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 فلأ

 3 الا 7٢ 4م الا درح

 سيفلا فسويب س 1 بلا

 نيملسملا عفنو هنع ىضرو هللا هجر

 هنيل اتو همولعب

 هخشو هيخا د۔ فح فلؤملا ذيملت هيلع قياتااو هعبطب ماق

 هب هللا فطل

هلن وقح عبطل | ةداعا قوقح



٠٥ .  ٠ 

 فلؤملا 4همج ر

 ةمالا لحاطف هنع زجءي امب نونفلا نم ربثك ىف علضتلاب ملاعلا روهظ

 روصملا ضصمل ق رهظ معن 6 ةداعلا قراوخ لنر٥ه لعل ك ملاعلا دارفا ىرحالابو

 | لهأ قان مهنم آدحاو دجت اهلق هنا الا { سؤرلا مهماقم ونع ةماو رابك ةذباهج - «

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

 | هبهاوم راينتسا ىلع هدمتو

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

 لوبقلاب اهنوقلتي هتمأ دامح ال ةرخاف اراثآ كرتي ىنح ملعلا نم هب هصخو
 ةحارلا لئاسو تمدعناو نحملا هيف تمظع نطو ىف ملاعلا اذه لثم ةأشن امأ

 داهطضالا ةأطو هيف تدتشا نتفلا ريثكطسو ىف لب بهاوملا تايكذم تلقو
 لاثتمالاو قلا لوبق نع نوةكذنتسي نيذلا ةكوش هيف تيوقو نيلماعلا ءاملعلل

 .. ةحجارلا لوقعلا اههانت.ك ا نع زجمت ىنلا هللا تايآ نف بجاول

 ةمزال نيكلاملاو ةذباهجلا نيطاسالاو ماظعلا ءاملعلا ءالؤه ضأر ىلع

 ةمالا بطق رشع عبارلا نرقلا لئاوأو رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ. ىف نافرعلا
 ةمالا درتجعو

 هرلومو ...و محا

 دم خ .شلا هرهد ديحوو هرصع ةردان ربكالا درتجلاو خالا مامالا وه

 ةمالع نبا ليعامسا نب ىسيع نب نمحرلا دبع نب حلاص نب ىسيع نب فسوي نبا
 يدہم ييأ ربكالا يل وال رصاعملا زبزعلا دبع نب دمحم خ.مش)ا يوتفلا مج رعو هن اوأ

 ةمسن يفحلا . نيدلا ب۔أ امهيأ ىلع ىرج نيذللا يكيلملا ل.ءعايسا نب ىسيع

 بعك نب يدع ىلا ةيسأ يودملا . هنع هللا يذةضر باطلا ن رع صفح يأ ىلا

 هللا ىلص ىلا ةايح ىف هتزوجرأىف لاق ء رمع نينمؤملا ريمأ دج يثرقلا يؤل نبا
: اهماتخ ىف هتازجعمو هلآو ملسو هيلع



 ديب دنزو سمالاب مويلاو
 دركااب لك۔اكو فتكت

 بسن ىلعأ نم كلذ نذا ىف

 ىسيع نب فسوب نب دمحم

 يل ولا نا يلولا وه اند_خ

 درب ملام ل۔ءف اودارأ اذا

 منم د دودلا هللا ريص دق

 (ب)
  

 دغب موب لاصتا لصتي

 (١ه دتكو دبك ةولكو

 " دغللاو ذغن ىف ةذكو
 (٢) بشن نعو مه راقع نع كنيغي

 ىسيكو ةداس مارك .لبح

 ىلتعملا يلولا نبا يلولا نإ
 ١ هودع

. 
 مع انيبا نبح ازلا.ذ

 دعراو قرا هل اولاق

 ) احلا ىوذىلع تاكشأو رغ

 اوهوام عافتراو باصتن ١ ىلا

 يقت رسكلا نع نونلا لثئك

 قسغلادضوحصلا سعثلثمو قرشموحص لاح ردبك وهقا
 خلا . ٠ رمزو يؤل ق ءىنلاب و رمعلا يدع ف عامتجا عم

 ةت_سو نيتئامو فلا ماع باضم وا ( بازيم ) نم ( نجدي ) دلب ىف دلو

 هن رجه .نيثالثو

 اوهتنا اراسكتا هل هللا :

 ىتتي . نم اهدهاش ةناتو

 ہعئا۔عخو رارحا

 ىهنلاو فورعملاب رمالاو داشرالاو حصنلاب نردلا ةيامح ىف هتايح مايأ لتق
 | دجونال ى هسإ ن ردج . ةوقلا نه هيتو ] ام لكب ملعلا ة ةمدخ ىفو . ركنملا نع

 ق ؤ لمملا حور اهيف ثعييو ةمالا ىف ةيدل ةدددج 7 ة ركف ةايح

 ايثو صالخاو قدصب كلذ ىلا عفدنيو هاو لذ نا ةزدلاو ةداعسلا جهانم

 تاغ ةمالاو نيدلل اوقلخ ما نورب نيذلا نولماعلا ءاملعلا نكيلف اذك ةراثمو

 ةدامقتنملا سومنلا ديب ذخ اللو مارجالا ناردا نم ةمعامتجالا ةئيهلا .ريهطتل

 يلأ ١ م>الا ن م م تنام لذو ه رهاظ نم لقو هنطاب ن ه ذخفلا ل م ةذكلا ) )٢ لهاكلا ( ١)

 نذالا ن نطإب ىف محللا نم دئاوز ناكا فب دنلل و ايلصأ وأ قتعلا دركلاو (٠ ناللا) ذخفلا |

 ريص ىأر (3٤ا) لاملا (



 )ج)

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

 . ةينافرعلا راون الا هبلق ىف تقرشأو ةيندللا هبهاوم رم هيلع هللا ضافأ

 ناكف ةينابرلا ةك_لا هركف ءايسىف تلبحتو .ةيفلا ةيملعلا قئاقحلا هل تفشكتاو
 نيدراولل الهنمو نيدشرتسملل نادهو نيكلاسلا ةودق

 ريثك. مص قدأ هلاني وأ هتيرح بلسيو ىمالسا بعش مضهي ن أ هيلع زعل

 ةعماجلا دوجو ىف ة۔.غرلا ديدش اهواني نم ىلع ةيمالسالا ةمالل رهنلاب ءامدلا

 نأ ىرو ةمنم ىف هلهأو زع ىف مالسالا نوكي ن أ بجاولا نم ىر. ةيمالسالا

 ال ةمأالا تباصأ ةبكت وهف قاهرالا نم ناك نم نئاكىبالسا بعدب ملي ام لك
 ةمالا ةعماجلا _ ىمالسالا نيدلا ىلا با۔قنالاو ديح وتا نم بعشلا كلذ ىف

 امل هنأ همالكب قثو نم هب ىنأبن ام هناميا ةوقو هللاب هتقث ىلع ةلادلا هرداون نمو

 انيبف ةيعارش ةنيفس ىف سلبارط ىلا سن وت نع جع ةضيرفلا ءادال جلا ىلا هجوت

 اي تبهذو ةنيفسلا ةماق تفلتا ادج ةديدش ةمنصاط تبه ذا رحبلا ضرع ىف يه
 اهف نم لك ملستسا نأ دح ىلا رم ألا غلبو يجالا طسو ىلا ةداجلا قيرط نع

 هودجوف سايالا لاح ىق مثو هتقفر هءاج كالملاب اونة أو اهسيئ ر ىنحو ءاضةلل

 رق سلبارط ىلا لوصولاو ةمالسلاب مهرشب و ءىنش ثدح ل نأك اداه .طم

 7 زنزاعالا نم ةالولا رابكو سسقلا ضعب هراز هنأ اهنمو . لاق ام ىلع رمألا ناكف
 : مهدح أ لاقف هلت ةجرد ىلا عفت راف ضرالا نم دحاو ىوتسم يف هعم اوفقوف

 هلع ىلعي الو ولمل مالسالا : لاقف ناكلا اذه يف انعم تفقو اله

 دئاكمو رهدلا بئاون نم هتباتنا مكو رطخ هيدل مظعي الو رابج باهي ال
 ةميثالا ىديالا نم هلوح تبعل مكو . اهمامأ هسفت فعضت ملو مهسفنا ءادعا
 هتقو هسفن ولع رد ةالولاو ءارمالاو كولملا ىلا هبتك علاطي نم ناف . سئاسد

 نيب لءاضتت نيذلا ءافلخلا دهع ىف ةباتك ىرب هن أ هل ليختي و . هنأش لج ىرابلإب

 هدو بطخ ىتح راغصو لذ ىلا نيحماجلا ءايربك ليحتستو . ةمظع لك مميدأ

  

  

 



 (د)

 ىنا هتياغ يفو ةمالا يف دمتعي نمم هآرو ىناثلا ديجلا دبع ةفيللا كولملا ةيهاد

 ةيمالسالا ةعماجلا ىه

 ىتلا تابجاولا ربكا نه اصوصخ بهذملاو امومع مالسالا ةمدخ ىزب

 فشكتو رومأ بقاوع هتيملا هل ىءارتت ىأرلا فيصح ةدارالا:ىوق . اهلمحت

 هنم بثك ىلع اهناك انايحأو فيثكلا اهراتس ءارو نم اهنقيقحهل

 ىف هنم عمسن ام اريثكو .هب ثدح ام عقيف انثدحيف هعوز ىف ىقلي دقو

 : ادج ديدش ريثأتب لوقن ليلقب هتافو لبق سردلا

 باوبالا ىلع هنا :لوةيو . كلذ رركت . مظع لوه ثدحمو ملاعلا بلقني داك

 ادغ هناكو

 : لاق . ىمظعلا برحلا تلعتشا تح هتافو د_ءب رهشأ ضمت ملو

 باستكا ىدنعو ماملا بحاصو عورمو ثح ىل بيرالو

 . . ملع ىلااور بحاصو

 : ىمرضحلا مامالا لناحلا ثيلو ىغولا دلاخ لاق نئلو

 حامرو بضاوقب ىدهلا رثن ىذلا انأ نوك أ نأب داؤفلا قلع
 : لوقي هلاقم ناسل لب بطقلا لاح ناسل ناف

 مالفالا ةن۔۔ًأن ىدهلا رشن ىذلا انأ نوك أ نأب داؤفلا قلع

 ةرغلا ةبذعلا هضايح نم عركي وهو رغصلا ذنم فيلاتلاو ملهلا رشنل ىدصت
 سيردتلاب سوفنلا ةيذغتو . فيلاتلاو . مولعلا راهزا فاطتقا نيب كاذ ذا وهف

 الو ةحارلا ذخال سوننلا اهيف عجرت ىتلا تاقوالا ىف رتغي مل داهتجالا مظع

 اهفيراخزو ايندلا هتلغش

 ءاهدزالاو ةمظعلاو دجلاو خو۔شلا نم ةمالل ناكام ةداعا ىلا هتمههب تضهن
 ملو لامعالا صمئاقن ىلا دولخلاو لالحتالاو لوجا نم اه لح ام ةمداصمو ةيداعلا
 نم سردناام ديدجتو مولعلا حيةنت ىلا يلكلا فارصنالا نم ربك أ ةليسو دجب

 روتف الو عاطقنا نودب سيردتلاو فيلاتلا ىلع بكتاف ءارغلا ةريسلا

 



)( . 

 مو تيب فالآ ةسمخ ىف ليق ىنغملا مظن هتزوجرأ هل ةاتكلوأ نأ يل حولي و
 فلالا فرح ى ةريغص ةعطقب الا رفظأ ملو اهيلع فوقولا ىف دهجلا تلذب

 غلب ن أ دعب هفلأ يذلا عرفلاو ل_صالل لماشلا ) باتك هل علاط ن ه نا

 هحرشل ك.هاز و ع رذو الص ة ةعل رشلا مولع ف هخوسر كردأ داهتجالا ةجرد

 ارب رحن :الكأ أو اهعجأو ةيمالسالا ةيهقفلا بتك اا ىفوأ نم هناف « ليخلا » ىلع
 دهع ذنم ةعيرشلا مولع ةمئاو نيروهشملا نيدهتجملا بهاذم ىلع هعلاطم فقي

 فقو فادصنالاو لدعلا رصتخ حرشلا هحرش ىف هركف لاجا نمو ةباحصلا

 مجحلا ةط_سوتم ءازجأ ة ةتس غلبي فيل أتن كمهانو لوصالا لع ي يف هتعارب ىلع

 مولع هرحبت دهاش ) ريسفتلا ريسيت ( هريسفت ىلع فقو نمو ى هقفلا لوصأ ١ ف

 صيلخت ) هل أرق نمو . ريسفتلا قئاقح راهظاىلع هتردقمو هتدام ةرازغو نآرقلا

 ةغالبلا مولع يف ةعسلاو نايبلاإ ةوقنم هوأ ام لع ( ىناثلا لهج ةقبرنم ناملا

 باتك ىرمهل وهو اهبلاطل اهنادصا نم اهزارباو ىناعملا قئاقح ىلا صوغلاو
 قطنيو رخالل لوالا كرت م موق هيف ىلجتيو زاجملاو ةقيقحلا سوؤر هل ونعن
 : ةرعملا ىمأ لوقب هلاح ناسل

 لئاوالا هه هعطتسن مل امب تال هنامز ريخالا تنك ناو ىتاو

 هلو ىصحت الف هتب :وجأ امأ تائملا تزوابحت دقو رسي ربغف هفيلآت ءاصحا امأ
 مهراكتباو مهبيلاسأ أىن اهئابدأ نم رشكيلع ءانثو ةيسلدنالا بادالاب ةصاخ ةيانع
 مهتافلؤم عبتتب ماخ ءانتعا هل نأ امك ىناعملا قئاقر

 : هلوق يف نيدلل هصالخاو نا ا ةوق كل روصتتو هنطاب ةيناروا كل قرشت
 بابع عومدلاو بحصو لآو دمحم بجحب رومعم ىعبرو

 قاهرالاو تابكتلا نم ةيدمحملا ةمالا باتني ام ىلا ةيلاحلا ةلحلاب ريشي هناف
 نع ضارعالاو راثدنالا نم هلاو ملسو هلع هللا ىلص راتخملا ةنس باصأ امو
 اولأي ملنيذلا نم اهيلع 2 دادتشاو ركانملاو عدبلاب سوفنلا قلعتو اهب لمملا
 ةباجالا ةمأ سوفن يف اهتمواقمو راطقالا كلت يف ةيمالسالا حورلا لتق يف ادهج

 ةطيحملا فورظلا نم تدهاشو تملع امل اذه ىلا ةلمنلا ىنعم تهجو امناو



 ( و )

 كاردالا ءاطسب هرومتيام يغال . هسمت ربكو هتمه مظعلو ةديصقلا همظن ناب إ هب
 ربتعا ءاوس كلذو . هنع هللا ىغر ربك او ىمسأ هناف ةنيعم لاح هب دارملا نأ ن
 لامتحا يلع ءاشنا مأ ردابتملا وهامك اربخ رومعم

 داهجلاو لمعلاو ملعلا يف ء اماع نين امنو ةعسن هرمع ةلج نم ىجض نأ دمب و
 بابشلا هيلا دوعي نأ ىنف ةيندبلا هاوق يف ربكلا ريثأت اكش هللا ةملكءالعاو .

  

 : لاقف لامعالا لئالج نم دادزل

 بايا بابشلا دهع ىلا ىل لهف علصلابو مته مش بيشب تبصأ
 باش حابي وأ نلرادب امذو يفولا فرشلا هل نم نيد مدخاف

 ٠.٠٠. .......٠ ادح هتهدا ىةاط تهجوف كلع ترص هل

 لدي هنأالا _ ليحتسملا ىئمتي دقو _ ليحتسملا ليبق نم ىنمتملا اذهناك ناو

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

 هتايح ىضام آرظن فينحلا نيدلا وحن بجاولا

 فرمما

 كترم ىلع ةأطولا ةد_شو ناردانلا مركلاو سفنلا ةحامس هتافص نم

 هفلك ولو هةح ىف لذبيو فوهلملا ةئاناو ريقفلا وح ةليج فطاوعو . ئابكلا
 رهضو لتبتلاو . تامملا دنع هللا ىلا عزلا ريثك 2 هينا فيلت ام ةميق نم رثك أ
 راقوو ةبيه وذ فيح لك نم بعشلا ةنايص ىلع صيرح مولملا حيقنتل ليالا

 قلا ىف ةدشو

 لوخد دنع نطولا فرش نع دوذلا ليبس ىف هتتامتسا ةليلجلا هلامعا نمو
 دقلو ى قحلاو ةجحلا ةوقب نكلو بارحلا ةوقبال ١٢٩٩ ةنس ةيوسن رلا ةلجلا
 نم بكتوب ام دض ةنوسنرفلا ةموكحلا ءاسؤر ىلا تاجاجتحا ةدع هل تيأر
 اعش ةماقا ىلع ديدش صرح هلو ىرنازجلا رطقلاب نيملسملا عم فيحلاو فسملا
 ةيمالا ةمواقمو حلاصلا فلسلا ربس ىلع ةظفاحملاو نيدلا

 نا نورب نيذلا هدعب هذيمالت اهب ماق ىتلا نَالا ةيملعلا ةضهنلا هراثا نمو

 



 ( ز )

 تدعس مكو اهجئاتنب الا لهجلا ميثارج نم سوفنلارهطتالو اهب الا ةمالل ةداعسال

 لهجلاب ىرخأ تيقشو ملعلاب ممأ

  

 هفلات
 يف انكاس دقف دل هب ىفي ال اهدادمتو هفيلآت ىلع مالكلا ءافيتسا نا

 هروصت هنع ءىش ركذو هتبطخ دارا عم هفرح يف باتكلا ركذ ة ةقي رط هل انخم رات

 تاعوبطملا ملاع ىلا هزارباو همامتا ىلع ىندعاسي نأ هللا ىمع ءيراقلا هب

 : كيلاو اهيف بتكينلا نونفلا ركذن نأ سأب الو

 ريسفتلا . ( عيدبلاو نايبلاو ىناعملا ) ةغالبلا لودالا . قالخالا

 بطلا . ربسلا . مسرلا . باسحلا . ثيدلا . ربجلا . خيراتلا . ديح وتلا . دي وجتلا

 . ةغالا.ةمنسلفلا .ضئارفلا . ةحالفلا . كلفلا . هقفلا . ناتلف ضورعلا . فرملا

 ظعولا .وحنلا . ق ثدحملا حلطصم

 تاءارقلاو هقفلا نم نونفلا يف زيجارأو ةب .7 دئاصقلا ررغ هل
 اتيب نينامثو ةئام غلبت ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حدم ىف ةيعلدب و ةيبرعلاو

 : اهعلطم عيدبلا فئاطل نم ةفيطل ةئامل وحم اهئل أل طمس ىف تمض

 مجعلاو برعلا ريخل دوجولا ىلا مدعلا نم ايشالا جرخأ نمل ادمح

 يف ررد مكلاو حئاصنلا ف هلو . ةربثك ملسو هملع هللا ىلص ءىنلل هحثئادمو

 دادسلا ىلا سفنلا ةيادهو . داشرالاو حصنلا يف ليق ام عيدب نمو ةساغنلا ةياهن
 : ايندلل ليثملا ليبس ىلع هلوق . داعملاو شاعملا يف داعسالاو

 ابانعا حلطلا نم ىجي ىذلا اذ نمو هراد جوملا ىلع ىنبي ىذلا اذ نمو

 وع ب

 , اناعد ناك نم .لك اراقتحا ىلوو ةميتش هافسلاو لذ ربكللو
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اباريما لخادت وأ ءامسلا ىغابت ولو هن زابت هلمع تئش امو



 (ح)

 ث »٭

  

 : هلوق لمأتو

 ااهذا بضخي فيسلاب املوت الو © امدلا هبضخت فيسلاب لوم نكو
 ةمظءلا كل روصتت فيكىزتو ايظع اكيش ىنبملا ةناتمو ىندملا ةماغن نه ىرت

 راغملا ضيضح نع كب ةيئانلا . يرشبلا لامكلاو زهلا جوأ ىلا سفنلل ةنذاجلا
 طاطحمالاو

% 

 اباضغا تبضغا ثيح وأ اضرلا تقو ىوهلا بنتجاو قحلا راد ثيح ردو

 : هلوق يلاعملا ىلا ةحومط ةفيرش سفنو ملس بل ىد لكرظن فقوتسل دقل

 اباحنج كريغو آدوط مه نكو مهلك تن ] مهنا ىتح سانلا قف
 ًاضافختاو الالجاو ةمظع كل رودي ام ةغلابلا ةمكلانم تيملا اذه ىف ناف

 نم اهف قرفتام ههج ىف ةمأ نوكي فا ىلا ناسنالا ىدهن ةمكح . لامك ىف
 ىدتنم هبو . ىقترو مح دتعي هف آادوطو . تالامكلا

 نكنل

 اياضحا شخت 1 مالسالا ةنار ىدل امركم تم وا زلاب شع دب الو

 نكن

 اباطقاو اثو_غو الاددا تسفانت ىذالا ىلع تربطصاو اسفن تبط اذا
 جسن ام عدبأو ظ ام ررغ نم ةديصقلا هذهف

 ئرملا ىم ,ش ل۔قام

 هذه ى انل ىغبني هنا الا آريثك اكيش ءارعشلا لوو ءاملعلا ةذباهج هيف لاق

 نامع لحاطف دحأ لاق. لشو نم ةصم ناك ناو انيدب نيب امم ىتتكن نا ةلاحملا

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

 رباكالا ةارسلا هايلل نبدت ىذلا لضافلاو ىضرملا لماكلا وه 6

 3 د

 رطاو{لا اهيلا تداقنا قرشملابو ةيآ مويلا برغملاب ادغ مامه



 (ط )

 ::ىرخأ هلو

 ىراجم رورسالو قارفلا لبق ىذضرل ا ليل ىشح انضخ املاطلف

 ران رم ةيقب هيلع ثبش ةضف رمم خيرملا امنأكو
 راثلاب بلاطك اميسلا بهش هعورت نيبجلا دوسم ليللاو
 ( : هلوةب صلخت نا ىلا

 راطقالا رئاس فسو نبا لضف ىرج اك ضايرلاىف اهاذش ىرجو

٩ % 

 راصبالاىلوأ ترهب دق ضرالاىن ةيآ ربك أ شرعلا بر هاشنا

 رافكلا ةا وع لازال ة۔ةيلخ . نيملاحلا ىف هماتاو

 نكن

 ران ةوذج ءالا ف :اهس ىرو ىالا مح مهلا ءايحلا زح»أ دق ٠

 رامتالا ةري.اب توتسا ىتح العلا ماه هتاه ه تلعو

 : هنع هللا يذضر ىتوراء اا هللا دب٥ خيشلا ة ةسوفن ةمالع هيف لاتو

 ادرفقت هممصو ىف : ىذلا رصعلا ةمالع

 ىدترا نساحملابو اهلك ىلاعملا زاح

 ىدتقا نم هب زاق هرصع ماما وهف

 نتكنت

 ىوح مع نهو بوبحم نباو ملسم وا راج هأر ول
 ىول ه_نع ىذلا لك اوسنو هحدم ى مهلك اولاغتل

 رعاشلا ةمكح ٠رمىهنلا لهأ ىور دق ىذلاب يرح تنأ
 رباك دحاو ىف ىرولا مج ركنتسع هللا ىلع سيل

 يحاورلا ملاس ن رصان خيشلا ةمالعلا قالطالا ىلع برعلا ر ءاش هيف لاقو

 : ةديصق نم هللا همحر

  



 ( ي )

 اهادع نم ىلا اهنع ربقسو امكحو املع ءايبنالا ثراوأ
 اهاوكش هل تضوف ذا ءاضيبلا ةيفينلا ةلا كردأ
 اهاتاقم ةلامح انزح رار 1 دالا بدنت ةعورم ىنضتت

 % ة

 اهانس ىعسي قرشلل انتتاق سمش برغلا نم تقرشأ ابجع

 ع

 اهانس اذهو :يتابو تمت م س ةيندل ةضيف اهنا
 ث ٨

 اهاصلخ زرم تناو الاةض م يفلا اذ دحعاي تيقلت ام

 هؤام۔

 مظعلارعاشلا اذه ةيثر» ىوس ىدي نيب نكي مل هنا زيغ ريثك هاثر ىف ليقو
 نيذللا نيضحملاغ وبنلاو ةغالإلا رصع انل ىدباو يقيقحلا يبرعلا رعشلا انل ايحا نم
 ىضر لاق ةيرشبلا تاغللا لضفأ اهلمجو مهتغل امهب نيزو برعلا امهب هللا صتخا
 : ةجرلا بئاحس هثدج ىلع ضانأو هنع هللا

 لجع يفو ءطب ىف رمعلا ىضقنيس لجالا ةمج بقارو ءاشتام شع
 ث

 لمتشم ناوكالا ىلع درف دقفل ةمنسآ ناوكالا تضاف نا ورغال
 ع

 لمعلاو ملعلا رادم بطق راصف هفقوم ماق اذ نم بطقلا ىعاناي
 للج لماش شهد سحا لا اهعججأن اين دلا مأ ادرف تيمع

 هب وج

 لكلا سفنالا ثيغم نيلصاولا م ةخونيكلاسلاحتففسوبنبا ىعنت
 لةي ناو لمهي نا سفنلا عورم ممحور ثاوغالا ددم دمحم

% ٭



 (ك )

  

 لحم ملو لحرت مل ةمالسلا كل اهب لازنال ابولق تللح مهن

 لذجلاو ناحيرلاو حورلاورشبلا ىن هتطبغو ىلعالافرفرلا ىف تن ] لد

 لجولاو نازحالا ىف دقفلل نحنو ةدلخ نسح نم كدعو تيقل

: 

 لسالاو فيسلا لعف ةبائكللو مهكرات مالسالا ىب نع الحارا
 لا ل رحملا رمع لتحا ول ام اهم نا ءارهزلا كدهاعم عدو

 ٨ ٧

 ىلب نامزلا ناك ناو ادمح تدلخ ةدمحمل راكذت كتيثر امو

 ريثك ق اخ هنع ج"رختو ةيلمعو ةيملع هل ةدهاش راثآو ةديدع تامارك هلو
 بانطالا لح اذه سالو

 هىحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ر ئس ١ وب ١
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 خسانلا نم للخ هنا رهظي ث انتدايز نم وهف [ ] لكش طسو دجويام
 هركذ لا از ررطضاف 6 يعبطء لاخ ضب باتكلا مام مه) ان دحو دو و

 باوص أطخ رطم ةحفص
 اوفالتي نوذالتب شماه ٥٢ ٤

 تمال تعال « ٧٢ ٠٦١

 نين رال نييفرعلل ٨٨ ٢١

 يكذولو ةاكذلا ىكز ولو ةاكزلا ٩٦ ١٤

 ضيحلا ةمحلا ناونع ١٢٢

 هل د>ا هل ادحا ٢٦٩ ١٧

ةباثالا يلو هللاو



  
 فيلات

 هه

 ةمألا طق ةمألا دهن

 ستيفطافسوب ىب رح خبشلا

 نيملسملا مغنو هنع ىضرو هللا همحر

 هنيل ًاتو همولعب

 هخيشو هيخا ديفح فلؤملا ذيملت هيلع ىقيلطتلاو هعبطب ماق

 2هفطا عكإرا,واوسا ب
 (< ح 1 . , و ر

 هب هنلا فطل

 ةظوفحم عبطلا ةداعا قوقح



  

 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . هايإ الإ دبعن الو . هاوس هلإ ال يذلا هلل دخلا

 () هبزحو فسوب ن مهارب جاحلا انخيش يلعو . هبحصو هلآو دمحم:

 ىلع توملا هب وجرأ . ارصتخم ةيشاحلاو دعاوقلا ممجي باتك اذهف دمبو
 هونملا . صلاخلا بهذلا ل و هتيمس . ارضنح نوك أ موي ليهستلاو مالسإلا

 يشحملارعأ ةلئسم دب داكتال اثلث نوكت داكت ةريثكدئاوز هيفو .:ه “")ضلاقلا ملا

 .ثحبلاو اهتنتأ دمع نعف ةملاح نم ترأر امهمو اهتبثأو اهنررح الا اهرب رحتب

 ريغ ححصأ ام اريثكو يريسافت نم هريغو دازلا نايمه ىلع هليحا تايآلا يف
 ضعبل تغرفتف ينافكو سسأ يذلا هنال ةتس يبأل لضفلاو رثألا يف ححصم
 يمفاشلا ىلع ( نيشلا ) واكام ىلع (لا ) و تلق ىلع ةمالع (ءاتلا ) و هركذي ملام

 رشعم انىهذم وهف ليقب هكحأ و ءالؤه ىلا 4مدىن أ ( امو ةفينح ييأ ىلع ) ءاملا) و

 ةالملا نم فلسلا هيلع ىرجو درو اك ًامبت ينلا ريغ ىلع ةالصلا زاوج ىلع ءاملا صن )١(
 هيلم هنم درو دقو . هبشالا وهو اهيزنت مهضعب ههركف الالقتسا امآ . هبحصو هلآو ىذلا ىلع

 ملسو هيلع هتنا ىلص هصئاصخ ىف فنصلا ركذو ٠ ىف وآ يأ لآ ىلم ىلص مهللا مالسلاو ةالملا

 الالقتسا ءاد نم ىلع ةالصلا

 عرولاو لءهلاو ملعلا نيب نيمماجلا مالعالا نم ناك . قلاتلا هذهبحاصدجو هوخأ وه هخيشو
 . ةيململاناطوالا ىف ةحايسلل ًابحم ناكو ملعلابلطل راطقأ ةدع باج بقاثلا ح,حصلا ركةلاو قداصلا

