالصلا تتاف ناو ء سيجنتلا فوخ كلذو

 نا هب وأ . رم ام ىلع ًاضبأ مميتلاب وأ (ص ) ىلع ءوضولاب يلصتو روبقلا نيب هركتو

 .لغتشا ضرفلا تقو هيلع قاض نمو ء هنودب هريغو ءوضولاب مامالا وأ . اهنوف فيخ

 نا وأ . تقولا ىف ىلصيو معيني وأ . بورفلا وأ ء عولطلا مت نبح يلصو ءوضولاب

 .سجن ىف سجنب وأ . رهاط ناكم يف رهاط سابلب و ء (قا) تضقتناف ةرابطب ءاج
 .ءاش نف ث هناف مامالا عم ىلوالا ربكب ناو ( ق) ءاعد اهنا ىلع ميت الو ءوضو البو

 .ىف اهتيمست دورول تاف ام كردتسي وأ . س اذا ملسيو هيلع لخدي وأ . هدحو يلص
 (قا ) نيعلا ضرفب دييقت الب ةالصلا يف كاردتسالا دورو عم ء ةالص ثيدحلا

 .سو هيلع هللا ىلص هلوقل « سي » ةءارقو اعامجا ةداهشلا رضتحملا نيقلت بدنو

 ةرخآلا رادلاو هللا ديرب لجر اهأرقي ال ء نآرقلا بلق اهنف سي مكاتوم ىلعاوأرقا »
 ( قا) ضبقل اليهست خلا « ةنئمطملا سفنلا اهنيأي » وأ . دعرلا وأ « هل رفغ الا
 ملسو هيلع هللا ىلص هنعف هصاخشا و رصبلا دادحا اهمالعو ء ةنياعملا دنع ةلبقلل ههيجوتو
 عبقي رصبلا ناف مهرصب اوضمغاو 2 ةلبقلا ىلا مهوي+وو ك هللا الي هلإ ال اتوم اونقل »



 ١٨٩ ( حورلا جورخ تامالع )

 راجحا الا ىه ام هللاو » لوقيف ةلبقلا رضتحملا لابقتسا نع لأسي رمع ناكو « حورلا

 هتروع رتسي لساغ هيليو (ق) هركي وأ « اناتوم اهيلا هجونو انئايحال ةلبق هللا اهبصن

 ىلع نيعي الئل هلبق ال هاف قلغيو هينيع ضيفيو ى هتوم لبق ولو هيلجرو هيدي ىوسيو
 ريغتو ڵ هدربو هندب نوكسو ى ربدلا قوفو بمكلا تح قّرَع هتمالعو « توملا

 كرحنت تماد اف لماح ةرس ىلع الثم نازيم ةنكم ضوتو ء سفنلا عاطقناو ث نولا

 لبق « ناخد وأ ءام وأ ةيح عيرص نفد ديرم كرتي الو نفدلا ليجعت بدنو ث ةيخا

 ناحلاو نالعنلاو قرقلا الا برحلا ديهش نم عزني الو قي م نا ةليلو موب رادقم
 فيخ نا رودجملا وحن ىلع ءاملا بصيو ث ةمايملا هبلع نكمت مل نا سونربلاو نالاو

 ( ق) ")هضرم قاحتلا نما نم هل معينيوأ . هج فاتتنا

 مميتلاف ء مهعم تدرفنا وأ نهعم درفنا ناو ء ءاسن ةأرملاو لاجر لجرلا لسنيو

 تنام اذا يلع لاق هلكدسجلا كرعو سجن عزنب هلسغ ىلا لصوي مل نا ( ص ) وهو.

 ك هريغ نهعم سيل ءاسنلا عم لجرلا وأ ء ةارما مهعم سيل رفسلا ىف لاجرلا مم ةأرلل

 ىلع بونلا قوف نم بصلا وأ . ءاملا دبي مل نم ةلزنب امهو ءنانفديو نامك امهناف

 نا هيفو ث نكمأ ام لسغب وه امنا باطخلا نا ىلع ءانب ى معي الب طقف ةرهاطلا عضاوملا

 ولو اهيفكو اههجو نال سيئ ال اهناب باجيف ءهلسغ ىلع قطي ملام ىلع ءاج دق مينلا
 انمع طقل ىفو ( قا )ءاوس وأ . دشأ رظنلا وأ . دشأ سمالا نكل نهيلا رظنلا زاج

 دادعتسااميف ناكاذا تاذلا امناو ضرم ىف ىودعال نأ بطقلا نم ريبعتلا اذه نم ذخؤي )١(
 ملسو هبيع ةنا ىلص هلوق هقدصيو بابلالا ىلوأ دنع هبف ةبرهال ىذلا قحلا وهو هب عقنت اهف
 ( مالسالا ىف ىودعال ) ةياورو حيحصلا دنسملا ىف ثيدحلا ( رفص الو ىودعال )

 نم سخش ملس امل رضاحلا تقولا ىف اميس الو بطلا لهآ معزي اكىودصملا دجوت تناكول ذا
 دوجومدع يلع عطاق ليلد نيرخ الا نود صاخشأ ضمب اهقوحلف ةةبغلا ضارمالا نم اقلطم ضرم

 الثل زارتحالا ىلع ةلوحم اهدوجو مهوب اهرهاظ قلا ثيداحالاو ردقو ءاضقب ءىش لكو ٠ ىودعلا
 هلوقو ٠ ثيدحلا ) حمصم ىلع ىلع مئاه درال ( مالسلاو ةالصلا هلعهلوةك٥ه دادهتسا سفنااف نوكم

 ماعأ هلاو ) دسالا نم كرارف موذجللا نم رف (



 ١٩٥ رخألا نيجوزلا دحأ لسغل فا زرحي )ا (

 نم ولو سمت ال نا بذلا ةأرللا يف لصالاو ء فلا الب هل ميتو ا محقي نا ىسوم

 كيرحتل رظنلا ىلا ىدأ امبر هقوف نم اهلسغ اضيأو ث هقوف نم لست الف بونلا قوف
 ةرورضل « هكرعب بوثلا قوف نم لسفتفةلجلا ىف تيملا لسغب رمالا بلغي وأ . بوثلا

 فالخب نيفكتلل لدبال هنا هيفو اهونفكب نا نم دبال هنا امك اهجرف ولو ءاسنلا دقق

 عمالا الوأ . نهتردق مدع وأ ء نهليج ةرورضل ءاسنلا دوجو عم لضت وأ . لسنلا

 ىنب ناالا سجنلا دوجو عم ءوضو ال هنا هدريو ء امهل ينيف هيجرف الا اهمرحم نهدقف

 ةبكرلاو ةرسلا نا قيقحتلا ناو ء اضوتي هلسغ قيطي ال سجن هب نم ناب لوقلا ىلع
 لسنت نا اهعنام اف ، اهدي امهنيب ايفو امهيف فلت اهنا ديرأ ناو ء ةروع اهنب امو
 ةروع نا ليق دقو ث كلذك وهو مظعأ اهنا ليق نا الا ؟ فا الب اضيأ هيجرف

 .نيجرفلاب داريف ء تعتام ال نيدخفلا ظلغتسمو ،قوف امال دادحتسالا عضوم لجرلا

 تناكولو ث ةأرملا نم عاجلا ىلا عرسأ لجرلا نال اهمرحم اهلسني الو ء اهلكروعلا

 ( قا )ثيدحلا ىف هاج امك اهبلفي ءايحلا نا الا عامجلل ًابح دشأ ةأرملا

 حلبت ال لكةروع نال , ىأرلىف (ص) وه (ت) الوأ اهلسنيو ايجوز لسغتو
 رابتعاب توملا دصب اجوز اهتيمستو ع مهريغك اهنلوانم ىف امعف توملا دعب رخآلل
 ةدعا بوجوو ص ناكام ىلع بت رتم هللا نم ح ثرالاو ء لبق دقعلا نم ناكام

 هنمأتمرح واف ث ةمجراب هل اهزاوجل وه امنا ،الثم اهت وأ اهتلاخ وأ ء اهتخا دارأ نا

 تزاج تتام ناو ث دحاو ريغ دنع ةدعالب اهتخا تزاجل ثالثب تناب وأ هجوب

 القت لوالا (ص) و هتيؤر ىف الو جرفلا ةلوانم يف اهتايحك هتوم سيلف امطق

 نأ حصو ي مهجاوزأ مهلسغن نا ىسوم وبأو ث ديز نب رباجو ء ركب وبأ ىصوأ
 العف ث ءامساو يلع اهلسغي نا سيمع تنب ةمطاف تصوأو هتلسغ ركب ىا جوز

 وهف اهلجر ةأرملا وأ هتأرما لجرلا لسغ نم درو ام لكو ع هجوز دوعسم نبا لسغو
 هللا لوسر لاقو ڵ نهنولسغيو مهجاوزأ مهلسفت ةباحصلا نأ يورو ٤ رخألل لبلد



 ٩١٩١ ( تيملا لسغ ةيفيك (

 تيلص مث « كتنفك مث ء كلف ىلبف تم ول كرض ام » ةثنامل لسو هيلع هللا ىلص

 لسغ ام تربدتسا ام ىرمأ نم تابقتسا ول { ةشئاع تلاقو « كتنفدو كياع

 اهعم عمتجت ال نم نيبو اهنيب ةريغ الو 2 هجاوزأ الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .نم كلمي ال لجرلا نال ى انضعبو (ح) اهلسغي الو هلفت وأ . ةعيطقلا ىلا ىدؤت

 .مل نموأ ۔ ملكتي مل نمو ے هتي وُف نمو ميطنلا ةأرملا لتو (قا ) ةأرملا كلت ام هبرا

 انضمب هبو نامن نم نكمت ةقهارملا نال اعبس زواج مل نم وأ . نينس سمخ زواج

 كلجر نكي مل نا الا الفط ىلت ال نا نسحالاو ء لسغت ال نمل معيتتو ( قا) (م) و
 انمج هبو اقلطم ال وأ . انضعب هبو امبرأ زوابحت مل ام وأ . ملكت مل ام ةلفط لسنيو

 .. ةأرما تدجو ام اهيلي ال نا ىنبنيو (ق )١ عرسا ءاهتشالا ىف لجرلا نا رم امل

 اه ميت ءاسنلا نع تدرفنا ناو

 وحن عضوبو ةضيرع ةراجح اهبناوج ىلع لعجيو ةرفح رفحت نا لسغلا ةيفيكو

 تيملا هيلع عضويو ى نيليو ةرايطلا قبستل لبي ريصح اهيلع لعجيو ث اهيلع باب
 سانلاو ءامسلا نع هرتس بدنو ٤ هبوث عزنيف « ةبكر ةرس نم ةرتس هبلع عضوتو

 سانلا هاري ال اك ث ةكئالملا هارتالثل ءيسلا نع هرتس لعلو ث هنروع ترتس ولو

 ءاملا رخآ بصيو هيتبكر فقوبو هقلخ نم رخآ هدنسيو ث نانثا هيلع رتسلا كسمو

 تيللا ىنةيف هارسي رخآ لسغيو ء هتروع ىري نا نودب هتحت نم وأ « رتسلا قوف نم

 ةبكرلاو ةرسلا سمي الو « هل ىجنتسي اهبو هارسيي هدسج نم َسجنلاو ء هارسيف

 مل نا الا هانميي اهن هل لسغي وأ هل ىجنتسي الو ث غسرلا ىلا ةفوفلم الا اهنيب امو

 لسغن ناك ناف ء فلل هيف ةجاح الف ةبكرلا تحنو ةرسلا قوف امأو ء كلذ الا دب

 اهب لسفيلف ء نيلاب هيف نكمتي سجنلاو ث ةروعلا دعب هيقاب

 لسغ ىف دصق ندم ناك ناو 6 نيتفونلج اهمرحمو ايجوز ريغ اهل ميتي و
 ناف الث بدنو ى ةرم ًاكالخو ًاكافو ىلا لسفك هانميب هلسغيو ث ةرمسلا نم سجنلا



 ١٩٢ ) هل حلصي امو نيفكتلا ةيفيك (

 . ي مل ناو ًاكبىفداز ناو ى خ متيف داز \ 2

 ىزجأ دحاو ولو هلسغ ناو (ق) ثالثلا بجن وأ . روفاكلا ةثلاثلا ىفو ردسلا ©

 . لبق ولو ههجو الو هس أر طنب ل و بط سمي ملو ى هيبوث يف نفك هك ام امرحم ناك ناو

 . عطقني ل نم لسفيال و 5 ك وشكم ةمرحملا هجو كرتيو ردس قروب لسغيو 4 نينكملا

 . ءامدا وأ شدخمالا اهعزن نكميال ةسجن ةدارق هب تقلعت وأ ،هنيع وأ هاف حتف وأ هللب

 نم ىجلا عنمب ام وأ خافتنا هيف ناكوأ . اهنراهطب لوق اهيفو ضرقت نكل ث تيم ىا
 لكلل ميني وأ . ابلا لسنيو خفتنملا عضوملاو حرملا وحنل مييني حرجكل فلا" .

 لسغ دقو 4 نكمأ ام مهلك ءالؤه لسني وأ . امهوحنلو امه معيت الب ىقابلا لسني وأ

 فصنيال عنام ةايملا ىف فصتا ناف ( ق ا) (ص) وهو تانعط ثالث نمط دقو رمع

 نايقاب امهناف خافتنالاو حرملا فالخب لسغ ء ىجلاكتوملا ىف هب

 نم هرسيأ ىلع هارسيو نميالا تيملا دخ ىلع هانمي ىللا مميتك تيملا مميتلاو
 اهف امهدري مث ء ضرالا ىف امهعضو دمب هفلخ نم وأ ع فلاختب ولو نكمأ ثيح

 ك هارسيب اهحسميف هانمي ىلع هارسيو 4 هانميب اهحسميف هارسي ىلع تيملا ىني عضيو .
 ةيو ، ةدحاو ديب ههجو حسم ول امك“ هازجا هنكمأ امك هلك كلذ ىف مزاللاب ىنأ ناو

 . ىللاىلع اهف ةلازالا بجت لاحب تناك نا « هبراشو هتناعو هيطبلرعش عزنيو هرافظأ

 دلولل لماح نطب قشيالو ء قفرب هنطب رصعيو ( ق) (ان) الوأ

 نيةكنزوجيف ث ةرورضل الا ةراهطو ًاعون ةالصلا هب زوبحن ايف نيفكمتلا بجوو

 عيمج رتسي بون لقأو ث هيف فارسالاو ةالاغملا هركت نكل ربرح بون ىف ةأرملا
 اهلو ةنالثب هل بدن و ( ق ) نكمأ امو أ . هيف جرديو امهيتهج ىف هادي دمنو دجلا

 ةفافلو رامحو عرد وأ . اهطسو بايثلا دشي فيطل بوثو نبتفافلو رامحو عردب

 دشت بايث لصحتف حاشولا اهب انه دارب نأ ىلوألاو ء رانلا تحت ريغص بون ىهو

 ام دجو ناو ث ةقرخو رازا ىبصلا ىزجيو« ةالصلا ىو ىف ايل بدن و ( ق ) اطسو

 



 ١٩٢٣ ( هقوقحو ن تيملا ننس صمب )

 ولو هيقاب رتسو ةبكر سأر نم رتس هي ال ام وأ ء هب ترتس ةروعلا الا رتسب ال:

 نوكرشملا هدرجو دحأ موب لتق نيح ريمع نب بمصمب لف ام ث دجو نا تابنب
 رخذإباترتسو هالجر تيقبو ريصح ىف نفكف ث هبايث نه

 ارشابم هيفنفكي نا دارأ هنا ردابتل هيلا در انفكم دجوو تيمل انفك هجو نمو

 ) قا ) ءارقنلا ناكأ ىف لعجي وأ . ددعتم ىف نيفكلا زاوجل هيف نفكي وأ . هدجلا

 دقم (ص ) ىلع لكلا نم نفكلاو ث هيلا در وأ ز اهيف لعج انوفدم دجو ناو.

 . الاو لاملا تب نمف الاو هيلو يلعف همدع نمو (ق) ثلثلا نم وأ . هريغ ىلح

 كحلا ىف هنوكردي الو هودجو اذا هلام نم هوذخأ هب اوعربتي مل ناف ڵ نيرضاحلا

 دوجسلا ءاضعأ بييطنو دوعلاب تيملا ريخبت بدنو ء نوذخأي مهنا اودهشأ نا الا

 دقمب ال ىللاب وأ تالالخلاب هيلجرو هسأر نم دشبو ى هيلع نفكلا فلي مث اهريغو .

 ىتح اوعيضامم اوبونيلو نفدي مل ام لمف هقوقح نم لعفي مل امو ث امهب زيجأو ةطايخو
 تاهج عبرأ نم بدنو ث نكمأ امب هلمح ىنكيو لضفأ شعنلا نيمي نم لحلاو « نفدا
 لاقو ث وه ا قتب هيلع ءاج نمو ى ابيبد الو ابيبخ ال قفر ىف هب لجعيو ، شعنلا
 نم كلذ نا ةين ىلعال (ت) « هلوسرو هللا قدصو هلوسرو هللا اندعو اماذه »
 عبشملا لضفلاو ، توملا ىلا ال اهربغب وأ بازحالب دعولاىلا اهيف ةراشالا نال ةيآلا

 نالوق كلذك مدقتلا ىف وأ ( ص ) وهو ارجأ مظعا ناك هيف دشأ ناكف رخأتلا

 نعو هل رجأ ال سابع نبا نعو « فلخ بكأ رلاو ءاش ثيح ىشاملا نا » يورو

 قاسلا ولعي مدقلل دلجنم سابل وهو قرق طب ه ربالو ، ناطا ريق ىشامللو طا ريق هلضعب.

 ناو ه لاجرنا نكي مل نا الا عيبشتلا نع ءاسنلا درطتو ء مدقلا سابل نع لصفنم وأ

 ىجلا هللا الإ هلإ ال ه لوقي نا عيشملل بدنو فلخ نم نلمح لجلا ف نهبلا جينحا

 رء ام ىلع خلا « هلوسرو هللا اندعو ام اذه » وأ « تومب ال ىنلا مئادلا

 هللا ركذب لاقل ىف هعفر هرك هناف توصلا هب ضفخبو ى نسح هلك هللا ركذو
 ٥



 ١٩٤ ) نفدلاذ ربقلا ةيفيك (

 .ه نبكلا نم اورهظف اونك اذا مزمالو ع نيسال اراعش اهوحن وأ ةرم الا هربغو

 ك لق ولو الف هعايس ثيح هريغب مالك اماو 6 نآرقلا ةءارق ىفو عفرال جاتحي ثيحو

 ملكتاو ةزانجلا ىفو مسي نيح ارس هزاوج ضعب ركذو ى هنم دب ال ام الا ارس دأ
 هدري الو ملسي الو (ق) ربقلا نع عجري ىتح وأ . ءاملا شرب ىتح ىويندب ابيف

 نع اظفح بوجوب نفدو هيلع يلص عضو اذاو ، قتاوعلا نع عضوت ىتح دعقي الو
 عولطلا ىف ال ى ةالصلا زوجت نيح رذع نمالا ى هتحئارل ءافخاو هنأشل انوصو عابسلا

 رفحلا نكي مل ناو ث نفدلا و ةالصلا كرتب كلهيو ، ةرورضل الا بورغلاو طسولاو

 نكي . ناالا هلام نم ال مهام نهف ءارشلاب الا اربق اودجي مل ناو ء هرمبام هيلع در

 هوننكر بال ريخأتلا لمتحي ملو رحبلا ىف تام ناو ى اضيأ هب ىنآتي رامتالا نال

 امهنال هيلجر ىف وا ء سكتتم الو مئاق ريغ لزنيل ث هلزغي ام هطسو ىف (ت) اوطبرو

 اونفداو اوهسوو اورفحا » يورو لمأت سأرف بنجلف ربقلا ىف لزني ام لوأ

 هركي وأ . ديلا دمو ةماق ربقلا قيمعت زوجيو « انآرق مهرثكأ اومدقو ةئاللاو ننئالا

 هرثك ال بكَللاف ديز ناو وةملاف ديز ناو « ةيكرلا ردق ىلع رمعتقيف قيمعتلا

 عباصأ ةعبرأ ضرعو تيللا لوطكه لوطو عرذا ةئالث نمرثكأ ىسمي ال هنا يورو

 دوجوك ةراماب ايندلا نم هنا ملع ناف ث حور وذ هيف لتقي الو ك رابشا ةثالل هذرعو
 اوفنأتسا ةيحك يذؤم اودجو ناو ث لتقو جرخا جراخ نم هيلا لصتي هيف هل رحج

 هب انرفأ ام لعن انعد اولاق" فانئتسالا رذعت وأ ثااثلا ىف اودجو نان . ةئالث ىلا

 نا ةثالث ىلا اوفنأتسا امهلحم ريغ ىف انيط وأ ءا اودجو ناو ث هب ترمأ ام لمعا و

 الكلو « اران اولخداف اوقرغا » لجو زع هللا لاق دقو ڵ ءوس نه كاذ لمل نكمأ
 ىف ءامو ىناثلا ىف ةيحو لوالا ىف برقمكع اونأب ولو ث ةئالنلا متو هب وثو هنفك دسي

 هدي ىف الو ربقلا ىف لغتي الو ني الو ضرالا نع هتروع هرفاح رتبو ء ثلاثلا

 نا بدنو ء هليسو ف وهو حيرضلا نم لضفأ ربقلا بنج ف قش وهو دللاو



 ١٩٥ ( ربقلا فصوو نفدلا ةيذيك )

 عضويو « ليق ام ال خيلا دارم اذه اهيلا هلخدا نوكأ ةلبقلا ةهج ى دحالا نوكي

 عضو ءاوس ةلبقلا ةهج نم اهيف لخديو ٠ نكما ام ه. دال ةرينلا فلخ رغلا بلرت

 عضوم نه وأ . اضرعتم هجراخ عضو انيكو عضو ثيح مأ هلوط ىلع ربقلا ةلبق
 نم ىقوا ناف نيلوالا ىلعو (قا) اوءاش ثيح نم مأ . كالذكر بقلا ىف نيلجرلا
 عضوم نم اوراد هفلخ نم وأ ء هيف لخدي ام ربقلا ماما عضو قرشملا وأ ةلبقلا

 سيكت الب كلذ ريغ زاجو ى هيلا اهمضو هنف سأراا عضوم نم وأ « هيلا نيلجرلا
 ع هللا مب » ربقلا ىف هعضاو لوقيو ، ىه ب قفريو بارتلاب هالجرو هسأر لدعيو

 هممي ىتح هلاخدا لوآ نم بوثب ربقلا رتسيو « هلوسر ةلم ىلعو » داز هالوت ناو

 هللا ىلص لاق ى ىثنا وأ اركذ بارتلا دجوب م نا هب رتسي امم هريغ وأ ڵ بارتلا
 و

 نوتحي نيذلا مه لاجرلا نا ىنعمب « ىئب نميف بارتلا هيلع نيثحثفا » ملسو هيلع
 بارتلاب ىماملا ر رمع نفدو ض ءاسنلا ال

 جراخ نم ديز هبارتب نفد نا هن او ٠ بارتلا عن اه هل لمجي ال حاضيالا فو

 هربق ألتما اذاو 2 ءاملاك هل بارتلا نركيد ز هاك هيلع لمج ىقب ناو ى ءىلتمي تح

 فيفختن اهنم قش وأ اهضعب وأ "')ةديرج زرغ نسو ك ةمالع هل اولعجيلف بارت

 ةمالا ترحه ف . رثلا عرشلل ةيفانم ا ةدسافلا عدبلا ةموات . نه بطقلا هماوب ناكا ) ) ١

 لج نم ةنسلاب لمهلا ىلع هلل دلاو مويلا سانلا رصتقاو امتفرخز و ربتلا ىلع يأوالا لمج

 نالامي » لانف ربنلا ل نادي نياجرب وم هنا ماللاو ةالماا هيع هنع درو ا ةمالع هياع هب رجلا

 ىسانلاذيب ىدمب ناك دقف رن ألا اماو لودلا نم ءيرتسي ال ناك دقف اهدحا اما ة ريبكب ناب ذعي امو

 ىماسنلاو ىراغباا هاورو م اظالب ديز نب رباج نع مله ةديبع وبا نامامالا هاور < ةيلاب
 هنع زارتحالا ا. ميلع لقني ريرك ر ۔ا ف نابدميال يا > ربكب :7 امهب اهر لو س ةدايز ضمي

 ةيشع لودب را ,كملا ن٥ يلاو فورعمل رمالاب صالخاو قدصب ,للا لاجر مايق نسحا امو

 ةلاهجلا ءات فثكت ىتح ةمع 4 باق مهجمن ىله راسو خالا فالا هيلع ناك ك مال مول

 لذلاو لوخلا عجاضم نم اونج ناجتت و ةحمسلا مالسالا باد اب لح امم اهت اج ةمالا 7 و

 رقتستال قاا ركانلامت ةيمالسالا نلطاوملا ىف ةيبا الا ىديالا اهتت قال ركاناا نع ارتز+ خ.دتو

 ةوامتثلا ضضح ىلا ةيلقعلاو ةيلا ةدانسلا جوا ن ه س وغنلا امب لزنت لب ناعالا ةداس ام

 قيفوتلا ىلو ةناو



 ٩٦  3ربقلا هب ملميام رك ذو تيملا ىلوتي نم) (

 انصغ زرغ هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاجو ى ةءاربلا ىف ناك ولو ع ربقلا باذع

 ء ةعماللا تازجعملا نم ء ةعماجلا ةريسلا ىف هتركذ ام ربق ىلع اضيأ ةرجش نع

 ءىجي ملو ث زرغ هن ا هنع درو ملسو هيلع للا ىلص هنال « سي دعب عزن الب كلذ ىقبيو

 عزني الامكع زغي الف « ربقلا ءازجا نم نوكي ربقلا ى زرغلاب هنالو ء سي دعب عزنهنا هنع

 هيلع ىقي نا روذحملا امناو ى ةمكل زرغ هناف خسوب كلذ سيلو ث هبارتو هرجحو هتابن

 ىونلا هيلع ىقلتو ربقلا دنع رةلا لك أت نا لثم « خسولاكرمالا لوأ نم وهام

 نع نفتسي ل نا 2 اهيمدق ىلا اهينبكرو اهالعأ اهمراحمو اهزجع اهجوز ىلوتيو
 ، كانه كرتيو نيلجرلاو سأرلا طيخ كنيو ، نينمؤملا حلاص وأ زجملا عفرب نهعفر
 ىري نك نوكيل ىنملا نيعلا نع فشكيو « طوبرم ريغ ىك ن وكيل كفلا كلذو

 كلذف هنيع ترتس ولو كلذ ىرب هناف الاو « ةروتسم ريغ نيوب الثم ةنجلا ىف هناكم

 لزني ذا طبضني الف ث اهيف بارتلا عنمل دحللا للخ دستو « سوسحملاب لوقعملا ليثمت
 لاهيو دسوب الو هل شرفي الو ، هعنمب ام لمجي الف الاو دحللا ىف كلذو ًاكيشف اتيش

 بارت ىب نا الا ارهش ربقلا عفري امناو ى ميظع رجأ كلذ يفو قفرب بارتلا هيلع

 ىضرالا قراس هنا لاقيو ء رش ةمالع هصقنو ريخ ةمالع وهو ، هلكةيلع لعجيف هنه

 هيلع لمبيو ث هيف نم علط بارتب رتس اذاو خلا « كقلخ اهنم » نفدلا دنع لاقيو
 هيلع لعجي الو ةيلع نبطي الو هيلع "'هلصصجي الو ء ةراجملاو كوشلاك عابسلا عنام

 ركملا لاطبا نال امهريغ وأ هثراو وأ هكلام هعزن لعج ناو ث راخفك قرحا ام

 نا نونظي نيذلا ةلهجلا ضعب سوفن يف بدت لزت مل تيملا ىلع ربقلا فيقست ةداع نا )١(
 الطاب ناكناو باوصلا وه قلا لوتلل عمتسيال ن ضعب هيلع ىفم ام

 امي اوكسمت امل ( انثايحا ةمرعك انتاوما ةمرح ) ملسو هبلع هتفا ىلص هلوق ءالؤه لمأت ولو

 ىحضاق تيملا دسجىلع اهحافص تمقو روبق نم دجو مكف حاورالا ملاط يق ىتح تيلا هب نورضي
 يم دسجلا نا مهلثمت يتلا مهلوتع ةفاخس مهيلع يدنيو مماهج ءالهجلا ىلع هور بدني ماظعلا ريك

 هردص قيضيو تيلا ملأتي بارتلاب رمغ
 صيصة: نه ىمن ) مالسلاو ةالصلا هيلع هنا حيحصلا دتسملا يق درو هناف ربتلا صيصب اذكو

 اهؤانب هلثمو اهصيصجت يأ ( روبقلا



 ١٩٧ ( نفدلا دمب ىتؤي امو تيملا قح يف هركي ام )

 هلصويف هبحاص فرعي ناكنا الا هعزمي الف ةهفنم هيف ناك ناو « ةقاطلا ردق ىلع

 سبيلف فرعي مل ناو ى هكرت هلوح وأ هيلع ةتبانلا ناديعلا رسك فاخ ناو ى هيلا

 سفن بيطب ىلطمم سيلف ادبا هيف هكرت ىلع ادمع كانه عضو هنال هذخأ ءارقتلل

 ىسأرلا عضوم زيمي هبو هسأر ةيجنم رجحب ملعيو ىوسي و ك قالطالا ىلع كورتم الو

 نوعظم نب نانع سأر دنع ارجح عضو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نال ةنس كلذو

 (ق) نيلجرلا ةهج نم اضيأ رخآب ملعي وأ . هيلا نفديل لقو هنع هللا ىضر
 ع ةناها ةروص كلذ نال اهريغ الو هيلع لفغت الو هيلع ىديالا ضننت الو

 بلق نال شمنلا بلقي الو هب نفدلا وأ رفحلا ةلآ نم هوحنو سافلا دي عزني الو

 ضننتال رثالا ىفو تيملا ىلع لافكن وكي الثلو ى دومحم ريغ ةنسلا تروص نع ءىشلا

 كلاذو ء شعنلا بلقي الو نفدل دمب هدي نع سافلا عز الو ربقلا ىلع ىديالا

 هيلجرب وأ ىنملا هلجرب لضفالا نوكي نا ىنبنيو مهدحأ هيلع طغبو ناطيشلا ةوج نم
 لعفي وأ « نورصبي ال_ىلا ۔سي » اثراق أدنبا ثيح ىلا هنيميب ارام هسأر نه

 اذاو :ضرالا ىلع ىنملا هديب رجيلف رورملا دجي مل نا رثكأ وأ ةنالث وأ نانثا كلذ

 ةهج ىلا لضفالا مدقيو ى دحاو ربق ىف ةئالثلاو نيننالا نفد زاج ىتوملا ترثك

 ةقلح اولعجي نا زاجو ء دحا موي اولعفي نا ملسو هيلع هللا ىلص رمأ امك ةلبقلا

 عاتم ىلا ۔ ةمايقلا موي مكروجأ نوفوت امناو » ةحنافلا اوأرقي و اولسبيو اوذيعتسيو

 ةرم « ماركألا _ ىلا _ ناف اهيلع نم لك ميظعلا ىلا _ تسو انير _ رورغلا

 لك ىلع وهو هلك ربلا هديب توه ال ئ د ىح وهو تيميو يحي ىذلا ناحبس »

 اعمج اذه انعمج لعجا مهلل » اثالث « مويقلا ىجلا كلملا هللا الإ هلإ ال { ريدق ءيش

 رشمم انعمالو انم الو انيف لعجت ال مهالا ع اموصمم اكرابم اقرفت انقرفتو ى اموحرم اكرأهم

 ك ميحرلا باوتلا وه هنا مكاياو انادهو انيلع هللا بات ى امورحم الو ايقش نيملسملا

 هيلا تافتلا الب موقلا فرصنيو « نيلماعلا ۔ ىلا _ ةزهلا بر كبر ناحبس



 ١٩٨ ) رتولا ةالص ىلع مالكلا (

 ى فللاب هل ىعديو ربصلاب رمؤي ناب هلك هرمأ نم غارفلا دعب هبيرق ىزميو
 ربصلاب هرمأيو ايندلا ريخ نمف الاو ، ىلوتم نا ةرخألاو ايندلا ريخ نم قيلي امبو
 غاطقو ةنتفلا لهأ ضمب ىزعب الو ء باوجلا در اذكو اباوث رباصال نا هل ركذيو

 ناسن الا نال ء لوتي مل ولو كلذب فصني مل ىذلا مهبيرق مهيلع ىزميو ے قيرطلا

 نم لب ةنتفلا ثيح نم ال ايقت وه ناكو اينتف هبيرق ناكولو « هبيرق ىلا عبطلاب ليمي

 ةغس هنع عفدي هنا ثيح نم وأ ىورخا وأ ىويند عفن نم نوكي امو برقلا ثيح
 ةئيهت تبدنو مايأ ةينامث مامت لبق هريغو نامز ىم ولو ىلونملا ىزعيو ى هيفسلا

 دخ برضو عزجو حون الب ةمحر هيلع ءاكبلا زاجو ٤ مهلاغتشال تيملا لهال مامطلا
 . امهيف ناتغل وأ . سكملاب وأ . تيملا حننلابو شعنلا رسكلاب ةزانمجلاو « بون قشو

 لقث اذا زنج نم ىهو (قا) تيللا هيلع شعنلا رسكلاب وأ

 لصف

 هللا }ىنمو (ص ) وه ( ت ) ( ش) و ( م ) و انضعب دنع ديكأتب رتولا نس
 كالذ دعب لاق هنا ليلدب هبجوأال لفنلا زئاسكهب نوبرقتت هداز هنا « رتولا كل داز

 اما ، هوركذ ام رئاس ىف ليلد الو هلبق لاق اك هرمع رخآ ع « سخلا ضرفلا نا »

 هل تقوال هنا اماو ث ةعامج ناضمر ىف هيلصب اك ةشئاعب هيلصي دقف ةعامج الب هتالص

 تقو لفنلل نوكي دق ًاضيأو عساو هنا هتياغو ث رجفلا عولط ىلا ءاشعلا نم تقو هلف

 هللا هبجوأ مث لاقي دقف « كنود يلع هللا هبجوأ » ثيدح اماو ء ىحضلا ةالصك

 . ةرانكلاو نكلا هكرات مزلي هيلعو ( ح) و انمج هبو بوجوب وأ . اسداس هلعجو عب

 اهمدقتي ةمكر وهو ( قا ) امهكرتب رفكلا (ص)و نذا الب لوخدلاو مالسلا درك الوأ

 ةالص » سوهب هيلع هللا ىلص هلوقل امهدعب ملسم دحالب عيذشتب رثكأف نيتمكرب لفنلا

 ةرم لوأ هتين زوجو « ىنم راهنلاو ليللا ةالص » ثيدحنم حصأ وهو « ىنمليلل
 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو مارخالا ةدارا دنع رضحن اهنال ميلستب لصنلا اهرضي الو



 ١٩٩ (ةنس وأ ضرف وه له رتولا )

 سمخب اورتوأ » لاقز ء لصولا نع ىهن سانلا هلعف الو ء لصفي ال ةراتو لصفي

 ء ريخألا يف ةدحاو ةيحتب عبسبو سمخب رتوي ناكو « برغملا ةالصب اوهبشت الو.

 دمي هبو نبتمكر لكدعب ميلسنبو ك ريخالا ىفالا ميلست الب نبتمكر لكدمب ةيحتبو
 ةعباسلا دعب مث ةسداسلا

 ملس اذا صالخالاب ةشلاتلاو نيرفاكلاب ةيناثلاو حبسب ىلوالا نوكب دن و

 رثالا فو ء صالخالاو هانلزنأ اناو ةرقبلا متاوخو ىسركلا ةبآ اهبف انرتخاو ء امهدعب

 نالوقلاو 2 هكرتو ميلستلا زوجيف اهلك ثالثلا وه وأ . روس ثالن ةريخالا ىف ىنبنيإ

 مث ، مونلا لبق ترنوا ول لوقي رمع نبا ناكو ( قا ) عبسلا وأ . سلا وأ . انل

 اذاف ىنثم تيلص غ ، يرنو نم ىضمام ةدحاوب تعفش ليللا نم ىلصأ نا تدرأ

 وخا اولمجا » لاق هيلع هللا يلص هللا لوسر نال ء ةدحاوب ترنوأ ىالص تيضق

 لوقي ملسويلع هللاىلص هنعو « ةليل ىف نارتوال » لوقي ناكو « ارنو ليللاب كتالص

 زوجو « ةدوهشم ليللا رخآ ةءارق ناف ء ليللا رخآ رتويلف ليلل مايقب قثو نم ».

 غام لغش وأ رفس وأ ضرم وأ فوخ نودب ىغبني ال نكل ةدحاو ىلع راصتقالا

 ء هل مأال اذه فرعنيأنم » سابع نبا لاقف ء ةدحاوب ةيواعم رتوأو ى كلذ ون وأ

 رصتنيفا ثيدحلا نم هفرع ناو هفرعي مل ىأ « ةمكر ىلع ديزي الف اذه فرع اذا امأ

 اريثك ةيوام . ناك ةياور ىفو ك ملا فيفختب وه امأو ء فينعت اذهو ديزب الف هيلع.

 هللا لوسر يحص دق هناف هوعد »لاقف هنع هللا ىضر سابع نبا ربخأفء ةدحا وب رت ويام

 اذل الا اهليطي ليللا ىف ةدحاوب رتوب نامنع ناكو « هيلع ركني ملو ملسو هيلع هللا ىلص.

 عولطلا فاخ

 ( ق )( ص ) وهو زوجي وأ . موي وحنب لصف الب رتولا دعب لفنلا زوجي الو
 غانالث صالخالاو ديدحلا رخآو ةحافلاب ىلوالا هالصم نيمي نع نبتمكرب بدن دقو.

 عبرابو انالئ صالخالاو لا «وه الا هلإ ال ىذلا هللا وه»رشحلا رخآو ةحنافلاب ةيناثلاو



 ٧٢٠٠ ) رجفلاو برغملا ىنس رك ذ (

 ةالصلا عمج ناو رم ام ىلع رجفلاىلا ةمتعلا دعب ام هتقوو « ىحضلا ةالصكن هبف أرقي

 وأ . هناف رجفلا ىلص ىتح هكرت دمعت نهو ث اضيأ هلبق رتولا عمج زاج ءاشملا تقو ليق
 .لصفلانا الا سمشلا ملطت ملام ليل تقولا نا يلع ءانب رجفلا ىلصي نا دمب ءادا هيلصي

 ع رجفلا عولط رتولا رخآ نا ءاج ثيدحلا نا هيفو ى عولطلا لبق هعني ضرلا ةالصب

 لبقي الو س تقولا نم برقلاب ربجيف هفعضل هعولط دعب هاضق هنع مان وأ هيسن نهو

 . نيلوقلا ىف ريخأتلا لمتحلف هتوقل ةلبقملا ةليللا نم وأ . سمشلا عولط وأ . ريخأتلا

 وأ . ةدحاوف زجع ناو , زاج داز ناو « ثالئهلك كلذ ىف وهو هبنتوأ ركذت ىته وأ

 مايقلا داتلبدنو ( قا ) نايسن وأ مونب ميال وأ .ننسلا رئاكهتقو تاوفب تف

 هرخ آل هربخأ اليل

 لصف
 نم هينمكر تقوو ( ق ) (ان ) ديكأتب وأ . رجفلاو برغملا اتمكر تنس

 .ثيدحل هاتزجا هدب اتنيبتو هنظ ىف هلبق نيتعك ر ىلص نهو ، اقرشو ةلبق هضرعت

 عقوأ نم ةفينح وأ لاق اك كلذف « رجفلا ينهكر الا رجفلا عولط دعب ةالصال »

 نال رضاحلا ناضمرل بلقنا هيضقي ناضمر موص وأ ، ناضمر ريغ موص ناضهر ىف

 رجفلا عولط دعب اهيلصي ملسو هيلع هللا يلص هنالو ك ايهتين مدعل ال ( ت ) هل تقول

 ى رحسلا ةالص فالخب ةدكؤم رجفلا ةنس ناف « ىوقلا نع ىزجي ال ف.هضلا نالو

 ريغ ىلع هذهو دمعلا يف كلذناف « رجفلا عولط دعب ةالص ال » ثيدح ىق ليلد الو

 اما مهدلعا رجفلا لبق مان و امهالص نا نكل ليللا فصن نم وأ . دمع يلع ديميف دمع

 امال خيشلا دارم اذه هضرعت نم ايهتقو نأب لوقلا ىلع ث هلبق اهيلصم هدب اهيلصي

 اضيأ ةنسلا نكل « تلقام قناويام يلع رفعج نبا باتك ىف تعلطأ من ء ليق
 . مانيال ملسو هيلع هللا ىلص هنال رجفلا دعب ولو ضرفلا نيبو امهنيب مونب لصي ال

 بدنوحيرتسبل ضرألا نم برقي وأ 2 هافق يلع ايهيلصم دت انموق لاقو دي نكلو



 ٢٠١: ( ناضمر مايق ىلع مالكلا (

 نوكو عضرلل هيلا بهذي مث ء رجفلا دنع دجسملا ىف نكم مل نل تيبلا ىف ايحن وك
 لو ةالصلا تميقأ نمو امحفيفغتو انالن صالخالب ةيناثلاو نيرفاكلاب ىلوألا
 ةماقالا هنا ىلع همارحا لبق امهكردي ناكا ايهيف لخدي وأ مامالا مم لصيلف ايحلصي
 تخأ ةماقالاو « مامالا عم ةب وتكملا الا ةالص الف ةالصلا تميقأ اذا ه ثيدح ىف

 ثيدحلا نا ىلع دجسملا نم ج رخ وأ . هيلع لخديو اهيلصي وأ . لوالا ىلع ناذالا

 (قا)ةرخآلاتوف فخي منا وأ .ةمكر توففخي ل نا امهيلصيو دجملا يلع روصقم
 ه ضرفلا نعضارعا ال حيحص ضرفل جرخ هنال ةماقالا دعب جورلا ريض الو

 اهلمتحيو لزت ملام وأ .تملط اذا وأ . سمشلا علطت ملام وأ ع رجفلا دعبف هاتتاف نمو

 هنا ىف ىوقأ وهو « سمشلا تعلط اذا اهلصيف هاتناف نم » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 كلذ ليقف رجفلا دمب امهنالص نع ىهنلا ىورو ى لماكلا عولطلا بقع اهيلصي

 .ىرخأ ىف وهو ةالص تميقأ نمو ء سمشلا دابع قفاوب ىتح ايهيف لاس رتسالا ةفاخم

 .ةالصلا تزاج وأ . همارحا هقبسل مرحأ ولو الوأ . مامالا مرحي ملام الوأ . تضقتنا

 .ريغ ىف تميقأ نا ضقن الو ( قا ) فيض وهو ةمطقنلاك دجملا نم ةيواز يف

 ث هضرفو رجنلا تنس نيب ركذلا ريغ مالكلا هركو ( ق ) هلثم هريغ وأ . دجملا
 ملسو هيلع هللا ىلص هنعو ى ريثكل صف الب هدعب اهتقوو ء هتنسو برغملا ضرف نيبو

 .ىف اهواصف تويبلا ةالص هذه » لوقيو هتيب ىف برغلا ىنمكر ىلصي ناكهنا

 اهناف « برغلل دعب نيتعكرب الجع » ةنيذح نعو دجملا ى اضيأ اهالصو كت وي
 نيكلملا ىلع ةقثم برغملا دب نيتمكرلا سبحو « ةبوتكملا عم نامفرت

 صف
 اينام ركب وبأ داز تامكر نامث وهو ء ةدكؤم ال اهيف بغرم ةنس ناضمر ماي

 .ةمكر نيرشع هتيب ىف مايقلا ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ناك هنا ىورو « ىرخأ رعو

 ةرشع تس امهدحأ ىلص نالجر الا نكي مل ناو ء ةمئأ ةئالثب ىلصي نا ىغبني كلذلو
٢٦ 



 ٢٥٢ ) نيديملا ةالص ىلع مالكلا (

 ۔( ان ) نورشعو عبرأ وهف ةرشع تس وأ .نامث ىلع زجلهلا رصتقي امكاينامن رخآلاو

 ك نيعبرأب ضعبو ث نيثالثو تسب ( م ) هبحتساو ( ش ) و ( ح) نورشع و

 حوريو تايآ رشع ةمكر لك ىف مامالا أرقي نا ضعبو ث هلك كلذ ىلع دئاز رتولاو

 الا هلإ الو ، هلل دجلاو ء هللا ناحبس » ردقب نامث لك ىف وأ ء نيتميلست لكف مهب

 رتولاو ةمنعلانيب ىغبنيو « ميظعلا يلعلا هللاب الاةوق الو لوح الو ، ربكأ هللاو « هللا

 هنع هللا ىضر رمع ناك ىنارعشلا لاق مهب اهيلصم مهب هيلصي ناو ةنسلا وه :1

 لوأ اهنواصب نبذلا نم لضفأ ليللا رخآ نوموقب نيذلاو ء ىه ةعدبلا تمعن لوقي
 همم رتولا لصي الو دحاو ماماب مايقلا ةالص ةعدبلاب ىنعيو ء هرخآ نوماني م ليلل

 ( ق) ًاملطم هعم هيلص وأ . هعم امهالص نه الا

 لصف
 ىلع ةعاجلاب امهنوك امهكرات ةلزنم تسخو ى نبديعلا ىف ناتمكر ديك أتب نس

 ةيافك ضرف وأ . دحاو لك قح ىف ةدكؤم ىهو خيشلا دارم اذه ع بنكلا

 (قا)ةرشعوأ . ةمبسوأ . ةسخوأ . نينئابوأ . لجرب ماما عم دقمنتو (ق) فعض

 ليقو ى مهيلع دكأتت الو ىنم لهال ًادارفا بحتستو ث ءاسنلاو ديبعلا بسحيو

 ديع الو ةعمج ةالص ال » يلع نعو ، ديع تاريبكت الب ناتمكر م بحتسي

 كاوسلاو ڵ تاردخملاو راغصلاب ولو عيجلاب اهل زوربلا بدنو «عماج رصم ىف الا

 لوسر ىلصف موي ىف رطم مهباصاو ى 7 بايثب ينالاو ء نسحلا سابللاو بيطلاو
 ى ةقدصلاب لاغتشالل رطفلا ديع ىف ريخأتلاو دجسملا ىف : ملسو هب هللع هللا ىلص هللا

 اهل ىعديو ث لوالا قيرطلاريغ نم عوجرو ء اياحضلل عجرئل ىحضألا يف ليجمتلاو

 ( قا)(ان )لبق وأ . دعبوأ . ال وأ . دعبو اهلبق لفنلا زوجيو (ق) ال وأ . ناذا الب
 نه وأ . اتس ىحضالاو ء ةمكر ةرشع ىننا رطفلا ةالص دعب انموق ضعب بحتساو
 اذاو ى امهلبق الو ائيش نيديعلا دعب ىلصي ال ملسو هيلع هللا يلص ناكو ةنسلا نم



 ٢٠٢ ( نبديملا ةالص ىلع مالكلا )
  

 رمع نباو ى امهلبق ةالصلا هركب سابع نبا ناكو ى نينمكر ىلص هلزنم ىلا عجر
 هيلع هللا ىلص ناك يلع نعو « المع دبع ىلع هللا دري ال » لوقيو امهلبق اههرك ال
 . « امهدعب الو نيديعلا لبق ىلصي ال » ملسو

 » .ىال كبر مسا حبسي » ىلوالا امهدعب عبراب رمأ ملسو ه هلع هللا ىلصهنا ىورو

 نميف ةسنافلاو ى ًائالث صالخالاب ةعبارلاو ىحضلا وب ةثلاثلاو « سهشلاوب ةيناثلاو

 تبدن و مارحالا لبق ذيعتسي وأ . ذيعتسيف اعب راف مارحالل ربكيو هجويو ىونيو ال و ]

 فاقب وأ . حبسب ىلوالاو ةيشاغلاب وأ (ان ) ىحضلاو ةيناثلاو ء سمشلاوب ىلوالا

 ىلوالا ىفو اسمخ وأ . (ان ) ثالث ربكأهيف ةءارقلا نم غرف اذاو (قا) رمقلب ةيناثلاو

 عفرلا دمب و اسخ ةيناثلا فو اسمخ ىلوالا ىف وأ . اسمخ ةيناثلا ىفو ى اتس وأ . اعبرأ

 يلوالا ىف هلك كلذ ىف ريبكتلاو (قا) اعبس ةيناثلا ىفو اتس وأ . ثالث اهعوكر نم .

 لبق ةيناثلا ىف ربكي وأ .. رتو هلك هريبكَشف عبارلا لوقلا الا 2 ةيناثلا ىفو عفش

 ىق رطفلا ةاكز ركذيو 2 اهيف سلبجب ةبطخ بطخ مامالا ملس اذاو (ق) اضيأ ةءارقلا

 ةيحضلا ةفصو ث طعي مل نمم ءاطمتساو اهاطعأ نم صالخا ف ةدايز اهيلعضحيو هديع .

 ريكن اف ث ةالصلا عم اهيف ةريبكت نوثالث تبدنو ث ريبكتلاب اهحتتفيو اهديع ىف
 ةدايزب اذكمحو ةرشع ىدحا ةسلجلا دعبو ، ةرشع ىتنئا ةبطملا لوأ ربك اعبس اهيف

 نا داعا ةالصلا ىف صقن وأ داز ناو ء صقن وأ ةدايزب سأب الو ث اهلوأ ةريبكت

 الث صقني وأ ديزب ىتخ الاو دمصت

 ةالص نم اوفرصنا اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نولوقي ةباحصلا ناكو

 كلذكو « مكنمو انم هللا لبقت من » لوقيف هللا لوسراي كنمو انم هللا لبقت ء ديعلا

 تماصلا نب ةدابع نعو ث ركي الو مهل دريف زيزملا دبع نب رمعل نولوقي اوناك
 كنمو انم هللا لبقت نبديعلا ىف سانلا لوق نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس

 ءهترهشو مالنالا خوسر لبق ىهنلا (ت) « ههركف نيباتكلا لهأ لعف كلذ » لاق.

 



 (مع مهارا ماقم فلخ ناتعكر تنس ) 0:

 مهصلخي نا داراف ء مالسالب دهع ىبرق موق قح ىف ةهاركلا لعل ضب لوق تيأر مث

 نأ نم ء بتكلا ضب ىف ركذ امع باج كلذبو باتكلا لهأ نع ' ةيلكلاب

 نم الا مامالا ىلع لخدي الو « هركي هناو 2 قلقلا لهأ لف نم كرابم كديع مهلوق

 1 ام سمشلا عفترت ةم اهتقوو ع هب قثي ن وأ > ربك مك فرع

 كردت ال ام ردقب هلبق وأ سمشلا فوقو تقو وا لاوزلا دعب ديملا حص ناو ء لزت

 ى دغلا ىحض اهيلا ملسو هيلع هللا ىلص لمف اك اوزربو مهموي اورطفا . ديعلا ةالص

 ريبكتلا درفنملا نسحي مل ناو ؤ ىحضالا ىف اهدعب و رامفلا ىف اهلبق لكالا بدنو

 نيديعلا حابصو ر مايأ ريبكتلا بدن و ث ديع ةالص امهاون دقو نيتمكر ىلص

 دهلا هللو ء ربك أ هللا هللا الإ هلإ ال ء ربكأ هللا ربك أ هللا لاقي نأب ء امهتالص ليق

 ىحضالا ديع ىف هنم دك 7٨ هديع ةالص ىلا راطفلا ةلل لوأ نه ريبكتلا نا يورو

 قيرشنلاو

 لصف
 نم ءاش ثيح وأ . ماقملا فلخ فاوط عوبسا لك دعب ناتعكر ديكأتب تنس

 .عرذا عبس كرت نا الا ميطحلا ة ةيج لك نم هلثمو 2 ماقملاو تيبلا نيب ام ريغ دجمل ا

 جرخ ناو ع مرح ا نه ءاش ثيح الاو (قا ) رابشا ةتس و أ . اعارذ وأ . اعبرا وأ

 ء ابي لوا ابجو ةرع وأ جيل فاوطلا بجو نا مد همزلو ڵ ءاش ثيح اهكر هنم

 ىف بجي ام امهبف بجاوب لالخالاو ى ةبجاولا ريغ ةرمعلاو جلا داسفا يف مزلي هنال

 الف اهكرو مرحلل عجر نا لاقي دق (ت) هدلب لدي ملام همزلي ال وأ . نيبجاول

 هبو اهلبق وأ (ان ) برغملا ةالص دعب ابحمكرو رصعلا ةالص دمب فاط نمو (ق) مد

 (ق) ذثنيح وأ . سمشلا عولط دعب ايعمكر رجفلا عولط دعب وأ (قا) ذئنيح وأ .انضعب
 لفنلا جيل بجاو وهو ى فاوطلا بجي مل نا ةرضاحلا نضرفلا ةالص امهنع ىنكيو

 امهبجاولو هت رمعو



 ٢٠٥ ( فوسخلل ناتمكر تنس )

 لصف
 ىف ةعاجلاو دارفالب سمشلاو رمقلا فوسخ دنع ناتعكر بيغغرتب تنس

 (قا)سمشلا ىف دارفالاو هيف ةعاجلب وأ . رمقلا ىف دارفالب وأ . هريغو دجسملا

 . ةروسلاو ةحتافلاب امهنال امهيف رهجيو ڵ دوجلاو عوكرلاو مايقلا لوط بدن و

 ممالا ملس اذاو (ق) ذفلا بساني امنا اذه نا هيفو ث هبناجب نم عمسي اكرمجي وأ

 يطخ امناو ةبطخ ال وأ . ركذلا ةرثكو ةقدصلاب مهرمأو مهركذو مهظعوو مهلبقتسا

 اهنا ةيلهاجلا معزلو ث ميهاربا هدلو تومل تفك اهنا مهعز ملسو هيلع هللا ىلص

 تقو افسخ ناو ى هكردتسا ءىشب هناف نمو ) ق ( هتدالو وأ في رش تومل فسكت

 تني مل امو سشلا ملطت مل امىلصي ليقو ع عرضتلاو ءاعدلا اورثك أ [ هبف ] ىلصيال

 جورخ لبق هفوسخ روصتيف ‘ اراهنو اليل هفوخ رهظي رهقلاو ‘ رصعلا تقو

 «بيفت نا ىلا اهعولط دعب اراهن سمشلاو ء رصعلا تقو جورخ لبقو ث رجفلا تقو

 هنم فسخ ام نيبتيف ڵ سمشلا نيبو هنيب تلاح ضرالا نا رمقلا فوسخ ببسو

 ناف سمشلا فالغب ء سمشلا ةلباقم نه هرون نال قلخ اك ث ءىضم ريغ سلطا

 ةلباقم فسخ اهناو ء شرملا رون نم تقلخ ولو ع ءىش ةلباقم نم ال ") اهيف اهروت

 ىلاعت هلوق قادصم ذهو اهيف اهرون ناق ; باقلا لوق ىنعم الهو اهنم د .تس موجنلا نم ثك

 هسفنب ءىفيام ةغل جارسلا ناف تايآ يف ( اجارس سمشلا انلمجو ۔ ءايض سهشلا لج يذلا وه ).

 ناسنالاو ناويحلا اهب عفتلي ىتلا ةرارحلا ثبلت هنمو بهتلم سمشاا مج نا ديفت تايآالاو ابهتلم
 ةركلا طيبعلا فيطاا نم قارشالا نا نياثاتلا يأر بذكلو راغلا اهب جضنتو ءاوملارهاطتو تابنلاو

 ( بوكسيلتلا) نم دهاشي مح هريغ نم هدادمتسال رون هنلا هلمج رتلاو اتاذ اهنم ال ة.س.كا

 يف جيرامتو قورخو هبف رونلا ساكعناو رجحتلا هيلع ودبي ءيضملا فصنلاف رونلا دايدزا دنع
 ةآرلاب هلندهاش دقو رونلا ناصتن دعب اذكو ىطسولا طخلا رورم دنم معلا هزجال ةيلاواا ةفاحلا
 عدبأ نم ناحبسف هب ةطيعلا ةعبرالا هراقاو يرتشملاو خيرملا اندهاش ناولحدصرم نم ةيكلفلا.
 امي ةراتف سمشلا فوسخامأ اهلامجب لوقملا ترهب يلا ةينارونلا ماسجالا كلتو بيجملا ماظنلا كلذ.

 لوحيف دراطمكض رالا نيب و اننيب رمت قلا بكاوكلا نم رخآ بكوكرور; ةرانو بطقلا ركذ

 سمشلا رون نيبو انديب



 ٢٦ ( يوامس ثداح لك دنع ناتعكر نس )

 ىف ىريسفت رظناف & قاحلا ةليل ىف كلذو ى اهنيبو اننيب لوحيف اهتحت نم اه رمقلا

 اذكو رحب ىف ١) اهنلَجَع نم اهطوقسب وأ د اهتحت ىراردلا نم يردب وأ ى سب ةرومس

 . دراطعب كلذ ربتعاف ءاكلف هنم ىلعأ ناك ام اهنم لك فسخي رمقلاو بكأ وكلا رئاس

 .وهو اعولط تاودنلابو ابيغم تايشملاب ادبا ةرهزلا براقي ىذلا ءىغملا مجنلا وهو

 ابورغو اعولط نايحالا ضعب ىف ادج رمقلا نم ابيرق نوكي فيك ، انم رغصأ
 .رمقلا نيب ةرهزلا وأ دراطع لاح اذاو ء ادبا ءامسلا طسو ىف ةرهزلاو دراطع ىري الو

 رقلا ىف اغىك كاذ ناك سمشلاو

 .مين روبظك تايآلا نم كلذ ريغو ةظلاو حيرو ةلزلزلل ناتمكر بحتسنو

 . نيتعكر ةلزلزال ىلصي امهنع هللا ىضر سابع نيأ ناكو ءاعمج و ادارفأ موجنلل فلاخم
 . ةالصكة الص اهاك ت ايالل تبناف ء تايآلا ةالص اذك : لوقيو ناتعكر ةعكر لك ىف

 :هنع هللا ىضر رمع ناكو ، اهتدش وأ ءامسلا ىف ةرجلا ةرثك كلذ نمو ى فوسكلا

 هللا ىلص ناكو ة لزالزلا لثمل نولصي ال ةباحصلا تناكو ىلصب الو ةلزلزال بطخت

 هللا نا » لوقيو « حيرلا نكست ىتح دجملا ىلا عزف ةديدش حير تبه اذا ملسو هيلع

 ۔ء ضرغلل الا ناذأ الو « دجاسملا لهأ نع هفرص ءالب ضرالا لهأ ىلع لزتا اذا

 بجيال ذا عنام ال ذا لوالا حيحصلاو ال ليقو ث زئاج ةالصلل اولاعت لاقي نا اماو

 برتتلاب عراشلا رما قراوخلا نه ةماءلا اهارتو ةصاملا فرامم نم لاوحالا هذه تناك اللو

 ءاغ.ضلا سوفن ىلا نيرمتلا ريثأت نم داقنعالا ءو۔ يرسيال ىتح هتنا ركذو نيامكرب هتلا ىلا

 فوملا اهنع فشكيف هناحبس اهصرتخمملا فرصنت لب
 لدا ماما توبث اهل ىقري مل يلاوخلا رومعلا يف ربلا نيب ةرشتنم تناك يناا ماهوالا فا )١(

 هلاخ قيقدتلاو قيقحتلا ىلع ىنبلا حيحصلا
 هلثمولقعلا هلبةيالو حصيال امس ةلجم ىلع اهنأش نم ملاعلا يف ءاملعلا فرعام عم سشلا نوكف

 ةنا نذأ اذق سرفلا مامزك تامامز اهل كلم ديب اممطق نوكو روثلا نرق ىلع ضرالا نوك
 .ف اهناب ليثنلا اهب دارب نا الا مهللا اهلاثما و لزلزتنف ةعطقلا ثالث ذبجت نا هرما نهادحا ةلزلزب

 ليبق نم ال بطتلارك ذو عبتينا قحا قلاف الا؛ ءادو فيك امنرمدي قئالل ديب ليحلاك تنا ةضبق

 هاكح وا . اذه نوفلؤملا بكتري اما ريثكهناف ةناغ الو رايغالو هيلع عالطالا دصقيام داريا
 ملعا هتناو نيققحملا هلاثم!و هةد ههزنن اهف هل هداقتعا اماو لاق نمب ةدملا طانا !مم عر وتلا يق ةفلبم



 ٢٠٧: ( ىحذلا ةالص _ ءاقستسالا نس)

 ناك امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور دقو تأي م ءاش نمو ؤ كلذب لفنلا

 .ةعماج ةالصلا ىداني ايدانم ثعبب سمشلا تفك اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناذاي سيلو

 لصف

 .ء.مجلاو (ان) سمشلا عفترت نيح عامجا عرضتو ءاعدب ءاقستسالل جورملا نس

 .نمو ( ق) لوزت نبح وأ . اهبناج ىدب ذا هل جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىور

 .لبقتسيف ء ةيشافلا ىرخالا و حبسب امهال وأ ( ص ) ىلع ناتعكر ىلصت نا هتنس

 "الؤافت هرسيال هنمياو هنال همادر رسيا لوحيف ء بوجو الب هيجوب موقلا مامالا

 ةريبكن ربكيف نيديلا عفريف نيتبكرلا ىلع وئجيف ء بصخلا ىلا لاحلا لوحتب
 ىلص هنا ةياور ىفو ث ملسو هيلع هللا ىلص لف امك ء ائينه افان اماع اثيغ بلطيف

 . ىنبنيو ، خيشلا دارع اذه هءادر لوخ ةلبقلاف ىتسنساف هيدي عفرف بطخ مهلبقتساف

 نيتبولقم هيديب وعديو اهدعب ةلبقلا لبقتسي ناو ء اريسب ةبطخلا ىف سابي نا

 الب امهدحأب و رافغتساو ءاعدب زاجو مهب فرصناغرف اذاو نوحبسي و ث هلثم نولهفيو
 .خارصو ءاكب راخصو لابجف فاوط ريغ نم نايبصلاو ءادنلبو ك جورخ البو ةالص

 ارارم ماعلا ىفو ةيلهاجلا

 لصف

 . تسوأ . عبرأوأ . ناتمكر طسوتت ل اه حمر ردق سمشلا تعفترا اذا تنس

 ،ةرشع وأ . ليق ( قا ) لضفأو رثك أ ىهو ةرشع ىتنا وأ . لضفأ ىهو نامث وأ

 ىلا ريخأتلا بدنو ء ىحذلا ةالص كلذ ىمسيو ملسو هيلع هللا ىلص هلك كلذ لعفو

 نيعاجرلا نيبا وتلا ىأ نيباو الا ةالص تقوو ء لاصفلا ضمر تقووهو رلا دادتشا

 تبحتساو ؛ برغملا نم رصعلا تقو ىف اهلثم قرشملا نم نوكمتنأ كلذو 2 هللا ىلا
 . . ه. . .. .١۔ س ٠؛ .٠ث ., = ,. .= .= .
 دنع دير٣ 1 حمر ردف اهعوللح دنع ناتمك ر وا . هلا ترخا نا اينام وا اتس وأ اعبرا



 ٨ ٦٢٥ ( ليللا يف دجهتلا ةنسلا نم )

 ةالصلا لخد نمالا عافترالا لبق ةالص الو « ينام وأ اتس وأ كبرأ رحلا دادتشا

 نرق اهعمو علطت اهنأ » ىور ء اهعولط لوأ اهبف ىضمي هناف ء كسمأف اهعولط فاخو .