 كرتنآ دعب ١٣٠٣ ةنس هنع هتلاىضر ىوت ىل ركذام ىلع نامعو زاجحلاو رصمو سن وت ىلا رفاس
 ةتنا هحر ةمئالا بطق فلؤملا مهسأر ىلعو نيدلاو ملعلا لاجر

 لقو صقنو بهذو ىوزناو مضناو دمب و ىنادتو العو عمتجاو رثكو عفترا ىنمب صاق )٢(
 ىشمو مالغلا بشو دادضالا نم وهو

 ملع نا كش الو . نادلا عيفرلا ىأ هونملاو ينادتملا ريثكلا صااقلاب مامالا ديرب نأ لمتحي
 بهاذلا صااقلاب ديري نأ لمتحيو . ىلاعت هتا ىلا دبلا برقتي هب ذا انآش موملاا عفرأ نم ةمي ردلا
. ثداح ملع هنال بهذي ىذلا وأ . هب لمملا كرتو بهذ ىأ صلقت عورفلا 7 نأ ىلا ةراشا ومو



 ٢ ( هللا ةفرعم يف لوالا نكرلا )
=- -» 
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 (فاقلا) و هريغ رخآ بهذم انل ناكولو (ان) ةظفل تبتكثيح دارملا وهو ةيضابالا

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

 ركذ نودب لاوقأو نيلوق ةظنلو ( وأ ) ةظنلب فالالا رك ذاو حيحصلا ىلع

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

 ةصخر اهنأ ىلع اهلقي مل اهلئاق نال لوقلاب ةصخرلا نع ربعأو . ريسفتلا ىلع يآب
 تحص مدنع صخرلا نم اريثك نأ عم هنلاخ يذلا هريغ لوقك هل لوق وه لب

 رمالا ىلع ةصخرلا نوقلطيام اريثك مهنالو . ةصخرلا دح نع تجرخ اهتدأ يدنع

 خيشلا هلعف دقو راصتخا نم هيف ال كلذ تدمتعاو ليلد هل الوق ناك ولو لهدلا

 ىف لوقلاب وه ربعيو ةصخراب ناويدلا ىف نوربعي ةريتكم ضاوم ىف حاضيالا يف رماع
 ناكنيد ىف متيلا ةفيلخ يذضقيالو نيدلا باب ىف ناويدلا ىف م وق لثم ةدحاو ةلئسم

 صخرب نم مبنمو هل ام فالخ ذخأي ال كلذكو هيلع ناكام فالخ متيلا ىلع
 : هصن ام مالكلا اذه نع ريبعتلا يف حاضيالا ىف خيشلا لاقف اعيمج نيهجولا ىف

 نوذخأي الو مهيلع ام فالخ مهم ويد ىف نوضقي ال بئانلاو نونجلا و مايلا ةم۔الخو

 ةلوهسلا ةغل ةصخرلا نا كلذو . خلا كلذ زوج ضعبو مهل ام فالخ مهنويد ى
 نم اهيف دب ال ةيحالطصالا يناعملا نا هيفو بعص ولو ليلدلا فلاخ ام احالطصا و
 كلا هيلا لقتنملا لهسلا ىعرشلا كلا ةصخرلا نا ىلوالاف ىوغللا ىنعملا ءاقب

 بعصلا ببس دوجو عم رذعل بعصلا

 لوالا نكرلا
 باوبا رعو ماقم ىلع لمش و اررهباوتو هلا :ذرعم ىق

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

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

 . سنالاو نجلا اهنكسأو تالاؤسلا ىف هركذو امهيف امو راهنلاو ليللا ىلع اضيأ



 ( هلو لقملا ىلع مالكلا ) . ؛

 بونذلاب مهلقت وا . مهردقؤ مهيأر ةنازر وأ . ضرالا ىلع مهلقثل نيلقثلا اومسو

 نجلا نم دلو الا دحاو مهنم دلوب الو ٠. ءر> سنالاو ءازجأ ةعسل نجلاو ) ق (

 ٠ مدا يج راس ءر>حو ١) ج وجامو ج وجاي ةسل ءازجأ ةرشع سنالاو . هعسل

 عرشلا لبق ءايشالا نا ضب" معزو . همرحم ىلع ليلدلا ماق ام الا اهيف ام مهل حابأو

 ةوق ات روُمْج دنع وهو لقملا م۔ميف عبطو . هليلحت ليلد ماق ام الا ميرحلا ىلع

 هللا همحر فسوي نب ىسيع نعو . ضرع وهف نيدلا ىف رصبلاك بلقلأ ىف ةريصبو
 ليقو . ةروعلا ريغو ( ت) "» مدقلا نطاب ريغ نادنالا ح راوج ىف نوكب نا زوجي

 لب (ت) هنوكسو هكرحو ايظفحو ءايشالا هزييمل مسج وه ليقو . غامدلا ىف وه

 ةويصملاو ةوقلا ثعبنت اهب هلخاد ىف ناسنالل لاعفأ نوكسلاو كرحتلاو ظفحلاو زييةلا

 ناق . ةرباكم الا مهالا اهلوبقل لاحم قبي ملو ريسفتلاو خيراتلا بتكن ةروهشم ةياور هذه )١(

 رثك أنا لاقينأ الا مهللا ملاعلا مب ر نوغلبي نيصلا مهأ مهو رشبلا نم مق جوجأهو جوجأي ممأ
 ضب و ايريسو ناتسكرت بوعشكق رمثلا ممأ رثك أ نأ رهاظلا ناف مهنع عرفتم رشبلا سانجأ
 هتناو جوجأمو جوجأي هنم ىذلا ىناروتلا سنجلا نم نولوةي اك مهناف راغلاو رجملاك ابروأ بوعش
 عم . تيفراملا ءاملا نم دحأ ه۔ا۔ي ملف رثبلل فشتكي مل سنجلا اذه نوك امأ . كلذ ةقرقحب ملعأ
 طارثأ نم ًابيرختو ًابهنو التق هلاصثتساو ملاعلا ى همهبايسناو ث نبن رقلاوذ هانب ىذلا دسلا فاشتكا
 حيحصلا ثيدحلاو ناءرةلا هركذ ام ملاعلا اذه ضارقناو ةعاسلا

 ماعأ هتناو رغصالا رطخلاب ابروأ ىف فرم.يو
 مدع نع اهتح ايا ىرب ےسق ةئالم ماسقأ ىلع عرتلا دورو لوق ءايشالا مكح ىف ءاملعلا )٢(

 كرتلاو لمفلا نيب رييختلا اهناف ةسمخلا ماكحالا نم مسق ىه قلا ةحابالا ال اقلطم مكحلا دوجو
 / ةيعرث هذمف جرحلا عفر وآ

 كردأ اهف لةعلا مكحب لوقي انم ليلقو . انم نيققحملا رثك أ ىأر ةحابالا لصالا ناب لوقلاو
 ثا رهاظلا .هيلا ريصملا بجو عرشلا دري ىتم نولوقي منا الا بيذمت هناف الثم ناويحلايذك هررض

 ةلزتسللا مهو اهرظح ىري مقو . ذثنيح مكح الو مكح رظحلا ذا ءالؤه ىلا ةبسنلاب مهزلاب ريبعتلا
 نا ى 7 مسقو . عيرشتلا ةمكل لطبم اذ_هو هل دب ؤم عردلاو لقهلا وه مكاحلا نا مهدنعو

 لرلدلا ماقام الا فنصملا لوقو ةياكلاب عرشال ثيح عرالا دورو لبق انلوق ىنمو .فوقولا اهمكح
 مهفاف . عرشلا دورو دعب ىأ هميرحت

 جملا ىف جاجترا عوقو دنع هريغت لوصحل خملاب مات طابترا هل لقةلا نا سفنلا ءادع لاق )٣(
 جم نم ةعظق تذخأ هنقح كلذ ضقاني ام اوتبثا رضاحلا رصملا ىف حيرشتلا ءاملع نم آريثك ن آ ريف

 رصحل لاجم قبي مل ضعب لاق رييغت لقأ هلقع ىف هل لصحي نآ نودب ىنثف ةيحارج ةيلمع ىف زاسنا
 ِ ناسنالا نم ةصوصخم ةطقن ىف ( لقعلا ) سفنلا

  

 



 ٥ ( عسيامو . هلهج عسيال امو . فيلكتلا )

 وهليق يبسكا لقملا هنم دلوتيو .ىوهت اع سفنلا هعنمل القع يسو ۔ ناتروكذذمل
 درفنيالو . مولعلا هنه جتنت ةكلم لب (ت) لاوحالا نايرجو ةبرجتلا اهديفت مولع
 غولبلاب لكيو لك اذا فيلكتلا قلعتي ىنبطلابو . 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 بودنملاو يهنم رومأم هنال فلكم كلاف يهنلاو رمالا وأ . مزام ريغ هنال
 ( قا ) هيزنت ىن هنع يهنم هناف هوركلاكبدن رمأ هب رومأم هنال هب

 هكرت ناو ةقشم هرركت نا هيف ةقشم ال تابجاولا نم اريثك نا 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 . ةروملا ىف
 دنع اضيأ هلو . دحاولا ىدثلا يمكتب هلو . ضيحلاو لجاو ىدنلا وأ . تباثلا

 رشع ةسمح غولببف ةمالع نكت ل ناو . سالب فنا سار قرفو توص ظلنب انموق

 رشع ةثالثوأ . هلرشع ةسمخو . اه رشع ةعبرأ وأ . رشع ةعبس وأ . (ص) وهو اماع

 (قا)ىجي انمعراتخم وهو هل رشع ةعبرأو اه

 لخدي ىتح ضئارفلا لهج عسيو نيع ةفرط كرشلاو ديحوتلا ليج عسي ال
 تامرحملاو (ق) اهطورشب هيف كردت ال ام ءاقبب وأ ايجورخب ) رفكيو اهناقوأ

 وأ هتنا دوحجك داقتعالاب لالخا لك وهو . كرشلا وه رفك : نيمسق ىلع اندنع رقكلا )١(
 كلذ هايداو نيدلا نم ةرورفلاب رلع ام راكنا وأ هتوبنب ةجحلا تماق دقو ۔ينراكناوأ هقلخي هتاواسم

 فارتقا وأ . تابجاولا نم هب رقأ امبف ةنايخلا وهو ةمعنلاب رفكو . قسفلاو . قافنلا وه رفكو
 لسو هيلع هتنا ىلص هلوقكث دحلا ىف ًاريثكك رشلا ريغ ةريبكلا بكترم ريفكت درو دقو تامرحملا

 < رفكدقف ًاضئاح ىنأ نم » هلوقو < ضب باقر مكسمب برذضي رانك دمب نمجرت ال الآ >
 « رفكهلاتتو قوسق نمؤملا بابس » هلوقو < رفكد قف راثلا ةيشخ تايحلا لتق كرت نم » هلوقو
 عييرلا دنسم ىف ةتنامهحر ةمتالا ءاور ثيدحلا اذه<ةالصلا هكرت الا رفكلاو دبملا نيب سيل >هلوقو
 هظنلورباج ثيدح نم ىءاسنلاو ىراخباا الا ةماجلا ءاور ثيدحلا هنع هتنا ىذر ىلادلا رواا لاق



 ٦ ) عورملاب بطاخم كرشملا (

  

 .؛ىشب اهيف فراقيوأ . اهبوصي وأ . هبودي وأ . اهلجال اهلعاف'ىلوتي وأ . اهلعفي ىتح

 وه ام ىلع هكرتو هلوق وأ هلف ىف فقو هكح ملي ملام الئاق وأ العاف ىأر ناو
 نا قفاوو هنم أربت نا ال ليقو . كله الإو . فوقو وأ ةءارب وأ ةيالو نم هدنع

 صاعوأ . كلاهوأ . جانف ازئاج قفاوو ليجب لاق وأ لعف نمو . ةريبك هلوق وأ هلعف
 ريمغ وه ىذلا لعافلا زواجتي ال لعغلاو لاقلا زواجتي هنال لوقلا ىف كلاه لعنلا ىف

 لعاف ىأر نمو ( قا )لوقلا ف كلهيو لعنلا ىفمدتتلا هركي وأ. لسو هللا ىلص ىنلا

 الاو هنم ئربتلاو 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 ءون ةعيرش ىلع ناكو انئيبن ثعب هلصي مل نمو لصالا اندنع """ عرفلا
 (ان ) هللا ةفرعم تابجاولا لوأو . ادحأ ري مل ولو "» كرشلا ىف رذعي الو . ( ص)

 مالكلاف رغك_لا يف لخد ةالصلا كرت اذا ديملا نآ هانعمو «ةالماا كرت رفكلا نيبو لجرلا نيب »
 ىضقن ا اذا ىتم تقولا ءاضنتناو ةد_ذا مامت الا كنيب و قب ام لوقت برعلاو ط ردلا قاسم قاسم

 ف لاكشا الف مهتنسلا ىلم دوجومو مهتفل نم فورعم اذهو ابراحم كنثج اننيب بورغملا تقولا
 هتبلا ثدحلا

 ناو اعاجا اكرش رةكاهوجول ًاركتم اهكرت ناف رفاك ةالماا كرات نأ ىلع ًاحبرص لدي ثيدحلاو

 افدارم ركلا ےسا اولمخو نيرفكلا نيب انموق قرفي م املو ةمعن رفكر فاك وهف رارقالا م اهكرت

 نم مهنف اهبوجوب رارقالا عم ةالصلا كرات كي ردت ىف اوفلتخاف ثيدحلا نمم مهيلع لكستأ كرشلل
 رهاظ نع هب اوجرخ اليوات ثيدحال اوفاكتو هكرشي مل نم مهنمو مهحمز ىف رهاظلاب اذخأ هكرش
 عرشلا دوصةمو ظفللا

 نم ةبولطملا ةدابعلا « مكمر اودبعا سانلا اياي » ىلامت هلوق لثم ق مه باطخلا لومشل )١(

 هب الا متي ال اي رسا ءىعلاب رمالا نال . هب الا حمن ال ذا نامبالل ةلماش رافكلا

 ة دابعلا بوجو عنميال كرشلاف اهلبق ءوضولاب رما ةالصلاب رمالا نا ام: نايمحلا ىف بطقلا لاق
 قبامت نال ةدابمال ةللاك « مكقلخ ىذلا » يلات هلوةف . هكرت دمب اه لاغتشالاو هكرت بجح لب
 ةيملاب نذؤي قتشااب مكملا

 دهاش مظعا نيولملا ددجت ىفو نوكلا عناص كاردال بابسالا رفوتو نئالدلا دوجول )٢(
 دحوم نودي ءىش دجوي الو .تاي الا ربك ا هسفن ىو دومعلملا هلالا ىلع

 راهةلا دحاولا ىلع نالد, النا جاج تاذ ضرالاو جاربا تاذ ءايلاو

 دحاو هنأ ىلع لدت ةبآ هل ءىت ك . ينو

 



 ٧ ( هللا ةفرعم بح لوالا بابلا )
-- 

 (ق) رظنلا وأ ( ص ) وهو
 مث ةرمعلا مش جحلا مث موصلا مث ةاكرلا مش ةالصلا مث ناميالا نع ةمايقلا موي لئسي

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

 (قا) ةنيابتم وأ

 لوالا بابلا
 لوم و فو

-= ___ _- 

 صوصخم ماع هلاالف وه الإ هلإ ال هنأ هب رارقالاو هناحبس هللا ةفرعم بجنت لو ريا

 هن وك ىف ىنثتنسلل عضولا بسحب ماعلا لومش ىنكي لصتم ءانثتسالاو هللا هيف لخدي ظ

 لك اذكو كلذك سيلو هللا الا هلوقب ملسأو هتيانعب كرشأ هلوخد ىنع ولف الصتم

 ىنثنسملاف . ىنثتسملا هيف لخدي مل هنأ رمألا لوأ نم هنم ىنثتسملا داري لصتم ءانثتسا

 ىف ىنك كلذكس يلو اقداص ناكم ابذك ناك الاو صودملا هب ديرأ ماع هنم

 اعضو ىتثتسملل هنم ىنثتسملا لو.ش ءانثتسالا لاصتا

 تانص نع لاعتم . هللاب هريغ ىسي الف ةدابعو العفو ةفصو اذ دحاولا وهو

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

 ءاقبو اقبس ىأ مهئانفو قلذنا دوجو بسجب ةيرخآو ةيلوأ هل نا هتيرخآل رخآ الو
 دجوام ءىشلاو . ءىش هنع ىنخي الو ءاقبلا كلذل رخآ الو قبسلا كلذل لوأ الو

 يابلا دوجوملا وأ . هل دوجو ال امو كالذ و أ ) ان ( دجوي امو ىنفو دجو امو قبح

 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 اهدج امأو اهثودح لبق وأ اقلطم تاقولخلا مدع لزالاو

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

 ( قا ) امهنيب لازي الام هل ةياهن الام دبألاو . ءىش الو هللا نوكو أ . هل ةيادب

 



 ٨ ( ىلامن هتافص يلع م لكلا ١

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

 زع هللا فلخي الو . ءىش ىلا ال كرتلا ىنعمب ىتلا بلسلا ءامساو ( ت ) لاحملاو

 . اربجم سيلو رايتخالاو بسكلا ىلع بقاعبو بيثيو ديعولا الو دعولا لجو
 لئالدلاب رهاظ وهو . رهاقو دجومو كلام ىنعم هقلخ رئاسو شرعلا يلع وتسم وهو

 هملع لوزي الو اهب هملعل لوأ الو نوكت نأ لبق ءايشالاب ملاعو . ساوهلا نع نطا

 لامفالاب هملعهرصب و. هلوبق ىلع قلطيو لا وقالإب (')هماع هعسو . تاوديلا هلودبت الو

 . لاوقالب ريصب لاعفالب عيمس زاوج ءايضلا ىفو .ضارعالاو ماسج ألاو تافصلاو

 مالكلا قلخ هللانا ىورامك ةرجشلاو ءاوهلاكءاش ثيح مالكلل هقلخ هماكت و همالكو

 هقلخو قولخم ناسل ىلع هؤارجاو . ليربج الو هتبج هعمست الو 4اکى سوم دسح ىق

 فصوب الو ةفص وهف كاذ ىف دضلا ىنن دارملا ليقو . لف كلذو قولخم هب ملك ام

 الو ةكرح الو ضرع الو مسب الو .حراوجلا نم اهريغ وأ ناسل وأ نيع وأ نذاب

 ناكم الو نامز هيوحي الو نوكس

 هظفح الولو لابلاب .رطخي ام لكل فلاخم ةردقلاو علاو ظفحلاب ءىش لكمم وهو

 بسكلاو حيبقلاو نسحلل قلاخ . اهل ىتبملا هناف اهنيح ىف مدعلا ىنا ءايشالا تمجر
 قلتي ملعلاو . رودصلا تاذب ملاع . ناكلل ديرم . . نكممل ىلع رداق . امهلعاف نم
 ىعم قلطتو ناكلاإب ةدارالاو نكملا ةردقلاو دجوي وأ دجو ىذلا نكمللاو بجاولاب

 لاق نم قفانو ىري الو . نوكي ال وأ نوكبي هنأ ءىشلا ىلع ءاضقلا ىنمبو ملل
 ةمعنلاو . ايندلا ىف ىري لاق نه كرش أو . ءارسالا ةليل دمحم هآر و ة ةرخ آلا ىف ىرب

 فاشكتاهرهب وهل تاعومسملا فاشكنا همف هل ءايشالا قئاقح فاشكما ىلاعت هتنا ملع نا )١(
 وهو ءىث هلثك سيل ىذلا قحلا دوبعملاب قئاللا قلطملا لامكلاو لالجلا و انهو هل تارمبملا
 ظ اضكتا هل تامومللا فادكتا يف فاك هتاذف . اذه ريغ ىف هنع هللا ىضر هتبثا ام ريصبلا عيمللا
 فاشكتايفقاك هت اذ و . املع ىسن ز ا ةمئاق تاذلاىلع ةدئاز ةيقيقح ةي وتعمةفص لا جاتحم ريغ امام

 ام هفيلآت ضمي ىف تاطقلل تي .و ىلا تركذت رطسالا هذه تبتك ذاو جلا امات افاشكناهل تاطومسللا
 رك ذ ةبسانمل اذه ن ] نظأو تامولمللا فاشكنا يف فاك هتاذ ىلوةب ىنم لبقتي ن ] هللا وجرا هانمم
 ىقم أطخلاف الاو قظقاح قدصت نآ هتنا وجراو فراعملا فرعأ ةلالجلا مسا هيوبيس لوق



 1 (لوسرلا ةفرعم بجم )

 هب طحتو )٨ هب ونزلف ةكوش وأ ًامه ولو ناسنالا بيهي امو . لدع ةمةنلاو لضف هنم
 بصنب الا ةبيصم هتباصا ىلوتملا ريغ ىف لاقي الو ةجردلا ءالعأل وأ لم نا هنع

 هيلع باثي ام دارملا سيل هنأ ىلع لدت ةنيرق
 ىنمو . هللا نم ةمحرب الا لسو هيلع هللا ىلص انئيبن ولو دحأ ةنجلا لخديالو

 .تافصب فصتا نم دبعأ تكرشأ الاو ىسملا الو سالا ال ىنعملا دبعا ضب لوق

 تدبع لاق نمو اهب فدتا نم وه ىنف هريذل دجوت ال هللاب ةصتخم ىهو لامكلا

 نم ن أ مو أ امم رف سالا هنمضت امل ال همسا ةهج نم هدبع هن اك هللا ىع ناف ىم ملا

 ل نذوي قتشملا ىلع كلا ن ذل ةدايعلا قحتسي ًادانع هللا ىس وأ ا ىحس

 دوجولا بجاولا دارا امتاىسملا دبعا لئاقلا ناف الاو . صيحمت : كلذو . لطاب كلذو

 لوقت كنأ ىرت الا رفكي مل تاذلاب دوجولا بجاو ىنعو مسالا دبعا لاق ولو تاذلاب
 وه هؤامسا

 نب دمحم هنا هب زارقالاو ملسو هب هلع هللا لض هلل لوسر ةفرعم بج ىناتلا

 هدجالو هيباةفرعم مزات ;ال ليقو . اضر أ بلطملا ذبع هدج ةفرمه مزات ليقد . هلا دبع

 مزلت الو ٠ همسا. .فرعي نأ ها ٠ زجا هرضح نمو . ىدا هن أ ةف ةفرعفو؛همسا ةفرعم لب

 ءابنالا ماخ هز و ة ةنيدملاب هربقو هترجهو ةكم ثبو دلو ىحثاه ىرع هن ] ةفرعم

 اهلهج ؤأ هتافو ىف كش نمو ٠ ضعبل افالخ ةجحلا موقت ىتح هللا تالاسر غلبم

 هلاثمأ ىف اذكو . كرشملا ماكحأ هيلع ىزجنال نكل كرش ةلصخ بكترا يأ كرشا
 ٠ ةكالملا ةفص ىف 7 اهيف هتوم لع موزاي لوقلا ىلع ةنيدللب هتوه لبس

 : لاوحأ ةثالث غيلبتللو

 هبسكو ناسنالا ةردقم تحت ىذلا وه ذا بئاصملا ىلع ال ربصلا ىلم باوثلا نا ضعب لاق ( ١(
 هناو مهيلد دتشي نيلاصاا نا » لسو هياع هتنا ىلص هلوقكب ابلا اذه ىف ةدراولا تداحالا هدريو

 « ةجرد اه هل عفزو ةئيطخ هنع اهب تطح الل كذ قوف اف ةكوش نم ةمكن انمؤم بصي ال

 17 نع هبعش ق قميبلاو 1 املاو نايح نباو دح آ هاور

 اهادي ةكونثلا. ق جح نرزج الو مه الو صن الو بصو نه ه نمؤملا بيصي ام » هلوق و

 ٠ > -« ةاثيس نم هب هللا رفك الا

 ءاشي نم همؤي مساو هللا لضفف بئاصملاو مال الا باوثىل٥ ةدانز ربصلا ىلع باثيو

٢ 



 ١٠ ) نييرادلل م ع ينلا دهع (

 هباتكو أ هلوسر وأ ملسو هي هيلغ هللا ىلص هللا لوسرسنوكي نأ (ىلوأل (

 رذعيف ءين نبد ىلع نم هربخ لصي ال نأ ( ةيناثلا )

 اجو رامع وبأ اهلعجو رذعب الف نيد ىلع نكي ل نم لصي ال نأ ( ةثلاثلا )

 لأب ءينلاو لوسرلا ظنل قالطا روجو . 7 هباتكو أ هلوسر غيلبتو اهجو هغيلبتو٠

 وذ اتوَضلا ضفاح حفاص فاع مضاوتم وهو ( ص ) يلع نآرقلا يف درو امك هيلع

 سوأ نب مل ةميظع ةكرب هحتف لبق هيف عطق هنا كلذو ماشلاب هكلمو مظع قلخ

 سوأ نب م طعأ هن أ يورو سا لامآ يف يهو نبيميقلا ةكرب رب ىسنو يرادلا

 هللا دبع نب بيطلا هخأو هللا دبع ن هللا دبع يأو سيق نب ديزيو - هخأو

 : هف ا ًااتك ةلا هولأسو اوملسأ ا دقو نامنلا ن ةيكافو

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

 امو ميهارب 77 موهطرملاو نوربحو نويع تبب ط بهو ضرالا هللا هاطعأ اذا

 ديالا دب أ ىلا نميه

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

 : هيف بتكف [جاتك مه ددجي

  

 يإ . هباحصأو يرادلا م هللا لوسر دحم _ ىطعأ ي ىا _ )1( ىطنأ ام اذه

 ليذهو ركب نب دمس ةغل ىم هري لاقو نولا ةنل ىه ىرهوجلا لاق يطعأ يف ةنل ىتنا )١)

 ` ءاطلا ترواج اذا انوت ة:كاسلا نيملا نولمجع راصنالاو سيقو دزالاو.

 هطنا لجرل لاق ملس و هيلع هتنا ىلص هنا ىهشلا ىور ايف ےل۔۔و هيلع هتنا ىلص ينلا اهفرش دقو

 ءاطدلا د ثيدح ينو ىطمم ىأ ىلعنمو لوم هتلا لام ناو رخآ ثيدح يرو . هطعأ ىأ اذكو اذك

 ةجيبتلا اوطناو لئاول هباتك يفو ىلقسلا ديلا نم ريخ ةيطنملا ديلا رخآ ثيدح يفو تيطنأ امل عنامال



 ١ ١ ) كرفلا نم هب ناسنالا جرخ ام (

  

 ةيطن مهيفام عي جو مهتمرب مهارا تيبو موهطرملاو نوربحو نوينع تبب كيطنأ _
 هللا هاذآ هيف مهاذآ نش دب ألا دبأ مهباقعالو ل كلذ تملسو تذفنو ت

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

 هذننأو ركد ينأ ةفالخ يف كلذ حتفو

 : ايسق رشع ةتسو ةمدقم هيفو لاملا

 ةمدقملا
 ۔ الامجا اهب رارقالاو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس هب ءاجام ةيقح داقتعا بيحي

 قطني ملو نهدقتعا نم نا ضعب لاقو . ثالنلا لجلا داقتعا ينكي ليقو
 امأو . قفانم كلذ هيفكي دهنحم ديلقت نودو داهتجا نودب لاق نم ناو كرشم
 وأ هلابب رطخي وأ هنع لئسي ىتح مسو امو هتقو ءيجي ىتح عسو ام هنمف ليصفتلا
 كلم وأ ءين نييعتك ةجحلا موقت ىتح عسو امو هللا تافص نم ةفص نبيعتك هركتي
 قحلا ريغب هيف لاق.اذا رذميال نكل ثب .راوملا مس ةك هب ماق ماق نم دجو ام ادبأ عسوامو

 هف طلا بوص وأ لهجي هفراق وأ

 هللا لوسر ادح نأو هللا الإ هلإال نأ داقتعالاو رارقالاب كرشلا نم جرخي امناو
 عبرأ نمؤي ىتح دبع نمؤي ال » ملسو هي هللع هللا ىلص هلوق امأو . قح هب ءاج ام ن و .