 اهلا دصقلا ةيملا ىنعمو ء سانلا نم اه نودجسي نيذلا هموق ىأ « ناطيشلا .

 (ق) هل دوجدلاب .

 سمشلل ناطيشلا موق هيف ىلصي ىذلا تقولا كلذ ىف ةالصلا ملسملا بنتجيف

 لحم لكف ، جلا ناطيشلاب دارملاو "ناطيشلل ثيدحلا ف ىلصي نم نوهبشي
 دنع اذكو ث اهنونراقي نيطايش وأ ناطيش عولطلا دنع سمشلل هيف سانلا دجسي

 بورغل تند اذاو اهنراق توتسا اذاو « اهقراف تمنترا اذاف بورفلاو طسوتلا .

 لوقيوارضحو ًارفس ىحضلا ةالص ىلع هباحصأ ثحي : ملسو هي هيلع هللا ىلص ناكو ن اهنراق -

 ىلص هنعو « هلصافم ردق هيلع ةقدص نيتسو ةئام نالن نع نايزجن .ىحضلا اتمكر «

 نعو ؤ دكؤي ملو و كيلع بجو م ل ىأ « هب اورحؤت ملو ىحضلاب ترمأ « ملسو هي هىلع هللا :

 هلعلو ( ت ) اهيلصأ ىناو اهبلصي ملسو هي هيلع هللا ىلص هتيأر ام اهنع هللا ىنر ةشاع

 ىلص ناكس نأ أ نعو ث هبيغم نم ءاج نا الا ىحضلا ىلصي ال اهنعو ث اهللقيو اهبةخي

 كلذكو ث اهلصي ال لوقن ىتح اهكرتيو اهكرتي ال لوقن ىنح اهبلصي ملسو هيلع هللا
 نيح ىف الا اهيلصن ال نالوقي ةريره وبأو رمع ناكرا رعو ركب وبأ

 لصف
 نيلاصلا بأدو 2 اهيف امو ايندلا نم ريخ وهو ليللا مايقو كاوسلا ةمألل بدن

 العو لج هللا لاق لضفأ ريخألا فصنلاو ء مألا نع ةاهنمو تائيسلل رفكمو ةبرقو
 ىأ « ليللا طسو ىف نكلو هرخآ ما هلوأ ماقنم هناف هرخآ الو هلوأ متت ال» ذوادل

 هللا ىلص هللا لوسرل كلذ هركي ملو هرخآ مون هلالا هرك هنأ ليلدب هرخآ :آلا طسو ىف

 نمه هل سيلو اني د ٦ يا هخسنلاب اذكه ٠ ناطيشلل ثيدحلا يف ىل امب 6 نم نوهبشي , هلوة(١ ( ١

 نوهبشإ وا وأ ناطيشلل لصي نمع ث ادا ف هيف ىلصي نم نوهبشإ و لمالا نا رهاظلاو حضا و

 ق دراولا يأ كدملا ل هلوتف خلا سنجلا نايلاب دا رلاو > ءالا ف.. يفخب »ناطشال ا .ه

 لم أت ث

 



 ٢٠٢ ( دجسملا ةيحت ةنسلا نم )

 طسو راتخي ناكو ث حبصلا ىلا مانيو ىلصي و مانيو موقي ناك ذا ث دمحم لسو هيلع-
 وهو دوجملا نم جورخلل وأ رهسل ىأ دجهتلل ماق اذا ملسو هيلع هللا ىلص ناكر ى ليللا

 رون تنأ دملا كل مهللا » لاق ء مالاو ج رحلا نم جورخلل مئأتلاو جرحنلاك مونلا

 كرشأو ث امهرون قلاخ وأ امهبف نم ىداه وأ ايفدع ىأ خلا « ضرألاو تاوسلا"

 وأ ضرع وأ مسج وأ رونلا رون اي وأ ليق ك راونألا ال رونو رون هللا لاق نم
 هللا يلص هزنو ى ناطيشلا ةدقع لحنل نىتعكربهيدتبن ن 77 ماسجألاك ال ےسب

 هل رسبت ام ىشم ىلصي ش نيتفيفخب هحتتنب ب ملسو هيلع هللا ىلص 7 اهنع ملسو هيلع

 ىف جيردتلاب اذكهو نيتفيفخ مث نيتليوط ىلصي هن أ ىورو ث هلصي مل نا رتولا متخيو

 ةراتو رهجي ةرات ؛ ليللا مايق يف هنع حص ام رثك أ ىهو ث ةرشع ثالن ىلا فيفختلا
 نمف بدنو ء هنم بيرقب وا هنب نم الا هعمسي ال ام ردقب هتوص ضفخب ىأ رسب

 ةدجلاو نايل ث هتءارق ملسو هيلع هللا ىلص هنع رثكي امم ةيآ ةئام ثالث ردق

 ديزيو حيرتسيل ةميلست لكدعب ةحيبست ةئام بدنو ى صالخالاو نورفاكلاو حبسو -

 امل هنأ ام« ةدؤزلا لةنلاو ضرفلا نع دئاز هن أل ًالفن بجاولا ريغ ىسو ث اطاشن
 « كل ةلفان » لاقو ًالن هامس اضرف هللا داز .

 لصف

 وأ . بدن امهب رمألف سخلا ىف ةضورفملا رمحل مجلاو ( ان ) ديكأتب تنس

 لبق نبتكر اولصف ملخد اذا » ثيدحو «نيتمكر مك ريلف » ثيدح رهاظل بوجوب
 رعالالب ( ت ) ٨ نىتهكر ىلصت ىنح سلب الف تلخد اذا » ثيدحو « اوسلبت نأ

 تقو هلخاد سواج لبق دجسملل ةيحت ( ق ) بوجولل ال ديك أتال كلذ يف ىمنلاو

 ناحبس » لحيال تقو لاقيو ( ان ) رصعلا دعبالو رجفلا عولط دمب الف { لفنلا لحي

 نهو ث وعديو ايلدعي كلذ ناف ًنبرأ « ربك أ هللاو هللا الا هلإالو هللدلاو هللا

 دحأ هيف ناكناو « بارحملا نيمي لوألا فصلا عضوم ىف امهو 2 ادغ هجاح امهكرت
 ٢٧



 ٦٩١٥ ) رفسلا ىنمكر ىف لوقلا (

 تيلص ام ليقف ث ةمكر مكرف دجسملا رمع لخدو ءاش ثيحل ناك ناو ء هراسف

 نمم ء فاوطلا مارلا دجسملا ةيحنو ى داز وأ صقت ءاش نمف عوطت لاقف ك نيتمكر

 رحم 4 م ٤ ضعب دنع اراق وأ جحب ٠٧ ىنكر هف كريف فوطي ال مرحملاو 1 .

 كلذ دعبو ء فاكه فاوط لب دجسملا ةيحت همزا الف ، هترمعل فوطي ن راقلا ىف ليقو

 هك ث ةماقتساو ىوقت ىلع نيي مل ذا نيفلاخملا دجسمل ةيحت الو ڵ منكر لخد اذا

 دجمك نيعباتلاو ةباحدلا وأ ث قافولا لهأل هلصأ ناكنا الا (٢>)سومادلا كح

 تاولصلا مسر ىلع ىن هنأال لكلا ف ىلصي (ت) سنوتب ةنوتيزلا عماجو ناو ريقلا
 هباحصأ نمةعدبلا لعف ان رضي الف ه نآرةلاو سلا

 لصف

 & رجفلا لبق ارحس ًائالث صالخالب ةيناثلاو ى.ركلاب ىلوألا ناتمكر تبهن

 هناعسوتوحابصملاك ربقلا نا رونت راهنلا ةكئالم لابقاو ليلا ةكمئالم فارمهنا تقو

 بولطملا نأل « نورفغتسي مه راحس البو » ىف رافغتسالا امهو { هتش>و نابهذنو

 دجسملا ىلا هيف جورملاو عأ هللاو خبشلا دارم اذه رافغتسا ىهف نارفغلا ةالصلاب

 تامكر عبرأ ىلصب نأ ضعب بحتساو ث ملسو هيلع هلل لص هللا لوسر عم ةوزغك

 فعاضي ذئنيح هناف ةالص الب رفغتسا رجفلا برق اذاف ث ءاشام دعب ىلحيو وعديو

 وأ . ربكف ةالصلا تزاجو رجننا اذاف « قزرلا عسوبو بونذلا لك ايو تانسحلا

 .هللا تويب دجاسملاو 4 ةناها هناف سومادبهيف ةلا دبمي دجسم ىمسي نا ديدب سيل ) ( ١

 مدعو هتيحتك هقوقح هاداو ىلاعت هتنا ةدابعل لبس تيب لك مارتحا بجيف ( هت دجاملا ناو )

 لينلا ح رش ف بطقلا هيلع سنا اهلاثما ىلا هيف ءىش دافاو <هدهو هيق ةلاض دادنا و هسيجنت

 ةالصلاو نآرقلاو مالسالا و دح وتلا مساب هتمرخل فالخ لهالذاكولو ( هسجنم ملو ) : لاق ذا
 ىمتا٠ كلميال ايف لظ كلذ نال رفكب لينو رك ذلاو

 . ع ورفلا نم رذملا هب عطقي سيل امو ةعاطلا وه مهدجاسم يف نونلالا هلب ام رذكا نالو
 ج رم الو سانلا نم دحأ هكلمي ال هتل تيب وهف ةفلاخم وا ةعدب هيف تبكترا ناو دجملا نالو
 مالسالا رامش نم اهريغو نبتيعرش ةءارقو :الصو مالسا دحم هن رك ن٥



 )٢ ) ةالصلا لضف _ نب ءاشعلا نيب ام ءايحا (

 ىورو ثايالبلا عفديو دسجلا ىقنيوهجولا روني هلبق لسنلاو ء بّوثي ىتح (ق) حبس

 أ رشعب ىمهو ةنسح ةوطخ لكب ىطعأ ى حبصلا ةالصل دجلا دصقو أضوت ن »

 6 ةروربم ةح>ح هلو ةح هف ةرعش لكلف ءسشلا عولط فرمصن ا ناق « ةئدس وحمو

 ةرعو كلذ لثم ةمتعلا ىلصملو ث ةنسح فلأ فلأ ةمكر لكبف ىحضلا ةالص دعب وأ

 لصف ةروريم

 ةيهذم { نيباوألا ةالص ىهو نمءاشعلا نيب ةالصل ملسو هيلع هللا ىلص رحأ

 ةدابعلا نع ةلفغلاو ةو۔.ةلا نم هنم بلقلا هب رثاتي امل ةبهذم ىنمب راهنلا وغال

 ةئشان و راهنلا موص نم لضفأو ةي آلا « ىفاجنت » ىف ةدارم ىصاعملا ىلا راربمنالاو

 ظح ةمكر نيرشع امهنيب ىلصزمو ( ق ) (ص ) وهو مونلا دعب مايقلا وأ . ىم ليللا

 تامكر تس ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ث هترخآو دايندو هدلوو هنيدو هلامو هلهأ

 ك نيعبسب هربغ نم لضفأ بجاولاو ث ديحوتلا دعب لامعألا لضفأ ةالصلا

 ضوقنملا (ت) صقنب معي لضقانب ةلتخملا ةضيرألا لك اهناف اهنم راثك الا ىنبنيو

 هنأب رثألا ءاج هنأ ريغ لكل ج جاتحي الف ء دوهجملا لذبو ةينلب حيحص لماكهب ملع الب

 ضرزنلا نع لفنلا ىني الو ء هضرف صقن هب لكي لفن هل له اورظنا ةكمئالل لاقي
 ضرفل وهو روذعم وأ : ايضاق تام نا لبقي (ت) ىضقي ضرف هيلع نمم لبقي الو
 عفريو ءاعدلا اهيف باجي ةعاس ، لاوزلا بقع رهظلا لبق عبرأ تبدنو ء فالنلاك

 ىسركلاب ىلوألا ء ليللا ىلا هل نورفغتسي كلم فلأ نوعبس هعم نهيلصي ك لمعلا

 مث سانلا مث قللاب اهدعبو ةرقبلا متاوخب ةثلاثلاو اكالث صالخالب ةمبارلاو ةيناثلاو

 ىف الا وأ . روسلا نبب سيكنتلا هركي ال هنأ ىلع ء الث صالخالا مث نورفاكلا
 ةلزلزاب رصعلا لبقو (قا ) نيلوالا دعب ملسي وأ . ةروسلا ىف الاوأ . ةدحاولا ةمكرلا



  ( 5١٢هتافوأو لفنلا ىلع مالكلا )
  

 برفملا ةنس دعب ضعب نيتمكر دازو ةمضلا لبقو رناكسلا مث ةعراقلا مث تايداملا مث

 مدعو ريسملا ىف اهلثمي ةضيرفلا بنت الثل رهظلا دعب دوعسم نباو ه عب رأ امهعومجم

 هنأ هيفو ء ةدحاو ةميلسنب رهظلا دعب عبرألا نأ ىلع هنعهللا ىضر هنم ءانب ى ميلستلا

 ةءارق انموق دنع ثيداحألا ىف دوجوملا ناب باجيو ء ةقراف ىهف نهيف ةروسلا أرقي

 ناذا الا ناتمكر ناذأ لكدعب » ملسو هيلع هللا ىلص هنعو رهظلا ى ًاضيأ ةروسلا

 نكي مل سابع نبا لاق ء امهنيب نيتمكر نم نولصي اونك امل خسان اذهف « برغلل
 اوناكف نيتمكر سانلارمأ امناو اكيش برغلل لبق ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نأبسحيف دجسملا لخديل بيرغلا لجرلا نأ ىتح « امهنومكريف ىرا وسلا نوردتبي
 اهيلصي نم ةرثكل تيلص دق ةالصلا

 كالذىأ « ءاش نمل نيتمكر برغملا لبق اولص » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 الا دارملا لب خسنال لاقي دقو ء ةنس سانلا اهذخني نا ةيشخ اذه لاق امناو ءاش نه

 ىلع هدعب امهتوبث ىفاني الف ث هدعب ديكأتلا ىلع ناتنونسم نيتمكر الف برغملا ناذا

 خسنلا ىلا راصيال ذا ىلوأ اذهو « ءاش نمل » هلوق ىلا ىرتالا } ديكأتلا ريغ

 ةحنافلاب لفني ناكو ف امهكرت ىلع عامجالا مقو مث خيراتلا لهج نا اهس الو ع نكمأ ام

 اليل هب روهجم ىنثم لفنلا نوك بدنو « ماني مث اعبرأ ءاشعلا دعب يلصيو ةروسو
 نهراثكأ وأ .امهيف وأ .اليل مايقلاو ، هيف تاعكرلا راثكأو ايفخم اراهن انس

 موهو راعو ، فلخت نبديلا فوتكم نم زوجيف ضرفلا حص امب حصو ( قا )امهيف
 ىذو رذعب دعاقو عجطضم نمو دوجسو ع وكرب هيلع تزجأو ، نيط وأ ءام وحنل

 نم زوجي ( ت ) ربكلاو فبكللاكم هنم الوأ . ( ص ) وهو ث مهوحن و مزال سبحت

 مميتو ؤ هوي وأ نكمأ نا دجسيو مكريو نيلجرلا ىلع ىئمبو بوكرب وأ فيكملا

 هجوو « مهبونجىلعو » هلوقل رذعالب عجطضملل ولو زاجوا . نمفالخ دجوولو دوقو

 اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق رداقلا ةالص ضاءبا نم سيل هنا اعاجطضا هعنم لوقلا



 ٢٢٦٢ ) حيبستلا ةالص - عادولا ةالص (

 ىف كلذو « دعاقلا فصن هلف اعجلطضم وأ مئاقلا ةالص فصن هلف ادعاق ىلص نم »

 حيبت ةلع هل نوكن نأب سيأ ضرفلا ف رونيو ( قا ) مئاقكق هريغ اماو حبيحصلا
 هتداعا هيلع تبجو لفنل مرحأ نمو ء ردقل جلاع ول هنا الا عاجامضالا وأ دومقلا هل

 ؛ضقاونلا نم هوحنو رهط الب لخد نا ال ( ش ) ال ( ح) و انمج دنع ضقتنا نا

 ةصاخ ةي آلا وأ ( ص ) وهو « كلامعا اولطبت ال » ل۔جو زه هلوقل هماطق مرحو

 فاكتعاك ةالصلا ريغ ىف اذكو ( قأ ) هيف لخدي مل ولو ىونلاب بجو وأ ضرغلاب

 ( ق ) رذعب رطفا نم ىلع ةداعا ال وأ . ةرعؤ جحو موصو رذن الب ولو

 لصف
 عبركى هو نورفاكلاب ىلوألا 5 ناتمكر مودقالو دجسملاو لزغملا عادول تنس

 ى رشعب ةنسح فيعذضت الب امهاتلكرر ى هنلثك ى هو صالخالا ثيلتتب ةيناثلاو نآرقلا

 متاوخو ىرنارسو ىلامو ىلأو ىنامباو ىنيد كعدوتسا ىنا مهللا » ملس اذا لوةيو

 ضر نا مهلل لاقو , هدقتفيف هب اروعش هل هللا لعج دجسملا ىف كلذ لعف ناف « يلع

 كلذ لقي مل ناو رشابت مدق اذاو ء هل رسيو هنغأف جاتحا وأ هددراف باغ وأ هغشاف

 كيلا كلذ لكأ حلا عدوتسأ ىنمو لمعام رجأ هلو همودقب الو هباهذب رعشب مل

 لصف
 نا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنرمأ رع نبا لاق « حيبدنلا ةالص تنس

 ى ةروسلاو ةحافلاب اعبرأ اليلوأ اراهن اهلص لاقف ءردقأ ملناف تلقف لاوزلادمب [اه]هقوأ

 هللاالا هلإ الو , هللدمحلاو ربك أ هللا » هبيترت يلع ةمكر لكف امهدعب مالكلا اذهبو

 مدع قرطت الاو ء هنثيهب مالكلا اذه دارملا نال خيشلا دارع اذه « هللا ناحبسو

 مسو هيلع هللا ىلص هنم نذالا ءاج هنا الا ڵ ةروثأملا راكذالا نه هبشا ايف بيترتلا

 ةالصلا هذه ىف امأو ةلجلا ىف نكل «ترخأو تمدق ا۔ب سأب ال » لاقو كلذ ىق



 ٤ ١ ٦ ) ةراختسالا ةالص ةنسلا نم (

 ةرم ةرشع سمخ « ربك أ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دملاو هلل ناحبس . « اذب أ هنع ءاج

 هدعب ال و أ . را دعبو لوالا دوجسلا ىفو هدعب ال و أ . عفرلا دعبو عوكرلا ىفو

 اينامن حبسب وأ . ةئام ثالن كلذف ء رشع آل وأ .مايقلا لبق عفرلا دعبو رخآلا ىفو

 هدعب الوأ . عفرلا دعبو ميظعتلا دعب عوكرلا ىفو ٧ اخو ىلوالا ىف ةءارقلا لبق

 الوأ . تايحتلا لبقو رخ آافو هدعب الوأ . عفرلا دعب و هحيبست دعب دوجلا ىفو

 حبسيو اينامن ةعبارلاو ةيناثلا لوأ ىفف ى اعبس ةثلاثلاو ىلوالا لوأ حبس ناو اهدعبو

 ىلوالا نيتمكر وأ . ىلوالا تايحتلا دعب ملسي و ارشع هيف حبسي عضوم لك ىف اممخ

 ىلع ؤ عضاوملا كلت نم عضوم لكف ارئع حبسيو حرشن ملاب ةيناثلاو ىحضلاوب

 رمع نبا نعو (قا) تايحتلا لبقو نبتدجسلا نهو عوكرلا نم مايقلا دعب فللا

 ث ةعمج لكف الاو ڵ موب لكحيبستلا ةالصاولص » ملسو هيلع هللا ىلص لوقي
 « رمملا ىفف الاو ةنس لك ىف الاو ى رهش لكىفف الاو

 لصف ٠
 لوقي نينعكر هكرت مأ ريخ هلفأ ىردي ال رمأب مه نمل ةراختسالا ةالص تنس

 ردقا الو ردقت كناف ء كتردقب كردقتماو كملعب كريختسا ين ا مهللا » امهدعب

 رمالا اذه ىف ةريخلا مت تنك نا كلئسا ڵ بويغلا مالع تنأو ملعأ الو ملعتو

 ۔ىرحع رخآ يأ۔ ىرمأ ة ةبقاعو ينئيعمو ۔ ىنبالرضالب ىايندىأ _ ىابندو ىيدل

 ىنيد فرش رمالا اذه نا ملعت تن تنكن او ء هيف ىل كرابو ىل هرسيف ث هلجنآو هلجاعو هلك

 ةربره وبا لاقو « هلجآو هلجاعو ىرمأ ةبقاعو ىتشيعمو _ ىاين د ىف و أ ىأ _ ىايندو

 « ىنع هفرصاف » ةريره ىا نع ىوارلا كش وأ لبق ىذلا ىف اذكو هلجناو هلجلع للق وأ
 مث » ةريره وبأ دازو « ناك ثيح ريخلا ىل ردقو ىنع هفرسصاو » ةريره وبأ دازو

 ء ةرضخ وأ ءام ىنراف اريخ ناك نا مهالا ه ضعب دازو « هتجاح ىمسيو هب ىنضرا

 مدعو بابسالا رسيت لب اطرش ايؤرلا تسبلو « ىمانم ىف ةرمح وأ ًارانف ارش وأ



 ٥١٢٦ه ( رافغتسالا ةالض ةنسلا نم )

 هيف هبر رختسيلف رمأب مكدحأ مه اذا » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ث ءوسلا روهظ
 هبلق ىلا قبسي ىذلا ىلا رظني مث _ للق ايؤرلا الو ةالصلا ىنمي سبلو _ تارم عبس

 رخ ممالا » لاق رمأ هل ضراعت اذا ملسو هيلع هللا ىلص ناكو » ريغا هيف ناف

 « يل رتخاو ىل

 لصف

 بنذ نم امهدعب رفغتسي ڵ رهطلا ناسحا دعب نبتمكر رافغتسالا ةالص تنس

 ، ةضورفم ريغوأ ، ةضورفم اعبرأ وأ ز نيتعكر ةياور ىفو ث دوملا وني مل نا رنغيفا

 ء ةممج لك ةعكر لك ىف تارم رشع صالخالاب تاعكر رشع رهدلا ةالص تبدنو.

 , ردقلا ةليل ةقفاوكى هو ث رسلا ىفف الاو ةنس لكف الاو رهش لكف الاو اهتليل وأ

 اهيلصم وجري الو نيرشعو اسمخ صالخالاب اهتليل وأ ءةمجلا موي امب رأ ءاجرلا ةالصو

 (ق)ابرأ وأ . نبتمكر رجالا ةالصو ، هدجوالا ىلاعتو هناحبس هللا دنع ائيش

 ىسركلاو ةحمافلا ريشءتب ةيقت ضيب بايث سبلو لسغ دمب ادرفنم عفترم ف ةعجلا ىحض

 هللا ىلص ءىنلا يلع اهالصف نيعبس رقغتسا ملس اذاو لكف صالخالاو نورفاكلاوا

 لاق ةجاحلا ةالصو ث لجو زع هللا نذاب اهطق ىضقتف ةئام هتجاح لأسف ملسو هيلع

 لصيو ءوضولا نسحيلف ء دحأ ىلا وأ هللا ىلا ةجاح هل نم » ملسو هيلع هللا ىلصا

 ى مركلا للا هللا الإ هلإ ال لقيو يلع لصبو هلهأ وه امب هللا ىلع نيو نيتعكر

 كتمحر تابجوم كلأسأ نيملاعلا بر هلل دجلا { ميظعلا شرعلا بر هللا ناحبس

 هترفغ الا ابنذ ىل عدت ال مئا لك١نم ةمالسلاو رب لك نم ةمينغلاو كترفغم مئازعو.

 تدفو « نيمحارلا محرأ اي اهتيضق الا ىنر كل ىه ةجاح الو هتجرف الا ايه الو

 هيزجتالو ( ق) اهبف غولبلإب ةالصلا تدسف لهو لفنلا ىلا ةينلا فرصب ضرغلا ةالص

 لواطت ىتح ايسان وأ ادماع هبلق لغتشا نا : قاحسا وبا ء اضرف اهاون نا اعاجا

 وبأ همسي مل هنا الا تيبلا باوجلا ىنعمو : رصن ىبا لوقب بسنأ وهو ‘ تدسف



 ٢٩٢٦ ) ةاكزلا ثلاثلا نكرلا (

 دسفت ال ليقو ء ناويدلا ىف رسف اك ىلوأ هرهاظب باوجلا ريسفتو ة اباوج قاحسا
 هل باوث ال هنا الا اهعيمج ىف ولو لاغتشالا لوطب

 ةاكزلا ىف ثلاثلا نكرلا
 باوبأ :هرمتو م رم 7

 ةمدقملا
 ندب وأ لام نكجرخي ام اعرشو ء ةدايزلاو ولاو حالصلاو ةراهطلا ء ةغل ةاكزلا

 .ء ثبخلا نم هرهطيو هحلصيو لاملا ىمني هنال ىس { نيصوصخم ةنئاطل هجو يلع

 اهل رمثيو ى نهنع بوثملا رئابكلاو نهيلع رصملا ريغ رئاغصلاو لخبلا نم سفنلاو
 ء اوفعو اقحو انوعامو ةقفنو ةقدص ىسنتو ث تانسحلا فضيو مركلا ةليضف

 مهوباهيو ءاينغالا اوبحيف س ربلا ىلع انواعتو ءاينغالاو ءارقفلا نيب افلأت تعرشو

 اهيلا ءاسأ نم ضغبو ث اهيلا نسحأ نم بح ىلع تلبج سفنلا ناف ث ايندلا رمعتف

 ةكمب دح الب تبجو ى هلام ينغل بحلاو ةبيهلاو عوضملا دمعت ربقنلل زوجي نأ نودب

 لبق مهيلع بهت ملو دادمتسالاو ناعذالاو لوبقلا ىلع نوباثيف ث ةبيطب تدحو
 و أ . ةجاحلا تقو نع نايب ريخأت الو ء كلذ ىف قاطي ال امب فيلكت الب دح نا

 وأ . ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف تضرف وأ . اليصفت ةبيط ىفو ةفزاجم اهيف نوطعي

 قفانو ث رمام يلع اهريغو هتالص تلطبو ث اهكرت لحتسم كرمثاو ( قا ) ةعبار

 اهريغو هتالصل با ون الو لالحتسا الب اهكرات

 لوالا بابلا
 رشع ةسمخ يفو ناتاش ةرشع ىفو ةاش اهيفو « ةرعبا ةخ نود ايف ةقدص ال

 م ام ةنس اهل ت ام ىهو ڵ ضاخم تنب نبرشعو ةخ ىفو عرأ نيرشع ىفو ثالث

 ل ناو ء لماوحلا ىهو ضاخملا ناكمالاب ولو تقحل اهما نال تيحم ةثلاثلا ىف لخدت



 ٢٧: ( ماعنالا ةاكز )

 هيلع تدلو هها نال ىس ى ةمبارلا ىف لخدي مل ام ناتنس هلام وهو نوبل نباف دجوي

 . نيعبراو ةتس ىفو نوبل تنب نيثال:و ةتس ىفو ى نبا تاذ تناكف ناكمالاب ولو

 .بكرت نا تقحتسا اهنال تيمس ةسماخلا ىف لخدت مل ام ثالن اهلام ىشو ث ةقح

 ىف لخدت ملام مبرأ اهل ام ىهو ةعذج نيتسو دحا ىفو ى لحفلا اهقرطيو لمعنو

 .ىفو اهنانسا لماكتل وأ « اهأمقست ىأ اهنانسا مدقم عذج اهنال تيمس ةسداسلا

 .ثالث ةئامو نيرشعو دحا ىفو ناتقح نيعستو دحأ ىفو نوبل اتنب نيعبسو ةتس

 .ء نوبل تاب نيعبرالا ىف دعبو ك نوب اتنبو ةقح ةئامو نيثالثو دحأ ىفو « نوبل تاني
 .لك ىلع ىكز ناف 4 ايلع ةدايزلا نم ةرشع مني مل بف ةاكز الو ةقح نيسحلا ىفو

 .ىكز ناو ث نيثالث وأ نيرشع وأ ةرشع ناك نا الا هيلع داز ام كزي مل نيعبرأ

 نيعبرأ وأ نيثالث وأ نيرشع وأ ةرشع ناك نا الا اهيلع داز ام ىكزي الف نيسمخ

 هضعبو نيعبراب هضعب وأ نيسمخب وأ نيبراب مسقني لاملا نا كلذ نم طبضأو
 كلذ يف لضفأ ىنالاو ث هيف ةاكز الو ةرشع نود ام الا اذه ىلع ديزي الو نيسمخب

 ىطعأ ناو ى منفلا اذكو اهلثم وأ (ت) لضفأ ناك نا الا ركذلا اهنع ىطعي الو

 (ح )و(ان ) ةميقلاب هل داز هنود وأ لضفلا ةقدصلا ذخآ هيلع در 7 همدعل مزل اه قوف

 وأ (ش) هيلع كلذ در هقوف وأ ڵ نهناش وأ امهرد نيرشع هل داز هنود ذخأ نا وا

 مث ليصف مث ءافيه مث ءاعبر دلوي ام لوأو (قا) (م) بجاولا نسلا ءارش فلكي

 ةمساتلاوايف سداس ةنماثلاو ةيعابر ىهو عار ةمباسلاو ىث ةداسلا لخادو ضاخم نيا

 دعبو ث اذكو اهعفلخمو هفلخمو نيماع لزاب ماع لزاب دعب و ايهف فلخم ةرشاعلاو لزاب

 لجللاو ىناو ركذ ريعبلاو ، فراشو بان ىمو مخ مرهلاو ةدوعو دوع رشع ةخ

 ةقانلا دض

 ناتاشف ةاش هنه نكل ص ىرخالاب امهادحا لكي الو لبالك رقبلا ةقذصو

 ىف ركذ ام ريظن اهيف نانسالا هذهو « سدسف ةيعابرف ةينثف ةيلوح عبرأف ثالثف

٢٨ 



 ٦٢١٨ ) رفاولا تاوذ ىف ةاكزال (

 ى ةيعابر نيسا ىفو ةينث نيعبرالا ىفف نيرشعو ةئام ىلع تداز اذا هنا الا ء لبالا

 وأ عيبت نيثالثلا ىف وأ (ان ) علاض سددلا دو عيبت اهلبقو ةعذج ةيلوحلا ىسنو

 ىف تناك ناب ةنس اهل تمت ام (ت) ناتنس اه ام ىهو ةنسم نيعبرالا فو ةميبت

 ىف ةقدص الو ء ( قا) عيبت نينالثلا ىفو ةاش نيرشملا ىف وأ (ش ) و ( م ) ةيناثلا

 ىف وهوأ . قانشالا ىسيو اهيف وأ . مجلا هبو نيتضيرفلا نيب ام وهو صاقوالا

 ء ثرحلل ضرالا قشي هنال قشلا وهو : نمه ؤهو ( قا) رقبلا ىف صاقوالاو لبالا

 هبسنو هيف وأ . حيحصلا وهو ( ش) لمحو ثرحو رجزكل علل ايف الو

 ىقسي ام هلثمو هيلع ثرح ايف بيت مل : ىف تبجو نا وأ (م) و (ان )ل ضعب
 ما نع ىفع » ثيدحل ليللاو قيقرلاو لاغبلاو ريمخلا ىفالو ڵ (قا ) راغلا نم

 نم ذخأي ال ملسو هيلع هللا يلص ناك هنا ىور امو « ريخلاو لاغبلاو ليملا ةاكز

 « انيشرملا ىفّلع هللا لزنام »لوقيام اريثكن اكو ريجلا نم الو قيقرلا نمالو ليحلا

 هسرف الو هدبع ىف ةقدص ملسملا ىلع سيل » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكر

 لسنلل اسمخ نا ةاكر ليللا ثانا ىف وأ قيقرلا يف راطفلا ةاكز الا « هقيقر الو

 ممرد ىتئام ىنف مارد موقت وأ ء ةدحاول رانيد رفزو نايلس نب دامح هخيشو (ح ) دنع

 ةفينح ىا ىجحاص دمحمو فس وب ىلا دنع ةاكز ال هنا ةيضمحلا بتك ىفام لصاح ةس

 ًئاناؤ اروكذ لسنلاو ردلل تناك نا ةاكز اهتئناس ىف ةفينح وبا لاقو ى ليملا ىف

 وأ ى رانيد ةدحاو لكن ع عفد برعلا سارفأ نم تناك نا هنا الا لولا لاحو

 هلاف مهريغ سارفا تناك ناو ء مهارد ةسمخ مهرد ىتئام لك١نع ىطعأو اهموق ءاش نا
 ص بوجولا مدع امهرهشا نانياورف طقف انا وأ طقف اروكذ تناكناو ميوقتلا ال
 ىفو همدع روكذلا يف حجارلا اهنم حتفلا ىفو ء ةيفنحلا بتكن م طيحملا ىنام اذه

 ليقو ى ريدقتلاب لقنلا مدعل ء ال حصالا ردقم باصن اهل لهو ، بوجولا ثانالا

 رجتلل ام ىكز يو بوكرلا وأ لمحلل امف الو ةفولعلا ىف ةاكز الو ء سمخ ليقو ثالث



 ٢١٨ ( منغلا ةاكز ىف ىطميام نانسأ )

 لمح هقح نال « اهباقر ىف هللا قح سني مل » ثيدح ىف ليلد الو ةميقلاب اهنم

 لمج امب وأ (ص) وه (ت) ةميقلاب ىكز كلذ نم ميبلل ذختا امو ى جاتحبامو فيعضلا

 ماعنالا ةاكز باصن غلبت م امامنا ولو ناويحلا رئاس اذكو (ق) هيف

 لصف
 ىفو ى ناتاش نيرشعو ىدحاو ةئام ىفو ةاش اهيفو ث ةاش نيهبرأ نود الو

 ةئاملث ىف وأ ث مجلاو (ان ) ةئال ةدحاو رثكاف ةئاملن ىفو ثالث ةدحاوو نيتئام

 ناكاناض رثك أ نم ذخؤتو (ق) اذكهو سمخ ةدحاوو ةئامعبرا ىفو عبرا ةدحاوو

 هل نف (ص ) وهو (ان ) ايهردقبو (م) ذخالا ءاش ثيح نف توتسا ناو ث ازهموا

 لضنلا هيلع درنو ةيناض وأ ء صقانلاو ةزعم ىطعأ ةيناض نورشعو ةزعم نورشع

 صقن ناو « زعم نم ةيناثلا ىفو هنم ةنسلا ىف وأ ث ةميقلا زاوج يلع ايحيفصن ةميق وأ

 هل نمو ةيناض فصن هب مني ام هداز صقنو سكع ناو ى ذخأآلاىلع مجري مل باصنلا

 كلذ ىف ةاكزلل نبغ الو ث ةزعم اثلا:و نهتيناض نيمامف زعم نه رشعو ةيناض نونالث

 اهلضف وأ ةيناض تواس نا ةزعم ىزبمتو ، اذكو رم ام لعف وأ لضفالا ميدقتلا

 وأ ةعبارلا ةلخاد ىهو ةيعابر وأ ةثلاثلا ةنسلا ةلخاد ىهو ةينث ناضلا يف ذخؤتو

 زعملا ىفو ث اهنع جرخت ملام ةسداسلا ةلخاد ىهو علاض وأ ةمالا ةلخاد ىهو ةسدس

 نا رهشأ ةرشع تنب ناضلا يفو ةينثو قانع هيف تزيجاو ةريخالا ثالثلا ىدحا
 ةيناثلا ف عذجو ىلوالا ىف فورخ ةاشلاو ث ةبيعم ريع ةمره اهيفو ترفوت

 نع وأ . لجا نع ىنتسا ام وأ . ىعارلا هلمحي ريغصب ولو ماعنالا ىف ةدعلا منو

 مهبو (قا)دكأ رلا ىداولا زاجام وأ ةنسم متلا نم وأ . مسالا هيلع عقو ام وأ (ان) هما

 نمدنعال ىبصلا لام فاهموزال ىبصلا كيرش مزاتف هنمزل نا وأ (شر) و(ان )كيرشلا

 لاق نم دنع ال ث عورفلاب بطاخم وه ذا هايا اههوزال كرشملا كيرشو 4 هيف اه.زاي" ال
 هجوو « ةاكرلا يلع رهقي الو ةيزجلا هنم ذخؤت هنال هكبرش مزلت وأ . ابب بطاخم .ريغ



 ٢٢٥ ) ةمئاسلا ىف ةاكزلا (:

 عار طيلخلابو هب وأ (م)الوأ . فصولا ىف هكيرىئل امكهلأم سيل همزات ال نم نا كلذ
 افرع اذا سواطو ءاطع .لوق ىنعمو ،ةنس اضبرمو ابلحم طلخ نا وأ . حا رمو لحو

 . سبالاو ةطلفلا تجرقمهس اهب زيمتيال ذا ةكرشلاب مزلت هنا « نيطيلخب اسيلف مهلاومأ

 وأ نبرجوأ نضرم وأ نازه وا نرغص ناو( قا ) ةضوافم تناك نا ةكرشلاب ببحت وأ

 بويعلا نم لس ام فلكي وا (ص) وهو ريدقتلابف نهنم ةلمج وأ . اهنم ىطعأ نروع

 ىف هلثم مزل كلذك ناك ول هنا هيفو ( م ) وانضب هاك منغلا ندب ولو ةقدصلا نس غلبو

 تديلو(قا) ةنسم نافرملا نع ىطعي وأ(ش ) نبلضفا وأ. اهيف مزلي الو بوبحلا

 لكالل ةنمسم الو لخ الو لق ولو نبالا وأ لجخلا تاذ الو اهدلو ىلرت ىتلا هيلع

 ةحلص ال كلذ ذخأناو لاملا تيبل ةحلصم الا ةبيمو ركد الوقمرهوسيت هلالو
 ء ةصقانلا يدؤي نا لاملا بحاص مزا ء لاملا بحاصل ةإاحم وأ ةلفغ وأ اليج لب
 نا احبذ اهحيذي اهقحتسي نم ناك اذا هل ىلوألاف ى ريقفلل هسننب هلام ةلكر طعي نمو

 ةيناملا ىفو ء كلذ وحن وأ روعا وأ اركذ ولو نمساو امسج مظعأ وهام ىلا دصقي

 ةاشنعبرألا ىف نا » مومع هدربو ( ق ) ( ح)ود(ش) الوأ ( ان ) ةقدص لك ألا

 الو سايق اذه نال ةيعارلاكمانلا لاملا ىف اهناب صخي الو « ةقدص دوذ سمخو

 وهو ، ةاكز اهتيعار ىأ متلا ةئاس ىف موهف الو ء قيقحتلا دنع ثيدحلا عم هل هجو

 ثيدحلا نا ملسن الو ء موهنملا يلع مدقيف قواطنم مومعلا نال اهريغ ىف ةاكَرال هنا

 امناو « بلاغلا ىلع ىرج موسلا ركذ نال موهفم ال لاقي دق لب لامجا لب قوطنم
 ةمئاسلا ريغ ىف ةاكز ال هظنل ناكو ل٬ قلطملا ىلع مدقي صاخ مودلا ثيدح لاقي

 نم اهبف بلاغلا ةباد لك ىف ربتعيو « ليلدل جاتحي بلاغلا ىلع ايرج موسلا نوك ل
 لسوهيلع هل ىلص هللا لوسر ناكس نا ثيدحو \تيكز اهيف ايوتسا ناو هريغو موس
 حابملا الكلا نم ىعرت ةماس تناك اذا منغلاو رقبلاو لبالا نم ةقدصلا ذخأي »

 طقف رثكأ وأ ماعلا ضعب تعر نا ةاكز ال هنا ىلع لدي « اهملع لوط



 ٦٢٦١ ( بوبحلا ةاكز ىف مالكلا )

 لصف
 هب اموأ لوألا وأ . رثك لا اهعمجب ربتعي و هفصن هب و رشعلا رجزلا ريب بجو

 اهلباقي ام عرزلا ىف ةدحاولا ةيقسلا ىف ربتعيف ( ص ) وهو امهنيب صاحب وأ . كاردالا

 غ اعامجا بيبزلاو رملاو ريعشلاو ربلا ىف ( قا ) نويعلا نم هريغ ءام تايقس نم

 رصمىفو ، شه فيفخ دوع ىف نكمتم قصالتم رمحأ بح ىهو فيفخنلاب ةردلاو
 « ءايوأ اواو ةفوذحم مال نع ضوع ءاتلاو ث ءارفصو ءارمح اهيفو ًاضبأ ةردىست عاون

 نوتيزلاو ( ص )وهو ( ان ) رب هناك هل رشق ال ري.ثلانم برض وهول تلسلاو

 رمع نمم ذخؤي نا نوتيزلا ةاكز ىف ةنسلا تضم ىرهزلا لاق ء ديز نب رباج دنع

 ءاش رب ىتسي ايفو ى رشعلا المب ناكو ا راهنالاو ءامسلا تقس ايف \هرصعي نبح هن وتيز

 ىذو {حمقلاكق سوأ ةسمخ هبح غلب نا الا ءىش هيف سيلو ء رشعلا ف هن حضانلا

 ولو تبنم توقم لكو ( ش) و ( م ) لوفلاو صذخلاك الغ ابلاغ رخدي توقم فالغ

 ( ح) بصقو بطحو شيشحال ى رخديال ناك

 وهو تاتقي الام ىأ « تاو ورضللا ىف ةاكز ال » ملسو لع هللا ىلص هنعو

 ء رشعلا نويعلاو ءايسلاتةس ايف « ملسو هب هلع هللاىلص هلو و . نباوقلانيذه بسانم

 غيص نم لوصوملا ىذلاك لوصومام نال موحع « رش.لا فدن حذناونلاب ىنس ايفو

 قحلا ذخأ ىف امومع « تاشورعم ريغو تاشور«ه تانج » هلوق ىف نا ام« مومعلا

 وأ . رخدملا داتعللب كلذو ىوقلا دسلا عوجلا س ةكزلب دوصقملاو ء داصحلا مو

 امح شيشحلا وحب ج رغي لاح لكي لعو « رخدي ال ناكولو تانقماب كالذو دسلا قلطم

 ةنج لعجب وأ . ثرحي نا داتعب ال شيشحلا وحنو ًاذاشالا نوكي ال هب تايتقالا

 ء اذاشالا هدحو تاتقي ال نوتيزلا بحو رخدي ءاثقلاو رخدي ال تاتقم خيطبلاو

 الو 4 خضراا اهم امهيف لب هدحو هاون ىف الو هدحو هيف تيزالو ذلم هيف مط ال زا

 قاسوأ ة !إ ةسمح تمت نا ) قا )تا رشعملا ىف ( ح( دنع باصنلا طرتشي



 ٦٢٢ ) بوبحلا ىف باصنلا رادقم (

 . ا وهو .و قول نم قسوأ هحوتفم ىف لاقيو واولا رسكب قسو مج ذلاو

 وأ ىدادنبلاب ةريسي ةدايزو ثلثو لطر دملاو دادما ةمبرأ وهو اعاص نوتس وهو

 ممردلاو . ما رد ةرشع ىهو « ةيق و أ ةرشع سمح لطرلاو نالطر وأ . اهنودب

 ( ان ) ةبح نوتالن طاريقلاو ناطاريق وهو نبفرطلا ةعوطقم طسوتم ريعش ةبح نوتس

 قاسوالا وأ . ةبح اسخو نوسمخ وهو ايكم امهردزورشعو ةينامنو ةئام لطرلا وأ

 ةعبرأو امهرد نورشعو ةينانو ةئام وهو ء ىداذنب لطر ةئام تسو فلأ نزولاب

 ثيدح ناو دح رانلاف سيل وأ . ىرصملا عبرو ابدرا نوتس ليكلابو ثمرد عابسا

 ءامسلا تقس ايف » ثيدح مومعب خ وسنم « ةقدص قاسوا ةسمخ نود ايف سيل »

 هنا قحلاو ث ماعلاب هلمعوصاملاو ماملا ضرامن ىف هبهذم ىلع ( ح) « رشعلا نويعلاو

 رخأتملاو ءيف اضراعت امىلا ةبسنلاب هب لمملا مدقتملا ماعلل خسان و رخأتملا ماعلاب صصخم

 نم حجرملا بلط خيرات نكي مل ناو ث مجلا نكمب مل نا مدقتملل خسان نيماعلا نم
 نا ( م ) و انمج دنع رخآلاب تاسلاو ريعشلاو ربلا نم لكمنيو ربتخا الاو ء جراخ

 نم ءىدرلا نمو ( قا ) انضعبو (ش) الوأ . رهشا ةئالثوأ (ص) وهو ةنسلا اهتعمج
 رخ الاب ديجلاو رامثلا

 & لكلام بسحب ايهلامنم ىلععب و هلفط لامبو اعطق ةصاحملاب وأ طسو لانم ه ىلعمب و

 ماعنالاو ، كلذ ىف (ق) الوأ . كلذك مهام نم ىطو رخ آلا هلفط لام هب و

 :(ش) ةاكز الفقنادو ةاش رشعو لطركل يلق صقن ولف قيقحت باصنلاو 2 نينيعلاو

 فصنو ليق ةسخوليق نبلطرو لطرك ليلقصقن ولف ( م )بيرقت وأ ( ص ) وهو
 زاجو ( ق ) عوصأ ةرشع نكي ملام الوأ . دئازلا ف بجنتو ع تبج ول هعبرو عاص
 اهنم لك ألا حابيل اهحالص ادب اذا بانعالاو ليخنلا ف صرلاب باصنلا ريدقت
 صرلا داز هديب لصحام ةاكز هيلعو لطاب وأ . ليخنلا ىف وأ .مجلا دنع اهبحاصل
 هنامز لهأ نا دارا هلعلو ( ش ) مويلا ةعدب وأ (ح) تي مل وأ باصنلا مت صقن وأ

   



 ٦٦ ( ذاذلا لبق لخنلا صرخ )

 هلعف امل هولعني مل وأ ملسو هيلع هللا ىلص هلهفام فصو يلع هولفي ملو ةنسلا هيف اوفلاخ

 ء لكالاو لخ لب رملاب الثم بطرلا هل مبي مل هنال ء ليق امكابر سيلو ( قا ) هل

 لخنلا ىلع رغلا عيب ىهو ةنبازه الو رقلا نف الاو 2 هنم عأ ذاذجلا نيل ىتب ناف

 عيبال ذ
- 

 :(م)باصنلا مامتاو ةاكزال داصحلاو ذاذجلا لبقو كاردالا دعب بهذأ ام بسيو

 ملام وأ . هيلع ىكزيف تقو ىف رثكأو ًجاصن بهذأ نا الا اهيف عرشب ملام الوأ

 بسح غرف اذاو باصنلا هدنع عمتجا نا الاو ى ردنالا لصو ام الا ايهنم غرفي

 امع ىن يو باصنلا مي.تتل كاردالا نم بسحي وأ . ًماعط وأ انيع ولو هنم دوجولل

 عبرا وأ ثلثلا طاقسا عم دوجولل باسح هناف صرلا هل لديو ، طقف امهدعب دجو

 لوقي ملسو هييلع هللا ىلص ناكو نيكسملا معطي امو حيرلل طةدن امو ه ب رعلل وأ هل

 ىلص ناكو « عبرلا اوعدف ثلثلا اوعدت مل ناف ء ثاثلا اوعدو اورحت » نيصراخلل

 لكب نا لبق بيطت نبح رالاو بنعلاو لخنلا صري اصراخ ثعبي لسو هيلع هلل

 لكؤت نا لبق اهنم نوجرخم ام رادقم فرعيل مهيلع اهبصحي صراخلا ناكف 2 اهنم

 تالكالاو ةيرملا لاملاف ناف صرلا اوذفخ » لاقو بييزلاو رملا صقنيو ث قرفتو

 ث ريقنل اهرمث ىطعي ةلخن ةيرعلاو « قحلا نم رملا ىف بجو امو بئاونلاو اياصولاو

 نم هلهأ هب ىدوي ام اياصولاو ،هب فيضي وأ نايحالا ضعب ىف لكأي ام تالكالاو

 ربتعي وأ . تاهاعلا باونلاو د محرلا ةلصك و ههب يصوأ وأ ى رجالا هوجو ىف قاننالا

 ( قا ) ( ان ) امهدعب همامت
 اهريخأتو ث ةاكزلا جارخا لبق لكألا ةحابا ةيآلا « هرمث نم اواكس» ىنعمو

 تاذ امب باصنلا مامت مم طقف ةيقنتلاو داسحلا دعب دوجوملا كرب ء اصيخرت داصحلل
 ىف بجت وأ . قاسوأ ةسمخ كارداب وأ ليلق كارداب لكلا ف بجنو د اكردم لبق

 دب ال وأ . ًاثلطم لذنلا ىلع بطرلب بانلا منيو ( قا ) ةسخلا مثأ نا طقف كردملا



 ٢٢٤ ) ءارقفلل قحو ةدابع ةاكرلا (

 ام ال سييتلاب خيشلا دارع اذهو صقني هنأل رلا دح ىلا هجورغب ماغلا رابتعا نم

 جرختف رذبلا هنم ىذلا ضرألا بحاصل مبات هلل ءزجب كيرشلاو (ق) ليق
 ء اهبحاص لع ةاكزلبو هئانعب هل كحم ةكرشلا هذه منامو 2 هئزج ذخأ لبق ةاكزلا

 ثمزلا اهن أل طق ءزج يف ة :كال (ت) كلذك زجي و دصلا وحنل ريج لاو

 رجأتسملل بوبحلا ناو مهاردب ةرجأتسملا ضرالا ةاكرو ى هكلم ىف كاردالا اهبحاص

 رجأتسملا وهو رذبلا بحاص وأ . اه قح اهنا يلع (ح) اهبر يلع ميجلا رسكب

 (ش) و (م) د (ان) هضنل هنرحيل هريغ ضرا ىرتكأ ىذلا وهو كيجلا رسكب
 ىلع ث اهيف ةاكز الف لاملا تيبل جارخ ضرأالا ىف ناك اذاو ء رامثل قح اهنأ ىلع

 ( قا ) اهبحاص مهس ىف باصنلا متنا الا ال( ت ) اهيف ىه وأ . ناعمتجي ال اهنأ
 » جارخلا ضرأ ف عرذ امم ةاكرلا ذخأي ناكد ملسو هيلع هللا ىلص هن أ ىروو

 رشعو جارخ مملا ىلع عمتجي ال : لوقي ث هنع هلل ىضر دوعسم نب هللا دبع ناكو

 ء ةيزجلا نم الدب جارفلا ناكاذا سا | نمع جارلا طقسي لسو هيلع هللا يلص ناكو
 مهرايدو مهديبعو مهلاومأ نم هيلع اولس أام مه لوقيو ء سومرلا ةيزج مهن طقسي اك

 اهنتيه ىلع لاملا ىف ةدابع ىهو ث ةقدص الا هيف , مهيلع سيل ى مهنيشامو م٫بضرأو

 ناف ريقنلل قح وأ ( ص ) وهو ( ش ) و ( م ) ةبقل زوجت الف رهظلاو نامضمرك

 نكل رقنا قحاهناو ى ةدابع اهنا ىلع اوقنتا دقوانل ( ق ) (ح) تزاج اهف اهلبق

 . مه اح اهنوكب ناج ربتعا .ضعبو ء ةنيعم ةدودحم ةدابع اهن أ بناج ربتعا ضعب

 صيح بايث ضرعب ىنوتيا : نيلا لهأل لوقي هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم ناكو

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأل ريخو يلع نوهأ هناف ء ةردلاو ريعشلا ناكم سيبا وأ
 ةنيدملا نيكأ هو ملسو هيلع

 عمج ظفللاو ء مارد ةسمخ اهفو ممرد اتام يمهو قادأ سمخ نود ةقدص ال



 ٢٢٥ . (نينيملا ةاكز )

 ثيدلا ىف امهرد نوعبرأ ىهو ًاضيأ هب رفاوأ عجلف دشلاب امأو ،فيفختلب ةيقوأ
 )ان)ا ذكحو مهردفنوعب را ت م ىنح قوفالو بطلاو فرعلا ىف عابسأ ة ا ةسمخو ةريشعو

 ريغ ًابهذًالاقثم نيرشع نود الو (ش) و ( م ) لق ولو رشعلا عبر هيفوأ ( ح) و.

 دقو طيرارق ةثالث وهو لاقثم فصن (ص) ىلع نيتئاملا وست م ولو اهيفو ء ككسم
 ث رانيد فصن ارانيد نيرشع يفوع تابح تسب هنع رانيدلا رانلا تصقناو ترع.

 وأ . لق ولو رشملا عبر هيفوأ . اذكو لاقثم رشمف ليقاثم ةمبرأ مي ىنح قوف الو

 هدرب ه لطاب وهو رانيد وهو اهرشع .عرف ارانيد نيعبرأ ىنح بهذلا ىف ةاكز الا

 جر ةقرلا ىف » هلوق امأو « ةقدص ًالاقثم نبرشع نود ايف سيل » ثيدح موهفم .

 نأب لئاق وهو ث قاوأ سمخ الاقثم نيرشع لثف ةضفلاو بهذلل لماشف « رشملا:

 هدهع ىلع قاوأ سخ ةلباقم ىه ذا الاقثم نبرشع ىف همزاتف قاوأ سمخ ىف ةاكزلا
 ناو ( ص ) ىلع نيتئاملا ىوسي نيرشعلا نم لقأففالو(قا) سو هيلع للا ىلص

 ةاكر الف ةشوشغم تنزتا وأ انزو تصقنو ك ارانيد نورشع وأ مهرد انئام تم

 (ص) وهو (ش).
 دح امك لاقثم نبرشعب هدحب ثيدحلا ءاج نكل ضورملاكناك ولو بهذلاو

 نم لك متيو ( ق)(م)ةصلاخلاو ةنزاوللك تزاج نا اهنم اهبف وأ . قاوأ سمخب ةضفلا

 بهذلل فرصتو (ش)الوأ(ص) وهو (ح) و(م)و(ان )رخآلاب ةضفلاو بهذلا

 كلذو (قا) ادعاصف ةنالث وأ . فصن عه وأ . مهردل فرصيو ريناند ةثالثلوأ , لق ولو.

 هللا ىلص هدهع ىلع املاح لا رظن مارد ةرشع ادبأ رانيدلا ةميقوأ(ح) و (ان )ةميقلا

 رخآلل منام فرصب الو « ىلعال الل فرص ًامخرو ءالغ اتوافت ناو ( ق)(م ) ملسو هيلع

 الوأ (ش) كيرمشلاب من منو (ق)ال وأ .سنج امهنال رخآلل امهدحأ ن ءجرخنأ زاجو

 (ق ) ( وهو (ح)(م (م) و (ان).
 وه(ت) نزولاب هريغو حالسالو لاجرالو ءاسنلل ىلحلا ( ح) و (ان) ادبأ و

٢٩ 



 ٢٦٢٦ ) ةميقلاب رجتلا ضورع ىكزت (

 .ناالوأ . ملع وا . هبف لمج امب وأ . ةميقلاب وأ .رجتلاب ال تاذلاب امهتاكز نال (ص)
 راعي امم يلحلا ناك اذا سنأ نعو ( قا ) هتيراع هتاكز وأ ( م ) ةنيزلاو سبللا ديرأ

 نعو ى هنيراع يلحلا ةاكز بيسملا نب ديعس نعو ث ةدحاو ةرح كب هناف ؛ سبليو

 ء رغصالا عبت مهاردلاو . ربكالا عبت ريناندلا برض نم لوأ د ديز نب دامح

 بهذلا ريغ نم ىلح ىلع لومحم « ةاكز ىللا ىف سيل » ثيدحو ذورء سولفلاو

 امهبلح ىف بوجولا ىف صن ثيداحأ ليلدب خودن» وأ ء ةضغلاو

 لصف
 رودلا ىف ةلخادلا ةريدملاو ةربدم ريغ وأ ةريدم (ص ) ىلع رجتلا ضورع ىكرت

 امب وأ . قارعلا لخد ىنمب قرعاك « عيبلاب ريناند وأ مهارد تاوحت ناب لوحتلا وهو

 . ريخي وأ . لومو هب عابن ىتح الف ةلغ ىف بايثك لعجي مل ناف « نيع نم اهبف لعج
 ملعل ىكز يف لوحيو هب عابت ىتح ضورعلا ىف ةاكز ال وأ . ةاكز رثك أ وه ا۔؛ وأ

 ڵ هريغل امال اعيمج هريغو رجتلل ذختأ ام ىكزي هنا ريرحتلاو (قا) فعض وهو

 ءىش ءارشو ةرجالا ءاطعاو نيدلا ءاضق رجتلا نمو ى عاب ةدئاف ىار نا ناكولو

 نيع نم تناكنا وأ (ش ) و (ان ) نه تيكزز اماوعأ كزت مل ناو ء ةقننال ولو ميبذ
 (قا) (م) لوحلا لاحاذا وأ . ملعل اهاكز هب ايعاب اذا وأ .انضعب هبو ةاكزلا هيف ةبجاو

 « اهريغ ىف ةاكزلا هتمزل نا اهاكز هتفلب دقو لاحو باصنلا نم لقأب تي رتشا ناو
 لاح نيح وأ ( ص ) وهو هيف تبجو نيع نمه نكن م نا هتغلب ذم لوحب ىتخ الاو

 تيرتشا ناو (قا) لوحي مث هب عابت ينح وأ (ش ) هب اهعاب نا اهكلم تقو نم
 لبق هيف وأ ى ةاكزلا تقو لبق ةراجتلل در ام ىكزيو (ق) ذ لوملا لبق صقنو هب
 (ق) اهالوأ . هلبق اهريغل در ام ال اهجارخا

 لصف

 .بحتسيو ( ق ) اهكلُم تقو وأ . ماعنالاونيعلا ةلكرل لقاف رهشنييعت بجو

 



 ٢٦٢٧ ( ةجاحلل اهتقو لبق ةاكزلا مدقت)

 اجيلوت اهبهو نهنم ًادحاو دارأو نهريغ ىف اهكلم ناو بجر وأ مرحملا وأ ناضمر

 ى لاقتنالا دصقلو نهريغ رهش دصقل ًاضيأ ةبهلا هذه زوجت ( ت ) هرخآ ىف اهدرو

 رهشلا خيشلا بابحتسا لدلو ى رارفلا ريغ ةلعل نهريغ نم رخألل نهنم دحاول ولو
 ”رظنيو ىلععب ام عيبيو ء ةاكزلا باسح نقنل عوبسأو مويكهنم لقأ ىلع هل حيجرت

 ىلع ءانب رهش نم رثكأ ىلع حيجرت ث ةاكزال "حلاصم وهام كلذ ريغو هيطعي نم

 ردقلا ةليل نم لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص هموي وأ هدلوم ةليلو ء هنم رتكأ زاوج

 سيلو ث ةثالثلا روهشلا نم لضفأ ناكمويلا وأ ةليللا تذختا ولف ء ةريثك فاضا

 عم هريخأتب ىصعب وأ . همزلت الو عييضت الب تقولا جورخ لبق عاض نا اعيضم
 م ام الوأ . تبجو نبح نم ماع ش نأب رخآ ىف لوح لوخدب كلهي وأ . ناكمالا

 دع رهشلا لوأ تقو نمو ( قا )صوم الو دؤم ريغ ت وأ ء ىلعال هنا دقتمي

 ناو ك جورملا لبق ولو ءاطعالا دعب دافتسا ايف بجت الو ناكما عم موب ىخ اعيضه

 ةنس لك لع وأ . لك مث باصنلا صقن ولو نينسلا ىضام ىلع هيف تيجو طي مل
 زوجو ( قا )ةصاحمب وأ . الوأ . ةدئافلا تبجو اضعب ىطعأ ناو ( ق ) اهيف اع
 لاملا تيبلو ءارقلا ةجال تقولا لبق ( ش ) و ( ان ) ءارقنلل اتح اهنوك ةاعارم ىلع
 نا وأ .جتحي مل ولو وأ « ملع ةقدص انمدقف انجتحا » ثيدحل ( ص ) وهوةنسب ولو

 لبق هل لحتال لاحب راص وأ { ريقلا تام ناف امهيلعو نيرهش نم رثكأ قبي مل
 ةالصلاكةتقؤم ةدابع اهنا ةاعارم ىلع الوأ . طرتشي مل نا اهكردي ملو هزجحت ل تقولا

 وهام نيب قرفلا الولوشيدلا الول ( ص ) وه ( ت ) اهكردي ملو داعاهليق ىمعأ نهف

 ( قا ) هلام ىف رخآ ىلع قولخل قح وهامو ةالصلاك هلل قح
 ةاكز رخؤي دق هنا ءاج « ماع ةاكز مدقي هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع حص اكو

 نا لبق هلام فلت ناو ( ق ) جورانا لبق دجب دافتسال نف ؟لبق ىلعدأ نف ء نياع

 وأ . هتمزل وأ (ص) وهو اذكق ميضي ملو نكمت ناو ث هيلع امف اهئاطعا نه نكمتي



 ٢٢٨ ) سخلا زاكرلا نم جرخي (

 لوأ اهلزع نا وأ . هتزجأ تعاضف اهلزع ناو ( قا ) ليكللاب هلام رادقم فرع نا

 ىكزالاو نمض طرف نا وأ ( ص) وه ( ت ) اهبحاص لصت مل نا الوأ . تقولا

 هتمزل نأب عيجلا نم اهبسحي وأ ( ش ) ءارقفلل الو هيلع بهاذلا ىف ةاكز الو 2 ىب ام
 توبثب ىقابلا ف ءارقنلا عم كرتشيو مهيلعو هيلع تبهذ لب اهنمضي مل نكل ث مهل

 ( قا)مهل هتاكز

 صوي مل ناو ( ق ) مجلا هبو لكلا نم وأ ( ص ) وهو ( ان ) ثلثلا نم ىهو

 لواح دعب كلملا نم جرخأ امو ث ردنالا لصت مل راث ىف مهمزلت ( ت ) مهمزلت مل

 عجرو هنم وأ . ًارارف هلبق هجرخا ول اك (ص) وهو هجرخم نم لماعلا اهذخأ ةاكل
 . مارد ةثالث ىقبام تقولا ىتبو ء ( ق ) جرخلا ىلع ضوعب هيلا لقتنا نم اهب

 امم ( قا )دحاو قبام وأ . نانثا بام وأ . تاناويح وأ .ريناند وأ .ليقاثم وأ

 اكز هب منيام ةعيوسب ولو هلبق كلم ناف جرخت مل ولو ث لوحلاو ددملا مامت هيف تبجو

 تقوو ى ددج ددعلا مي مام وأ ء هيلع لحي مل امم تيقب ناو لوحلا رظني ملو هيف
 هنال هنالساب ضقنني الو ( ق ) الوأ ( ص ) وهو قاب لوملا لبق هسنج هلدبأام
 دعب ولو عجرو بصغ وأ هنم سيا وأ فلت ناو ء هضبقي مل ولو فلسلا ىلع ىدؤي

 ( ان ) لصألا تقول عبات ثدح امو هتنس يلع وأ . نهيلع ىداو ضقتني مل ٤ نينس

 اذا ىكز ،باصنلا متأ ىتح ائيشف ائيش لالا دادزا اذا وأ ( ش) لوملا هب رظني وأ
 ( قا )( م ) لاملا لوأ ناك ذنم لوملا مت

 لصف
 ثيدحل هسمخ جرخأ كرش ةمالع هضعبب وأ هب اضرَع ولو ًانوفدم دجو نم

 رسكو حتنب قنادلاؤ (ان ) ققناود سمخنم رثك أنا وأ « سخلا زاكرلا ىفو ه
 ل ناو ء مامالل ( قا )مارد وأ ريناند اككسم تيع نا وأ .مردلا سدس نادلاو
 نملف ، ىص وأ ةأرعا وأ دبع وأ ىمذ هدجو ناو ةاكَرال نيلهأتملا نيلوتملف نكي



 ٢٦٩ ( نيدلا ةاكز ىلع مالكلا )

 هتعمس ىذلا نا كلام نعو ( قا )ايلوأ . مهل وأ . ةنتفلا رذحتو (ان ) هيلا قبص

 هليصحت بلطي م ام ء ةيلهاجلا نيفد نم دجوب نيفد وه امنا زاكرلا نا ى ملعلا لهأ نم

 فلك :و لامب بلط ام اماف ڵ ةن ؤه الو لمع ريبك الو هيف ةقفنب فيلكت الو لامب

 متدجوام » لوةي ملسوهيلع هللا ىلص ناكو ء زاكرب سبلف ةرم ءىلطخأو ة ةرم ببصاف هبق

 « هوذخ . ةيلهاجلا روبق ىف

 لاقف ربقب انررف رفس ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم انكر مع نبا للقو
 مرحلا نم جرخ الا ُ دومث موق نم لاغر . أ ربق اذه» ملسو هب هللع هللا ىلص هللا لوسر

 اوردتباق « هوةدجول هنع منشبن ول بهذ نه نصغ هعمو ث هموق باصأام هباصأ

 ضرألا بحاصو دجاولا هنال هلف هريغ ضرأ ىف هدجو نمو ء هوذخأو هوجرخلف
 رجش نم ليسلا باجا.اذكو ( ق ) هكلءىف هنال اهكلام وأ . نفاد الو دجاو ال

 كةمالع نكت ملناو ( ق) لا اهيف دجو ضرأ بحاصل وأ .ذخأي نمل وه وأ . ربلا

 هعضوم نم هلوح ناف ء كرش ةءالعو ىه وأ ء هضعب ىف ولو ديحوت ةمالع تناك وأ

 نا همزلت ال وأ . ناكمك ه رتسالاو ناكأمكهدر ولو ث هتمزل ةطقلف نيما ريغ هارا وأ

 (ش)و( ان ) لوحل هنم جرخا ام 7 ِنيع ندعم دجونهو (ق) هدرو هنع بتي {

 لمعب الا ةضف وأ هذ نوكيال ناكناو (ق) ضرألا نم راثاك ( م ) ذثنيح وأ

 لمع نبح نم لوعي ىتخ

 لصف
 كولم هلام نال ءانم دابع نبا دنع ًالطمو ( ان )لحي م نا هيلع نم نيدلا ىكزي

 ) ش ( هل نه و أ . ةمذلا ف نبالا و هب ء ارشو عيبو قتعو ةبه ن ضام هيف هلعف ص هل

 . طح الب وأ . مزاللا طحب نينسل وأ . لوحي ىتح وأ ( م ) ةنسل هتمزل هضبق اذا وأ
 تمت نا ةدحاو ةنسل ىكزب ضورفم شراو فلسو عيبك ضومبب ةمذلا ىفام وأ

 كب ميرغ ةمذ ىف وأ . ةمذلا ريغ يف ثا ريك ضوع الب امو ء ضبق اذا ادعاصف



 ٦٢٢٥ ) نونجملاو ميتيلا لام ىن ةاكزلا (

 ىلاف لبق نم تقو هل ناك ناذ ‘ هكلم نبح نم وأ .هضبق نيح نم لوح دعب.
 نمنايسن وأ .هيف نفد لحم نايسن وأ مادعا وأ سالف ال هنم سيا امو ( قا )هتقو
 .هن ودب وأ ..طملاب نينسلل هاكز هضبق اذاو ء هكزب مل ركلا ىفآحو راكنا وأ هيلع

 ى ةاكزلا همزلت الثل انوبد هلام ىطعي نو ( قا ) لاح اذا وأ . ذئنيح ةدحاول وأ.

 ىلع ىكز يف رضحب ىتحالوأ ( ان ) ضارقو ةناماك بلغ ام ىكزيو ه_هزات راف وهف
 مب ىتح كضراقملا ال وه كهملع نا اضيأ هيف همهس ىكز حرلا ناكناو ( ق ) ضام

 ىدؤيف مسقي ىتح وأ .هلام نم تقولا مانل ىدؤيو ،تقو هل نكي مل نا تقويف ه 1
 ىكز ملسي مل وأ تام ناو ى ةنس لك حيرب رابخالا ىف ةجح وهو ( ق) ضام ىلع
 ىح نيدملا يلع ةاكز الو ( ق ) هب وأ . طح الب ىقم ام يلع همهس لاملا بحاص

 وأ . كلذ نم لام ىأ نم ارامت وأ اناويح وأ ًائيع نيدلا جارخا دعب باصنلا قبي

 طح ىفو ( قا )( ان ) طقف رجتلا عاتمو نيملا نم لاخلا نيعلا نيد طقسي وأ . هيلع

 هل مصخال امو لاصتناو ء ةثوروم ةيصوو نيكامو سمخو ةاكزو دجسملا لام.

 ( ق )تارافكلاكهيف,

 لصف
 امهمناق ( ق) ةيلوفطلا نم نج نم وأ . نونجملاو هَربغ وأ امتي لفطلا لام ىكزي

 ىلع ايز قفاو غلب اذاو ء هيك ي الوأ ( ان ) قفاو غلب اذا اهجرخأو اهبسح الاو
 ضرألا قح اهنا ىلع هرامن ىف ىه وأ . هيف ةاكز الوأ . بسح ءاش ناو ء ىضم ام

 ناويح ىفو رجتلا ضورمك ىنغي امم اهوحنو نيملا ريغ ىفوأ . عرزلا قح وأ

 هراتخا امل ةبسانم هل ىكز يف هلام ةاكز متا راتخم ما صو ىلص اذا وأ . اهروهظل رجتلا

 هيلع دبعلا لام ةاكزو ( قا ) هل ىكز قهار اذا وأ . غلبي مل ولو نيفلكملا لاعفا نم

 ةاكز ال وأ ( ان ) دبعلف ثروام الا هل وأ . هل هنا ىلع هالوم ىلع وأ . هل هنا ىلع.

 قؤب ناو ى هنم عزني ال نا لوق ىلع ازنكدجي نأو 2 هل ىصوي نا لثم ( قا ) هيف



 ٢٢٧ ( ةاكزلا نوقحتسي نبذلا فانصالا )

 نم ذخؤت اهنأ » ثيدحلا ءاجو هل بهو وأ ء اهيلع ايقاب ةيكرشلا هتلم لهأ نم لامب

 ملاذا نيريقف نانوكيو ى نيينفلا نونجملاو لفطلا لام نم ذخؤتف « نيملسملا ءاينغا

 نيملسملا ءارقف نم امه ذا اهنايطعيف باصن ايف نكي
 دييقت مدعلو ١ امهانفل امهام نم ذخؤتو « مهنارقف ىف عضوت اهنا» ثيدحلا ءاجو

 هيلع هللا يلص هلوقلو باصنلاب ةاكزلا بوجو ركف ثيداحأ ىف لقعلاو غولبلاب ةلكر

 ك ىماتيلا لام ىف اهبوجو ىف صن هناف « ةاكلا اهلكأت ال ىماتيلا ل!ومأب اورجتا » ملسو

 لفط لام ىف ىلوأف ميتيلا لام ىف تبجو اذاو ء غولبلل رخؤت ال اهنا ىف ردابتم رهاظو

 (ان )فقولاىف :اكز الو ى ميف هب هيبأ نم ولو هدج يحو هوبأ تام نمو ، ىح هوبا أ

 نم لكو , ةجاملا لهاك ًاملطم وأ . مهنارقف د نالن ينبك نينيعم ىلع نا 7 وا

 نيملعملاو ةمالاو نينذؤملاو هيف ملع بلاط وأ العم وأ انذؤم وأ اذكدلبب اماما نوكي
 ىف كرشم لام ىف الو (ش) و (م) قالطالا نم كلذ لك اذكدلبب وأ . ًاتلطم

 لوصا نم ىذ هارتشا ابف بج وأ . ةميرشلا عورفب (ص ) يلع بطوخ ولو مكحلا
 ةسخ ىلع نيتاشك دحوملا ىلع ام مهيلع فعوضف بلنت ىراصن الا (قا )نيملسملا

 وأ ث ارانيد نيرشع ىلع رانيدو مهرد ىتئام ىلع مهارد ةرشعو ڵ تارقب وأ ةرعبأ

 جالملا ريغ رامن ىلع سخلاو جالملا رامن ىلع رشعلاو نيعبرأ ىلع نيتاش

 ىناثلا بابل
 عون ف نانكلا ف تعض ناو ةيآلا « ءارقفلل تاقدصلا امنا » ىف نمل ةاك زا

 بجب وأ (ح) و ( م) و (ان) ىزجأ رظنلاب عون ىف مامالا اهعضو وأ ى منم دجوي

 مالسالا فعض نا الا كرشملا ال (ش) اهنم دجوي ملام الإ عاونالا كات ىلع اهقيرفت

 وأ . ىنل الو (ق) نيكملا ىمذلل ةرافكلا ءاطعا ىفو ى هب ةيوقتلل مامالا جاتحاو.

 نيملسملا ةماعل ةعفنم هيف نمو 2 زاغو مراغو ء بلقلا فاؤمو (ان ) لماعل تزاج

 كرشم هاضقتسا وأ « لع ريغب ىضقي ضاقل ال ( قا) نبلوتم ريغ ءاينغأ ولو ضاقك



 (اهتحتسمل اهنم ىلمي ام رادقم ) ٦٢٣٢

 ممرد ىت ثام كاام وهو « ثراو ةبهو ءارش وحنب هل عامجا تلحو ضا ريغ هنال

 .لثمو رشع ةسمخ أ . نب:الث وأ ) ح( نيهبرأ وأ . نيسح وأ . هنيد ىلع ةدايز

 ذا هنم ذخؤت هنا ثيح نه ينغ هنا هيفو ث ةاكررلا هتمزل نم وأ . ابهذ هنميق كلذ
 ناف ةاكز مكتمزل له لوقيو ةاكزلا مهيطعي ركب ابا ناو « باصنلا كاذ عم جاتحي
 .هيف انل لام ال اولاق ناو اهليا مهيطعي ةاكز نم ىب ام مهاطعأو اهيلع مهبساح معن اولق

 جاتحي ام لكن م هلايعو هيفكي ام هل نم وأ . امات ةلكرلا نم مهبيصن مهاطعأ ةاكز

 .لسو هيلع هللا ىلص هنال (ص ) وهو نكسمو مداخ ىلع ةدايز لصأ عيبب ولو ء اماع هيلا

 وأ . ةنس ةقفن لجرلا ركب وبأ ىلطعبو ء ةاكزلا ريغ نم ةنس ةقفن لاملا نم رخسي

 .ةريخالا ةعبرالا هل ىودبو ط ةنس ةن هو بكرمو تيو مداخو نانج هل ىرضح

 هبكرم ريقنلا نأ اذه نمو ى فراعتملا ىوغللا ينغلا ىلا ارظن اذهو ى منغو ةلوحو

 ىواسي ام هل نم وأ . امه وأ . اهاطعي هنا عم هل مداخ ال هسنن مداخ وهو ، هالجر

 فرتحم ىوقل الو (قا) (م) لاوحالا فالتخال رظنلا مجرلا لب دحال وأ . كلذ

 .ىلعاسهب وةتمل الو ء ةثبعم وأ 4 ملع بلط يف اهيلا جاتحا نا وأ ء ةفرح دجي مل نا الا

 ى هدجن ل نا هب نيزت ام ىطعت نا ةمينيل صخرو ث نيزتل اهذخأي نا الو ء ةيصعم

 وا (ان ) هنيح نم رح بناكملاو دبعل الو ؤ لاملا م ج ديرا الو \ لمعلا هلع س

 هيلع لمحو باصن هل نك مل نا فرغحلا ىوقلل تزاج وأ .ءىش هيلع قبي / ١

 (قا) ثيدحلا
 ء انضمب هبو هل وأ (ان ) لوتي مل نل الو ث يلوتم ريغ ولو صلخيل اهاطع و

 (قا ) افلاخم ولو امحر نا اهضعب هل وأ . راكنلا نم بيعشو زيزهلا دبع نب هللا دبعو
 { نا مهنم اهذخأت الو ، اباوص أطللا اودقتعا ممال ذ موعرو نم اهب قحأ انة۔افو

 نيفلاخملا تزاج انتوعد تلع نا وأ . ًاتلطم ةريبكلا ىذ نم ال وأ . كنالخ اوملعي
 .هانب ثاهقيرفتو مهنم اهذخأ ىلع انيوق نكل نكي مل وأ انم لداعلا مامالا ناك نأب

 



 ٢٢٢ ( هتقفت مزلت نهل ولو ةاكزلا زوجت )

 هتقفن مزلت نمل الو (قا ) روهظلا ماكحأ نم روماظلا ريغ ىف هيلع ردق ام زاوج ىلع

 تجوزت وأ أ جوزمت مل تنبكو (ق) هزحي لام همزلت وأ . غلاب ريغ نباك ل مفلاب

 اهليا هيطعتو ؤ ةجوزكو جوز تحن ماك اينغ اهجوز نكي م نا ىطعتف بلج ملو

 قلطم دلاول الو () ال وأ . روهشملا ىلع قفنت ال اهنالو (ص) وهو كلذ دورول
 نمل لحت وأ . فيعض وهو ًاتلطم بيرقل ال وأ . لفلاب امهتقنن هتمزل ةدجو دج الو

 قافنالا نع هانغأ ليلق هدنعو قافنالاب رمؤي ىذلا وه نوكب نأب ةوقلاب هتقفن همزلت

 اما وأ ابأ ولو

 ةيويند تاعابت اهب نوضقي ةجوزوأ ابأ ولو ث هتقفن مزلن نم لكل زوج ( ت)
 نيمراغ اوناك وأ { ةاكزلا ريغ نم مهقفنيو ث هب اهنوذفني ام نودبي ال ةيورخا وأ

 مهيطعي و ةاكزلا ريغ نم ةمزاللا ةقفنلا ةنؤم مهيطعي مهنيدب موقي ال لام ف ناكولو

 ءاضقلل ضهن نم كلذ ىف ربتعب امناو ث هب اهنوضقي ام نودجي ال تاءابت ءاضقل ةاكزلا

 هنا ليق ام الاههينباو خأو مك ه تمزل نم لك ةقفن ىلع ربجيو (قا ) ىخارت نم ال

 له هل لاقيو اهبلاطل الو ، لفطلا دلولاو ني وبالا ريغ بيرق ةقفن يلع ربجي ال

 ىوتف نم اهبلط ناف ء اهيف ناكنل هتيالول اكرت ال ء هنع اماهباو اخبوت عب كتيلوت

 دوعسم نبا لعف امكل هأت نا هل وأ . لاؤسلا هل لحي ثيحب ناكنا الا هللا هنعل سيلبا

 نم بلطلاك جوز نم بلطلا سيلو هسفنو هدالوال هتجوز نم اهبلط امنا هنا هيفو

 ازاجم لبق كلذ ىف دعب ىنعمو ( ق) هسفنل بلطلاك اهنم اهدالوال بلطلا الو اهريغ

 لابقتسالل تيلوت وأ ذ كرمع نه ىضم ام ضب ىضم ام دعب وأ « داضتلا ةقالعل
 دمب هالوتي الف لبق هلوني مل نا هنا ىلا ريشي ، ةاكزلا كبلط دعب كالونأ له ىأ

 مدقتت مل نا ىفو ولو ةيالولا اهيلع لزغت ال ينلا ءودلا قالخأ نم اهبلط نال ء هبلط

 ىخلرغلدعب وأ ء لاقيب دعب قلعي وأ ء ال لبق كاونأ مل نا كبلط دعب كتيلوت لهوأ

 مث ف عقي اك ىركلا
٣٠ 



 ٤ ٢٦٣ ( مخ ذخؤت ن٥ دلب ءارةف ىلع اهفرةي مامالا )

 ث ثلثلا ىلا هبلق نم ناميالا فعض ىأ هنيد انلئ طبحأ دانغل يل عضاوت نمو

 هاثر الب هتعاطب ربخا نم » هنا ىور امك هتعاط تانسح اذلن ىأ هتعاط اثلث طبحا وأ

 : هلوق اذه ىفاني الو « اهنم ةدحاو ةنسح هل تيقب هرابخا ىف.

 تيبلا ( هلقأ هنم لاز امهم نيدلا ىوس )
 ث « هلمع اثلث طبحا » ىور هن! اذه لديو انتلئسم ىف ال اضرف كرت نميف هنال

 لقنت ال وأ . ماؤس نكي مل نا اهبقحأ نيققا وملا اهدلب قاسف ناف دلبلا جراخ نمل الو.

 ىدنع كلذ نم سيلو ء تزجأ اهلهأ تلصوو تلقن ناو (ق) ةبارق ىذل الا

 ىمني ال هناف ، بعصم هنكسمو الثم ( نايرب ) وأ (نالجر و ) ب ليخنلا كلام لقن

 ولو بعصم ىف هردنا ناف ث ابعصم غلبي ملام هاوأم لصي مل هرمت نال لقنلا نع,

 ( نايربب ) وأ ( نالجروب ) لاكو ليكدلاب ةاكزلا موزلب ضعب لاق

 الاو ڵ منم أربتماف الاو ى مهيف فوقومللف نْلوتملا نيقفاوملا مدع نمو
 نيكررشللاف مهمدع ناو ث عرولاو ململابو ةوادعلا ةلقب لضفالاف لضفالا نينلاخما

 هجول الو ڵ لمف اهلهال هثعبو انيع اهعيب نكمأ ناو ع بيرقلا مالسالا ىلا برقالا
 فحصلملا ءارشو قيرطلا حالصاو تيملا نفكو دجسملا ءانبو لننلا جحكر جا

 جوزتيل ديقفلا اهذخأو ء قدصتلاو دلولا جيوزت الو (ص) وهو ( ان ) ملل 7

 هطايتحاو ةرافكك اينيد وأ ايويند همزل الو ىرسنيو

 لصف
 عفريو نينلاخم ولو ( ق ) اهفصن وأ . اهناكز ثلث ةدلب لك ىلع مامالا قرغي

 عفرب نأ هل رهظ ناو ء ةبيرقلف ىبرقلا اهبف ةاكز ال ىنادالبلاو مالسالا حلاصمل قابلا

 جوزتي امو هنيدو ةنس ةنؤم ريقتلا ىطعيو ء زاج هيف اهلكدلبلا ةاكز قرفي وأ عيجلا
 وأ . فعضلاو نسلا وذو جاتحملاو لضانلاف لضفألا اهيف ربتعيو ى جوزتي م نا هب

 ام وأ . ةاكزلا ترثكو لايع اذ نا مداخ ةميق مم وا . ًنهرد رشع ةسمخ مم اهتنؤم



 ٢٢٥ ( ةاكزلا ىتحتسم فانصا )

 رظنلاب وأ . فيعض وهو .باصنلا نود وأ . ةقباسلا لاوقألا ىلع اينغ هب ريصب

 ف نبد نم هيلع امو ةنس ةنؤم مراغلاو ( قا )(ص) وهب (ش) و ( م ) داهتجالاو

 ىطعأ حوصن بات نا هنا حضاولاو (ص ) وهو تي مل نا وأ فارساو ةيصعم ريغ
 هلال هلصوب ام ليبسلا نباو 2 فارسالا وأ . ةيصعملا ىف هناد ىذلا نيدلا كلذ ردق"

 فيعذضوهو اهلك اهمرغي وأ . هكسيوأ (ص ) وهو اهلهأ ىف قابلا فرصي و اينغ نا

 وهو مامالا ىأرب لماعلاو ، نالوق ماهذ وأ ًاعوجرو ناهذ هتنم ىزاغلاو ( قا )

 تيبلو ، جاتحا نا ماع ةنؤم مامالاو ( قا ) هانع وأ . ملع ةنؤم وأ . نلا وأ (ص)
 ك هينوطعأ يل اذهو مكل اذه لماع لاق هتبتر وهو هتيلماعل لماعلل ىدهأ ام لاملا

 لوتي» لقو بطخو « كوطميف كمأ تيب ىف تدعق اله د ملسو هيلع هللاىلص لاقن
 لاملا تيب يف كلذ عضوو « ىلعي له رظنيف همأ تيب ىف دعق اله اذك مكدحأ

 كلذ لاق ذا هبأرل انامضتساوأ ء همأ تيب نم جرخ هن ألمألا ركذو

 تي ىف رمع هعضوف هجاتب اهلفاكف ىرىكچ وز ىلا يط رمع ةأرما تدحهأو

 ءىفاكي ملث مهب اهتزعو مهريمأو نونمؤملا الول هن أل اهبيط ةميق اهاطعأو ، لاملا

 هلعجل الام رمع دالوأل نوكرشللا ىدهأ كلذكر ض كالذب بيط ىلع ةأرما ناطلس

 فلسأو ء هدالوأ الو رمع نوكرشملا فرمي مل هناوعأو مالسالا الول هنال ءلاملاتيب ىن

 كدالوأ دي ىف هلخ ةباحصلا لاقف ع لاملا تيب ىف هدر رمع دارأف الام ىسوم وبأ ف

 ى هلاح ىلع قاب وه لب هوفلتي نأ لبق كلذو ى اصيخرت هكرتف ًاضارق نينمؤملا ريمأاي

 رجت ريغ ةجاحل مام الا الا لاملا تيب نم فلسني ال هن أ كلذو

 مهعرو أومهملعأ ] نوملسملا ميقي ةرو ى اهداعأ لماع وأ مامأ أ ىأرالب هناك ز قرف نمو

 ملعلا ةبلط هيلوتم ىف آ ى نوءربيو اهايا هنوطعي و هيلا نودنتسي ناينكلا ىف

 روهظلا ماكحأ نم هيلع ردق ام نامكلا ىف زوجي لاق نملوةب بسن أ وهو ٤ ممريغو.

 ( ت ) (ق) ملاح لهج وأ ك مالوت نأ مهيلوتم ىف ى اهقرفيف اهقرفي ىح نوءربي ال وا

 



 ٦٣٦ غلاب ريغل ةاكزلا يلععت) (

 عال كلذ دجوي مل ناو 2 اهنم هل اوردق جاتحا ناو ء اقلطم هيلوتم اهبطعي نأ هل

 الو ء اهيطعي نم رحأ وأ ث ءارقنلا لاملا بحاص اهاطعأ الاو نيدملا ةعاجخ مدقملا

 :(ق)نامتكلا ف مالسالا ىلع اهيةارادملا ىفو . زجت ملالاو هيلا ىعدي اماعط لمي
 اهل نوميجيب امو لفنلا تاقدصو ء هنع ةارادملل هب ىصوأامب هنعأراديف عنملا رهشو

 نألو مالسالا رئاعش راهظالو ء ةيده اهنأ ىلطمملا ناغي النل ةاكزب مالعالا ىغبنيو

 االو ( ص ) ىلع تزجأ الاو لهأتي مل نا اهنع جرحتيلو ث راهظالا ضئارفلا نأش
 (ق ) جاتحي وأ . لوبقلا ظفل ىلا اهبف جاتحي

 ىنخ زهت ل ةنايخب لع نا ( ت ) ةبستحم ةأرما ولو همق ةطساوب غلاب ريغ ىلععتو
 اهيا هودكي وأ ث اهبحاص اهايا هممطب نأ (ص) ىلع زوجيو « هيملد اهفرمص هنأ ملي

 عاض اهف هيلع ناي الو هحلاصم ىف هلعجي وأ ء همطرف يلب ام ميييف ىلبت ىتح هبقاربو

 هسفن نع ةمارغلا عطق هصقيمل نا هل ةاكر ريقفلا ىلعام عطقو عييضت الب هايا هسابلا دعي

 .ىتحال وأ (ص ) وهو هرسعل هصالخ نم سباب م نا وأ . هتناعاو هعيرفت درح لب اهج

 ركب ابأ ناو ے عيبال ةبه درجم كاذ نأ هيفو « نيدلاب نيدلا عيبكن وكي الثل هضبقي

 ( قا ) ةاكزلا نم كيطعأ ايف هب كتصق ةاكر هيف لام كل ناك نا لجرلل لوقي

 ‘(ق) هضبقي ىخال وأ . هاز+أ هلصوو ىلام ةاكز ىف نالف ىلع لاه كتيضق لاق ناو
 .«يلع هنيد ىف نالف اهطعا وأ ء ىلع كنيد ىن اهضقا اهبحاصل ريقنلا لاق نا ىزهالو

 :. هدي لصت ىن ءاعولا اذهف وأ ءاذكم ضوم ىن اهلعجل وأ ء اذك اهب ىل رتشا وأ

 .ى حيحصلا يلع هزجت مل هانغ نيبتو رهاظلا ىف اريقف اهاطعأ ناو (ق) ضبق ءاعولا وأ
 .باتو ممدحأ اهذخأ ناو « كرشم وأ دبع هنأ نيبت نم هكردي اك اهدر كرديو

 (ق) اهلهأ ف اهقننأ وأ . اهدر

 .وأ . بات نا اهكأسما هل وأ . اهلهأ يف اهقننأ وأ اهدر ةريبك وذ اهذخأ ناو

 .ذخأي نأ اما هنأل ناسحتسا ةبوتلا طارتشاو ، ةيصعم ىف اهلمجي ل نا بني مل ولو



 ٢٢٧٢ ( ةاكزلا جارخا ىلع ليكوتلا ىف لوقلا )

 بتي مولو ًامزج اهكسءيف { اقلطم ةوعدلا لهأ ء رتفوأ ه اقلطم نيدحوملا ءارقنل اهنأ
 "% هل 2 وأ . ةيالولا طرش لوةب ذخأي نأ املو ء هب ىنغيو كلذب هل كحي دأ

 م ناو ى اهذخأ ,. 7 عنام ال ثح همامأ اهعضو هنم اهليةي ملو اهدر ناو (قا ) ًامزج

 نع هلام نم ىطعأ نمو (ق)سانلا لاومأنم لاصتنالا ىف وأ .اهلهأ ىف اهقنن أ هفرعي

 . افلطمام رخ ك ىز وأ . دعب هالبعأواو كطعأ ىنع طعا لاقولو 2 زهت مل ةاكز دحأ

 ةبئاغ اهؤاطعا زوجيو \ فسوي نب دواد نايلس ىل أناوبد ىفو( قا ) هجوز ز نع و أ

 ىغ وأ كرشم اهدمعت ناو اهلمح ةرجا كلام ىلعو س تاصو نا 1 :غ وأ

 هتقفن هتمزل وأ ،ةيصعم ىف اهلعجي نأ ىلع وأ « لوق ىلع ةريبكل هل لعت ال ريقف وأ

 مهمزل وأ . هللا دنعالو كلا ىف اهدر مهمزلي ٠ ٢ دبع وأ هقافنا نع اهم امزتحم

 (ق) هللا دنع

 لصف
 , ىتخ نيمأ ريم وأ ث هازجأ اهقيرفت وأ هلام ةيك زن ىلع نيمأ لكر نم

 ٠ ناو ( ق ) اهلهأ ع وأ لاومالا ىف انيمأ ناك نا هازجا وأءقحلا هجو باصأ

 نأ لبق نورخ آ زاب ناو ث هدحو اهيطعي نأ دحاول زج م دحاو ةلزنمب ًاددعتم

 وأ ؤ مدحأ تام ناو همهس ءاطعا وأ هاطعا زاج وأ . تزاج اهذخا دب نم ىنفت

 الإ هليكو اهعفدي مل اهبحاص تامناو « اهبحاصل ىقابلا اهدر ء ةلاكولا لبقي مل وأ ى ننم

 اهبحاصننجتنا خب الو (قأ) ةنيب الو عنملا فاخنا مهنم نم ملعالب في و أ٠ةثرولا رمأب

 ةدرلا : رث مألا ىف ًاضب أو ء اح نا نونجملا وأ ل هعنمب ر ام اهعفدي (ت) دترا و أ

 نيتمكر ىلمي نأ اهجارخا دارأ نمل بحتسيو 4 هليكرو ربقل عفدتو تولماك

 اهب نلعيو ءىشب طاتحبو هللا مسب لوقيو ء اهعضوم ىف اهعضول هللا هقفوي نا وعديف

 يف كلذو ء ضئارفلا رئاس اذكو نظلا هب ءاسي اللو هب ىدتقيلو مالسالل ةيوقت
 لصأ ءارقف مدع نم نا ةينامنك نامنكلا ةاكز ملق ىنعمو « رويظلاو ناكلا

 اذخأ وأ ارارمضا فاخ نإ ا رس مهيلا اهثعبو ايع اهعاب ةوعدلا



 ٢٢٨ ) رطفلا ةاك ز ىف لوقلا .(

 ثلاثلا بابلا
 لوقل ء تضرف وأ ( ص) وهو بيغرتب ندبلا ةاكز ىسنو رطفلا ةاكز تنس

 وغللا نم مئاصلل ةراهط رطفلا ةاكز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرف سابع نبا
 اومهوتي الثل.سانلا هخسنب ربخال اهضرف خسن .ول ذا ء نيك اسملل ةمعطو ثفرلاو
 عفرب ال ع ضرالاو ءامسلا نيب قلعم ناضمر » لسو هيلع هللا يلص هلوقلو ك هءاقب
 امأو خلا « ءارقنلل تاقدصلا امم » ىلاعت هلوقب اهضرف خسن وأ « رطفلا ةلكرب الإ
 'الماش وأ . اهريغو ةضورنملا ةاكزلل الماش لبق لزمق « ةاكزلا اون7و ةالصلا اوهيقا «

 نب دعس نب سيق نعو ث ةبجاو ةقدص لك اهليصفت خسن تلصف املو « لاملا ةاكول
 املف ث ةاكرلا لزنت نأ لبق رطفلا ةقدصب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ان رهأ ةدابع

 ك اهضرف طوقس ىلع لدي الاذه ضعب لق هلعن انكو ك اناهني ملو انرمأي مل تلز
 ناك « خلا قلعم ناضمر » ثيدحو رخآ ضرف طوةبس بجوي ال ضرف لوزن نال

 (قا ) اهبوجو خسن لبق
 .وأ٭ انونجم وأ ابص ولو (ص)وهو ىنغلا دحف ةقباسلا لاوقالا ىلع ىنغلا لام ىف

 .ىنا ىلع رطفلاةكز » مسو هيلع هللا ىلص هلوقل يلمي ام دجو نا (ش) اضيأ ريقتل
 امم رثك أ هيلع هللا دريف ريقنلا امأو ء هللا هيكريف ىنفلا امأ , نيملسملا نم رقنلاو

 .دلوو سننلا نع (ق) مهسفنأ نع اهنودؤيو اهنوذخأي ةباحصلا ءارقف ناكو « ىطعأ

 ةدايزلاو ء ةياور ىف مالسالا ديق ةدايزل (ص) وهو كرشي مل نا وأ . قرو غلبي ا ريقف

 سابع نبا ثيدح ىف رم امي طعملا ىف ركذ مالسالا نأ هيفو اهلوبق نم دبال ةقن نع
 عورفب بطوخ ولو كرشلاو « ملسملا عرشلا يف دوهعملا مئاصلاو « مئاصلل ةراهط اهنا »

 ناو كولمم لك نع ةاكزلا لجرلا جرخي سابع نبا نعو ى لمعي ال نكل ةعيرشلا

 الماح ولو ةقلطملا الا اندنع هتقفن مزل نمعو 2 ينثو وأ نارصن وأ دو ناك
 ًاعضرم وأ



 ٢٢٩ ( هب تاتقي ام لج نم رطفلا ةاكز )

 ردابتملا وهو موزل الب ولو قفني نم لكنع وأ . ةيجر ةدع ىف نمع مزلت ( ت )
 :دلو نع وأ ء عفان هذيملت دالوأ نع ىطعي رمع نبا ناكو مهثيداحأ يف ةباحصلا نع

 نم ال ء هسفن لام نم هنعاهيطعي اينغ ولو غلاب ريغ نع وأ ، زحي ملنا لب ولو ريق

 :اهقر نعو اهنع وأ . لام اهلذاكن ا اهنع ال وأ . ةجوز نعالوأ . ينلا دلولا اذهلام

 .لوق ىنعمو 2 ينغ ولو هل كولمم لك نعو ث هجوز قر نع لطعي رمع نبا ناك ام"
 .ىف فذخف اهب مهيف بطاخم هنأ ء اهب نوبطاخم لفطو دبك م هنع ىلعت نهنا خيشلا
 .جرختف هاليتسالا رطفلا ةاكز بجومو ةيباتكلا هجوز نع الوأ . ريمضلا لصواو

 نم ىمف لام هل ناك نا هنع ال اهنف ةقننلا وأ . جوزلا نعو لام هل ولو لطلا نع

 (ق) رجتلا دبع يفو (قا)هيبأ لام ال هلام
 :الب املو بلُح نكل انبل ولو ( ق ) ناضمر وأ . هماع ىف توقلا لج نم ىهؤ

 (ق)رييختلاب طقاوبييزو ربو ريعشو رمت نم وأ ًاديصوابواَرحَص المطقي القبو مظع

 نعو(ح) رب نمهفصنو ريش وحن نم وه وأ ( ش ) و ( م ) و( ان )سفن نع عاص
 ملسوهيلع هللا ىلص صخر لاحلا قاض امو رب ىأ ماعط نم اعاص ج رخن انك سابع نا

 هعبتو هريغ رمت نه عاص نع ماشلا رب نم نادم ىزهب ةيواعم لاقو « نيدم ىطعن نا
 ترثكو 7 اعاص اهريغ نمو نيدم ةطنحلا نم جرخي هنع هللا ىضر رع ناكر ء ضعب

 لسو هيلع هللا ىلص هدهع ىلع ناك امك اهنم عاصلا ىلا سانلا درف يلع ةفالخىف ةطنحلا

 نزوي هنا نبل نم ندملا وأ عاصلا ىنعمو ث اهبوجو مدعىلع لاود تافرصتلا ءالؤهو

 هالعا غلبي ءانا !غاصي نا اذه نم ىلوأو « نالب قباسلا رييختلل هريغ وأ ارب عاص

 ةميقلاب وأ . نيسنجب سفن نع زوجحنو ( ق ) نيلب غلبيف هل زحي وأ . رب وحن نم ليكآم
 ( قا )( ص ) وهو اهب الو امهب الوأ . نميأ انيع

 دلو وحن نم هدمب ثداح نع جرختف ( ص ) وهو ( ح) رطفلا رخ نم ىهو
 . - ٠ ٠ . “ ٠

 نع ال هدعب ثداح نف ) ش ( بورغلا نمو ا . هلبق بهاذ نع ال , قرو هجوزو

 



 ٥ ٤ ٢ ) ةقدصلا راثكا بدن (

 نعو ( ان ) ىحضالا ةليل ىلا وأ . رهشلا مامتوأ دغلا وأ . ليللا ىلا ( ق ) لبق بهاذ

 ى تاقدصلا نم ةقدصف اهدمب وأ ئ ةلوبقم ةابكزف ةالصلا لبق اهادا نم سابع نبا

 ضعب اولأسل اهب لجي م واف « لاؤسلانع مويلا اذه مهونغا » ملسويلع هللا ىلص هنعو

 (قا )الوأ .رخآلا هغصن ىف وأ . ءارفنلا ةجاملناضمر ىف اهميدقت زاجو ( ق ا )مويلا

 قالطاو هب ذخؤيال اولاقو ى انضمب هبو نيدحوملا ءارقفلل وأ (ان) ةاكزلاك لهأت نل ىهو

 نوكت ال اضيأو ء ةيناملا ةاكزلا باحصال ىه ةباحصلا نعو ث هيلع لدت ثيداحالا
 ةاكز نود ىمه لب ةبالولا طرش ىف فالملا تيأر دقو ء لاومالا ةاكر ر نم مظعأ
 (قا ) 1 ابهر نا و أ ۔ ًاضب أ نييمذلل وا أ۔اهبوجو ءاقبب انلق ولو ى ال

 ى ءافخإب ناريجو ةبارقلو ناضمر ف ايس الو عوطتلا ةقدص راثكأ بدنو

 طرتشتو ، لفنلا رئاس اذكو لضفأ اهراهظا ث ءادتقا ءاجرو ءاثرك دسفم نميأ ناو
 ءلوهجملا ةيدو ث ءاضعالا ةاشو غ شارفلا رانيدو ء رطفلا ةاكزو ع لاملا ةاكزل ةيالولا

 مارحلا وأ ةيرسلا وأ ةجوزلا ربد ىف ءطولل ةمزاللا ةنالثلا وأ ث ريناندلا ةسمخو

 ى بط ريغل عطق نمهسفن ىف لعف ايف ناسنالا مزلي ادلو ے ىثالاو لجرال ةمزاللا

 الو ء ةأرملا سأر رعشو بادهالاو ةيحالاو نيبجاحلاو ةيصانلا رمش صقن شو 1

 ميتو لاستغاو هاجنتساو ءوضوك ث ريهطتلا قلطمو لسنلا طايتحا ىف طعب

 .دلولاإأ هيطعت ليقو ء ةميشملا فتدسفأ ايف ةلباقلا لطعت املو 2 اهضيحو رامجتساو
 (قا ) كاذ نم ءىثل ال وأ . ىلوالا ةسسخلل طرتشت وأ



 ٦٤١ ( موصلا يف عبارلا نكرلا )

 باوبأ ءهيسو :مرقص ,فو

 ةمدقملا
 ك جراخ نم فوجلا لصي امع كاسما ًاعرشو ، ام ءىش نع كاسمالا ةغل وه

 بارشلاو ماعطلا نع كاسمالا لاق نمو « برغملل هلبق ةينب رجفلا نم ةريبكو عامجو

 ًمانيا هفراعل هئازجا ةقيقح ركذ دارا اماف « موصلا دسفي ام عيمج نم هريغو عاجلاو
 ركذي نأ ى موصلا دي ام عيمج نم هلوقب دارأ وأ . كلذب هلهج نم هفرعيل ال هل

 ةدسفملا ةيقابلا ءايشالاو ع موصلا دسفي ام عيمج نم هلوق لدب موصلل فراعلا عماسلا

 موص ضرفو ى عماسلا اذه لعب عماسلا اذه ريغل فيرعتلا لصحيف موصلل
 ةيناثلا ةنسلا ف ناضمرب خسنو (قا ) كلذ لكوأ . رهش لك نم ةئالن وأ . ءاروشاع
 لكنم ةثالث نهو ، تادودمم مايأب ءاروشاع وأ نابعش نم نيتليل ىضمل ء ةرجملا نم

 (قا ) ضرف م ماعطالاو هموص ىف ريخ وأ .هلبق موص ضرفي م وأ . هب نه مث رهشا
 لج لاق ليللا حيبأ من مني ملام ءاشعلا ىلصي نأ ىلا برغملا نم لالحلا حييبأو

 رهش مايص ىأ لدب وهو « ناضمر رهش_ لاق نأ ىلا _مايصلا مكيلع بتك» العو

 ةيناثو ةيركذلا ةيدهعلا للب « رهشلا كنم دهش نهف » لاقو فاضملا فذحو ء ناضمر
 ،ًبلاغ ىلوالا تسيل كلذك ن يتركتلا ةيناثو ىلوالا سفن ىه دحاو ىنمل نينفرعملا
 نيتركلا ربغ ىف كلذ نال خلا « هلا ءايسلا ىف ىذلا وهو » بلاغلا ريغ نم سيلو

 وه ىأ فوذحم ادتبملاو فالخ الب ىلوالا سفن هذهف « دحاو ادتبم نع امهب ربخل
 ىنمب نينركنب رابخالا ةلق ليلقلا نم اذه دع هجوو ء ضرالا ىف هللو ءامدلا ىف هل

 ةاك زاب هيلع ىخسيف عئاجلا ركذتو سفنلا ةوق رسكل هنأ ثيح نم وه و ،دحاو.
 هصيصخت ثيح نمو ث ةلع ال هل مزال اذهلاقي دق نكسا ىنعملا ةلوقعم ةدابع ةقدصلاو

 دبعت نيمولعم ددعو تقوب

٣١ 



 ٦٢ ) ةيؤرلاب الا موصال _ كشلا موب موص نع يهن (

 لوالا بابلا .
 .قافن وأ (ص) وهو ةيصعم باحس كي مل وأ . لفنل ولو كشلا مدب موص

 مويو لبق نم لصتم موصو لفنل زداج وأ . طوحأ وأ . ىرييخت وأ .هوركم وأ

 هيف كاسمالا نس وأ . بدنو ( قا ) باحس كي مل وأ . مايالا رئاسو أ . ديتعاو

 وأ (ص) وهو (ان ) ةمزاج ةين ريغ ىلع هنال ديعاو مما ءاج ناف ربد امقوت ىحذلل

 (قا)(ح) رفاسملا ماص ام الا وأ . هل عجرب ناضمر فف موص لكنأ ىلع ءيزج

 .اموي اوموصت ال ىأ « نيموي الو مويب ناضمر اومدقت ال » ملسو هي هلع هللا ىلص هنعو

 مهوي الثلو الثلو هل اووقتل هرهغو ناضمر نيب اوامفا لب ء ناضمرب تالصته نم هوي الو

 « ناضمرل اورطفف نابعش فصتنا اذا » لسو هيلع لالص هنعو هلك ن اضهر كلذ نأ

 موصلا اوكرتا ىنعملا نوكي نأ زوجيو ع لاصتا عم رثكأب مدقي ال نأ ىلوأ باب نف

 (ص) وهو رهشلا وأ . مويلا ضقني مل ام ربمللب دعيو ى نيموي وأ مويب ناضمر لبق
 الف هرذني وأ بجر موص ىوني نأ لثم روهشلا رئاس ىف كشلا موي ربتعيو ( ق )

 ۔ هموصب ةيصعم ال نكل (ص ص) وهو معلا مدعل ةقفاوملا دصق ىلعو هنم هن أ ىلع همصي

 (ق)ال وأ
 لصف

 ل اومنأ أ ىأ « اوردقاف . ناف ء هتيؤرل اورطفأ او هتيؤرل اوموص » ىور

 نهو اهنم نوكيو ( ص ) وهو مجلاو ( ان ) هلوأ نا نابمشلو هرخآ مغ نا نيئالن
 كنلا موي نيماص » وأ (ش)موجنلا باسح هل اوردقا وأ نيرشعو ةحسن

 رادقالا هب رسفي الف كشلا موي موص نع ىهنلا دورول ، فيعض وهو اخ " لوأ ١

 ناضمر نم سيلو ةلبقملا ةليللا نهف ى راهنلا لوأ ولو سمشلا فلخ ىؤر ناو ( قا )

 هآر ناو ء اهنف سمشلاو لاوزلا دعب نا وأ (ش) و (ح) د (م) و (ان ) هلدأ ىف
 امأو ء رع هيلع صنو (ص) وهو انع رهشو ناضهر نمو ى ةيضاملا نف اهفلخ هلبق

 



 ٢٤٢٣ ( نيلدعب رطفيو لدعب ماصإ )

 هقالطال المح هدعب هومتيأر اذا اهانممف اورطتتالف اراهن لالهلا متيأر اذا » هنع ةياور

 (قا) هدييقت ىلع
 المعو نيقي ءافلا هيف نال لطاب وهو ال وأ (ص) وهو ( ان ) ماص هدحو ءآر نمو

 لاوش ةيؤر وأ ء نابعش دمب هتيؤرل فلاخ ناو ( قز انيقي الو ادع ديفي ال امم هريغب

 (م)ال وأ (ش) و (ان ) راطفالا ف قدصي الذا هنم أربي التل ارس رطفا سانلا راطفا

 لجعي ال نا حضاولا نكل ى هل عفن هنال راطفالا ىف قدصي ملامناو (ق) ( ح)و

 هنال لكالا دمعت هناب رقب ىتح نايسن وأ ضرك ارذع هل نا ناكمال ةءاربلاب هيلع

 ىدع نبا ثيدحل مباتي ال ناكولو هقدص ناكمال هنم أربي ال دق دمبو ى لالهلا ىأر

 سمشلا ىرت » لجرل لاق لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا امهنع هللا ىضر سابع نبا ىلا
 لمعلا ىف هفعض انرضي الو فيعض هدانساو « عد وأ دهشاف اهلثم ىلع لاق معن لاق

 هتءاربب ةميرذلا دت هنا باوجلاو ، لصالا ىلع هئيجم با ودالا عيمج ىف هب

 ,قيرط نم نيتلداعو هبو نيلدعب رطنيو ىبارعأب موصلا ثيدحل لدعب مامبو
 (ص) وهو (ان ) معلا ال لمعلاو كلا ةرتاوتملا ريغ ةداهشلا دافم ذا ڵ ملعلاالعرشلا

 هب لمع نمو (م) امهب راطفالاو موصلا وأ . هب رطفيو ماصي وأ . ةمذلا لغشل هب ال

 ةرافكلاو رفكلاف مصي ملف ةرهشلا وأ امهاغلا نمو ث هتلزنم تسخ دحاوب مصي م

 هيلعو هسفن هتيؤر ةجحلا نا مهوتو { ةجح كلذ نا لهج نا طقف لدب وأ (ص) وهو
 طرش امهركد نال « اورطفاو اوموصف نادهاش دهش نا » ىف ليلد الو ى نويناهلا

 دحاولا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هناكف يبارعالا ثيدح ليلدب موصلل ال راطفالل
 (قا ) امهب رطفيو امهب ماصي نانثالاو هب ماصي

 « هللا لوسر ادمحم ناو هللا الا هلإ ال » هلوقب ىننكاو ىبارعالب قثوت امناو

 ولو ماصخلا رما ربغ ىف لسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا وهو لدعلا ماما تحت كلذب هنال
 ملسا ولو دحام هب أربتي وأ هب ىلوتي نا ىف اذكو ء هتلادع تطرتشال هرما ىف ناك



 ٤ ٤ موص ح ( ؟ ٨ ريسالاك ناضمر فرميال ن )

 قح كلذو همالسا لبق هملعامب سو هيلع هللا ىلص ذخا الدع ناك كلذ هلوق تقو ىف

 نأل هللا لوسر هلوقب قح هب ءاجامو انلوق نع ىنتك او لبق ملسا هنا ردابتملو

 وا ةما وا دبعب ماصيو ، لوسر هنا "رقا دقو هللا نم قحالا ءيجي ال لوسرلا

 توك ك اوباريمل نييلمج ادعاصف ةئالثو عفدتال ةرهشبو انل ( ق )الوا لودع ةرح

 ى رهشلا دعب نولبقي الو راكنا ال ثيح لايماو ساياو ةماماو حاكنو بسنو

 مغ ةدش ىف سانلا نيب نم وا ، هنم ىريال عضوم يف هنيؤرىعدي ناك بذكب مهتم الو

 رهشالاب ةدتعفو ںلالهلل نيد هل نكم فن راجو رض عفادو

 نا هنا رهاظلاو ث مغ ولو اموي داز نيثالثلا دعب لالهلا ري ملو لدعب ماص نمو

 نا وأ . هتيؤرو دلب لكو ء مغ نا الا موب داز لالهلا ري ملو نوئالث متو نيلدعب ماص
 ًائالخ ليقو ث ةيئانلا دالبلا اعاجا ليق ىعارت الو ( ق )( ص ) وهو تدعابت

 لالهلا نا دجوف ، برغملا ى الثم هدلب ىلا جاحلا ءاج اذا لاق نم لق اك( ص ) وهو
 د هب ذخؤي ال لطاب لوق وهو جلا ةداعا همزل جحلا ىف مهيؤر لبق برغملا ىف يؤر

 اليهس ىرن اك ًامدعو ةيؤر موجنلا ضعب هب فلتخي اف هنا ىعارملا دعبلا ىف رهاظلاو

 اهيلع لطم لبج نم ىري اليهس ىمسي دلب نه الا سلدنا ىف ىرب الو
 مرحلاو رصبلا فيعضو دمقملاو ىععألاك ك ناضمر ةفرعم ىلا لصوتي ال نمو

 طلتخملا ريسألاو رغي ال ثيح سوبجملاو ى نبدرننملا هوحن وأ لتق نم افوخ ىنتخملاو
 ءاضق ءازجا هدعب وأ. ءادا هازجا ناضمر قفاو ناف هموصيو ارهش ىرحتي ء هيلع

 ةكم ف نم ةداهشروهظب ةفرع موب لطخو ةلبقلا طخك الوأ (ص) وهو داعا هلبق ناو
 ض اهتعقب رسعت مدعلاعامجا هيف رذع الف اهتعقب أطخ اماو ى رع امىلع ديعبو اهنم بيرقو

 هيزججي وأ . كلذل الو ناضمرل هزهي مل ةرافك وأ رذنل وأ اعوطت ناضمر ماص نمو
 هيلع بجو نمو (.قا )هاون امل ءازجا رفس ىف نا وأ . فيمض وهو ( ح) ناضمرل

 ك همامنا نم دبال لاح لك ىلعو ، هيزبجي ليقو « ىدنع هزيب مل اعوطت هلخدو جحلا

 



 ٢٤٥: ( ليللا نم ةينب الا موصال )

 هنال اضرف هبوني نا ىلوألاو 2 هازج الفن الو اضرف هوني ملو هغلكتف بجي مل ناو

 لخد نهو ال ليقو ء هداعا الاو همامنا همزل الفن لخد نمو ء هقاطا فلكت ام دعي

 همامنا هيلع ضرفي هنا الا ًاضرفا لوحتي ل .الف

 لصف
 ثيدح اماو ء دبعتهنا ىلع ( ص ) وهو ( م ) و ( ان ) ليلل نم ةينبالا موصال

 زاجم ىوغل هيف موصلاف اراهن كلذو « مئاص ىناف لاق ال تلاق مامط كدنع له »

 دجأ مل ذا لك ألانع فكأ ىأ « ليللا نم ةينبالا موص ال » ثيدح ةنيرقل ىعرش

 لونم هب رطنيل ماعطلا نع لاؤسل ليلعت ءافلا وأ لكألا ىنع ىنتني ىأ . لك 7 ام

 امب اوتهيال نا ءايلوألا نأش نه نا » هيفو ىوارلا ةياكح ىف وأ \ذئنيح باوإلب

 عسولا ىلع هلاوحا ىف هانبم ناو « هب مهلا زاوجل ايب لمف هنا باوجلا « هب نورطفي

 ىصحمال ريثك كلذو ذلي ام لعفي و ءاملا بذعتسي ناك اك« فودتلا قيض ىلعال

 ربخأ وأ ء دوجوم وهأ هب رط امع لأسي نا هقح ىفاعونمم سيلو فوذحم ليلهت دأ
 .ةقيقح لعافلا مسا نال موصلل ءاشنا ال ٤ مئاص ىنال ىل ال كل ماعطلا نع تلأس ىا
 ىنثتساو ىون وأ « ليللا نم مايصلا تيبي مل نل موص ال » هلوقلو ء لمغلاب سبتلللا ىف

 ناضهرك تقولا نيتم ضرفل لاوزلا لبق تزاج وأ . تالامتحا راهنلا فصن ىلا

 هنال ًارفاسمو اضيرم الا ناضمرل مزلت ال وأ (ش) لفنل وأ:(ح) ةروذنم مايأو
 ( قا) فعضو ىنعملا لوقع هنا ىلعو ث هتقوب صوصخ

 موق ىنعمو ث بجاول ءادا بورغلل رجفلا نم ناضمرل هداقتعا الثم ىهو

 لاقي ال ذا هدمب مويلا وه قباسلا مويلا دغو ث قباسلا مويلا دغ حبصا ادغ حبصا

 .ى دودحلا ددمتملا موصلا نم لكلل ىلوالا ةليللا ىف ينكتو ك هلبق ةليلل دغ هنا مويلل

 (ص) وهو:(ان ) ةالصلاك ةدحاو ةدابع موي لك هنا ىلع لضفأ ةليل لك ديدجتلاو

 نع اهلصف زاوج هدربو ث ىلايللا لصفل ةدح ىلع ةدابع موب لك هنا ىلع بجاو وأ



 ٢٤ ) ضرنملا ضيبالاب كاسمالا بوجو (

 ولو ادمع ةين الب حبصا ناو ى اعامجا ىزيي هنا هرهاظو ث ادحاو اضرف ناضمر ىرب

 ءاضقلاف نايسنب اماو (ق) (ص ) وهو وه وأ . لدبلاو رفكلاو ةرانكلاف لهجب

 رفكلاب عييضت لكف ضعب لاق دقو ، راطفالا دهمت هبشي ةينلا كرت دمعت ناىنخي الو

 قحلا وهو (م) و (ان ) ماصي امب ةينلا صيصخت نم دب الو « مادهنالاو ةرافكلاو

 ارفاسم نا الا وأ . هريفل هيف ىونملا موصلا ناضمرل ىزجي وأ . ةينلاب ةالص نييعنك

 عفر ةين قالطا ينكي امك ث موصلا قالطاو هيلع موصلا بوجو مدعل هاون امل ماص ان

 دارم مفر ناو أ ناضمر ريغل هاون هنال قلطب مل هنا هدربو ث ةالص لكل ثدحلا

 [ قأ ] هيلع ساةي الف هتاذب دارم موصلاو هريغل

 ىناثلا بابلا
 فلكت الب ناك ثيح دحا لكل نيبتلا هنال ء رمحالا رجفلاب كاسمالا بجو

 يلع عامجالا دقمناو ث هب لمعلا زوجي ال لطاب وهو قرطلاو تويبلا ىف ريظي ثيحي

 دصب يلع لوقو ، ضيبالا راشتنا عسولا ىنعم نم رجفلا موهفم ىف ىفكيو « هفالخ

 ىلا راشأو ء ضيبالل يلص هنال لمتحم ضيبالا طيخلا نيبت نيح اذه : رجفلا ةالص

 ك وه هبجومو (ق) قحلا وهو مجلاو (ان ) ضرمتملا ضيبالاب وأ . هتالص ءدب تقو
 هدعب هلكأ ناب نه ، ديق هنال ال ةلجلا ىف عولطلا مزال نم هنالف نيبتلا ركذ امأو

 وأ . ةميرذلل ادس هلبق هبجوأ اضعب نا ىتح طوحا وهو (ش) و (ان ) هموب ىضق
 هنا انظ راج كرحت وحنب وأ ، ربخ الو رظن الب لكأ نمو (ق) ءاضق الف هنيبت
 ى ىهاذاف اهنبويغل رطفأ نمو (ق ) اصيخرت اموي وأ . ىضم ام داعا دعب نابف روحسلل
 مل ذا ةمرح كته الب ليللا ىلا مايصلا متي مل ذا (ص) وهو مجلاو (ان ) اموي ىضق

 (قا) ال وا. ىضم ام وأ .دمعتي

 تباغو انهاه نم راهنلا ربدأو انهاه نم ليللا لبفأ اذا » ملسو هيلع هللا ىلص لاق



 ٦٢٤٧ ( ًارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم )

 تقو لبق ربدي راهنلا نا مولعمو « لك أي مل وأ لك أ مئاصلا رطفأ دقف ك سمشلا

 ء اهعضوم ىفخي و اهمرج بيغي نا اهبيغب دارملا وا . سمشلا بيغب هرابدا ديقف ز راطفالا

 ض امل رويظ رجفلا ءوض رويظ نا اك ث اهل روهظ هروهظ نال لماكلا اهبيغ كلذف"

 مويلاوأ . ىضم اممدهنيو ، هعضوم ءافخو اهمرج بويغ صرقلا بويغ اذكو
 ميقب وأ لسغب ةبانجلا ثدح مق عفد عييضتب ةهبش ةبانجللب هطقن ىف فالغلا نال اصيخرت

 ليل نم وأ ثاراهن مالتحا وحنب كلذو هتامدقمو عفرلا ردق هيفو ث حبصلا ىلا رذمل
 هنا ةياور ىف هل ليلد الو الوأ (ان ) ساننلاو ضيح اهمييضتك هبلغو هب ردي د

 ةروصب و أ سان هنا لامتحال « مالتحا ريغ عامج نم ابنج حبصي » لسو هيلع هللا ىلص

 باامخلاو « ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم » ثيدح ليلدب رذعا لسنني مل ناب بجلا