 توملا دعب ثعبلاو قحلاب تثعب يلاو هللا لوسر يلاو هلل الإ هلإ ال نأ ةداهش

 ولو امهنال ةدحاو ةلصخ ردقلاو ثعبلاو لماكلا نامالا دارمل نأ ههجوف « ردقلاو

 ثمعبلاو ةلاسرلا وأ . امهب ماتهالل ركذلاب ايحصخو قملاب هلوق ىف الخد دق نكل:اريات
 الا هديحوت مت ثالثلا لجلاب ىنأ نمو ثلاثلا يف امفوخدل ثالث دارملاو ةدحاو قحلا

 ةنا ىلص هنا لوسر ىطنأ اماذمه ىرادلا بقل هباتكو آ ةقدصلا ىف ماعنالا نم ةطسوتملا ىأ.)
 جاتلا ها ٠ هدالوأ دنع ظ رمع وهو فيرشلا ءابنالا اذه نومسيو ا ملسو هيلع

 دمض ءاطنتسا ةغللا هذه ىمستو تلق

 



 ٢ ١ ( ءانفلا دعل ءاشالا ري هم )

  

 .دنع هديحوت منيال هنأ انرورمج ركذو هيف كذ وأ ةيتآلا ماسقألا نم امسقركنأ نا ۔

 اهتءاربو ةلجلاةيالوبوماسقالا ةفرعم الا هللا

 لوالا مسقلا
 تو لقاع لك نأ داقتعا وأ . ىلاعت هللا الي تو يح لك نأ داقتعا پبي

 .لوقلا ىلع رانلاو ةنجلا الا ىشالاتلا ىلع ةيناف اماك ءايشالاو لوالا روهشملاو ( ق)

 ماودلاو بالقنالا ىف نيناجملاو لانطألاو نيفاكملاو : نآلا ")امهدوجوب

 ناولا رئاسو رافكلا لافطأ ىف ليقو . ىشالتلاو بالقنالا ىلعف ناويحلا رئاسالاو
 توملاو . ناف ريغف بنذلا مجع الاو ليق . لافطالا ىف أطخ وهو ىشالتلاىلع ءانفلاب

 تولملاوأ . مدعلاو ةكلملا لباقت امهنيبف جازملا لادتعا عبتت ةوق ةايحلاو . ةايحلا عاطقنا

 ناب بيجا و .داضتلا لب اقت امهنيبف تؤللا قلخ لجو زع هلوةل لا ف ةقولخم ةيفيك

 رظنلاب لك لقعت ناف نبدوجو اناك نا نيلباقتملا نا كلذو . (ق) ريدقتلا قلا
 . ضايبلاو داوسلاكناداضتهف كالذب القتي مل ناو ةونبلاو ةوبالكن افياضتم رخالا
 هصخش بحب يدوجولل الباق عوضوملا نوكهيف ربتعا ناف ايمدع امهدحأ ناكناو

 نع اهمدمك برقلا 4دخح وأ ةأرملا نع اهمدعك هعون وأ درعالا نع ةيحللا مدن

 ربتعي مل ناو مدعلاو ةكسَذملا لباقت نالباقتمف ةرجشلا نع اهمدمك ديعبلا وأ سرفلا
 بلسلاو باجيالا لباقتف داوس ال ناو داوسلاك كلذ

 داعتو ءىش ريغ ىلا مدعتو ءىش ريغ نم تقلخ نضح مدع ءايشالا كالهو
 بلصلا لقسأ لدرلا ةبح لثم وهو بنذلا مجع نا درو ام ىنعمو . ءىش ريغ نم
 ةيناغلا نايعالا ديعي هناحبس هللا نا هنم تبني ناسنالا ناو ىنفي ال صعصعلا دنع

 نيةتدل تدعأ » ىلامت هلوق لثم تايآ ىف ىضاملا عيصكه يلت ةلدالا رفوتل هبشالا وهو )١(
 الاثم يف ے ةنملا كجوزو تنأ نكسا مدآ اي انلف و - نيرفاكلل تدعأ

 انا - هتنا رمأ ىتأ » هلوةك عوقولا قةحت ىلع لدي لجو زع هتنا مالك يف ىضاملا نا ثحبيو
 > رثوكلا كانيطما

 اهترهشو دوجولا لالد ةرتكل حيحصلا ىلع ناتدوجوم امهو . مامالل ىنأيسو



 ١٢٣ ( ةعاسلا مايةب ناميالا )

 . اضيأ ينغي هنا قيقحتلا نا ٣ كلذب الا ةداعالا رذعتل ال ةمكل هيلع اهبكريو

 نكل ىا عطقنم بكري هنف بنذلا مجع الا ىنفي مدآ نبا لكثيدح ى ءانثتنالاو
 تالاؤسلا ةيشاح ىف هتطسبو.ىل رهظ ام اده . هتداعا دمب بكري هنم بنذلا مجع

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

 ناو ابرو اهبر تالاؤسلا ىفو «اهترةمالا دلت نا > ثيدحلا ىف امك اهنم تامالع

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

 كلذ لبق دوجوم كلذ لصاف الاو ةدالولاو ىرستلا ةرثئكدارملا لعلو لاق اذك

 ديريو ماعلا اذه ى ةلخنلا تدلو لوقي كلذ لثمي ريبعتلا انخيش ةداع نهو نامزلا

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

 وأ ةأرملا ىرتشت ىتح ىرارسلا عيب رثكن لقو اضرأ لاقو ۔ هلل دجلاو ديسلا ىنعم

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

 ىق لماعت هانعمف ةرح دلولا مأ لسو هيلع هللاىلص هلوق امأو . دلوال ةب وبرم اهنا 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 عمابحت اهناو مادختسالا

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

 ةعاسلا مايق اضيأ قلطيو . هدعب امو هنيب امو هلك لذل ماعلا عساولا تقولا ىلعو
 مايق تقو داري نا حص ةمايقلا موي .ليق اذاو . توملا ةخفن عوقو ىلع ةمايقلاو

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

 ةخنن ىلا ايندلا نم توملا ةخفن دمب امو ايندلا ىف توملا ةخفنو عزفلا ةحفنو

 ايندلا ءانف نيب ام » لسو هيلع هللا ىلص هلوق امأو ني ملا دوجول (ظ) (ص) وهو ثعبلا



 ٤ ) باسحلاو - ثمبلاب ناميالا بحم (

  

 .نه وأ . ايندلا لهأ ءانف نيب ام هريدقت لعاف ةنس ىأ « نوهبرا ثبلا تقو ىلا
 هذه ءانف ناعفترت الو نام.تبن ال ناتضقانتم ةرخ الاو ايندلاف امهيلعو ةرخآلا

 ءانف سيل ناعغترم نادض اهف ة هرخ آلا . نم الو ايندلا ن ٠ ال وا أ . كات ثودح

 كام و . خفنلا ق ل رجب> هنعل وأ . لفار ال خننلاو . .ىرخالا ثودح امهادحا

 ةرخآلا فلاخت ايندلا نا ركذو ليلدلا ف كلذ ضب بوقعي وبا ركذ (قا) رخآ
 ةدملا كلت ىسنت و . ءايحالا طبت رم هي ر آلا ف كالملا ناو . . مدع ىا داسفو نوك اهناب

 . (ص) ىلع ةرخ آلا ىف وذ ةعاسلا لبق تام نمو . اقلطم ليقو .ريخالاىلع خزرللا

 (قا ( خزربلا ف وأ . ايندلا ف و

 ثلاثلا
 . روهجللا دنعو (ان ) اهنيب ةينافلا داسجالا وه ثومبملاو ثبلا داقتعا بجي

 فلؤي و . نالوقلا هلثم وأ .هنيعب اهنم ىنف ام داعيف (ق) لطاب وهو اهلثم داسجأ وأ
 ءاقبب ليق اك ماسجالا ال ةايلا معل امنا ءانفلا نا ىلع ىبم كلذو ىقبو قرت ام

 ركذو ءازجالا قرفتو توملاو ضحملا مدعلا لمشي ةي آلا ىف كالهلا نا ىلعو شرعلا
 ضرالاو تاو.سلاو شرعلا ءانف ىف ربخ تأي م هنا لادلا ىف بوقةعي ىنا نع خيشلا

 لوق اودعبتسا ءاهلا ناو اهؤانف زاجو رشحلا ىلا تيةب نفت ملناو تداع تينف نا ,

 لزالا ىف اهلاحكم دعتو ىنفت ضرالاو تاو.سلاو هنود امو شردلا نا لوةي نم

 عبارلا
 راهظاو هريغ نم هزيمتو حلاصلا لمعلا ليصفت راهظا وهو باسملاب ناميالا ببحي

 ماقملا ريرحت اذه . هلمعل ىسانلا ريكذتو باتعلاو باوثلا رادقمو دودرملاو لوبقلل
 ليقو . ضعب نع لئس ولو هلك ائدشف ائيش هلمع نع كرشم وأ ءىن لئسي الو

 ةنجلا لخديف اريسي اباسح نمؤملا بساحيو . هيف ثحب ريسنتلا يفو . كرشملا لئسي

ةشقانملا ىقن دارملاف نمؤملا نع باسحلا ىفن درو ثيحو . رانلذف اريسع قفانملاو



 ٥ ١ ( ةكالملاو هباقعو هللا باوثب نا:الا بجي )

 سماخلا
 هئايلوا باوث اهناو اهمساب اهتفرعمو ةنجلا وهو هنايلوال هللا باوثب ناميالا ببح

 ةمباسلا ءامسلا قوف ىهو نيتاسب و راهناو روصق اهناو ليق .اهل عاطقنا ال ةرخآلا ىف

 سح اسل أ

 هؤادعأ اهب بقاعم اهناو اهمساب اهتفرعمو رانلاب هئادعال هللا باقعب ناتيالا بجي
 تح ىهو ةراجحلاو سانلا اهدوقو ةملظم ءادوس اهناو ليق .اهل عاطقناال ةرخآلا ىف

 هللاو.. اهترهشو دوجولا لئالد ةرثكل (ص) ىلع ناتدوجوم امهو ةعباسلا ضرالا

 ةنجلا نم باب حتف امهب ءازجلا تقو لبق امهقلخ ىف ةمكحلاو .هلاعفأ ىف مكح هن احبص
 ىذلا هناكم ىريل رانلا نم بابو رضخ أ راط ة ةروصب وهو اهيف هيحنت و ه . ىف ديعسلل

  

 ريشبتلاو .هتاف ام ىريل ةنجلا نم بابو اهب بذعي ىقشلال رانلا نم باب حتفونم هللا هاب
 اهيف ناو ةدعم رانلا ناب راذنالاو . رخدم اذكو اذك ن ٦ الا اهف ناو ةدعم ةنجلا ناب

 تلاقو . هللا لع بجاو ال ذا ةحلصملا ةياعر بوجوب لوةن الو . ا ذكو اذك

 امهدوجو بف ضعب فقوو. ن آلا امهد وجو ةفرعم مزلي الو ة ةمانقلا مو ناقلخص ةلزتعملا

 همدعو نآلا

 جب اسلا
 .مهو . رخ آلا ريغ كس "رلاو رسنالاو مهناو هكش اللا دوجو داقتعا بجحي

 7 س
 نوبرمم مهف برقلا ىعم بر نم ء رلا فيفختب نويب وركلا ة ةعست ءأ٠ زجأ ة ةرمع

 راهنلاو ليللا نوحبسي:مهب لازي هناف هوركملا بركلا نم و أ هللا ىلا مهب برقتي وأ
 .بسن ءارلا مب ا نييناحورلا اهباحصا ىسل و ةلاسرلاك هللا ءاش ءرجو . . نورتس ال

 ميف ةمحرلا وأ . دسجلل حوراك وه ىذلا ىدهلا ىنب سايق ريغ ىلع حورلا ىلا

 وأ . هلل كح وأ . ةوبنلا رمأ وأ . لاعالب مريلا ىحوي هناف ىحولا وأ . ابج نومحار
لثمو باقفلاو لزالزلابو ءانالا ىلا لسرم هناف ل رج> لثم كلذ نوأ مهاف هرمأ



) 
 ١٦ ) مهةح ف زوجميالامو مهتافصو ةكئالملا

 ليربج لبق هيلا السرم نبنس ثالث لسو هيلع هللا ىلص ءىنلاب نرق دقف ليفارسا

 نولسرم م۔منف هناوعأو ليئارزع لثمو تابنلاو باحسلاب لسرا ليئاكيم لثمو
 نيذلاو بازحالا مويو نينح مويو ردب موي مهلسرأ نيذلا ةكئالملا لثمو . توملل

 هلهأو . ظنحلاكو ةنجلا رمأ ةيالوو رانلل ةنازملاكر كلذ ريغو رافكلا كاله مهلسرأ

 ددع ىلع نورصمتالوأ .نونالثو وأ . ةتسوأ .ةسمخ وأ. ةعبرأ وأ .ناسنا لكل ناننا

 لف ام لكدأ (ص ) وهو رهظ امم بقامي وأ هيلع باني ام نوبتكيو (قتا) مول
 رهظ ام وأ .باقع الو هيف باوث الام مهغحص نم لقنلا دنع ىحميو ضرم ىف انين أ ولو

 نآلا ىلا ضعب لبق ضعب ةتوافتم هنتلخو ( قا ) هيلع هلل مهملطي نأب هلق ىف امو

 اوقلخ و أ .توملاو قاللا ىف ةنوانتم ر وا أ (ص) وهو ةمايقلا موب مهنومو ةدراولا راث 7

 طخس ال مبنع ضار هناحبس هللا ن أ ىعم ءادعس مو ) قا (ة ةرم نوت و.يسو ةرم

 ماقمل ريرح : اذه ل أتلا عبط مهف قاخي نا ىلع رانلاب 7 .ذعف مهيلع

 محل وأ نونج و أ ةاونط و ٦ ةث ونا و أ ةن ,روكذ وأ ة وهش و أ بعتب نوفصوي الو

 وهو كرشأ !كلذ نم ءىشب مهعصو نمو شطع و ا عوج و ] لوب و أ طئاغ وأ مد و أ

 ةفص ىفو كرش ممنغص ىف أطملاو (ق) رهشو ان الاو هب مهلك مهفصو نا وأ (ص)
 ناسللاو مغلاو سأرلاو ةحنجالاب نوفصوبو . كرش ةهجاوملابو قافن لي وأتلاب' هللا

 كلذ وحنو قاسلاو ةبكرلاو لجرلاو ديلاو قنعلاو قتاعلاو نيعلاو هتمحشو نذالاو

 ليثمتوه امناف (لمفأفيكىيري ءوضولادعب هجرف ليربج حضن) ثيبحامأو .جرفلاب ال
 حضنلا نم انموق ىور ايف هل ايلع ةبكرلا قوف ام ىلا وأ ةرسلا تح ام ىلا بصلإب

 قاش رمأ مازنلاب موصلاو رافغتسالاو ركذلاو ةالصلاو جحلاو ءاجرلاو فوملابو
 ةدحاو لجر ىلع مايقلا لثه بعت مهقحلي ال اوناك ولو ةلجلا ىف هل صقنم دسجلا ىلع
 نأ دب ال قولخم وه ثيح 7 ه قولخلاو نوقولخم مبف اديدش اعباتت حيبستلا حيبستلا عباتتو

 م ال ناكولو صقنمو اهل فعضمو تاذلا ىلع ضعب نم دشأ اهضعب هلاوحأ نوكت
 هل ترسكنا اكلم نأ ىور ام لتم اهل ملأتي الو هرسكب ةدشلا هلانت لبجلاك اهل
ىنعمب برغملا ىتمكر ريخأت هلع قشي تاملا نا ءاجو لمع ىف هل هللا ليجعتل ةشبر



 ١٧ ): قيلي امو ةكئالملا ىلع مالكلا )

 برغملا ضرف بقع اهب رومأملا ر اكذالإ ريخأتلا كلذ يف دعي الو كالذ هركب هنا
 ةءارق لثمو . ةرم نيعبس رافغتس ألا لثمو . اعبس رانلا نم هللا ريجتسأ كلوق لثم.

 مهب ولقب حيبستلا وه مهموص نوكي نا نكميو . لا دهشو لوسرلا نم آو ىسركلا ة ةر آ

 مهل حيبسنلا نا زئالا ءاج هنا كلذو ةلجلا ىف دشأ نوكيف ناسللا حيبستلا مهكرتو
 ماقمل ر ١ اذه ءادغلاك

 مهو, . اهنم لكالا كرت مهموصف دلخلا ةرجش نم نولكأي مهنلا ضعب معزو
 هتفزرعمو اهب ليربج صيصخمو م نالو بجتو . .ةرونتم ماسجأ ا و أ مسج روذنلاو راونأ ا

 . مداو رانلاو ةنجلاو ن زآرقلاو دمعو هللا ےساك ةداملا هذه نم هتاغل ىدحاب ےسالا اذهم.

 بنذال هنال رانغتسالاب ال هللا ىضر ىهو ,7 ةمحرلا بلطو ةعاطلا ىلع مهبح مهي نالوو.

 نم اقافن 7 و عيطي نم عبط اوعبطو ىصعيال نم عبط اوعبط مهرايتخا نوةطم . . مه

 عم ةصعملاب تورامو توراه فصو نمو ب : كرت و أ ةعاطلا ىلع اوعبط لاق

 ىلع قافن الف ناسنالا عبط ىلا امهجارخا ىلع اع امأو ى ةكناللل فصو ىلع امهناقب

 ملاعأ |يلع مهباوثو . ةكالملا نم امهريغ اهب فصو نم كرشاو .ةيصعملاب امهفصاو.

 نماسملل ايادهلا لاصيا وأ . ةعاطلا ا قيفوتلا نم ممقفاوب ام وأ . . مهنع هللا ىقر

 روكذملا مهنع هاضرو (قا ) لجو زع هلل ةدابع لكوأ ايندلا ف نيرفاكلل باتعلاو
 نو اري و 7 و . وه اهنال اباوث نوكت ال تاذلا ةفص نال تاذ ةفد ال لعف هفص

 رهاظلاب
 تادابعلا نولصحي نينمؤملا نالو ش مدخ ممال مهم لضفأ نوملسملا مدآ ونبو

 (ص) وهو فسوي بوقعي وباو رزخ وبا لاق اك سفنلاو نيطايشلاكمنا وألا دوجو مه

 ةكنالملا ليقو . هب ثيدحلا دورول حصأ وهو اعيج مهنم لضفأ دحاولا لسملا ليق لب
 نم لضفأ ةيصعملا نم نمؤملا ةبوت نا ثحبيو«مهرما ام هللا نوصعيال » هلوقأ لضفأ
 » ميرك كلم الا اذه نا ارشب اذه ام» هلوةلو عناوملا دوجو ثيح نم مهتيصعم مدع
 هل ا وةلو . لاجلاو ءاهبلا ىف هنابو ةهقفتم ريغ ةوسن نع ىكح مالك هناب اب هيف ثحبيو

 .ماركلا ق مهليضنت ال ش مارك الا تادث | هف ناب هف ثحسو » «٠ نومر دابع «:



 ١٨ ) لسرلاو ءائبنالاب نامالا (

 ةيرعشالا ضمبو ةفسالفلاو ةلزتعملا بهذم ةكئالملا ليضفت نا بهاوملا ىفنو

 ةماع نم لضفأ مهلسرو ةكئالملا لسر نم لضفأ رشبلا لس ليقو . ىالقابلاو
 ىلع ممم ةكئالملا لسر نا دعدلا معزو . ةكمالملا ةماعزم لضفأ مهتماعو رشنلا

 صاوخ ليقو . فالخ هيف لب ,كلذك سيلو ةرورضلاب رشبلا ةماع ىلع مهليضفت
 ليقو . نينمؤملا رئاس نم لضف أ مهُصاوخو ةكالملا صاوخ نم لضفا مدآ ىن
 ةكالملا ةماع نم لضف أ مهصاوخو نينمؤلا صاوخ نم ه لضفأ ةكئالاا صاوخ

 ليناكيمو ليربج ةكئالملا صاوخ بهاوملافو. .مهضعب نظ امك ةلزنملل الوقسيلو

 نو.بوركلاو نويناحورلاو نوبرقملاو شردلا ةلمحو ليئارزعو ليفارساو

 . تاقولخملا لضفا هناف ملسو هيلع للا ىلصانثيبن ريغ ف فالخلا نأ حيحصلاو
 ںال ليق اك هبهذم الهج كلذ سالو أطخ وهو هنم لضف أ ليربج هللا راح لاقو

 كنام تاللا لصأو . مهضعب لق امف اقلطم نينمؤملا ىلع ةكئالملا ليضفت هبهذم
 ةكشئالم ىف اهارت كالذلو لامعتسالا ةرئكل افيفخ تفذح رفعج نزوب , ماللا دعب زهملاب

 ةلاسرلا ىهو ةكولالا ن ه ماللا ىلع ة 1 ميدقتب رفعج نزوب كلأم بولقم وهو

 لصأ ملاو سايق ريغ ىلع مجلا ىف ةزمهلا تديز ليقو ةدئاز ملاو

 نماثلا
 رحأ هلا ىجوا ءىنلاو ء نوشضدا 7 ملعلاو لسرلاو ءايبن الاب ناميالا بجي

 .لوسر ىن لكليقو . اقلطم صوصخو مومع امهنيبف هب رم أ لوسرلاو رعؤي ملم أ غيلبتلا
 ىلع لاسرالا قلطاف «ءىن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو » هلوتل سكعلاب
 فصتا نمم ليق هناك تاذلا رياغت ةلزنم تافصلا رياغتل اليزخت فطعلا نوكن ءينلا
 الو لصالا نأب بيجاو ش ىمنو سانلل رمأ الب ءىن روصتيالو ث ةؤبنلاو ةلاسرلاب

 ةوبنلاب سانلا. مالعاو لعجلا لاسرالا نابو _ ءامو انبت اهتفلع _ دح ىلع ائيبن انأبن
 بتكلا ةلقل فيعض وهو خسان باتك هل ناك نم الا لوسر ال ليقو . ةلاسرلاو
 لسرا دقو الا ىن ال ماظنلا لاقو . . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا صنب لسرلا ةرثكو
ةفاكلا ىلا



 ١٩ ( مهقح يف بجيامو لسرلاو ءائبنالا ) {

  

 يسن رفنم نم املاس الا نوكي الو ىنلاو رمألاو ريخال داشرالا ءيبنلا نأش نمو
 دنع نوكيالو . زاجعالاو غيلبتلا دعبف بوقمعب ىعو بويأ ءالب امأو . ىندب وأ

 ًادبعالو ميرمو ىسوم ماو ةيسآو رجاهو ةراسو ءاوح ةءوبنب لاقنملافالخ ةأرما روهجلا
 نم د دودخا بحاصو نننرقلا اذو هنا (ص)و . ناقلو رجاه ةءوبنب ل اقزر افالخ ةم أوا

 نمآ نم قارحال هببسب ىسيعب ناميالا:راشتنا لجا نم نهدحارفح _ ةثالثلا ديداخالا

 وه اضرا هيلع محرتو نال خيشلا ركذ دقو ء رمغلنا ىف فلتخاو ءايبناالءايلوأ _
 نمل افالخ الحار ايدومع الو . مالسلاو ةالصلا ءايبنالا راعش ناف 2 ءايلوالا راعش نم

 مهنب ثحبيو (ت) « ودبلا نم كب ءاجو »لجو زع هلوقل هينبو بوقعي ىف كلذ لاق
 نييدومع اوسيل ل ةشام لهأ ةادب اوناكو أ اوءاج 7 ودبلا ىف اوناكن ويرضح

 فسوي بوقني وبأ لاق اك لطاب وهو ةنيدم مما ودبلا ليقو . نيلحار
 ةئامل لسرلاو ( ق ) فالآ ةيناموأ . انلا نورشعو ةعبرأو فلا ةئام ءايبنالاو

 رخآو آ مهلوأو ( قا ) رشع ةسمخ وأ .رشع ةعبرأ وأ . (ص) وهو رشع ةنالنو
 باوج ىف معن لسو هيلع هللا ىلص لق امناو ( ت ) ماللاو ةالصلا ا مهيلع دمحم انديس
 عوجرل ث ةلصتمتن اك اذا نييعتلا بابنمأ ا نا عم الوسر مأ ن ناك ارن ] مد آ ف رذ ن ا

 ىفكلذ زوجي الوسر ىن وه هلوق نع ةبئان معنف تايثالاب م نبةثلا ىلا با ومل

 الو لك يال بيجملا ديريو الب باجتف مويلا برشي و أ ديز لك يأ ا لوقت امك ىننلا

 زوجعلا لوق بوج ال ةمرلا وذ لاقو برشي
 « "") ةموصخ وذ ما رصملاب ةجوز وذأ »

 ىف لبك ةعطقنم رذ ىأ مالك مأ دال ةموصخ وذ الو ةجوز وذ انأ ال ديرب

 : هدمب و ان واث ماهلا ةرصبلاب اهل كارا - همامت )١(

 ايلامو اميج انهدلا ةبنك ال ةريج ىلهأ نا ال اهل تلقف
 درت ج. اهدحأ نيمت برلطما نيفرطلا تابثال درت مهن نأ ملمي هتنا هحر فنملا 4 هررق 7

 مالكلادنع اولاق م ١ ىلع . مال باوج ال امهدحال توب .كاءداقتعا ىف مهغتسملل ةثطخت امم امهيفنلال
 ال نا تيبلا ىلع ل اا دنع ضبب لاق اذهل ايج نيرمالا يننب بابحت ما نا نيديلا ىذ ثيدح ىلع
 ثالذ نم اش نظتال ىأ هدعب ام ةني رقب اههوزجم فذح ةهانال نوكم نأ زوجو معنك



 ٢٠ ) ةلاسرلاو ةءوبنلا يف لوقلا ([

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

 لسرمىنأ سيخلا خيرات ىف تيأر مث « لوسر وه هلوق نع ةبئان معنف مأب هيلا برض
 ءايلوأ مهنأ حيحصلاو ءايبنأ هبلص نم ليئارسا دالوأو .لاكشا الفمعن لاق مأ نودب
 لسرم ءىف فسو الا ١ وصع مو نوصعي ال ءايدن الا نال ءايدن 1 ال مهن د نم اوبات

 مهرخآوخيشلامالك هيجوت ىلرهظاكى سوم دالوالا هذه ةيرذ نم ءىب لوأو صني

 دلاخ نيروهشم ريغ برعلا نم نائيبنو روهشم ريغ يليئارسا ءىن هدعب ناكو ىسيع
 ىلص دمح انديس لبق ىسيع نيد ىلع ةثالثلاو ناوفص نب ةلظنحو ىملا نانس نيا
 وهو خوناخو ت و تنشو مد و. برعلا ن .,م د وهو حلاصو بيعشو انئدين و ملسو هي هيلع هرأ

 اريثك ىنعي رنمغ مج ريسفت ق هلوق هحوو . نوين :ايرس حونو ب 1 نم لوأ ا س ردا

 ًاريغغ نال رففل رهسمت ;ال ر ٠ ىف ريمضلا نم لاح ًاطو مجل رسفت ًاريثك نا ظ

 ةرثكل ضرالل ارتاس ىنعمب ا

 هتلا دنع نوكلاو لاسرالاو ءاحيالا ىلا ارظن ناتي ,رارطضا ةلاسرلاو ةءوبنلاو
 امهاتلكو أ . هيلع قلطت دق ةلاسرلا ناليلبتلا بناجل ارابتعا ةيباستكأ ةلاسرلاو كسد
 ةوبنلا بناج ىف رثأتلاو لوبقلا بناجو ةلاسرلا ىف ى خيلبلا بناجل ارابتعا ةيب 7

 ِ توصكام ق حولادشأو (قا ((ص )وهو الهأ ناك ىتح امهيف سفنلا بيذهت بناجل و أ

 ضعبرهقو 4 مانملاف ةرات ىنأ و 6 ملكي .لجر ة ةروصب ىجولاكلمىنأي دقو «سوقانلا

 نمو { هلبق نملا لسزرم انيبنو :انريغو | ضرالاف هلتكي ضعبو ء هيلع ءايبن الا

 نولسرمىسيعو ناميلسو دوادو نوراهو ىسومو ميهارباو حونو مد آو . هدعب نمو 6 هعم
 مهارا بنج ىف طولب لاكشاالو ءةفاك لهأ مو مدعب ن رمو مثرصع ىف مهعم نم ىلا

 ىلا ءالؤه ريغلسر أو ع مهريغو طول هلا لسر أنمو ‘ اضر أ طول ىلا لسرم مهارا ناف

 نم مهريغ بيجي ن أو مهاج نأ نبصوصخلا ريغنممهوعد هتغلب نمل زوجي نيصوصخم

 هلوقل كلذو .ملعأ | هللاو خيشلادارم اذه امهتعي رش تفلتخا نا دحاو رصع ىف ءائبنالا

 ه۔لع بجي رخأتم ة ةوعد هتغلب و هيلع ناك و ] مدقتم ءىن نيد ىلع نكي نم ناف م غوسي

 بوجولا ىلع غولا لمحب فلكتي نأ الل طقن ًاغوسعابتالا هل غوديال رخأتملا عابتا

 



 ٢١ (اهرك ذو . بتكلاب ناميالا )

  

 تشع اما لاق هن أ مالسلا هي هيلع ىسيع نع ىورو . ىنبني ظفل يف كلذ لعفي دق ك

 كرشلا ىلع ةماقالا غوست الو .مهريغ نود , لئارس رسا ىنب ةضبارلا تنلا ىلا

 - اتلا
 ىلع نوسمخ .ةعبرأو ةلا.ىهو اصوصخ نآرقلابو اوع هللا بتكب نايالا ب

 ىسوم ىلع ةرشعو .لاثمأو ظعا وميهاربا ىلع ةرشعو . سيرداىلع نوئالنو . تاش
 ىلغ ناقرفلاو ىسيع ىلعليجئالاو.ظدا وه وهو دواد ىلع روبزلاو هيلع ةاروتلا مث. ربع

 لدبيملو ء اهماكحأ ضعبو اهتباتكو امتوالتل خسان وهو 2 لسو هيد هللا ى دح اندرس
 روبزاف ليجتالف ةاروتلاف ناقرفلا اهلضفأو ءل.تالاو ةاروتلا مااغ لدب و روبزلاو ود

 .مد 6 انثيبن و أ .ىسعف ،حونف٬ىسوف (ص) وهو ميهارب اننيب ءائننالا ل ذأ و

 نم نيضم ثالثل ميهاربا فحص تلزنو ( قا)'ىسيدف وأ . ىسوفف وأ.. حوتف وأ
 ىتنئال وأ . ةرشع ثالثل ليجالاو تسل ةاروتلاو ( ق ) ةل۔يل لوأ ىفوأ . ناضمر
 ةليل نءرشعلاو ةعبارلا ىف ناقرفلاو ث ةفد اهئاثبن أ ىلا ةرشع نال روبزلاو . ةرشع
 ةئامسح ةريسم اهلولطك اهضرع ءاضيب ةرد ظوفحملا حوالا نم ايندلا ءامس ىلا ردق
 حلاصملا بسحب هدعب امو رهشلا كلذ يف ةئالذ دعب لزنو ( ق ) كالم ةهبج وأ . ةنس
 لكو ( ق ) ةبيطب رشعو اهب ةرشع ثالث ىف وأ .ةبيطب رشعو ةكمي رشع ىف متو
 نعو هنع وأ . ظوفحملا حوالا نع ليفارمبا نع ليئاكيم نع ليربج نع بتكلا

 حوللا ىف ةباتكلاو ( ق ا) حوللا نع ليربج نع وأ . حوالا ن ه خسنلاب ةكئالم
 هجوو ( ق ) مالالا كالم ن ء بتكلا رم هف ام وأ . حخ_هانب ال هللا راب ملقلا

 ىجولا ظوفحم حوالا نم 7 ناةبتك ىأ هقلخو هللا نمب ةرفس ةكالملا نوك
 لكو ث ءا رس ىلع امك ةرتس ىلع عمجي لوسر ىنعمب رفاسو ص لسر 7 ا وأ. هن وعمجي و أ

 ( قا ) لطاب وهو هعومجم .وأ. ثالث لكوأ . اعلاو ءاحصفلل ةزجعم ةيآ

 للمو ٨غراق لالك مدصبو { ةحاصنلاو نايبلاو ةغالبلاو ى زابالإ زاجعالاو

م ًامولع هعمجو ءىضم نم رابخابو «بيفلاب رابخالابو ء همظن يف ةداعلا قرتحيو ،هعمتسم



 ٢٢ ردقلا و ءاضةلاب ناعالا) )

 هضراعو هتضراعم نع ةمهلا فرصبو ث لاثماو ظعاومو مارحو لالح نم هريغ اهعمجي

 فياكتلانامز ءىنتملا دي ىلع رهاظلا ةداعلل ضقانلا رمالا ةزجعملاو ءاوحضتفاف ليلق

 ىلوأ ( ت ) قيدصتلل انمضتم ءادتبالا ةيج ىلع ةلاسرلا ىوعد نم ىدحتلاب انورقم

 ىدحتلاو . اهركشمل زجعمةءوبنلا نايتا نبحءىنتما!قدصم ةداعلل قراخ رمأ اذهنم
 ىوعدلا دهاشل ةضراعملا بلط وأ ء نايبلل لوالا فيرعتلا ىف نهف ث ةلاسرلا ىوعد

 . ش ا ز

 كل وهو ءاضقلإو ء ضارعألاو ماسجالا هن هللا دابا وهو ردقلاب نامالا بجي

 نأ ةلزتنملا تسمعزو ى لعف ةفص وهف حوالا ىف اهنابثا و أ . تاذ ةفص وهف لزالا ىف اهب

 الوا . ةعطلل و أ . هن اح۔س هن هلل قولخم رارطضالا لعف ناو هلعل قلاخ رايتخإب لعانلا

 مهوت امك ث لعفيس امب ملاع هللا نأب مهرارقا ىف مهيلع ةجح الو (ت) مهدنع (قا) هل لعاف
 » .ىش ث لك قلخو» ىلاعت هلوق يف ةجحلا لب قلخنس امب ملاع هز ملاع هنا مهلوق ةلزنم هناف مهضعب

 هلعنل ًاتلاخ ناكول الثم ناسن الا ن أ ىفو « هللا رعغ قلاخ نم له » العو لج هلوقو

 هليصنتوهتيكو هترفيكب املع ناكل هل ًاتلاخ ناكو ل هن أ ىفو دارا ام لكل العاف ناكل

 مزلتسي هلوخد نال « ءىش ; لك قلخو » هلوقنم ءىش ف هللا لخدي الو ، هقلخ ن أ لبق

 كلذب لاق نمو اوكرشال مهليوات الولو كلذب اوقنانو هل لعف ال مودعملاو ء ثودحلا

 اقافن رفكي هل قلخ ةحورملا حمر ن أ ىرب نم لثم هفلاخم رذع ق ال هلقع روصقل

 نم بلطلاو انباحصأ ققحم ضعب هلاق انع عوفرملا اطلا ىف هدامتعا لخدو اكرش الو

 ردقلا ىفاني الف رودقملا سفن

 رشع ىراخلا
 مهعم هب اشت ولو ں محافصو مادأ او قلحلا نع هلا دارفأ هن 1 د۔حوتلا ةفرعم بج

 يع ماع وه لوقتو . اوجاتحا ام ىلا جاتحالو هزم زجعلا هبلع لخدل ليلق لق 1 ف

فالح ينعم ملاع كر ,رو لاح رغ ماع مده و هلف تامولعملا فاشكا ف ةيفاك هت ا د ن أ



 ٢٢ ) هاوس امع هللا دارفا ديحوتلا)

 هللا ركتا نهف (ت) ةيوسنلا كارشالاو ةاواسملا هنأب كرشلا ةفرعمو . اذكو كلذ
 قللا بسن نمو . . مدعلا ىف هريغب هاوس دقفاهل ثدحم ال ءايشالا نأةمعازلا ة ةر , رهدلاك

 سوجملاكري ءايشالل ناقلاخ ةماظلاو رونلا نأ نيمعازلا ةينامي لاك ليوأت الب هريغ ىلا

 ىف هريغب هاوسو قلجلا ىف هب هريغ ىوس دقف ءناطيشال قولخم حيبقلا نأ نبحعازلا

 ىوس دقف اهربغ و أ ةالص و أ حمذب هلا برةت و أ هريغ دبع نهو مهفف ق قالا مدع

 هلع ٣ ركنأ ا نمو ص مدعلا ى ىف هريغب هاوس دقف هلهج نمو 0 ةدابعلا ى ى هب هريغ

 كلذ ثعب وأ فرحلا كلذ لازنا ماع ىف هريغب هاوس دقف كالم و ء ىبن و أ فرح نمه

 نمو " قدصلا مدع ىف هرينب هاوس دقف هبذكن مو هبذكو كاملا كلذ قلخ وأ ينلا
 دقو تاومسلا قلخ نم غرف هنأب نيلئاقلا دوهيلاك هب هاوس دقف قولخم ةذصب هغصو
 ةيصمجب هيلا برقت نمو ث كلذ نع هللا ىلات ىرخا ىلع الجر عضوو ىتلتساف يبع
 ةبيغب هيلا برقتي نأ لثم ليوأت الب اهب هرما هنا ًاععاز اهيلع صوهنمو اهيلع مجم
 برقتي نأ لثمو { ةيهولالا مدعفو ةيصعملا كالت . رحمدعف هريغب هاوس دقف .ملسم

 عئابلل ء ءالغالا لب ءارشلا دصقي هن أ عم ةادانملا لحم ىف عيبم نث ف ةدايزلإ هللا ىلا

 ىزتشملا ىلع ءالغالا وأ

 مدعإ ىف هريغب هاوس دقف ڵ هربغ و أ ديحوت نم ةعاطلا نع ىهن هن ] معز نمو

 هسذن ةدابعل اعد نمو ث ةيهولالا مدع ىفو هللا وه بجوملاو مرحملا ناف ةعاطلا بايا
 عم هربغ ةدابمك ةاواسم كرشلا لتف تنش ناو . اذكحو ىلات هللاب هسفن ىوس دقف

 ةيعرش ةيفرع ةقيقح وهف كلملاو ءىنلاو فرحلا راكناو هراكناك دوحجو هتابثا

 ىف كش نهو هكرش ىف كش نمو كلذ نم ش فراق نم كرشاو . كلذ يف

 ديحوتلا فئاظو نم هلهج عسي ال املهج نمو ء هيف ضعبل افالخ اذكهو كاشلا كرش

 هنيب ايف فلكملا ديحوت منيال ال هنأب نيلئاقلا روهجلا دنع كرشأ ماسقالا كلت لثء
 موقت و أ . لأس وأ كش وأ ركني ىتح ا هنا ) ص ( و ى ثالثلا لجلاب هللا نيبو

 كرشي ال ليقو . نيمأب موقت ليقو . نينيمأب وأ ةنسلا وأ نآرقلا نم ملعلاب ةجحلا
 هيفكيف ءىش ههبشي ال هللا نا هبلق ىف كلذ دنع رضحيو لئس اذا هلهجب الو كشلاب



 ٢٤ ) ديحوتلا هب متيام (

 .ضرفو ديحوت اهب رارقالاو ثالثلا لجلا ةفرغم نا روهمجلا بهذمو { مومعلا ىلع

 الا ديحوتلا نكي مل هنا كشي نا زوجي هناو . باتع اهكرت ىلعو باوث اهيلع ةعاطو

 ، ديحوت هللا الإ هلإ ال نأ لني نأ هيلع بي ليقو . ةجحلا متت ملام ثالنلا كلت
 | ميرحتلاو نه راكنالاو لهجلاو . ضب هدجرو ءاد .حون ىئابلا ملعي نأ مزاي الو

 .ىوس ام لهج عسو نم ريمع نب ىسيعو نيسلا نب دمحا لاقو . كرش ةئطختلاو
 رئاس ةفرعم ناو ، كرشأ هركنأ وأ هللا لهج عسو نمو « قفان هاوس ام ركنأ وأ هلل

 ةفرعم مزلي ال هناو . ةنجلاو ثعبلاكديحوت اهب رارقالاو . ديحوت ديحوتلا لاصخ

 ىلعو ڵ باوثهيلعو ى ةعاطو ضرف هنا ةفرعم بجصو ء ةجهلا مقن ملام ديخوت كاذ نا

    

 نوقرز نباو نمحرلا دبع مامالا لاقو . هللا دنع كرش كلذ لهج ناو ، باةع 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 امك ق للا دنعو هللا .دنع دحوم هناو
 ملام كرش كلذ نا ةفرعم مزاي الو . كرش هميرحتو هنئطغتو هراكنا نأو . لسو
 ةعاطلا ناو . موقت ىتح قافن هنا ةفرعم مزليالو . قافن هلهج عيسوت ناو . ةجحلا مقت

 ضرف اهنا ةفرعم مزلت موصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلاك اديحوت تسيل قلا ةبجاولا

 .ىلا نب ليصف ءايركز ىال انالخ اباقع اهكرت ىلع نا ةفرعم ال باوث اهيلعو ةعاطو

 . هب اقع لهج الو تقولا جرخ ىح ةالصلا كرات رفك لهج عسي ال هلوق ف روسم

 موصلاو ةاكزلا كرات رفكل مج عسي ال نا هملع مزلي هن اب ) ")ىلغا ةبأ زع هضرتعاو

 لقاعم مظعأ نم ناك يذلا ساروأ لبج نم بيرق تآلا ىلا مسالا اذهب فرعي عضوم )١(

 ا ةذب اهج دحأ ض رات ةراز.ب كيهان و ٠ ميظع نأش هن انب اعم ال ناك م ورح خ رات ف رب هلا

 ةينيدلا مئارشلا ةماقاو ىهنلاو رمالاو دق.لاو لحلا هديب ىذلا ىنيدلا سلاجملا يلم قاطي ظنل ةبازملاو
 نع اوهطقنا نيذلا ىلع قاطأو دارفنالا يهو ةبوزدلا نم ذوخأم ةمالا نيب نافردلا رشن و داشرالاو
 دمحآ نب ليلخلا قح ي نايح وبآ لوقي ىنهملا اذه يفو المعو ًاملع نيدلاب لاغتشالا ىلا ايندلا
 : هللا همحر

 هدعاو وهامو ىلوملا ىلا قوشو . اهنارهز نعو ايندلا نه بوزء
 : فلخلا ىلع قدصو الملا ةوغفملاو هتنا لها كثلوأ نادقذل افصسا

 عفنت ال مهنايح نيذلا ىقبو { مهنانك أ ىف شاعي نيذلا بهذ
 لح هن ا كردال ل'اضفلاب ىيلعتلاو داشرالا يجاو نم هتمذب طن ا ام ردقو فلا قافتساولو

 هلل رمالاو . اهنلمح نأ لابجلاو ضرالاو تاوملا تبأ ةناما



 ٦٢٥ ) ابكلا زرفو . مدلا هب لحمال ىذلا كرشلا )

  

 نيب سيل ه ثيدح رهاظ يلع دمتعا هناب بيجاو . قرف ال ذا كلذ ريغو جحلاو

 لاقو . ديحوتلاىلا برقأ ةالصلا ناو « ةالصلا كرتالا _ كرشلا ىأ_ رفكلاو دبعلا

 ديحوت نب رارقالا نا ملعاو . ضئارفلا هذه كرات رفكل مب ىعي بمحأ نإب ىسع

 قفانم (ت) اهلهج عسوم ىلع اوملكتي ملو ى كرش ةئطختلاو ميرحتلاو اهل راكتالاو .

 (ق) هيف ىدؤتام قبي مل ىتح اهكرتب وأ . تقول جرختح اهكرتب هلهجل اهلهاجرفكي و

 كزشال هنا كشلازوجيؤ . باقع هيلعو كرش نينثا نيهلا لوق نأ ةفرعم بجعو

 ديحوتلا فئاظو نم هوحنو ثبلا راكنا نا ةفرعم ببحو . ةجهلا متنملام كلذ الا
 ةئطختلاو ميرحتلاو ث مقت مل ام كرش هنا ةفرعم ال باقنلا هيلع ناو ث اذك رفك

 ء ةجلا تماق نا قافن قافنلا رئابك رم هوحتو ىنزلا نأ ةفرعم بجتو . راكنالاك

 . ديحوتلاب هبلق نانئمطا عم هب ظفلتي نأ هل زاج كرش وه امب ظنلتي نا لع هركأ نهو
 . الوأ . ظفلل ارظن كرشلا ظفل هيلع قلطيو ، حابم بذك وهو « كلذف ةيصممالو
 % بلسلاو ىسلا الو ص ءامدلا هب لح ال ىذلا كرشلاو ( قا) ةضرعم نم دب ال و

 ةرشعلا ليواقالا . ديحوتلا لاصخضعبب لالخالاوه . كرشلا كب هيلع كحي الو
 لكن ا ةفرعمو . مدآ ةفرعمو . اهماكحأو تدلا للملا ةفرعمو ى اهتءاربو ةلجلا ةيالوو

 مدعو عزجلاو كلذ وحنو ديحوتلاب لاومالاو ءامدلا ميرحتو ء ىرخالا ريغ ةلمج
 ىلع رغصالا كرشلا وهو ءاثرلاو هللا ريغب ةقنلاو هللا دوعو ةقثلا مدعو ربصلا

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

 مشح 7 اثلا

 كش نمو زرفي مل نم كرشأو ى قافنلا رئابكو كرشلارئابكن يب زرفلا ببح
 بيذكت نأ لي نأ وهو . ةجحلا هيلع تماق نا الا كاشلا ىف كش نم ال هكرش ىف
 لاق ام فالخم لوقلا بيذكتلا ىف لخدو ث قافن هيلع بذكلاو كارشا هللا
نامسق رئابكلا نا ملي نا وأ . هلوزنب لهجلا عم هفالخب لوقلاو ليوأت الب ةهجاوم



 ٢٦ ) رابكلاو جراوخلا (

  

 نأ وأ . “')ةيرفصلاو ةبدجنلاو ةقرازالا نع هب زات (ص) وه (ت) قافنو كرش
 (قا)قاننف رئابكلا نم اهريغ اماو رمامكد وحإلا اهيف لخدو ةاواسم كرشلا نأ ي
 ل نم كرشي الو ء نالوق فلخ قاننلا نا ةفرعم بوجو ىفو . ةررحم انباحصال ةئالث
 كيرشت مهمزلو ث كرش اهلك ىصاعملا نأ نيمعازلا ةقرازالك الوأتم ناكن ا زرفي
 كرش اهلك رئابكلا نا نيلئاتلا مهنم ةيدجنلاو ء ةيصعلاب فصو ثيح هاشاح مدآ
 ن مهنيب يف .امأو ك مهريغ 7 نيقيرفلا دنع كلا .كلذو قسف اهنود امو.

 ليقو . هقسفب نولوقي لب ةريبكو أ ةيصمل كرشلاب هيلع اوكحي مل مهداقتعا دقتعا
 .ىتح ىوقتلا ىف نودهتجيف مهسفنأ ىلع ولو كلذل كرشلاب نوكحي مهنأ ةيرغصلا نع
 قسف اهنا قافنلا رئابكىف نيلئاقلا ةلزنملاكو ء كرشلا ىف اوعقي الئل مههوجو رفصت
 . ةيشاحلاو عضواا عماج رظناف كرش الو قانن ال لالضو

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

 ىف ميكحلا لكلاراكنال ةمكحملا ظفل مهاي ةيضابالا قحلا لهأ عم تناك قرفلا هتاه نال )١(
 نجرخ و باحصالا اهنم آربت كرد رئابكلا لك نأ نم لالضلا ةلاقملاب هذه ترهظ املف نيفص ةمقاو
 ءاسنلاو لانطالا اوضرعتساو ديح وتلا لهأ يف فيسلا نعضوف قحلا نع

 ماقتنا هضارعتساو ةسايرلا بلطل هنم كالذو ةنايدال يسايس قرزالا نب عفان جورخ نأ ىرأو
 أهتناو احاتم ابهذم راصو ةنايد دهب لاح:۔اف مه ءامد اولح:س! نيذلا نمح

 ةحابتسالا ىف ادحاو اليبس اوكلس لكلا نال مهماصخأو قرفلا هذه نيب اقرف رآ مل ىنا ريغ
 الا ةوق الو لوح الو . لانطالا لتقب جراوخلا صاصتخا ىف الا مهللا بلسلاو بهنلاو لتقلاو

 ميظعلا ىلالا هتلاب

 ىلص هلوقك كلذو كردلا ةريبكر يغ ةريبك هب دارااو اريثك ثيدحلا ىف دراو قافنلا ظمل . )٢(
 هاور « ناخ نحتؤأ اذاو فاخأ دعو اذاو بذكث د٭ اذا : ثالث قنانملا ةيآ » ملسو هيلع هتنا
 نم و اصلاخ ًاقفانم ناك هيف نكنم برأ » هلوقو ةريره ىبأ نع ىثاسنلاو ىذمزتلاوملمو ىراخبلا
 اذاو فاخأ دعو اذاو بذكثدح اذا : ايعدي قحس قافنلانم ةلصخ هيف ت¡اكنهنم ةلصخ هيف تناك

 نع يءاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو مماسمو ىراخبلاو دحأ ءاور « رج مداخ اذاو ردغ دها
 وهو هرهاظ ىلع ةضابالا رشعم اندنع اذه ٠٣ ١ ص ل ۔ثلا عماج يف فاؤملا بطقلا لاق ٠ رمع نبإ

 ىدنع قريقحتلانك_لو كرش ريغ ةريبكل فنم لب كرشلا رسا نم وه سيل قفانملا نأ ىلع انل ليلد
 رثاس نع قنانملا مم ۔اب .صخ اناو ٠ كرشلا أ نم رخ الاو امهدحأ اذه نيينعم ىلع قاطي قنانملا نأ

 نا نونلاخلا لاقو ةيداحلاو عضرلا رصتخمك اذه ريغ ىف تركذ من طبيام فالخ هراهظال نيكردلا
 نم مهدنع قنانالا ذا .قالخ آ قاختمو قف انلاب هرد 77 قافن لاصخلا هذه نأ ثدحلا نمم



 ٢٧ ( قافنلا ىلع مالكلا )

  

 قافنلا»لسو هيلع هللا لص هلوق مهيلع دريو ءاذ ف ةلزتسلل افالخةريبكلا دحوملا لمع
 فاخ اوااق 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 رئك أ مويلا قافنلا » ةفيذح لوقو «مماوس تلمعتسا ام مهتتايخالولو ةنايخ

 كرشلا رارسإ وه ىذلا قافنلا نا (اظ) ناف« لسو هيلع:ىلص هللا لوسر دهع ىف هنم
 لاعتهلوقو .ملسو هلع هللا ىلص هلل لوسر مي ىن هنم دشأو رثك أ هموب ىف نوكي ال

 ش هورذح ام هوتثيو ىحولا اوفرعي مل ولو « ةروس مهيلع لزنت نا نوقنانملا رذحي »
 ناكو لف قفانم هملع دقو ينا نب هتا دبع ىلع ةالصلا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةداراو
 انباصال ةجحلاو . ىهنلا لزن مث هيلعىلص ليق دقو ى هيلع ةالصلا دا رأ ام اكرش هقافن

 ىذلاو اذه ىف ىه امنا هدعبو ىنلا نامز ىف ةريبكلا دحوملا لمعف قافنلا رصح ىلع
 « هلوسرو هللب اورفكممهنا » لزنىتح كرش هقافن نا لهي م هناب بيجاو ى اهوحنو هلبق

 رفك لب هللاب رفك هيف لامتي ال ةحراجلاب رفاكلا نال ردابت ام كرش رفكلا نا ىلع
 ` ىف نولوقي انموقو ، اذك لعف وأ ا ذكم لعل الوسر ناك ول هلوقب كرش هقافنف طقق
 ةرييك لب اكرش الو اقافن تسيل هتيصعمو قساف صاع هنا ةريبكلل لعافلا دحوملا

 وه قفانملا نأ انباحصأ بهذم نابهذم كالذف كرشلا رسأ ن قفانملا اوصخو
 ح ديحوتلل رهظملا كرشملا هنا ةلزنملاو انموق بهذمو ةريبكلل لعافلا دحوللا

 ةءوبن مهتتسلأب اوركنأ اولخ اذا هلثمو يبا نب هللا دبع ناف كال هتفلسأ ام قيقحتلاو

 . هاوس مهراهظال نيقفانم كلذ عم اومسو ى كرشلا سفن اذهف نآرقلا اويذكو دمع

 وأ . (قا ) اديفم امات امالكوأ . ةملك وأ . (ص) وهو افرح بذكن م نا مولعمو
 لثمو . كرشم هيلع اصوصنم الالح مرح وأ . هيلع اصوصنم امارح لحأ وأ . ايبن
 لالخلا مرح نم نأ امك" قفانم وهف كلذ فالمل رهظم ةهجاوم كلذل لعاف هللا دبع

 قفانم ةريبكل مف وأ ليوأثلاب مارلا لحأ وأ
 نم دارملا نأ مهضءب معزو ۔ننانلاب هبشلا ديدح اصلاخ .هلوق ىنعم ناو ديحوتلا رهظأو كرشلا رسأ
 كرلا رارسا وه ىذلا قافنلا ىلا هب تضنأ اهداتعآ



 ٢٨ ( همسو هلامو دحوملا مدل مصاع ديحوتلا )

 يف رض ميرح ةفرعم عم ديحوتلل هيبسو دحوملا بلس قوس ميرح ةقرعم بع
 ديحوتلا للع همد قارها ميرحت وأ. هتوه ىلا ىدر ام ميرح وأ . هلتق مرحم وأ . هن دي

 اهنا دارملا ناف مهت الف كلذ ىلع ىنعملاو ىقارهاب ةقلعتم ىلعو ى ا ذكه مالسالاو

 ابف كرش هلهجو ديحوت كلذ ةفرعمو . (قا) ديحوتلا ىلع ال كرشلا يلع قرهم
 ناميا مت مند 4 مهنيرذو مهلامو مهذخأو . نمكرشلملا ءامد ليلحت ةفرعم بجو ث ليق

 لام لحأ نمو ء (ق) الوا (ص) و فراقي ل ام هلامو همد ميرح ه هلهج ناسنالا

 لمف اذا هنم كلذل نيلحلا ةيرفصلاك لوأت نا الا كرشأ هيبس وأ هبمل وأ دحوملا

 نأب بيجأو « نوكرغمل كن ا مهومتمطأ ناو » ةتيملا ىف ىلاعت هلوةل ةريبكو أ ابنذ
 نه ىعو . نايصعلاب هيلع ح همد قارأ انمو . اذلالحتسا ىف مهومتمطأ دارملا

 ء كلذ ةفرعم نودب ناالا ت مني هن ا لاق نه لوق ىلع الا هيف كش نم قفانو ث هب كحي
 ءىشب فراغ ىت> > قاذن الو ئ الذ هتفرعم مز مزاي ٢ ال هنأو

  

 رشع عبارلا
 هتيصعم نع ىهنو اباوث اهلع بجوأو 4ةعاأطن ر.أ هللا نأ ملسي نأ بجحي

 امأو ‘ .77 يف هب هدعوو هؤاضق كلذ هبابياو ى كرشأ | الاو اباقع اهيلع بجوأو

 . باوثلا هيلع بجو و دحوتلاب ر هأ هللا ناو . همدعو ءافولا طرتشيف صخشل

 ملعي ناو ة۔_ص..و رفكو ةريبك هناو باتعلا 4۔للد بجوأو كرشلا نع ىمن

 ه نيصاملاو ةيصعملاو ء نيرفاكسااو رةكلاو ء ني.:اطااو ةعاطلاو ء نيلاو مالم لا
 نا ملا ناو ث مهدنع كلذ لوج عسوم قفان و ك اهت .اربو ةلجلا ةيالو ىف اذنكو
 نم سيلو ث نيرفاكلا لمف 7 ش هب رمأ هللا نأو نيملسملا لهف مالسالا

 هلثمو ث اهعضاوم ىف ءايشال عضو ىهو « لفاغلا فيلكتو لقاعلا لامها ةكحلا
ءايشالا ملع وا ءلمف ةفص هلل ىمف ناقتالا وأ ى باوصلا قفو ىلع لمعلا اهنا ليق ام



 ٢٩ ك ) اهب هرماو هللا ةعاط هفرعم بوجو (

  

 ةفصو .ةردقلاو ململاك ددجتت ال ىتلا ةفصلا تاذلا ةفصو ء تاذ ةفص ىعف ىم امك

 ح ةيلزالا ىه تاذلا ةمصف تئش ناو « قزرلاو ةنامالاو ءايحالك ددجتت ل هفلا

 ةفصف تنش ناو كلعف ةفص لوأ هل امو تاذ ةفص هل لوأ ال امن اه ريغ لعنلا ةفصو

 لوجلا عمابي ال هناف ململاك لحملا فاتخا ولو دوجول ىف اهدض عابس الام تاذلا

 ةفصو ،اذك.رع زجعو اذك لع ردق الو ارمع لهج و اديز هلل ملع لاقي ال

 . اذه قزرو ث كاذ ةتاماو اذه ءايح لحملا فالتخا دنع اهدض عمابس لفلا

 ضعبو انموقو ى ةقراشملا ةقيرط لعفلا ةفصو ء تاذلا ةغصب ريبعتلاو . اذه نامرحو .