 ى حبصأ ىتح هب ردي مل مالتحاب ابنج حبصأ نمل لماش وهو ث لاح ةمقاو ىلع مدقم

 ىف ايغملا نا رهظ ثيدحلا اذهبو لسغلا رادقم ميض نا الا ارطنم اذه حبسب مل ليقو

 (قا)مفرلا ردق ةرشابملا مدقت هناو طقف برشلاو لكالا ةيالا « نهورشا نالاف »

 ثيح لخد هنال (ص) وهو مدهنا ىسن وأ ى رجفلا دعب هبتناف مايقلا ىون ناو
 ركذب ىسا ناو( ) ظاةينسالا داتعا نأ (ص) وه (ت) مويلا وأ . جورملا كلعيالا

 (ص) وهو ( ان ) مادهنالاو ةرافكلاو رفكلاف هركذب ثبع وأ امهنمادا وأ رظن وأ

 ىما ناو (قا) نمنم ءىشب ال وأ (ش) هب ال وأ (م) عبوت نا رظنلاب طقف وه وأ

 هنمو ىذني ال ام لاصيا دمعب مدهني و مويلاف ة ةدمعتم ريغ ةرطخ وأ ةرظن درجمب

 قا( )(ح)الوأ . مغلا نموأ (م) و ( ان ) فوجلل اناب ام دعب قيرلاو عمدلاو دمئالا

 . اقلطم ا أ . ةلبقلا تزاجو ث فالخلا ىلع ةلصفنم طاخمو قيرو عمدبو١

 (قا) رطفت وأ . باشلل

 . هب كحي ىنلاب وأ ، امهب لسغلا بجوم نا رهاظلاو ىدوو ىذ راطفا الو

 ادمع .قلا فو (قا) ءاضق ال وأ . مويلا وأ . وه وأ . مادهناو ةظلغم ىذللاب وأ



 ٦٢٤٨ ) فوجلا لصيام لكب موصلا ضقتني (

 يف ماعطلل ةلماعم هنالو ليق ث مدهب امل دمع هنال (ض) وه ( ت) مادهناو ةرافك

 هنا هيفو ، لكالا ىلع هسايق وه كلذو { الوخد لكالا ىف هتلماعك جورخ هلخدم

 (قا)(ان )مويلا ءاضق وأ . (ش) و (م) وهوأ . هيف ةذل الو لكالا سكع

 (قا )ال وأ .هاضق ةبلغ وا 2 انايسن هعلب ناف هيلعوال وأ. فعضو ءاضق دمب مل ناو

 لمحيو « هيلع ءاضق الف ءىقلا هعرذ نمو ث ءاضقلا هيلعف ىقتسا نم ه ثيدحلا ىفو

 هلبق ام ىلع ال دسملا هبق درو ام لحم ىلع ءاضقلا لمح لصالا نال مويلا ءاضق ىلع
 الصو ناف س فناو ربد ىف هركو نذاو ركذ ىف ءاود لعج زاجو « صنب الا هعم

 لصوبال ركذلاو غامدلل لصوت نذالا ليق (ق) وه وأ .مادهنالاو ةرافكلا فوجال

 ء فوملا قلطب نوكحي مهنا الا ةبقثب ال حشرلب اهنم لوبلا جرخي هنال ، ةدعملا لخادل

 نم حشرت اهنأ ىعدي نا الا ةدعملا لخاد صوصخب ال نطب ىف بنث وأ ةرسسب ولو

 هقوذو ىبصلل ماعطلا غضم ال مصي مل ناو كلعلا غضم هركو ث اهلخاد نم اك اهجراخ

 ذمئالاب ال ربصلاب هركوأ . مويلا ءاضق هب وأ . هرك وأ . مجلاو (ان ) لحكلاو ناسللا

 انباحصأ هركذي امناو (ح )هيف مامط ال امب زاج وأ . هب لحتكأ هنا ثيدحلا ءىجم

 ءاج لب ث لاكشا الف طرش اضيأ مهدنع هنا عم هل اديلقتو هب المع ال هبهذم ًاديبقت

 .ىذلا وهف ةرورض الب ناضمر ىف اراهن لحتكأ لسو هبلع هللا ىلص هنا ثيدحلا
 (قا ) انباحصا هب كمت

 هب ةظلغملاو مادهنالا ىفو ث لوق ىف موصلل ةدسنم ىهو ةريبك نيطلا لك أو

 .ا راهنلا رخآ هركي وأ . حابمو ةدابعل كاوسلا زاجو: ، رم دقو ىذفملا ريغ ىف ام

 وأ . هب هرخآو فوخلل اعزن لقأ هنال سبايلاب ىلوا باب نمو بطراب هلوأ زاج وأ
 .ىور ضعب دنع كاودب عطق الب فولا ىلع راطفالا بدنو (قا) ًاثلطم هركي
 رييصنب ىزاجي وأ . كدنع هحير نم ىأ « كسملا ير نم 'هللا دنع بيطأ هنا »

 .ركذلا سلجل كسمتملا باثي اممرثك اب بائي وا : كسملا ير نم بيطا ادغ هتكهم

 



 ٢٤٩ ( موصلل ةضقان رئابكلا )

 ةحئار وأ . كدنع كملا ير نم هللا ةكئالم دنع بيطأ وأ . كملا نم لضفأب وأ

 هل بسن وأ . هب هاوس دبعي مل ىأ هلل هناو (قا) كساك تادابعلا ةحئار نيب موصلا
 هدريو هاوس ملاظملا ىف بهذت تادابعلا نال وأ . ءاثراك تادسفم نع هدمبل ء اتيرشت

 . حلا « اذه برضو اذه متش دقو مايصو ةقدصو ةالصب ىأي ىذلا سلفملا » ثيدح

 (قا) ربص هنال هاوس هباوث ملي ال هنال وأ

 .« مجتحملاو مجاحلا رطفا » ثيدحل رطفت وأ . تهركو أ (ان ) ةماجحلا تزاجو

 هركي اب ارضاح ولو ىلونملا ركذ ىهو رطفتو (قا ) ةبيغل امهراطفا نأب بيجاو
 ( قا )نذا وا بحا ولو هصقني امب هركذ وأ .ناتهب مساب اذ صتخي وأ . هبف نكي مل ولو

 بذكلاو ، سانلا نبب رشلاب ءارغالا ىهو ةميخلاو ء نذالا وا لحلا اهيف زوجي الو

 نبقسيو'ع ءوضولا نضقنيو ى امده لامعالا نمدهبو ، ةوهشلا رظنو ةرجافلا نبهلاو

 ىضم ام ضقنيو كرش ىف قافنبو (ق) نهيلع امايق ةريبك لكوأ . رشلا لوصا

 وأ ائيبن وأ ديحوتلا ىفن امك ةحراج وأ قطن الب بلقلا لهف وأ « لوقلاب ناك ةاوس

 لعنب نوكي هنا خيشلا ركذ دقو ء امهريغ وا سأر وا دي ةراشإب كلذ وحن وأ بانك

 ةضمضم ىف قلحل ءاملا قبسب ال ى ةتس ىال افالخ ضرفلا كرتب ضقنلا نوكيو

 . اموب ىضق نيلوقلا ىلع الاو ضرفل نا وا . ةالصلا تقو ىف نا وا .: قاشنتساو

 (م)هيضقي وا (ص) وهو مجلا و( ان ) انايسن برشو لكأ الو (قا)ًاتلطف هيضقي وأ

 (ق) انضعبو

 (قا ) رغكالب ةرافكو هؤاضق هيلعوأ (ش) ال وأ ( ان ) انايسن عماج نم هيضقيو
 رارطضاو امهيلا اجايتحا دشاو ةرودو ةلءامم رثكأ اناك امل برمثلاو لكألاو

 .(ص) ىلع ةربغو باذك نمادب دجيال اهالو ء عاجلا ىف رذعلا نم رتك أ اهيف رذع

 هقلح يف دجو ناو « بص ( ت) هغناو همف ةيطغت اهجلاعل بدن و كلذ ىق هل لغ ال ذا

 قوف هلخد امف أ زر>حثي نا'دلماعم ىلع بجيف حمسج هنال كلذ نم ناخدلاو هيلع الف

٣٢ 



 ٠ ٥ ٦٢ (  1ةيرييخت كحملا )

 ش هيف نم مللا سح قطي ,ل مل نم ىلع امو ىذني ال هناب صخر رتي وأ 4 سأب الف هتقاط

 هديجالا ةقلع برش وحنل هفوج نع هرخنم وأ

 ثلاثلا بابلا
 مادهناو رفكلاو انيكسم نوتس وأ نيباتتم موص وأ قتع ةرافكلا تمزل

 ماعطا وا ةندب يده وأ قتملاب نسحلا لوق هلباقمو ث مجلاو (ان ) عامج دمعب ىضاملا

 لك أبو ث ثيدحلا نم انظفح ام فالخ كلذو انيكسم نيعبرال اعاص نيرشع
 دسفأ نكو هف كدعب امات هيضقبو همتي ناب رهشلا وأ . مويلا وأ . ملاو (ان) برشو
 (قا) موي فالآ ةئالن امهب وأ (ش) ةرافك ال وأ . لباق نم هيضقيو همتي جحلا

 ىنارعال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنا ةريره ىبا نع ثيدحلا ىف امك ر ييختلاب ةرافكلا و

 دنع ثي .هللاو ةغللا ىف رتل نم ردابتلا وه اك برشلاب وأ لك ألاب يا رفا

 ) ص) وهو (م) د ( ) « انيكدم نبتس مطأ 5 نيرهش مصوأ قنعأ » قالطالا

 لاقال لاق ةبقر 1 له » ىارعال هلوق ف ليلد الو ( ح )و (ش) بيت رتلاب وأ

 لاقي الو ء ثيدحلا ليلدب بيترت ال لك ألاف لكالل نايب هناف ملا « لاق نبرهشف.

 مل هناب هل حرص دق يبارعالا نال خلا موص عيطتست لهف قتملا عطتست مل نا ريدقتلا

 ىلع رطنا الجر رمأ » ثيدحل هريغب رييختلاو هثيدحل عاجلاب بيترتلا وأ . عطتسي
 لصي ل هلعلو ء ثيدحلا اذه دورو عم عماجملا ىلع سايقلا ىلا ةجاح الو « هدهع

 مل نم نا ليلد عيطتست له هلوقو (قا) سناق ال مهسايقل كاح فنصملاو سنالا

 ةرافكلاب ءافولا ىونيو ث ءاضقلا الا بات نا هيلع ءىش ال هاك كلذ نم ائيش عطتسي
 ء ةرافكلا نم لقأ لذ نأل « كريغ ادحأ ىرت ال » لاقو ث اهب ىصويو دجو اذا
 امهسنن أ ةرافكالكأ امهنالو

 (م) ادم وأ (ص ) وهو (ح )و (ان) نيدم نيكسم لك ءاطعا مامطالاو
 (ان ) تعواط نا هيلع ام اهيلعو (قا) ءاشعو ءادغ مهعبشي وا (ت) (ش) و

 



 ٢٥٧١ . (فاكب ملنملالو كرشمل موس ال)
 هيلعوال وا ( ص ) وهو اموي تضقال!و ( ش ) الوا ( ص) وهو (ح )و (م ) »

 رفكي ملام ةرافكف اضقان الالح رركن مو( قا )ال وأ .اههرك أ اذا ىرخل ةرافك

 هبجوم ربركتب دحاو دح همزلي اك (ح ) و (ان ) عامجو لك أك سنجلا فلتخا ولو
 اك ةرافك سنج لكلف امارح وا (م) ه (ش) م لكل ةرافكوأ . دحي ملام

 ( قا ) ناتنثا وأ موي لكل ثالث وأ (ان ) ةقرسو برشو ىنزك دح سنج لكل
 ال وأ . مسهناو طقف ةبوتلا ةريبكلاب نا ىلع ال وأ . ةدحاو .أ . ناتنئاف اليل هلعف ناو

 ادع اراهن برشو لك أو ءانمتساو عامجب رطانقلا ىفو ٭ (قا) (ص ) وهو

 مادهنا نهريفب و ءاضقلا : ىا ةرافك

 عبارلا بابلا
 ىضم ام ىضقي وا( ش) و (م ) و (ان ) كردا ام ماص ملسا ناف كرشم موص ال

 ىلع ةالصلا تقو لواح ىلا هرظنب اهلك اهالص ةالصلا تقو رخآ كردا نك اضيا

 نونج نم اقيفمو ث همزلو ةعيرشلا عورفب بطاخ هناو ء:ةدحاو ةضبرف ناضمر نا

 هموص بي اتقو اوكردأ مهنال «دحاو (ح ) و ( ان ) مويلا ةيقب كاسما اغلابو ءامغا وأ

 انلابو ارفاك وأ . ضيرمو رفاسك امهرذمل امهنود وأ (ش) و (م) ال ةلجلا ىف
 موصلا ىضق هيف نج ناو ( ق) ف ناضمر دعب قافا ناو (قا ) ال وا (ان ) هنوضقيو

 وحنب هادسفا ام نايضقيو هموي هازجا ليل ةين دعب ىغا ناو ، اهتقو ىف نج امو

 نونجمو أ ث ةالصلا ىضقي مئانكو هف ةفآ هدسج ىف لقملا حبحص هيلع ىمغملاو ةبانج

 ناضمرل اوون نا مئانلا الو نايضقي ال (ت) (ق) اهنقو ىف ىغغا ام الا اهيضقي الغ
 كلقعب هادهشي مل ذا الوأ .هايضق هيوني مل ناو ،هودسذي مل نا لهذ وانكم ه ذا هلك

 موصلاب ىبصلا رهؤيو ث لوألا ريغ ىضق هدعب وأ « ىناثلا ىف ظةيَو مويل ىون نمو
 قسف ضئاحلاو ءاسفنلا موصو غلب اذا وأ . رشع ىنثا غلب نا وا . هداتعيل قاطأ اذا

 ناكمال اهنم ةءاربلا لحت الو ةءاربلاب اهيلع لجمب الثل مئاصل لحي ال ام ىنختو



 ٢٥٢ ةينب قيطم ريغل راطفالا حيبأ أ (

 اهريغ اذكو لئاسلا بيجت ال وأ .. راذعالا ىننت ىتح ام رذعو نايدنلاو ضيحلا

 وأ .ال وأ . هيف اتريط موي كاسما بدنو ي راهظالا اهلف سافنلا ةرهشل ءاسفنلا ال

 هنايضقتو ( قا )بجو
 ءادغ انيكسم مي لك معطاو راطفا ههرب ىجزي ال ضرم وأ ربكل زجع نمو

 ناو (قا)هيلعال ا اماعط هيفك ءلم هاطعأ ءاش ناو (ش ) و ([ان ).ءاشعو

 انموص نيب لصف .وهو ، روحسلاو لح اذا روطفلا ليجعت نسو ء ىضق دعب قاطأ

 ليق ث مرحم ىف عقي الثل حراوجلاو ناسلا فكو هريخأتو « باتكلا لهأ موصو
 دمب .رطفأ نمو ث قاشنتساو ةضمضم ىف ةغلابملاو ى اراهن بطرلا كاوسلا كرتو

 رخلاكو ه وأ ث رخلا نود وهو ء هموب داعأ ناخدب وأ سجنتمب وأ مار> لامي بورنلا
 ماعط ىف ال رانلا نم هناو نتنلا هيف عمتجا هناف ثابلا نهو ث ءاضعالل رتغم هنال

 نانسالا داسف ثرويو هدجي ملو هداتعا نمل لقع بيغو ةدبرع مزلي هن او ى هنم الو

 نيثالن نم برقت للعو ناتبلاو مفلاو

 سماخلا بابلا
 لك ؤ يالام وأ .اضرم ىسي ام وأ . هب موصلا قشي ضرم ليل ةينب راطفالا حيبأ

 (ق )الوأ . رطضي مل نا ضام مدها ةين الب رطفأ ناو ( قا ) ( ان ) هيلا غلبم هعم

 هللالاق دقو ءههوب موص لطبي الثل ىونواليا نيخسرفلا زواج اذا رفسلو ى ةرافكألو

 اذا اذا وأ ) ق )ذ ف رطضي رطضي ملو وني م ناو ( ( ص ( وهو « لامأ ا ولطبت الو ».العو زع

 ىفوأ .هنم هجورخ دنع وأ . هتي ىف وأ . ًاضب ١ أ لقال وأ . مي أ ةثالث رغسل دلبلا زواج

 اذا وأ . نهدصقو : امهزواج اذا وأ . ةثالثلا تضم اذا وأ . هرفس نه ىناثلا مويلا

 (م) و (ان ) ) لضفأ رفاسملا موصو ( قا ) اليلوني مل ولو رطفي وأ . ةزوحلاو امجزواج
 راطفالا نالو ى ريللا ىلا ةعراس. هيف نالو ى ءاضقلا نه لضف أ ءادالا نال ( ح)وه

 .هنأ هيفو ‘ حابت دقو هركت دقو بحتست دقو بج دق هللا ة هصخر نا: هدريو ؤ ةصخر



 ٢٥٣ ) باطخلا ىوخو باطخلا نح (

 ء ةيحوجوملا وهو ةصخرلا لصأ ىلع ىقبيف انه ماكحالا ءالؤه دحأ ىلع ليلد م مل

 وأ . ( ص ) وهو ليق اف ( ان ) ءاوس وأ . ءراطفا وأ . حجرتي الف ةرضم هيفام الا

 رطنللاك هيف مئاصلا : فوع نب نمحرلا دبع لوق ىنعم لعلو نيما نم هموص سيل
 ثيدح ىنعم لملو ى مذالو حدمال هنا ىف رضلا ىف رذعل رطفملاكهيف هنا رضحلا ىف

 امهرسبأ لضفألا وأ « حجارلا نع لاؤسلا ناو « ًاحجار سيل هنا « ربما نم سيل »

 رفاسم وأ ضيرم ماص ناو ( قا ) « رسيلا كب هللا ديرب » ىلاعتو هن احبس هلوةل

 « رخأ مايأ نم ةدعف » العولج هلوقل راطفالا امهيلع بجيو الوأ ( ص ) وهو هازجا

 هايمو ء رطفاف ىأ ىنعملا هيلع فقوتي ام فذح وهو ك ءاضتقالا ةلالد نم هنأب بيجأو

 اولك ات ال » كمكح قوطنملل توكسملا ةاواسم هنحل نا رهشو باطخلا نل ضعب

 رييغت اماو ءبارعالا ريغت ىلع قلطيو ء ىنم جيولتلا ىنب نحللا نمه وهو ٤ مهاوم 1

 هاوخ ناو ث ةهج نع فرصلا قلطم هلصأو ( ق ) ًاضب أ نحل و . فيحدهتف :

 ةقفاومل « ةقفاوم موهنم امهالكو « فا ايل لقت ال » ؟ اهطق مهقيف كيلا ىلوأ 1 ١

 ةفصلاو رصحلاب وهو ى باطخلا ليلد ىسملا ةفلاخملا موهفه سكع قوطنملل توكسملا

 اجلا سسالا وهو ث اهسيلو بقللاو ةجح نهو ث ددعلاو فرظلاو ةياغلاو طرشلاو

 بارعالا ةريغتملا ةملكلا زاجملا نا روهشملاو ازاجم فذح لك ىسي دقو 2 لفلاو

 ازاجم ىمستف ىرخأ ةدايزب وأ ء صقنلاب ازاجمو فذحلاب ازاجم ىمقف ء ىرخأ فذحل

 لبق ناضمر لخد نا رطني الوأ . ةراهتسالاو لاسرالا ىزاحم ريغ امهالكو ةدايزلاب

 ماص ولو( ص ) وهو الوأ . حص رطفأ من راطفالا زاوج دعب ماص ناو ( قا ) هرفس

 بجب هل وأ . لدعلا كرت ريجاكههل لاطبا موصلا دعب هنال انطو هذختي ل ذا رصمق

 انل ( قا ) نيرطف نيب موص الا دسني الوأ . لمعلا ىلع ربجيو اهلك وأ . لمعام

 « ند ألا يلع ىلعالاب هيبنت وأ ، اليلق ولو رومعم دلب لكل زاحم همالك ىف رمملاو

 نوكيف ارايتخا رطفي م ذا ( ص ) وه ( ت )الوأ ( ص ) و دسف رذعب رطفأ ناو

 اهجراخ ًارطفم لف نا رطفملل لحام ًاراهن هلايما لخد نلو ( ق ) مزتلا امل الاطبا



 ٢٥٤ ) هؤاضق ادمح ناضمر دسفم مزلي (

 .هيبنت راهنلا لوأ ركذ و ) ش ( و ( م ( و ( ان ) رادقملا كلذ ىف ما قب ولو هموي

 هيلع لجعي الث الوأ . ديز نب رباج نع انباحصأ ةياور كلذو ، ىندالا ىلع ىلعالاب

 لسف نا ةرافكأل نكل ك ديز نب رباج نع انموق ةياور وهو انضعبو ( ح ) ةءارعلاب

 هنا ملع نل بدنو ء هنطو ىف كاسمالا همزلي الف الثم هيف لك أ دق هنال ءاعامجا

 مايصلا تيبي نا اهلخسي

 لصف
 مييضتبو ةظلنمو (قا) هموب وأ . ضام وأ(ص) وهوهؤاضق ادع هدنم مزل

 بدنو ءاضقلا داسناب ةراكألو هموي ةهبشبو ( ق ) اهيفو ( ق )هموي وأ . ضام
 راطفالا هيلع بجو نا ىلوألابو نايسن رطفأ ناءادالا لدميف رطفلا دغ هليجعت

 .مزل نا وأ ( ص ) وهو ءاضقال ةعرسلاو رذعلل كلذو ةرورض وأ سافن وأ ضيحب

 « هلبق اك دمعلا دعب ماصام مدهنا هدغ ضقي ملو لسنلا عييضتو لكألا دمع وحنب

 عباتي م ولو دحاو ناضمرل هعباتت بجيو ( ق ) هقبس ام الا دمعلاب دسفي م هنا ىلع

 ناف ءادالا تقو ىف عياتنم هنال ( ص ) وهو ( ان ) ىضقام دسف الاو , هيف راطفالا

 ذظنل خسنو ( ق ) الوأ .ةثئاع تلق هبو ء نهنيب بات رو طسوو لوأ نم يا عمج
 ةوالت خسن لوقي نم جاتحيو ء امكح ال ةوالت « رخأ مايأ نه ةدهف » دمب تامباتتم
 ىنارعشلالاقو ء خيشلا دارع اذه ليلدب ال نظلاب كلخسن ةدايز هنال ليلد ىلا امكحو

 ك هزاوج وأ عباتتلا بوجول ضرمت ريغ نم ددملا ىف صن ةدعلاو ، مكحو ةوالت

 عباتتلا رظونو ء ءادالا ىف هعباتت بجو امم الدب كلذ نوك نم هب وجو ديفتساو
 ىلايللاب قرفم موصلاو اهيف قيرفت ال ةالصلا نا هيفو ث جتحلابو ةدحاولا ةالصلاب

 (ص)و( ش )و( ان ) رار هناونايسو ضركرذمل عباتي ل ناىفم ام مدهنيو
 (ص)وهو (ش ) د ( م) ه( ان ) مدهنا رفسل ناو ( ق ) ( ص ) وهو الوأ ضعب
 . ناضمرو يع الو نيتماص احبصت ملف اليل اترهط نا السافنوضيحل ال (ق) الوأ



 ؟٦؟٥٥ (هيلع بج نمو ماعطالا ركذ _ عباتتم ءاضقلا )

 رفاسملا مدق ناو( ق ) رهطلا لوأ نعواعلبق مني ال ىخ ءاضقلا رخأ نمع مدهنا وأ
 .ء ناث لخد ىتح رذملا عجر مئ : دحاو مورل ولو ناكمالا مم ايضق و ضبراا أربو

 يكسم هرخآ وأ هطسو نم ولو ايعمزل م لك نع نار لوأ نم ايطاو هاماص

 وأ ( ان ) نادم لكف لاك ناو ث ًاروحَسو ًاروطفف امناص ناو ءاشعو ءادغ ارطفم

 (قا ) طقف نايضقي وأ . دعب ايضقو ( ش ) و ( م ) دم

 ىلوالا ةليللا لبق ناضمراموصال هنال ، ناضمرنم ةيناثلا ةليللا نم ماعطالا ادبيو

 ليللا نمال لوألا راهنلا نم موصلا محازت ققحتي هنالو ك هروطف هيطعي نا نع الضف

 ولو ىناثلا دمب ماعطا الوأ . اذكهو اذكف ثلاثلا ىلا ايضقي ل ناو « هيف ه ذا

 الوأ . دعب ايضقو امطا اماصف ىناثلا ىلا رفسلاو ضرملا لصتا ناو ( ق هيف مصي

 ًاضبأ ءاضق الو انل ( ق ) هنع ةحيحصلا ةياورلا يف سابع نباو ( ش ) و م )ماعطا

 هرب دعب رعسلا ىف تا هب رفوس وأ ، هضرم ىف ضبرع ىلع ءىش الو هنع ةياور وهو

 (م ) د ( ان ) ضيحو ضرم وحنب موصلا نم عنمو مدق وأ هرفس ىف تام رفاسمو

 :15 خييشلا دارع وهو مامطالاب ايصوي مل ولو امهنع معطب وا ( وأ ( )وهو(ش ) و

 ( قا ) ا نا وأ . ليق

 مل ناو هيلو موصي وأ . نيكسم موب لكل هنع ممأ ىفق نا لبق تام نمو

 هنع ماص هب ىموف ءاضقلا ىف طرف نا وأ . رذن نع ماصو ناضمر نع وأ . ميا قطي

 نا طرفملا هب ةيصولا تمزلو ( قا ) نيكسم لكلرب عاص وأ . رم .7 ءاش ناو
 ىلاعت هلوقل هتمذف موصلاو طي رذتلاباقتع مامالا نال ممأ أ ولو ( ت ) ( ان ) ممطي

 ثيدحلا ءاج دقو نويدلا رئاسك هئاضقب ىموأ هضةب م ناف « رخأ , ه ةدعف »

 نا بوجوو صوب م نا ء ثيدلا نه بدن مامطالا وأ موصلاو تيللا نع مودلاب

 ض تيللا نع مطي نا ءاجو 2 اهنع جحيو«هأزع ناسنالا موصي ناثيدملا ءاجو ىصو أ

 ث هنع موصي الو دحأ 7 دحأ ىلصب ال فللا ضعب نع ءاجو ، هنع ماصي زا ءاجو



  ( 3٢٩دلولا ىلع فوخ دنع عضرملاو لماحلا رطمت (

 هنع رذنلا ةالصب ثيدحلا ءاجو ى موصيو هنع ىلصي ءاجو .
 ىصويو 2 ماعطالاو ءاضقلا موزل ىف هب هيف رطنملاك رذع الب ناضمر ىف رطملاو

 هماص موب تب ناو ث عباتنلابو ثرالا ردقب موصلاو مامالا نم لكو ممطأ ولو ءاضقلاب
 دحاو ممطأ ناو هلبق نم ةصحو هتصح هتمزا معنم هدسفأ نمو 6 ةرجاب ولو دحاو

 ( قا ) اضيأ ىبنجالا موص وأ ثراولا ثراو موص زوجي وأ . ىبنجا ال ىزجأ ماص وأ

 اوفلتخا ناو ء اومعطأ وأ اوماص موصلاب ىصوأ ناو ء ضعب ميو ضعب موصي الو

 وأ . ىلوأ نهميدقتو اوممطا ماعطالاب ناو ء اوقفتي مل نا مايصلا دارأ ننم لوقلاو اوقنتيلف .

 اذل ىقابلا متو ث طرفت مل ن نادسفيال سافنلاو ضيحلا نال ءاوس ( ت ) مهمدقت

 تماص نا لب ء امهدحأب اهموص عطق لاح نيرطغم عيجلا حابصا رضي ال و « ترهط

 ناو ث هموصب اهموص لصف دتف ث اهريغ ماصو ماقلا لبق تضاخ اطسو وأ الوأ

 موصلا لاصتا قلطم اودارأ مهناكو ًاكيمج الصف دقف اهريط ثودحل همامت لبق رطفا

 وأ اهسفن ىلع تفاخ عضرمو هيلع وأ ك اهنينجو اهسفن ىلع تفاخ لماح رطفت
 لماحلا ممطت وأ (ش ) اهالكوأ (ح ) ءاضقلا وأ . مامالا اهيلعو ء امهيلك أ اهدلو
 (قا) (م) ءاضقلا لماحلا ىلعو امهالك اهيلع وا (ان ) دلولا ىبا نم عضرملاو اهلام نم

 « رانلا ىنف.تاف الاو لمق هيلع رهق وأ ؤ مرحم نم ولو برش وأ لكال رطضا نمو
 ناو .مادهناو ةرافكف لتق وأ توم نم هيجني ام ىلع داز ناو ى ءاضقلا هيلعو

 ىنز ىلع هركأ ناو مدهنيو لعفي (ت) مدهنا لعف ناو لعفي الف عاجلا يلع هركأ
 نالوقف مرحم لك أ ىلع وأ ث لني الف ملظ وأ

 سا اسلا بابلا

 زاج وأ . نهيف هركو أ (ش) ىحضالا دمب ةثالثو اعامجا نيديعلا موص مرح

 ايرح حلا « لك مايأ اهنا >ثيدح سيلو ةهارك الب زاج ( ت) (م) طقف جحلا عنمل

   



 اهبحصي مل نا وأ ءناموب اهفنتكي مل نا ةعجلاو (قا ) عيسوت لب ليق اك ةهارك الو.

 ، برغلاو قرشملا نيب ار انلا نع قدنخاهموصبف اقلطم بدن وأ .ةياور كلذو موي

 ماص نمو ث ةنس فلا نيسمخ موصكو (ق) امره هتوم ىلا بارغلا خرف ناريط وأ
 (ق) تبسلا ىفو ىلاعنو هناحبس هللا دنع ملسم اهقفاوي امناو « هل رفغ ةعباتتم نيعبرأ

 موص ةين الب برةمل برغم نمو ، رحسل رحس نم لكالا كرت زاجو لاصولاو
 هعسات وأ (ص ) وهو مرحملا رشاع وهو ءاروشاع بدن و « رهدلا مايصو ليلا ضعب

 وأ ىلوالا فلالا وأ اضيأ واولا طقستو اضيأ نارصقيو ءاعوسات لاقيو (ق) ابيلغت
 نم ؤ ليعامسا دلو نم باقر رشع قتع وأ رهش وأ « ةنس نيتس ةرامكك اهالك

 نهقاتعا نهؤادفافنيدفاف نرساتاملسم نه وأ ءنقتعاونملساو ندبعتساف تاكرع

 هيلع ميهاربا ةيرذ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دج هنال ليعايما صخو

 نم دسب ءاسنلا جاوزأ ىلا رظنلابو ء ليعامسا جوز ىلا رظنلاب برعلا نمو ى مالسلا

 فشكو \٤ فسوب ةوخاو دوادو مدآ ىلع هيف بيث ڵ دحجي ال لذضف برعللو « برعلا

 قافو سن وو مهأربأ ىجنو ث يدوجلا ىلع توتساو سبردا عفرو هيب أ رصب نع

 ءاعدلا نع فعضي الئل فقاولل هركو ةفرعو ث مالسلا مهيلع ىسيع دلووىمومل رحبلا
 ةيضاملا ةنسلا ركت ءاوحو مدآ عمج هفو

 ىف مث ىدانتتو ( ص) وهو (ش ) و (ان ) رطفلا بقع لاوش نم ةعباتتم ةنسو

 . ةرشعب مويلا مامك ناضمر مم نهو ) 1 ( بترت الو نييعت الب وأ . ديعلاب نيدح

 ةرشعلا نم دحاو لك ( ت ) هللا لضف نم رجالا لكأ نبرشعو ةعست تناك ناو.

 ًاتلطم ةنسلاف الاو اضبا موصم هناك ميركلا هللا ءاش ام ىلا ادعاصف رشمب فعاضي

 ى سيخلاو نينئالاو ء رشع سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ضيبلا لابلا مايأو رشمب

 ربصلا رهشو نابعشو ء ةرشع لضف اهلضف ناك ةرشع ىسنو ىحضالا لبق ةعستو

 راطفا زاجو ى رهش امس كلذ ريغو ردصلا رغو ضيبلا عم هموص بهذملا بجر وهو

 مم



 ٦٥٨ ) فاكتعالا ىف عباسلا بابلا (

 :( ان ) ج اقلطم ال وأ . فلح نا هديعي و (ان ) طعب مامطل عاد ملسم ةنفاول لذن نه

 رجانحلا فلتخت نال ريبج نب ديمس لاق « ىضقو يصع عاد ملسم ةفا وم ولو رااا

 ءانثتسالا باصيو ءةيفخ ةوهش هناف ذذلتل ال (قا) رطفا نا نم ىلا .بحأ ىنطب ىف

 دمب الا راطفالا هيلا قلع ام نكي مل ناو (ق) ال وأ (ان ) راهنلا ف هتني مل اه هيف
 هضرامبو ث ليق اذكه دسب ولو ًاتلطم هدوجول قلع ولو ث راطفالا دبي مل هفادتنا

 الفن ماص نا نهو ء اناسحتسا كاذ اولاق مهتأكو « مهطورمش ىلع نونمؤاا » ثيدح
 ملا ضرغلا ءادا دعب لضفالا ناف هب لغتشاو راطفا هخسن وأ ململا نع فءذ

 عباسلا بابلا
 ةدابعلل تاولصلا هيف عمجن دجسم موزل اعرشو ث ناكملا موزل ةغل فاكتعالا

 ةالص وهو دكوالا كرتي الئلو اهيلا جورملا زاوج ىلع ءانب ى ةعامجال جرخ الئل

 . مليأ ةثالث يلع مزعو موص عم لذو 2 هتهج نم الا ضرف ام ءىن ىلا ةعاجل

 لكف زوجي وأ (ح) و (ش ) و(م)و (ان ) ادعاصف (قا ) ةليلو موي وأ . ةرشعوأ
 جورخلا بوجول اهيلا جرخي الئل ةعجلا دجسي صتخيو اضيأ هريغ ىف وأ . دجسم
 ص ضعب دنع موصالب ولو وأ . سدقملا تيبو ىوبنلاو مارحلا دجلا وأ . اهيلا

 « فاكتعالا ىف موصلل طرش ال لاح ةعقاو ناضمر ىف ملسو هيلع هللا ىلد هفاكتتعاو

 دعب فاكتعالا ىف ةرشابملا نع ىهنلاو ث هيف هلعف هنال ناضمرب ًاضيأ صتخيلف الاو
 زوجي ال اولق لب ، فاكتعالا يف موصلا بجو ال ناضمر ىلايل ةرمئابملا ركذ

 (قا) مرحملا هنم عنم اكاليل ولو عاجلا فكلا

 ةليلل رخاوالا رشعلا اصوصخ ناضمر ىف ايس الو ث هيلا بودنم نونه وهو
 دنشي ملسو هيلع هللا ىلص ناكر نهراتوأ سَتلتو ث هل رفغ هلل اهماق نم ناف : ردقلا

 لدب ةثلاث ىورو « ةسماخ وأ ةعباس وا ىقبت ةعسات ىف اهنا » ىور ث نهيف هداهتجا

 عافشا ىف تناكهر خآ نم دع اذاف (ق) رهشلا رخآ نه وأ . نهوأ نم دملاو ةسماخ



 1 ٩ ٥ ( اهكرت ةيصعملا رذن ذن ةرافك

 مدع فوخ (م) (م) ههركو ث ىلوأ وهو اهران وأ وأ ىف تناك لوأ . نم دع . دع اذاو ث ةرشعلا

 رذنلاب ءافولا بجي هناف هب رذن نا بجاوو ى هيلا عرشلا بدنل دودرم وهو ث ءافولا

 قارغتسا ىف ةكنالللب هبشت هيفو (ص ) ىلع ةرانك الب ةيصعملا ىف هكرتو ةعاطلا ىف
 لاق ىلع نب نمحلا لاق ڵ ىغبني ال امو تاوهشلا نع فكلاو ةدابعلا ىف تاقوالا

 نيتجح جح نك ناضمر ىف ةرشع فكتعا نم » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنال ناضمر ىف ةنس ىف فكعي م لسو هيلع هللا ىلص هنا يورو « نيترمع رمتعاو

 ىضاملا ماعلا ةرشع كردتسا هناك نيرشع ناضمر ىف لباق نم فكتعاو « رفاس

 نيترم هتوم ماع ليربج ىلع نآرقلا ضرع ى ملسو هيلع للا ىلص هتوم ماع كلذو

 ةرم ضرعبو ارشع فكتعي كلذ لبقو ء نيرشع هيف فكتعاو

 هنم دب ال امع لاؤكهنم دب ال ال جرخيو « ركذلاو نآرقلاو ةالصلب صتخيو

 لعفي لب ةحلاصمو هيزعت وحنل فقي الو 5 امل نبمت تيم ةالصو ةعمجو ث لاملا ىف

 جورملا هضقني وأ . هلييعل ولو هنم دب ال مامطو ةرايطو ناسنالا ةجاحو ث ايشام
 هتسنو ملع سردكاهنكربلا لامعأ هيف لعفي وأ .اهبوجول فيعض وهو (م) ةممجلل

 هجراخ تناك ةدابع لكل جرخي و أ . نيبعتت مل ولو اهل جرخيو هيف مللا س اج نايتاو

 © سنن ةوق رجأتسك ة دابمال سفنلا لعج فاكتعالا نا ىلع ءانب ء هيلع نيعتت مل ولو

 ةدايع هل أ (قا ) ضب رم ةدايمكهيلا جرخ هيف اهنم نكي لاف دجسللا ةدابعلا لصاو
 جراخل هنمو دجسملا ىف ولو هيف منأ الاي ثدحتلاو هنم دب ل ام ىلا هةبرط ىلع ضيرم

 حاكن دقعو سأر لسغو لحك ٣7 اماق ةجاح يف هلهأ ءاصب أو هنم دبالامل

 ازاجو (ق)ال وأ . اعيبو ءارش اضيأ هيف زيجم (م) و ةدابغ هنال (ان ) ضعب دنع

 هنم دب الو ةدابع مئاص نم هنال مونو توقل

 فقفاكَعا ال » ثيدحل حيحصلا وهو (ح) و( م) و انمج دنع طرش موصلاو

 قلطم لب ناضمرب صتخي ال فاكتعالا نا ىلع ثيدحلا اذه لدو « موصب الا



 ٠ ٩٦ ٢ ( هركيو هنع عنم امو فكتعملا زوج ام )

 موصال ذا ههزاي ل ليل فاكَتعا رذن ولف ء ناضمر ىف الا فاكتعا ال لاق الاو موصلا

 طرش ناو ( ق)ال وأ . هلزنم شعنو (ق) انضعبو (ش) هدوي مل نا ال وأ .هيف
 هيف عنصيو هتيب ف تيبي نأ طرتشي نا لثم زاج ةرايزو تيم ةالص فاكتعا عنام
 دسف رذع الب هكسم نم جرخ نمو (ق )(ص ) وهو مجلا هبو ال وأ . انل بسنو

 (قا)ةليل وأ موب نم هيف جرخام مامت وأ . ةعاسلا مامت دنع وأ . هجورخلوأ هفاكتعا

 رصقنال راهنلاو ليللا نم اءزج نيرشعو ةعبرأ نم ءزج ىمه و لادتعا ةعاس ةعاسلاو

 ى ةقيقد نوتس ةجرد لكو ث ةجرد ةرشع سمح .ىهو ص فيصلاب لوطت الو ءاتشلاب

 صالخالا ةروكو تايقابلاكو رثوكلا ةروك افرح نيتس ةءارق ردق ةقيقدلاو
 ردق ةعاسلا اضيأ لاقيو ء ةءارقلا ىف طسوتب كلذ لك اسمخ « هللا الإ هلإ ال » كو

 نيليم ريس ردق وا ، ةرم فلا سفنت

 وأ . هل داري ام وأ ، هب ىصوأ اددع تيم نع فكتعيو هنع 7 “)مع هركو

 بورغلا لبق لخديو (ق) موصلل نونالثو اليلق ولو فاكَتعالل نوثالث هنع معطي

 (ان ) دمب مويلل وهو ليللا ضعب ىضقني الئل ةنس ولو ادعاصف رهش فاكتعا ىوان

 هفنتكي مل ليل لخدي الف ليللب موص الو موصلاب هنال رجفلا لبق وأ (ش ) و (م) و
 عولط نم مويلا نال هلبق مايألا ىوانو (ق) هلبق مويلل ليللا نا ىلع ءانبو ى موص
 هتالص دصب وأ .مويلا ضعب ضقني الئل رجفلا لبق لخديف ث راهنلا ىنع رجفلا
 نم موبلا ناب لوقلا بسانيو ڵ كاذ لعف هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىور امل

 هلعف ىف ليلد ال لاقي دقو ء صقني الئل رجفلا ةالص دمب ردابيف سمشلا عولط

 ىون ناو « رجفلا ةالص نم فاكتعالا ىون هلمل ىردن ال ذا ملسو هبلع هللا ىلص

 تقو بقع جورملاو (ق) فالخ الب بورغلا لبق لخد رثك أ وأ لقأ وأ نيرشع
 ةالص دعب جرخ ،رثك أ وأ رخاوالا رشعلا فكتعا نمو ددعلا مني ام ردقب لوخدلا
 مزايف ءارحص ىف ناك ناو ث هفاكتعا دجسم ىف ديعلا ىلصي ناك نا ًاسحتسا ديعلا

 ( قا )دسف هلبق نا وأ (ش)هدمب وأ (م) بورغلا دعب زاجو اهيلا رغي ىتح هكسم



 ٦٦١ ( فاكتعالا تادسفم يف لوقلا )

 لصف
 مادهنالاو رييختلا ةرافكلا نم ناضمر ىف عماجملا مزل ام ادمع اراهن عاج مزل

 ىف رفكال امث ناسنالا هنيع ولو هللا نم تقولا نبمه ريغ هنال رفكال نايصعو

 وه وأ (م) طق مادهنالا وأ . بيترتلاب وأ (ان ) هتقو نيعي مل ذا ءاضقلا داسفا

 (قا ) رمت نم اعاص نورشمف الاو ةندبف دبي مل ناو ةبقر قنعو وه وأ . نارانيدو
 ريغ ىف فكتعا نا لام مرغ الو مادهنا ال وأ (ان ) ال وأ ( م)سلو ةلبق هدسفتو

 نا ىلع دجملا ريغ ىفو موص الف دجسم لك ىف هزاوج ةيالا رهاظ ناف ڵ دجسم

 اذكو هني مل هيف عقي ل ناف ، دجسملا ف فاكتعالا عوقول وه امنا عاجلا نع ىحنلا

 افكتعم سيل و لاح ىف هناف ةجاحل جرخ نيح هريغ ف عاجلا و هيف عقو نا

 اك فاكتعالل دوعلا ةين ىلع هنكل لقنت دق اذهو ڵ ناكسلا موزل فاكتعالا نال

 حالصاب ةالصلا ءازجأ نيب لصفي اكو ء ىرورض هنا الا مودلا نب ليالا لصفي

 جرخ اوفكَمعا اذا اوناك مما سابع نبا نع ىور نكل داسفلا حالصاو ةالصلا

 (قا)كلذ نع اوه هفاكتعا يلا مجر مث لدتغا مث هتأرما مماج طئاخلا ىلا لجرلا

 عماج ناو « همويف الاو برشو لك أ وحنب هموص داسفا دعت نا هفاكتعا دسفو

 هموي نم ءاش نا هادتبا مدهنا اذاو ( ق ) ( ص ) وهو هسهوي وأ . هلك مدهل نايسن

 ناضمر موص نال هلك ناضمر مادهنا ح اذا امك ث همامت دعب ال تدسف ةالصك

 اذا امكألو يني ال هموص ناكولو 2 هراطفا نكال صوصخم تقو ىف هللا نم باجيإ

 مده لصالاف الاو ليلدب الا امهدحأب قحلي الف هيف مامالا دورول جح داساب مكح

 ماقملا ريرحت اذه داسفلا دمب مامتالا

 فكتعاف فكَسي ملو رخا والاةرشعلا فاكتعا دارا ملسوهيلع هللا ىلصهنا ىورو

 كلذذنا هيفو هداسفاو هيف لوخدلاب ىضقي نا ىلواف دعولا درجمب هاضق اذاف \لاوش ىف

 ىذلا .ذنلا وه هؤادا وأ هؤاضق بجاولا رذنلاو ء هب يجوب الو ءاضقلاب حيرصت ريغ



 ٢٦٢ ( نكر ١ جحلاو ةرمسلا ف سداسلاو سماخلا (

 هلوتا كلذ لماو اعامجا هئادا وأ هئاضق بوجوب ليق ى ةسل ال هسمت ةن ناسنال همزلا

 لخدي الو ةنيرقل الا بوجولا ىلع لمحي نآرقلا ىف حدمامو « رذنلاب نوفوي » ىلاعت

 ناسنالا ةجاحو لسذل وأ . ًاملطم هنم دبالا الا 2 راجسم ريغ فقس تح

 اذكو ى راطفالل هتجاحل هب ماقملا نكمي مل ضرمل هنم جرخيو ( ش ( ش ) زوجي وأ ( ان ) طقف

 هربلا بقع هيلا ردابيو ء سافنو ضيحو ةاوادم وأ سجنل و جراخ ىلا هندي ةجاحل

 (ق) مرحم وأ . جوز عم وأ اهدحو ولو فاكتعا اهلو « ىضم ام ىلع ىنبيو ريهطتلاو

 وأ .ةرافك الب ملكت رذن ناف الوأ . ةمالس هيف ىأر نا هفاكمعا ىف تمصلا رذنيو

 تمصلاو سمشلا ىف مايقلا "لجر رذنو ( قا ) ًادحاوف ءاش ناو نينيكسم مطي

 موصلا متيو ملكميو ' سلجيو لظتسي نا ملسو هيلع هللا ىلص هرمأف موصلاو

 سداسلاو سماخلا نكرلا
 او ةرمعلا ىن

 هنال نآرقلا ىف تركذ ولو تنسو تبدن وأ ( م ) ضرفت مل وأ . ناضرف امه

 ديك أت الب تنسو تبدن وأ ( م ) ةدكؤم ىهو ةبجاو ريغ اهنا نبي ملسو هبلع للا ىلص

 اهموزل هتحت اهلوخد ىنمو ( قا ) ( ح)ايهب مرحأ اذا اهلاطبا مدع ايهمامتف امهيلعو

 ىمس ءازجاو ماع ىف هعم اهنوكو ةرمع نم هعم دب الالفن ولو جيح لك نوكو « هموزاب

 ء هرهشأ فالا حصت الاهنا ةيلهاجلا داقتعا ىفنو ء هنع ةياور ىف ضب دنع امل فاوطو

 فقاولا نظ بونذلا مظعأ نمو ع ةرخآلا رمأب هبش امهب سابنلالاوامهيلا جورملا فو

 نم » ىور اهمدعو ةرفغملا ىف كشلا بجاولا ناف ث هل رفغي مل العو لج هللا نا ةفرعب

 نمو فاو تام نا ىأ « همأ هندلو مويكهب ونذ نم جرخ ٤ قسني و ثفرب مو جح

 نع فعي ملو ائيش هنع لبقي مل هذخاو ناو 2 ةذخاؤم الف ائيش هنع لجو زع هللا لبق
 ٠ ٠ - . ح . ٠ -

 رخآ رفنيو بنذب ايندلا ىف هذخاؤي ناو ءىش نود ائيش هنع لبقي نا زوجيو ء ءىش



 ٦٦٢ ) فلكم ريغ ىلع جح ال)

 ًادبع نا لجو زع هللا لاق » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ( ق ) الوأ ( ص ) وهو

 » مورحم ةرم ماوعا ةسمخ لك ىف يلا دفي ال ةقزر ىف هيلع تعسوو هج هل تححتا

 هتمذ ىفو ، تام نح اوجحي نا بناجالاو براقالل صخرب ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 مدع ىفو صرب ملو جحي لو تام نم يف ديعولا عم ىنعي رذنلا وأ مالسالا ةجح

 رذنلاب ءافولا

 ب ب
 غولبلا دعب عاطتسا نا هيزجيو ك حص لعف فيكم لعو جنح ناو لفطك ىلع جحال

 هلهأ هب جح ىبص اميا » لسو هيلع هللا ىلص هلوقل انمجو ( ح) الوأ بوبحم نبا هبو
 الو ( ق ) كاردالا دعب عاطتسا نا ىأ « جحلا هيلف كردأ ناو ء هنع تزجأ تاف

 نأب هريغ وأ ه اهيلو لمي فيكاي ال ريغصلو هل مرحي وأ . حصي مل لمف ناو نونجب

 مارحالا ىف زوجيال امم امهعتجو مرحلا سابل امه۔بليو اهنع يليو ايه الثم جحلا ىوني
 ثيدحل باوثلا ايلو هلو ( ق ) مرحلا ليبق عيضرلا ديرج هلو ك هسفنل همارحا دعب

 دمب قاطا نا هزجيي لو حص لعف ناو دبع الو « مهل لف امو اولمفام ةمألا هذل نا »

 ث بورغلا لبق ةليلق ةدم كردا وأ دازجا ةفرع لبق قتع ناو ء ثيدحلا ىف اك ق تع

 ناو عيطت_سم ريغ الو ث هلبق ىنج هتيبمل مدو قاتعالا لبق همارحال مد هيلعو

 هازجا هفلكت

 دعب هنم قبي نا ًاضبأ لصالا نم وأ . لاملا ةلضف نم ةلحارو داز ةعاطتسالاو

 . جحب نا ىلا نولك أبونوعبيي ام قبي نا وأ . جحب نا ىلا هلايع هتلغ ىنكت ام ميبلا
 هيلا عاطتسا نم » ىلاعت هلوق ريسنت ىف لوقي ام ًاربثك ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 (م)ندبلا ةحص وأ . زوجي ال فلكت ةلحار الو داز الب جملاف « ةلحارلاو دازلا » « اليبس

 نا همزل ندبلاب ال لاملاب ردق نمو ( قا ) ( ان ) ةقفرلاو نمالاو نه وأ . ةثالثلا وأ

 ۔ ةيلام ةعاطتسالا نا ىلع هب ىموي وأ . ةداعلا بسحب ءافش جرب مل نا هريغ جب



 ٢٦٦٤ ) جحلا موزا طورش )

 ىلصيال ام ةيلامو ةيندب وأ . ةيندب اهنا ىلع حصي الوأ ( ان ) نس لدف ناو الوأ

 ( قا ) ثيدحلا امهدريو هريغ نع دحأ

 دي مل وأ ، حيحص ندببو لامب لوق ىلع جحلا همزلو ةقفرلاو نمالا دجي ل نمو

 نم دجي ىتح اهرخأ وأ اهب ىصوأ « سكعلاب وأ لوق ىلع ندبلا ةحصل همزلو لالب

 ث ءادا جحي نا بدنو ء افالخ ( ت ) اعامجا ليق اعوطت هريغ نع زاجو ى هنع جعي

 الوأ . ةهاركب هسفن لبق هريغ نع حصواهب ىعوب وأ ڵةثلانلل هريغ رجاؤي : ًاطابتحا

 ىلع لمحو « كريغ نع جح كسفن نع تججح نا » ثيدحل الوأ جاتحا نا الا

 نكل اهب فحصم بتكو دجسم ءانبك اندنع ةرجأب زاجو ( قا ) جايتحالا مدع

 ركذ فالخب اهريغو ةدابع ةلجلا ىف نان وكي الثم ءانبلاو ةباتكلا نا هيفو ء ةهاركب
 هريغ نع جحلا سيل هنال هسبل ( ت ت ) نيدلب لك أ هنال الوأ . تيبلاب فا واملاو هللا

 نكل ةالصلل سانلا بايث لسفي نك« هريغ نع اهلمعي لب هلل اهيف برقني ةدابع
 اذهو ركذلا نم دب الو ةرجأب يذي نكو ء اذهب فلاخ لفلا ىف هللا ركذ مزلي ال

 ( ق ) ةدابع حيبذلا نا ىلع ليثعلا

 .نا ىنخي الو « اهجاحو اهذفنمو ء اهب صوم ةجو ةخجلا لخدي هنا » ىور

 يلوتم ريغ نع زاجو ء عيطتسم ىح نع حصي الو ث اهجحي نل لاملاب ذافن الا ردابتملا
 دهشيو 2 هنمو رابخالا همزلي ال وأ ء كاذب هتراو وأ ث هربخيو نارفغ وحنب ءاعد الب

 ىلع الا الوأ . هل فوطيو نالفل كلذ لعفي هنا ث ةرايزلاو فوقولاو مارحالا دنع

 ريغ هتومب كلهي اساف ىخارت وهو ٭ سكعب و لجرلا نع اهنمو ( قا ) هنمو ىلوتم

 .ىروف وأ . هنكمت عم ملسو هيلع هللا ىلص هربخأتل ( ص ) وهو صوم الو جاح
 بجب امناو( قا ) ءاضق وأ . ءادا هاون هرخأ ناف هيلعو ةنسلا ىف تقوب هصيصختل

 .نا وأ ( ش ) و ( م )د (ان ) مرحم وأ جوز اهيف ن كي و ولو ةنومأم ة هقفر عم اب اهيلع

 ( ق)( ح( اهعم بهذي امرحم وأ ٤ اجوز تدجو



 ٦٦٥ ) جحلا رهشأ ركذ )

 ء نبكرشملل اهنمةروع وهام وأ اهسأر فشكب الا هدجت التناك نا اهنع طقسو
 امام ىف ناك ناو , ةروع وهام فشكب الا هدجبال ناك نا لجرلا اذكو مهبئان وأ

 لامب ةكم ىف عوجرلا ريخات دجي نم اذكو ; ايهمزل فشكلا نع ةارادم نامفدي ام

 اضيأ ءانمالا عم وأ ى امهدحأ عم لذنلا جحت امناو « فشكلا كلذ لوزي ىتح ةقفرو
 نامحرلادبعو نانع عم رع نهجحااكءانمالا مم ملسوديلعلا ىلص هللا لوسر ءاسن جحل

 لحيال هنال كلذب قيرفت ال هنا هيفو ء نينمؤملا تاهمأ نهنأب قرفي دقو « فوع نبا

 ءةمالانم دحاوب وللنا نف زوجي ال نهنالو ء مهمراحم ىلا نورظني امن هيلا رظنلا مه

 ؛ هب ىصوت نا اهب رفاسب نم دبح مل نم ىلع بجوأ ةلحارلاو دازلب جلا بجوأ نمو

 نا الا ىح نع دحأ اضرف جحي الو « بطوخ ولو كرشم جح الو « اناسنا جحت وأ

 لوق ىلع لابب همزل وأ « لبق همزل دقو هرب ىجريال ضرم وأ ث ربكل ردقي م
 خلا « بوكرلا قيطي ال خييش وهو ء يبأ تكردأ جحلا ةضيرف نا » ثيدحل هب هموزل

 لصف

 ةفرع د_هب روما ءاقبو ث ةي آلا رهاظل ةجحلا ىذ عم ةدعقلا وذو لاوش هرهشأ

 مم وأ (م) هرخآل ةضافالا فاوط ريخأت زوجيف ، ىنب تيبمو رحنو تلحو ىمرك
 رشعو ةعسن وأ . ةرشع وأ . هجح دسف اهنع رخا ناف ، اهرخآل زوجيف نبرشع

 ء دحالب ريخأتلا زوجيف انل (ق)ااو(ش) هجح حص ليللا نم ًاعزج كردأ نف لايل

 نمو « دسنيف عماجي وأ (قا) مد هدلب لوصوب مزلو ث هلها لصي م \. رخآ ماعل ولو

 (ش) و( ان ) الفن ريصت اهتقو لبق ةالصل مرحا نك هل ةرمع دقعنا اهلبق هب مرحأ

 لطب وأ . فيعض وهو (م) ةبجاو ال ىلوأ رهشالا نا ىلع اجح وأ (ص) وهو

 سابع نبا نعو ( قا) ةالصلا وحن ىف اذهو (ص) وه ( ت ) ةرملا ةينو هنقو مدعل
 ريركب ةنسلا لك ىف زوجو « هرهشأ ىف الا جلاب سانلا مرحي ال نا ةنسلا نه »

 (ق) ضرف اهنا ىلع ةر.وأ . هنرع الا الف هرهشأ ىف الا

٣٤ 



 ٦٢٩٦٦ ) جحلا تيناوم ركذ (

 ةنسلا مج ىف اهب اوهرحي نا ةرمعلا ىف سانال صخري ملس و هيلع هلل لم ناكو

 نب سن ا نعو ؛ رهش ىأ ىف ةنسلا ىف ةرم هانع ليق ةو ض ةنسلا ىف ف اهورركي نا ى أ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ى اتوم ةباحصلا رخآ وهو كلام

 ى ناضمر ىف رمتءيلف جلا هتاف نم لوقي .ناكو « لاوش ىف رمتعيو ناضمر ىف رمتعيو

 « ةرمع رهش لك ىف » يلع نعو « ىمم ةجح لدعن ناضمر ىف ةرح ناف

 لصف

 لحارهرشع وا عستو اهنم لايمأ ةتسب ريغصتلا ةغيصب ةنيللا وذ ةنيدملا لهال

 قيرط ىف ليسلا هفحجا عضوم ناكساف مضب ةذحملا ماشلاو = تيقاوملا دب أ ةكم نم
 لهال ىهو امهنيب ءاهلا ناكساو ةانثملاو ملل حتفب ةعيهم ىسو اهنم ثالثب ةنيدملا

 ء اهيلا برقأ اهنم نيتلحرمب لزانلل فاضيو ناكساف حتفب نرق دجنو ، برغملاو رصم
 نيتلحرم لبج ةحوتفم ةزمهب ملي لاةبو أ ىلوالا لل ناكساو تاحتفب مي نيلاو

 هللا ىلص وه نهنقومو (ق) (ش ) قيقعلا وأ . مجلا دنع قرع تاذ قارعلا لهأو
 مزلي ال هناب ثحبو ( ص ) وهو هلايعب قاردلا هحتفل رع نيتاه ىدحا و . ملسو لسو هيلع

 نا هملعل ملسو هيلع هللا ىلص هتقوهو ماشلا حاف هناف ، تقوملا هن وك ح نافلا هن وكنم

 عرشلا عورفب بطاخم كرشملا نالو اهنم جحو ث حتفت دالبلا

 لها نم » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ث دلب نم ولو زاج نهلبق مرحأ نمو
 مرحي نا نانع هركو « هبنذ نم م ام هل رفغ ث ةجح وأ ةرءعب ىصقالا دجسملا ن

 داقعنالمجر ولو (م) و (ش) و (ان ) مدف نهدمب وا . نامركو أ ناسارخ لثم نم

 . مد الف مرح أو عجرف زوج ناو عجر نا مد ال و أ . هعوجر ىف ةدئاف الف مارحالا

 (قا)عجرب : نال وا (م) كلذ حبق ملع نا وأ . اقلطم همزل وأ

 ( ق) مدلا مزليف ديكأتب نس وأ . هكرتب ةرمعلاو جحلا لطبيف ضرف مارحالاو
 ناك نم » ملسو هيلع هللا ىلص هنعو . وهو مجلا دنع هنم مرحأ ننود هلزنم نمو

 بجر ىف رتعي »



 ٦٢٦٧ (مارحالا هب حصي ام_ ةكم ىلا ددرتملا كح )

 نا الا ةكم نم وأ . ةكم نم نولهب ةكم لهأ ىتح « هلهأ نم هلَهُف تيقاوملا نود
 ىلا اهنم مارحالا كرتو هتاقيمب رم نمو (ق) تاقيملا لبق مارحالا زاوج اهلبق ءاشي

 رورمب مارحالا مزلي ذا ، مسف هل ايل رخآ ىلا تاقيم وأ سكع وأ , هريغ تاقيم

 نبءع وه هانعف « نهيلع رم نلو » ثيدح امأو ثيدحلا ىف اك تاقيم قلطم ىلع

 هل لحي الو مرحياف هله أ نم نكي مولو ع هل وهف لوالا تاقيملا لصو اذاف ، تركذ ام

 هريغ تاقيمي رامل نا ةيكلاملا تعزو ے ىدنع ماقملا ريرحت اذه ىناثلا راظتنا

 هتاقيمل ريخاتلا

 الب وأ . مد همزل وأ . ءاسا الاو (ان ) مارحاب ددرتلا رثكي نم ةكم لخدبو

 لبق فاوطلا ددرتلا رثكي نمم هوحنو باطحلا ىلعو (م) ل (ق ) لاو (ش ) مارح

 ىؤر وأ . ىنل اوجرخ اذا اهنم جحلل مرحي ةكمب نمو ث ةرمع الو مارحا الب جرخي نا

 ك لحلل جورخ امهيفو ىلوأ ةيبيدحلاو ى ةينارعجلا وأ مينتلا نم ةرمعلاو ( ق) لالهلا
 نم مزلو ى ىكملا جاحلا ةفرعب هلصو دقو ث هل ةرمع الف ةوطخب ولو هنم مرحي مل نمو