 نم هنا اولاقو ، العف لعفلا ةعص نو.سيو ص تاذلا ةفصب نو ربعي مهروهج و ةب راغملا

 ىلع لاق نا امأو ث هرهاظ ىلع كاذ لاق هنا ىنملاو ء كرشا ةفص هنا هللا لعف ىف لاق

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

 لازنالاو لاسرالاو ماكحالا و ناقت الاو ماربالا لعفلا تافص نهو . ماقمل ريرح اذه

 تانص ىه لاق نمو لاعفأ هنه لقف تئش ناو ء ةتامالاو ءايحالاو ةئبنتلاو ءابنالاو

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

 اهثودح همازلتسال

 وه اك فاكلا حتفو ءالا رسكب كلا ىنعمب ضارغالب هللا لاعفأ لاعتو

 اندنع هللا قح ىف ةيسدقلاو ةيوبنلا ثيداحالاو نآرقلا ىف ليلعتلا فورح رهاظ
 ةجاحلا بجوي هرهاظ ىلع ليلعتلا ءارجا نأ ههجوو . ةيرعشالل افالخ (ص) وهو

 امك ه انعنم لامكتسالاو جايتحالا ديرا نا هناف ىلغفل فالاو امهنع ىلاعت لامكتسالاو
 ىلع ةعاطلل رفاكلا هللا قلخ لاقيو 2 هانزجأ امك هوزاجأ مكيلا ديرا ناو هوعنم

 اهب .هرمايل ىنعم۔

 رشع سماخلا
مظعأ هناف فيلكتلا ايس الو ماعنالاو داجيالاب هللا لضفت وهو نملا ةفرعم ببس



 ٢٣٠ ( ءاحرلاو فوا ىلع مالكلا )

 هلاصخك هطورشو ديحوتلا داقتعاب رمأ وهو . نيرادلا مهن ىلع هلاثتما لاتشال منلا

 بجيال هناف ء مالسالا ىلع برتي مل نا هب قلطنلابو هللا ىف ضغبلاو بحلاك اهريغو

 . تابحتسللب بدن و هب مت امو ضئارفلاب باي رهأو . ذئنيح غولبلا لاح هب قطنلا
 ةلتاقلا ة۔هط ألا نم ثيبللا لك أو لتقلا نع ىعنلاكمل تعلا وا ءسفنلا ءاقبال“رعنو
 ىمنلاكب سنلا ظحل وأ ء ملظلاو بضغلا نع ىمدلاك ةنلالل وأ 2 رخلا برشو مدلاو
 اهنا لئالدلا ةفرع.و . مراحلا تاوذ جوزت نع ىمنلاك ةمرحلا ےظعتل و أ ڵ ىنزلا نع

 لدي ام امس الو هللا ىوس ام ىهو تقلخ ةلالدللو هتينادحوو 7 دوجو ىلع ةلاد

 (ان ) هبنمو ربخم ميلعتب هللا ةفرعم لانت امناو ى ملاعلاو ءىنلاك هلعفو هناسلو هتاذب

 لقملاو (قا ) لقعلا وأ . هاوس ام وأ (ص) وهو (ان ) لسرلاو بتكلا هتجحو
 لبصانتلا ىف ال ادجوم هل نأ ىف اعامجا ةجح

 رشع س حاسلا

 ءىبنلاك ةعاطلا 7 . ناك ناكولو فاكلا اهلادتعاو ءاجرلاو فولا مزل

 ( ان ) رئاغصلا لهجلو مالا ىلع مدنلاو ثاب آلا رهكهل دح ال ام بجاولا نم ذا كاملاو
 وأ هللا دنع ةريك أ | ىردت ال ةيصعم ىمف ة ةريبكلا ةلباقم ىف ة۔صملا او ةلطأ اذاو

 ضرغلا ىلع بذعيو هيلع درتف تاتخا وأ ى ايف رصق هلعل معي ال هنالو ةريفص
 ءاجرو اهنع عالقن الا هيلع بجيف سيلباك ةيصعملا نم ناكمي وأ .هل ن ل ة مبىرديالو

 اوربخا ولو مهنال ة ةاخو باقع فوخ ءائبنالا فوخو ةدابعلاو علق الا ىلع ةمحرلا

 هلوقل نيفاو دب الو اوناكو لو نوفاو مهناب اوربخي لو هافولا ؛ مه تقلع نكل ةداعسلاب

 وأ . (ص) وهو تايآلا « نوغتبي نوعدي نيذلا كئلوا _ىنفوتو _ يبنجا .. بر»

 ةنجلا له أ نم مهنا مهمزج ىلع ءانب ةبساحم فيقوتو همالم فوخ وأ . لالج فوخ

 ( قا ) ردابتم وهو
 .هتبوت ىف دحوملاك هلع نم دعب ايف فاخيو وجريو هتب ون , لوبقب كرشلل عطقي و

 (ص) وهو (ت) اهنم بلقلا رعني ام ال وأ . قفان فولالا و أ ك ءاجرلا باغ نا و



 ٢٣١ ( ءاجرلاو فوملا ىلع مالكلا )

 ءاجرلا دوجو دنع نما الو سايا الو نمآلاو سي آلا كالهب ربخا هناحبس هللا نال

 امناو امهدحأ ركذ ىفكيو رخآلا نودب ءاجر وأ فوخ روصتي الو فوملاو

 نمؤملا ءاجر نأ دزو ام امأو ى امهنيي لدعلا اوركذ يلو نايبلا ديزمل اعم امهنوركذي

 لوقلا اذه ةيمست لمعلو لماكلا نمؤملا هلحم رخآلا ىلع امهدحأ ديزب ال هفوخو

 ىنبنيو ڵ ليلدلا فلاخ ام وهو ىحالطصالا ال ةلوهسلا وهو ىوغالا ىنعملاب ةصخر
 ءاجرلاو فوملا نيب لدعن نأ انرمأ هللا ناك اذا هنا هيفو توملا دنع ءاجرلا ىلا ليللا

 ةنيذحنمتلذ لوقأ انأو توملا دنع ءاجرلا ىلا ليمن نأ ىلاعت هنم انل غوسي فيكف
 .بدن رمأ امهنيب لدعلاب هللا رمأ نأ مهف هلعل وأ ى هللا ىلا قلمت درجم لب ليمل ةحابا سيل

 .ةيمست الب ولو امهنم دب ال هناو امهنم ولللا مدع بجاولا ناو ىوق هجو وهو دك أت و

 الو رانلا نم نمالاو ةنجلا ا نم سايالاك اهركم نم نمالاو ايندلا ةمحر نم سالاو
 هللا نم ال قولخم نم سايالإب سأب

 لييزت
 ريغ ىف دودحم ربغو ص ةالصلاو ةقدصلا ىف برقتلاك دودحم ىف دودحم نيدلا

 ردي ملو اهيف بنذا هنا نكمأ الا ةعاس هيلع ءىج ال ذا بنذلا ىف مدنلاك دودحم

 فاخيو الوبقم ةيصعملا نع همدن نوكي نأ وجرب امنادف ءاجرلاو فوملا ىف مدنلاكو
 . - يف برقنلاك هريغ ىف دودحمو ءابالا رب ىف ريصقتلا ىف مدنلاكو الوبقم نوكي ال نا
 ةالصلا ىف ءاجرلاو فوذناك س مكملاو ءاجرلاو فوملا



( 
 فوقولاو ةءارلاو هيالو ا ماكحا

) : ٢ ٢ 

  

 ىناثلا بابلا
 فوقولاو ة 7 ف

 لمج ثالث هيفو

 : لوصف ةرشع اهيفو ةيالولا يف ىلورب+

 (') حلاصللب مامتهالاو رصنلاو رمألاب ريغلل مايقلاو برقلا ةغل ةيالولا لوب

 دحاو انيبنو دحاو انباتك نا ىنعمب ةيالو انموق نيبو انيبف لاصتالاو ظفحلاو
 ةماعلا ةر ال ولا ضعب كلذو عوزنلا ةنلاخمب ريض الو عرشلا لصا ف انتننا انناو

 قلاخلا ىف كلذو ةيعرشلا ةيالولا ىنبت كلذ ىلعو مهنادحال ةءاربلا يف كلذ مم مو
 ةلطدلاف رسكلاب اماو ةحوتفم واولاو مامتهالاب فصوي ال قلاملا نا الا قولخلاو

 حتنلا امهيف روجح و , أ . ىلعب اهروكمو دوعتم واولا حوتعمو ناطلسلاو ةرام الاو

 مهتعاطو مهمالس ال نىنمؤملل رافمتس الاو محرتلا اعرشو سوماقلا ف ) ف ة ) رسكلاو

 مهبحو مهيلع محرتلا ةكئالملا ةيالو نا رم دقو ى بلقلا ىف حلا عم مهيلع ءانثلاو
 لم بنذب اوفصو امبر مهنال نينمؤملا رئ اكف ءائدن الا اماو رافغتسالا نود

 ) ق) ةكمف اللاكوأ . ) ص ( وهو » كذ ذل رفغتساو «

 و ] ةنطو و أ ة هني د ةحلصم تا اك ءا وس ةمالا دارف ] نب 4 ةكيدلا ة ٩٥ الا ةحلملا 6 ن ] زعا ) ( ١

 نتيماسملا رومأب مت :7 ال نمو هسفنل لهمد هنال صالخاب اهل۔معلاو اهب مامتهالا مهنم لك ىلع بجب .ةيموق

 : قحلا لهأب .2 و ةمالساا ةئ_الا لهأ نيب ماع اذ_هو . ثيدحلا يف درر ا م ه .ل وب سالف

 مءادب اميف
 هتنا هجر بطقلا هنيب ام كلذ لاحلا تهتنا ىم اهبام أ ةكراشم نم عنمي ازجاح تيل ة ءارلاق

 فانتلالا اهداوذا مومع ىلع بج و ةبك اف كلمح ر أ رما ةمالا باتنا قف . باتكلا اذه ريغ ىف
 عر.ملا ل اوحآ نال ةحا_صمل باج وه ام اذكو مهب ملأ ام عفد ىلع نواعتلاو اضعب مهضعب لوح
 ىلام هلوقل وقل م. .ا نب بجاو نواعتلاو هتماوحت همجاوب لك مايةب الا م الو نرا. ةلاب الا ميةة سل ال

 نيب ابو,حع نوكب .تح هتريبك نم عالقنالا هيلع:بجي هنم أربتلاو « ىوقتلاو ربلا ىلع اونوامنو »
 هنع اضر 4 هناوخا

 ةحلصءع لك متهاو هدا رفا نيب نم اضتلا لصح يم . ١ ةباهملاو ةوةلا رهظم ق وديب ال بدالاف

رارشالا د۔ ل ۔. . ةبماو ر اطخ الل ة ةيه ناك الاو رخ الا



 ٢٢ ( فوقولاو ةءاربلاو ةدالولا ماكحا )

 لكشم . نيملسمل رانغتسالاو محرتلا بايإ ةيالولا نا : رامع يبأ لوقو (ت)

 هتح يضقي ال كلذل هللا باجيا وأ ملسلل رافغتسالاو محرتلا بوجو كداقتعا نألا
 نأ دارملا ناب باوجلاف هبحل نيمزلتسملا رافغتسالاو محرتلا سنن هيضقي امإو كيلع

 ديفم ريغهيف طرش ال ًاجوجو رافغتسالا باجيإ دارملا نأب وأ بجاو هيلع رافغتسالا

 ةدايز زاوجب نييفوكلا لوق ىلع ءانب ةدئاز باجل ةظفل لاقي نأ باوجلا قحو
 محرتلا لصألاو فوصوملا ةفصلا ةفاضا نم لوعنم مسا ىنع رذصم يه وأ ءامس ألا

 وه هعاقياو محزتلا عاقياب محرتلا باجيإ ريسفت كالذ نم ىلوأو نابجوملا رافغتسالاو

 فوطعم رافغتسالا وأ . ريخأتو ميدقتو ليوأت الو ةديز فاكت الب دارملا وهو هلعف

 رافغتسالا باجيإ درجم ال رافغتسالا سفنو محرتلابابيإ ةيالول نوكتف باجيإ ىلع
 ةءاربلاو ى هيف دهتجي بلاغتي امو بلاغتلل لعافتلا عضو نال ةغلابم محارتلا مهلوقو

 : هوجو يلع وهو رارصالا نهنمو رئابكلاب يهو هلككلذيف سكملا ىلع-

 لاملا . ةبوتلا نع ضارعالا ىلالا . بنذلا لعف ىلع ةماقالا لوررا

 هرابخاب ةثالثلا هذه نيبتت امنإو بوتي ال نأ دقتعي نأ عبارلا . هيلا دوملا داقتعا

 لغتشا وأ تكسف بت هل ليق نإو ةبوتلا مدعل وأ دوعلل دقتعم وأ اهنع ضرعم هنأ

 ريرحت اذه بونأ ال لاق ن هب هيلع ح امناو رارصالاب هيلع ك الف اهريغب

 ىف دمحا نس ىسيع هزاجأو اعرش ةعاطلا يف ةماقالا ىلع رارصالا قلطي الو ى ماقملا

 تالاؤسلا ىف اذك ةماقإ .لك ىلع قلطيف ةغل اماو ةماطلا رئاس هلثم (ت ) ه

 ةنيرقلاب تاعاطلا رئاسو ديحوتلا ىلع ةماقالا ىلش هق هتالطا زاوج قيهتحتلا (ت)

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

 كلذ ماهيإ ةنيرقلا ركذ عمو ةبوتلا مدع ىلع ةماقالا وهو عرشلا ىف فراعتملا ىنملا
 ةلجلا ةيالوو ( ان ) ةبجاو عاونألاو دارفالا ةيالوو نع ىنعب ىلع نأ مهوتو ىنعملا

ًائانتا ةبجاو



 ٢٣٤ ( نيموصعملا هنالو (

 ىناثلا
 اهركنا نه كرشي اما وأ . ةديقعلا ىف اك كرشأ نيملسملا ةلمج لاوي مل نم

 ةلمج ةءارب ىق اذكو (قا) هيلع ةجحلا تماق نا الا وأ . اهليج.وأ اهكرت نه قفانيو

 وأ ث ةيصعملا ىلع ةءارب وأ ةعاطلا ىلع ةيالو نم درفلا اهيأ كل بجاولاو ى نيرفاكلا
 نيرفاكلا ةلمجو نيملسملا ةلمج نبةيرفلل بجاو كاذ ىلع رانلا وأ ةنجلا نم

 ثلاثلا
 ةيالوو اصوصخ ليربجو مدآو انئيبنو الامجا ةكئالمو ءائبنالا ةيالو ببحت

 يلع ةيوقتلاك نوبحي اب هللا مهمحري نأ مهل وعديو مهتعاطل مهبحي نأ ةكئالملا
 نوهتشي مهنأ الا ةوهش الب مهنأ مولعمو نوبجي ام نينمؤملا نه نوكي نأو ةعاطلا
 نوذتلي مهنأ ثيداحالا رهاظو ةبيطلا ةحئارلي نوذذلةي الف اهب نوذذلةيو ةدابعلا

 نم ىلوأ كلذو اهب ذذلتال ال همدعل مهقناوت ىهف نتنلا نوهركي مهنأ دارملا لعلف اهب

 ىمرآ انئيبن نأ فرعي مل نم كرشأو ءةحارلا ذذلت ذذلتلا فن نم ىنتسي لاقي نأ
 ء .ىب مساب ةجحلا تماق اذاو ةجحلا هب , مقت ملام انباحصأ روهجل افالخ مدآ فرعي مل نمال

 هلاويل نا اولاق هتيالو تجو كاذك عو ةجالا تاقوأ ء ةفص حودء؛ وأ ىلو وأ
 ةحودمم ميرم نآرقلا يف ىرب ن أ لثم كاذو راكنالاب كرشي اما ( ت ) كرشأ

 داقتعا ف ىراصنلا ىلع ًادر اهاوس اهمساب ةأرما هيفركذت ملو ث اهناب اهتيالو بجتف
 مرك كلذ ىف ليق اذاو ءلجأ هإسنلاىيع ةي انكلا نأل اهنيدوبهل اديك أتواهتيهالا

 باحصأ هف ىري ن 1 لثمو ك ميرم الا راخ دحو ولو ةينهذلا دارفالل فاكلاف

 الجر هيف ىري وأ الامجا 'نهنيالو هيلع بجتف كاذكدودخالا ىف نيقرحلاو يكلا
 دحو ناا ذكو ث همسا ةفرعم نودب هتيالو هيلع بجتف هناها متكي نوعرف لآ نم

 لثم همساب ةجحلا تماق ن أ الا الع هن دل نه هملعو هدنع نم ةمحر هللا هانآ ادبع هيف

 عسلاب ةجحلا هيلع تماق نا اذكو همساب إ هتيالو بجتف رضلا دبعلا نأب موقت نأ

 



 ٢٥ ( مالسالا ىلا عجارلاو ةضيبلا ةيالو )

  

 رابخا وهو ) قا ( رتاوتلاب وأ . نيمأبوأ . نينيمأب موةتىهو رابخالاب وأ ءيراقلا نم

 هيلا اهعدي مل ءيشب بذكلا ىلع اهقافتا:نكمي ال ةريثك ةلصتم ةعامج نع ةعامج
 وأ . رشع انثا وأ . ةسمخ وأ . ةعبرأ وأ . ةثالث ىهوأ . داحلا وأ ء بهذم داقتعا
 (قا) نوعبس وأ ..نوبرأ وأ . نورشع

 توملا نع وأ . لوسرلاو كاللا ودو ةريبكلا نمع موصعم ام اما:هلع صودنملا و

 صخ ةفرعن ال انا الا اهيلع توملا نع مو وه هللا دنع ديعس لكاذكو اهيلع

 هلل ةنص وأثلم وأ اننيبن ريغ ىن ىسان رذمبو (ت) هيلع صوصنملا ىلع مالكلا
 انباحصأ روهجل قالخ كح وأ

 بارلا
 ارفو هتماما ملع نم ىلع الامجا لداعلا مامالا تعت لع نم ةيالو يجت

 ام ريك مأ أ ريغصأ وه ام ىردي ال بنذ وأ ةريغص هنم تملع ولو ىز ولو ًاضي أ

 نأ بجيو هتداهشب كحيو هتوم لبق اك مامالا توم دعب هلك كلذو ةريك هنم لذ :
 و . .رهشو هتباتنسا بحم : ال و ةيكزتلا للا جاتحي و أ (ص) وهو ةريرك لمع نا باتتسي

 ةضيب مامالا ةعامج تيمس (ت) (قا ) هب رابخالا و أ . ءافولا ةدهاشمب الا ىل وتيال

 وأ . هلوق لبقيو هيلا عمتجي ىذلا هدحو ىأ دلبلا ةضيب هن ل همساب ةيمست ءابلا ا حتفب

 بذلا عم اهنأل لاتقلا ةضيدب ةىمسنوأ . مامالا ىمهو ةضيبلا ةعاحىأ فاضنلل اريدقت ِ

 ضايب و اهنافضبوجولا ةماعنلاك رئاطلا ةضرب وأ . لاتقلا ةضيبكاهتوقلوأ أ . هللا نندنع

 داقتعال او ةملكلا ف اهعامتجا بوجو و ٠ اهدقتعم

 ( ص ) ىلع ة ةريبك ثدحم 1 ام فلاح ديب ولو مالسالا لخاد ةر الو ببع

وأ . قفاوم دل يلع سأ ولو مهم أربي ىح ةروإلا روهظ دعل لخد نا هف فقوب و ]



 ٢٦ باوصلا ىلا عجارلا ةيالو) (

 لجلا كرشملا ي ناو ( قا ) ةافولا هنم ملعي ىتح فلاخم دي ىلع سا نا هيف فقوب

 كرش ةريبكب ىنأ ناو ء تب امب كرشأ لقف تنش ناو كرشلا نم جراخريفف ثالثلا

 نيدي امم تناكو اب ىنأ نا ليقو قفانم قافن ةريبكب وأ كرشمهف نهمأو نهطسو ىف

 قيقحتلا (ت ) ةمايقلا موب هللا ةيؤركاهب نيدت نا الا هنم أربتي ال فالملا لهأ هب

 ديحوتمامتو قح هب ءاجامو لقي ملولو هللا لوسر دمحم هللا الا هلإ ال لاقنم ديحو مامت

 لوق هجو و ( ت ) ديحوتلاب هيلع انكح ىف طرش رارقالا امناو هللا دنع لجلا دقتعم

 هلولح هلولحبو تقوملا ضرفلا ضرفلاب دارملا نأ خلا هيلع ضرفلا لولح لبق خيشلا
 ىفوملا ةيالوك هل تقو الو ثدعيامضلئارفلاب دارملاو لولحلاب ربع اذلو هنقو لولحب
 كلذ ريغو ةجلا هب تماق ةفص نم هلهج عسيال ام ةفرعمو

 س ناسل

 ناو رذعلل عطاق ريغ ًادلقم ناك نا انبهذم ىف لخد اذا فلاخلا ةبالو ببن
 ةدحاو ةدحاو اهب ناد ةعدب لك نم بوتي ىخ رذعلا ًامطاق وأ ًادهنجم ناك

 همضوم رمي مل نأب هلصي مل ناو ةلاسرب ولو هنم اهملعتنم لكدنع اهيف طبلاب فرتعيو
 ىبلو كيلو فلاخملا لاق ناو هيلا ةيصولب طاتحيو حوتفم ةبوتلا باب ذا هتبوت هتزجأ
 كلذ ىتعمي ناكو كودع ىودعو كيلو ىلو لاق نا اذكو ى هازجا ىودع ودعو

 هر داعأ ىذلاو هنولوتت نم وه هالوتأ ىذلا نأ ىنعم ىلع وأ ريخأتلاو ميدقتلا ىلع

 لب كودع الا ىودع امو كيلو ال ىلوام ىأ هرهاظ ىلع بي وأ هنوداعت نم وه
 هل نوكي نال ىفن كردعالا ىودع امو كيلو الا يبو ام هلوق نال غلبأ اذه
 الا كودع الو ىبلو الا كيلوام فالخب مكودع ىوس ودع وأ ميلو ىوس ىلو
 هل نوكم نأل ىننال هتوادع نع كودعو هتالو نع كيلو جرخي نأل ىن هناف ىودع

 ٭ ىناثملا ليج ةقبر نم ىناملا صيلخت ال ىف هترك ذ ضعبل هجوب الا معلا مكيلو ىوس
دلقملا ذخؤي ؤ هداهتجلب سفن وأ ء لام نم فلتأ امب دهتجملا ذخؤي الو



 ٢٧ ( هللا نيدب ىنوملا ةدالو )

  

 لهج نم هرذعل هلع تتشثدق هن ١ م ةءارملا نه هللا هجحر دابع نبا فوخ ىنمو

 ملاومأو نيلسملا ءامد ميرحتو ةرشملا لاوقالاو لسو هيلع هللا ىلص ًادحم انديس

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

 هيلع هب دهش امم اضعب بار نم ققحم دحاو دحاوب رقأ

 عسو . ريفكت ه>وو حذاو ملسو 4۔لع لل ىلص دحم ليج عسو ريةكت هحوو

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

 دنع ناكو لو هدنعوه ام فراقم ريفكت هل دهتجملا نا كلذ لهجعسو نم ءاملعلا نم

 ًاتيمب ضعب رفكي نأ رهاظلاو ء نيدهتجلا نيب ثحبلا ىقبيف رفكريغ رخآلا دهتجملا
 ةنايدلا رمأ ىف نينلاخلا رفكت فيكو ث كلذ ىف انباحصأ نيب ًاكقاو ريفكتلا سيلو
 دحاو عم هف قلا ينيد رهأ ف ًاضد بهذا لهأ ض ركي الو ى رذملا عطقو

 امنا لجلا ثالثلا ىود ام لهج انباحصأ نم عسو نه لعلو . ءاوم قحلا ىف سانلاو
 . هلابب رطخ وأ لئس ولو اقلطم هعسو دابع نباو . هلابب رطخي وأ لئسي لام هعسو

 رحنيل رحنلل ةدعملا لبالا ىلا مجرح نا هنا خلا مجرحلا لجلاكدابع نا نوك ى .هو

 عطقب وأ برضلاب رةع اهنع رخأت ناو ث رحن مجنرحاف رحنلل ذخؤت ىتح اهب سن آيل وأ
 رارقالا مهقفاوو مهيلامدقت نا دابع نباف ء مارحوهو تام كلذب تام ناف بيقا رعلا
 يقاب ناكأ ناو هنع نولبقي مهنال ةحيبذلاك ابيط ناك بئات ادحاو ادحاو لاق ام
 نونلاب مجنرحلا نال نون الب مجرحلا لاكو هف ةيعرش ةاكذ الب لوتقك ةءاربلا ى
 رينكت هليلف دلقملا امأو . رخأتي وأ مدقتي نأ ىلا ةح۔ةلالبقيالف لبالاىلا مدقت دق
 نبا ريفكت هجو نابف ماقملا ريرحت اذه داهتجالا لئاسم نه فالا هيفام فراقم

 كلذ مسوم بوبحم

 عباسلا
ةيالو هلع دوجول ) ان ( هب هنع ربخلا وأ ءافولا هنم دهاشملا صخشلا ةيالو ببح



 ٢٨ ( هليلدو صاخشالا هالو بوجو )

  

 انيأر نم ىصاعلا نب ورمعو باطخلا نب رمع لوقلو « ءافولا وهو هيف اهيلع عمجملا ةلجلا
 ملسا ( ملسو هلع هللا ىلص هلوةلال . ىتعملا اثيدح ىور اضيأ وهو هانيلوت اريخ هنم

 نال « هسفنل بحي ام هل بحيو سطع اذا هتمشيو _لاق نأ ىلا _ تس هيخأ ىلع
 . دحوم لك ةيالوب لوقن ال نحنو تدك أت ىأ دحوم لكل تبجو تسلا ءالؤه

 اولتاق » هلوقل الو . فوي ملولو دحودل تنلا اندجو انلق ىلوتملا دارملا ليق ناو
 نيكرشملا لتقنامكد ارفالا ىلع مومهلا ظنلب ةدراولا ةيالولا لمعي ناب « ةفاك نبكرشلل
 بعتت ام دحوملل كبحىنعمو تقولا داحتال درف لك ةفاكب دارملا لوقنان ال ادارفأ ولو
 ىف ىرجلابو ىهنلاو رمالاو ريخلا ىلا ءاعدلاب كلذو ةعاطلا ىلا هبلج ىف يرجلا كسننا
 سطع اذا تشلا ىنعمو ةنجلا بح هل تدز لوتم ناكناو 4 اضرأ ةر ويندلا هللاصم

 ليلد ال هنال « رذ ابأ هلل محر » هلوقل الو . هللا كاوق كلوقب ولو هبساني امب ءاعدلا
 لكتسا دقف هلل عنمو هلل ىلمعأو هلل ضنبأو هلل بحأ نم » هلوقل الو ب وجولاىلع هيف
 ىلع دئازلا ماتلا ناميالا دارملا نوكي نأ زاوجل بوجولا ىلع هيف ليلد ال هنال «نامبالا

 هنال هبحأ اذا ام" ًازئاج هللا ريغل ضغبلاو بحلاو عنملاو ءاطعالا نوكي دق ذا يزج
 هاطعأ هنال هاطعأ وأ هملظ هنال هضنبأ وأ هعفن

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

 بوجو مدعب مهضعب لاقو هيلع صوصنملا ةيالو بوجوب ضعبو ةنجلا لهأ نم ناك
 هجو الو مهيلع صوصنملا ةءارب ىف فالملا اذكو مهيلع صوصنملا صاخشالا ةيالو

 طارتشالاب جرخ هنا لاقينأالا مهللا ةطيرشلاب أربتوأ ىلوتم انباحصأ ضعب رينكتل
 كشلاب لب مزجلاب ايعاد سيلف قلعو اعد اذاف ءاعدل رومأ هنال هيلع وأ هل ءاعدلا نع

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

هتيضرف لهاجواتبجو اذا امهكرات كرشي ديحوت اهف هيلع صوصنملا نم اتناكنا الا



 ٢٣٩ ) ةبجاو لافطالا ةالو (

 ركتمو امهكرات نم كارشالاب ىلوأ ايهركتم نف كلاذكس يلو ليق ايف مهركم قفانيو

 (ق)هلهاجىصعوأ . ايحيلع باوثلا لهاجو اهحلهاجو هتءاربوأ هيلعرصو نملا ريغ ةيالو

 صوصنملا أربتمو هيففقاولاو رشلا لهأ نم هنا ىلع صوصنملا ىلوتم كرشأو
 ناسنالا ةيالوبوصودهنملا ريغ ىف كلذب قفانو هيف فقاولاو ريملا لهأ نم هنا ىلع

 هتءارببو ةدحاو ةلصخى ع وأ ةرهش نودبو ءانمالا ةداهشنودب و ءافولا ةدهاشم لبق,

 ركذيامههجولدلو كلذ هل نسحي ال نكلو هنم أرب نبتلصخ هالوت نهو ةريبكالب

 ( رويملا اعت ن

  

 نرم .رماثلا
 دولوم لك نالو باذعلاب ملظي الو ةمحرلاب نمي ىلاعت هنال غلابلا ريغ ةيالو بج

 نيكرشملاو نيقفانملا لافطأ ىف فقوتام دعب ملسو هي هيلع هللا ىلص هنالو ةرطفلا يلع دلوي

 ىفو ريسفتلا ىف امك ةنجلا لهأ نه مهناب ربخأ « نيلماع اوناكامب عا هللا » لاقوب

 لانطأ ينعي « ةنجلا لهأل امدخ مهناطعاف نيهاللا ف ىبر تلأس » ثيدحلا

 زع هللا لاق اك اهدخ ال مهنبا عم نونوكي نيململا لافطأ نأل نيقفانملاو نيكرشملا

 وهو مهريغ يف فوقولاو ىلوتملا لافطأ ةيالو ببح 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 « ارجلف الا اودلي الو » ىف ليلد الو
 ليقو ء حص نا ءاملا نع لبجلا هب ةعلاطلا ةأرملا لفط دريالف مهب نافلا .ليبس ىلع حون

 نيعبراب ليقو ةنس نيعبسب نافوطلا لبق نهماحرأ هللا مقعأ

 ىلع هنا صخلا لوقي دق بيذكتلاب «مهانقرغأ لمرلا ا وبذك امل»ى كلاو
 هنع حصي لو ى لفطلا نم بيذكتلا دجوي ال هنا ثيح نم هب درلا ي الف عوجلا

 ابت لانطالا لتق مهتحابتساو ةيالا ةيدجنلاو ةقرازالاو ةيرغصلا جراوخلا ليواتل در )١(
 هلامو همد لحم كرعم مهفلاخ نم لكدنا لطابلا مهلي وأت ق . ال



 ٠ ( ةجاو لافطالا هنالو )

  

 ف مهبآ عه نيكرشملا لافطأ نا عوذوم وه ذأ هنع ىور ولو لسو هيلع هللا ىلص
 تال ذا اميمحتقا نم وجبنيف ةمايقلا موي ران نيقفانملا دالوالو مه دقوت نأ الو رانلا

 نامن نبا وهو يلعل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو نيلوالا ريغ ةلطاب (قا) فياكت نيح
 كلذ ىف فيلكتلا ليقو مهداقتعا دقتعاو نيملسملا لع لعأ هانع « ملسا ) نينس

 َ زييملاب لصحي تقولا
 رابخاب وأ . هتزضجب هنبا هنا هرارقاب ىلوتملا لفط ةيالو بجنف روهثملا ىلعو

 وأ . نيما رابخابو هشارف ىلع دلو هنا ةفرعو (قا ) هاوس نينيما رابخاب وأ . نيما
 مهب تبثيو دلولا ريضح نا ةللا لهأ نه ةثالث وأ . اقلطم ادلو هل نا ( ق ) نينما
 وا ء راكنا عةي مل نا لايمالاو ةمامالاو سايالاو حاكنلاو توملاو لالهلاو بدنلا

 | ىفو مهةتعا وأ ث مهقتعي ءاود الانطأ اوناك نا ىلوتملا ديجع ىف فتوبو « ةبارتسا

 وأ . كرشلا نم ةملسملا نباو ةالوتملا هريغ وأ ى ىنزلاب هما نبا يفو هديبع لانطا
 تاذلاب ال هكلامل اعبت ىلوت هن ال فقو هقتعا ناو لفطلا هدبع ىلوتي وأ . نولوتي
 وه الوقي ىتح لوتي مل هما نبا اذه نا نايلوتم دهش ناو (قا) هكلم لاز دقو
 ثحبيو ليق اذكد بوا ى كرشم اهجوز وأ ء جوز اه ملمي مل ةلسملا ةنالف نبا نالف
 نأ دارملا لعلو دبع هنا ةفرعم دمب حاكنلا تدر ولو هما نبا سيل ديلا نبا نب

 7 ريغ بسنلاو لطاب حاكتلاف هديس نم نذا الب جوزت ادبع وأ « ةلسم جوزت كرشم

 رح وهف رح هنا طرتشا نا الا ةمألا ديسل وهو دبع ةمألا نه رملا دلوو
 ناك نأب دحوم هيوبا دحأ ناكا ديحوتلا كحي دلولا ىلع كحيو رح ةيرسلا دلوو
 (ص)وهو تملساف نهكرشمو أ . بالا دترافنيدحوموأ . ةيب اتكمالاو ادحوم بالا
 هتتعأ لفط ىلوتيو (ق) رهشو ةيباتك وأ ةدحوم تناك اقلطم بالا كح وأ
 هيف اكرتشا وأ هريغو ىلونملا

دحاو رهط ىف الثم نيلجرل همأ تئطو نم وهو كرتشملا دلولا ىف فقويو



 ؟ ١ ) انسفنا ةرالوو . لانطالا ةيالو (

  

 اشارف نكت ملو ملع نا ىناثللف نيريط ىف ناو خيراتلا لهجو ني: كلم وأ . حاتي ح م ٠ : . . ء
 وا حاكنلا اهيلع ادقع نىلجر نم لجر هما سم ىذلا وهو طاتخلا يفو . لوالا

 ىف ناتأرما امهتدلو نيدلو نم دحاو لكىلع ًاضيا قلطي و ث هنيعب ملعي لو اهاكلم

 وأ هذهل لي ل دحاو دلو ىلعو ىرخالا ذلو نه ةد>او دلو م. ملو الثم ملاثم ناكم
 وأ . ءافولا نم قافنلا وأ كرشلا ىللا عجر نم دالوأ ىف فقويو ث هاتيعدا دقو هذ

 . هريغف فقوو قافنلا لا هنم عجر نه دالوا اهلع ىق وأ . ةر لولا ىلع نوقبي

 ( قا ) سكملاب وأ
 ىتح غلب اذا ىلوتملا لفطلاف فقويو انه مبتلاب اهنال ةيالولا دعب فوقولا حصو

 هنم عت ىتح غلب نيح هليج عسي ال ام رقأ نا ىلوتي ( ت) ةريبكو أ ڵ ءافولا هنم ملعي
 . غولبلا كح تنلب ةهبشلا نبح لاق ناو هغولب هباشت نا ةيالولا ىلع بيو ةريبك

 هتيالو ىلع قبا ىلوتملا دلو باغ ناو . نونملا لق هلح ىلع ننب نه لك بيو
 سمخ وأ ةرشع عبس ىمهو غولبلا (')نبنس وا ءانمالا وا ةدهاشملاب هغولب نيرتي ماه

 ةدهاشملاب هغولب نيبتي مل ام اهلع تبي ليقو هبارتا ىلا راخني ليقو ث ره ام ىلع ةرشع

 نيبتي ام هنا ليق نا الا هل ؛>و الو ادالوا دلو هنا مهريغ نه ان.۔۔ ولو ءانمالا وا

 اماو هيف كوكشم غولبب هتيالو كرتن فيكف هتايح نه نيةي ىلع انلف كلذب هغولب

 .رشع ةعبس غولبو هتايحب اوربخا نا اذكو غولب كلذف ذلو هنا ءانمالا نم انعمس نا .
 وأ ربكو أ غلب اولق ناو غولبلا تامالع نم هريغوأ تابنلاب وأ . ًاماعرشع ةسمخ وأ

 .ق ةققلا الو ةالصلا تقو نو غولبلا نه لوالا دالا ملي الو . ضأارغلا 4ةهزل

 وأ هل انبا هلفطو هنن ءرملا ةيالو بجتو . ىلاعتو هناح,س هللا الا نازبلاو لايكملا
 وأ . اهيلع محرتلاو هنل ريملا بح وأ . بونذلا نم عالةنالاو ةب وتلا ىهو ث ادبع
 ) ق ١ ( اهل رافغتسالا

 ةفل ىفو . ةفاضالل نوالا فذحو ني:۔و ز واس لانيف ملالا رك ذلا م۔جك ةنساا م۔ح )١)

 اهناك ةفاضالا مم فذحت الو ريكنالا ف نونت بارها ف رح نولال.تو اهاكلاو-الا ىف ءايلاتبشت

 .هئامد ىف « فسوي ني¡ك نينس مهيلع اهلجا مهلا » ثيدلا ةغالا هذه ىلعو ةملكلا لوصا نه
 خ-انلا نم اطلغ نكي مل نا ةغالا هذه ىلع ىرج فنماا نا رهاظا . شيرق ىلع

 ٦



 ٢ ) قحلا ي ةقفاوملا ةبالولا لصأ (

 اتلا
 رخآلا امهدحا ليم ولو نايلاوتم 7 ونملاف قحلا ىف ةقفاوملا ةيالولا لصا

 عمسي ام نوكي نأ ىلوتملا ىف طرتشيو . سكملاب ةءاربلاو لاملا رهاظب هنم أربت وأ

 هيلع لزنن ال ام وأ هنم هب أرهتي ام ءانمالا نم هيف عم ول هناف اضرم رظني وأ هخ

 تاهوركملا ىلع ةموادملاو ةدكؤملا ننسلا كرتكءوسلا قالخا وهو اهقبس اذا ةيالول
 ىلوتي ال ام هنم دهوش دقو هنيالو مهنم عمس ناو ابضرم هرظنم ناكولو لوتي مل

  

 اودب ءوسلا ةراما هنم حولت نأب هلل هنع رفن ناف هنع باقلا رفنيال ناو لوتي هعم

 لك أي هنا لهت نا نودب ابرلل لك آلا هيبا عم هانكسكو لوتي مل هلير ةرامأك ن قي
 هرهاظ ىلع وه باقلا ةقفاوم طارتشاب مهوقن مارحلا رئاس ابرلاكو هيبا لام ريغ نم.

 ماقملا ريرحت اذه « كبلق تفتسا » لسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلا ىرتالأ
 ناربخ ناتللاو امهدعب ام امهربخ نا ءدتبم خيشلا مالك روظنمو عومسمو

 وهو ىضرم وه ردقي نكل « دمب ايف اذكو ادتبملا سفن ربحلا نوكطبارلاو امهلبق امل
 مل امو هتطلاخل هنم ءافولا ةدهاشمب ىلوتيو 4 هتيالو ةدارملل نبريمضلا درب قفاوم

 رويدناطامتي هتيؤرب وأ هب فاو هنا هيف نظ هدبعو هجوز قحك ر يملا نم هيف دهاشي
 هن ون م الثم اهلسغ هيلع لديام ىلع هالوتيف كلذ ريغ عم ةالصلل سجنلا لسغ لثم
 ىلوتم رح امحلثئمو كلذب نييلوتملا نيرلا رابخابو (ق) ضئارفلاو ريخلل العاف
 . دودحلا يف ن زجييال ءاسنلا نا الا تاداهشلا رئاىك (ص) وهو ناتالوتم ناترحو
 ريخي وأ . فللا ىف ةءارملا اذكو ًاضيا ةنقتملا ةدحاولا ىنكت وأ . دحاولا ىنكي وأ
 ىلعتسيل ةيالولانا امهيفو لاؤسالب هربخا نا رخبوأ . فوقولاو دحاولاب ىلوتلاف
 دعب هربخا نا هب ىلوتيو تعنتما الاو اروف تبجو اهنلع تققح نا لب رييختلا

 الب ربخا نا اهدر زاوج انه نكل هدعب لبةنو اهبلط لبق يكملا ةيكرت درتامك لاؤس
( قا ) هدحو ولو ىنأ وأ اركذ ءاوس رحلا ربغ ىنكي وأ . اهدر بوجو ال لاؤس



 11 ( ةداهثلاو ربحلا نبب قرلا )

  

 نم ارش هيف لوقي ال وأ ريخالا هملع نم. هيف ملسي ال نا يهو عفدت ال ىنلا ةرهشلابو

 مهفاف هلاحهي مل

 ةںئاف
 ڵ راطفالا وأ ةالصلا تقو لولحب لوقلاكهيف ةك احم الام ىلع رهلا قلطي

 ريغ نم امهدنع امب اربخا اذا ام ىلعو ةلادعلا الو ددعلا هيف طرتشي ال ام ىلعو

 هرف ناطرتشيام ىلع ةداهشلاو . اندهش الوقي نأ ريغ نمو ةداهشلل نيلمحتم انوكي نأ

 ىلاونو ى رخآلا هيلع قلطي ام ىلع امهنم لك لطي دقو ةمكاحلا قيرط ىلع ناكو
 مهنم فقو نم ىللوتن و ث الثم ةعقاولا نننلا نأش ىف ةرببك هنم تناب نم الا ةباحصلا

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

 جلعوأ نانع كردأ نميف فقن و ث قلا هكراردا دمب ىوهلل ةمباتم فقوت هنا هنم نا
 ةباحصلا سيلو "") اباوص أطخ وأ أطخ بود نأ الا هيف امهلع مقتنا ام رضحو

 مهريغك فوقولا ىلا نودري الف رملا مهيلعلسو هيملع هللا ىلص ينلا صنل مهريغك

 مهنيالورلع اوقب هتيالو ىلع لزعنا وا مامالا تام اذاو مامالا غاز اذا

 ةديبع وبآ مامالا ةباحملا نتف يف ضوخلا نع فكلا راتخاو رثكالا ىأر اذه )١(
 نب رمع ىلا باحصالا دفو ىلع مالكاا دنع مالظ" حامصم ىف ى وكز الا يثيقرلا هرك ذ اح تلا هجر

 ثحبلا نا ىلع . هتنا محر هتهزن يف ينالثلا ردبلار «تلا۔ر ىف ىيلملاىىسيع يده و٫آو .ز. زهلا دبع

 اهلهأو نتملاو امباحصاو ثادحالا نه ثحبلاك مزال ريغ فلس امع
 ةءاربلاو ةيالولا ليصافت ىف انتمتا لاطا: هتصالخ سيفن مالك هنع هتنا يذر ىملاسلا نيدلا رونلو

 ضنبلاو هتنا ةعاط لهال ةبحملا كلذ نم فلكلا ضرفو لاوحالا بانتو اياضقلاو ثادحا٦ا ةرثكل
 تبسكام ال تلخ دق ةما ثل:»فاس اع ثحبلا مزلي ال و نيدهاشملا يف ال۔هذنتو الاجا هتدصعم لهال

 « نولي اوناكامع نولثةالو متبسكام مكلو
 هضنب بجو هتيصممب وأ هتبحم تيجو فلس نيهم ةعاطب ةقداملا ةرهدلاب ملعلا ه۔اا ىهتنا اذاف

 أ ةءاربلاو ةبال ولا نال باقلا ىن راضحتسالا هيف يفكي لب رار؟كتال موزل الو ةزاك ة_لاف الاو

 نمؤملل ةعاطلا بحو ٠ هقعضب فعضيو .ةوقب ىوةيو ناميالا عم رودب نمؤاا نهذ يف زوكرم
 اهماكحأو لاوحالا ىف ثحبلا نم كلذ قوف امو . ىعاهلا ىف سكملاو عيطملا بح اذكو ىرورض
 آدبا آدحأ مزلي الف اهمايأو ثادحالاو



 ( ةءاربلا ه ةمئالا لهج كح ) 1

 رشاحلا
 باذللا يأو يدنكلا ىحي نب هللا دبعو رعو ركب ىلا ةمالا ليج عس

  

 باهولا دبع هنباو مسر نب نرلا دبعو نيردلا دوعس نب ىدنلاو ىلعالا دبع

 'الامجا نيدهتجملا نيدلا ةداقو ڵ ني,سراغلا فسوي اذ نباو دمحم اذ نباو حلفا اذ نباو

 ةمأ لباق نم يز نب رباجو ضإأ نب هللا دبعك مهءامسأ فرعت ملو مهفرعت مل ولو
 رزخ ىبأ نع روهشملا وهو الوأ (ص ) وهو ةجحلا مقت ملام نيدلا نع بذو لالضلا
 الو رذعلا اهيف عطقي ىتلا ةنايدلا ةلزنبةجح الب ةداقلا ةيالوو مهي .الو جتن ةمالا
 ءاج ول و ةصاخ ةداقلا ىف اذه خيشلا رك ذو دحاو م اهيف قحلاو فالالا اهيف ; غوي

 ةمالاب رزخ وبأ ديري نأ لمتحيو (ق) مهنع لبقي مل مهام اوأرهتو انباحصأ نه فلأ
 الو ضابا نب هللا دبعك ن بدلا نع نبباذلا نيلوالا نيدهتجلا ملي عسي ال نيذلا
 نوج حلاص ا ىلا رمعم نه بتك ك هنا هنع يورو اهذخأي ىت> = ما ءا ةفر«ه مزال

 هللا ىلص هللا لودر اهيلا وعدي قلا ةلا وه هل۔ىج ع ال ىذلا نأ : هلاؤس باوج

 ها لسو هيلع

 .وهو ا رحاوتا مهنا الاحا مل نأ كلذو انيديأ ىف ال نم انلا ليج عسي الو

 .ملو ضقنلا اهيف ام فرمي مل ولو فالا هرف غاس ام ال ايد هللا هبجوأ ام ةلاخ

 ضقنلا ناكل ه فرعي لوأ نبضقانلا فرعي

 4ين اثلا ةلرجحل

 لوف رع ارفو

 لوالا
. ة۔عرشلا ةءأ رلا ىبت كلذ ىلعو هنع صلختلاو ءىشلا نع دعلا ةل ةءا ربلا



 ٤٥ ( ةلجلا ةءارب ىلع مالكلا )

  

 ةنعللاو مشلا باجييا رامع وبأ لاقو ، هرفكلا رفاك_النعللاو متشلاو" ') ضغبلا ًاعرشو

 ةءارب ةلع دوجول اندنع ةبجاو صاخشالا ةءاربو . ةيالولا ىف رم ام هيفو رافكلل

 هنمانيأر نم »صاعلا نب ورمعو باطخلا نب رمع لوقلو ةرببكلا لعف ىهو اهيف ةلجلا

 الو نيرفاكلا اوذخنتتال » هلوقلال ىنعملاب ًايدح يورم اضرا وهو «هنم ان أرعت ارش

 ىهو ةلطساو دوجول ةءاربلا بجوبال ىمنلا نأل تايآلا «مهلوتي نمو اموق اولوت
 هيف دارملا كلذ سكع نمو هدضب رما ءىشلا نع ىنلا نأ نم رهتشا اهو . فوقولا
 هيلع هللا ىلص هتءارعل الو نوكسلاو ةكرلاك دحاو دض هل يذلا دضلا وهو ضيقنلا

 يلع يحرش ىف اذه ثاحبا تركذو هب رمأ نأ الا ابجاو هلف ام لكس يل هنأل لسو
 مهناف لوصالا ىف دمحا خيشلا حرش

 ىناثلا
 مماك مال وتوأ مهاك سانلا نم أرت نم كرشا و . الاجا نيرفاكلا ةءارب بج

 لهج وأ ةكناللا وأ سنالا وأ نجلا ةلمجك اهتءارب وأ ةلجلا 7 الو نم ةلمج صخ وأ

 لمج ف مسو نم لوق ىلع الا اباوث امهيلع نأ وأ اهتءارب وأ ةلجلا ةيالوب رمأ هللا نأ
 فذح 1 ىح كل د

 رصتقي ام اهنم ناف هفعض و اهشخل ةوق ىلع ةريبكلل بتارم ظح ال هتنا هحر فنصملا ناك )١(
 نيدلا وأ ةمالاب رضي ام اهنمو ٠ ةيعامتجالا ةثيملا نم هريغب رضي ام اهنمو . اهبحاص ىلع اهررذ
 امام اررض

 مهيلا هرج ام ءوسب هل سانلا ركذو اهنم متشلا بجوتسي ةيعامتجالا ةئيهلاب رذي نم نأ كشال
 « ےشي متشلا قةال نمو »

 ق شغبلاو هتنا ىف بلا امه ةءاربلاو ةيالولاو . تقلاو نعللا بجوتسا نيدلا وأ ةمالاب رضآ نمو

 ىق بحلا نامالا ىرع قثوآ » ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق بزاط نب ءاربلا ىور دقو هتنا
 امناف هتنا ىف لاوو هتنا ىف داعو هتنا ىف ضنباو هت ىف بح » سابع نبا لاقو « هتنا يف ضغبلاو هتنا

 « كالذب هتنا ةيالو لانت
 دقف هتل عنمو هتل ىطعأو هت ضغنبأو هت بحأ نم » هلآو لسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق

 هماما ي,أنع ايضلاو دواد وبأ هاور « نامالا لمكتسا



 ( صاخشالا ةءارب ىلع مالكلا ( ؛٦

 ثلاثلا
 طول موقو حون موةك ًاعون ةجحلا تماق نا رشلاب هيلع صوصنلل ةءارب ببق

 نا » ىف ةبصعلاك ماعلاوا ركذ امك صاخلا همساب تولاجو بهل يبأو نوعرفك ًادرفوأ
 جاح ىذلاو « ابصغ ةنيتسلكذحأي» يذلا كللاكو "كنم ةبصع كنالاباوءاج نيذلا
 أربت هب ربخأ وأ همهفو هعمس وأ نآرقلا ىف كلذ ىلع ملطا نف ، حون ةأرماو مهارب
 كيملا اذهو كنالاب اوءاج نيذلا ةبصعلا هنهملا مهالا لوقي نأ لثم موعلا ىلع هنم
 سال نييعتب ةجحلا تماق ناو . مهضغبيو حون ةأرماو مهارا جاح يذلاو بصاغلا

 اهأو رتاوتلاب كلذو همساب هنم أربت ذورمن مهاربا جاح يذلاب ةجحلا موقت نأ لثم
 ادا نم ملع ىلع نوكيف نآرقلا ىف هب ركذ ظفلب لب هساب هدصقي الف رتاوت الب

 (قا) نانيما وأ . نيما يزجي وأ . هايا سيل هلعل هزهي مل همساب هدصق ناو ضرلا

 عبارلا
 زا وج هأ ول تح نه لكنم ال هروج ىلع 4عىت نشو هنم أرهت ماما روجح لع نه

 هلهال زاج ادلب لخد نا كرشملا رئاجلاو ءاقلطم قفاوملاو فلاخملا رئاجلا تحن دومقل
 هلا وعدي امو هداتتعاب رئاج كرشم لكو ًارس ول و مهنيدل اولصوت ام هتح دومتلا
 لاومالا ىف لدع ولو

 ىف امب تي ملو هيلع ردق نا نامز لكف هلتقو كرشلا ىلا دترا نم ةءارب بجت
 وه هلعف وأ هلات ام لكو مايأ ةئالث هتباتتسا دعب لتقي رمع لاقو ث امومع ثيدحلا
 رخا ةفناتسم ةلئسم وأ « انايب وأ ث اديق ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلا نه وهف ركب وبأ وأ
 نم نيتنيلللاب اودتقا » ملسو هيلع للا ىلص هلوقا اهن اهف وأ ث هنع اهيلا كلذ
 رادب قحل نإ مي و ىسن وأ . هلام مي الو هتيرذ ىسن الو « رعو ركب ىا ىدعب

 



 ٤٧ ( دترملا مكح )
 هللا ديع وبا رسفو (ق) ثلاثلا وأ . هئانبا ىنب نم عبارلا ىبسيو (ق) برالا

 اذكو نياملا ىماتي ةلج ن. لفطلا هدلوو رهاظب سيلو دترملا نبا نباب ثلاثلا

 نيذلا هنيد لهأل هلامو مالسالا ىبا نا غلابلا هدلو لتقيو ضب دنع هدلو لغط

 هيف وه ىذلا دلبلا لهأو هل ريظي ام ب۔4 مريلع هبئان وأ ى مامالا هعزوي مهيلا دترا
 دالوالا نبملسملا هتنرول وأ . توللاك ةدرلاو لتقي وأ لتق ءاوسو ث ىلوأ مهنم

 ىلوأ مب باجيو ملسملا كرشملا الو كرشملا ملسملا ثري ال هنال فيعض وهو مهريغو
 امو برحلا راد ىن امو مهل مالسالا راد ىف هكلم ام وأ . ملسملا ثرا مسر ىلع ال هب

 (قا)لاملا تيبل وأ . كرشلا ىف هتثرول مالسالا راد ىف ثدح ولو ةدرلا دعب هل ثدح

 . اقلطم طقن جلا دعل وأ . هديعيو باتو ةلز ولو دادترالا لبق لع ام لابو

 تام نا هلمع ىلع باثي وأ . ائيش ديعي ال وأ . بات نب> هطورش تدجو زا وأ

 (قا) دادترالا لاح ضئارفلا نم هتاف امو هدهي و . ( ص ) ودو هديدي الو ابئات

 ريسنتلا رظناف (ق) طقف سج ام وأ . هللب هه امو بات اذا هدج لسغ ههزلو

  

 هنا اذه ىنعم وأ . تانسح قافن وأ كرش نه بات نم تائيس هللا لديو

 نكلو قافتاب دحوملا قفانملا يلع ةداعا الو (ق) قيفوتلاب تانسحلا لمع ىلا عجري
 ةلصخ ىلع هيف علطا نم هلشهو هجوز دترملا ىلع تمرحو . بتي نا هل باوث ال

 . كرشملا كح 2 فاكس ذنم تناك ناو اهلك ةقباذلا هماكحا ىف ةثداح كرش

 يذلاو ثرالا ىف اذكو (ق) ةلز وه امم كرش ةلصخ هيف نم جوز مرحنال وأ
 أربت نا اضيأ دب ال وأ . ثالثلا لجاب رارقالا دترملا ةبوتو . نيدحوملا عم ٣

 هلإ ال اقلطم ىنكي وأ . بات كرشم لك ىف اضيأ اذهو قلا فلاخ نيد لك نم
 ىلا هنوك نم قح هب ءاج ام لكف هللا لوسر ناكاذا هنال هللا لوسر دم هللا الإ
(قا ) ملسو هيلع هللا ىلص هنامز ىف اذه . هللا نم نآرقلا نوكو لكلا



 ( ةريغصلا نايب _ نيلا ىف نعاطلا كح ) ؛٨

 سر ناسلا

 نط نا لنقيو ةنايد وه ىذلا نينلاخلا بهذم ىلا انم عجر نم ةءارب بجت
 مامالا لاقو 6 انيف نعطو ننلاخلا ىلا عجر نح رباج رماب ةلدرخ لعف اك انبهذم ف

 هب رم أ ىذلا : نيملسملا ند ف . نعاطلا ماكحأ براب ف ليلدلا ف فسو بوقعي و أ

 مد لحي اع او ء اهظ لجر هلتق نيملسملا نم لجر ةلدرخ ناو ةلدرخ لتاق لتق رباج

 اهيف عطقي ىلا ةنايدلا داقتعا درجمب ال حميرمصلا نعطلاب انههذم نم جراملاو لفلاخلا

 وأ ى نآرقلا ىف نعطلا ناكنا الا نعطلاب لتقلا لحي ال انموق لاقو ث اهريرةنو رذعلا
 كيف نمط هنال انالف لتقن هنع ا ىضر قيدصلل ليق هنال ملسو هيلع هللا ىلص ءىبل
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ام لك انل نسيل لاقف

 عب ابسل

 ہ | و ّ ذو

  

 ١ ذكو نارلوتم هنع ربخا نهو رش ن .هو دهوش نمم ةءاربلا بن لوربا

 ٠. ةريبكب رمام ىلع ة ٥ وتم و . ىلوتم و . .ليسلا 4 و روهشملا وهو نات الوتمو لوتم

 ىلع وأ . ةريبك وأ ةريغص هللا دنع يهأ ءاملعلا ىردي ال ةيصعم ىلع رارصاب و أ
 ءانغ الب فللا برضكراكتلاو انموةو ةقراشملا لوة وهو ملعت ز اهنل ىلع ءانب ة هريغص

 ( ةبذك_لاكو ( قا ) هيلع عمتجا وأ . هلع ىنغ وأ . اقلطم ةربمك وه وأ . عامجا الو

 اذكو ءامد تقارانا وأ (ص) وهو روهشملا وهو اقلطم ةريبك ىه وأ . هللا ربغ ىلع

 وا . رثؤت مل نا ةمطللاكو (قا) حيحص مالكىف ةدايز نكت مل نا وأ .الام تدسفا نا
 اراهن ىرعتلاكو بو , الر ةملظ ىف ماجلا لوخدكو (ق ف ( (ص ( ص ) وهو اقلطم :

 (ص) وهو نات : ريدك امه و أ . ةبيغلاو نذا الب لوخدلاكو اليل و أ ليق ىرب ال ث

 امه وأ . ةرمثك هفيفطتو ليلق قرسكو ( (ق) نآرقلاو ثيداحالل لطاب هريغو

 رذحتل ةلو ةريغصلا نا ةب راغملا بهذمو (ت) (ق ( ) ص ( وهو نات ; ريك

 



 ٩ ( اسنا روطت نا يجلا كح )

 (ت) ةمكحلا نع جورخ اهنييعتف اهيلع ئرتجال ةروفغم ىهو تنيع ولو اهاك ى صاعمل
 نهبانتجا ىلع توميأ ىردي ال ناسنالاو رئابكلا بنتجا نمل ةروفغم اهنا لاقي دق

 روبنطلا برضو رامزملا نهنمو ى ءىرتجيف هلاح رتغي دق نكل ءىرتبب الف ال مأ
 وأ ك سانلا مجل هب رضك ةيصعم وهل ريغ ةجاحل لبطلا برض سيلو وهالا تالآو

 توص الب "هيلع ىشغي الئل ةيح غودلم دنع هبرمغكو حاكن راهشال وأ { مهراننال

 & هنم أربت وأ هالوتو بات تام ىتح هتءارب و أ ناسنالا ةالو عيط نمو « هب ذالي

 تودلا ىلع هءاربلا ىفو . هب ةءاربلا تبثي نه دنع كله دحاؤ لجرب أ ربت نه»

 اهمدع هجوو نالف هبحاص نأب بلقلا نانئمطا ةءاربلا هجو . نالوق ةنياملا نودب

 هلعلو هريغ هلل لاقي ذا نالف هناب ديق الب اذكه هنم أربي الف هيلعو نيقيلا مدع

 نونجم وأ لفط

 وأ لفط هلعل اذكه هبحاص نم أربيالو ڵمهتاوصأ رومظ يلع نجلا نم أربتي الو
 انكح هك مهنم دحاو رهظ ناو ليبختلا دعب اب فلكي ال ثيحب لقعلا لبخم

 ىراحص ىف ا نجلا نوكتو ث نإلا ىل اهيليو اهيلي الف ىحاتعلا ة.امالا الا

 نأ ضعب معزو ث مهوبا ناجلا وهو سيلبا ةيرذ مهلك نجلاو ى اننوري الو مهارن ةنجلا

 كلذكس يلو (ت) ليق ابف كرشأ كله سيلبا لاق نمو مهوبا هناو حلاص لجر ناجلا
 نم ناو « سيلبا الا نوعمجا مهلك ةكئالملا دجف » ىلاعت هلوق كلذ ىلا هليوأتل

 نم ناك» نجلا نم هنوكب هقسف للعو قسفلاب هللا هفصو نجلا نو.سي اعون ةكئالملا
 ةكئالملا نم ال نجلا نم هنوكل قسف ىأ « قسفف نجلا

 مهتالو انتمال ةيالو مهفالخ ىلع مهتءاريوان ريغ ةمال ةءارب انتمنا ةيالو ىلالا

 ةعاس نورشعو حبر ١ يضمت ىق ح غودلأا ن ن 4 ه نكمتي و - ۔أأ ذخ . الثل ان دال ف ترح ةداع ) .( ١

 { ملعأ ةللاو تايحلا خ نه فنمب ساخ اذه نا نظاو كله اهلبق مان اذا غودللا نولوةي
 زروذلاب ٢1 ةزافملاو عوجرلا وهو لونت )اب الات ةلزاةلاك ٠ ةا۔ 0 “الؤاف: ةيح تمسو

 ةاحنلا وهو



  ( 0٠لالضلاب روهشم مماب ىمست نم مكح (

 ىمه ةعاطلاو ةيصعملا عاتجا دنع ةبلاغلا نال ةيالولا ىف مهعم مهمج ولو اننال ةءارب

 عم ةريغصلاف ةبوتلا عم ةئيسلا دمب تءاج اذا ةئيسلا ةنسلا بهذت امناو ةيصعملا

 اهباهذ ىوقتيو ةبوتلاب بهذت ةريبكلاو ةنسحلاب بهذت رارصابال ةبونلا نع لوهذلا
 تانسحلا نم رثكألب ىزاجي جاتلاو ءايضلا يفو ث قيقحتلا وه اذه ةنسملا