 ةرمعلا ال مد الف فطي مل ناو ث مجر الك طتف فاوطلا ةدج وحن ىلا بهذيو ةكمب

 اهربركت مزلي ال ذا اهرركمب لاق نم دنع الو ى حضاو وه ام رركت ال لاق نم دنع

 مرحلا لخدي نمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هركس نأ نعو « ماقملا ريرحت اذه

 الب ةكم لخدي نا رذع هل نل صخرو ء لجو زع هلل ابظعت كسن ريغب هلخدي نا
 لخد اهيلا عجرو جحلا لبق ةكم نم ملسو هيلع هللا ىلص ءىبلا راز نمو ٤ مارحا

 ةرمعلا هذهو ك هيفل رمتعيو هريغ نع جحي ناك نا الا ىده همزلو ، ةرمعب اهرحم

 هلع ىده الف جحلا ال هل

 لصف

 السغ ذم الي مل نيليسغ وأ نيديدج ىف بدن و ى مارحالا ىف ةروع رتاس ىنكي

 مارحالا دارأ ناو ث ندبلا مما وهو ءادرو ادعاص وأ الفاسف وقلا نم وهو ث رازاك



 ٢٦٨ ) ذارةلاو دارفالا ىلع مالكاا (

 ةعفد " فحتلاو رخآلا ىلع امهدحأ لمج « ةرم امهب فاحتلالا نكمي نيبوث ىف

 ةطخم نكت مل نا زاج هيلع ىتلا ةسندلا هبايث ىف مرحا ناو ء رخآلاب امهدحأ دشب الو

 ةالصالب زاجو (ق) (ش)و (م)لفن وأ ( ح ) و (ان) اضرفولو ةالص دمب نسو ث هيلع

 باب
 وأ . قاب همارحاو ةريزلا فاوط لبق فاولا هل هركيف جمللب مرحي نا دارفالا

 رشعلالبق لخد نا وأ .فاط الك اذكهو نيتمكردمب ةيبلتلاب ددجيف فاوطلا هلطب

 نارقلاو ء مدف ىمسو فاط ناو ( قا ) اقلطم لوخدلا فاوط فوطي وأ . فاط

 ( ص ) وهو جحلل ديدج الب امرحم ىتبيو اهل ىسبو فوطنف ةرءدلابو هب مارحالا
 دعب الا فاوط الب وأ . ضعب ( ص ) و ةورملا ىف اهيمس نه هغارف دنع هل ددحي وا

 ( قا ) ثعب ىمسو فاوط اهيفكي وأ . لحيف جحلل مث امل ىسيو فوططيف رجنلا

 ةيورتلا موب مرحيو اهيعس دب لحيف ء هرهشأ ىف اهب مرحلا جراخ مرحا متقلاو
 ىفاهب مرحأ وأ . جحي م وأ هلصو نا ال ىده هياعف ء هدلب لصي نا نودب جحلا

 اهمتا نا همزل وأ . اهنم غارفلا لبق جلا اهيلع لخدا نا الو ( ص ) وهو نهديغ

 ف اهمتأ ولو وأ . جح نا فيكف هماع نم جح مو . هلهأ لدو ولو همزا وأ . نهيف

 الك فا وطلابو ء هلالحال مرحملل لحي ال امب عتمت هنال ىسو ( قا ) جلا رهشأ ريغ
 جحلا ل و زاجو « هلحم مأ غلبي ىت ىتح لحب | ايده قاس ناو ٤ هب روم لهس وهو ءاش

 .ليلد الب صيصخت وهو ةباحصلاب صتخي وأ . اعتنت ىسب وهدورول ( ص ) وهو ةرمع
 ىفو ( قا ) ادرفم ولو اتح ةرمعل لحب ىدهلا ىسي مل نه لكو أ . مجلا هبو هركي وأ

 (ش )وه (ح)ه(م) م ) عنم ( ق ) رخ الل اهدحأ فادراو جل ةرملا خسف

 ىعسو فاط ث جلا ميأ أ تضم تح ضرم وأ ودع هبخ جحب مرحأ نهو : ةعبرالا
 هامسيو ( ق ) ) ص ) وهو الوأ . ات كاذ ىمسيو ىد۔هاو لباق ن ق .. ٠ جحو لحأو

 هلوق ىف راصحالا دعب نمآلا ىلع ةلخاد ءافلاب اهبترتل ةيآلا هيلع تيرمأو ًامطق ةنل



 ٢٦٨٩ ( مارحالا ىلع مالكلا )

 مايأ ةئالث مايصف دجي مل نهف » هلوق اهيلع ىنبيل ةعتملا ركذ داعا نوكيف « مننمأ اذاف »
 هب لومملا عتملا ىنن نم هجو اذهو خلا « ةعبسو جحلا ىف

 لصف

 كالومجم ولو ىحاص وأ نالف مرحأ امب زاجو ك ايحيلكو أ ةر.هلاوأ جملاةينب مرحي

 ناو ( ق )( ص ) وهو الوأ . زاج هركذي ملوماون ناو هب مرحأ ام اهبف ركذي ةيبلتبو
 نكر ريغ اهنا ىلع هنكي وأ . هكرتب جحلا دسفي نكر اهنا ىلع 0 نرم كي مل بلي م

 باوج ىهو ( قا )( ح )ىدهلا قاس نا هنكي وأ ( ش ) مد الوا ( م ) مد اهك رتبو
 بلا نم ةماقا دمب كتعاط ىلع ةماقا ىأ « كيبل مهللا كيبل ه ميهاربا ءادن نم هلل

 « كل كيرش لكالاو كل ةمعنلاو دملا نا كيبل كل كيرشال » همزل ىأ ناكملاب

 ضحم فانثتسا ىلع وأ « لمج هيلع اهرسك ردقملا فرحلاب ليلعتلا ىلع ةزمهلا حتفب

 ( ح )اهيلع ةدايزلو ليلهنو حيبستك لدبلا زوجو ( ق ) ( ص ) وهو مجلا هبو
 ( قا ) لدبلا ال ةدايزلا ( ت ) الوأ انضعبو

 كيدعسو كيبل » مسوويلع هللا ىلص ءىئلا ةيبلت ىلع ديزب ةباحصلا ضعب ناكر

 هللا ىلص ناكو ث هيلع هري الو كلذ وحنو « لمعلاو كيلا ءابغرلاو كيديب ريماو

 ض رانلا نم هب ذيعتسيو ث ةنجلاو هناوضر هللا لئسي ث هتيبلت نم غرف الك لسو هيلع

 « ملسو هبلع هللا يلص ءىبنلا ىلع يلصي نا هتيبلت نم غرف اذا ىبلملل ةباحصلا ياو

 ( ص ) وهو « هل ادحأ وعديللبةتسا نيحو ك لاع ىلع ايسالو توصلا عفر بدن و
 ىدجسم ريغ دجسمىف مفري الو « اهسفن ةأرملا عمستو ( ق ) بجو وأ .فارسا الب

 , دري الو حاحلا الب راثكألا بدنو ؛هيلي ن۔ امهريغ ىف عمسيو ث ينمو ةكم

 ايبلم عمس وأ ايذاو طبه وأ افرش الع وأ هتلحار تراس الكت بدن و « ةيبلتلا م مني قح

 هبتنا الك اراهن وأ ًاليل مون نم هبتنا وأ الفن وأ اضرف الم وأ

 ةيبلتو ( قا ) تايصح عبس مامتا وأ ىم ىيرال ةرجلا لوصو وأ ةفرع لاوز عطقتو



 ٦٢٧٥ ) مرحملا نع عنميام (

 . اهبرق نه مرحأ ن ا وأ . ًاتلطم ذكم تويب وأ . ) م )و( ح) مرحلا لودو ةرمعلا

 ةعملا ىبلي » لوقي ملسو هيلع للا ىلص ناكو ( قا ) ( ص ) وهو ( ش ) رجحلا وأ
 « ةبقعلا ةرمج ىري ىتح جاحلا ليو ، دوسالا ربالا ملتسي ىتح

 صف
 نارفعز هسمام وأ اقوط وأ اسونرب وأ ليوارس وأ ةماع وأ اصيمق مرحلا سبلي ال

 بيطال نهدب َنَهَدا مارحالا دارأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ء بيط وأ سرو وأ

 تبهذ ناو ةآرملا ىف رظنلاو سابع نبا هزاجاو « ناحيرلا مش رمع نيا هركو ء هيف
 نم هبايث ىف وأ هيف ام لغ مارحالا ديرم ىلعف ( ان ) زاج هريغ وأ لسنب ةحئارلا

 ءىئلا رماب هلسغ دمب هنول ءاقب نوكي الف بيط الب هنول ءاقب هرضي الو ص بيطلا

 ىنعم اذهو هلبق [ وأ ] مارحالا دنع بيطتلا زاوج ىلع اليلد لسو هيلع هللا ىلص

 ( ق )( ح) نوللا بهذي ىتح هركو أ . هنال هرثأ هيلع ىتبي امنا خيشل لوق

 نم هتيطغت زوجت وأ ( ص ) وهو ( م)ود(ان )هتيلو هيجو وأ هسأر ىلغي الو

 مرحملا هجو اوطغتال » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هدريو ى ايهلوخد الب نيبجاحال نقذلا

 (ق ) اي يلم ك ثمعيب هناف تام نا

 بساني امس اذهف ى ءازج الب هب رم نننل اهتحت امو مغلاو فنالا ةيطغت تزاجو

 لمح زاجو ايش هسأر وأ هندب ىلع دشي الو ى هيجو ريغ هسأر ,رم نم لجرلا م رحا نأ

 الو « ابوث هيلع ر رز ُ الو مزنحي الو ث هسابل كلذ سيل ذا هسأر ىلع هربغ وأ هماعط

 هنا » لسو هيلع هلا ىلص هنعو ءديلقت الب هكسمأ فاخ ناو ٤ اموق الو اميس دلقتي

 الو ذيوامت الو { هديلقت هلسبلو « هوحن وأ فو ه حالسلا سبلي نا مرحلل صخر

 اهعطق سيلو نيبعكلا تحت ايهعطقيف نيلعن دبي مل نا الا نيفخ ىبلي الو ًازورح
 « نيلعنلا دوجو مم امهمطق ول عييض امناو هب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنال 2 ًيبضت

 زوجتو( ح) هيلع وأ (ش ) و ( م ) و( ان ) نيلعن دجو نا الا امهسب ال ىلع مد الو



 ١ ٦٧ ) مارحالا دنع هرك ام (

 زاجو ذ فلا سنج نم ىهو } بمكلا قوف نكت مل دولج مم ةبكرلا لاشلا ه هذه

 نطقب وشحم ديلل ءىش وهو « زافقلا ال مطق الب ىفلناو ليزرلاو صيمقلا ة ةأرملل

 بهذ ىلحو ى بيط وأ سرو وأ نارفعز هسم امو باقنلا الو ى نبدعا.دلا ىلع ري

 ةأرملا بقتنتال » ملسو هيلع هللا ىلص هنعو & لحو ةنيزو ريرحو امهريغ وأ ةضف وأ

 تبحأام كلذ دعب سبلتو « بايثلا نم نارفعزلاو سرولاه۔ءامو نيزافقلا سبلت الو
 ىلطفتو ، نبفخ وأ اصيمق وأ ليوارس وأ لح وأ ازخ وا ًارفصمم بايثلا ناولا نم

 تفاخ نا قوف نم لدسب الا هيطغت الف اههجو نم اهمارحا امناف اهرشو اهسأر

 سمالب ةنتف
 اعطق فقس وحنبو ( ق ) (م) هركو أ (ان) هسأر سي ال اب لظتسي نا زاجو

 عم هريغ ةقفن هيف ولو : لمح زاجو ء الح هماعط الا ائيش هسأر يلع عضي الو

 ىلع هدشو (قا) مدف الاو هريغ ةقفن مم ال وأ . هتقفن نم رغنك أ ال وأ . هتقفن

  

 الو ، مدف ةرابحت وأ طقف هريغ ةقنن هيف وأ هقوف ناو ث رازالا تع امهريغ وأ هي وقح

 هيلعو انضعب دنع هفنىلع بوثلا دقع زاجو ء ضعب يف انسب لخدي لب هرويس دقمي
 انجو(ش)و (م) ال انسابل ىف اذه انبون دقعن اولو عضوم ىأ يف هدقع زوجيف
 سنا هركي ناكو ء سبل الب سونربو ص.ةك طيخو دوقعب ءادترالاو فاحتلالاو

 هل سابل ريغ نه مرحم وهو صيمق هيلع حرطي نا

 لصف
 مد الب ( م)د )ان ) الث لسغيف هتدارا دنع بيلطتلاو بيط ىلع مارحالا هركي

 ٭امرحم حبصيف ملسو هيلع هللاىلص هسأر بيط ةشئاع نال (ش) و (ح) هركي ال وأ
 زاجو ث بيطي هناف رجلا ليبقت دنع رذحيلف ث مد همش ىفو لسلاب هلاوزب بيجاو

 ى مدف اذذلت هنم ه.هشت ناو (ق) ) مدلا ىنف خبط الب طلخ ناو هيف خبط ام لكأ ا

 ةيسرافلا ناهدالاو ىفرعلا ناحيرلا هنم سبلو



 ٢٧٢٢ ) جلا تادسةم ثفتلا هاقلا (

 صف

 امهب ةالصلا زوج ال ثيحب اناك نا امهنلازا تبجوو رفظ الو رعش لازي ال
 ةرعش فتني الئل (ح )ال وأ (ان ) ةبانج وحن الب سأرلا لسغ زاجو ء مدلا هيلعو
 هللا لوسر ىأر هنا بوبأ ىا لوق امأو ء طوحالا (ص ) وه (ت) ةلق لتقي وأ

 فيك لاق نل باوجن ك امرحم امهب ربديو لبةي هيديب هسأر لسغي ملسو هيلع هللا يلص

 ى مارحالا لبق هجوز نم ةبانجال لسغلا نم نوكي نال لتحم ى هسأر لسني ناك
 « اهغشكو رغتسا لبق وأ ةروعلا غلب اذا مث هيلع بصي وأ هسفنب بصي ةفرع وحنل وأ

 لسغك هريغو كلذ معي هزاقلا وأ اريسفت هفطعف ثنتلا ءاقلا وه رفظلاو رعشلا عزنو"

 قشي ىتح هسأر دبل نمل ىطخلاب زاجو ث ماجلا مرحلا لخدي له اوفلتخا امكمنسولا
 ءازجلا موزل ىفو ةرورض الب ماجتحالا زاجو (ح )و ( م) هرك وأ ( ان ) قاحلا هيلع

 ىمدأ نمو ( قا ) اهل الا زوجيالوأ . هب وأ . ارعش مطقي مل نا هنودبف اهب ناو نالوق

 مل نا ال وأ . ءازج زئاج اهجارخإ ذإ سد ةدم وأ ةكوش جارخا وأ كاوس وأ كب
 ارعش الو ادلج عطقي

 لصف

 هيلعو ء اعامجا فاوطلا لبق ةرمعلاو ةفرع لبق جيملا نيناتملا ءاقتلا دسفي

 ش وأ (ص ) وهو الباق ىضق الاو كردي نإ لدبي' الو ء النن ولو لباق نم ىده

 (ح ) هجح متو ىدهلا هب وأ (ش ) و (م) و (ان) ايهدمب اذكو (ق ) هيف ىضقيو

 لننلا جحل ءاضق ال وأ (ص) ىلع ةأرملا هب مرحتالو (قأ) راجلا ىر دمب ءىش ال وأ

 ءطولا الا ريصقتلا وأ قلحلاب ءىش لك لحيو ليلق الا هب لاق امو ىده الو هرمعو

 دحاولا ةالصلا للحتك ناللحت كلذو « ةرايزلا فاوط فوطي ىتخ ديصلاو بيطلاو

 هلوق دنع وأ ث مالسلا لبق ةرورض للع ناللح ةالصلل لاقي دقو ى ماللا وهو
 تايحتلا مامتا دعب مالسلاب قالطا للحتو نيحلاصلا وأ تابيطلا



 ٢٧٢ ( هنع مرحي امو ديصلا نم مرحلل لحي ام )

 ( م) و ( ان ) ةذل الب ولو رظنلا ةمادا وحنب ولو ءاملا لازنا دمعب ادسفو

 ةرظنبو( قا ) مدلاهب وأ ( ان ) نايسن عامجو ( ح) جرفلاربغ ىف الوأ ( ص ) وهو.
 (قا) اركذ كرحام لكب وه وأ ( ص ) وهو (ان ) مد وأ . داسف ةسملو ةلبقو

 سابع نا ةلاخ ملسو هي هملع هللا يلص هجوزل ( ص ) وهو لوخد الب جوزيو جوزتيو"

 ينعم وأ هب صتخم زاوجللف ثيدح ىف امكب طخي الوالوأ . امرحم ثرحلا تنب ةن وميم

 قوسفو ةيصعم وهو ( ق ) نمؤللا بابسب وأ . ةيصملبو ( قا ) مرحلا لخاد مرحم
 . ركنمنع ىهنو فورعمب رعأ لادجمال ڵ ءازج بضغب وأ بضغي ىتح لطابلا لادجيو.

 [ق] بضغأ وأ بضغأ نا اضر أ هب وأ.

 لصف
 لحو ًاعامجا دئاصلا مرحملا نع لحلا ديصو دحأ لك نع مرحلا ديص مرح

 هنعف ) ش ) و )م ( هل دصي م نا وأ ) ح( هجبذو لحم داص ام وأ هريغ هداص ام.

 هنال ( ان ) الوأ « هل ديص وأ داصام الا مرحملل لالح ديسلا محل » ملسو هيلع هللا ىلص

 ‘هيلا هيدهيل هداصن أك هل هداصن المدر هلعل هنا هيفو ى هيلا هادها نملىشحولا راجلا در.

 لك أ ناف ، ايح ديصلا كلم المرحلاو اح هيلا هادهأ هن أل وأ ء هل هداص هلعل طاتحاوأ.

 ذ امو ةحيربحب ولو هنم ىكذام وأ . لكألاو ديصلا ةميقف داص ناو ث هلكأ ةميق"

 شيعيامهنم سبلو رحبلا ديص لحو (ق )(م) امهلك أب ءازجالناتتيم هنمرعأ البولو هل .
 بلاغل رظني وأ . هنم وأ . مجلا دنع ءاملا ريطو عدفضو نوركفك ًاضبأ ربلا ف
 توقلا ف بلاغلا ربتعي الو (قا) ثكا

 وأ ( ان ) هقالطا همزل زابو رقصك د ئاصوأ ديص هديبو مرحلا لخد وأ مرحأ ناو

 رطضملا لكأيو ( ق) ال وأ . ءازج هاك ا 7آىلنفالاو ديص مل هديب وأ (ق) ال

 مرحلا ة ةتيمو ددجو ناو( ق ) هتحابا درت م ذا ةعبرذلل ادس ةنيملا لب ال وأ .مرحلا ديص

 ديصو هننيم لبق هريغ ةتيمو (قق ) اهدورول هنم ولو ىه وأ . ىدنيو هنراهطل وهف

٣٥ 



 ٤ ) لالهالاو دوسالا رجحلا ىلع مالكللا_ مرلا دودح (

 دعبام وهو ٭ (قا) هلبق لحلا ةتيم وأ . هلبق ةنيلافمرحم ءاكذ نا وأ . ةنيما لبق لحلا
 ةتسو ى ةدج قيرطب رشع ىناو ء ةنيدملا قيرط ىف ةبمكلا نم فصنو لايمأ ةمبرأ
 .ةعستو رشع ةينامن وأ ةعبس وأ ةعست وأ ةفرع ىتيرطب رشع ىدحاو « ةماهت قيرطب

 لمن قارعلا قيرطب

 اهلبقو اصع وأ ديب هسم الاو ردق نا هلبقيف ةبكلا باب ىرب ال امكر جحلاب ذ واي

 « نيلا نكر سميو يمي بهذيو قارعلا نكرو رجملا نكر هنكرل لاقيو راشأ الاو
 امهسمي وأ . مالسلا هيلع ميهاربا دعاوق ىلع نايقاب امهو بيلغت نايناهلا اميه لاقيو

 ةعبس مني ىتح اذكهو اضيا قارعلا نكر ا بابلا ىلاتل لاقيو ( ق ) ني,ءاشلاو

 الو نهيف ةرم ولو همف و أ هديب هسم : مل ناو 4 ًاضي أ ريخالا ىف رجلا غارفتسلب طاوشأ

 هارتالئلوىصاعملاب تريغت سمشلاك ةنجلا نه ةتوقاي وهو ٭(ق ة) مد همزل وأ . ءاسأ غناه

 كانه ميهاربا هعضوو ناك امك دوءيسو « مهيلع مارح ةنجلا ميا نأ عم كلذك ة لظلا

 غبصيو ء طقف نهلا نكرو هنكرسجب ملسو هيلع هللا يلص هتيأر رمعنبا لاق « هب أدنبيل

 ةينبسلا لاعنلا سبليو ، نارفعزو سرو ىأ ةرفصب هتمامع ىتحهباينو هتيحل يأ
 مجلاو عيبرلا هبو لطم اهيف رعش ال ىتلا وأ . اهف رمش ال دودلا ىهو نوكسف رسكب

 . رسكلاو حتفلاب ةرباغلا فعضو اهرعش ليزا ةلازالا وهو نوكسف حتفب تبسلا نم

 . غوبدم ريغ ولو رقبلا دلج وأ . غوددملا دجلا نوكسف رسكب تبسلا وأ .نبالا وه وأ

 ( قا ) رعشلا علقي غابد عون و

 عفرب هن ال لالملا ىمسو ث ةيبلتلاب هتوص رب ىأ هتلحار هب تثعبنا اذا ليو

 ةيورتلا موب ىنمل باهذلا بحيو هلك كلذ لعفي رع نبا ناكف ث هتيورب تودلا
 رثكبوأ . مويب هلبق مدقتلا هركو (ش) و (ان) اذكو هب تشعبنا اذا لهيو هيف مرحيف
 الو ًاعامجا فاوطلا ىف ءاسنل لمر الو (قا) لضفأ ةجحلا ىذ لوأ وأ . نيموب نم



 ٢٧٥ ( هيتمكرو فاوطلا ىلع مالكلا )

 نيماسملاب نأ نوكرشملا ىريل ءاضقلا ةرمع ىف ملسو هي هيلع هللا ىلص لمر اناو ى مهيلع

 ةيقاب لوالا ةنالثلا ىف ةنس وأ (ص) وهو ( ان ) ًاعوجو ًاتمض مهب نأ مهغلب دقو ةوق

 ( قا ) الوأ ( ان ) هبنجب ن نم عمسإ نأ وأ ) م) هيف نآرقلا ةءارق تهركو ( ق)

 رجحلا دنعو « ميظعلا ىلا هلل دجلاو هللا ناحبس » ناكرالا ىف بدنو ء بحأ ركذلاو

 ليقو ء بازعملا دنعو هدنع فوقولاو «رانلا باذع انقو_ىلا _ ايندلاف اننآ انبر »

 سملل فوقولاب ثيدحلا هيف درو ام الا فوقوال ىشللاب كرحت فاوطلا نال هدنع ال

 (ان) هزجي مل ءوضو الب ةضفاو أ ةرمعل فاط نمو « هنيعب ءاعد وأ ركذ بجي الو

 مد هيلعو هنودب ىسسلاك هزجي وأ .مالك اهبف لح نكل ةالص هنال (ش ) و (م ) و

 وأ هءوضو ضقتنا ناو ( قا ) مدالو ءازجأ ءوضو ريغ ىلع هنا 7 ناوأ (ح)

 بورغلاوط وتلا ال رصملاو حبصلا دعب زاجو 2 ىنب ةزانجلا ترضحوأ ةالصلا تميقأ

 ءاروال ةلظلا نم زاجو (قا) (ش) نهيف زاج وأ ٠ امهدعب هركوأ (م) و (ان) عولطلا
 ،(ق) هريخأتل مد هيلعو ش وأ . فنأتساو مجر عبس نم لقأ فاط نمو ء دجمل

 داعأومكرو هنيقي ىلع ىنب كش نمو ء مدف ةرمعلل وأ جحال ةينامن نع دمعالبرفن نهو

 هتالص ديعي مت وهسلل دجسي و هنيقي ىلع ىنب هتالص ىف كش نم نأ امك

 مث نيتمكر عكر ركذتف هيمد داز ناو ؛ اجا ناتمكر عوبسأ لكذب نسو

 مكدو ىنبو مكرد رتولا لصحيل اوش داز فش اهب ناكنا وأ . مكرو ةدايزلا يلع ىنب
 تناكو ث طوحأ كلذو مكرو داعأ من كرو صقن اه متأ مكرو صقن ناو ( ق )

 عوجسسأ لك كلذ نم رثكأ ضعب زاجأف اس كرت مث عيباسأ ةئالن فوطت ةشئاع

 لدي اك حيحصلا ىلع تيبلا نم هلك ميطخلاو ٭ عيباسالا نم غارفلا دعب نيتمكرب

 ىضرةثناعل ملسو هبلع هللا ىلص هلوق هل لدي امكو تيبلا نه رمك ىأ ممح هن أ همسا هل

 تيبلا مده ةصق هل لدي اكو « ميطحلا ىف ىلصف ةبعكلا ىف ةالصلا تنش نا » اهنع هللا

 مدفلحأ ناوادعاصف طوش وأ (ش) و ( م)و )و( ( ان ) هداعأ هفاوط يف هلخد نف هئانبو



 ٢٧٦ ) ةورملاو افصلا نيب ىمسلا مكح (

 هنم وأ (ح) بجاو ال ةنس هارو نم فاوطلاف تيبلا نم سيل وأ . فاوط ةداعاو

 داعا فاوطلا سكنت نمو (قا)ناعارذ وأ . ثالث وأ . عس وأ . عبرأ وأ .عرذأ تس

 (ق)حيحصلا وهو هيزجال وأ . مدف جرخ ناو ةكمب ناكام

 ىتح عسي م نمل جحالف انضعبو دمحأو (ش)و د(م) ةورملاو افصلا نبب ىعسلا ضرف

 ليلدل الا بوجولا يلع ملسو هيلع هللا ىلص هتدابع لصأ أ نأل (ص) وه(ت) ءطو
 ىلص هلوقلو « كسانم ىنعاوذخ » لاق هناو هكرت باحص وأ ى هنأ ورب لهن أ ايس الو

 « هيلع حانجالف» ىلاعت هلوق امأو «ىهسلا كيلع هللا بتكدقف اوعسا » ملسو هيلع هللا

 ةنسوأ . اهب حستي مانصأ مالسالا لبق امهيف تناكذا هنع نينمؤملا جرحتل عفرف خلا

 ( ىا )عوطت وأ انجو ( ح) مد كرتب ةبجاو
 هللا الا هلال » لوقيو اثالث ربكيف تيبلا ىرب ىخ اهيلع قرب افصلاب ادنبيو

 الث « ردق ءىش لك ىلع وهو تيميو بحي دخلا هلو كالما هل هل كيرش ال هدحو

 ىلع قريو رخآلا ىلا لوره رضخالا مملا غلب اذاو ء ةورملا ىلا ردحنيو وعديف
 ( ق) فعض نا وأ . زاج ةأرملاكامهلصأ ىف فقو ناو ء افصلا ىف امك عنصيو ةورملا

 امهالكو أ ( ص ) وهو طوش عوجرلا و طوش باهذلا طاوشأ ةمبس مني ىح اذكو

 صنحوأو ىفاشلا تنب نا نمحرلا دبع وبا هب لاق كورتم ذاش فيعض وهو طوش

 طوشلا ىنلا ةورللب أدب ناو 2 انل ضعب هبسنو طقف ىفرعصلا ركب وباو ليكولا نبا

 داعأ الاو مدف ءيطو وأ قلحوأ رصق نا وأ .هيلعالف ةلورلا ىسن ناو ك لوالا

 لحأ ناو ث داعأ لقالا ىف نأو ء داعأ الاو لحأ نا مدف هرثكأ ىف اهكرت ناو (ق )
 ةأرملا عرستو ع اهل عجر نيتوطخ نم لقأب ىناثلا ملسلا دعب ركذت ناو ك هيلع اله

 ةلوره الي
 هترمعوأ هجح دسف ةداعالا لبق عماج ناو ، هدعب هداعأ فاوطلالع همدق نمو



 ٢٧٧ ( ةفرع جحلاو فاوطلا ةرمعلا )

 مدف ةكم نم جرخ اذا وأ ه لباق نم جحو ىدهأو ى نكر هناو هتيضيرف ىلع ءانب

 . هعضو هيف هكرتل مدلاف نكر ريغبمجاو هنأىلع ءانب طقفىسلا لاطباو هجحبدادتعالل

 ىعسلل العجو هب ادادتعا جرخ نا هيلع الوأ . هجح حصو هميدقتب ةنسلا ةفلاخمل وأ
 طقف ىرصبلا نسحلا هب لاق تبجو وأ (ص) وهو ةراهطلا تبدنو ( قا )اعوط

 رتسيو لف امهمالا الك أو ًارش دجي مل ناو ءارشو عيبال هيف برشلاو لكألا هلو

 ناك ناف ىعسلا ةين عطقي مل ام ىنب ةجاحل جرخناو ى ىنبيو امهنيب وأ ةورملاو افصلا ىلع
 متاذا هقلح وأ هرش رصق ةرمعل

 لصف
 مرحي نيتمكر مكربو طاوشأ ةعبسب ةيورتلا موب تيبلا ةكم نكاسو عتمتملا عدوي

 امهنودو هنودب وأ فاوط الب امهدعب وأ ةكم ءاحطب وأ بازيملا تحت نم جحلاب امهدعب

 ىنب سخلا ىلصيو ( ق )مرحلا جورخ ديرم لك ىلع هب تيبلا عادو بجي وأ ( ان )
 اه ليللا ضعب كردم ىلع مدالو ءمارملا دجملا ىف نهنم لضفأ اهيف ذئنيح نهو

 الو سشلا عولط لبق زوابم الو كردي م نا ءربغ ىلع لب كردي ف ديعب نم تآو

 لبجو ةفرعل بهاذلا نيمي لبج ءام عمجم دنع ءاملا ضايح اهدحو ةزواجللب ةرافك

 هلك ىنم ءام هدنع عمتبي .ريغص

 لصف

 باوثال لباق نم جحلاو ىدهلاف اهب فوقولا هتاف نف ةفرع ججحلاو فاوطلا ةر۔دا

 ىلع هيلع ىنم جحو هجح حصو « لجو زع هللا ىلا ةبرق دصق الب جيملا ةينب اهفقاول
 ىنم ال وأ فاوطو مارحاو فوقو ىف امهابلق رضح ضيرمو هسج ىف ةفآلا نأ

 ملمالا اهدجسم غلبيو ث القع له رمالا امهيلا درب (ت) ( ق ) هلقع ىف ةفآلا نأ ىلع

 ربظلا نيب عمجيف يقيو نذؤملا نذؤيف هدعب بطخيو لاوزلا لبق هبئان وأ مظعألا
 ى مهجحرسانلل ميقيو بورغلل فقيو هيف نكي مل ذا فقوملل ىضميف ريخأت الب رصعلاو



 ٢٧٨ ) مارلا رعشملاب تيبملا بوجو (

 ل ناو ٭ بطخي ل نا سأب الو دسفم لخدي م نا ًاعامجا ارجف ولو هءارو ىلصبو

 ةفرع نيبو هنطو لايمأ جرال الا ريصقت الو سانلا كاله ةنس ىن ةمأ ولو دحأ جعي

 امناف ( ان )لايمأ ةنس نع الضف قيرطلا فصن غلبت مل ينمو اليم رشع دحأ ةكمو

 وأ .لايمالا جراخ هريصقتل هنطو لخدي ىتح هعوجر ىفو . ةفرع ىف ىكملا رصقي

 ( ق ) ( م ) نهلو نم واو عمجو ةفرعو ىس ف رصقي
 (ان)بورغلا لبق ضافأ نمالو ءاعامجا هدعب فقي ملولاوزلا لبق فقا ول جحالو

 كرداو ) قا ( مدلا امهمزلو رذع ىذو سانلوأ. مد الو هل وأ . مد همزلو هل وأ ) م ( و

 « ربك أهللاو هللا الإ هلب الو هلل دجلاو هللا ناحبس » ردق سمشلا نم كردأ نم جحلا
 . ديعب نم فت نا ليللا نم ةعاس فقو دقو عمجب مامالا مم رجنلا ةالص كردأ نم وأ
 ض بورغلا لبق ضافأ نك ليللا نم هكرديف هفوقو لطب هنا الا هنم تأي مل ناو وأ

 نيتمض وأ حتفف مضب ( ش ) و (ان ) ةنرعب فقاول الو (ق) لاوزلا لبق فقو وأ

 نيب قيض قيرط ىهو (ق) مد عم هلوأ . مضلا نع انيفخن ناكساف مضب وأ ناتغل
 هلظ وأ . اهدجسم ىبرغ ةفرع ىداو ىمه وأ . ةمحرلا لبج ىلا عمجو ةفرع نيب نيلبج

 (قا ) ةفرع لفسأ وه وأ . مامالا هيف ىلصي ىذلا دجسملا ىه وأ . ةفرع ىداو ىف

 لصف
 هب تيسو اهلبج وه وأ مارحلا رمشلا ىسنو عمج ىهو ةفلدزللب تيبملا بجو

 نودو تيبملا نود طقف ركذلا ةيآلا ىف ركذ اا هنال ةنسلاب فوقولاو ث راوجلل

 ةنس ىمس ةنسلا نه هاككلذ نايب ناك املو ، عاطتسا ام ليللا ةلمج ىف ركذلا نوك

 ناو (ص) وهو مجلاو (ان ) مد فوقولا وأ ركذلا وأ ء تيبملا نم دحاو كرتبو
 ، ةيدب نانثا وه امو ى ةلماك ةيدب دحا ام ناسنالا ءاضعاك« دحاو مدف لكلا كرت

 ةيدف لتق ناو ث ةيد فصنف فكلا نم مطق ناو ء ةيد فصنب فكلا عباصأكو

 هللا لص هلوقل جحلا داسف وأ . اذكممو ث ةيد فصنف قفرملا نم عطق ولو ك ةدحاو



 ٦٢٧٩ ( ةيبلتلا جاحلا عطقب ىنم )

 كردي ل نمو ث كردأ دقف ضيفي ىتح سانلا عم فقوف اعمج كردأ نم » ملسو هيلع

 اعمج كردي ل نف ةفرعففليللا ضعب فوقوب اممج كردأ دارملا نا هيفو«هلچح الفكلذ

 ريفل حبصلا لبق باهذلابو ءاعدلا كرتبو (ق) ليللا ضعب فقو ولو هل جح الخ

 تاب ولو مدف اهب رجفلا لصي ملنا وأ . ليللا فصن ىلا تيبملا ىزجي وأ . فعض

 اهب هلحر طحن ضافأ نم ىلع ءىش ال وأ . مد الف هالصو عجرو هدعب بهذ ناو ث هيلا

 تاب دقف ةعاسب ولو اهب هلبق ثبل نمو (قا) فيعض وهو جرخ مم هللا رگ ةو
 ث ةديبعابأ الا اقافتا اهب ءاشعلاو برفملا عمج نيتماقاو دحاو ناذاب نسو

 دنع اهالص هنا ملسو هيلع هللا يلص هنع تبني ملو ء برغملا دمب نيتمكر بحتساف

 ك عمجلا ريغ ف ىه امنا اهيلع ملسو هيلع هللا ىلص هتبظاوف ڵ ءاشعلا دعب الو اهدمب جلا
 ولوال وأ . داعأ اهلبق برغملا وأ اهالص نمو ى هيلع الو أطخأ اهنقوب الكد رفأ نموا

 جرخ اذا برغملا ىلص هفصن وأ ث ليللا ثلث ىضم فاخ نمو (ق) ةفرعب اهالص.

 (ق) رجفلا فخ ملام اه رخؤي وأ ۔ فصنلا لبق اهيف اهيلصي ىتح ءاشعلا رخاو ةنرع نم
 رسحم ىداو ىف عرسيو مالف هدعب ناو ڵ سمشلا عولط لبق اهنم ةضافالا تنسو.

 فكنا ىأ ه_يف رمسح ليفلا باختأ ليف نال ى ىمس ةقلابملل ةددشم نيسلا رسكب

 وهو « هتقرحاف ران تازنق هيف داطصا الجر نال رانلا ىداو ىسو ث يبع نمب هبش

 (قا) ةطساو وأ . ىم نم وأ . اهنم وهو ةفلدزملا ىلي امم ىنم دح
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 نا ىلا اهيف داع ارمتعم نا فاط اذاف مرحلا ىأر اذا ةيبلتلا مداقلا عطقي ليق

 لصب ىتح اهيف داعانراق وأ ء ركذلاو ةيبلتلا نبب هينممج ءاش ناو ىمدلا ىف عرش
 انفاعو ىوقتلل انقفوو ىدهلل اندها مهلل » لوقيف ةرجشلا ىلع ىهو ىمرلل ةبقعلا ةرمج

 ربكأ هللا » ةاصح لكمم الئاق اعبس ىداولا نطب نماهيمري مث «ىلوالاو ةرخآلا ىف

 بجو وأ . اهقوف نم ولو زاجو ى هراسي تيبلاو هنيمب ىنم لعجي نا دعب « دجلا هللو



 ٢٨٥ ) راجلا ىمر ةمكح (

 .لؤانت وهو ث يذلا لبق دعي مل نا مدلا همزل اهقوف نم ىبر نم وأ . ىداولا نطب نه

 هنا هل سوسو نيح ميهاربا رعأب اعبس سيلبا ليعامسا ىرا ةمباتم وأ . ىصاعملا ىمري

 :هببس وأ . فيعض وهو رجلا نم ذوخأم راجلا ذا رانلا نم دعبلاب الؤافتوأ . هحبذ ديري
 هرمأف ملسو هيلع هللا ىلص انئيبنب ليربج ىضم دقو راجلا عضوم سيلبا دصق هنا

 ( قا) اعبس هيمرب

 .هللا يلص هلوقل هدعب زاجو ى لاوزال سمشلا علط نم رحنلا موي اهدحو ىمرتو

 ىلوأ ءايوقالف « سمشلا عطت ىتح ةبقعلا ةرمج اومرت ال » هلهأ ءافعضل ملسو هيلع

 رجنلا لبق اوضيفي نا مه اصيخرت ركذلب مهصخ اضيأو ث اهعولط لبق اومرب ال نا
 ٠(ش) ىزجأ رجفلا لبق وأ اهلبق ناو ث هافنف سمشلا عولط لبق اوهرب زا مهوتيف

 وهو (قا) انضعب هبو ءاسأو اهلبق ىزجأ وأ . مدف الإو ديميف دمحاو (م) ال وأ
 نمو عمج نم اهنوكو اهلسغ بدنو ،مرحلا نم ةزوجلا وأ قدنبلا وأ منغلا ربك ىعجب
 بيطلاو عاجلا الا لالحلا هل لح ىمر اذاو ىمرلا رئاس اذكو ث داعا لحلا ىصحب ىمر

 .ءةضافالا فاوط وهو ء ةرايزلا فاوط دعب الا نالحيالو قاحي ىتح ال وأ . ديلاو

 نا الا هاوس فاوط ىكملا مزاي الو ڵ هكرانل جح الو يبجاولا فاوطلا ىمسيو

 ىون نا وأ . ًتللطم ىزجي وأ . عادولا فاوط هنع ىزج الو ةرسملا فا واف رمتعا
 ( قا)(ص ) وهو مد عادولل مزلو أطي ملام تقولا دتمم هنال هل

 همزا يرلا ىلع وأ ( ص) يلع مدف حبذلا ىع قلللا مدق نمو هب ةلجملا تبدنو

 لئاقل « جرحالو مرا » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل همزاي مل يمرلا ىلع حبذلا وأ ث امطق

 . ىدهالا (ق) طقف مويلا كلذ ف ةصخر ثيدحلاو همزل وأ . برا نا لبق ترحن ينا

 وأ . هرعش عيمج رقيو ، ريصقتلا نم لضفأ قلحلاو قلحلا دهب هرحنف رمحملا

 , هرخؤم ناو ىزجأ همدقم رصق نا وأ . تارعش ثالث وأ . هفصن وأ . هرثأ

 ريصقك ريصقتلا هنكمي ال نمل نيعتم وهو (قا ) مدقملا رصقأ مل نا مد هيلعو زجي



 ) قيرشتلا مايأ ف راجلا ىز (
 ٢٨١

 .ةكم نم جرخ نمو (ق) لصالا نم وأ . ذخالاب ريصقتلاو هدبلمو ث ادج رعشلا

 (قا) ريصقت الو قلح رصحلا ىف سيل وأ . الوأ( ح) و (ان) مدف رصقي ملو قلحي مف
 رادقم رصقت ةرح تناك نا وا . ةأرملل نيمتم ريصقتلاو ڵ مد كن ىلع كسن ميدقتبو

 رعشلا لوط ىلع امهل وطب اتدم دقو رمثلا نم نبعبصالا ضرع ذخأي ام ىأ نيعبصإ

 اسمخ لق ناو ء امبر وأ اثلثف رثكا وأ . هلكو أ .عومجم الهنقلخ لصأ ىلع رهشلاو

 ةرح ولو هيقلت وأ هفدنو(قل) لقاو
 ب ب

 اهدعب ناو 2 ريلظلا ةالصو لاوزلا نيب ديملا دعب مايأ ةثالث ًاتبس ةرج لك ري
 نا زجي ملاليل ناو (ق) اهبورغل ايعولط نم هتقو وأ . مجلا دنع داعأ هلبق وأ ءاسأ

 ء ةبقعلا ةرمج لصأ ىف ىعحلا ىقب نفديو فرمعنيو نيهوي وأ . صخرو فئاخ ريغ

 ةيمرلا ديعبو ث ىمريف لاوزال دوعقلا همزل ىنب ليللا هكردأ ناو ء ءاش ثيح هيقلي وأ
 هريغ هنع ىريو ةرجلا ىلع هتايصح عقت ىتح ىعالا برقيو ةرجلا ىف عقت مل نا

 اهداعأ اهريغ ىف عوقولا دعب اهيلع تعقو ناو اهعافترال ةرج تيمسو 6 دجي م نا

 ةاشف ةرمج ىدح ىف هيسن ناو ث ةاصح لك دنع ربكيو (ق) ال وأ (ص) وهو

 افورعم عنص رحنلا موي هنيح نم دمي مل ناو « اهداعأ اضعب ناو

 ايعاد ىطسولا ىف فوقولا ليطيو وعدي فقيو ةيفرشلا ىهو ىلوالب أدبيو
 ةداعالاو حص سكن ناو س ثكم الب فرصنيو ةبقملا ىهو اريخأ ةثلاثلا ىمريو

 اهكرتي ملنا مدال وأ (م) مد هءزلو هيف اهامر ليلل رحنلا موي ةبقعلا رخأ ناو ك قئوأ

 اهامر راهنلا رخآآ اهركذتو اهيسن ناو (قا) يناثلا لاوز دعب اهيهري وأ (ح ) دغلل

 ريخأت لبالا ةاعرلو ى هامر نا اهدعب ام داعأو اهامرو مدق دفل اهرخا ناو ث ذئنيح

 تاب ناو ء ىنم رينب تيبملا مهو (ق) ثلاثلا ةليل اهيمر ىف مه صخر امنا وأ . ليلل

 ىف ىر رحنلا دعب نيمويلا مري مل نمو « ىنم ىف اهضعي كردي مل نا ةليلل مدف مهريغ
٣٦ 



 ٢٨٦ ) هفانصأو يدهاو _ هماكحأو رذنلا (
  

 ىف نهامر ديملا دمب لوالا ىف نهمري مل ناو « تارم ثالث ابترم اعبس اعبس ثلاثلا

 فقوم ىف اهاصحب ةدحاو لكر ناو « ىناثلا رفنلا ىلا قبي وأرذنو كلذكهاثلا
 رشع همزلو ىمرلا هتاف ثلاثلا سمش باغ ىتح نهمري نمو (ق)ذ ةاصح ةاصح

 نيتنثاو دم ةدحاو كرتب وأ . انل امهو ( م) ةاشوأ ( ص) وهو رحنلا ةرمجب هايش

 دادما ةثالث تايصح ثالثب وأ . ىصحلا اذكو ، انضعبو ( ش ) ةاش رثكأف نادس

 مدف ىمرلا مايا تضم ىتح ةاصح رحنلا موب كرت ناو [ قا ] ةاش رثك أبو

 لصف

 نوكي امناو عنام ريغ دح ( ت) ريخي دعولا اعرشو رشب ولو دعولا ةنل رذنلا

 رهظ مث « عرشلا لصأب ةمزال ريغ ةبرق مازنلا هنا لوقلا هلثمو ى قيلعتلا ركذب انام

 نع زجعب الئل هوركم وهو رذنلا ىف قيلعتلا طرتشي مل نم لوق ىلع نادح امهنا

 بجيو (قا) هوركف قلع نا اماو قلطا نا وأ . ةبحتسم ةبرق وأ (م) ءافولا

 ناو ڵ ةكم ىلا ههجوب نا مزليف يده لف انالف تملك نا لوقي نا لثم هي ىدهلا

 ًايدصت ةندب ىدهأو ، هنع ءادف ةبقر قتعا ىده رارحالا نه هريغ وأ ىنبا لاق

 (قا) ىثالل نيسمخو لبالا نم ةئام وأ اهيدهي وأ ( ص ) وهو هب دوعوملا ىدبال

 اهيدهي ةندب هتميقب ىرتشيو هيدي وأ . تيبلا ةمدخل هادها ىده ىدبع لاق ناو

 (ق) هكسماو هتميق لثمب ىرتشا ءاش ناو ءاهمنا لفأ ناو اهل نوكي ام بسحب رثك أو

 (ق) امهادحا وأ.مجلا دنع ةرقب وأ ريعب وأ ،ةاش نم رسيتسا ام عتمتملا ىدهو

 ةليل امرحم ةفرع موي اهرخآ ةثالث ماص دبي مل ناو ث ةرمع ىلا هجح خسف ولو همزلو
 هةفرع ف مايقلاو ءاعدلا نع فعضلا فخي مل نا ى جملا مئاص همارحاب نوكيل عباسلا
 نأ ىلع مرحم ريغ رشنملا لوأ نمه ولو موصي وأ . هلبق وأ سداسلا موب نم أدب الاو

 لبق ةرافكلا ضعب زاجأ ام دعب امو ةرسلاب همارحا لوأ نم وأ . همايأ جلاب دارمل

 (ان ) مد همزلو اهمصي الف ةفرع موب ىلا اهمصب مل ناو ء فيعض نكل ثنحلا بجوم



 ٢٨٢ ( مرملا ديص مكح )

 يف عجر اذا ةعبسو ( قا ) ةكم ىف مادام ءاش ىتم وأ . ىنم مليأ زوجت وأ ( ح):و

 (قا ) ةكمي ناو جحلا لمع نم عجر اذاوأ . هدلب لصو ناب هعوجر متاذا وأ . قيرطلا

 بفت ملام وأ . ةئالثلا مت لام وأ ( م ) موصلا ىف عرشي ملام دجو نا ىدهلا ههزلو

 (قا)(ص ) وهو ةعبسلا ىف عرشي ملام وأ . رحنلا سدش

 لصف
 .مجلا دنع ةروصلا ىف لثملا مرحلا يلع لحلا ديصبو اقلطم مرحلا ديصب بجو

 ًاديص لتق لحم ىلعءازج ال وأ (ح) ل امهو ةميقلا نيب و هنيي ريخم وأ . ةميقلا ىف وأ

 مل ناو نالدع لب ال وأ . هسفنل كح مكحلا ملع نمو ( قا ) فيعض وهو مرحلا ىف

 هنا ىلع (ص ) وهو ( ان ) ةكم ىلا ثعب كح نم دجو اذاو ، عجر الاو امهملع املعي

 مويف ماص ناو ( ق)( ص ) وهو نيدم وأ (ش) رب نم ادم نيكسم لك طعبو دبعت
 ديصلا ةميقب ماعطلا ىرتشيو اموي مت أدم رسك ك لا ىف عقو ناو نيكسم نع

 تالتمل رئاسكء اضقلا موب ةميقلا ربتعتو ةكم رعسب (ش ) مفلا نم هلثم ةميق وأ (ان )

 مزلو ( ق ) ةيآلا ىف هركذ بيترت وأ (ص ) وهو رييخنلاب كلذو ديصلا عضوم ىف
 كرتشا ناو (قا) ال وأ . انل بسنو مرحلا ىف نا وأ (ص) وهو لاملا نامضك طلا
 دحأ هسبح ناب الاو هغلتي ام لكهيف لعف نا ءازج لك ىلعف ديص ىف ادعاصف نانثا

 ( م ) ًتلطمدحاو وأ (ان ) امهيلع دحاو ءازج ء الثم ةدحاو ةيمرب هايمروأ رخآ هلتقو
 ( قا)(ص) وهو الوأ . مهنم نانثا وأ . هربغ عم امهدحأ كحيو

 هللا مقتنيف بهذا هل لاقي وأ(ص ) وهو ( ان ) لنقلا ديعم ىلع كلا داعيو

 مرحلا ىف ةكم نيك اسمل مامطالاو ( قا ) دمعلا ىف لاقيو لطملا ىف داعي وأ كنم
 . ديصلا عضوم نيكأسوأ . ًاعامجا هيف مه هناف يذلاك (ص) وهو سابع نباو ( ان )

 ال وأ . ديصلا ءازج ىف ةكم مرحك ةنيدملا مرحو (قا ) موصلاك( م ) ءاش ثيح وأ

 ميقم كرشم ءاقباو تبنتسملا ريغ شيشحلاو رجشلاو ديصلا ميرحت يفو (ق) هل ءازج



 ٢٨٤ ) ديصلا عازج ماكحأ (

 طلخلاو ل۔هلا نم امهلاخداو بارتلاو رجحلا جارخاو عطقتي ملام شبنيو هنفدو

 ( ت ) لضفأ اهنا ىلع (ش) و (ان) رثكأ ةكم مرب وه وأ ( م ) لمملا فيعضتو
 تيبب ضرفلا وأ . لمعلا فمضيو (م) لفنلا فعضي الوأ . ًاعامجا لضفأ هربق

 عيابيمل سلاجي ملو قسي ملو معطي مل هلخدو اهمرح جراخ ينج نمو ( ق) لا سدقلل

 هيلا ىدهلا قوسو ةكم ريذب رحنلا رذن مز الو ء هنه صتقيف جرخي ىتح وؤي ملو

 (ق) اهتويب ءارك ىفو اهدشنملالا اهناض لحت الو ء لالض

 لصف
 ةضيبلا ىف وأ اهنضيبك اهتميق وأ . ىنافىننا ناو ركذف اركذ نا ريعب ةماعنل

 وأ نبكسمف ءاش ناو ى موب موص وأ . هدايطصا ىلع نطبلا ىف مدقت ولو لبا نينج

 اهنوطب ىف ادع اهحاقل نيبت اذاف ى قونلا يلع لحفلا لحي نأب هيلا دصقلا نم دبال

 ء هيدن أ شحولا ةرقبلو ( قا ) هيلعالف حلصي مل ناو ء ىده هنا لاقو ضيبلا ددع

 لئس ىف ىنالب ىنالاو ركذلب ركذلا نأ قيقحلا (ت) اهركذا ذكو شبك مبضالو

 ةزعم ىهو ث ةرفج عودريالو انس .اهلثم وأ ةدلاولا ةزهلا ىهو 2 زنع لازنللو عون

 ام ىهو « قانع بن رأللو ةاشلاك رتجي شركو لجرأ عبرأ هلو عاضرلا نع تنغتسا

 عذج وهو ةيحضلاو ىدهلا ىف زوجي اه الا ناهوةيال وأ (ق) اهنود وأ .ةرفجلل قوف

 و ًابده هسفن ىف لعج نم امهنم لقأ ىزهي الو (م) لبالاو ربلاو زهملا ىننو ناضلا
 اهتضيب ىفو (قا) ةموك ةيح نا وأ ٠ اقلطم ةاشوأ ٠ ماعط عاص ةمليحالو ء همسي
 ( ق ) ةاش رئاط لك يف وأ ( ق) فصنفالاو خرف ناكنا مهرد وأ ه اقلطم نادم
 لثملا دلوب دلولاو

 وأ (ان) ماعط ةضبق وأ ٠ ةرمت وأ ه ةموكح ةدا رجالو ( ح) هتميق ديصلا ءازجو
 كحي نكل هنم تناك ولواهنأ هدربو رحبلا نم اهنا ىلعاهب ءازج الوأ ه امهادحا
 .نوهأ ىه وأ ه اهنم ريخ اهنع معطأ امو ةرم وأ ةبح ةلهقللو هيف شيعت ذا ربلاب اهملع



 ٢٨٥ ( مرحلاو للا ىف ذؤم لك لتقي )

 روبنزو ثوغربو قبو ضوعب لتق زاجو ( قأ ) دمع نعالا اهب ءازج الف ليتق

 (ق)(ان) نهنرثكل نهلتقب صلختي ال هنأالو ء ةبسنلاب نهررض ةلقل ال وأ نهنرضمل
 ديرا وأ ٠ ةراقلاو برقعلاو ةأدحلاو روقعلا بلكلاو بارغلا ةيورملا قساوفلاب الو

 دمحاو(ش) و( م ) دهفو بئذو رمنو دسأكب لكر يغ ولو ىراضلا عبسلا بلكلاب
 بثذلاو وه وأ ٠ بئذلاو بلكلا وأ ( م) روهشم وهو بلكلا ريغ وأ ٠ مجلاو

 اولتقا » ثيدحل ذؤم لكل قي وأ نهنم فيخ نا الا نلنقيالوأ (ح )هب قحلم
 روهشمو (ق) هرغصل رضي ال ابفو ( قا ) (ص ) وهو هنم فخي مل ولو « ذؤم لك
 هروهشم ىف نابرغلا رافص لتقيو ء هلتقب ءازج ال ناو لتقي النأ ( م ).

 ىفاشلا نعو امهنم فخي مل وأ ء نيتريغص ولو ًاغامجا برقملاو ةيهلا لتقتو
 ةرقب ىرمكلإب وأ ( م ) مئالا لب مرحلا تابنب ءازج الو ء ه لكؤي ال ام لكل تقي

 انسلاب الو ع رخذرالا الا ( ح) و ( ان ) نيكسم ةقرولاو مهرد اهنود امو ةاش ىطسولاو

 بطحلا ىفو ( ق ) هب وأ ٠ علقي الو هلصأ لتقي الو سرضلاو نطبلا ءادل ىكملا

 ًاعامجا لحلا رجشو تبنتسمب الو ( ق ) طقس امو راملاو سبايلا

 لصف
 ةتس ىطعي وأ ةاش حمذي وأ ٠ مايأ ةنالث موصيو لقو حرقكى ذال هسأر قلحي

 ًاعاصن ةسخجلا نم امأو ر نم اذه وأ . ثيدح ىف امك ر ييخنلا نيدم نيدم نيكاسم

 دنع كلذ همزل ىذأ الب قلح نمو ( قا ) اهموصو ةرشع ماعطا نيب ريخي وأ . ًاعاص
 بيطو ءامداو طيخك اعونمم دمعت ناو (ق) ىصع هبوادمع نا وأ (ص) وهو مجلا

 (ان) مدةنالثلاو نانثا نيتنثاو نيكسم ةرعشك رفظ ىفو « ةلعل ولو مدف سأر ةيطنتو

 رفظ نم لاط امب ال (ت) (ح)مدف اهلك اهصقي ىخ رافظالاب ءىش ال وأ (ش) و

 ىذأ هب طمي مل رعش ليلقب ال وأ . سأرلا ريغ رمشب ال وأ . ةناعو لطبا رعشو براشو

 مملا وأ . ًابده سيل هنأال(م) ءاش ثيح وأ (ص)وهو مرحلا ىف ءازجلا كلذو (قا »



 ٦٢٨٦ ) يدهلا لضامت (

 ًاعاما ءاش ثيح موصلا الا ) قا ) سابع نبا هبو ءاش ثيح .ح ماعطالاو هيف

 لصف
 أ مجلا دنه ضرع وأ ودع هرصح ثيح ىدهلا رحنيو ةرمع وأ جح نم لحي

 فوطي ىتحن ديصلاو ءاسنلا الا هبقع لحي صوصخم تقول مرحلا ىف رحنيف هيده ثعبي
 وأ . رحنلا موبرحن اذا لح ًادرغم وأ انراق ناو ًاكتمتم نا هدعب وأ . لباق نم ىسيو

 نا (ت) (ح) و (ان )لباق نم جحي ىتخ امهايا الا ةرمع هلمجيف جحلا تقو تف

 داسفل رركتت مل اهنأل رركتت ال اهنأب لوقلا ىلع ولو داعأ ةرمعلا ةداعا هماع ىف دجو

 لباق ىف ءاضقلا ةرمع هدرتو الصأ دامت ال وأ تدسف ةالص ةداعاككاذقلوأالا مارحالا

 ةيبيدحلا ىف اهنع روصحملا نع ءاضق اهنوكل ةيضقلا ةرءعبو ، كلذب تيمس ةيبيدحلا

 اهنع لح ناو ةمات اهلف ةيبيدحلا ةرمع دال ال شيرق ةاضاقل تيمس ليق نا الا
 تدع ليق ناالا برأ ةرع ممج ملا حتفو نيعلا مضب ملسو هيلع هللا ىلص هرمع دعل

 (قا ) ىعسو فاوطب الا ضرم رصحل لحي الوأ + اهيف رجالا توبثل

 جحو حصاذل وأ . هتقو تاف اذا لح جحنع ضرم رصحم مم ىده كي ملاو

 ىف ىدملا نأ ىلعال وأ ٠ مرحلل هثعبي وأ أ كانه هرحني (ص) ىلع ىده هيلعو (ق )

 ( قا ) دمحا هب لاق فيعض ليوأت وهو لبق نم قوم ىده خلا « مترصحا ناف »
 الو لح سبح ناف ء سبح ثيح لحالاو ةرمف مي مل نا هنا ىلع جلاب مرحا نمو

 ملي الا وحن ف أطخ جحلا هناف نمو ڵ هلحم غلبي ىتح لحي ل هعم ناك ناو ؛ هيلع ىده

 ةرمعب لح ناو ء هلع ىده الف لباقل ارح ىب ناف ى ضرمب رصحلاكف لالهلا وأ

 اذكف ةرمعب جيملا رهشل ىف لحناو ء يده
 لصف

 .نهالغأ نهلضفأو ى نهريغ نوكي الو زعلاف ناضلاف رقبلاو لبالا ىدهلا لضفأ

 . رهشأ ةتس هلام وهو مجلا دنع ناض عذجو اعاجا ادعاصف ىنثلا ىزجو نه فن أو



 ٨٧ ( راعشالاو يدهلا ديلقت ةنسلا نم )

 .لبحب لهن وأ نيلعن قيلعت وهو ديلتتلا نسو (قا ) ةرشع وأ . ةينامن وأ . ةعبس وأ
 . رسيالا بناجلا ىف قش وهو راعشالاو ء عيبرلا هبو ةاشلا دلقت ال وأ ( ان ) نهقنع ىف

 .. رخؤملل نذالا نم وأ .نذالل مانسلا نم وأ . رخؤملل ةبقرلا ةهج نم ( ق) نميالا وأ

 .ةلبقلل بدنو « ربك أ هللا هللا مسب » لوقي نا دمب (قا ) ًاضيأ ةرقبلا ىف زوجي وأ

 « مارحالاو مرحلا كسمب امع كاسمالا مزل رمشا وأ دلق اذاو ء بابذلا نع اهلج ءاش نا م

 .ةرورض الب كلذ ريغؤ لمحو بوكرو نبلب عافتنا هيف هل نكي ملو تاقيملا لصي مولو
 مجلا هبو ثيدح ىف امك (ص) ىلع

 , هاوس هل سيلو بعتلا هكردا هنالف هبوكرب الجر ملسو هيلع هللا ىلص هرعأ امأو

 ىده هنا قطني م ام لبق هلو ليدبت الو عوجر الو ص هرعشب لو هدلقي { هنال وأ

 .ةفرع ىف هب فقو مرحلا نم ىرتشا ناو « بوجوب لحلا نم هقوس نسو ث ىون ولو

 :(قا) مرحلا جراخ نم ءاج نم اهيف هب فقي امنا وأ . بدنب وأ (م) لدبا الاو

 .قال (ص) وهو (ان )مرحلاو اقلطم اعامجا ينمو اقلطم وأ . ةرمعل ةكمب رحنلا ىزجو

 ىلع لادبا الو (قا) ديصلا ءازجو نراقلل سيل ام هيف زوجي وأ . راصحا الب لحلا

 زوجي وأ . رحنلا مويلا عوطتلاو ةعتملل ام حيذي الو ءينب ةرمعللو ةكمب جحلل حيذ نم

 وأ ةيدف وأ ديص وأ ةرافكلل ام زاجو (قا ) (ص) وه و طقف عوطتلل ام وأ .هلبق
 ىدهك رحنلا موي ىنبف ةجهلا ىذ لاله دعب لخد نا الا ء لبق رذن وأ ةقدص

 لكأ نا لدبلاب كي هناف رمع الا اعامجا عوطتلا ىده نم لكالا هل زاجو ى نراقلا

 اهريغ وأ همدب اهدلق ىتلا لعنلا غبسو هرحن لحلا ف بطع ناو ؛خبشلا دارع اذه

 راعشا هفخ سمغي وأ . ىنيلا هتحفص اهب برضيو اهغبصي وأ . هب اهقلعو نكت مل نا

 ةميق وأ . لديا الاو هتقفر الو هنم لكأي الو سانلا نيبو هنيب ىلخو ى ىده هنا

 . ًلُكأالو هلدبأ بجاولا بطع ناو( قا ) لادبا الب .لكالا زوجي وأ .لوك ألل

 (ق) هلأ



 ٢٨٨ ) اهماكحأو ةيحضلا ين لوقلا (

 علب اذا ابف (ق) ةكم غلب نا ىزج اما وأ . ىزجأو رمن مرحلا ىف بلطع امو

 رثكلا مهمعطيو راصحالا ىدهو نيكآمل ركذ الب هلل ىدهأ امم لكأيو « هلقو
 . بجاو ىده نم ال وأ . مل رذن وأ ةقدص وأ ةيدف وأ ديص وأ ةرافكى ده نم ال

 . ىذالا ةيدفو ممرذنو ديصلا ءازج نه ال وأ . امهنم زوجيف نارقلاو ةعتملا الا وأ
 داسف ىدهو لحملا لبق ولو نارقو عنمت ىدهك ةرمع وأ جح نم صقنل ام لكأي وأ
 نيعملا ريغ مهرذنو ىذالا ةيدفو ديصلا ءازج نم الو دمب ولو نيعملا ممرذن نم ال

 هتمزل نم ولو هل زاج امم ميطيأو ( قا ) سكملاب عوطتلا ىدهو لبق زاجو ث عب

 هل زوجي ال ام ايهمعطي الو اينغ وأ « هتقفن .