 . هتانسح باوث هل در بات نا وأ . اهدعب ةئيسلا اهنحم ةنسح لع ايلك وأ .تائيسلاو

 ( قا ) هثيداحاو بنذلب طابحالا تييل (ص) وهو رش وأ ريخ نم ةماللاب ةريدلا وأ
 مهاوس وأ نيقناوملاو نينلاخلا بوص نمو ةءاربلاك ةئطختلاو ةيالولاكبي وصنلاو

 قفان مهاطخ وأ

 نماثلا
 ىس وأ . لقاع غلا غلاب وهو هب هايس نم ةيمست ىضر وأ . فلاخم مسب ىمست نم

 اقفاوم هنظي وأ ى هنامز ىف دوجوم فلاخلا كلذ هنا نظي نادنا هنم أربتف هنباكهريغ
 ءاقلال ملظلا اذ_ه ىلع باوث الو لمهأو عرسأ لب ققحي مل هنال هملظ (ت) هملظي ! هل

 نمم أربيو (قا) كله وأ . كلذب هنم أربتي نا هل زوجي ال وأ . ةمهلا ىف هسفن
 سفنلا نانئمطا ههجوو ضعبل افالخ مهسمالعب أربي الو .كلذ وح وأ ىلزتعم انأ لاق
 تنأمطا ام ربلا » لاقو « كسفن تفتسا» لسو هلع هللا ىلص لاق دقو ةمالعلاب

 نم ىلوتيو . راغصلا ىهعلاك ىراصنللو ران زلاكد وهيل ةمالع لحي رم أو « هيلا سفنلا

 هنأ هيف صنلا .لزن نمم أربيو . رئابكلا لمف ولو ةنجلا لهأ نم هنا هيف صنلا لزن

 دب الو صنلا قفو يلع اه متخي هنال ىفو ولو رانلا لهأ نم

 ءايحاو هللا ىلا ءاعدلا ةلمج نم كاذ نال بنذلا نم ىلوتملاريغ ةباتتسا بحتست (ت)
 هبتتسي ملنمو ىلوتملا ةباتتسا بهتو . باتتسيال هن أ ضب معزو هراعش راهظاو نيدلا

 



 ١ ٥ ) هريغ وا ىلوتم فرقملا باتتسل (

  

 ىردىال وأ اهرووظب لوقلا ىلع ةريغص ناكنا صاعو ةريب بنذلا ناك نا قفانم

 هباتتسامشهنم أربت ءانمالا اهب هربخأ وأ هالوتمزه ةريبك نياع نمو . ةريبك م أ ةريغصأ

 ) ت) ةءاربلاهيف مدقي هن ف ىنزلا الا بتي مل نا هنم أربتي ئ هبيتتسي وأ ( ص ) وهو

 ضعب ءابنالا نم ءى متك ول نكل ( ق ) ءوس لك نمو هنم رش هناف كرشلا اذكو
 ىلع اوصن كرشلا نم مظعأ ائيش انملع دقف كرشلا نم مظعأ همتك ناكلا يحولا
 مظعأ ةريبكن هو كرشلا نم مظعأ كرشلانم ةبوتلا لوبقم سيالا اذكو كلذ

 كرش سايالاو مكلا ن ه روكذملا كلذ نا دعب ىلع لاقي دقو ةريبكلا كلت نه

 سيلباو نوعرفننم ارش رذعلا لبقي مل نم نوك امأو ءين نم كلذ ردصيال نكلو

 قيقح ال ظلفتو.رجزف

 ارضحي ىتحالوأ . (ص) وهو ءانمالابامهريغكنيل وتملاىلا ولاو يضاقلا نم أربي و

 هنم أربيالف هسفنل جتحيو رضحي ىتح ًاتلطم ملسملا نم أربيال وأ . امهسنن أ نع اعفديو

 هالوت نملك ىلع قح ىلوتملا ةباتتسا نا همهفن ىذلاو ( قا ) رضحيال هنال تام نا

 هلل ركشلاو دحاوااىنكي هز اىلع لديام ءايضلا ىفو . بتي ملام رخآلا نع دحأ ىنكبال

 ىلا داع مث باتف بنذ نم بيتتسا نمو ةضيبلا ةيالوب ىلوتملا ةباتتسا يبع الو
 نوكي ىتح لاقو ةديبع ىبأو ىلع نع يور ام اذكهو اضيأ بيتتسا هنيعب بنذلا
 رخآ بنذ لك مباتتسي و ( ق ) ًاكالث باتتسي وأ ( ص) وهو رساخلا وه ناطيشلا

 بونذ عيمج نه تبت لاقف بيتتسا ناو هنم .ىرب بن :أ لاق ےش م باتو بيتتسا ناو

 ( قا ) هلحتسي نا وأ . ًاملطم ها ٠ رجأ وأ هنم وه باتتسملا بنذلا نيعي ىنح هزجي 1

 ناو(ق) هنم أربي وأ . هيف كرتياف هنم ةءاربلا لبقباتو ةريبك هيف فوقوملا لهف ناو

 ةءاربلا نم لاقتنالا ىلع ةظفاحم كلذ لعل ( ت ) اولاق اذكاهيف كرت ةءاربلا دعب بات

 قلغي مل ةبوتلا بابو هنم بات ءيشب هنم أربي فيكء يشب يدنع سيلو فوقولا ىلا
نأ هل سبل هن ال اهلبقأ الو بيغ كلذ نال هتب وت هللا لبقي لوقي نأ هل سالو



 ٢ ٥ ) نلا ىلع ةءاربلا زوجمنال (

 لمعيوأ لمعدق هناىلع هتلمح هقف ىل نيبت ةريبك ل عف ال هنا لوقي نأالو اهلبقي ال
 عوجرلا قحلاف نظلاىلع أربتي نأهل سيل هنال رركتت وأ هنم ترركت وأ اضيأ اهريغ
 هتءارب نم هيف فوقولا ىلا

 فوقولا ىلا ةءاربلا وأ ةيالولا نم لاقتنالا وهو هيف فلتخم ىلع ظفاحي فيك
 ىفاتظ ارش هنم انيأر نميف نظن امناو ةبوتلا باب حاتفنا وهو هيلع عمجم نع ضرميو
 ةجح ارش هيف اننظ رمع لوقف نظلا ىلع هنم أرين فيكف ًامزج هب مزجنالو رخآ رش
 لاقنن الاناكل رهظ تققح اذا كنا مم ةبوتلاب هلازأ دقف هم انيأر ام امأو . تلق ام
 تأربت وأ هتيلوت نميف فقت نا لثه للا نع عوجرلا هنم مزل اذامرحي امنا روكذلل

 ادجو هللا امهمحر رابجلا دبعو ثرحلا ةلئسكك هملعتال كيش هلعفل وأ ءيشل ال هنم
 مهوأو امهلتق نم ىردي الو "") رخآلا ىف لكفيسو برغملا سلبارط ىف نيلونقم
 ةبراغملاو ةقراشملا ضعبف . فالتخالاو ةنتفلا نوكتل رخآلا لتق الكنأ سانلا امهلتاق
 مث . اهيلع مهئاقبا ىلع ةبراغملا تقفنا مث امهيف اوفقو مهضعبو امهنيالو ىلع امهوةبأ
 نيئالثودحا وةئام ماع بيبحنب نمحرلادبع امهيلا فحز هن ا خيرائتلا ضعب ىف تعلطا
 انتلئسمامأو . رخ آلاىف لكف يس لعاج وه هللا هنعل هركسع نم امهلتاق لهل اهلتقو
 اهاحدق ةريبكلا نم هتملع ام نال علا نع ًاعوجر سبل فوقولا ىل اهيف كعوجرف
 نحرلاهللا نم يذلا يعسو يغارفا دعب تيأر مث . هرس ىلوتي هللاو انل رهظ ايف ةبوتلا

 دق لعف ىلع لجر نم أربت نمو : هصنام ةسوفن لزاون نم هقفاوب اميلع هب محرلا
 الوأناكاب فوقولا ىلا هدري هناف لعنلا كلذ نم بات مث كلذ الا هنم فرعي ملو هلعف

 ةسوقن لزا ون مالكىلع يمعالطاو تركذ امب ىلوق نيبو ها هزوجو كلذب حرص دقو
 عأ هللاو ةريثك اوعأ

 لءاعاهربد . اهتيصان كالتءا مه ىنستيل بوعشلا ةوق مده نودبري نيذلا دياكم نم هذه )١(
 الا نولتتقيف بزحتلا مهيف هلعف عقوي امبر هنا ىأر ذا ممتكوشو باحصالا ةوق دهاش امل نييسابعلا
 امهؤاق,ا وهو ثباع لك ذيا براضلا فالخ لكل مساحلا مكلاب اوردابو اهف او:طفت ةذباهجلا نأ
 اهنع رجا ام نوفالتيو ةمالا لوح موحت قلا دئاكم ءالقملا نطفتي نا بجي اذكهو ٠ ةيالولا يف
 روذحملا لحي نآ لبق ةريصبو ةمكحو لةمب



 ٢ ( هنم ىلوتم ةءاربب فرتعا نم مكح (

 اهيلع هوبحأف ةنسح لجر نم متيأر اذا :ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع لوقف سيلو

 هدنعام نا اوملعاو اهيلع هوضنباف ةئيس هنم تيأر اذاو ىتاوخأ هدنع اهل نا اودلعاو

 هنالواونظ اوملعا ىنعم نال ةريبكهنم ةيئرملا هيف فوقوملا ةءارب بجوي ام . تاوخأ
 اذهو ةدحاو ةلصخب ىلوتي نأ هرهاظ لع مالكلا ءارجلب مزلي هنالو بات هنا ركذي

 تةبثهبنذ نمبات نم نا: قحساوأ ركذو . ةيالولا نود ًابح باب دارأو زوجيال
 هتيالو ىلا مجرأ ملهبنذل مرحلا بيتتسا اذا لاق بوبحم نب دمحم ناو . هتعاس هتيالو

 هلوت نظأو : قحسا وبأ لاق . ىلق هيلا نئمطيو ةبوتلا دعب هيربتسأو هميدتسأ ىتح
 هدنع ًاطايتحا اذه

 ىلوتم نالفو ةءارب بجوم الب نالف ىنم ءىرب ه_يف فوتو. وأ ىلوت ه لاق ناو

 لقي مل ناو هنم أربيف ةريبكب هلىمر ةءارب بجوءالب ىنم ءىرب هلوق نال بيتتسا

 ىلعرقأ دق اذهفدحاولا ىلوتللب ربب لاق ن.لوق ىلع الا هنم أربي مل ةءارب بجوم الب
 ىلع داز وأ نايلوته امهو نالفو نالف ىن. ءىرب لاق ناو . 4:ه د>ا ولا ةءارب هسةن

 هرارقاب ىلوتملا بيتتساو هنم ءىرب ةءاربلا قحتسي ام اذك ل ف ىلع لاق نأ كاذ
 ىنمءىرب لاق نا هيففوقوملا نه أربيال:تالاؤساا ىفو . نيلوتللا ىلا كلذ ةبنبال

 ريغ وهو هھا ةءاربلا بجوي اما ذك لف ىلعل نا الا نايلوت. امهو نالنو نالف
 فمذض نا الا مهللا اهبجوه ركذي نأ نيلوتملا نم ةءاربلا ىف طرتثيال هنال رهاظ
 نه تأرب لاق ناو . ىوقأ هسفن ىلع ناسنالا رارقا نا هيفو طرمشف ةياكلاب اذه

 نيلوتم اوناكنا ببتنساو هنم ءىرب نينثالا نيذه نم وأ ةعاجلا هذه نه دحاو

 هف فوقو وأ هنه أربتم دحاو اهيف ناكنا ال

 عماسلا ىلع اف رخآلا اذه نم أربتف رخآ ىلوتم هنم أرجتف المف ىلوتم لهف ناو

 امهدحأ عهناكناو امهتيالو ىف اهكرتيو كلذف قحا فرعي نا ةباتتسا الو ةءارب

 هنمءىرب هلهف مث رفكو أ ةريبك لذلا اذهلاق نمو . عماسلا ىلع ةج>حنايلوتملف ىلوتم

ةءارب ىفو .الفالاو ةريكه نا ىف هقدصوأ ةقث ناك نا هكح اه لغلا كاذ ملي ل ن“



 1 هطخسو هاضر . هتوادع و هللا هالو ( ه ؟

  

 ٩ ة>تسي امب ل هودف ارفك دمغت هنأ ةءاربلا هجو . نالوق هنم رفكو ةريكريغ هلع نم

 هجوو كلهي هنا هبرشف رمخ اذه قير وأ ءامل لاق نميف ضعب لاق ار فكر يغ ناكولو
 هلعاف نم أربي لعفلا اذه نا ملاع نم ذخأ نمو ك رفكر يغ هنا روهظ ةءاربلا مدع
 تقبس ناو !اعلا ن ,ع ذخأ امب هيف ىرج هلالعاف ىأر مث لتقو دحك اذكب هيلع كح وأ

 ذخأ امب .- و أ . هلع نيدهاشلاك ذ ذئنيح امهنال نينيمأب الا ك الن ذخالا هتيؤر

 ( ق ة ) لفلا دعب هلأس دحاو اع نعولو

 رم ه ارح

 ,ارسق وو

 . همينتو هبيذعت سفن ىنع هطخسو هاضر هدابءلهتوادعو هللا ةيالو لورما

 قيفوتلا وأ . باقعلاو باوثلا دادعا وأ . باقعلاو باوثلا نهنوبجوتسي امب هملع وأ

 ( قا ) (ص) وهو نالذالا وهو همدعو ةعاطلل

 ىف ولو هتءارب ىف ىتشلاو هتيصعم لاح ىن ولو هللا ةيالو ىف دي ۔هسلاف')نابلةنتالو
 خ إ امب لهجللب هفصو كلذ ىلع مهمزلو نيسحلا نباو راكللافالخ هئافو لاح
 نع ىلاعت ةمكحلا نع جورخو ثمع وهو هملع ىفنقم فالخب هلمع وأ عقي

 هماع 7 الف نوكي الو نكي مل ام امأو ى نوكي امو ناك امب ماعو نيكاحلا حأ هناف
 ةيالو يبتو { هللا هملعل دجويس وأ ث ادوجوم ناكول لاقي نا زوجيو هلي مل الو هللا
 هتيالوب ءالؤه دارأ نا هنا مث هيهاون نع ءاهتنالاو هرماوأب رابالا ىهو هلل دابعلا

 نسحلاب فصولا اودارأ ناو قلذلا ةفصب هونصو دقف قيضلاو حارشالا هتءاربو

 قولخلا فصو اذهو تاودبلا ةبادب ىلات هل اوتبثاف ا.ي,اةتب نيائاةلا رانلا ىلع در هف ) ( ١
 مهراك: أ مر منم ةلازا هذه ترهظ املف باحالا ةلج نم اون كن الا اوضرن¡ا ءالؤهو هع ىلاهث

 رباج مامالاب ك_ةلا نع اوكمني مل مهر باحصالا مهنم أربت اهيع عمجملا ىسرافلا باهولا دع ةمامال

 مهقارتفا لص أو ة هقرف مم ريص ةن الا ةلالا هذ مهزايته ها نكلو ضاب ٦ ن! هتراد ع مامالاو دز 9 ١

 خراتلا لمأت نمل ىسايس



 ٥٥ ( كسقنل بحام كيخال بحت نا بجم )
  

 هف فاتخي ال كلذف ةعاطلاو ةيصعملا لاح ألططلابو هلعف حبقبو باوصلاو

 كسننل هركت ام هل هركتو كسفنل تببحأ ام كالوتل بحت نأ بجحي ىلاتلا

 ةرخآلا ريخم ءاعدلاو ڵ هتيصعم هرقحمو هنم تأربت نم ضغبتو هدعاستو همظمعتو

 هللا كحبقو كل ادعبو كل اقحسو كل فاو ةءارب رفاكلاب صتخلا اهرشبو ةيالو

 ةرخالا نيبعتت ال اهنف ىلوالا ةنالثلا ال (ت) ةرخآلا ىف كلذو كربق كيلع لظو
 هللا قيضو هيف ءاصقتسالا باسحلا ىف ةشقانملاو ء ىزجم ةءارب بالا ىف كشقان و

 ةطغضلاك اضيأ نمؤملا لاني ربقلا قيض نال ةءارب سيل (ت) ةءارب كربق كيلع

 اهرشب ءاعدلا الو ةيالو ايندلا ريغب ءاعدلا سيلو ى هصيحقل فنعو ملأ نم هيف هقحلي

 رشب ءاعد الب ىفكي ال ضغبلا نأ هيفو ضغب نع هنال ةءارب وه وأ (ص) وهو ةءارب
 تنأ وأ ڵ سوجنم اب وأ ى موشم اي هالوتم ريغ وأ ى هالوتمل لاق ناو (ق) ةرخآلا

 ىف ؤ موشلا لامجال (ص) وهو ةءارب سوجنموأ . اهريغ وأ . ةءاربف ا ذهوأ ك وهوأ

 وأ 4 لسماي هللاق ناو (قا ) تاياور ىف « سرنلاو ةأرملاو رادلا موشلا » ثيدحلا
 ةيالولا ىلع لدت ظافلا ىهف ةنجلا باحصا نم كنا وا « كالذ وحم وا ى قتتاي وا ه راباي

 ىف ىزجي الف كرمعو كءاقب هللا لاطأ لاق ناو اهيف ءاعد ال هنال ة.الولا ىف ىزج الو

 نينسحلا رجأ لاق نا الا ةيالو سيلف هللا كرجنآلاق ناو ةنجلا ىف لاق نا الا ةيالولا
 ريخألا ىفو (ت) ةيالو كيلع توملا تاركس نوهو هدربو هرونو كربق هلل عسوو

 ىناويف ريخ نم ايندلا ىف لمع امب هل ءازج رفاكلا ىلع لهسي دق توملا نال رافن
 بنذ الو ةرخالا ىفاوب ىتح هبنذل اباقع نمؤملا ىلع ددشي دقو . هل ةنس> الو ةرخ الا

 ةدشلا نم ةريصقلا ةدملا كالت ىف قلي دقف هريغو نمؤلل توملا ةعرس امأو . هل

 ضعبل افالخ ةيالو ربقلا باذع فيفختب ءاعدلا نوكي الو ةليوطلا ىف هريغ قلي ام

 افصنو ث ةميخلاب ىشمي لجر ربق ىف اهفصن زرغو ى ةديرج قش ملسو هيلع هللأ ىلص هنال

 ابطر زرغ ام ماد ام امهنع ففخي نأ ءاجر لوبلا نم ىربتسي ال لجر ربق يف

ةءاربلا ىلع لدت ظافلا رانلا باحصأ نم كناو ء قفانمايو ء كرشمايو ء لاضايو



 ٥٦ ) ةيالو ءاعدلا نم نوكي ام (

 أربي هنيزركذك كتيزركو أ ىدوهيلا ةيحاككتيحلىلوتمل لاق نهو ، اهيف ى زجحن الو

 .أیدوهيلا مسج ىف ةبز ركلاوةيحالا نأ ربخأ هنال هنم؟ئرب فاكلا طقسا ناو « هنم

 ةيحللا ريغ اذكو (ق) هاون ملكتملاو عماسلا رابتعاب كلذو هيبشتلا لمتحا هنال ال وأ
 ةعاط لمع اذا قفانملل لاقي الو . نيقفانملاو نيكرشملا نه دوهيلا ريغو , ةيزركللاو
 ء كلع هللا ملس الو ث كي هللا بحر ىلوتملا ريغل لاقي الو . ةعاطلل لهأ هنا
 كراب الو ث هللا ىلع كرجأ الو هللا كا وق زوجي الو 6 هللا كديأ الو 4 هللا كابح الو

 كب ابحرمو الهسو الهأ زوجيو (ق) ايندلا رمأ دصقل زاج وأ . ماهيالل كيف للا
 (قا) رهشوابحرم زوجيال وأ . نهماهيال الوأ . ةرخآلا رمأ دصقي مل نا (ص) ىلع
 ى رهاظلا كهلا ىلع مالكتللذو كافاعو ث ايندلا حالص هب ادارم هللا كحلصأ زوجيو
 ناكة رخ آلا ران نم ةيفاعلا هللا كفاع هلوقب ىون ولف ىونلا ىلع رادلاف قيقحتلا ا.أو

  

 قسضتلا وأ ئ ةرخآلا ىزخ ىونو » كربق هلل قيض لاق وأ ‘ ةيذاك ةيالو كالذ

 اذكممو ةيفاك ةءارب ناك رفاكلاب صاخلا

 ىع ةيمسةك ليوأتل اي كلذو ك اقنام كرشلل رهظملا كرشملا ىس نم قنانو

 باتكلا لهاك !"نيكرشملا نم هللا الإ هلإ ال لاق نم نيسحلا نب دمحاو ريمع نبا
 لعاف كرشب ةيرغصلا لوقك ليوأتلاب كلذو ئ اكرشم دحوملا قفانملا وأ 2 اقفانم
 % ليق اقفانم ىلوت نم قفانو . ناكرشف ليوأت الب امأو ث ةريغصلا رأ ةريمكلا

 ءاعدلا روجو (ت) » مهنم هز اف كنم مهوتي نمو ( رهاظل اكرشم ىلوت ن كرشأو

 ش رهاظلا نع هفرص طرشب ةيقت ىلوتملا ريغل همهوي امو ث رهاظلا ىف ةرخآلا ريخب
 نم ءاضرالو ث اليلق ولو ندب وأ ى لام نع رض عفدل هريغ ىلا باطخلا فرص وأ

٥ 

 ىرجت لم وهف هبلقب ال هناسلب هتنا الا هلا ال لاق نم نأ نولوقي مهنا ةيمامالل بسني امع )١(
 ىذلا تياثتلاب نولوةي الو ديحوتلاب نورقم مح ال نيملسم درمالا نومءهزلف نيلسملا ماكحأ هبلع
 لصحن ١ نود ةداهدلا ةماك قاطن ن“ قح ق مهنم اذه ن ره اظلا ٠ لطاب وهوىرامنلا هب لوةب

 ملعأ ةتلاو . يبلا هداةتعاب نيقيلا



 ٥٧ ) هلاوجو لاحتسا )

 دارملا ناف مفن بلجل وأ ليق جوزو ى همو « دلاوو ‘ بحاصو ث ر اج قح

 هل نم طحس نع ةظفاحملاو « اليلق ولو لاملا وأ ث ندبلا نع رضلا عفد انه ةيقتلاب

 اراثياو ةنهادم ناك الاو هنع ىنغتسم وأ ى ًارئاككة مغن ; بلجل ال ( ت ) قح كيلع

 نيدلا ىلع ايندلل
 مومعل هننج كرحتي ال نأب كرشملا هراج ىلع انموق نم هيقنلا كلذ وعدي امناو

 هنال ةيزجلا ىطعي و هعفني هنا لاحلاو كلذ هل نسحي ال نكلو ءةءاربلا ىف كرشم هنا

 بجاولاو { » ناسحالا الا ناسحالا ءازج له » و ه.ةن نبح ءولا كلذب هل وعدي

 طقف ةءاربلا

 باولا

 ضراع هفن نع مفديلو هلل هنه أربت هنا هسفن ىف ققحتيل كلذب هل وعدي هنا

 « اهيلا نسحأ نه بح لع بولقلا تلبج » لسو هرلع هللا ىلص لاق هعفنل بلا

 .ءاعدلا نا نظي هن ا لاقب دقو « اهيلع 4.حأ ةمعن ىدنع رفاكلل لجس ال مهالا » لاقو

 لبق ةنجلا لوخد دارأ هنا عم ملسا تومه نع هت وه ريخأتو ى حا رفالا ن.هرهاظ ىلع

 هل لح الف ملسمل ىلا اناسحا ديزيف رانلا رفاكلا لوخد

 هل لاق وأ و هتاكربو هللا ةحرو مالسلا كدعو هل لاةف ىلوتملا ريغ هلح ملس نهو

 .لاق دقو ث هلع الف ايندلا رمأ ىونو ڵ كتبيصم ربجو كرجأ هللا مظع ةيزدتلا ف
 « ٥ربغ هلثمو ى مالسلا عرشلا راتخاو ةماع ةيحتلاو « اهنم نسحأب اويح » لجو زع هللا

 نا لث. هل دز و أ ڵ لاق ام ىلع هل رصتقاف ريخي كحبص و أ ك ريخم هللا اسم لاق اذاق

 لك و ث ةيفاعلاو ريذلاب هللا كحبص وأ ث ةيفاعلاو.ريملاب هللا كاسم هيلا درلا ىف هل لوقت

 قيلي هجوب اهيلع دازي وأ ، درت تزاج ةيحم

  



 ٥٨ ) هكحو فوقولا ىلع مالكلا (

 ةثلاثلا ةلمجلا

 لو ع : م رمعت اربو

 لرالا
 ل اهت هلوقل ة ء ارب) ا بج بجوم الو ش ةن الول ا بجوم هف ملعي نمف فوقولا بجي

 ىلع ١ ول وقت ْن أو _ ىلا _ ىر مرح اجا لق ( هلوقو ) ملع هب كل سال ام فقت الو «

 » ملعت ال اع فق » ملسو هلع هللا ىلص هلوقو « نومعن ال ام هللا

 ىناثلا .
 ث ةيالو نم هيلع امه ام ىلع اكرت نبلتاقتملاو « نيمناشتملا ن ه قحلا فرعب اذا

 امهيف فقوب هنا نبسحلا نبا و راكنلا تمعزو ء لعنلا ىف فقوو ةءارب وأ ' فوقو وأ

 أرط ام لك اوكرتي ناو ء كشلاب نقيتملا ململا نع عوجرلا ماو ص نييلوتم اناكنا
 ؛بوثل ةساجن ىف اوكمسي نأ لثم ةجحلا ريرحت اذه هميرحت وأ ث هتساب ىف كش م
 بن ىلع ةجوزلاو ى هتراهط ىلع بوثلا قبن اولوقي نا دب ال مهنف ةجوز ميرح وأ
 ىتح هتيالو ىلع مهالوتم او كر تي نأ دب الف ميرحتلاو سجنلا نيقي ىنأب ىتح لالح

 طلتخلا سوجنملا ءانالاو ةحوبذلاب ةطلتخملا ةتيملا ةاشلاب ليثملا امأو 2 ةءاربلا نيقي يتأي
 سجنلا ءورط نقيتل حصي الف كلذ وحمو ءاهب تطلتخا اذا ةجوزلا ريغو ء رهاطلاب
 © لكلا كرت هيلع بجيف طالتخالب ىفخ ولو هسفن ىف صخشنلا ىلع مرحلاو

 ميرحتلا 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 شلا وأ ث لاتقلا ءىدتبم هل نيبت ناو ث ةيمسج ةلثمالا



 ٥٩ ( كجلالوهجم عوقو دنع لصالا باحصتسا )

 ثلاثلا
 ش ةءارب وا ،فوق و نم هيلع وهام ىلع هاقبا همكح لي ال ام لعاف ى أر نم

 لاق لاؤنسلا دارا ناو 6 مه َوتنمل افالخ لاؤسلا همزلي لو ءلعنلا ىف فقوو ي ةيالو وا
 ڵ لعافلا نبع ناو ى اذك كلىلوتم ف كلام وا ،اذك لعف نمي كحلا ام

 يف ةثالث دوهش هعم رضح نا الا اقلطم عمادلا هنم ءىرب اكرش وأ ىز للا ناكو

 دحاوو يدنع ام ةثالثلا ءالؤه دنع نا هرابخا لبق لاق دقو ى هلوتك اولقو ڵ ىنزلا

 نم مهيف ناك ناو ث ةزئاج مهتداهش تناكنا كلذك هلوقكلاقو ء كرشلا ىف هعم
 يف لقي نا اذكو ي لئاقلا نم ءىرب يدنع ام مهدنع لةي وا ص هتداهش 7

 ء كرشلا ىف هقدص يذلا دحاولا نم أرم٫ ا ذكو 6 يدنع ام اذه دنع كرشلا ةلئسم

 ، يدنعام ركذ نم دنع لقي مل يذلا ةداهش نالطبل ىنزلا ىف هوقدص نيذلا ةنالثلاو

 ىلوتم لعنلا هيلا بودنملا ناكنا هنم ءىرب كرشو فز ريغ ةريبك لعفلاو هنيع ناو

 ك هرابخالبق يدنعام اذه دنعلاقو ث اهتداهش تزاجو هلوقك ل اق ره هعم ناكنا الا
 يلع هرغكه نال رينكتلإ لئاسلا هنم أربي مل رفك لعافلا نا لوئسملا لاقف لأس اذاو

 ثيح لوئسملا هنم أربتي نا ةفاخم لئاس انا لئاسلا لوقيو ء نييعتلا ىلع ال فصولا

 عم كرات هناب هل حرصي ىتح (ت) ث ليق اذك ةريبكلا بكرم نم ةءاربلا كرت

 هلعف ناب هملع عم هيف فقاو وا ى هل لوتم هنا هل رهظي وا ى ةريبك هلعف ناب هملع.