 لصف
 دورول حيحصلا وهو (م) و ( ان ) بدن وأ (ح) بوجوب ةيحضلا تنس

 ةدرب با رم امناو ء هيلع اهبوجول اهيلع لسو هيلع هللا ىلص بظاو اماف ء هب ثيدحلا
 اهصيخشتو هتينب هيلع اهبوجولو لضفلاب هل ءارغا ةالصلا لبق حيذ نيح اهنداعاب
 ةمركع سابع نبا ثعبو (قا ) رشعلا ىف اهامس اذا بيت امنا وأ . ةيحضلاب ةيمسنلاو

 نا اوملعيل ىسي سابع نبا ةيحضا هنه تيفل نمل لق لاقو امهل ىرتشي نيمهردي
 ديز نب رباج ىرتشاو « بت ال اهنا ىسي كيدب لالب ىحضو ببحت ال هيحضلا
 الف تبجو اذاو ء الوزهم الا دبي ملو ةيحض دارأ نا دعب ءارقفلا ممطأو لك اف ةهكاف
 ءاهناوأ لبق تفلت وأ تبطعا نا الا اهلدبي ال (ت) اهلثم وأ اهنم ريخبالا اهلدبي

 مرحك نوكيل ىأ يذب ىتح هرافظاو هرعشب مرحأ ةيحضلا داراف رشملا لخد اذا و

 هريغو بجاولا نراقت ةدارالا نال اهبوجو ىلع هيف ليلد الو كلذ ىور ايده قاس

 وهو حلمأ شبكبا تبدن و زعم عذج ال ) ق ( ال وأ . ناض عذج ىزجو ث مهفاف

 تلعام وأ . هضايب طلاخم وأ . جزام داوسب حلكه نول ام وأ . داوس هضايب طلاخ ام
 دوسا هلك ام وأ . دوس تاقبط هضايب لالخ ام وأ . رثكأ هضايب ام وأ . ةرمح هداوس
 (قا) ةشئاع هبو



 ٢٨٩ ( ةيحضلا ىف يزجي ال امف لوقلا )

 ناضلا لخ وأ (ش) و (ان ) محللا ةرثكو ءالغلا ارظن ىدهلاك ةيلضفالا ىف ىهو
 (م) ءاوس امهو رقبلاو لبالف محللا بيطل ارظن هاثناف زعملا ركذف هاثناف هيصخ

 ابجاو ولو ىده اهنع ىزييو ث رقبلا نم امل بيطأ ريعبلا نا رهاظلاو انضعبو

 ديصل نكي مل نا اهمسي وأ (م) و (ان ) ةيحض ىدهلا ىسي الو عنمتو ديص وحنل
 ىف لقأو ةسمخو رقب ةنسمو لبا ةينث ىف لقأو ةعبس كرتشيو ك انضعبو (ش ) ةيدفو
 ضمب وأ ، امهريغ وأ عتمت وأ ةيحضتل رقب ةعذج ىف لقأو ةئالثو لبا ةعذجو اهنينث

 الو (ق) (م) الوأ (ص) وهو كسن ريغل ضعب ناك نا ال رخآل ضعبو عونل
 ضاخم تنب نود ام ىزجحي الو ، نود امو ةقح ىف الو اعامجا ديصلا ءازج ىف ةكرش

 ةدحاو راد ىف اهدالوأو ماكو ةوخاكو هدالوأو بأك ءاكرش ىز الو ك دحاو نع.

 ددعتمل ريعب وأ ةرقب ىزهحتو ث اهنوكت نا ىف صخرو ةيحض رينف اولعف ناو ى ةاش
 هسفنل الثم بالا هدصقيف اددعتم ىزجي ال ام امأو ث رم ام ىلع مهنم.

 لصف
 ضرمو هب هلصت ال جرع الو ىعرملاو فلملا هب رصبت ال روع تاذ ىبن ال

 ناف اهلقع لاوزل لب (ت) ماملالا دقنل رض بانتجاو عفنل ىدتهن ال ناب انونج ولو

 لازهو هفالخ رهتشا ولو فيلكتلا اهب قلعتي ال ةمان ريغ الوقع ناويحلل نأ قيقحتلا

 . مجلا هبو (ص) وهو ال وأ . قاسلا عطقو ىسلاكمظعأ ولو كلذ ريغ زاجو خم الب
 . نرةلا رسكو اهيف قشو عطقو نذالا بقثك نود ام زاجو (قا ) لثملا الو ال وأ

 نم عطق ام الو ءاترش ىمساو رود الب ةقوةشم الو ءاقرخ ىمسن.و اهبقث راد ام ال وأ

 نيتمضب رخا نم وأ ى حتفب ةلباقملا ىستو نبتمضب مدق نم ةقلعم تكرت ةمطق اهنذا

 ةعوطقم ىهو ءارتب الم ءابضع ىمستو نذالا ةعوطقم الو حتفب ةرباده ىمسنو

 جرخذا وأ .مذي' ال نا زوه وأ . اضيأ ءابضع ىسنو نرقلا ةرودكم الو بنذلا
 ءاضعالا كلت نم وضع نم هيف قب اموأ . عبصالا ىولي ام قب نا وأ . رعشلا نع

 ٣٢



 ٥ ٩ ٧ ( هتقوو ةيحضلا خف ملع لاقي ام )

  

 هب فلعي ام هنانسا نم قب ام وأ . نيثلث نم رثك أ وأ فصن ىدنلاو نانسالاو

 (قا ) (ان ) هب بذن ام اهبنذ نم ب امو رتجي

 الب ةقولخلا ىهو (ان ) ءامكلاك اهيلع اسايق ةقلخ ةصقانو اعامجا ءاملا تزاجو

 نذالا تاذ ىأ دلت ءاقرش لكو ةيحلاك اهل نذا ال ىأ ضيبت ءاكل كل يق ام نذا

 نأ هرك أ هللا لوسراي ةربره وبا لاق (ق) ال وأ . لوبم الو هل لوب ال ضيبي امو

 هاور ام لمحيف « كريغ يلع همرح الو هعدف » لاق نيعلاو نذالإ ىف صقنلا نوكي

 ىجحضن الو نذالاو نيعلا فرشنسن نأ » ملسو هي هملع هللا ىلص هللا لوسر ان رمأ لع

 ثيدح لمحي وأ ڵ بدنلا ىلع « ءارتب الو ةلباقم الؤ ةربادم الو ءاقرخ الو ءاقرشب

 لق ام ىلع ةريره ا

 لصف
 (ت)(ق) مدب ىذؤت الئل ةكرأب وأ . ةمق اهحبذيو اهارسب لقعي نا بدن

 انأ امو _ ىلا - تهجو ينا » اهب لابقتسالا دنع لوقي ناو ىذؤت ال ثيح بدني

 مهللا ربك أهللاو هللا مسب » « ترما كلذبو ىلا _ينالص نا ٭ نيكرشملا نم

 حسميو ى اهب انانتسا اهنع ردصت ةيحذلا ةقيقح نا ى أ « هتماو دمحم نعو كالو كنم

 :« ىنم اهلبقاف ىتيحض هذهو ىنابرق اذه مهللا » الئاق فلخ للا اهسأ ر ةهج نم اهربظ

 ثيدحل ىزهت ال وأ . ىياتكب هركيو ةأرما ولو هسفنب اهحبذ ىحَضنلا ىلي ناو
 (ق) « بانكلا لهأ ككس يلي ال »

 .. :بورغلا ىلا كلذل ةادْبلا رّيقيلو سانلاب دلبلا ماما ىلص ذم حيذلا تقوو

 ( ح) و (م) ثلاثلا بورغ وأ (ش ) هبورغ وأ (ان) ىنم لهاك مبارل لاوز وأ
 ةللا ركذف هلبق ةعسلاو رحنلا موي نه لوالا ىلعو ,تامولعملا مايالا ىف ( تا ) دمحاو

 سيلف لبق حبذ امو ةيحضتلاو ىدهلل اهدادعا دنع ه رذ ماعنالا ةميهب ىلع نهيف
 نا ىحضملا رمأو (ق) ف رحنلا موب دعب ثالثلا ىلايللا نم اليل وأ . اعاجا اكسن



 ٢٩١٢١ (معاتجالاو قوقحلا ىف عباسلا نكرلا _ تيبلا عادو )

 قدصتيو ث عتمتب نم ىلع باجيا وأ . بدن وأ . باجا رمأ اثلث هتيحض نم لكأي
 . ميسقتلا اذه بوجو وأ (ص) وهو (ان )رثك أو لقأب سأب الب رخآ رخديو انلن

 اهل عابي الو (قا) راخدالاو لكالل ثلثو ءارقنلل ثلنو محرلل ثلث بدن وأ

 (قا) الوأ . طقف ريناندلاو مهاردلا وأ . زاج وا (ان ) رعشو دلج وحت هركو اعامجا

 تقرس نا تزجاو ث ةيح اهدلبب باصقلا طراشي الو نملا قدصترل اقلطم زاجو
 خحذلا ده

 صف

 تيبلا عداو هلحر زمجو تاقيملا جراخ ىلا فارصنالا دارأو لغش هل قبي ملاذا

 فقيف وعديو هسأر ىلع بصيو مز»ز نم برشف ٤ ناتعكر اهدعب طاوشأ ةعبسب
 هارسيي راتسالا ضباق تفلب ثيح هتفكَسا ىلع هانميب ادمتعم بابلاو رجحلا نيب

 دري مل نمو ىكم ىلع عادو الو (ان ) مدف عداوي مل ناو 2 وعديف رادجلاب هنطب ًاقصملم

 للا ىلص هترايز ىغبنيو ث هروف نم جرخ ردتعمو ةرمعلل ميعنتلا ىلا جراخو جورملا

 باجبالا ىلا برقأ وهو « ءافج دقف هرزي ملو جيح نم » يورو ء بوجو الب ملسو هيلع

 عباسلا نكرلا
 باد لاو م رامحلاو ماللاو !

 وأ (ص) وهو ءابآ ةسمخ نود ام محرلا قح ضرفو ى بيرقلا نم معأ محرلا

 ثري وأ . كنري الو هنرت ال نم ال كنربو ثرت نم وأ . كرش وأ . ةعبس وأ ةتس

 وأ اهوبأ اهعنمي الف ةردخم ىلع ولو (قا) فيعض وهو كتيسك طقف رخآلا ادحأ
 اهل تيبلا نا ثيح نم طقف مالسلا لاسرا اهل حا ناو ةلصلا نم اهمئاق وأ ايجو ذ

 ءينلا لآ مظعي اك محرلل مظعا ىهو « اهالعا ةيدهب ةرايزلاو اهاندأ وهو ك ىفك رتسا

 نمل نا رفسلا مودقو ةبيصملا ىف ةرايزلا نم ايهنمي الو ك ةيدهب لسو هيلع هللا ىلص



 فوخ ىف حيحصلا يلعو ث اعامجا اعوج م كاله فيخ اذا مهماعطا مزلو ء ةنتف

 ناو مهمرحيو مهعطقي الو مماهنيو ممرمأيو مهنزحو مهحرف رضحيو « هب مهريغ كاله

 ء ميظعتلا اهب دصقيو كل ةوادع رمضلا محرلا ىذ ىلع ةقدص ةقدصلا لضفأو ،اولمف

 اورواجتي نا ىغبني الو ى هعطق اهعطق وأ هلصو اهلصو نهف همسا نم اهمسا هللا قشو

 رخآلا ىلع هقح ىف لك سفانتي اومطاقتيف اورجضي الثل
 نم ارح جرخيل هءارش دصقف اكولمم دجو نا الا ىزاجي الو برلا ومو

 فاططمل هقتعيو ىف واولاف ثيدحلا ىنعم اذه هيلع قتع مرحم اذ كلم نم نا ثيح

 رحأتم الو مدقتم ال ءارشلا ماقتل بحاصم هقتع ناف بحاصملا

 طقست ال ميحرلا ةوعدو محرأ اهنال ةوعد ةباجا عرسا ىهو ممرنا ,ومو

 كما مث كمأ ه ثيدحل ىوقأ ىهو ك اهرججب ةيواح اهنبلب ةيذغم اهنطب ى ةلماحو

 (ت)تركد املو « نافعض مالا قح » ثيدحلو ربأ نم لاق نملاباوج « كبأ مث كما مم

 ةدايزلا ثودحب عمجيو ث هب ذوخأملا هنال بالا قح وأ (ص) وه هيلع مالا لضف

 قلطم لب ركذلا ددع بسحب ةدايز سبل مالا ركذ ريركت نأب وأ ى مالا قح ىف
 باوث ناك اك هصقنيو اباوث ديزي نا هللو ىلوأ لوالاو ةدحاولا ةدايز ىف ديكأتلا

 سيل ام اتومو ةايح هلام ىف هل نا هدرب (ت) سكع مش ةقدصلا نم رثك أ ضرقلا
 اهيلا ىدؤي الو ء ةيصعم سيل امف امهميطيو نيرجاف ولو ايهربيو ، كلذ نع اضيومت امه

 اهعواطي الو ه_لع لاتقلا فقوت نا اذكو هامنم ولو ءىجافملا ودعلا دهاجو

 . هيفكت ةجوز اذ وأ ارئاكم نا الا (ت) يرستلاو جوزتلاو لالحلا بدك
 مالسلاب امهدهاعي و امف حضتيو (ق) ةيصمملا ىدؤي كرتلا ناك نا الا عواطب وا

 ء ادشر كي منا الا امهيأر فلاخي الو ارزش امهيلا رظني الو ى حئاوللا ءاضقو

 امهتءارب ال اهتيالو ريظيو ث نيريقف وأ نيفيعض نا ايس الو هلامو هسفنب امهيساويو

 مهوب امب ايهل ضيرعتلا هلو (ق) امهالوني وأ (ص ) ىلع امهيف فقو مهلاح لعب مل ناو



 ٢٩٢ (دلولا قوقح _ تايعانجالا )

 نم ةباجا عرسأو امهل نيلأ وهو ىرج باجأ هاوعد اذاو ء كلذل جاتحا نا ةيالولا

 (ق) رهشا وهو سكعي وأ . ضوهنلل ةنراقم نوكتت هتباجاو ء يرب ىتح تكسي نا
 هلهأو هلام نم جرخي نا هارما ناو ك ايبضنمو اهطخ هبضغأو هنلا طخساو

 ذننأو ايهنيد صلخو باتو مدن اقاع هنع اتام ناو ث اهعقعي مل جرف مل ناو ى جرخ

 امل اربج كلذب ىونيو ايهقيدص مرك أو ى امهب الا لصوت ال امحر لصوو اهتيصو

 لاخلاو دقف اذا بالاك مدلاو ريبكلا خالاو قيدصلاو محرلا قح نم هوبا هصقن دق

 تدقف اذا مالك ةلاللاو

 وهو « هكرتب ىصعب قاش ىلع هلمحي م ادلاو هللا محر » ىور رلولا ,ىمر

 بوثشم ريغ صلاخ دلو وأ ء هحير بيطل مشي امي هيبش ءىش وأ قزر ىأ اعبس ةناحير
 هدلاول رشلاو هذنل ريملا بحب ودع وه مث اعبس مداخو 2 ةوادع وأ ةكرش وأ ةمدخب

 ىذالا طاميو ى هيبال فصنلاو هسفنا هريخو « هيب أ لام فصن بح كيرش وأ

 تنبلاو ء نيهباشتم نينناب نبالا ىلع كاسنالا دمب ىمحيو ةدالولا عباس كسنيو

 ثيح كلذ فرصبو ث ةيحضلا ىف ىزجملا ردقلا ىلع ةيناملا جاوزالا نه دحاوب

 كلذ ريل قلعي الو فيظنتلاو ةنسال باللا ىف ركذ لاك اهرعش قلحيو فرصت

 نيح نارفعزاب دلولا سأر يلطيو ةغلاب ريغ ولو ةنيعتم ةحلصم وأ أ ةرورضل الا
 قوقعلا ظفلل ةقيقعلا هنيمست تهركو ةضف وأ ابهذ هرمث نزوب قدصتيو ث تاي
 (ق) نلخد وا (ص) وهو نيضم تسل هبدؤيو لوالا رعشلا ىنمب ةقيقملا نه تناك ولو

 ىلع هبرضيو 4 عبس لوخدل اهريغو هتخاو هيخا شارفو هشارف نع هلزهيو

 هملعيو ث هتنتف نم هللاب ذيعتسيو ء ةرشع تل هجوزيو ء ةرشع ثالنل ةالصلا

 ءألمخ هحتفو ملا مغب دمحك همسا نسحيو بالاو ةعنصلا مملاك هايندو هنيد رمأ

 ءايمالا لضفأ » ثيدحلا ىفو ث زيزدلا دبعو هللا دبعو نرلا دبعكد بعتلا هيف امو
 ۔ . ۔ ا .. . . .., ؟

 « ابي ىتح هنوميو هحيوزتو ههاضرو ث هلل افاضم ديع ركذ هف اه ىا « هب دعت اه
. . - - . . 0 



 ٢٩٤ ) جوزلا قوقح _ تايعامتجالا (

 « نايبصلا حرفي نم الا هلخدي ال حرفلا باب ىسي اناب ةنجلا ىف نا » يورو
 « رجا ةلبق لكلف مهليبقت اورثكأ ” و

 هنوك ىنعمو ث ثانالاب أدبيو ةقدص لماحك هدلول قوسلا نم ةفورطا لماحو

 ةنؤلاب مايقلا ءاداو ةبارقلا لضفب دازبو بنجالا ىلع ةقدصلا باوث هل نا ةقدص

 ةيشخ ىكابلاو ء ةيشخ كابك نهل قر نمو ث هل باوث ال هنا نم مهوتي ام عفد كلذو

 تاوخأ وأ تانب ثالث لفكن مو ث نزحلا موب هللا هحرف ىا حرف نمو ث هل رفغي

 اضيأ هل ليق هنا ةياور ىفو ى متنال ةدحاولف ليق ولو ث ةنجلا هل تبجو نيتننا وأ

 بسنلا قح نود قح عاضرااب دلولاو مالاو بالاو بيرقللو ه معن اف ةدحاوف

 لصف

 قلطيو اهترشع نسحيو اهنوي نا وهو ث جوزلا قحب ءين لكو هللا ىموأ

 نع لزعي الو قالطلاو ةراضلاب اهددهي الو (ص ) يلع عامج ىف ولو لدعيو ههجو

 اهنم ليقو ث هكلم اهنال اهديس نم وأ اهنم وأ هنم نذاب الا هنع ىهوأ اهشارف

 جراخ ىف ةفطنلا بص ىنعمب لزعلا ىف اذكو اهجوزت ةما تناك نا جوزلا ىلع اهقحل

 مل ناف اهفوخو امظعو تزشن ناو :ث اهنم نذا الب ةيرس نع هلك كلذ زاجو ث اهجرف

 ى اههجو ريغ ىف ديدش ريغ اهبرض وأ اهنع لزع وأ اهرجاه وأ هرهظ اهالو عدترت

 قلح وأ ةالصلاو ءوضولا كرتك رهش ىلا رشع نم نيدلا ىف اهرجهيو هحتفي الو

 كلذ وحنو موصلا كرتو فتنلا وأ ةرونلاب هتلازا وأ ةناعلا
 ةملكب نهلالحتسا ىنعمو ڵ فورعمب ةرشعب اهذخا هللا ةنامأب اهذخأ ىنعمو

 دصق الب ولو ةقرفلا دعب ولو ث ءطولا ىف امهرس نايشفي الو هللا باتكب نهلالحتسا

 ىلا ءاشفالك ضعب ىلا ءاشفالا نا ىنمب قوس ىف هلعافكو امارح هيت اك ه يشفمو رض

 لصالا ىلع ناكل هيلا ىشفملا دنع هيناك ليق ولو مهيف هلعغكو « قوسلا ةماع

 لسننت الف هقدصت ال دقف الاو ، ضئاح اهلملو ةذللا اهنونت الئل ةمئان ىهو اهأطي الو



 ٢٩٥ (.ةجورلا قوقح _ تايعامتجالا )

 ى ةاك زلاو ةالصلاب هلهأ هرما ىلع ليعامسا حدم هل لديو (ص) ىلع انح اهنيد اهملعي

 همزل ال وأ « ةالصلاب كلهأ رمأو » هلوقو ليلد متي ملام بوجولا ىضتقي حدملاو

 (ق) دهش اذا ىعنو رمأ الا

 اهدارأ اذا هعنمتالو هتدا اماحيق مدقل نرق نم هتسحل ول مظعأ عدزلا رمو

 وأ ءاضقو ةرافك ناضمركض رف موصو ضيحكر ذمل الا ريعب رهظب بتق ىلع ولو
 وأ ةالص تلقنت ناو ء نبتالص نيب هعنم اهلو ء سانلا ىأرمو كلذك مارحاو نذاب

 اهعنمي ملام لفنلا اهلوأ . رتولاو رجفلاو برغملا ةنس الا ء بيثأو تمنأ نذا الب اموص

 ىتح ةكئالملا اهنعل هتيب نم تجرخ ناو ء تمنأو رجأ هل ام نم تطعأ ناو (ق).

 ةنئاك ةفيرش اهنأ سانلا ليخي ے ناطيشلا اهنيزب تاروع رشع ىهو ث بوتت وأ عجرت
 جوزلا رتسي ى تجرخ اذا نييزتلاب اهولعي وأ ى رظنملا ةحيبق تناك ولو تناكام

 نهلكر بقلاو ةدحاو

 هرتسو ( ق ) ةنيز نهبف نكت مل نا وأ . اقلطم نبغكلاو هجولا ريغ اهندب
 رظنلا هرك ولو ةروع ريغ كلذ ناف ةروتسم ناسنالا ةجاح ءاضق دنع اهصخشو

 ةرشع نم رثك أ ناك ادحاو اذه دع ناو ى ناسنالا ةجاح ىضاق صخش ىلا

 ىف اهندب توصو ًيثمو المع اهبوثو اهيلح توصو اهنوصو عاجلاب اهجرف توصو
 ضيح مدك ايجرف للبو اهلوب خشو ث ناسنالا ةجاح ءاضقو ءاجنتسالاو رامجتسالا
 الا بنجأ هيطعت الاهناف نبلكو ى ةفطن و ىدمو ةيرتو ةردك ةرفصو رهطو سافن وأ

 اهفلخ اهرعش ع.جب اهجربتو دوجملا اهسابل سفنو رييغتلا عم عفني ناك نا رييغت دب
 اهمزلو } عاجلاب اهجرف ىه جوزلا رتسي ىتلاو ءاهبوثو اهندب نم ةحئارو ًاروتسم ولو.

 فرعتت الف ، باغ ولو هل ةريغلاو هبراقأو هاك هرعأو هلامو اهسفن ىف هظفحو رتسلا

 مالكلاليلقتو هرسي ام ىلع صرحلاو « هبيجت ال ىنعمب مالكلا ىف هدواعت الو هقيدصل

 ى هتهش ال ه.ارح نع فنعتلاو ء فافكلا قوف بلطت الف ةعانقلاو 2 اهناريج م

 



 ٢٢٦ ) مدلا قوقح _ تايعامتجالا (

 الو ديسلا لام الو راجلا لام ةهبش نع الو جوزلا لام ةهش نع فكلا مزلي ال ذا

 ثيدحل ءادف وأ قالط لاؤسو ى مهبس مدعو مهرتسو اهدلو ىلع ةقفشلاو ث ميرغلا لام

 ناك نا الا رانلا ىفالزنم هب ذختتو ءادنلل لماش وهو « اهقالط ةأرملا لئست ال »

 مالكلا ىف هتمجارهو « ساب ام ريغ نم تاقفانملا نم تاعلتخلا » ثيدحل اهيلا ءىس

 ى ىنختف عرشلا ىضتقمل الا سكملاو هضغبم بحو لام نهو ث لامجب راختفاو

 هحبةل ه:اردزاو

 « لسنلا اوعطقت ال » ثيدحل ةمأ تناكولو ةدالولا عنمي ام امهدحأ لعفي الو

 ديسلو « هتيرس نم نذا الب ىرسملا زاجو (ق) ديسلا وأ رخآلا هل نذأ نا زاج وأ
 الوأ . هنذاب وأ .اهجوزل الاهديسل دلولا نال اهجوز نم نذا الو اهنم نذا الب ةمألا

 ث موصلا الا حاكنلا ةوهش عطقي ام لجرلا لمفي الو ( قا ) اقلطم اهمنام لهف زوجي

 ةيودالاب اهعطق زوجي وأ . بلا و ىمحلا نع ىمنلا ليلدب امهدورول لكالا ليلقتو

 ىمحلا ون ىلعو ء زاوجلا ف موصلا ىلع مايق ةلاصا اهعطقي ام الا اهنكس ام لعف ىأ

 روفاكلاب اهمطق زوجب ال هنأب ةيعفاشلا تحرصو ( ق) (ص ) وهو عنملا ىف بجلاو
 فاخ نمل ضعب هزاجأو « لماح هديو هديب ىستسملا ثعبي ىنز ءانمتسالاو ، هوحنو

 .نهف » ىلاعت هلوقل عنملا قحلاو { ةوهشلا نيكس ةيفنحلا ضعبو ةلبانحلا هزاجأو 3 ىنزلا

 جرف عمالا رظن وأ م هجرفب ناسنالا عتمت نم ةعنام ةيآلاو حلا « كلذ ءارو ىنتبا
 موصلا وحنب ةوهشلا رسل ة امناو ء ةيرملا وأ ةجوزلا وأ جوزلا

 لصف

 تببحأ امو قيطي الام هفلكت الو « ىستكتو مطت ام ككولمم وكو معطت
 ء كل اكلام هلعجىأ كايا هكلم هللا ءاش ولف هبذعت الو ء تلدب تهركو أ تكسمأ

 . مالكلا هيجوت رابتعاب لكلا رخ آ و ٤ ملسو هيلع هللا ىلص هب ملكت ام رخاوأ نم كلذو

 .ةكمنالملا / مهو « براي مهينغلب ىأ ىلعالا قيفرلا قالطالا ىلع هرخآو ى سانلا يلا



 ٢٩٧ ( راجلاو ةمدخلا قوقح _ تايعامتجالا )

 اتاسنا تناك ولو هتيعر نع لوئسم عار لكو ث ءادهشلاو نوقيدصلاو ءائبنالاو

 .ى مهملعم عم لافطالاو ةأرملا لايعو ةريثملاو لجرلا لايع لخدف ث اويح وأ ادحاو

 .همعطت اه لوأو ء ةكلمملا حىسو نانمو ليخبو نئاخو عداخولاتخم ةنجلا لخدي الو

 ضماحلاو رملاب هأدبت الو ء سفنلل بيطأ هناف بيبزلاو ركسلاو نيتلاو رملك ولحلا

 ،اهلك هل لقو ةمقل هطعا وأكمه هلأ اف هبرقو ًامامط عنص اذاو . اه رفنمو ضبقأ هناف
 نا ءاشملا دعب ةمدخالو ث هعبشأو هئفدأو « هبلق نأ.طا اذا هل لقت مل ولو اهلكأ هلو

 مو لك هتلز نع فعاو ءاردزاو ربكب هرظنت الو ء ءىشب هاضرأ نا الا اهلمكشتسا

 كيلع هتردقو لجو زع هللا بضغ ىف ريصقتل كبضغ دنع ركفو ةئام

 ريقفو ديهش عم ةنملا لخاد لوأ وهو ڵنارجا هبر دبعو هديس حصن نلو

 ىنغو 2 مه املاظ نوكي لايع بحاصك طلستم ريمأ رانلا لخاد لوأو ففمتم ليع

 هسابل ىف ىنغلا هاطاعتي ام طاعتي وأ أ هل سبل امب رختفي روخ ريقفو هللا قح ىلعي ال

 ةيصمه ريغ ىف هعيطيو هتمدخو هتنامأو هتفرح ىف حصنيو ى كلذ وحن وأ هتملو وأ

 اهذنني الو (ص) ىلع ةرافكلا هتمزل ثنح ناو ء ةجوزلاك لفنلا ىف ريجالاو وهو

 . ىمعو ىزجأ ماص نا وأ . ةلجلا ىف فعضم هنال موصبولو نذاب الا نذا الب فلح نا
 تالميوأ .ةعاطلا بلغت ةيصعملاوء ةبصمم نذا الب اهعاقياو ةعاطمودلانأال ىزي الوأ
 نم هيلا لسرأ اذا كرشم نم كرشم وهو هثرو وأ ءهديس لجأ نم ال هل بهو ام

 ( ا ) زاج كلذب مما نف هريغ وأ هدلب

 ل صف

 كسمأ هدر ناو ء رجحلا الو ىضم املالا هيف لحلا ىزجي الف هلل راجلا قح

 ادحوم وأ ناقح ابيرق اكرشم وأ ابنج ًادحوموأ قح اكرشم نأ هلو رانلا ىف هيذؤمو
 ءالمعلا لزجيف هعم ءافولابو ديحوتلا درجمب ناقجحلا توافتي هنأ الا ةثالث اضيأ ابيرق

 ضرقتساوأ ىنك ىزجي ام ىندا ىلع اهنك ىف رصتقا نا و ء بتارملا كلت ب۔ح ىلع
٣٨ 

 



 ٢٩٨ ) فيضلا قوقح _ تايعاينجالا (

 .ينه ريخ هب اصأ وأ هتزانج تعبتا تام وأ ديع ضرم وأ هيلع ديع رقتفا وأ بيجلا

 هعنمي الو هلاوحأ ىلع الو هيلع علطتي الو هنع حفصي و مالساب 7 ، ىزع رش وأ

 الو (ق) (ص) وهو هب وأ .نذا الب اهزرفبو هرضت نأ الا هرادج ىف ةبشخ زرغ نم

 هقيرط ىف للبب الو بارتب الو هبازعمب الو بوقعي ىع ببس وهو هماعط حيرب هيذؤي
 ء عدتر مل نا لاحنرا همزلي الو ىرخأو ايندل هدشريو هرتسبو هبيع نع ىفنيو

 ء همداق رظنلا ميديالو هدلول فطلتي و ء لبطلا ىلع عامنجالاو ءانغلاو رامزلاكةيصعم.

 وأ بحاصوأ ةجاح لأس ناو ، هتجاحل هظحالي و ةبئان هتبان اذا هتعرص نم همفربوا

 ليطي نأ كلا ى هل ناكو لو ءانب هيلع لاطي الو ء مزلت مل اهكرتب فلتي ال محروذ

 عرذا ةثالث دعب

 ىرتشي ايف هيلع الوأ . هيبص نم ولو هب ملع نا وأ : ثدحام لك نم هيطعب و

 (قا) « ارم اهلخدت م نا اهتي رتشا ةهكاف نم هطعا » ثيدح هدربو هديرم هبلجي امو

 هنأ ىورو دمب ربصي و هملعيو هيف هلعف ولو ركنملا نع هاهني نكلو هاذا لمتحيو

 جورملا لاح رابتعاب تيمي ناننا وهو 6 هفورع» ىنعنم هلس بر الئاق ادغ هرابجب قلعتي
 ةثالثف ةعبرا وأ . كي و وأ . امهني و هنيب بقل ناك نا افلخو امامأو الهش دحاوو

 هرمأ هجوو ، نوعبرا وأ . ةرشع وأ . ةعبس وأ . لكنم ةثالث وأ . دحاوف نانتف

 يكاشلا ىرب هنم وكلا راجلا نا « راج اراد نيعبرا نا » : ءادنلا ملسو هيلع هللا ىلص

 لمجيبام ةالفلا ىف وأ . ردقلا ةحئار وأ . فرغملا توص غلبيام وأ . هراد دعبل راجربغ

 ةريثك ولو تيب لكل مزليو ث انفس وأ رفس لاحر ولو نكسم لكف ( قا ) سبقلا

 هراد نلصنا اذا فلخ نم ولو

 لصف

 وأ ًادهاعم وأ ًايمذ ناكنا اكرشم وأ ةمأ و أ انونجم وأ النط ولو فيضلل

 هل لزهبو ء هنيطع ىأ ناطلسلا ةزئاجب اهيبشت ةزئاج نهل وأ ء ميأ ةئالن اريجتسم



 ٢٩٩ ) ماركال ا ن وقحتسإ ال نبذلا ركذ (

 ةرايزو مك ةعاط ىف هلايمأ جرخ نموهو ك هلح ىزهيو ، نهيضمب هقح لوزب الو اهبف

 ةمدخل وأ هللا اهب دصقي هل لحت ةرايزل جراخك حابم ىف وأ , هللا فيض وهو هللا ىف

 ىف ال ةربتعم ةجاح وأ ك الام بصي ملو رجتلو لالح لام وأ ثاريم ذخال وأ لالح

 ال ناك ولو فيض ره وأ .ةنسلا فيض وهو اهجورخ دصق وأ رطضا نأ الا هزمت

 (ق) هلايمأ جرخي
 وأ . ماعط هعم نل الو ةيصعم ىف جراخلا وهو « ناطيشلا فيضل ,وم ربو

 عناموبراحمو ةزشانو قإآو")نعاطو عطاقو رجن ةعاضب وأ (ق) (ص) وهو هل بن

 بط ولو تيي مل نمو نيلسملا روجهمو مارح شارف يلع دعاقو ةنتف ىذو قح

 ى مهنع هلوبق هركو فيضلا قح مهمزلو « ةجاح الب دالبلا ىف ددرتمو 6 هب بهذيل

 رظن ف ءاوس مكلا ى امهنال نيهلساا تاروع يلم لادلا هلغ.و نيدلا ىف ىا نعاطو هلو )١(

 : ودملا نبع نع ةرابع ه:ال نبدلاو ةمالا يلع ًاررذ دهشاو اههثبخاو اهاقشا ربخالا لب ةعيردلا

 يقرو ةوق لك براحي يذلا ملاظلا ديصرلا اهيلع لد الا ةييدا وا ةبدام ةمالا ىف حيرب سحا املكق.
 ةلةغلاو ةجاذسلا ىلع بعشلا ءاقب ىف هدهج لذبي يذلا دبت را,لاو ٠ هرما ىلع بولغلا بهكلا ىف
 ة۔يحلا هتاوهشا ةلآ ةنيبلا هندارال اهضاخ هتضبق ىف قبام نوكيل

 ةدامسلاو ةعننملاب دوميام براحم هال .يد لك نم ه۔ذن ىلع قح رضا ودعلا نيع وا نئالاف

 وف هدافحاو همانبالو هل زوفلا لفكي هجم لك مدب اهنواقشب ىتشيو اهنداعب دعسي قلا هتما ىلع
 ةليضف لك نم اخلسنمراص ذا هل ناك قح لك نم مرحي نا بجف هتدلج ىنبل ودع وه امك هسفنل ردص

 قوقحلا كل: مهيلع هل تناك نيذلل ابراحمو مارتحا وأ مارك ا يآ اهب بج وتسي
 ليكنتلاو هنيدمده ةلآ هنم ةرذ هبف نم نوكي فيكبف الاو ءالؤم ناا يف كشيل ململا نا

 ؟ هنط و بارخو هسنج ءانباب

 صخش نوكي نا نيماسااب رارذالاو ةمالا ةنايخو . هلل دبلا اهلمحت يلا ةنامالا ةنايخ نم نا
 . سانلا نيب هرملا اهب ودبي ةفص حبقأ يهو ةفرح اهل اذختمو ةياملاب اسبتلم هبلا يني بعش يف

 نيدلا نم مهنا نومعزي مهو اهوذلتساو نيملسملا نم ريثك يف ىربكلا ةقب وملا هذه ترهظ دفاو
 ةريظحو هنيد ةقبر نم هجورخ انالذخ دبعلل ىنكو ةيناسنالا مهنم تأربت مهنم "يرب وهو ءيشف .

 نيرساجلا نم ةرخألا يف نوكي تح هسفن يف ناطيشلا ىحو ىلا ليم وأ امهل ديكي نم ةمدخبدموق

 تيبلا نارحلا وه اذ

 قاخ هناف هنطوو هنيدل ايجتم اصالخاو هتمال ازبرح انصح نوكب تأ نه دبعل فرشأ الو

 لؤسم رلا نان اهتحاصم هيض:غتام ىله لك لو اهدارفأ قدصب الا ةيعامج ١ ةثر ةمالس الو اهل

 ىمست امب سفن لك ىزج موب اهنع



 ٠ ٥ ٢٣ ( ليبسلا نا قرةح )

 اودصق نأ ضاقو تنفمو قوس ىف نمو « كولمو نونجمو لفطو دهي مل نم ىلع الو

 ملو موق نطو لح رفاسه ىلع بهنو . ةأرماو ءاضقلاو ءاتفالاو قوسلا نأشل

 ناو رضلاك مهيلع دراوال ذئنيح مه ذا دحأ ريغ ىلعا ولزن نب رفاسم تمزلو ث هذختي

 هل ظفحيو برشو لك أب هل لجعي و ڵ هريغ مزلت مل ةفايضلا هيلع نمم دحأ ىلع لزن

 ىفام ريخ هل مدقيو ث لستغمو فينكلل دشربو ىقدتو هتباد فلمتو ى ةالصلا تقو

 ممطي الو ك هل هب ىجلا هل بدن هيف فيلكت ال امو ء نكي مل ام فلكتي الو تيبلا

 الثل ؟رشو الك أو ًاجورخو الوخد ثيدحلا بيطيو هجولا قلطيو لايعلا توق

 شحوتي

 ًاميض جاني وأ لواني الو يئر وأ اكلم ناك نا الا ءافجلا نم هعم لكألاو
 بلطب الو فيضيالن.يف ريخالو هرادبابل هعيشيو هفنب همدخي نابدنوءرخآ نود

 ناف نذاب الا ًاعوطت معي الو ارس شغي الو مدق اه رقحي الو ء رضحي م ام فيضلا

 اماعط دفي الئل هربخ نكلو ى هعنج الو ءاضق ولو اعرف موصيو ٤ عنتما 7

 دارأ وأ ء رادلا ىف دحأ ىلع زاب زاح نا ملسي و نذأتسبو ضنيلو سلجأ ث ثيح سلجيلو

 الو ريصقت ىرج ناو سفن بيط فرصني نأ بدنو ؤ اضيأ ملس هيلا سواملا

 ثكا ليطي

 نم دجي لو هلامو هلهأ نع عطقناو لايمألا جرخ اذا ,وه ليبسلا ىباو

 ل نا اهس الو ء هل لام ال نم هنا ىلع اقلطم فيضلا نم صخأ وهو هل يبي وأ هفلسي
 رطضا نا فيضلا قح هل هسفن لايمأ ق ناك نم هناف هلايمأ جراخب فيضلا صخش
 ناطبو ( ق ) افدارت وأ . اهجراخ ليبسلا نا ناو ةفايضلاب الا هلزنم لصي ال ناكو
 هنأ ىلع انينبو نيع وأ ع ءىشل نيعي مل نا (ت) دجسملا لامو امهيلع فقو لام نم

 نأش نه ناف ؛فيظول فيظو نه فرعب هن أ يلعو ک حاصالا دج سلا لام لهي

 امهيلا هنم فرص امهل لمي مل ناف ليبسلا نباو فيضلل لام هل لب نأ دجسملا

 



 ٢٣٠١ ( باحصالا قوقح _ تايعامتجالا )

 صف
 مم وأ رضح ىف ولو بحطصا ن نهحابم و . متك ةدابع ىف ةبحصلا قح مو

 رخ آ نع لك عن نأ وهو , ةعاس وأ هل تدقع وأ ، زم نونجم و .أ دبع وأ لفط

 نأ ىف هبحاصل ةبغر وأ حالص هل رهظ وأ الاو هتباد تفعض نا هدازب أدبيو هءوسي ام

 الا ارارم وأ رثك أ ال لقأ وأ ء هلثم برشيو لك أبو هسفن دازب أدب هدازب أدبي ال

 الو ةرورضل الا هنود بكري الو ث هبحاص رج مل ام كلذ ىف صخرو هأرب [[ نا ]

 ناو ى هريغل تناكولو هسنن ةبادب قبسي الو هتبادب طحي ًالوأ عفريو هاوس ىجاني

 ك رخآلا اهمهفي ال ةغلب ملكسنلا ىجانتلاكو ، دحاو نع نانثا جانتي الف هباحصأ ددعت

 هيلع فاخي امو دفي ام عيبيو هتكرتو هتيصو ظفحيف تام وأ ضرح نا هب موقيو

 نأ بدنو ڵ تيملا قوقح هب لعفيو رثك أوأ « هلثم هيلع ءاركلا رسخ ام وأ

 ممدأ نبا حول هناكو ث هبحاصب امهقفرأ ىلاعت هللا ىلا امهبحأو هلامو هسفنب هيسا وب

 بحاصلا نوكي نأ ىغبني هنأ ىلا هنم هلام كلمأ نوكي نأ هتقفارم بلاط ىلع هطرشب

 ًاقفر دشأ هب نوكي ام ةلمج نم كلذو ث هل امل الصأ هبحاص لعجي

 ىرب ال بحاص ىف ريخ الو ك هيخأب ريبكء رملاو ىوقتلاب الا دحال لضفالو

 ء َاهاذلا ةلراتلاو ىانلا ركذيو ركأذلا نبعي نم بحصلا ريخو ى هسفنل ىرب ام كل

 باهذ وأ عوجرو باهذ نم ادقع ام ىلع نيخسرفلا بقع تمزا رفسا تدقع ناو

 ليق اعمتجا ناو ، قح الف ةرورضل اقرفت ناو اءاش نا عوجرلل اهنادقعيف طقف

 (ص) وهو هبلق ىف ضري ل نا ال وأ . هتمزل تكتف اهلئسأ نمو تهزا لوصولا

 ى هنف هريغ وأ رفسل ايعضوم نم تدقع ناو (قا ) دازلا ةكرشب ! مزلت اا وأ

 اداعم وأ ايمذ اكرشم بحصي الو (ق ة) هل وأ . بحامدلا بحاصل قح الو

 ام ةرجاب الا اراجمسم وأ

 اتبآو انعاطو اعنامو التاقو اذف ث نما دقف الاو ىبرملا ةبحص روصتت الو



 ٧ نيكاسملاو ىماتيلا قوقح ) إ" )
< 

 ىف هبحص ناو ث نايبب الا همه هيلع ىعدا ناو ، هكرت كلذ ثدحا ناو ء ةزشان و

 ء هرجزو هرتس لز ناو ى هبغرو بدالاو هايندو هنيدو ليج ام هملع ع بلط

 هيساوي نا بدنو ى نيشلاو ةبيغلا هنع دربو باغ ولو هظفحيو هسفنك هركيو هل بحيو
 سلجملا قح هيلعف مملا سلجم اهعمجي هنا الا ةبحصلا هعم دقعي مل ناو ث هسفنو هلام

 طقف عامجالا لاح ىف هعم ةرشعلاو

 لصف

 نم يورو ايبنجا وأ هل ابيرق اميتي ىبر نمو ى نيكسملاو ميقيل ناسحالا انرمأ

 ةجرد الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب و هنيب كي م ىنغتسا ىتح نيملسم نيوبأ
 هسأر ىلع دي عضاولو ء هللا دنع هرجأ عضب م ابسنحم هب ماق وأ هاوآ نمو )١( ةءوبنلا

 حرف ناو ،كلذب متيلا عفتني مل ولو هيلع هتقرل أباون اهيلع رمت ةرعش لكب ةنسح امحرم
 ىصو الو ىلو هل كي مل ناف ء ةيافك ضرفب مايقلاو ك كلذ عم اضيأ هحرفلف كلذب
 ناو ث لام هل نكي مل ولو ةقث يمأ كي مل نا ةعاجلا وأ مكاحلا مقأ حلاص بتحم الو

 ى مهتنيلخ اوماقأو ماقا ناو ء هعم رخأب وأ هتزاجلي هوتي نا بدنو ء حص رئاج هما
 . نا ىناثال لعف الو لوالا ناتنئاط تماقا ناو ٤ مهتفيلخب ملاعلا هتفيللن لف الو

 .دحاب هعايض نيبت ناو ( ق ) مهيحاص وأ.هتريشع مزل هلام عاضوهل اوفلختسي ملناو «هب

 ةبابساا » ناويدلا يفو « هيمبصاب راشاو نيناهك ميتيلا لبقكو انا » : تيدلا ظفل )١(
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ديك أت اذهو « ىطسولاو ةحابسلا » ىراخبلا ةياور يفو « ىطسولاو

 .برقل اتابمثا ملسو هيلع هللا ىلص هتجرد مم ءاوتسالا دح ىلا هتجرد علبت متا لناك ناب ةغلابم و

 اذا نيتاهك ةلا يف ىعم » دمس ما نع يناربطلا ةياورو ىطسولاو ةبابسلا نيب لصافال ذا ةلزنلا
 مل ولو متيلا ةيبرت درج ةلزنملا هذه ءرملا غلبيال ذا بطقاا لاق اندنع هنم دبال ديف وهو « قتا

 ةنا لبتتي امنا » قتا اذا هتلافكب همايقو ميتيلل هناسحا هنم هللا لبقي امناو هتنا نيدب ايفوم نكي
 > نيقاملا نم

 مهد مهنيد مأ نولة.يال موق ىلا 1 ملسو هيلع ةلا ىلص هنا كلذ يف ةكحلاو : بطقلا لاق

 اتهاشتوأ امه:ل نهدب راقةنف هاين دو هنيد رمأ لةميال ن٤ ماق ميقيلا لناك اذكو مهدشراف هن امز لمأ

 . . ها هنيد هملعو بترلا رمأب ماق اذا



 1 ( نيعاسملا نيب نواعتلاو داحتالا بوجو )

 يف نمض نيمأ ريغ هل بسنحا ناو ى همرني ىتح هل مايقلا مهمزل (ت) مهنود همزا
 عيضي منا هللا نيبو هنيب الحلا

 .حلصي ايف رجالل فقولا لاومأو دجسملاو ةاكزلاو بئاغلاو نونجملا م هنعو

 .ابايثو ةبولح هل ذختا اعساو ناف ى هنم ءارجا هل ذخؤيو هلام ردقب ىسكيو قفنيو ى ل

 .ملعتي نم وأ ث امداخ هل ذغنا مدخي نمم ناك ناو ع اهناوأ ىن ارامنو ةيحضو نيديملل

 نم ليلقب قدصتي وأ . حيحصلا ىلع هلام نم قدصتي الو « هنم مملا ةرجا ىطعأ

 :هدصق ناو راجلا ىطعيو ، تافآلا نم ظحلاو ةكربلل هتلغ ترضح اذا هيلع هلام

 ىمعأ امهيلك وأ سفن وأ لام ىلع كوخ دلبلا لهأ ىف ةبئان هتبان ناو ك لوص رئاج
 رثاجلاو كرتي لب هنم ىلطعي ال وأ . بئاغو نونجم اذكو (ص ) وهو هنم ؛ب وني ام
 (قا) نمض هنم ىلطعأ نف

 .ىتح أربي الو هدريو هلام ريفوتل ال جاتحا نا هلام نم ضرفلا نيلا مئاقلاو

 فورعمب لكأو ء غولب دعب وه وأ هاوس ليكو وأ ةفيلخ هضبقي وأ هلاصم ىف هفرصي
 بوكرو ڵ ينغلا فيو (ق) رسيأ نا دري وأ . رثكأ وأ هلثمب هعفن نا در الب

 ىلوأ وهو هلام كربو ث اهيلع هلام لمحو اهيقسو هرمت ذاذج ىف اهبوكركه عفن ىف هتباد
 ىرتشن ال نا هتلضف لكأو (ق) (ص) وهو هتيكرت همزلت وأ . هل بسحي نا نم

 لك اذكو داهشاب هلام ىطعأ هغولب دعب هدشر سنا اذاو « ضرقلا ةينب اهلثم فلخيو

 درلا ركمي دق هنال ذخالا دنع هيلع دهشب مل ولو اهريغ وأ ةناما نم هبحاصل در لام

 هب ملاع كله كلذ ريغ وأ ادرب وأ ًاثطع وأ اعوج تام ىتح هريغ وأ وه كرت ناو

 (ق)الوأ . دحأ ديب هكرتي مل نا بئاغ لام ظفح بجوو ث هجني مل ردق

 لصف
 ىعادت هضعب ىكتشا اذا دسجلاك » و « اضعب هضعب دشب ناينبلاك نوملسملا )ىور



 ) هنالو هيدي نم سانلا ملس نه ملسملا ( . . ٢

  
 » اوسسجءتتالو » و « ىرخالا امهادحا لسفت نيديلاك » و « رهسلاو ىجمساب هرئاس .

 ىدحاب اهنع اوثحبت ال ةلمهملا ءاملاب « اوسحتت الو » تاروعلا نع اوثحبت ال ىأ

 ءىش ىف بلقلا ركفتلا اضيأ نوكي هنال معأ يللب سسجنلا لاقي دقف ةسخلا ساوملا
 هيخأ نع مكدحأ ضرعب ال ىأ « اوربادنت الو اوعطاقتت الو » تاروعلا هب كردي

 هركتو لمملا كيخال بحت نا بجوو « اناوخا هللا دابعاونوكو » بلقلاب الو دجلاب

 ث هناسلو هدي نم سانلا ملس نم وهو ث نوعلم هيذؤمو ي هيذؤت الو كفنك

 محلاومأو مهسفنأ ىلع نوملسملا هنيأ نم وأ ، هرش ىأ هقئاوب هراج نمأ نم نمؤملاو

 ةعقاو نمو ‘ هررض نم انمآ هريغ ريصل نم لصالاو ىنعملاب ريسفت كلذو ‘ ناتياور

 ىمهاونلاو رماوالا رئاس لثتمم ىلع
 ةبيغلا هزنع درو 3 كديو كناسل نم نيملسملاو « هلل كبيلق ةمالس مالسالاو

 اضيأ د الو ى هايا هنلبي الو كنع لقن كيلا لقن نهف هيف عمس ام لبقي الو نيشلاو

 لايمأ ةعبرا هترايز ىف ريسيو لوبقلا مدع ىلع رصتقي الو باتغا وا من نا ىهن نه

 ةريره يبا نع راج نع ةديبع ويا . حيحصلا دنسملا يف ةمئالا هاور ثيدحلا نتم )١(

 الواوسسجت الو ثيدحلا بذكأ نظلا ناف نظلاو مكايا >ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق لاق
 « اناوخا هتنا دابع اونوكو اوربادت الو اودساحت الو اوفانت الو اوسسحت

 م٫يراسمو سانلا ياع ںاطتلاو ثح,لا وهر دحاو اممانمم ناتظفل س۔حتلاو سسجتلا لإ

 باب نه ديكات يأثلاركذو اهربخ نه فثكبالو امنع لاسي ذا لحم مل ترقتساو تاف اذا
 نوكي هنال سفنلا ثيدح ثيدحلا بذكأ نظلاب دارملاو يرابنالا نبا لاق امك اةتحسو ادعب مهلوق
 عقي صخشلا نال « نظلاو مكايا » هلوق ىلع تهناجلا فطم امناو ناسنالا سفن يف ناطيشلا ءاةلاب
 قفاوي ثيدحلا اذهو كلذ نع ىهنف ممتسيو ثحبيو سجتيف ققحتي نا ديريف ةمهتلا رطاخ هل
 ةنايصلا ةبافملسملا ضرع نوهب رمالا ىلع اهقايس لدف ( ةي الا نظلا ن٬اريثكاوبفتجا ) يلام هلوق

 متتلي الو ىأ اوسفانت الو : عيب رلا لاق يماسلا رونلا . ها . نلنلا نعهيف ضوخلا نع ىهنلا مدقتا

 امهبساتيو اوشقانت ىرخاو اوشفانت الو ةياور ىفو . هوسلا نم هيف لعج امب ضعب نه مكعب
 « نو۔فذانتلا نانتلف كلذ ىفو » . ثيدلا ىف ةبغرلا ىه ةسفانملا نال . هنا هحر عيبرلا ريسقت

 ىرثا تيدحلاو ڵ ضعب نم مهضعب ماقتت الا ىلا ةسفانملا ىض: دق ذا مزاللاب ميرلا ريسفت نوكيف
 اهيلع ىرج قلا ةياورلا نا رهاظلا مث . اداحاو ابادآو اقالخأ ةيمامبسالا ةايحقاةميظملا دعا رةلا نم
 ق كلام ءاور ثيدحلاو ٠ ملعأ هللاو اهنم ةبيرف ىرخا ةياو ر اهاعلو دنسااةياوريه تسيل لصالا

 ماحم و ىراخبلاو اطرلاا



 ٢٠٥ ( نيبرقالا قوقخ - تايعانجالا )

 امهريخ «هلتاقكق ةنس ناو ع لوتي ملالاو ثالث قوف هرجاهي الو لضفأف رثك أ ناو.

 هيلع مدقم مالسو ناذئتساب الا نيدحوملا رئاسك هتيب لخدي الو ى مالسلاب أدب نم

 (ق)(ص) وهو رفك وأ . ىع مالس الب وأ نذا الب لخد ناو ء ثالل وهو

 ى ناذئتسالا ركنم وأ هركنم كرشأو ث نذا الب لخاد دربو ملسي ل نل نذؤي الو

 رمأ نم ىلع مالس الو ء سفن وأ لام يلع فئاخ هل نذؤي مل ولو لخدي و نذأتسبو

 عفار لوخدلاب رمالا ناف ث لصالل باحصتسا همزل (ت) ناذئتسالا ليق لوخدلاب

 لخديو ء رخالا طقسي ال ضرف طوقسو مالسلا بوجول عفار الو ناذئتسالا بوجول
 قحل ناذئتسالا نم دبال (ت) لخدا أ انهاه نم لاقي نا دمب نذا الب كرشم تيي

 لخدي الف هل نذؤي مل ناو « نايتسالاوأ دهعلا وأ ةمنلا قحو ىمدآلا
 خألاو ملاو تادجلاو دادجالاو نيوبالاو ى ديلب ةغلاصملا نمؤم ةلبقو

 ةدجلاو دجلاو نيوبالل ديزبو قاصتلالا ةمزالملا اهب دارملاو : ةقناعملا ديسلاو ريبكلا

 دي عضو ةلطلاو سأرلا ىف هريغ لفطو ث دملا ف ليبقت لفطلاو « سأرلا ليبقت

 اهسأر ليبقت زاجو ى بنذ ال ذا ىلوتم ريغ اهوبأ ناك ولو ء ديلا ليبقنو اهسأر ىلع

 رذحيو ةروكذملا ةقصالملا ىهو 6 ةقناعملب عا عاضرلاو بسنلاب ةبارقلاو ء باقلا افص نا

 ليبقتو ةقنامملا هللا ىف خالاو ى رتسلا ءارو نه مال الكب ةيبنجالا حفاصي و ث ةوهشلا

 (ق) اهليبقتو ديب ةغاصم وأ قنعلا بناوج.
 يف اصن اذه سيلو هل مظت كلذ نال ىلوتم ريغ اهب حفاص ادي لبةي الو

 هلوق نم ذخؤي هنا الا لوتلا ريغن دي لبقي ال نا ديري نا زاوجل حاضيالا مالك

 هللا ف خأ لكرسبل ًاضي أو ىلوتملا غاب 7 حفاص اذا هدن د لبقي ال هن ا ميظعت ةلبقلا

 ىلوتملا ربغ دي اهب تلبق اذا كدي لبقت :ال نا دارملا نأ نابف ى مظعملا دي لب هدي لبقت

 هالوتم دي لبقي دارملا ناك ول هنا هدي لبقيو نيديلاب نالاصتي هلوق نم ذخؤي من
 هدي لبتيو ديلاب هخاصي هنا نابف ةدحاولا ىلع مالك_ااو نيترم ةخاصملا تناكا

 ٣٩



 ٣٥٦٩ ) ملسملل ملسملا قوقتح _ تايعامتجالا (

 .هلابمت نا كلو ى ديلاب هغاصن نا كل نا ديري نا لمتحي هنا الا امب هغاص قلا

 ردابتي هدي لبقي الف نيمالا ريغ حفاص ناو : اذه بقع هلوق نا الا هدي ليبقتب

 ناكاذا « اهب هتغاص ىتلا كدي لبقت الف كديب نيمالا ربغ تغاص نا ىتعملا نا هنم

 .ءاهعوجر نا الا هدي لبقت ال نا ىلوالاب موهفم هقنع ليبقتب ىلوتملا ريغ حفاصي ال
 .نا هقنعالو نبمألا ريغ ىلا هدي ءاه دوع ىلع لدي نيمألا ريغ ىلا هتنغالو : هلوق

 نيز وهو نيعلا ليبقتب بسنلا ىف تخالاو خألاو 0 هتناع

 ه اكربت نيدلا ىف مظعملا دي ليبقتو ء ةدابع نيدلاولاو لدعلا مامالا دي ليبقتو

 .ىلا ديلاو فحصملاو اهب هتسسم ىلا اصعلاو اهب هتسسم ىلا كديو دوسالا رجحلاو

 .فيعضلاو مالسالا روما ىف ءىدتبملا وهو ربغدلا محريو ، كربغ ةيبص ىلع اهنلعج

 ةبيشلا ىذ لالجا هللا لالجا نمو ءاهيف ىوقلاو اهبف ميدقلا وهو ريبكلا رقويو ءاهيف
 الو \ هنم ردصي امم بوتيو ملعلاب عرولا جلاعي هبيش لبق ىذلا وهو مالسالا ف

 .خياشمل ىديا نيب مالكالو . قفانم الا لدع ماماب وأ لع لماحب وأ هب فختسي

 .ء نيرضاحلا ميمعت دمب مالسب ملاعلا صصخيو مالسلا ءادتبا يف بغرو : نذاب الا

 .لاح ىصاعلاو ڵ فول الا لاح لك يلع ىمصاعملاب نلغملاو ىهالملا ىذ ىلع مالسالو

 ،عدتبملاو ىنتفلاو قب آلاو ةرشانلاو نيملسملا روجهءو نعاطلاو قحلا عنامو ةيصملل

 ع كلذ وحن وأ ةناها وأ دقحل هزوابي نا دعب الا دحأ ىلع ملسي ال نا دمستي نم هنمو

 لوصول دنع وأ لوصولا لبق ديعب نم وأ هنم تبرق اذا لسملا ىلع ملست نا ةنسلا نق

 رلا بجي مل اوملس ناو ، نونجملاو كرشملا ىلع ال و زاوجلا دعب ملس ىسن ناو « هيل

 ةنتف فخي مل نا ةأرماو (ق) الوأ . ملس نا ىدنع ىبص ىلع درلا بجوو

 هىزهتسملا كتهتلاو ء نايصعلا لاح ىصاعلل الا قفريو سانال ههجو قلطيو

 لالحب هقلاخيو ريرشلا لماجيو ء ىصاعملا ىلع ءاقبلا هجولا قالطا هديزي نهو ى نيدلاب

 نسحأ وه ىذلا فيرظلا رمالابدألاب ىويندلا مم نوكيو نمؤملا صلاخو ء هبضري



 ٢٧ ) هيخال ملسملا قوقح تايعامتجالا (

 كلذ كنع هفكي هناف ملعلاب ىورخالاو ث ةيصعم نسلو ء هب قيلب ام هريغ نم

 7 لست نسح و ] ءوس نم هب تلف ام لكَ نا ىنعب ءاش امب فراعلاو ى هب ىضريو

 دعولاب ىنيو ى همم نايصعلا ةحابا ىنعملا سيلو سفنلا ظح نع ضرعم هنال هعم

 وأ كرشلا رايضاب قفانملا ةمالع ماصخلا ىف روجفلاو ةنايملاو بذكلاو هفلخ
 هنايصع مدقتب

 مالسلا لذبو ث ليلق نم قافنابو هبو فيدنيأو هل لقف نا بيعي ام لعفيو

 همصخ نيب و هنيب نيبلا تاذ حلصي و 6 اهنع هتلزنم تلع نم م لزني ال و ناهيالا لكب

 لضفاف رثك أ ناك امو نيليم اهلريسيو كلذل ةحلاص ةيآلاو اهريغ امهنيب حلصي وأ

 رتس نمو ى اهيضويل ةأرمالو برحلا ىفو هيف بذكلا زاجو ى ةقدصلا لضفأ وهو

 بقوع ردقو الاو منهج هنع تدر هنع در نهو « نيرادلا ىف هيلع ريس" نؤم ىلع

 سطع اذاو ى هبي فوج ىف ناك ولو هحذفيف هتروع هللا عبت هتروع عبت نمو 6 امهيف

 حلصبو هللا كيدهب لوتمل دربو هللا كمحر هل ليق « نيملاعلا بر هلل هجلا » لاقو

 بابذل ساطعلا ىف نسي ال امك هيف تيمشنلا نسي ال ماكز نهدعبو ثالث ىلا مكلاب

 نا نسي الف لوأ نم موكرم هنا ملع ناو ك دوعب كي ,رحت وأ لفلف ةرارح وأ هفنا لخد

 هحصن ىف بغريو ى ملاظلا هنع دريو ملظلا نع هفكيو { اهدعب ايف الو ىلوالا ىف هتمشي

 نم ريخ ضقت م وأ ةعاس ولو اهيف ىشمو هرع هللا مداخك هل ةجاح ىضاقو هراسو

 نيرهش فاكتعا

 تنأ فيكل وقيو هدي وأ هتهبج ىلع هدي عضب نا ةدايعلا مامنو ضبرملا دوعبو
 كلذو ىلوأ لوالاو اهقيرط وأ ةنجلا نيتاسب ىف دعق هداع نمو ث اليم هيلا ريسيو

 لوصح رابتعاب ىوقأ اهقيرط ىف وأ ةنجلا ىف نوكلا نال ىوقلاب فيضلل هيبشت
 ةنملا نم لكالا ذا فيعضلاب ىوقلا هيبشتو اهنع درب ال ةنجلا ىلا رئاسلاو ريثأتلا

 اذاو ادبا راثلا ةكردم ىهو لجو زع هلل ةمدخ ةدابعلاو ، سفنلا ظح اهيلا ريسلاو



 (دجانملا قوقح ىف ) ٢٥ /ؤ

 لوطتل ناكمالا بس4 اهل ريكبتلا ىنبنيف ى ليلل كلم فلا نوعبس هل رفغتسا ماق

 سولجلا فنخب 4 حابسل ىلا هل اورفغتسال اليل هداع ول هنا رهاظلاو رافغتسالا ةدم

 نا اهراهظاب هاراد اهقحتسي مل ناو نكت مل نا اهغلكي وأ ةقرلا رهظيو لاؤسلا للقيو

 دحاك طاريق هلف ةزانجلا عيشيو ى رصبلا ضغيو ةيفاعلاب هل وعديو ةارادملل جاتحا

 فرصني ل ناو « ةيافكلا ىلع اهنال ةالصلا ىلا لي ذا ةالصلا لبق فرصنا ولو

 رظنم عظفأ ىهو ربتعيو وعديو قريل نيقفاوملا روبق روزيو ى ناطا ريقن نفدي ىتح
 نهبستكأ الو هملعو هابر ىذلا هيبأ ىف يكب مل ولو بحا نميف هللا اهعضي رشعو

 « ريخ ةأفاكملاو ڵ لئاسلا ءاطعاو ڵ ثيدحلا قدص « هبب .دأتو هتدهاشم عم هنم هدبع

 متل « راجلل معذتلاو « وفعلاو ے فيضلا ءارقاو ع ةئام ألا ظفحو ى محرا ةلصو

 نهسأر وهو :الاو املع وضللاو امهمارتحاوأ امهلجال هب نا ال ام كرت ىأ بحاصلل

 لصف
 « ةنجلا يف رصق هل هللا ينب ةاطق صحفم لثم ولو ادجسم هلل ىنب نم » ىور

 ف هرحن عضوم نبتحثف نبب ناكساب صحنملاو « ةنجلا ىف تبب عسوأ » ىورو

 اهنالو ةرجش وأ لبجب ال ضرالا طيسب ف دلت اهنال تصخو هيف ضيبتل ضرألا

 ديزي نا ينعم هرهاظ ىلع وأ ةغلابم كلذو بارحمب اهريفح هبشلو قدصلاب فصوت

 ينبي امنو ، كلذك ك ةصح نوكتف هريغ عم هءانب كرتشي وأ هرادقم دجسملا ىف

 ىتح بلط الا ايندلا مالكهيف مرحو ةوعدلا لهأ نورواشيو لزنملا لهأ رايخ قافتا

 اوملكت اذا ةكالملا لوقت ةعاطف ةك احلا يلا لاسرالا وأ هئاطعاب رمالا امأو

 زوجت وأ (ص ) وهو تافاًرش هل اولعجي الو هللا ءاضغب اي اوتكسا هللا ءاتقماي اونكسا

 اذهو هيف ءاعدب الا ًاتبرط ذخني الو (قا ) هناكرا ىف زوب وأ . ةملظلا فيخ نا

 (ص) وهو ةالص الب دحاو باب نم ولو هنم جرخو هيف لخدي ال نا دارملا وأ هرهاظ
 ( ق) ةالصلا تقو ريغف ركذلا ىرجيب معن اهنع ىزهي ءاعدلا نا ثيدحلا ىف دريملذا



 ٣٠٩ ( ركذلاو ملعلا سلاجم قوقح )

 مصاخي الو ثدحلا فوخ هيف دعي الو هباب دنع لب هيف ةلاض دشنت الو اقوس الو

 ۔ نكي لام ءاعداو ناك. راكذاو بذكلا هيف نوكيو هيف تاوصالا فرت الئل

 ( قا ) هيف وأ . هجراخ كحيو هيف مصاخي وأ
 نذؤم هل ذختيو ڵ اهتعجارمو ءادفلاو ةنسلا قالطو دقعلاو ةبطللا تزاجو

 نا نيترم ةدحاو ةضيرف هيف امب ىلصت الو ةعاجلاب هيف ىلصي و ث تقوال ظفاح نيمأ

 ث ليللا فارطا ىف رثك أو ناحابصمو هب مفتني ثيح حابصم هيف دقوي وأ رماع

 لعج نمو (ق) ليللا أفطي ال نا راتخي وأ . رمعي مل ولو هلكل يللا ءافطالا كرت زاجو
 نسحيو نايبصلا ةبناجمو ةرابطلاب مركيو ث ةمطق تيقب ام رجالا هل بتكأ ريصح هيف

 نم هرادج ىلا دنتسي الو ةرمغم هيف ثدعحت الو ، نآرقلاو ركذلاب ر.هيو هفيض ىلا

 سجني الو ةروع هيلا فشكت الو (ت) كرشمو! ضئاحو بنجك هلخدي ال
 (قا) نونامن وأ . نومبرا وأ . اعارذ رشع ةينامن وهو هبرح

 لصف
 او۔اجامو » « موس ساج فاا ىفلا نهؤللا نع ركي حلاصلا ىاجلا نا » ىور

 سلجمو « هدنع نيف للا ممه 72 دو ةحرلا مهتيشغو ةكمالللا م۔متفح الا ركذلل

 ةجح فلاو مهرد فلا ةقدصو موي فلا موصو ةمكر فلأو ةزانج فاا نم لضنأ ملدلا

 هعم نيرادلا ربخ ملالاب ديعيو عاطب لجو زع هللا ناف ڵ بجو ام ربغ ةوزغ فلاو

 ًاقلطم هنيبتو هصصختو ث ايحو تناك اذا نآرقلا خيس ةنسلاو ٤ ليجلا عم .اهرشو

 عوطقم رتوتلل نأل ترتاوت نا وأ . ًاتلطم هخسات وأ . ىدنع ةح وه اذه

 ( قا) هتلالد ال نآرقلا ظنل عوطقملا ناب ثحبو ء ةن ونظه داحآلاو

 ء ءاعدلف نآرقلاب نومتخيو ءاشعلا د۔هب ركذلل ماحم لضفالا دنع نولبو
 ىهو لالا دسو ريودتلا 4ةحو ث هيفف دجسم ناك ناو { مهسا دنمف اووتسا ناو

 ريبكلا ملكتيو ث رسسيتي مل نا الا اجومم الو ةكئالللا هريضحت الف نيطايشلا .ة ه



 ٠ ٣٩ ) ركذلا سلجم بادآ (
    

 هنع هللا ىضر قبّلصلا هركذ ام دوعتلا دنع لاقيو ث ملكت ربصلا يلع هدر اذاو
 هدحو هللا الإ هلإ ال نا دهشأ » ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دنع هتبطخ ىف

 ماكحالا ىأ « عرش امك نيدلا نا دهشأ ث هلوسرو هدبع ادمحم ناو هل كيرش ال

 باتكلا ناو » ماكحألا كلتل ناعذالا ىأ « فصو اك مالسالا ناو » ةيعرشلا

 ريغ نم رئك أ الو لقا الو ه_يف ةروس ال انيديأ نيب ىذلا نآرقلا ىأ « لزن اك

 الو هيف هيبشت ال امب نآرقلا ريسفت نم ىأ « ثدح اك لوقلا ناو » ةلخدم هللا

 قحلا وه هللا ناو » ةبلغلاب ءاوتسالاو ةردقلاب ديلاو تاذلاب هجولا ريفتك هضقاني

 نآرقلا ةءارق دارأ ناو « مالسلاب هايحو هيلع ىلصو رخ ادم هللا ركذ ث نيبلا

 تازمه نم كب ذوعا بر ميجرلا ناطيشلا نم هللا ذوعأ ه كلاذ بقع داز

 نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس ث نورضحي نأ بر كب ذوعأو ء نيطايشلا

 نآرقلا نم ءاش ام كلذ دعب أرقيو « نيملاعلا بر هلل دملاو نيلسرملا ىلع مالسو

 ايندلا مالكب اوملكتي الو
 ناقتالا ىف هركذ لوق وه امكب لقلا ىف وأ , نآرقلا رهج نود رهجب ةذاعتسالاو

 ةدالوو رامسالا صخرو رفاسملا مودقو رطملا نع لاؤسلا ف صخرو فيم۔ضوهو

 ء ًاصيخرت زئاج لاؤس نودب كلذ ىف رابخالا نا رهظيو ء كلذ يف باوجلاو ىصلا
 ء ءاعدلاب ةءارقلا اومطق هيلع نوقنتي ارمأ وأ ةقاطب ةءارق وأ الك أ اودارأ اذاو

 قوطم عزنو بولا لاتثا هيف زاجو ى مطق الب لق ام ءاملا نم نوبرشبو نولك أيو
 ةرخآلا مالكو ڵ ةرورضل الا هيف نهسابلال لجو وأ سار سابلو صيقو ةبجك

 ناو ى ةبقر قتمكه ل حسفلاو ةمارك كلذ ناف موقيو ىلوتملل نوحسنيو ىعنو رمأو

 حئاضفلا وذ وهف ءاح همالف لئاضفلا ىعدا نم ى ليق امك كله كلذل لهأ هنا نظ
 ى سقانلا وذ وهف داص هؤابف بقانملا وأ ء هراكملا وذ وهف هاه هميف مراكملا .أ
 ى ةساجنلا ىذ وهف نيس هؤابف ةباجنلا ؤأ نزحلا وذ وهف ىاز هنيسف نسلا دأ



 ٣١ ( ةنكمالاو ةنمزالا قوقح )

 وهف لاذ هؤاتف سانلا بنك أ هنا وأ ڵ ةنيللا وذ وهف ءاخ هداصف ةنايصلا وأ

 ك روجي وهف ءار هلادف دوجي هنا وأ ى مهملظأ وهف ءاظ هنيمف سانلا ملعأ هناوأ ؛مهبذك أ

 مل ناو ى رطأتب ال ايوتسم دمقيو ' فيخس وهف ءاف ةربخالا هؤايف ىخس هنا وأ

 ىلع ملسيو ردصتي الو ى سانلا ىلع طخغتو قييضت الب دجو ثيح دعق هل اوحسني

 تاسلاجلا رثاس اذكو هنم برق نه

 ةحم هماع نم جم ملاعلا كحض اذاو هجولا رون بهذيو بلقلا تيمي كحضلاو

 صخرو عجربو هنم ميلف هل رجأ الف سلجملا ىف كحض نمو ث ةلفغ نمؤملا كحضو
 بر » أرقو ذاعتسا نآرقلا ةءارق دارأ اذاو ى مسبتلا سأب الو مايق الب بوني ناا

 ةحمافلاو « نيملاعلا _ ىلا _ ةزعلا بر كبر ناحبس نورضحي نا _ ىلا _ كب ذوعا

 حلا «كب ذوعأ بر » هلوق نال ذوعت ةداعا الب مغنو راقوو ةنيكسب ءاش ام أرقو.

 كناحبس » لاق عمتجم نم مايقلا دارأ نهو ى ةذاعتسالا نع لوصفم ريغ نآرقلا نم

 ىرجامهلرفغيف « يلع بتو يبونذ يلرفغا مهالا كيلا بوتأو كرفغتسأ كدمحبو مهالا

 ةزعلا بر كبر ناحبس » عمتجم نم ماق الكلاق ىفوالإ لاتكي نأ دارأ نمو ث هيف هنما

 « نيملاعلا _ ىلا _

 لصف
 الإو نيلضافلا ناكسملاو تقولا ىف لامعالا لذاوذب هلمعتسا ادبع هللا بحأ اذا

 ىمف ةعجلا :سالو اهيف ىصعبال نأ ةنكمألاو مايالا قحو ث هباذع دتشيا اهيف اهثيسيف

 ةكمالملقانعأىلع ةمجلا ةيقب ىف ةنجلا ىف لخدو زاجحلا ىف مدآ ىلخ اهيف « مايألا ريخ

 ةفاخماهتليا هينذأ نيلقثلا ادعام يمنصب'و ةعاسلا موقتو طبه كلذكو رخآ ةعمج موي وأ

 ىهو يطعأ الإ لأسو ملسم ملسم اهققاوي ال ةعاس اهيفو ، سمشلا علطت ىتح اهمايق

 وأ . ءامسلا باوب آ حتفو ةباجا تقو هناف لاوزلا ىه وأ . هلكأ هموي ىف دهنجيل ةافخ.

 بدن و ( قا ) ةالص ةالصلا راظتنا ناف برغملا راظتنا وأ . ءاعدلا ةالصلاف ةريخالا



 ٣١٢ ( ةمجلا موب قوةح (

 هنم ارون يلعأ اهموي وأ اهيف اهأرق نف « فهكلا ايسالو اهليل نآرقلا ةءارق راثك

 يلصو تانسح اهلثف بونذ نكت م ناو ، مايأ ةئالثو ىرخالا ةعمجلل هلرفغو ةكم ىلا

 ةحرق يهو بنجلا تاذو صربلاو ماذجلا نم يفوعو س حبصلل كلم فلا نوعبس هيلع

 لاجللا ةنتفو ء بنجلا لخاد

 , نيبمكلا ىلا هيلجرو هيعارذو ههجو وأ هفارطأف قطي مل نمو اهيف لتفبو
 ةعجلا اهءاشعو صالخالاو نيرفاكلا ةروس اهبرغم أرقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 يلع ايس الو ملألا ىلع رشعب ةقدصلا اهيف فعاضتو ناوخألا رازتو ء نيقانملاو

 هقلحإسو هيلعللا ىلص هنال ةنس سيلو سأرلا قلحيو ثفنلا ىقليو نيجاتحملا ماحرالا

 اذا رعشلا قرفيو ندبال وقم سيخلا ىف قلحلاو ء تارم عبرأ طقف ةردلاو جلا ىف

 . دضملاقاصلا دعب هنع جرخ اذا طبالا رعش عزنيو (ق ) ًائالئوأ ۔عباصأ عبرأ لاط

 ةأرملاو نيهبرأل لجرلا وأ . رهشل وأ . عبصأب ىوتلا اذا ةناعلاو ( ق ) مايأ ةمبسل وأ

 وأ . مبصأالا زواج اذا رفظلاو مغلا ىف لخد اذا براشلا صقيو (قا ) نيرشمل

 ( ق ) الوأ . كلذ كرتب ةالصلا داعتو ( قا ) اهلبق لطب مل نا نيم رأل وأ . ةعبسل

 .سلجملا رضحيو صالخالب ةمكر ةرشع عبرأ رهظلا لبقو رسيت ام اهاحذ كريد

 عولطو رجفلا نيب ةرشع يتنا وأ . برغلاو هنيب وأ . رصعلاو رهظلا نيب ةئام أرقتو

 ىلصوأ ةئاماهأرق نمو (ق ا ) اهعولط دنع ةئاموأ . امهنيب ةرشع ىدحإوأ . سهشلا

 ديلا صق يف أدبيو ء ةكالملا الا هلعجي ال اتح ةعمجال لمج تامكر نامن رهظلا لبق
 نييرسيلاو سباوخ ظفل اهبتريو ةبابسفرصنبف ماهباف ىطسوف رمعنخي نيينيلا لجرلاو

 دمرلا نم نامأ كلذو بسخ وأ « اهبتربو رصنبف ةبابسف رصنخم ىلعسوف ماهبا رخآ
 ييخ صقلا ىف نأ يورو ى ينيلا ميدقت الا بيترتلا كلذل لصأ الو ث هللا ءاش نا
 الع نينئالاو' ةكربلا باهذ دحألاو نانسالا ةلأ بسو الامو رع ةمجو ىنفلا

 هب وثبف دجوي مل ناو كاوسلا بدن و ، قلللا ءوس ءاعبرأو اك اله ءاثال:و الضفو



 ٢٣٢ ( ناويحلاب قفرلا_نيملسملا ىذؤم ديعو )

 لصف

 االو سجن وأ كوش وأ قلز» وأ ءام اهيف ىقلي الو مهقرط ىف نيملسملا يذؤم نمل

 برق اذإ اهيف ءانبلا ةنوئه دادعإ زاجو ث اهنع طحلا وأ عفرلا ردق الإ ةباد اهيف كرتت

 . ةعرذأ ةعبس قوف فةسل وأ (ص) وهو فقت الو رورملا نكي ال ىقح اهم دست الو

 لعفيو (قا ) دي دمالب وأ . ةباد ىلعأ قوف لح يلع ق نه ةدودمم دي قوف وأ

 ضغلا هيلع اهق دمق نف قيرط ىف دعقي الو ى هلاونذأ نا ءاش ام ةصاحلا قيرطب

 رمن وىعالا ةيادهولاضلا داشرإو ركذلاو ىونلاورءمالاو مالسلا درو ىذالا 7

 لئاسلا ءاطعإو فيعضلا نوعو فوهلملا ةثاغاو مولظملا

 لصف

 ءادردلا وبألاقو ى قيطنال ام اهليج وأ اهيجو برضي وأ ةباد ىلع ماني نأ يهن
 ى كتقاط قوف كلمحأ مل ىناف كبر دنع ىنمداخن ال ريعبلا اميأ توملا دنع هل ريعبل

 بلطلاب هتايحءاجرارهظأ ريعبلا تومل هروضح نال ريمبلا توم دنع دارأ هنا رهاظلاو

 رادلا ف نوكي ال ريعبلا نا بلاذلا نأل ريمبلا ةرضحب وه هتوم نم هتايح رابتخالو

 .دبكي ذ كفو « لحي ال ام اهبذؤم ادغ يه وأ هللا هب بلاطيو ء ىنكملا راد مدنع

 تبذعو ث هب رم اذا ءاملا ىلع اهضرميو اهلحر ةادأ نيليو قفريو اهيلا نسحيلف رجأ
 تارشحلا لك أتل اهقلطت ملو اهمعط مل ةره ىف ةأرعا

 باب
 همزلو ضرعو لامو ندب ىف وهو { تالظ بجوم يأ ةمايقلا موي تاداظ متلا

 ( ق) هنباد اذكو مي مل نا للا دنع الوأ . لفطلا هنباو هدبع دسفأ ام لك مرغ

 (ق)هسفنب لنق نميفالإ لنقيالوأ . مهب دوقيو رأ نا هماي لفطو سأر نإ هتيعرو

 لخد وأ ( ص ) وهو دبعلا ميلستو همرغ نيب ربخ هنمرثك أ ريغ دبعلا ىنج اهف الإو

. 



 ( نايسنلاو أطخلا ىف ولو نايذلا مزل ) : ٣١

 ا لوألا ىلع دبملا عبتيف (ق) لاف رنك أ ناو ( ق ) ةيانجلا ردقب هيلع ينجلا كالم

 حرسملا ةميقو , ةلماعملا ىف ةنيبلا هب تماق وأ هل نوذأملا هب رقأ ام همزاو ع قتع اذا داز

 هكلم نم هجرخأ اذا روجحملاو هنطب ةمدخ ىف وأ ديسلا جئاوح ءاضق ىف قلطملا وهو

 دبعلا عبتيو ك اذكه دبع لبقنم هتمذ ىف ىل نا : ةداهشب ةوعدلا تييحأ دقو ضوعب

 ًاملطم فرصتلا نم عونمملا وهو ( ق ) قتع اذا روجلا ةمذ ىف وا . قتع اذا ابلا
 تنتلتناف اهلثكأهقثوأ اذا الو( قا ) ًاراهنهيلع الوأ . اهتبقر وأ . هتباد تدسفأ امو

 هب ذخؤيو 2 هلام نمف لفطلا وأ نونجملا ىنج امو « اهارغا نا دوقيو { هتبلغ اذإ الو

 اهتيد ثلئ سفن ىف ىنج نا الإ هيلع امجر اهلام نم ايطعأ نإو ى ىلولا وأ بألا

 ةلقاعلاف رثك أ وأ
 وأ الإو ث هنع لغتشاو هيلا ميقن" نأ هبحاص ىلع ةلخن وأ رادج وحت دسفأ امو

 ايف همزل ملع دقو فرصلا نم نكملا وأ لوصولا لبق رضو هنع لغتشي ملو هيلا مدقت

 نم هيف كهلا نال ى نايلا مزل ولو نايسنلاو اطلا ىف مثإ الو ى طقف هللا نيبو هنيب

 باطخ نم اضيأ هلصأ نكلو ث بنذلا فالخب دمعلا هيف طرتشي الف عضولا باطخ

 جلا «اتيسن نا انذخاؤت ال » لاق اك هللا افع نكلو ث مسلاك دمعالب ولو كلهي حنولا

 م نإ اداسف ىمعاسلاو قراسلا دحيو « ةيانجب دبعلا رارقإ ٣ الو ، كالذب ىنوعدا يأ .

 لتاقيو بتي ل نإ مرغولو ( ق ) لكني وأ . بصاغلا بدؤي و ث هيلع ةردقلالبقبتي
 هنيعب باصأ ام ( ق) نيعلاب فرعي نا وأ ( ان ) مكلا ىف ال همزاو ى قمحلا عنامو وه

 وا. ةثالث وأ . ةعبس وأ . نيعبرأ لبق سفن وأ لام نم هناسل ليثمت وأ « هبلق فيكتوأ

 (قا)نيعلانع زرحتلا دصقب نيتذوعملا أرقوأ عسو هيلع للا ىلص يبنلا يلع ىلص ن ال

 ردقلاو ربقلا مهدروت ىتح ةلخنلاو لجاو لجرب لازت ال حيحص نيعلا رمأو
 ناو هللا لعفوهو ى ليملاو فيكلاو ةيؤرلا دنع رضلا هللا قلخب كلذو « رونتلاو

 ىف حدق كسمي ن أ هجالعو , اهناعبناب عطقت اب عطقت الو نايعملل لعفف رهاوجلا ثاعبناب هنا حبص .



 1آن ( درلاب اهنم ةبوتلا لبةت دابعلا قوقح )

 ىنيلا هنكل سني ام هلايب ذخأيو هبف ههجو لسفيو هيف جميو هنم ضمضميف ءاوللا
 نينكلاو نيقفرملا نيبام لسغي الو ء سكملاف نميالا هقفرم لسني ام هليشي مث سكملف

 هبوث نم نميالا هوقح يلب امو كاذك ى رسيلا ىنيلا ةبكراف ىرسيلاف ىنهلا همدق مث

 فيخاذا كلذ ىلع ربجيو ء نويعملا سأر ىلع هفلخ نم هبصي مث حدقلا ىف كلذ لكو

 بطلا باتك يف كلذ تطسبو هنم.

 دبعو ةجوز قح نم تاف امو ةاكزلاو ةرافكلا وحنب كلا ىفال ذخؤيو

 ىصواا نيعت تيم ةيصو الا هريغل ولو ةيصوو دعوو رذنو هنقنن هتمزل نمو دلوو .

 نم مكاح مكحب هيلع ررقن امب نميأ كحلا ىفو ى نيدم هيلع بجاوب ىح ةيصوو اهب هل
 ڵ اهيف دعتب ةناماو ضارقبو ؤ، هدبع وأ هيلو وأ هتجوز ىلع هقفني نيعم رادقم .

 دجسم لامو باوث ةبهو اهيف دعتب ةيراعو باغو مين لام نم هدي يلع دسف امو

 ال وأ (ص) وهو هجني ف لام وأ هتيجنت ىلع ردق نم نايضو ث اهءاقب فقوو.

 ماقملا قيقحت كلذو املق ممأيو (قا) قيرغكدحأب هناض قلعتي مل نا همزل وأ . همزلي

 مزليام لكو ثرالا ردقب هتثرو هل لامالو بسك نع زجاع ةقفن تمزاو ء ليق ام ال

 (ت) طعي مل نا همزلي ال ةلقاعلا هيطمت امو ةارادمو ةرافلل ىلمي" امكطقف كحلا ف

 رابجلا هدع ام دعب هلمح ىفخي نا لثم الثم هتقفر رابجلا هب ذخا هطعي مل اذا ام همزلي

 ىلع ةرجالا تزاجو ى هب مهذخأبف امولعم اردق لح لك مزلأ دقو ء لامحالا ةلمج ىف

 ةرجا الو (ق) ائيش مهل لمحب مل نا ال وأ . حيحصلا وهو ربخلا لاصياو ةلالدلا

 اهيف هناكم نم لقتني مل نمل اهيلع

 ري ىف ىذاتتلاو ةلاحلا زوج وأ . درب الا ررغو خاسفناو ىلر نم ةبوت الو
 ريناندلا ريغ ىف خاسفنالا ىف هب عفتنا ام دريو (قا ) دقعلا لاح ادلعي مل نا وأ .ىرلا

 هءانع كرديو ( قا ) ءارقفلا ءاطعا وأ . كاسمالا وأ . درلا ا.مندئاف ىفو مهاردلا و.

 نا نازبم وأ لايكم ىلع ذخأ اهو ء باتو هفلح ىلا ىف وأ هبف همصخ ركنأ ناو



 ٢١٦ ( لناقلا ءازجو هعاونأ لتقلا كح )

 اهيلع ةرجالا هلف الاو ث نزي وأ هسفنب لكي ملو نيعي مل وأ نيعو ةرجالا طرش
 راقو ىعملمو مارح ىلعو (ق) ليكلاو نزولا ىلعو امهيلع وأ . طقف امهردق ىلع

 جا ىلع تزأجو ى ةعاط ىلع ةرجاو هنه افوخ ىطعا امو , درقو له ريغ بلك نمو

 زرحلا ةباتكو ثرالا مسق فو (ق) هيف تزاج و أ (ص) وهو )\ )ناذالا ىلعال

 .نا الا اهلمحت وأ ةداهشلا ءاداىلع الو « طرتشت { نا امهيلع تزاج ليقو ( ق)ايقرلاو

 ( ق) طرتشت منا وأ . ةلبا تزاجو اهب لاغتشاب هلايع عيضيو رةتفا وأ لايمالا جرخي

 اهب ملع ةبيرو مارحو شغ وأ لايتحإب ذخأ امو ث هب سيل ام ىلع ذخأ ام دريو

 .. حرفينا وأ . هيف كدجو ول هنم مشنعن ال نم لام ى ةلالدلا تزاجو {اهذخأ لبق

 ناكمالو 5 ةقرسلا ىلا اهنم جردتي الثل اهنع زرحتلا لوالاو ( قا ) نذاب الا ال وأ

 يردي الو هنع لاملا ىذ بلق ريفتي نا

 لصف
 »نانكلا ىف ولو لتق امد هعم افاكتو لحي ال ائورعم لقاع غلب ادمع لتق نا

 ةناما وحنب هديب اوناك نا الا هريغ ةميهب وأ دبع وأ لفط رمأ نا ةيدلاب هيلع يو

 هدشرتسا وأ هرذحي ف لتقلاب ادعوتم عمس وأ « ىدي وأ لتقيف ء مايق وأ ةطقل وأ

 ولو دبعب دبع لب ديعلاب رمحلا لتقي لو ( ق) طقف امهيف منا وأ . هدشرب مف قيرطلا

 هضعب وأ 6 لتقلل مدقتلا هل حابيل لتقلا لبق لضنلا دارت عه هب ىهو ةماب و لضفأ

 ولو هتحن اروهقم رمأ نم لتقلا وأ ةيدلا مزلتو ةيانجلا دعب وهو نايض لضفلا نال

 ول » رع لوقل لقاعلا غلابلا هروهقمو رمآلا لنقي وأ. ةيدلا وأ . القاع الاب ارح

 ديسلا ءاش ناو (ق) مالا وأ . ةيدلا هل رهق ال نم ىلعو (قا) خلا « اهيلع ىلام

 لام وه ذا (ص ) وه (ت) تنلب ام ذخؤت وأ. رحلاةيد اهب زواجي الو ةميقلا فخأ
 ايباتكنا هلو ء كرشم ادبع ولو دحوم الو « ارومأم نا لضفلا ةدايز عم رحبو (ق)
 ه مامالل رهظ حلص وأ ةمذ وأ دهع ىف اناك نا ايسوجم نامرد ةئام نامنو ةيدلا ثلن



 ٢١٧ ( ةنايد نتاقلا مكح )

 مالسالل ءاعدلا لبق التق وا ء هللا مالك اعمسيل ةراجتسا ىف وأ

 اهلف ةأرملا الا ىبرحل ةيد الو ى هفعضف ىدنلا ةلح الا ركذلا فصن ةأرملاو

 ةيدو نيدحوملا ىندأ ولو هلخدا نا ىرحلا ةيدو ث تلتاق نا الا اهلهأ براح ولوب

 دهعب حلصلا لاح وأ ث مالسالل ءاعدلا لبق اولتق نا مهرد ةئامتس ىرهدلاو يننولا

 لتقل درلا نال هلتق دمب فصن هئايلوال دريو ةأرملاب لجرلاو 2 هللا مالكممسي ءاج وأ

 ،هب ىصوأ وأ ةعابت وأ انيد هب ىضق ناف ء هلتق ىلا اومدقتيل ابح هل دري وأ . هدعب وهف

 هيف لتقتو ( قا )اكتف اهلتق اذا امد ر ال وأ . هونرو الاو كاذف ثلثلا نم ىهو
 ى ةيدلا ذخأو لتقلا نم لضفأ ونعلاو ( ق) ةدايز ال وأ . فصن هثايلوال دازيو.

 ةليغ لتاق نعىفعب الو ث اهضعب نع وفعلا زاجو ى لتقلا نع ثراو افع اذا تنيعتو

 لثم هب ديرا ام ىردي ال انئمطم عضوم ىلا هب ىنأي نا ىهو ء ىلولا اذع ولو لنقي لب
 ك قيرطلا عطاقو ث ةيد ذخأ وأ وفع دهب لتاق نع الو 2 هلتقيف ماعطل هوعدي نا

 . كسم هنوكل وأ ء ايضإبا هن وكل هلتقي نا لثم هنيد ىلع دحأ لتاق لك نع الو.

 ملعأ هللاو خيشلا دارم اذه روجلا ةمأ نم أربت هنوكل وأ ، ادحوم هنوكل وأ

 ليق ام ال

 لتقوأ . هل مدلا نال ىلوللوأ . نيدلا ةماقاب رومأم هنال ناطلسلل عجار ءالؤه لتقو

 ردغلاو « ءوسب دارم هنا ىري ال هناكم ىف لفاغ لتق كتفلاو (قا ) ناطلسلل ةليغلا

 برضي نا ث ليق امك ءافلاب ال فاقلب صقملاو « لتق رش وهو هلتقي من هنمؤي نا

 هترك ذ امناو هب كل ريغتي الو ، هلك كالذ ىف لخاد وهو هنيح ىف توميف ديدح

 ةقيلو ةشيرك لتقي الامب برلا دمعلا هبشو ى ةليذلاو كتفلاو ردفلا ركذل بت
 هنا وهو ى توملا هب مقو المف دمعت ذا لتقلا وأ . لتقلا مهوم لءةي مل ذا ةيدلا هيفو

 لتقب ال ةشيرلا وحنو « هب لتق امب لونق. ءرملا » لاق ملسو هيلع هلا يلص

 تام ناو (ق) رجنخ وأ . فيسب انه لقيلف ناكمالا عم كلذ نا باوجلاو



 ٣١٨ ) صاصقلا و تايدلا ىلع مالكلا (

 لصتا نا الا ةشيرلا وحن ريغب تام لاقي هنال ةيد الو لتقي الف هعضوم ريغ ىف اذه

 وأ طئاح وأ « ىمرم نم ةيمرلا عوجرب هنود ام وأ لتقلا هنمو طلا ىفو ك همجوت

 هريغ وأ ى ىبص دنع ساطع وأ ى هريغ ىلع حايهب وا ء هدي نم طوقسو شيطل

 ةلقاعلا ىلع ةيدلا نينجلا طقست وأ رضنف لماح نع كلذ عوقو وأ كلذ وحن وأ

 لقعت الو كنريو ثرت نمب لوقلا ريغ فالا ىلع بالا ةهج نم محرلا ىف رم ام ىهو

 اربعب نورشع هشرا ام لقعت وأ . ثلثلا نود امو دبعو الامو ًائأرنعا وأ ًاكلص

 مت مل ناو ث مارد ةعبرأ برقالف برقالا ىلميو ةأرملا ىطعت الو (ق) ادعاصف

 ديعا ام ردقب وأ ةعب رأ ةعبرأ ءاطع مهرخآ نم مهيلع لضنلا دريو مت ىتح مهيلع ديعا

 ديعا نا مهيلع

 . ماع لزاب ىلا ةعذج نوعبرأو ةقح نونالئو نول تنب نوثالث دمعلا ةيدو

 .ء ةعذج اهلثمو ةقح اهلثمو نوبل تنب اهلثمو ضاخم تنب نورشعو سمح دمعلا هبشو
 .نورشعو نوبل تنب نورشعو ضاخم تنب نورشع نينس ثالن ىلع اطللاو

 ىفف ةيانجللب مزل اذاو ء ةنس لك ىف ثلن ةحنج نورشعو ةقح نورشعو نوبل نيا

 رقبلابو ريناند ةعبرأب ريعب لك ةميقلابو { ةنس ىف دمعلاو ماع ىنف ثلن وأ ، نيماع

 رانيد فلا بهذلاو ء ءادرو رازا ةيناي ةلح اتئام للملاو ث نافلا ءاشااو ناتئام

 اف هتميقل رظنلاب دبعلا شراو (ق) افلا رشع انثا وأ . مهرد فالآ ةرشع ةضفلاو

 .ءارلاو ءادوسلاو حرجلا ربتعي س دبعلا ةميق فصن نكي رحلا ةيد فصن ناك

 افصن نكن ف رحلا ىف نهناكهمطقو وضع ةمفنم لاوزو مظعلا ىف ةرضملاو ءارفصلاو

 وأ لقأ وأ رشعلا رشع وأ ةميقلا فصن بسح رثكأ وأ لقأ وأ رشعل رشع وأ

 ةميقلا ربثعملا نال ءاوس امهدسجو امههجو دبعلاو ةمالاو رثك أ

 .ىفاكلا مم نكمأ ابف (ق) اضيأ ناكلا ىف وأ . روهظلا ىف صاصقلا زاجو

 ةصتقملا ةأرملا در ىفو ث هدي مطاق دي دبع وأ كرشم عطقي الف ' هيف رم ام بجي



 ٣١٨ ( انزلا ماكحأ ىلع مالكلا )

 :اذا مهدارم وهو ، رع اك لودعلا رظنف هنيد معت ل اهو (ق) لا اهيلع لجرلا لضف

 .ملعلا لبق ولو هللا نيبو امهنيي اهف ةبهلاو لحلا زوجو ى ءامدلا نف ىف رافنلا اوقلطأ

 ىلا مجر نا وأ . كحلا ىفواو زوجي وأ . كاك فرعت ىتح ال وأ . ةيكلاب

 .مل ناو ث ةبقر قتع لنقي مل نا لتاقلا ىلعو (قتا) مهكح لبق ولو زاج لودعلا
 نيعباتتم موصف دجي

 لصف

 .ةئام دلج الاو ء نصحأ نا مجر ةنيم وأ ةميبب جرف ىف ولو ةنشح بويغب مزل

 فصن ةرحلا بيثالو اهتميق رشع ةمالاو ءاهنيد رشع ةرحلا ركبال وهو رةحو رفكو

 اهريغ ببثلاو ، تجوزت ولو ءارذعلا انه ركبلاو اهتميق فصن ةمألاو اهنيد رشع

 ( ق) هب ءىشال وأ ( ص) وهو بيثلا لبقك ركذ نم ولو ربدلاو ى جوزمت مل ولو
 .ةميقب بيثلاو كهلا موب ةميقب اهنراذع لاوز لبق ءارذصلا ةمالا ةميق ربتعتو

 اهنمضو ةميهبلا تمرحو ث ديسلا نذابو لقاع غلاب رح وه نم ىضرب طقسيو هموب
 امم تناك ولو نفدتف حبذو ء اهنم كلذ ريغو محل الو نبل الو رهظب عفتني الو اهبرل

 كقدصف رقأ وأ رخآلا هآر نأ نيجوزلا دحأو ( ق ) نامض الف اهب عفتني وأ.لكؤيال

 ( ق) اهدعب امو ةيؤرلا مم وأ . اقلطم اهتمأ ءطوبو ةعبرأ دهش وأ

 ةذخانمو اهل وأ . بيث ىف عبصأ ال هريغب وأ عبصأب ركب ضاضتقاب رقع مزلو

 ةسملو ةلبقو كلذب رفكو ( قا ) ارقع هب ةأرملل وأ . جرفلا ريغ ىف ركذو ركذلا
 .اهب ولاو سملا لبق تنعالوأ اعم امهالكو أ وه وأ هجوز تنام ناو ء ةوهشب ةرظن و

 ىتلل ال سملا لبق ةقلطلل فصنلا ركذ العو زع هنأل (ص) وهو سماك قادصلاف

 .هبو رقمل افالخ وأ سمو سمي مل ناو ى قالطلاك هفصن وأ اهنع تيم وأ تتام

 رقع الو قادص الو (ق ) هب مكلا زوجيو (ص) وهو (ت) لثملا قادص وأ . ك

 سلاو وللا لبق اقرتفاو مسي ل ناو (ق) رهشو اسهب مزل وأ . ديب همو جرفلا ةيؤرب

 



 ) فذاقلاو فذقلا كح ( ٢٣ ؟ ۔

 (ق) ةيدتنملا الا تسم ولو اهل سي مل نمل ىه وأ . لودملا رظنب هلام ردق يلع ةعتلاف.

 اذه ىرستلاو جوزنلاو ةقرف لكبو قالطلاب ءىش ىلا ال لجؤملا قادصلا لحيو

 نهب لحي ليق امك ال (ق) ىمجرلا ةدع ءاضقناو نئابلا اهل قالطلاو امهب وأ . مهدارع

 نامدقي وأىدنع (ص) ىلع نبدلا عم ناصاحتي رقملاو وهو ى نهيلا قيطتلا طرشب

 ءاهتلطيال نأ ةبحلاب اهتينواهفوخ ردابنل كحلا ف عوجر اهلف هل امهتبهو ناو ( ق )
 طرش الب اهسفن تباط نا هللا نيبو اهنيب ايف ال ةقرفلا دعب جوزتلا وأ ةمجرلا وأ ا

 ل صف

 ناتهبلا وأ (ص ) وهو تهبي هنأل ناتهب ىسي و ءىرب ىسر وهو فذقلا مرح

 © كله ةرخصوأ ادبع وأ النطوأ اونح وأ اكرشم ولو ىتزلاب ناف (ق) كلعفب هكيمر-

 . نبدحوم نيلقاع نيرح نيغلاب اتيم ولو فوذقملاو وه ناكا هبدلجوىنزلاريغ اذكو
 هريغب لكنو( ق) نينامن ايفع فوذقملاو عورفلاب بطاخم هنال دحوملاك كرشملا وأ
 نالاقي الو ء سيلبا ايو ريزخخايو هللا ودع ايو رفاكآيكن ونجملاو كرشملاو لفطلا ىفو .

 قازبو بارتب هلصوبو هيف رثؤي ناك نا نونجملاو لفطلا بدؤيو ء قفانم ولو دحوملا

 ناف ىمرملا ةلزنمو مامالا ىرب اع سوسلا ةناها هلجر وأ هديب هسمو هبون ىف ولو

 نود ام وهوأ . ةئامسمخ لكنو ةنس ناج سبح : رئالا ىفف هل دح ال لاكللا

 نيعبسل هب لصوب وأ . نيعبرا نود ريزعتلاو هنم صقنلاب ريزعتلا لصي الو نيسمخ
 ةريبكلاب امزلو( قا ) دح الب نيرشع قوف وأ . هنم صقنلاب بدالا لصي الو

 اهريغبو اهب (ق) روهظلا ف نورشعو ناتكلا ىف وأ . نيرشع نود ام بدالاو ١
 اثيبن وأ ادغران نم طايسب دلج هفذق نمو « رلا فصن لجيو كولمم مجري الو

 دحلل ال هرفكللتقبني م ناف « الث بينتسا هبسنمو دلج باتناو ء دترا هنال لتق

 دهش ناو (ق) (ح) و (م) ةباتتسا البو بات ولو ًادح لتقي وأ ( ش ) و ( ان )
 لك اك ةبيغلاو هنم هرب هيلع كرشب دحاو وأ ع مهنم ءربو اودلج ىنزب دحوم يلع ةئالث



 ١ ٢٦ ( اهنم صلختلاو دابعلا قوقح

 7 ىنزلا ن ه مظعأو لاملا لكأو محللا قيزمت نم سفنلا ىلع دشأو يم باتغملا مل

 وأ نج نمب ىنزلاك وفعلا بلطب و لاق ام سنن هل ركذي نأب هلحب الا اهنم ةبوت لبقت ال

 وأ لالا افع اذل ام فالغب ارهق رح لقاع غلابب ىنزلا « ىضرب ولو كولمم وأ غلبي مل

 ناو ؛ هيلع شوشي التل رابخا الب بات هغلبت مل نا وأ . لقاع رح غلاب وه نم ىضر

 ك لحلا بلطي ملاذا ام ىلع لمحيلف رهاظ ريغ وهو اهيف لح الوأ . لحلا بلط هتفلب

 امناو ىضم ام تالحا وأ لح نف تنأو تنش ىنم ىنبتغا لوقي نأ هب دارملا نأ ىلع وأ
 الاو (ت ) الوت نا هل رفغتسا هغلبت مل وأ تام ناو ( قا ) كنع توفع لوقي

 همحر ىلع ام اهلضفأو هيلع ةقدصلاف نكت م ناو ى ةيويند وأ ةينيد ةعابت هنع صلخ

 امب هيلا ىدعتي ال نأ بوجو هنع فوقوملا ىفو ىلوتملا ىف روصتن ةبيغلاو
 عدي ملو دناعم الو ءيزهتسم الو كتهتم ريغ ناكاذا هنم أربتملا ىفو ء هنم أربتملل :

 هبف امب قسافلا ركذا »لسو هيلع هللا ىلص هلوقل فرعيل ركذيو ٤ هركذ ىلا حيحص عاد

 ىتح نم ةبوت الو ء هصيقنت دري مل ولو هصقنب امبىلوتملا ركذي الو « سانلا هفرعي

 عاض لمق وأ . روهجلاو ( ان ) ءارقنلاف مدع وأ هملعي مل ناو هنم هصلختب الا قولخ.

 لوقلا اذه ىف ءارقفلا ىطعي ال هناف هسفنب كرادت هتاف ىأ سابع نبا هبو هحاتنم.

 هتانسح نم هيطعي وأ . ادغ همصخ هنع ىضرب نأب ًاحوصن بات اذا هللا ةمحر تيقب و.

 وحن نم تناك نا رذعي وأ . انمج دنع رذعي قولخ ةعابت ىسنو بات نمو (قا ).

 داهتجالا تال آ ىل تلك ام دعب لوقأ تنكهبو ةيدعت نم ولو رذعي وأ .ةلمامه.

 تانسح هل نكنت مل ناو (قا ) حاضيالاو ليلدلا ف هيلع تعلطا مث ء هتمحربو هللا لضفب

 . لسو هيلع هللاىلص هنعتحص نا ثيداحالا ضعب ىف اك ةعابتلا ردقب هرزو نم لح

 7 7 ربا نب فسوب خيشلا لاق لوالبو ( (ق) حصت مل ان اهنل ىلع ( ان ) الوأ

 مهعنمو رك !نب مهرمأ مملاقنأ عم أ مه :7 نأ هيفو ةي لا « مهلقت أ نامحيلو » ىلاعت هلوقب

 م لامفأ كلذو قلا نع



 ٣٦٢٢ ( اهديعوو اهفبردنو زابكَلا )

 ء هنع مهفي هجوب هل ضرعي نأب هلحتسا اهلبق وأ اهسمل وأ هريغ ةجوز عماج نمو

 عم هب فارتعالاب سأب الف هيلع هل قح كلذ نألزاج ةبوتلا رهظأو هل حرص ناو

 هبلق ىضرلا لخدي ىخ ريخلا هل رثك أ فاخ ناو ء ةبوتلا

 باب
 سيل ذا ال مأ ايندلا ىف هيلع دعوا ءاوس ةرخآلا ىف هيلع دعوأام ةريبكلا

 نا الو , مامالا نامز ىف ولو ايندلا ىف اهيلع بقاعي وأ اهيلع لكي ةريبك لك
 .دهعب مله أل اهيف باقعلا ةلزن ايندلا ىف اهيلع باقعال ىتلا ةريبكلا ىلع ةرافكلا

 كلذ ثدحأ امناو ء اهيلع باقعال ىتلا ىلعالو « ةرافك اهيلع مزلت ةريبك لك نأ
 ًااسحتسا ةقدص وأ ةلسرم ةرافك أ ةظلغم ةرافك ةريبك لك ىلع اولعج نأب نوململا

 هنأب انضعب وانموق لوقي امه تازجا ةبوتلا ىلع رصتقا ولو 2 هيف تدرو ام ىلع نايقو
 ايندلا ىف لاكتلا هيلع بجوأ ام اهنأب اهفيرعت حصب الف ء تدرو نا الا ةرانك الا

 انفرعو لاكسلا ةلزنم اهليزنتو ةرافكلا موزل انملس ناو ث ةرخآلا ىف باذملاو

 قيقحت اذه فيرعتلا يف ردابتم ريغ زاجم لامتسا مزل فيرعتلا اذب ةريبكلا
 ىدنع ماقملا

 كرشلاك ىهو « ثئابملا مهيلع مرحيو » ىلاعت هلوق يف اهلك رئابكلا تلخدو

 وهو نيتسبايلا ضرالا نم عبصالاب قصتلي ام لثم ولو لطابب لام لك أو رحسلاو

 ايف ةريغصو ديلا هب عطقت ام ردق ناك نا ةريبك وأ . لق نا ةريبك نوكي الوأ ( ص )

 مار لا لام ىسو ( قا ) فيفطتلا ةياو عبصالا ثيدح نهدريو ى ةلزنملا هبو رنود

 امارح نادنالا ماعط ناكاذاو ء اهلع نم عن ه.>حاص ةعاط لهأتسي هن أل ًاتحس

 ينيع نيب ادغ بتكيو ةملكب ولو هيملع ةناعاو سفنلا لتقو هرمأب ناطيشلا لابي م ١

 اهعمج اهميرحت اهنعلو رخ-اكركسملاو رتفملا برشو « هللا ةمحر نه سيآ ڵ نيعملاو زا

 , هزاجو هتقيقح ىف نهال لامتسا ةنعلب اهيرتثمو اهمئابو اهلهاحو اهعناصو اهبراشوحن ٣



 ٣٢٣ ) اهد.ءوو لامكلا (

 نعللا نأ ىلع ةيلالحلا نع اهداعبا وأ ء لكلل عرشلا ةهارك ىنعي زاجملا مومع نه وأ

 نعلو ردقي وأ ء ةمحرلا نع داعبا اهبراش وحن نعل ناف ث زاجم الف دامبالا قلطم

 ةالص كراتو يثوك اهبراشو ى فذغ قسافلا هقحتسي ىذلا نمالا ىنعمب خلا امبراش

 مئالا عامج ىمهو رانلا لهأ ةراصع نم ادغ برشيو ى هتمعو هتلاخو همأ تآو

 رطضي مل نا ريزنخلا ءزجو مدلاو ةنيل لكأو مالزالا و باصن الاو رسيلاو

 ةرلجو ةرعشكن انا ءزجو (ق) نهيلا رطضي مل نا وأ . رمخو طئاغو لوبك سجنلاو

 نيدلاولا قوقعو ءاعدلا بجي وهو نذا الب توبلا رظنلاو رطضا وأ نتم ولو رفظو

 رظنو س ديحوتلا ىقبيو لماكلا ناميالل نابلاس رخاو وهو ى ىنزلاو محرلا عطقو

 ةدابعب نرقو روزو فذقو ث ران نم ربماسب هيلع لحكو لح ربغ ىف ةوهشلا

 لام وأ ضرع يف الظ ك: نا وأ ( ص ) وه ( ت ) ةبذكو ةداهشلا مكو و ث نثولا

 ( قا ) ةريغصف اليو مالك ىف ةدايز كت مل نإ وأ . هلوسر وا هللا ىلع وأ سفن وأ

 نإو نيلمللرف نا وا . ةئفل زي وا لاتقل فرعت الب ودعلا فحز لجا نم رارذلاو

 نمل لسو هيلع هللا ىلص هلوقل زيحت كلذف دوملا ةين يلع مهدلب ىف لب كانه اونوكي

 اذه( قا) طقف ردب موي رارفلا مرح وا «نورانلاال نوراكلا مت | »مهلها ىلا اورف

 داعملا راد ىلا دازلا نايمه ان ريسفت رافناف ماقملا ري رحت

 بقللا ركذو ةمينغلا يف لولغلاو سوغلا يهو ةرجافلا نيباو ةميخلاو ةبيغلاو

 (ق)هب زاج وأ . ريخب ولو هالوم نم نذل الب دبعلا بةلي الو حدللبو ًافيرمت زاجو امذ

 ةوشرلاذخأو ء ىلاعتو هناحبس هللا ل لزن أامريغب ثرالا مسقو كلاو يب ٧ ىدل هب زاجو

 وأ ى هبلط نل ءاضقلا ناطلسلا عيدب نأ وهو كحلا عيب ةعاسلا برق تامالع ,! نهو

 ال وأ (ص) وهو اهؤاطعا قحلا هل نا زاجو ى ةوشراب مكحي نأب ىكرحلا ىضاقلا عيبي
 نعهب لتقيو ةاكَلا عنمو (ق) نيدلب لكالا نم زوجي ال ام ىلع مكاحلل ةناعا هنال

 ىطعأ امم السالا ت اه عناملا بيلغت لسو هيلع هللا ىلص لتقي ملو « لدعلا مامالا

 



 ٢٦٤ ) اهديعوو زابكلا (

 ادم نا سانلا ثدحتي الئاو ى نبقانملا نم هكرش رهظ نم لتقي م اكر « ةنلؤملا

 تومي هكراتو ةيصو الب توملا ىلا ةاكزلاو جحلا كرتو ناضمر داسفاو ى هب امع | لتقي

 ن ارصن وأ 1 !دوهي

 منلا عضو ةهاركل يق هنمو ث هنم لدرخ ةبح نزوب ةنجلا لخست الو ربكلاو
 معنملا ىلع ةمعنلا لاوز ىنمت وهو دسحلاو ث رذع الب هنع امفرت براش عضو ثيح
 مدعلا ال هنم حارتي نبدلا وأ املظ دابعلا رضي نمع هينمت زاجو 6 اكرشم ولو هيلع

 دمحت مالم رمأ ةمعنلا نأىلع ءانب ادسح كرشم نع هينمت ىسي ال وأ. ممقلا ىنزلا

 رفاكلا ناف ث هتبقاع دمحم : ولو مئالملا رمالا اهنا هدربو « زاكع ةمعن الف هنياع

 رظناف هتانسحل لكأ او هباذع ىف ةدايزو هل جاردتسا ىمو نارقلا صنب هيلع معنم

 ء ةيفاعلا دمح طرتشي الو لالح رعا ةمعنلا نأب ثحبي و ث انريسفت ىف تلصف

 نيدلا اتقلاح امهو ءاضغبلاو ء عيضي مل ول ةدومحم ةمعن رفاكلل ام نا انلقل تطرش ولو

 نم ءىش ىتبي الو ، قلحلا عم رعثلا لوصا قبت هناف رعشلا قلح ال ىأ رمشلا ال

 بلق نأ تبث ك هرقأ اذا هب لمعي م ولو ةريبك دسحلا و ءاضغبلاو دسحلا عم ةعاطلا

 (ق) « غبت الف تدسح اذا » ثيدحل هب لمع نا وأ . سوسم ريعش ةفرذك دسحلا

 رساخ اي رداغ اي رجلف اي ىءارم اي ادغ هبحاص ىداني رغصالا كرشلا وهو ءاثرلاو

 بذكأ ءوسلا نظب ثدحتلاو ىلوتللاب ءوسلا نظو ى كلمع لضو كيعس باخ

 رض هيف هوسلا نظو دحأ ىلع هيف ريض ال ام بذكلا نم نال هئبخأ ىأ رشح

 نهيلع ةراما ةرببكلا نال رئابكلا رئاس اهب نظي اقلطم ةريبكلاو ء نونظملا

 ىنزلا الاو ڵ كرشلا ةراماب الا نظي الف كرشلا الا مزج الب نهعوقو حيجرت زوجيف

 لذب ىهو ةنهادملاو ى ةقسافلاب ولاو ىنزلا راد ىلا باهذلا لثم هتراماب الا نظي الف

 (ت) ءارقفلا ىفاهلتم مزلي وأ . ىلو معطك هب رابج معطف ةارادملا تزاجو ك ايندلل نيدلا
 ةرافكلاك مهماعطا نوكيف ةجاحلا فوقو لبق أرد اذا ام هلحم لعلو افيعض وه



 ٢٣٦٢٥ ) ةعاط هبالقناو حابملا ىلع مالكلا (

 (ق) اهفوقو دنع رذتحم ريغ مهونلا اذ_هو هنع ىضرلاو ه.يظمت نم همهو نكم امل

 امل وأ اهلوأ هل اهلذب ىه امناو 2 مماج ريغ فيرعت اذه (ت) نيدلل ايندلا لذب ىهو

 ماهبالاو كشلا وحنل نكت ملاذا فيرعتلا ىف وأب زي الو

 زاجو نييويندلا وأ ع نيبورخالا باذعلا نم نمالاو ةمحرلا نه سايالاو

 لخلاو ةعيدخلاو ركلاو رودقملا طخسو ءانثلاو ولعلا بلطو ڵ قولخم نم سايالا

 بنيلف لمف نهو ص نهوو ريقنلا راةتحاو هانفل ىنغلا ميظعتو رخفلاو ةبغرلاو

 ليق امك اهلبقي الو هنم ةبوتلا ضرفي الو بنذ نع لاعتو هناحبس هللا ىهني نا زاجو

 ذئموب مهلو نمو » ىلاعت هلوق ىف عقي نا لبق هيف رارغلا نع ىهن هنا ردب رارف ىف

 غ هشع ىعني نا ال نيونتلل اهفلا تفذح اذا ىه وأ ء اذا ىنعمب ذاو [ ةيآلا ]« هربد

 مدعو لضف اهلوبق نال سكعلا وأ . حوصن ىهو اهلبقي الف ةبوتلا ضرفيو

 انل(ق) بنذلل ةحابا اهضرف

 باب

 ىدؤملا لكالا كرتك مرحم ىلا ىدؤي هكرت ناك اذا بهيو زاج ام حابملا

 بلقني ةيصعملا كرتو ةعاطلا ىلع ىوقتلا ةينبو ىنزال ىدؤملا جوزتلا كرتو ء توهال

 لكالا بادآو (ق) ةينلا ةعاطلاو ةحابالا ىلع قاب وأ . ةينب هلل لمع هنال هسفنب ةعاط

 هبسك ىلع ثللب مارحلا لاملا ىف كيرش ناطيشلا ناف ماعطلا ةيلح ةفرم هلبق

 هفبرمصتو هقوةح نع هكأسماب هرمأب لالحلا ىفو ڵ هكاسماو هقافناو هبف فرصتلاو

 ةارتشم ةارستم وأ « امارح اهتدصأ جوز نم دلولاو ىنزاب مارحلا دلولاو ے لعي ال ايف

 دبعو تاللا دبعو سيقلا ءيرماو راذلا دبعك منصل ادبعدلولا ةيسستبو« مارلا

 لب دلولا ىف ناطيشلا هعم طلتخيف نينايرع هجوزل هتعماجهو 6 ةانم دبعو ىزلا

 دعبو رقنال فان وهو نيت رهاط ولو نيديلا لسغو ث همال لب ىنازال سيل ىنزلا دلو

 تبنأ كلذ ناف ى ىنيلا عفرو ىرسيلا لجرلا عضوو ى نونج عونل فان لكالا



 ٣٦٢٦ ) لكالا بادآ ركذ (

 طئانلا دنع اهيلا ليملاو ىرسيلا ةيلا ىلع مونلاكهل أرمأو ماعطلل

 زفوتسي لب لسكي الئل ىنهلا عضيو ىرسيلا بصنيلف ركذلا سلجم ينامأو

 ، ليللا انه ءاكتالب دارملاو لق ام الا ءاكتاو عاجطضا ىف هركو مونلا نع دعبيو

 رانلاب راحلا راظتناو ى نيلجرلا دكو كولملا ميبرتك ةنينأمطلا دوعق نوكي نا زوجيو

 اهنثوخس لوزت ىتح سمشلابو ، هتكرب تبهذ الاو ةقرحم ربغ ةنوخس قبن ىتح
 دصقي الو ةيصعملا كرتو ةعاطلا ىلع ىوقتلا ةينو ةكرب وهو « يديالا ربثكتو اهلك

 ىأ « زعلا اوهرك أ » ىورو مادالا راظتنا مدعو ماعطلا راةتحا مدعو ء ذذلتلا

 لسو هيلع هللا ىلص هدعب ثدحو ٤ هل ةن اهأ هربغ راظتنا ناف هربغ هب اورظنت ال

 ماعط هناف قيقدلا اولخنت ال ليق خفنلاب هنولخني هدهع ىف اوناكو لخانملاو ول

 لعلو ى عبشلا قوف لك الا ةريبك اا امناو اهسيل (ت ) ةريبكو هو عب شلاو ى

 نانشالاكفظنملاو ء دايتعا نودبعبشي ملسو هيلع هللا ىلص هناف عبشلا 7 ثداحلا

 خسان وحنل ايس الو رخ دصقي مل نا سأب ال (ت) نوباصلاو
 رمجب (ق) ةيافك وأ نيع ةنس هلوأ لمسبنلاك هلل مسا ركذ ةلح ىف هبادآو

 نمو ى اروكش حون ىمس هتمزالمبو ث ماعطلا نمن كلذف ارخآ دملاك هرهغ ركذي

 لكأي ال ملسملا نال ء قفانملاو كرمشملا ناطيشلا هعم لوانت ركذ الب برش وأ لكأ

 ث هيلع طغ م امو س هيلع د مسي ب ملام م ام .ه حابأ أ هللا نوكي نا الا نذا الب سانلا لام

 ةيمسنلاب دصقيلو ، لوانت ام هثاعوو ا ريغ ىف ءاق ركذف ركذتو ىمن ناو

 كلذ ف دارملاو ث ناطيشلا نم ماقتنالاو كللذ وأ ء اهؤادا هتاف ذا ةنسلا ءاضق ذئنيح

 ىلع هلل دجلاو هلوأ ىلع هلل مسب » لاق غارفلا دمب ركذت ناو ث نيطايش لمثي ام

 أ لوك أم ريغ ىف ولو ذخالاو ءاطعالاو برشلاك نيهلا لك الاو « هرخآ

 ة ضمذضملا الا ءوضولاكو كلذ نع ملسو هبلع هللا ىلص ىهن و ى هلايشب لعفي ناطيشلاو

 الا مهللا اهسفن لسغت ال ذا اهب نبهلاو خسولل لامشلابف نيلجرلاو قاشنتسالاو



 ٣٢٧ ( هدعب لك الا بادآ )

 ةمالملل ىرسيلا نذالاو اهيلا هدشت وأ ءاملاب اهديدشتب

 ةمبارل عم زاجو ث ةنسلا وهو تايلاوتم نك ام ةنئاك عباصأ ثالثب لك الاو
 هناف ةسخلاب الو ربكو ناطيشلاب هبشت هيفف نيعبصأب الو مامطلل ضغب هناف عبصاب ال

 غضللا ديوجتو ةمقللا ريغصتو ث ماعطلا ىلع صرلا ةدش ةمبرالابو ليق نهب

 مفرب نه وه وأ ث لمرملا ةلجمب مقلل عياتملل لاقيو ث علبي مل ام ىرخالل دم مدعو
 ثيح نم ةهكافلا يف زاجو ىلي امم لك" أو ى مذ الب كرت هرك اهو ث هوف عسي ال اما

 هركبو ث زوجي الف هدي هريغ هيلا دم ام الا فلتخم ماعط لك اذكو اهفالتخال ءاش

 امهيفف ةورذلاو طسولا نم ال رقلا اهنمو ڵ بدأ ءوس هنال دملا لبق هيدي نيب نم

 مدعو ث شرف وأ ةورذلل شيرفت الب امهنم لكؤيف امهاوس قبي مل اذا الا ةكربلا

 رهاظلاو ، ممنذاب الا مادالا هل عمتجيل رلا مدعو هترارل ولو ماعطلا هجو رشت

 دب هاكسأيف هدي نم عقاولا مامطلا عفرو ء تحت نم مادالا مه ىوتسا اذا زاوجلا

 هاك“ا هعفرب ل ناو ث ماعطلا زازعا ىلع ءازج هللا نم ءاود اهدعب ىقب اهو ث هاذا ةلازا

 بهذم هناف ب رشلا فو هيف خفنلا مدعو ث رذقتسيف ماعطلا ىف هدري الو ناطيشلا
 قاحلا ىنبني ( ت) فحصملا فو ميبلاو ةمسقلا وحن ىف ررغ هناف محللا ىفو ك ةكربلل.

 (ق) هيف زاج وأ . دوجسلا عضوم ىفو هب مملا بتك
 صوصخ ال هبوث ولو هل دعي مل وأ حسملل ذع ام وهو ليدنمب دي حسم مدعو

 ارصنبف اماهباف ارصنخ ماعطلا نوصو ةكربلل اديج نمقعلب ىتح اليدنم هيمسن اه
 ع بينرتلا اذهل لصأ ال انموق ضعب لاق ( وسباخ ) بيترت ىلع ىلطسوف ةبابسغا
 نيعبسو نيننا نه ءافش هناف حلملاب هدبلاو 2 ةرم منلا ىف نملخدي الو نهرشقي الو

 متيو نوتيزابف نطبلاو قللاو سرضلا عجوو صربلاو ماذمجلاو نونلا اهنم ءا

 حلملابف هب.
 هنك ملو موصلا ىلع ةوقلا دارأ نا الا عبشلا لبق كاسمالا ارخآ هبادآو



 ٢٣٦٢٨ ) ءاعدلا نم لاقيامو هدمي لكالا بادآ )

 .سانيال وأ ءاودل وأ مزعز ءاه برش وأ ءانالا وأ عباصألا قملي وأ ى كلذب الا

 .جحلاو ةاكزلا كرت رئابكلا نم : ةيضرملا ةفحتلا ظفلو ء حييخص رذمل وأ فيضلا

 .ناك اذا امأو « رذع الب ةريبكم بشلا قوف لكألاو ى عبشلا قوف لك أو ةعاجلاو

 نم رش ءىلم ام » ىور هنع ةشحولا عفدو فيضلا ماركأ لجال حابيف فيض هدنع

 .ثلثو بارشلل ثلثو ماعطلل ثلثف الاو ڵ هبلص نمقي تابقل مدآ نبا بسح ناعب

 ذا عوجلا ىف ةدايز هدايتعاو ث طقف هثل لك أيف ائالئا هعبشي ام مني نأب « سفنل

 ىلع بعصي امم دشأ عوجلا هيلع بعصيو ى عبشي ملاذا عوجيو سانلا عوجكع رجي

 ةعصقلا قعلو ث ةيودالا نسحأ نم مونلا لبق طونتلاو لوبلا عم ههدعو ، هريغ

 .لوالا نامزلا ىف راصنالاو نيرجاهملا ةداع كلذو « هبرشيف ءاللب اهلغو هعباصأ دعب

 .ماعطلا تاتف طقلو ك ةبقر لدع وهو لاملا رثكي نا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هدهدىلع

 .ءانالا قعلو ث ىنزلا كرتو دلولا ىف ةافاعملاو شيعلا ةعس ببس هلك أو « روحلاره» وهو

 عجسلا ديرا نا ازمهي مل نيطسولا يلع ليق فقو ناو ى ىننلا ثروت تاننلا طقلو

 ىنفلاو ىنزلا ظفل اقفاويل

 .علبيو ءديلاب وأ هب نبنع لصفنا ام علبي الو هدمب ضمضو سارضالا ليلخنو
 ازبخو امل لكأ ناو ء اهلصأ ىف فرط ىقبو نانسالا نيب هفرط لخد ولو نادالاب ام

 مامتلا وهو ناحيرلاو نامرلا دوعب للخي الو ، ههجو امهمام لضفب حسمو هيدي لسغ

 وهو صوللابالو ةليلو اموي مهلا هبيصيف بصقلاب الو ڵ ماذجلا قرع ناث روي امهنال
 ةكرب هناف ءاعدلاو هبلقب ركشلاو ى دكب الا اموب نيعب رأ ةجاح هل ىضقت الف لخنلا قرو

 ى نيملسملا هدابع نم انلعجو اناقسو انمعطأ ىذلا هلل دجا » لوقي نا لثم لاملل

 « فوخ نم تنمأو عوج نم تمسطأ ءىش هنع ىقي الو ءوش لك ىفاكاي

 ًاربثكا دمح دجلا كلف ُ ةليع تينغأو ةلالض نم تيدهو ش نم تيرآ دحلا كلف

 .ىلع انل انوع هلعجاو احلاص انلمعتساف ابيط انتمطأ مهلا هلهأ تنأ امهيف اكرابم ابيط



 ٣٢٨٩ ( رامثلا فئارط ىف مالسلا هيلع هتنس )

 هللاىلص هب لعف ام ىلع دجلا دارأو « كتيصعم ىلع هب نيعتسأ نا كب ذوعأو كتعاط

 لعف نم مومع دارأ وأ انيلع ماعنا هيلع ماعنالا نال لا ن متي نم ءاويالا نم ملسو هيلع

 هرهاظ ن الف كلذ لاق نا عنم نهو ک لمملا ىلا انقفو انلمعتسا ىنعمو ڵ كلذ هب

 نبالاالا كلذب ثيدحلا ءاجو ٤هنم اريخ انمطأو هيف انل كراب مهالا » لوقيو رابجالا

 هرشلا ال ةمحرلا ةعس بلط هيجوو ث « هنم اندز » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هناف

 ذثاذللا راكنال عدرو ةحابالل رايظا كلذ اضيأو ث ذئاذللاب ءانتعالاو

 لاقو هيفو هينيع ىلع اهعضو ةروك ابلا ةرملاب ىنا اذا لسو هيلع هللا ىلص ناكو

 دلو رفصأ وعدي مث « اهرخآ انمعطأف اهلوأ انتمعطأ امكف مهالا نيملاعلا بر هلل دجلا »

 زود مهضعب ىلعت الف رافص رضح ناو ث كلذ لعفن نا نيف ى اهايا هلوانيف هاري

 رارضالا لهأ نم اهوحنو لماحلا مدقتو ، رس ىف ادحاو ىطعت وأ مسقت لب ضعب

 ء رسيالا كنفكر يظ ىلعاهوحنو ةاونلا قااو كاف اهلخدا لب ةرملا ضمتالو دلولا ىلع

 ءةبادلاب هبش كلذ نأل ءاعولا وأ ضرالا ىف كيف نم اهقلت ال هَضو نالا زاجو

 هللا ىلص لمف امك هيف هظفحب ام دجب مل نا رسيالا هفك طسو ىف ىقلي نا ةنسلا لوقاو

 ٤ رفص امم امهوحنو نينلوف ال رثك أو نيترمن نرقو نبتلا ريشقت هركو ث ملسو هيلع
 « كيلع هللا عسو ذا اونرقا » لاق مث نيترملا نرق نع سو هيلع هللا يلص ىمنو

 بهذا هناف شهني لب نآلا ىلا مجاعالا لعف نم هناف اهوحنو نيكملا محللا عطقو

 هت ربقل ديلابف ةبرج بنع الا بنملا شهنيو ث مرقلل

 اهناك خيرابشلا جرخيو هيف ىف بنعلا دوقنع لخدي ملسو هيلع هللا يلص ناكو

 ةعبسب رانلا نع ىلاعتو هناحبس هللا هدمأ هاورو اذسم عبشأ نمو ، بهذل نامج

 ةقر ىقتع نم ريخ ماعلملا ىلع ناوخالا عجو ے ملع ةئامسمخ نبقدنخ لك ن ب قدانخ

 اقراس لخدو اقساف ىشم هبلا عدي م ماعطل ىشم نمو « معالا ممطأ نم مكربخ » و
 ىلا وعدم رهاظلا بسحب هنا اقراس هلوخد ىنعمو « اربغم جرخو امارح لكأو

٤٢ 



 ٠ ٢٣٣ ) ةفايضلاو لكالا بادآ (

 هيبش هنا ارينم هنوك ينعمو ، قراسلاك ءافخاب الام ذخأ دقف ى عدي مل وهو ماعطلا

 فلكتي الو فيضلا وحن ماعطال ضرقنسي الو لحي ال لامب باهذلا درجم ىف ريغملا

 رقتحم وأ هيلا مدق ام رقتحما بنذا ىأ ىردي الو ى دوجوملا هطي لب هضنبيف هل

 فداصيل هيهشيو ء رسيالا راتخا تيبلا بحاص هريخ نمو ث همدقي نا هدنع ام.

 ميطأو ةجرد فلأ فلأو ةنسح فلأ فلأ هلف ىعتشا امب املسم ذذل نف ء ىعنشيام

 عفر لك أي مل ناف ميقي" لب ميقا له لقي الو دلخلا ةنجو ندعو سودرفلا نم

 ى ماح بسحب مهتينا ادصق عواطيو اكربت لكالا لضفألا أدبي نا بلطيو

 أدب بلط الب لك أي ىتح نوفقوتي اوناك ناو ء ةينلا كلتب أدب الهج اوبلطي مل ناو
 اوغرفي ىتح توملاكصننمبال هريغو لك الا ىف نيحلاصلا ةياكحو فورعللب نوملكتيو
 لكأ ىلا دحا رظني الو اوشحوتي الئل تيبلا بحاص مهعم ملكتيو ث رذقتسمب الو

 هل لقي الو امهريغل ناكو ماعطلا رثكو أ ىضر نا الا رثك أ لكأي الو ع هريغ
 الف رثكأ امأو ث اثالث لاق هعم لكأي نملو هلوأ هل'ناك ناو ث هل نكي مل اذا لك

 عفري الو 2 اباكو أ اره ولو مامطلا بحاص لايع نم ولو هربغ طعي الو حاحلا هنال

 لكالا كرت براق وأ عبشلا براق اذا وأ ث ةعصقلا ىف اهعضي لب هعم نم لبق هدي

 ةرم لكالا داعب الو 2 مقلا نيب حسفو ةمقللا ريغص داز كلذ ريغ ىلع هريغ ىأرو

 غضللك رذقتسي ام لعفي الو ءاوَعَد ولو عفري مل ام لكالا هل زاج ولو ىرخا دمب

 ء هيفب هنم عطق ام درو ةمقللا عفر دنع سأرلا ءانداو ماعطلا ىف ديلا ضفنو هيفدشب

 ردضتي الو عضاوتيو ههجو فرص دعب هارسيبف هيف نم ءيش جارخا دارا ناو

 هَّرَك كلذو مامطلا ءىجل فافتلالا رثكي الو ضغبو ءاسنلا تيب لباقي الو محازيال»

 حضتنيف هرشا هنا سانلا فرع تافتلالا رثكأ اذاو ء هنع ىنم

 ًارخآالو الوأ لك ألا ىلع فلجب الو جرخ ردقي مل ناو هرب اركنم ىأر ناو

 ىنعأ هيلع فلحلا نم نوهأ هنع روجح ريغ لك ألل رضاح هنا ثيح نم ماعطلا نال



 ٢٣٢٣١ ( لك املا ضعبل صئاصخ ركذو لكالا بادآ )

 لب ريقح ماعطلا نا دارملا سبلو ء فلح الب هيلا لصوب ذا ةبنرلا ىف فلحلا نود هنا

 درو همصخركت أو هل وه نم هيلع فلحب نا لثم ةلجلا ىف هيلع فلحلا قحتسي ميظع

 ميمب راديف لضفالا أدبيو مسدلا نم مهبديأو مههاوفا نواسنيو ك نيي هيلع

 نا تسطلا نوقرهي الف شارف وأ دحأ شر الب قفرب مههاوفا اولسغ نا نوجميو

 اذا اهتقارا نع ىهنلاب ثيدحلا ءاجو ث ءيلتمت وأ مهلسغن نم اوغرفي ىتح اهيف اولس ا

 ولو اهنوقيري ذا هفرتلا لهأ سوجمال ةفلاخم ءيلتمت ىتح اهيف نولسغي لزنم لهأ ناك

 ةثالث ىلا مامطل ىعادلا ةباجا نم عنتمي الو أ نوفرهنيو نوعديف ث اهيف لسغ ام لق .

 اعدتہم وأ ًاربرش وأ مهابم وأ ًاتساف وأ ةييراذ وأ املاظ ناك نا الا نود اف لايما

 نيب حالصالل ناليمو هللا يف خألا ةرايزل ( ق ) عبرأ وأ . ليم راسو ًاتلكشم وا

 ةزانجلا عييشتل ناليمو.نبنثا

 بلقلا ىسقت هتموادمو ك محللا تبني محللاو ةدعملل غابد همحشب نامرلا لك أو

 برعلا مامطو ىرخأو ايند مامطلا ديس ديرثلاو ء ةيراضلا عابسلا بولق تسق اذلوب

 محللاب هلك أب ملسو هيلع هللا ىلص ناكو محل قرم عم وأ محل عم زبخ وهو عمسلا ىف ديزيو
 رسعي ءاعمالا فضرم وهو ء جنلوقلا نم ناما رةلا لك أو ءاملاو رقلا هءامط رثك أو

 ص نطبلا باود لتاق موب لك ةوجع تارمت عبس لك أو ث ةلضفلاو حيرلا جورخ هعم

 ف 57 م ءارح ةبيبز نبرشعو ىدحا لك أ نمو ث بطرلاكء اسفنلل ءافش الو

 نآرقلاب لحو ث هميرحتل ليبس الف عطقو نييعتب ال ةلجلا ىف ءاد رقبلا ملو ث هندب

 هتبلو ، ليبجنزلاو لفلفلاو ريثكا موثلا : خبطلاب هؤاد لوزبو ث عامجالاو ةنسلاوب

 بطلا ىف نهبيترت ىلع نهو ث ءاد هنم لك أ ام ردقب جرخي همحشو ءاود هنمسو ءافش

 ندبلا لكل ءاود وهوءاودلا ىهو ءافشلا ةلآ نمسلاو 2 ةغلابم ءافشلا سفن نبللا ذا

 ءادلا نم ردقل هردقب وه ذا هنود محشلاو

 ى نيدلا ففخو ى عاجلا للقو ء ءاذفلا ركأب ةايحلا لوطل ببسنلا دارا نمو



 ٢٣٢ ) امهيف هخعيهنامو برشلاو لكالا بادآ (

 .كتيب نم جرخت الو ةمرهم ءاشعلا كرتو ث ةيلالا مل بهذم ةنسم ءادنلا مطقو
 ربلا بل لكأي نمو ء قودلا ىف ىرتام ءاهتشا كنع لقيو كلقعبيل ىدنتت ىتح

 فورعم جسننبلاو ، نمسي ناتكملا سبليو جسفنب نهدب هندب نهديو زعملا رافصو
 ةاتف الا حكنت الو ء احلاص ًامون مث همش ةماداو نيرورحملا عفني ابطر همش مدنع

 ماعط نم هخبط معنأ ام الا لك أت الو هنود امو باودلا نم باشلا مل الا لكأت الو

 ى ندبلا ةوقنم ذخأ الاو ةلعل الا ءاود برشت الو غضملا دجأو ى ةهكاف نم هجضنو

 .هسبخلالوبو ًاطئاغ سبحت الو ء هدعب لكأت الف تبرش ناف لكألا دمب برشت الو
 امجطضم راهنلا لك أ دعب نكساو ء اهلوحامم اهارجم دودسملا نيملاك دسجلا نم دسفي

 سيلف بطلا درجم وأ لمعل ةوطخ ةئام ولو ليللا لكأ دعب شملو ًادعاق وأ مون الب
 ىنعي ال امم

 ه رانلل لك أو برش اهيف لكالاو برشلاو بهذو ةضفف برشلا زوجي الو

 امهريغ ىف زاجو ى امهدحاب هلكوم ايف ال بهذ الو ةضف ريغ هرثك أ ءانا ىف زاجو

 نايب امئاق لسو هيلع هللا ىلص هبرشو ق هركو امجطضم برشي الو يلعأ ولو
 صتخم زاوجلا لقن ملو ى عجلا نكمأ اذا هيلا ليبسال هناف خسن ال اهيزمت هيبن نوكل

 لصالاو لاتحالب تبثت ال ةيصوصللا نالو 2 هفنعي الف مئاق برشي نم ىري هنال

 بنذ هنا ىلع لدي اذهو \ برش ام ءاقتسال هيلعام امئاق براشلا مب ول ليف اهمدع

 اك ررضلا دارملا نا لاقي دقو ء حصي مل نكلو رخلا برشك وه ليق امك ةريبك ل ب

 الو ماتلا يرلا هب لصحيال هناو ءيقلاب مفدتف طالخا كيرحت مئاق برشلا ف نا ليق
 درب امبرف ةعرسب ةدعملا تاليو ءاضعالا ىلع دبكلا همسقي ىتح ةدعملا ىف رقتسي

 دارملا نا هيفو انيي رض رضيف جيردت ريغب ندبلا لفسأ ىلا ذوفنلا عرسيو اهترارح

 ةرضم ديرأ ولو يلصملا ىدي نيب رورملك كلذ لثم ىف امك بنذلا هيلعام هلوق نم
 هنا ليق دقو كلذل ةحلاص ةرابعلا نكلو ندبلا داسف نم كلذ ىفام ملع ول ليةل ندبلا



 ٢٢٢ ( هنع يهن امو سابللا بادآ)

 ةمارك. )اىوعد من عفترت :الو هوركم هنا قيقحتلاو ًانايسن اماق برش ولو هايقتي نا نس

 ق برشلا نع ىمنلا لاقي الو ، ضعب معز اك امايق ةعبرالا ءافلخلا برشب

 سيل برشلا نال ليق ام ماق هنم برشلا نسيف مزمز اماو مزمز ريغب صوصخم

 اقلطم هزاوجل نايب مزعز نم هبرشو ماع لب هريغ نم برشب ديقي اقلطم
 الف زوكلا لخاد ىعاربو بملا نم دبكلا عجو ناف امم نبلا ريغ صو

 لوخدلبق هؤام ىرب ناك نا الإ نطب هل وأ هلخاد ىربال ءانإ نم الو ري ملام برشي

 وأ أثجني الو ةراهطلا هكح ليقو ث لايما نا سجناو اقلطم خسول هلفسأ يعاريو
 سفنتلاو خفنلا نم جراخلا را نف هضمحي نبللا ف خفنلاو ، هيف خةني وأ سفنتي

 ةنالنىنبرشيو , ءاتش ضرألا هب لتبت اكو ءاملا ىلعو ةآرملا ىلع ىريامكقيقر مج

 « هلل دجلا » ىلو الا رخا :آلوتيو لك لوأ ىف يسيو هيف نع ساكلا عز ساننأ

 ع ميحرلا نمحرلا نيملعلا بر هلل دجلا » ةثلاثلا رخآو « نيملاعلا بر » ةيناثلا رخآو

 ل برش ناو « انبونذب باجأ . هلعجي مو هتمحرب تارف ا ذع هلعج يذلا هلل دجلا

 ركب ابأ طعا : رمع لوق هجوو هاف ضءضهو « هنم اندزو هيف امل كراب مهللا » لاق

 يبارعالا قحهمنعي ملو غ ىارعالا دعب ةيحان ىف نيهلا ىلع رمع لما ذا هسفن نع هميدقت

 حدقلا يف نبللا ةرثكل هلعل كلذ نع.

 لصف
 لايتخادصقالب هغشكيغبنيال امو فصا و الو فاشال ةروع رتاس لالح سبلي

 مارحالا ريغ ىف ةأرمل بهذلاو وه لحو « ريرملا و اهدصق برح ىف زاجو ، رخو

 ميلا حتفب ؛ ةمرحم ليللا ىف اهناف هجولا ةيطفتو ث ًادج يدر وأ ادج امي رش هن وك ه ركو

 دلولا مهلوقكم ارح ىف عوقو وأ هيلع ةراما وأ مارح بلاج يأ فيفختلاو اهرسكو
 اهلعج نودب ةماعلا سبلو ةبير راهنلا ىفو « ليق اك ميرحتلا نم لوعفم مسا ال ةنبحم

 مفب حك و مهل ةناعا كلذ نال قاسفلا يزب هبشنلاو ى رييلبإ ةسبل يهو نييحلا تحت



 ٢٢٤ ) عاجلا بادآ (

 .ى ىزلا هبنشي ىتح بولقلا هبتشت ال ليق ( ق ) امرح وأ . مهميظعتو مهبح ثرويو

 نم محري الو رانلا يف بكلا تحت امو , لفسأ زاجو قاسلا ىلإ ضيبأ هن وكنسو

 نا ىلع ليلد اذهو « رثكال ًاغارذ ولو اهيمدق ىطنت ىتح هيخرتو , ءاليخ هرج
 فخملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو دوسالا ىتح سابللا ناولا زاجو ث ةروع اهمدق رهاظ

 .ىلص هنا حص دقف ث اهمرحي ال ةرملا ناطيشلا ىلا ناولالا بحأ نإ لاقي امو دوسأ
 الا رضخالا سبلو ينالتلا هاضتزاو ةنس هنا يفاشلا لاقف رمحالا سبل ملسو هيلع هللا

 ةروعلا رتس ةينو سبلتو ةرحلا ةرضم بنتجيو ى ضيبألا لضفألاو بلاغلا نا
 رسايلاب لخلا فو نمايملاب ءدبلاو الاثتما

 وأ ةحئافلا دعب ةروسب هللا قزرا ركم نيتمكر ةالصو ث نيحلاصلاب هبشتلا بدن و

 هب راوأ ام يناك ىذلا هلل دملا » لوقي نأو ديدج بوث سبل دارأ اذا ةعتافلاب

 ةايح هلا هظفحيف هلل انيكسم هباين نم يلبام وسكي نأو « يتايح ف هب لمجنأو ينروع
 ربتلاباذع نع ظفحي هنعظفملا لزيمل هنوم لوأ ظفح اذلو ى نيكسملا ىلعمادام تومو
 نيكسملا ةايحيف ظفحيوأ ء ليسلا علقو امهوحنو دودلاو بئذلا باودلا لك أو هتنتفو

 ريمض ىلا تيمو ابح برقل رهظأ اذهو هيف ًاوفكم ولو نيكسملا ىلع مادام هنومو
 نيهجولا ءاوتسا دعب ثيدحلا ىف نيكسملا

 لصف
 عاجلا هكرت نعربصلا يلع يأ « افيعض ناسنالا قلخ » ىلاعتو هناحبس هللا لاق

 وهيلع هللا ىلص لاق ةأرملاو لجرلل لماش كلذو 2 فيلكتلاو ءالبلاو باقملا نعو

 نهرتسي هللا نا الإ نبطلا ىف طايخملا رثأك لجرلا ةذلو ةأرملا ةذل نيب ام لضف »
 عاجلا ءاهتشا ةدش يأ ليق « هب انل ةقاط الام انلمحت الو » هكرتب فعضيو « ءايملاب

 رهظيل قاطبال اب فيلكتلا زاوج ىلع اهب لدتسي دقو ث ءالبلا وأ ء فلكتلا ةدشو

 لبجملبب كيبن رعأ لجو زع هنأ يور امك هل رسيي وأ هنع طقسيف نعذملا نم ناعذالا

 



 ٣٢٣٥ ( ةليل لوأ نيجوزلل بحتسي ام )

 هرمأف ؛ لسع ةمقل هدجوف هلصو ىتح رغصي لاز امو هيلا ىضف هنع ديعب وهو عواطف
 وأ نايسنب انذخاؤيال نأ ءاعدب انرمأ اك نكمم ىف ءاعد لا « انلمحت ال » لوقن نأ انل

 باقعلا بنذلا لصأف ء امهنع افعالعو لجو زع هنا الا ةذخاؤللا زاوجلالا اذه امف أطخ

 هل دمعالب ولو لتقي مسلاكدمع الب ولو
 .ءاعدوناتمكرو رهط ةرم لوأ هجوز نم هديرمل بدنو ء فلآتلاو لسنلا هتكحو

 اهندب يلي اه الإ اهباين عزنتو « مارحلا نع لالهلاب ىنانغأ ىذلا هلل دا » لوقي نأو
 يلهأفف ىل كراب مهالا » الئاق مادق وأ ءارو نم اهمدق ىلا اهسأر ىلع هدي رجييو هعزميف
 ةوهشلا رسك نايونيو ةلبقلا نع نافرحنيو بوث وحن ىف نالخديو « يف يلهأالو
 .ىفلوقيو ةمالا ريثكتو رداق هللا نال نبءيقع ولو ةعاط دلولا بلطو جرفلا نبصحتو

 يلعلا هللا مسب » لوقيو للهيو ربكيو صالخالا أرقيو « هلل دجلاو هللا مسب » هسفن

 هبنجاو ناطيشلا ىنبنجا مهللا » لاق ناو « اهبيطف ةيرذ ىل تردق نا مهلل . ميظعلا

 ءاملا نمقلخيذلا وهو » هبلق ىف لاق لازنالا برق اذاو ث هدلو رضي مل « ىنتقزر ام

 يطغيو ةيآلا « قلخ يذلا هلل دجلا » بطلا بتك ضعبو لصالا فو ةيآلا « ارشب

 هاهتجاحىضقت نأ لبق عزنيالو ليبقتو مالكب فطلتلا مدقيو امهنوص ناضفيو هسأر
 لاق ناو دلولا ىف هوكراشيف نيطايشلا ترضحو ءايح ةكئالملا تجرخ ايرع ناو
 ثالثبرشي ليق هلرفغيف لستغي ىتح تانسح هتظفح بتك « هلل دجلاو هللا مسب »

 ن ىلوالا ةليللا عاجلا هركو ى جرخام لثم دوعيف هنيمي ىلع مانيو ءام نم تاعرج

 نبطايشلا عامج هنال ىرخالاو ىططسوااو رهشلا

 دلو مكتيب ىضق نا هناف اريثك اجلا دنع ماكنال يلعي»ملسو هيلع هللا ىلصهنعو

 الو دلولل ىسلا ثروي هناف ةأرملا جرف ىلا رظنت الو ، سرخأ نوكي نأ نمؤي ال
 ء ةوادملا عقتف ةوهشلا ىلع ةوهشلا عقن ال ىكىرخأ اهعمو ةقرخ كممو الا اهممابت

 نوكيدلو امكنيب ىفق ناف ةماقالاو ناذالا نيب الو ىحذالا ةليلو رطفلا ةليل عمابحن الو

 



( 
 عاجلا نم بحتسملار هورك الاو مرحملا

) ٣٦٣٣٦ 

  

 ةمجلا ةليل هب كيلعو ث قفانم نوكي امكنيب ىضق ناف فقسلا يلع اهماجت الو ى ًاراشع
 فقدلا ديقي م لسو هيلع هلل لص هارتف ها « هللا باتكل اظفاحنوكي امكنيب ىضقناف
 هنع لبقي مل اه فاشكنالا يهنلا ةلع ناو هدييقت ىعدا نمو 7 ءامسلل فاشكَنالاب

 لوقي لب ةدئاف ركذلاب فقسلا صيصختل نكي مل ًادارع ديقلا اذه ناكلو ع نابدي الا

 ىلص لاق دقو ث قافنلل لفسأ نم ءاوملا ةبسانمل كلذ امناو ث ءامسلل ًاتشكنم اهممابحت ال

 ثيحبامزج اقانمنوكي هنأ اضيأ هدارم سيلو « فرغلا نهونكستال » ملسو هيلع هللا

 الإو ةلجلا ىف قافنلل ببس كلذ نا دارأ لب ءافولا هنم ءير وأ غلبي ملولو هنم أربتي

 الإ اهمماججب ال م اركب اهجوزةي نأب فقسلا عامج نم هنا نقيت دلو نم ةءاربلا تمزل

 ظفللا لصأ اذهو سانلا لام رشع اذخآ يأ اراشع هن وك ىف اذكر كلذ وحن وأ هيف

 ملعأ هللاو ساكملا دارملاو

 ةقرملا هنلوان غرف اذاو الستفم الساغ نوكيل ةعجلا موب عامجلا ضعب بحتساو

 نم ذختيلف اهنيلتو هفعضت ناتكلا ةقرخوامهبون ىف انابو اهنع حسمتو هنع حسميف

 دنع مرحو ُدهملا ف يسك ل قعيال نم دنع عاجلا هركو ، ناتك م اهذختتلو فوص

 كرتو ةيرسلا جرف جراخ ءاملا ةقارا زاجو ى ىرخأفف لزنيو ىنا عماجي الو لقعي نم

 نذاب الا ةمالا ةجوزلا الاو اهنم نذا الب ةقارالا تزاجو « اهنذاب الا ةرحلا ال ا_يعامج

 وأ ىتش ءاسل نم ولو تابانج نم دحاو لاسنغا ىنكيو (قا) هنودب وأ . اهديس

 (ق)اذب مرحت وأ . اهريغ ةوهشب اهنايناب الو كلذب مرحت الو مارحو ملح نمو ك نهنم
 ىلع مونلا هركو ، فظناو طشنا هنال عاجلا ةدواعم دارأ اذا ىذالا لسغ هل ىلوالاو

 ءاربتسا دعبهركذ لسغ نأ الا ءامسلا نم درتو شرعلا تحت هحور دجست الو ةبانج

 ثروبو ضيحلا ىف زوجيالو ، ىرخأ ةبانجالا هضقنتال ءوضو اذهف هننأو هاف لسغو

 ريصقتب تقولا ج رخ ىتح لستنتمل نا الا ايهنم لسغلا لبقو سافنلاو ءماذجلا دلولا

 عجو ثروي ايعاجطضا ىف نكل ةعجطضمو ةربدمو ةلبقم زوجيو ربدلا ىف الو ث اهنم



 ٢٣٢٧ ( قلخلا ىلا ناسحالا بوجو )

 ةعفار اهؤاقلتسا لذفنالاو هل راقتحا هقوف ايلمج نو اهيلع ةقشم اهكورب ىفو ةرصاخلا :

 اهيلجر

 لصف
 1 » ملسو هيلع هللاىلص هنعو « انسح سانلل اولوقو » ىلاعتو هناحبس هللا لاق

 ةيافكلا ينعمب مسولا نم نينيسلا حتفب « مكقالخب ممومسف مكلاوما سانلا اوهست نا

 ء ةنامالا ءاداو ، د_يهلا ءافوو ، ثيدحلا نسحو هللا ىوقتب كيصوأ » ذاعمل لاق و

 ضقخو مالسلا لذبو مالكلا نملو . ميتيلا ةمحرو ث راجلا ظفحو , ةنايخلا كرتو

 ثالن رمع لاقو « مالكلا نسحو مالسلا لذب ةرفغملا تابجوم » لاقو « حانجلا

 هللا دبعو هئامسا بحاب هؤاعدو هلحسفلاوء مالسلاب كؤدب »كيخأ دو كل نيفصي.

 كودعو كقيدص ىلا رظن : ميكحو « نل مالكو قيلط هجو نيه ءىش ربلا » هنبا :

 رثأ هناب حرفومل دعتساو ارش ا سوبعب هتيقل نا هن ال ةبيهالو لذ الب ىضرلا هجوب

 الو كيبنج ىف رظنت الو ء رومالا ىف طسوتو لذ الب عضتاو رهك الب عفرتو ؛ كيف

 رذحاو ادوعق نتمطاو « تاعامجلا ىلع فقت الو . تفتلا ناو ء تافتلالا رثكت

 ةرثكو كناب عبصالالاخداو « كن انسأليلغتو كتيحلب ثبعلاو ء كعباصأ كيبشت

 ةيرسلاو ةجوزلادنع اذه لعفي اماو عبطلاب همايضنادعب دسجلل دملا وهوططملا وقاصبلا

 اهيف هعطةي لب ةالصلا فو سانلا هوجو ىف بؤانتلاو نيديلابوىشملاب رتخبتلا كلذكو

 ةبوطرل حلي امك ةرضمل زاجو ك اكرطت كيجو نع بابذلا درطو مخنتلاو اهريغ ىفو
 بجعت رايظا الب نلا مالكلل غصاو 2 ابترم اموظنم ملكتو نوكسب سلجاو نيملا

 ثدحن الو ء تيار كحاذملانع تكساو ملعلا ىف زاجو 2 ةداعا بلطالوطرفم

 حلت الو ةنر ىف دبملاك كت الو ةأرلاكم نصتن : الو © كتصاخو كدلول كباجعا نع

 دودح نم دح ىف الو ملال عفشت الو ملاب رم أت الو املاظ نمت الو « تاجدحلا ىف

 رثك نا متانر مغل غلبت الو لق نا 7 كلام ك مع مهريغو كالايع معت الو ى هللا

٣ 



 ٢٣٣٨ ( عامتجالاو قالخالا ىن ةروثام مكح )

 رقوتو أ كراقو طقسيف ككلم حزامت الو ، فض الب ف ناو فنع الب مهظفحاو

 ةراشالا رثكمت الو كتجح ىف ركفنو كنلجع بنجتو كليج نع ظفحتو ماصللا ىف

 ىلا كديب رشت ال رثالا ءاجو ء ليلقلا زاجو حابم ىف ولو اهب راشي ال ليقو « كديب

 ةقيقح تسيل هديب لسر هيلعهللا ىلص ءىنلا ربق ىلا ركب ىبا ةراشاو ء باحس وأ ربق

 راشأ هنا لاقي دقو « اتح الا ربقلا اذه بحاص لوقي ال » هلوق ريسفت اهب ديرأ لب

 الو ملكتف كظيغ نكس اذاو كءارو تافتلالاو ء هيزنت ىهنلا اذ_ه نأ ىلع ةقيقح

 كيلا طسبنا ولو حمرلا وحن نانس نم كله هنم نكف كبرق ناو ء ناطلسلا سلاب

 الو ء رسلا نهو لح امم ىعتشي امب هملكو ىدلاك هب قفراو ء نومأم ريغ هبالقنا ناف

 ىف حدقلا ريغ لمحتي نأ هيلع ناف هل بضغي نهو همدخو هلايع نيبو هنيب لخدت

 بذكت الو ءوسب هدنع ًادحأ ركذت الو ى رسلا ءاثفاو ميرحلل ضرعتلاو كلا

 لكالا دمب للخت الو ثبت الو حزامت الو مالكلاب حصفاو ظفللا بذهو جنا وهلا للقو

 ةدايزب ھا هدنع

 كنالو ء هب كديكي امو كتاروعب فرعا هنال ءادعالا ىدعا ةيفاعلا قيدصو

 دعتسي هنالو ريخلا نمأت ثيحو هل دعتستال ثيح نم ءوسلا كيتأيف هبناج تنمأدق

 الو كلامب كضرع نصو ك هب ىردت ال كنال هل لطبت الو ى كرض ىف ءاش اه لك
 الف الاو ةماعلا سلاج الو ء كراسي تح لب كنيمي الو ةلبقلل الو كمامأ قزمت

 الو ء ىمنلا بجي امع مههناو لفغاو مهرابخا و مهلطابو مهوذلل غصن الو مهعم ضغت

 هجولا ءام بهذيو ةبيحلا قرخي حازملا نف رسجيف. اكيفس الو دقحيف يبل حزام
 هناحبس هللا نع دعبيو بلقلا تيميو ىتنملا هب كضغببو ميكحلا دنع ةلزنملا طقسيو

 مهنف سانلا ةبحص للقو بنذلا رثكيو ةريرسلا هب ملظت" و لذلا ثرويو ةلفغلا پدكيو
 ريقنلا لثم ىلع نوبساحي ى ةروع نورتسي الو ةلز نورفني الو 2 ةرثع نوا۔ةال

 ريغ يلع ولو نوذخاؤيو ء نوفصنيالو فاصنالا نوبلطي ليلقلا ىلع ولو نودسيي و



 ٣٣٩ (ةيعاتجا ةيمك اياصو )
  

 نيملاب كنع نوزمذي و نظلاب نوهطقي ى نطابلا ىف بائذ ناتهبو ةميمن باحصا « دع

 نطابلا ىف كلذك اوسيلف مبةلعل نكست الو ث ةوادعلا مويل تارثملا نوصحيو

 ةئاملا نم ادحاو دهمن دقو بذك كلذ ىف عمطلاو ٤ معلا كنم نوبلطي ولو بيذملا

 مه فصناو ء كودع رصيف كتجاح ضقي م وأ كرض نه بتاعن الو ‘ ديح ال دقو

 اذكو وافورعم كقح ىف مهركنم لمجاو مهنم هب ذعتساو هلل مهاكرو ء كال اوفصني مل ولو

 اوديزيف مف مواقم تسلو هيلع مهساقت ال يأ تردق نا ىمنلا عب عرشلا قح ف :

 نه ةاجنلا هل تحجر هللا قح ىح نم 7 و هنم صلختو قلا قح نم س نهو ارش

 لوح الو ملسو هبحصو هلآو دمحم ان ديس ىلع هللا ىلصو ىلاعتو هن احيس هللا لشضنب رانلا

 ميظعلا يلعلا هت هللب الا ة ةوق الو

  

  

 رشانلا ةملك

 ىصحت ال ينلا كمعن ىلعو ء ءارغلا كتعيرشل انايا كتياده ىلع مهللا كدمحت
 ةنوآ لك انيلع قدغتسإو ث كلالجو كلاب قيلي اهمجح ث ءارضلاو ءارسلا ىن

 نم ةرهطملا ةنسلا بحاص ث ءاحمسلا ة۔مفينملاب ثوعبملا ىلع ملسن و ىلدنو

 يذلا 2 ءابالاو تاهمالا رايخ نم رايخ نم ىفطصملا دمح انديس 2 ءاودالا ميج

 مالآو لهجلا كلاح نم هيف ناكامم صاختف ٬ ةدامسلاو ةيرحلا ةيولا ملاعلا ىف رشن

 هنع انيلا اولمح نيذلا هباحصأو ، اهالعاو رخافلا لكاب نيزلافلا هلآو . ةواقشلا
 هيف نزحن الو ، راصبالا هيف صخشت موب ىلا نيعباتلاو ، اهلوصأو ةعيرشلا عورف
 راربالا ءافولا له

 ملعلاب هونملا 2 صلاخلا بهذلا » باتك هنوعو هللا دمحب زجحت دقف رمب و

 نيدهتجملا تاطبنتسمل لماشلا يمالسالا هقفلا بتكىمسأ نم وه ىذلا « رسلاتلا



 ٠ ٤ ٢ رشانلا ةلك) (

 نم مسقلو ، لخ الو لمم ريغ امج هعورفو نيدلا لوصال عماجلا ، نيروهه مشلا

 اذه ىف راقتفا د_شأ ةيمالسالا طاسوالا امهلا رقتفملا عامنجالاو قالخالا ملع

 اهيلا تعره ىنح رفو أ طسقب ةيبروالا ةعدالا ةيندملا هيف تبرض ىذلا رصملا

 مه ام ليلقو نيمملخملا بولق اهريثأت لوهل تفرذو مهرثك أ امو هافعضلا سومت

 . دورولل ةيفاصلا ةبرشلا ىلع فوقولا ىلا نيحماطلا رشعم ارفس مكنودف

 نقتم . دوصقملا ىتسا ىلا غلبملا . كالهلك نم ذقنملا هللا لبحب كسلا ىن نيبغارلا

 لصالا ىلا عوجرلاب لكشا ام قيقحت ىن ادهج لان مل ذا اررحم ًاححصم عبطلا

 نان أطخو الوهذتانام الا مهللا ،لينلا حرشكاهريغ يف هناظم ىلاو ةيشاحو انتم

 هدحو هلل لامكلا

 قيلاعت ضعيب ىلح ى ىهنشتو نيلماعلا سفنأ ىغتبت امك هلل دجلاو ، ءاج دقل

 يف راكفالا رارحالا ةقيقحلا بالط نع مهب ا حالطصا نايب نم ةدئاف نم واخنال

 كلذ ربغو ث اهل ةلكتلات اهنملصالا ام ىلا لئاسملا ررغ ةفاضاو ى ةيمالسالا ةمالا

 المعو اداقتعا ةماقتسالا لهأ هيلعام ةفرعم ىديرمو قئاقحلا يقشاعل ذلي امم

 هلل دحلاو . نيدلا ةمدخ ىلع ةناعالاو ةا "ألا _ هاوس لؤسم الو _ هناحبس هلئسن

 هبحصو هلآو دحم انديس يلع هللا ىلصو نيمآ نيملاعلا بر

 ةرجه ١٣٤٣ رونالا عيبر رهش ةرهاقلا

 صيح
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٢٥ 

 `¡ صلاخلا بهذلا باتك
 باتكلا ةبطخ

 ىلع لمتشي و اهعلاونو ها ةفرحم ىف لوالا نكرل

 باوبأ ةثالثو ةمدقم

 خلا هللا ةفرعم 7 لوالا لوصف ةثالث هيفو لوالا بابلا

 نيبميمتلل هدمع هيفورلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفرعم ببحت ياتلا

 ةمدقملا _ امسق رشع ةتسو ةمدقم هيفو ثلاثلا

 خلا تومي يح لك ذأ داقتعا بهي لوالا ممقلا
 خلا ةعاسلا مايق » > يناثلل »

 خلا وه ثوعبملاو ثبلا داقتعا بجي ثلاثلا

 باسحلاب ناميالا ببحي عبارلا

 هللا باتكب ناميالا بيحي سماخلا

 هللا باقعب ناميالا بهي سداسلا

 ةكمئالملا دوجو داقتعا بجي عباسلا

 ءايبنالا ناميالا بحي نماثلا
 ناءرقلا زاجعا ىلع مالكلا هيفو خا هللا بتكب ناميالا بحي عساتلا

 ردقلاب ناميالا بجي رشاعلا

 ديحوتلا ةفرعم ببح رشع ىداملا

 قافنلا رئابكو كرلا رئابكن يب زرفلا بي رشع يألا



٢٨ 

٧٢٨ 

٢٩ 

٣٠ 

٣١ 

٣٢ 

٣٢ 

٤ 

٣٤ 

٣٥ 

٣٥ 

٣٧ 
٣٩ 
٤٢ 
 ٣؛
٤٤ 
٤٤ 
٤٤ 
٤٥ 

٤٦ 
٤٦ 

 (ب )

 دحوملا بلس قوس ميرحت ةفرعم بجت رشع ثلانلا

 هتعاطب رمأ هللا نأ ملعي نأ بجي رشع عب ارلا
 خلا وهو نملا ةفرعم ب رشع سماخلا

 ءاجرلاو فولا م رشع سداسلا

 ةدود ريغو ةدود ةعاطلا نا ىف لييذت

 لج ثالث يهو فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ف ن الا بابلا

 لوصف ةرشع اهيفو ةيالولا يف ىلوالا ;

 برقلا ةغل ةبالولا لوالا
 خلا نيماسلا ةلج لاوي ل نم يناثلا

 ءايبن الا ةالو ببح ثلاثلا
 لداعلا مامالا تن لع نم ةيالو ببحت عبارا
 مالسالا لخاد ةالو ببحت سماخلا

 خالا لخد اذا فلاخملا ةبالو بهت سداسلا

 خلا صخدلا ةبالو ببحت عباسلا
 غلابلا ريغ ةالو بيت نماثلا
 ةقفاوملا ةيالولا لصأ عساتلا
 ةداهشلاو ملا نبب قرفلا يف ةدمئاف
 ةجحلا متت مل ام ةمالا لهج عسي رشاعلا

 لوصف ةرشع اهيفو ةيناثلا ةلمجلا
 دعبلا ةغل ةءاربلا لوالا

 الاجا نيرفاكلا ةءارب بش يناثلا
 خلا هيلع صوصنملا ةءارب بج كلاثلا

 هنم أربت ماما روجمب ملع نم عبارلا
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٧٢ 
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 )ج(

 خلا دترا نم ةءارب بجحت سماخلا
 خلا عجر نم ةءارب بجم سداسلا

 خلا ةءاربلا بجت لوالا نامسق هيفو عباسلا

 خلا انتما ةيالو يناثلا

 خلا فلاخم مساب ىمست نم نماثلا

 ىلوتملا ريغ ةباتتسا بحتست تلق عساتلا

 نامسق هيفو هتوادعو هللا ةيالو يف رشاعلا

 خلا هللا ةيالو لوالا

 خلا كالوتل بحت نأ بجب يناملا
 خلا فوقولا بي لوالا لوصف ةثالث اهيفو ةثلاثلا ةلا
 قوعملا فرعي مل اذا ىناثلا

 خلا هكح ملعي ال ام لعاف ىأر نم ثلاثل

 ةءاربلا بج وي الامب أربت نم قفان :مئاغ

 لج ثالث هيفو اهماكحأو تسلا للملا ف ثلاثلا بابلا

 مالسالا نبد هللا عرش ىلوالا

 خلا مامالا وعدي لوالا ماسقا ةثالث اهيفو ةيناثلا ةلخلا

 مانصالا ةدبع مامالا وعدي يناثلا

 مامالا ىر ام ةزجلا رادقم ثلاثلا
 ةعبرأ نبدلا دعاوق ةثلاثلا ةلجلا
 ملعلا دعاوقلا نم لوالا

 لمعلا يناثلا

 ةينلا ثلاثلا

 عرولا عبار ١



 (د)

 هحص

 مالستسالا اهكرات كلاملا ةبجاولا ناكرالا لوأ ٨
 ىفالا ىناثلا ٨

 لكوتلا ثلاثلا ٩
 ضا وفتلا عبادلا ٨

 ةالصلاو ةراهطلاو ةساجنلا يف ع ال أ نكرل ٨٠

 ناسنالا ةجاح ءاضق ديرم دعبي باب ٨٠

 'حلا ةتيملا ىلع ًاممرحتو اسيجنت قفتا لصف ٨٣

 خلا سجنلا لازإ » ٤

 ريغتي ملام قلطملا ءالا ٥

 خلا ءوضولاو ريهطتلا يف لسغلا لصف ٩٧
 ءاملا غارفا يزجي ٩

 اهبف قوقش ال لجر رهطت لصف ٩
 اهنم لمع امو ضرالا رهطت

 اهنم امو ضرالا رهطت

 ةتيم دلج رهطب » ١
 ةتيملا فوص رهاعي » ١
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 حشارلا رهاظ رهظل {+ ٠ 

 وجنلا ةلازا ةغل ءاجنتسالا ه ١٢

 سجنلا لاوز دعب الا ءوضو ال ه ١٣

 خلا سجت جورخب ضقتني » ٠
 ةفشح ةبيغب لسغلا بجو لصف ٢
 ناليسلا ةغل ضيحلا ه ٦



 (ه)

 ةحقص

 ةالصلا تكرت ضيح مد تأر نم لصف ٧
 ضيح تقو حصي امتأر ذا ه ٨

 ةئدتبم تضاحتسا نا ه ٠

 خلا همايأ تداز ضيح سافنلا ه ٩١
 خلا ةبنجك الاستغا يه » ٢

 ءاجنتسا نم لدب مميتلا » ٢٣

 ةرجملا لبق ةضب رف ةالصلا باب ١٢٨

 سمشلا طاطحتا روهظ تقو رهظلا لوأ لصف ١٣٣
 ةالصلا يف ةروعلا رتس بجو » ٧

 خلا ىلاعت هلوقل هقيطم ىلع مايق بجو » ٩

 ةلبقلل الا ةالصال » ١٠٥

 اهنيع لابقتسا بجو » ٤١
 خلا اماما ةالصلا ديرل بدن » ٤٢

 خلا اهتمكح ىلع علطم رغ ةدابع حصت ال » ٤٣

 خلا نطوي مل نمل ةالص ال » 6٤٤

 لضفأ مامتالاو ةصخر رفسلا يف رصقلا » ٥
 مالعالا قلطم ةفل ناذالا » ٨

 مجلا دنع ةنس ةماقالا ه ا ٠

 خلا لعن ضرع نيلجرلا نيب عسوب » ١٥١

 ضرف مارحالا ةريبكت » ٣

 خلا روهجلادنع ارس لوقت » 6٤

 خلا اهدمب امو يهوأ ةنآ ةلمسبلا » ١٤

ت خلا وهو اعاجا عوكرلا ضرف ١٥٧
 



 هحفص

 ( و )

 خلا لاصيا وهو اعاجا دوجسلا ضرف لصف ٨

١٩ 

١٦٢ 

١٦٤ 

١٦٧ 

١٧٠ 

١٧٢ 

١٧٣ 

١٧٥٠ 

١٧٦ 

٧٧٩٦ 

٢٠٢ 

٢٠٤ 

٧٢٠٥ 

٢٠٧ . 

» 

» 

» 

» 

» 

 تايحتلا ةسلج تبجو

 يرهج ميلستلا

 مهولا اتدجس خلا ناطيشلل ابغرت بوجو الب تنس

 خلا ةلا يف بجاو ءاعدلا

 خلا مجلا دنع بوجو الب دوجسلا نس
 نيع ضرف يه لوالا ماسنأ اهيفو ةعاجلا ةالص يف

 ةمامالل لضفأ ءيراقلا هقفالا ينلا
 مامالا نيي د_حاولا موقي ثلاثلا

 ‘حلا كرشمو نونجم ةماما ال عبارلا

 خلا فوفصلا يوسي نم مامالا ضيقي سماحلا

 مامالا عمدأ ةعامجلا عم ىلصأ مومأملا لوقب سداسلا

 ٥ءوضو وا هتالص تضقتن ا نا عباسلا

 خلا لداعلا فلخ ةعمجلا ةالص ببحت لصف
» 

» 

ف
 

 مايقلا ين مامالا كردم ةالصلا كردأ
 خلا اهنع مونملاو ةيسنملا تقو

 تيملا ماكحا هيفو "حلا تيملا ىلع ةالصلا ةبافكب تضرف
 خلا انضعب دنع ديكأتب رتولا نس
 برغملا اتمكر تنس
 خلا ةنس ناضمر مايق

 نبديملا يف ناتعكر ديك أتب تنس

 فاوط عوبسأ لك دمب ) 7 )

 سمشلاو رمقلا فوسخ دنع ناتعكر بيغرتب تنس
 ءاقستسالل جورملا نس



 ةحفص

 ( ز)

 خلا حمر ردق سمشلا تعفترا اذا تنس لصف ٢٠٧

٢٠٨ 

 ٩٭٢

٢١٠ 

٢١١ 

٢١١ 

٢٣ 

٢١٣ 

 ٤ا٢٧

 آ

٢٢٤ 

٢٦٢٦ 

٢٢٦ 

٢٢٨ 

٢٩ 

٢٣٥٠ 

» 

» 

2 
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 ت

 حي

 لدلا مايقو كاوسلا ةمالل بدن

 خلا 1 ةيح : ديك أتن تنس

 خلا يمركلاب ىلوالا ناتمكر تردن

 نبءاشعلا نيب ةالصلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ
 لامعالا لضفأ ةالصلا
 خلا لزنملا عادول تنس

 حيبستلا ةالص تنس

 ةراختسالا ةالص تنس

 رافغتسالا ةالص تنس

 باوب ] ةثالثو ةمدمقمهيفو ةاكزلا يف :ثلاثل ( نكرل

 ‘حلا ةذل ةاكزلا ةمدقملا

 :ربأة نود اينةتدسال لوألا بابلا
 ةاش اهيفو ةاش نيعبرأ نود الو لصف

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

 خلا رشعلا رجزلا ريغب بجو
 : - ّ . ٠ ٠ ٠

 مهرد اتئام يهو قاوا سخ نود ةقدصال

 رجتلا ضورع ىكرت

 رهش نييعل بجو
 'حلا اضرع ولو ان وفدم دحو نم

 "حلا لحي مل نا هيلع نم نيدلا يكزي

 "حلا لفطلا لام كرب

 خلا تاقدصلا اغا يف نم ةلزلا ين اشلا بابلا ٣١



 )ح(
  

 ةدتص

 .غ ةدلب لك ىلع مامالا قرةي لصف ٢٣٤
 ا هلام ةيكزت ىلع انيمأ لكو نم » ٢٧

 خلا رطفلا ةاكز تنس ثلاثلا بابلا ٢٨

 باوبأ ةعبسوةمدةمهيفو موصلايف جب ارل نكرل ( ٢٤١

 :حلا كاسمالا ةغل وه ةمدقملا ٤١

 كشلام وي موص لوالا بابلا ٢٤٢

 -حلا هتيؤرل اوموص لصف ٤٢
 ليللا نم ةينب الا موصال « ٢٤٩٥

 رمحالا رجفلاب كاسمالا بجو ىنل أثلا بابلا ٤
 خلا عل اتتم موص وأ ق قتع ةرافكلا تمزل ثلاثلا « ٢٥٠

 كردأام ماص ملسا ناف كرشم موص ال عبار أأ ه ه

 ليل ةينب راطفالا حيبأ سماخلا ه «
 هؤاضق دمع هدسمقم مزل لصف ٢٥٤

 "حلا تفاخ لماح رطفت ه ٦٩

 نيديعلا موص مرح ۔سحاسلا بابلا ٧٥٦

 خلإ ناكملل موزل ةغل فاكتعالا عباسلا « هه
 "حلا ناضمر يف عماجملا مزل ام دمص راهن عامجب مزل لصف ١

 س ناسل و سماخلانكرلا ٢٦٢
 جلا ةرمعلا يف



 (ط )

 ةحمقفص

 لفطكىلع جح ال لسف ٦٣

 "حلا لاوش هرهشا » ٦٥

 ةفيلحلا وذ ةنيدملا لهال » ٦٩

 مارحالا يف ةروع رتاس يفكي » ٦٧

 خلا جحلاب مرح نأ دارفالا باب ٦٨
 "حلا ةرمعلا وأ جحلا ةينب مرحم لصف ٩
 خلا اميق مرحملا سبلي ال » ٠

 "حلا بيط ىلع مارحالا هركي » ٩

 غلا رفظ الو رعش لازبال » ٢

 فاوطلا لبق ةرمعلاو ةفرع لبق جلا نيناتحلا ءاقتلا دسفي » ٢

 خلا دحأ لك نع مرحلا ديص مرح » ٣
 خلا ةبعكلا باب ىرب ال امكر جحلاب ذولي » ٤
 خلا ةورملاو افصلا نيب يعسلا ضرف » ٦

 خلا ةكم نكاسو عتمنملا عدو » ٧

 خلا ةفرع جحلاو فاوطلا ةرملا ه ٧

 خلا ةفلدزملاب تيبملا بجو » ٨

 :حلا ةيبلتلا مداقلا عطقي ليق لصف ٩

 خلا اعبس ةرج لك ىري باب ٢٨١

 'حلا ريخب دعولا اعرشو رشب ولو دعولا ةغل رذنلا لصف ٢٢

 "حلا لغملا مرحملا ىلع لحلا ديصب و اقلطم مرلا ديصب بجو لصف ٢٣

 "حلا ىئاف ىا ناو ركذف اركذ نا ريعب ةماعنل » ٨٤
 خلا ىذال هسأر قاب » ٢٨٥

 خلا ضرم وأ ودع هرصح ثيح يدهلا رحنيو ةرمعوأ جح نم لجب » ٦



 ( ي )

 ةحةص
 "حلا رقبلاف لبالا يدملا لضفا لصف ٦

 "حلا بوجوب ةيحضلا تنس » ٨

 'حلا فلعلا هب رصبت ال روع تاذ يزجت ال » ٩
 "حلا اهارسي لقعب نأ بدن » ٠

 "حلا فارصنالا دارأو لغش هلب مل اذا ه ٩١

 'حلا نيدلولاومحرلا ق وةح . قوةملايف عباسل أ نكرل ( ٢٩٦

 'حاا ج ودلا قحب هين لكو هللا ىصوأ لصف ٤
 "حلا ككولمم وسكتو معطت » ٦

 'حلا هيف للا يزجي الف هلل راجلا قح » ٧
 "حلا اكرشه وأ ةمأ وأ ت ونجع وأ الفط ولو فيضال

 "حلا ةيحصلا قح مزاو
 تيلل ناسحالاب انرعأ

 'حلا ناينبلاك نوملسملا يور » ٣٠٣

 "حلا ادجسم هلل ش نم يور » ٣٨

 "حلا رفكي حلاصلا سلجا ذأ يور
 "حلا لامعالا لضاوفب هلمعتسا آدبع هللا بحأ اذا

 "حلا مب ةرط يف نيملسملا يذؤم هللا نمل ٣\

 حلا ؟ برضإ وأ ة ةباد ىلع ماني ن ا ي « ١٣

 خلا ةمايقلا موي تالظملا ب باب . ٣٣
 "حلا هعم أفاكنو لحيال ورمم 1 غلاب ادصلتف ذا لمف ٦

 'حلا مجر ةتيم و ة ةميهب جرف ي ىف ولو ةمفشح بويذب مرا » ١٩١

 'حلا تهسي هنال ناته ىحل و ءاير يمد وهو فذقلا مرح , ٨
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 (ك )

 هحفص

 خلا اءوس ةرخآلا يف هيلع هللا دعوأ ام ةريبكلا باب ١

 لكالابادآ هيفو خلا يدوي هكرت ناك اذا بجو زاجام حاباا » ه

 ةفايضلا بادآو

 "حلا رئاس لالح سبلي لصف ٨٣٣
 'حلا « ةيحض ذادنالا قاخ»ىلاتو هناد,س هللا لق » مغ

 انسح سانلل اولوقو ىلاعتو هناحبس هللا لاق »
 رشانلا ةملك ٩

 4 هنوع نسحو هللا دمحب ةسرهفلا تاك »

 ىلع ليجلا بتملا)هامم اباتكة ر وفغنسب يولعلا ليقع كب دمح ذاتسالا فلأ
 ال امب مالسالا يف ملعلا باطقأو فلسلا لاجر هب لوانت (ليدمتلاو حرجلا لهأ
 (ليجلا بتعلل ليلجلا دقنلا ) اهامس ةلاسرب باتكلا اذه رشان هيلع درذ ع قولب

 ةيضابالا نع ليقع نبا لاوقأ يف دروام رايتخالاو لاجالا هجو ىلعاميف عفد
 ةعوبطم يهو . لمعلا سنج ةازاجس الو اهيف فسعأال ةقيرطب درلا ءاخ قح ريغب

 ةفيحص ٣٤ يف نسح قرو ىلع اديج اعبط

, 

« 
/ 
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 (ل)

 ةياعدلا

 نينمؤملا كيبس ىلا
 بجاولا نع مهنويع تضمتغا سانلا نم ًاريثكذ أ باتكلا اذهأرشان ىأر

 مدقتلا ليبس يف ةرثع اوحبصأف ، ركفلا لامعا اولمهأو يوسلا جهنلا نع اولدمف
 نوضقنيو ةمالا ىرع نومصفي نوكغنب الو ث ةيلمعلاو ةيملعلا ةايملاو يموقلا
 مهو ث ةمالا ةبقاع هب نسحتو ةيعامتجالا ةئيهلا حلصي امم نوخسارلا همربأام
 ةيصخش تاياغ ىلا نيدلا مساي نوعرذتي

 ةحرملا ةيحالصالا هلوصغب نيبي ( نينمؤملا ليبس ىلا ةياعدلا )باتك عضوف
 ٠ ةيورخألاو ةيويندلا نيتدامسلا نيد مالسالا نأ ىلع نهربيو ؛ دوجلا ررض

 هب رمأو مالسالا هيلع ضحامم وه ةينوكلا مواعلا ين ررةملا ناو
 مجارت عم . ةفيرطلا دئاوفلا نم ريثكبو . كلذ نيهاربب لفاح باتكلاو

 هثاحبأ لالخ يف مهركذ درو نيذلا لجرا

 ليقص قرو ىلع ةيفلسلا ةعبطملاب عوبطم ةحفص ١٨0, نم رثكا يف وهو
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