 اذف رخآلا ملاعلا لأسي مم ء لاقي دق امكلئاس انا لوقي نا هل امزال سيلف ةريبك
 لعافلا نم أربت ةريبك لعفلا ناب ىوتنلا ىلع اعمتجا

 ام هلجال ارت نهو ث ةريبكو هو همكح فرعي ال لعف لجال ادحا ىلوت نم قفان و
 أطخ أطخاوا . اذه ىصعوا .(ص) وهو هب هنم ارت نهو ى ةءارب وا ةيالو نم هل قبس

 وا ث أربت نم رفكة ريغص وا ث اهوركم وا } احابم ناك ن او . ( قا ) هب كلهي ال

هوركملا وا ، حابملا نا دقتعا نا الا قافن رفك اضيا كلذل هالوت وا ث هيف فقو



 ٦٠ ) اهبجوتسيال نمم أربت نم مكح (

 كرشاو . لوأت نا قافن رفكَف كرش ةريغصلا نا دتتعا وا « كرش رفكف مارح

 ل نا هعماسرذمي و ث مهاكمهبف فقوت وا ؛ مهلكمهنم أربت وا 2 مهلك سانلا ىلوت نم
 نا.( ظ) و ء اولات اذك ةءاربلاو فوقولا بناج ىفال ةيالولا بناج ىفهنم أربتي

 ىف هنم أربي نا بجاولاو , لكلا ىف هنم أربتي وا ، لكلا ىف رذعي ءاوس كلذ
 يضتقيدحوم هنا ةنبرةب ضعبلا داراو لكلا ملكللل قلطا هناب باوجلاو ء لكلا

 باوجلا حصي م لكللا ىف دورذعي مو ) لكلا ىف عماسلا رذع نا

 ه۔اعرصوصنملا وأ ڵ ءادعدلاوأ ك لسرلاوأ ء ءائبنالا نم تأربت لاق نم كرشاو
 ث ةءاربلا بجوم هنم رهظ نم الا ةيالولا ىف سانلا لاقنمم أربتيو .يل لحي نا الا

 نمو ،هسفن نع دريو رضحي ىتح نمؤا نم أربيال :باهولا دبع نبحلفا مامالا لاقو
 أربيال نكلو ال ليقو « رفكلاب ةداهشلا هيف لبقت ليقف ةيالولا ىلع تامول ام كاذ
 ل اوذفا دق مهنا » ىتوملا ىف ملسو هب .اع هللا ىلص هلوق ههجوو ث هيلع ندهاشلا نم
 رشا هللا لوسراي اولة رذ وبا هرك ا امل هنا يوراه روضحلا طرشل لديو « مهبر

 نئمطي مل يباق نا لوةيفءىجي ىتح هرظتنيهنا يني «كرشيال رذ ابا نا» لاقف رذ وا
 هب نأمطا دق هاشاح ث ناه الاب

 ةناخ
 هللا نعل لوقي نا لثم ء ةكايملاو ى ىمدلاك ةءارب بجوي ال اج أربت نم قفان

 ىنب نم تأربت لاق وا ء فلكملا ريغ نم أربت نمو. ةغاصلاوأ , ةكاحلاوأ ٤ ىمعلا
 نيملسملاوأ. مدأآىنب نم تأرهتهلوقوه يذلا اذهوأ.يلا ل ناالانيهلااوأ مدآ
 حاورالا تاوذ ريغ نم أربت نمالو ث مم اهب اهملا نم أربت ن٣ أربي الوأ . ءوس قلخ
 ( قا ) اهوحنو فحصملاو ث ةبعكلا الا

 ليق نهف ث اقلطم كرشلا وا ڵ ىنزلا دحا نع وا ث ةريبك ىلوتم نع ىكح نهو
 ء لاق نم لوق ىلع الا ايهنم أربت ، كرشملاو ىنازلا تنا لاةف ڵ كرمشماي وا نازاي هل

 



  

 ناو ، كرشملا تنا هل در نمم أربيال كرشم هناف كرشأ ، كرشماي دحوملا لاق نا

 ىلص لاق ى رفاكلا تنا لوقي نا هل لوقمالف رفاكلا وهف ء رفاكاي ىلوتمل ىلوتم لاق

 «للا ءىدابلاو رفكلاب امهدحا ءاب دقفرفاك اي هبحاصل لجرلا لاق اذا » لسو هيلع هللا
 رفاك اندحا رخآل ىلوتم لاق ناو ى ملاظ يا ملظا ءىدابلا نا ربخا م جا '

 ىف ةعاجل لاق ناو . ىلوتمالريفكت اماو ى رفكلاب هسفن ىلع رارقا اما هنال هنم ءىرب

 رغكظ نلب ايلم" ىلوتملا هجاو اذاو . اذه هلوقل هنم ءىرب { رفاك اهنم دحاو ةيالولا
 نعدر هنال يلجلا نم أرب ملا كلذ لثم هيلع درف لاض وا { قسافوأ ڵ رفاكلثم ماع

 هنم ءىرب كلذ وحن وا ى رفاك اي نايلوتم هل لاق ولف . دحاولا موقتال ةجحلاو ، هسنن

 هلع هدر نأ هنم ءىرب كرمح براشو قراسكص اخ ههجاو ناو ى ا .ملع درب . ولو

 ك اح دنع ماصخلا لاحىلوتملا هصخ لوقي امب روهشملا ىلع صحلا نم أربيالو
 ه۔اع دوهشملا نمالو ى يلع تيغب وا ء يتماظ هل لوقي نا لثم \ ىوعدلا نم وه امم

 ء ماصخلا لاح ريغ ىف ولو ، ىوعدلا لاح يعدمللوأ ڵ روزلاب يلع متدهش دوهشلل هلوقب
 4 :جح ىلا لصوتي هنال روجلا يلع تمكح ك احال وا ى يلع كل سيلام تميعدا
 قفوا وهو هنم أر وا . « الاةم قلا بحاصا نا » ثدحلو اهنع لزب الو كلذب

 . دوهشلا هنم أرب و ء ةءاربلا بجوي ام ىوعدلا نهم سيل امب هنم أربي و . (ق)

 ك اح تناو ك روزلا دوهش متا لاق نا هنم ربيو ك لاق اك أ ونوكي مل نا ك احلاو

 )١( ةديبعوبا : جيحملاا دنسلا ةياور و هءاع فنا ملو انيديإب يتلا ةخ ذلاب نتللا صن اذكه ٥ن

 هل لاتف زناك ا هخال لاق نم د لاق 77 ؛لع هتلا ىلص ىنا ن٥ سا.ه نا نع ديز 7 راج

 ىشم باطنلاو _ ماسلا ه۔خال لاق نم ةخ۔زىزو « ملظا ىدالاو اهدحا رفكلاب ءاب دقف راكلا تنا

 لح اذلو ىدابال رفكلا تبثاو ، خلا ىلوتل ىلوتم لاق ناو : لبق هلوق ليلدب ةياورلا هنه ىلع

 ملاظ يا : لاقف هاب يغ ىلع لهذا
 زوجحمال هال اماظ ددشا ىدابلا نا الا ملظلا هل تمث ا۔منم الك نا نلا رهاظ نم رداب:. ىذلاو

 ريثالا نيا رك ذو ريفك:لا بجوتسا دةف هاخا رفك نم نا قةح مامالاو . رينكنلاب ايمارتي نا نيملسمل
 نا لع للد ثدحلا اذهو < اهدحا هب .اب دقف رفاكاب هيخال لاق نم ظفلب ثدحل ١ ةناهنلا ق

 درو . كرد هلك رفكلا لوةي نم ىلع .ةجح وهو . ةمء:لا رفكو . كردلا رفك ىلم قاطي رفكلا

 اةاطم رايك.اا باح ها كر نورفغك. & ةماقتسالا لها نا معزي نم ىلع



 ٦٢ ) هماكحاو تسلا للملا (

  

 ا هيلع ةداهشلا تحص اذا هيلع دوهثملا نمو ءقالطالب ه.يمدل نيل وتماونكناروجلا

 كمزلي مل ك اكرش واو ىرخا ثدحاو ةريركل هنم ترب نهو . ةءاربلا بجوي

 .ثدحا اهتءارب كمزلي هناف ةءاربااىف هنا تيسنو : اهتيسن نا الا هل ةءارباا ديدج

 ىلع رذعي مل هنم أربت نم يدن ناو . رذميو ةءاربلا ىف هاقبأ هنم هب أربت ام يذ ناو
 فنعو هنع مجر هنا يورو ٠ ضعب هب لاق دقو { هرذع قيقحتلاو 2 اوححصام

 هعوجر ىف

 تل ال | ب ايل

 لمحب كربت ,يفو ك ارمافم'و تسلا لالا ىف

 ىسوم نيدل ةنلاخلا ةيدوهيلا سيلبا عرشو 2 مالسالا نيد هللا عرش ىلودلا

 راكنا ةسداسلاو ث ةيسوجملاو ءام ةنلاخلا ةي وباصلاو ءىسيع نيدل ةفلاخلا ةينارصنلاو
 ان دس ثعب دعب نوكرشم مهلكو ڵ ةدابعلاب هتينادحو راكنا وأ « هللا لهج وأ ث هلل

 ىف ليجنالاو 2 ةاروتلا اوعبتا ولو ى هب اونمؤي ملو مهغلب نا ملسو هيلع هللا ىلص دمح
 مهنا ىف ىراصنلاو دوهيلاك نوباصلا ( ت) ةقباسلا ىه ةيمنصلاو ث هب ناميالا ريغ
 نيذلا نا » ىلاعت هلوقل لسو هيلع هلا ىلص دم انديس ثعب لبق باوصلا ىلع اونكدق
 الاص لمعو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم نيئباصلاو ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونما

 اوثدحأ امب نوكرشي امناو « نونزحي مهالو مهيلع فوخ الو مهبر دنع مهرجأ مهلف
 ناميالا مدع نمو ى ليجنالاو ةاروتلا بجاو ةنلاخم نه وأ ى ةكشالمل ةدابع نم
 . لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب

 عابتال وأ ء انيت ىأ « اندهانا » مهلوقل وأ ى ةءارقلا ىف مهدوهل دوهيلا تيمس
 لاذلا لامه!و فلالا طاقساب برع بوقمي دلو اذوهي

 ةيرق ىهو ةرصان مهلوزنل وأ ى «هللا راصنا نحن »ملوقل ىراصنلاو

؛ ليجنالاو ةاروتلا بئاطم مهرايتخال وأ ، نيد ىلا نيد نم مةوبصل نوباصلاو



 ٦٢ ) اهماكحاو للملا ىلع مالكاا (

  

 4 ىعابر اذه نال انبصأ مهلوقل ال ىباصلا ىلا بئاص بلقو نوبئاص انا مهلوقو

 باصأ اب دعل ةزمه الو ءادلا دمل ةزمهلاب نوئباصلا ءاح 4 الو ىنالثلا ن ىلاصلاو

 وأ ًادار وأ امهنم اوذخأ مهنا ك ليجنالاو ةاروتلا بئاطم مهرايتخا ىنعمو ئ ) ق (

 فوملا مهنع هللا فني مل مارلاو ضرفلا اوريغ ول ذا 2 اهب اونتعاو اهولزعو لفاون
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ اذا

 برع نذالا رعش ريثك ىأ "'هسوئكم ةيسرافلاب مهسيئر سا نال سوحملاو

 نيرمقلاو رانلا ةدبع مهو ث ةز.هلا فذحو اهيلا ةزمهلا ةمض لقنو ايج فاكلا بلقب

 هوعض باتك مه ناكدق ليقو ح تاتيملا ولك آو مراح ا تاوذ وحكان موجنلاو

 ليقو « مهنيزج تلبق باتكلا لهأ نم باتكلا كلذب مهبرةلو عفرف يلكأ عييضت

 مهن سابع نبا نع ى ةلبقلا ىلا نولصيو روبزلا نوءرقيو ةكئالملا نودبعي نوبأصلا
 سوجملاو دوهيلا نيب ليقو ء نيباتكلا بئاطم اوراتخا ىراصنلاو دوهيلا نبب
 هللا وهو ليجلاو ريخلا قلاخ زمره نأ سوجملا تلاق امك مالظو رون ةينثتلاب اولاق ذا
 قلاخ سيلباو ‘ هلالح لج هللا انه هب اودارأو ربكالا كلملا هانعمو 6 اودارأ هابأو

 نوملسملا اونهآ نيذلاو ث مهريغو مانصالا ةدبع مه اوكرشأ نيذلاو . حيبقلاو رشلا
 مدا ندل نم

 نرلا دبعو ء سورمع دنع ى ةجحلا موةت ىتح اهماكحا و للملا كالت ةفرعم مزلت الو

 مهريغو ث ميهاربا نب فسوي بوقمي ىباو ء نوقرز نباو ع رزخ يبأو { معسر نب
 للملا فرعب مل نم وأ . كلذ فرعي مل نم كرشأو مزلت وأ . (ص) وهو نيققحملا نم
 سوجملاو مانصالا ةدبع نا فرعي نأ وأ . كرش لام اهما فرعي نأ اهتفرعمو طقف

 رونلا نأب اولاق نوباصلاو ث ةهلآلا ددعتب لئاقلا كرش لهاج رذعي ال هنال نوكرشم

 شوكو : سوج برمف ( شوك جنم ) ةنللا بتكو دوجولاو لظلا اذه ىلم فقأ ل )١(
 ةجحلا مامالا نعذن نآ الا انل اف . ةريتو سورعلا جات ىف اذك. ري۔صقلا ىنمب ج:هو نذالا مفلاب
 هلهأ وهامب نيدلاو ملدلا ةمدخ نع هتنا ءازج ظحي مل نم ىلع ةج> وهو . ظناحلا

 ىرمهزالل افالخ ىسرافلا ( مطاق ناهرب ) سوماق هقتح ام ىلع تشودرز نيد ةسوجملاو
 « باتكلا لهأ ةنس مهب اونس » لاقف سوجملا مكح نع رل..و هيلع هتنا ىلص لثس



 ٦ ) اهءاكحاو تسلا لاملا ىلع مالكلا (

 نولئاق مهنا فرعت نا مزلي ال هنا هيفو { رورشلل ةملظلا اذكو رويملا هنه تدلوت ميدق

 هنم مزلي امكف موزالب امأو ڵ ددعتلا ىف احبرص سيل كلذب لوقلا اضيأو ء كلذب
 5 كرش | الاو ، نورفاك نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا ناو ى هللا اوفن مهنا مزلي
 هوحح د ١ ءىذ راكن ١ نا هفرعم مزلي هز ا مهوةل بسانم ريع وهو ؤ قفان الاو نوكرشم

 (قا ) ذخأي ىتح كارشا هنا ةفرعم ال ث ةيصممو ث ةريبكو 2 رفك
 .ء تسلا لالا ملسي نم لك حلا للا ملعي نم لك ةديقعلا بحاص لوق ىنعمو

 ربالا ةلمح فذحل 4 مهملعي ال نك وهف مهيف كلا ملي لو مهلع نهو كرشم وم

 هرهاظ ىلع مالكلا ءاقبا ىفو ى اهيلع فوطعملاو فطاعل ركذو هتلصو لودوااو
 نك وهف هلوق نال وأ ىنعب واولا لعج كلذ نع ىفكي الو هسننب ءىشلا هيبشت
 م طقس أ وأ و هسفنب ءىشل ١ 4دشت 4 نال حلا ملعي . ن٥ لك هلوةب قلي ال مهمع ال

 نع ةلدع وأ ئ احيرصت هللا دحج نم اوكرشأ نيذلاب دارملاو . مالكلا حل يلوالا

 هللا دحج نم ناف 4 صلا دبعو هتبث أ نمو ث هدبعي . وأ مصلا دبعو دوجوم هنا

 هئانفو هللا دوجوب لقي ملولو ث مدعلا قلطم ىف هدوجو دعب مدعو دجو نب هاوس دقف
 ڵ ةدحاو نيدحوملا ماكحاو . نكي ل ىذل رئاجلا نكمللاب هاوس وأ « كلذ نع هناحبس
 ريفكت هيف امو ى ةءاربلاو ةيالولاو « دودحلا ريغ يف نينلاخلا لودع ةداهش زوجتف
 راكن الا مقو نا درت الو ) قا ( اقلطمال وأ , ان ورهق نا وأ. (ص)وهو اقلطم نيملسملا

 انم لودع ريغ اوناكنا امهيف راكن الا عقو نا درت امنو 2 هعاوناب قالطلاو حاكنلا ىف
 سفنلا لتاق انباحصا ىنثتساو رئايكلا باحصأو ء اقلطم نيفلاخملا ةحك. انهو ث مهنم وأ
 هلتقب اوملع اذأ ڵ دقاعلاو دوهشلاو ىلولا كالهو اهكالبب اوكحو ث بتي مل اذا ادمع
 حاكنلا حصو

 ع وجرلا يف ببست ذا ءاس أ هنا الا اقلطم فلاخل هتيلو جوز نم رفكي الو
 لا هرفك فقوتي فك ادح فيعض وهو ؛ هبهذم اهدر نا رفكي وأ . فالخلل

نوكرتي الو » ةءاربلا ىف مهنا الا اهريغو ةثراوملا مهنيبو اننيبو مهحابذو . (ق) ةياغ



 ٦٥ ( ةاغبلا كح _ رامكلا يوذ ةداهش درت )

 وأ « نننمؤم انم ةيف فوقوملا وأ ڵ رئابكلا لهأ الو نوس الو ادجسم نوثدحين

 لهأ | ةداهش زو ؛ الو ض ءافولا ىعم مو ال ثبح نندخوم ىنعم ىلع الا نينلسم

 رئابكلا لهأ ن هو وأ . فوقولا لهأ نم زوجت و . فوقولا لهأو ء انم رئابكلا

 دبعلا ةداهش الو (قا ) ريفكتلاو ةيالولا ريغ ىف كلذو ه مهتريبك ريغ اضيأ

 بحاص ةداهش زاجأ نم لوق ىلع الا ء ءوس قلخ هيف ىذلا ىلوتملا الو ىلوتم ولو
 فذاقلا ىل ولاالو : عيبرلا لاقء وسلا قلخ ىذ ةداهش زوجيف هتريمكر يغ ف ة ةريمكلا"

 هب فصتا ءوسب اهف نمالا لاوم ألا نأش ىف حرجي الو ڵ دحلا ةماقا دعب بات اذا

 هوكرتي ل ناو ء ىنبلا كرت ىلا اوعد نينلاخلا نم وأ ى انم موق ىنب ناو . اهريغ ىف

 اوءربيو ىلاون نم اولاويو ث انبهذم يف اولخدي نأ نينلاخلا مامالا وعديو اولتوق

 مهلتاق اوبا ناو قوقحلا عفدو انماكحال دايقنالا ىلا مهاعد , ناو ى ا نمم

 لحي الو ، ىوأم هل ناكا | مهحيرج لتقيو س نومنغي الو نودحوملا ىسي

 قوف اوناك نا الا { ازبح وأ 4 افرح الا نكرشللا برح ىف الو 0 رح ف . رغلا

 نا نيهلسملل رارفلا لحي ال هنا انموق ضعب معزو ء (ق) ردب دعب لح و أ . انفعض

 ددعلا كلذ بلغي نل » ثيدحل ودعلا فصن نم لق أ اوناك ولو افلا رشع ىنثا اوغلب

 مهليخو نيدحوملا حالس ذخأ لحي الو ٠ اهنافتنال ىأ ث ةلق لجأ نم ىأ « ةلق نم
 نمضت ال ةناما ظفحتو ، مهترو ىلا وأ ى مهيلا درت مث اهب لاتقلا عنم ةين ىلعالا
 ىلتعي هنا ضعب معزو ى مهنكوش تلاز وأ ث اوبات نا الا مهيلا درت الو ء عييضتب ال
 اذه فقاوملا ىف دضعلا باعو ءلاتقلا اورضح نيذلا ءارقنلل هعيب دعب مهحالس نم

 بهذم لك ىنف مهيلع سأبالو غ دحوملا لام نغ ليلحت هناكو ث انباحصأ ىلع لوقلا

 مهنأ ىأر لب ةمينغ هاري هب لئاقلا سيلو ى هب نولمعيال لوق هنا عم دودرءو لوبقم

 ك اولهج نالب ةيولوالا ملنال نكلو ث هب ىلوأ اوناكل هباحصأ لهج ولو « هب ىلوأ

 مهحالس نفدي هنأ ضعبو . هب ىلوأ مهؤارقنخ

هلوقل ةثالث نم رفت نأ كل زوجيو « كندب ىف كرضيل كدصق نم لاتق بجيو



 ٦ ) نيملسملا ريغ ماكحا ىف ةيناثلا ةلجلا (

 ذخأل كدصق نم لتاقت نأو « نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام كنم نكت ناو » ىلامت

 ىف نيملنملا دنج نع ءوسلا رابخاب ىنأي نم مد لحو . ريثك وأ كلام نم ليلق
 ماكحالا لدب نم مدو { مالسالا لزازل اديرم اقداص وأ ى ابذاكل انقلا

 كرشمللو قسنلل لماش انباحصأ ضهبلاق رانلا نم لفسألا كردلا ىف ىذلا قفانملو
 ىفو . كرشلا رمضأو مالسالا رهظأ ىذلا وه انباحصأ ضعب لاقو ء مالسالارهلظأىذلا

 ى ةحراجلاب قسانلا قفانملب ىنعي و كرشملا باذع بنميأ قفانملا نع لئس :انباحصأ رثإ
 نأ نسحالاو { باودلا ىلا برقالا نا : باوجلا ى ةريبكلل لعافلا دحوملا وهو
 باذع نود هباذعو ى طقف مرحم نم لعف ام لهنو ع بجاو نم كرت امكرت ىلع بذعي
 نيدحاجلاو مانصالا ةدبع نود باتكلا لهأ نأ ىرت الأ (ص) وهو نيكرشلا
 لمعام لمعو هديحوت نأ اذه هجو (ت)كرشملا باذع بذعي ليقو « م ام لجال
 لاقيف أدب انبأ نولوةبو ث ةقسفلا نآرقلا ةلب أدبي هنا ) ثيدحو هطبحأ ريملا نم

 ملو ملع نلو ك ةرم لصي ملو ملعي مل نمل ليو » ثيدحو « ملي ال نك ملي نمس
 ثيدحو ث نيكرشملا تح مهنا ىف حيرص ريغ مهب ءدبلا ناب بابيو « اعبس لمعي
 نأب مزاج انأو ڵ نبدحوملا ةقسف نم مهنود نم ىلا ةبسنلاب رهتعم ليولا ةفعاضم

 كاذ تحضوأو ث مالسالا رهظأو كرشلا رضأ نم نآرقلا ى نيروكذملا نيقفانملا
 نيروغبت حرش ى

 ةيناثلا ةلمملا
 ماسقأ رمن اريفو

 لوالا
 وهو اقلطم نيئب اصلاو ىراصنلاو دوملا . باتكلا لهأ ءارما مامالا وعدي

 ك نمل وا أ نان۔ما هل مجر : مهتفل م م لناو. (ق) ادحاو ادحاو ةيدابلا لهأ وأ (ص)

 اذكو ) ق ) سانلا ! نيدلا رمأب داح آلا ملسو هلع هلا ىلص هلامرال ) ص ( وهو

 



 ٦٧ ( ةمذلا لهأ ماكحأ )

 ال اونعذا ناف ء ةيزجلا ىلاف اوبا ناف ى مالسالا ىلا نيمصلللا ةغل ملعي مل نا ىضاقلا

 ترثك نبح هيزنت ةها رك رمع ههركو ء ةنصحلا مهترح حاكن و ٤ مهنحيبذ تلح

 ء ةناعلا رعش ليزتو ث ةبانجلا نه لستفت نأ اهجوزت ديرم طرتشيو ع تاللسملا

 نم كلذ ناك نا بيلصلا قلعت الو 2 ريزغلا ملل لك أت الو ء رخا برشن الو

 ء دمب اهيلع ظفاحيو ڵ رهاجم ل ىتلا تلحو ص ىنزلاب ةرهاجملا حاكن ال ى اهتداع

 مرحي انمو ليق ى هبسن تبثو اهجوزنمو ء (ق) ال وأ . اهلحتسم قفان و ةمالا الو

 تنعذا ناو .جوزلا تيب ىف برت مل ىتلا ةبييرلا لحأ نمو ليق ء 4 الا ريزغلا نم

 تسيلف ى نيبراحملا اهحوقو اهلهأ نود باتكلا لهأب لعفي ايف مامالا بي وصتب ةأرملا

 ةيباتكاهنال ذقعني ليقو ء ةبراحملا حاكن دقعني الو ء اهتحيبذو اهحاكن لحيف ةبراحم

 لسو هيلع هللا ىلص هلك أأل نيبراحلا باتكلا لهأ ةحيبذ لحت ليق اك ةرح ةنصحم
 نعذا ولو ىناصلا ةحيبذ لعت ال ليقو ، كللذ وحنو هتمس ىتلا ةبراحملا ةيدوهيلا ةحيبذ
 باتكلا لهأ نم سيل هنا ىلع ءانب ةيزجلل

 ىف اهب وأ . مهنيدرأ فارطا ىف طقف زرينانزي مهلاومأ أ نم دوهيلا مامالا ميو

 نع ىمنلل فيعض وهو مهباقر ىف سرج وأ . صاصر وحن متاوخبو مهطاسوأ
 بايثلا قوف طسولا ىف دثي ناولا هيف ظيلغ طخ ىازلا مضي رانزلاو : (قا) سوقانلا

 ىراصنلا الو ع كلذ نوهركي الو هب نورك ذتي مهنا نومعزي ص ءامسلا نول هف و أ

 رانزو ى ازييمت كلذ ىلع مامالا مهيقبيف لبق نم ذ ىلع مه لب راغصلا ىمعلا
 نوكيو ( ق) هقوف وأ .اجراخ ىلدتي هلعلو أ هب ىردي ال هنا هيفو اهرازا تح ةأرملا

 ةأرملا لوخد زاوج ىلع ءانب ةدحوملا نع هب زاتمل ماجلا اهمم لخدي متاخ اهقنع ف
 ك اهديس نذأب ةماب وأ { اهجوزب وأ ك اهسفنب لستغت اهمرح مه وأ ، اهجوز مم ماجلا

 ناك نم » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل المح بوث قوف نم ه ولو اهتروع سمت ال ةرح وأ
 دحأو ك اهدحو اهباهذ ىلع « ماحال پ بهذت هتليلح عدي الف ف رخ آلا !مويلاو هللاب ٠, نهؤي

 ةمالعب نوباصلاو { مهيديأ ىف رافص ىصعب ىراصنلاو 2 دوسا رخ الاو ضيب ا اهيفخ

 



 ٦٨ ( ةمذلا لها ماكحا )

 . مالسالا دمب ةدابعلل هونب ام:مدهبو { مهماكحا فلتخت مل ذا ىراصنلا وأ دوهيل

 هدلب حتف قبس امف ء حتف لك دمب ام مالسالا دعبب دارملاو ء (ق) اضيأ هلبق ام وأ

 {, {| مهيال
 لخاد اهدسفم مرنيو ، تيبلا جراخ رخلا رايظاك مه ركانم راهظا نم نوعنميو

 رظنب ةميقلا مهدنع لح ام دسفم اذكو (ق) هجراخكك ال وأ .(ص) وهوءتيبلا
 ءادنلاو ى مالسالا لبق هونب ايف ولو ةعاجلب ةالصلاو ث حالسلا كاسما نمو 6 ف ودع

 نوبكريو ى جورسلاو ليحلا بوكرو ابرلا يبو قوبلا نمو ى سوقانلا برضو اهل
 نيملسملا ءانب ىلع ءانبلا ءالعا نمو ث »جورسلا نود عداربلاب اضرع ريجلاو لاغبلا
 ةالاو. نمو ث (ق) اضيأ اهنم نوعنمي وأ . ةاواسملا نم ال كلذك هوكممت نأ الا
 ةجاح تعد اذا هنم نسحالا عضوملا ىف دوعقلا وهو ى سلاجملا ىف ردصنلاو رومالا
 ريثكب ىمذلا ىلع مدقتي ن اب اهيلع ةرجاب الا عضوم ىلا ةبحصلا نمو مهتسلاجم ىلا
 ةكم وهو زاجحلا ىف ماقملا نمو 2 هلمشنف متف ةنعللا هيلع لزنت الثل هيلع ةظفاحملا م
 راهظا نمو ح مهقرطو نيملسملا قاوسا ىف مهبنك راهظا نمو « ةمايلاو ةنيدملاو
 , ةسلاحملاو ةثداحملاو ةبراشملاو ةلك اؤملا نمو ث هريظم سأر ىلع رسكيو بيلصلا
 مهملالا ةنيه تسيل هنع ىنغ ال عاد الب هتسلاجم نال { هسيلج متف ةنعللا لزنت الئل
 ريذنا سلجمو ى اهل ةدعملا ةالصلا عضاومو دجاسملا لوخد نمو ث ءارشو عيبك
 ىجرت عضوم نمو ى ةءارقلل وأ مالسالا رمأ ىف ةرواشملل 7 - دقع سلجك
 . بتكلاو نآرقلا ةءارقنع نوهنيو ث او رضاوهتي ناو ء اوهن اولخد ناو هتكرب

 تي.لس۔التحاباو مهنيد نؤشب مايقلامهتطعا قلا مالسالا ةحايسناريغ مهماكحاب نراهتلاو نيملدملانيب سأاسدلا سد ىلا نولصوتي كلذب من زملاو ةمظعلا راهظا نم مهعنم لوقلا اذهب دارملا )١(
 عتخلا نم مهذوفن تحت ناك نمو مجنم نودهامللا لمحي نا ىبأت ڵ مهماعط لكاو مهرئارح حاكن
 بحي هناف فاصلاو لواطتلاب مم رهاظتينم قح لل اذه نا رهظيو . بوكرملاو بوكرلا هيرح ىتح
 ملعأ ةناو هخومش نم هلازناو هترش رك



 ٦٩ ( نيكرشملاو ةيحتلا ماكحأ )

  

 . ىدوهيلا لس ناف ، "مالسلاب نوهدنبي الو { قيرالا قيض ىلا نوئجليو (ق) ال وأ
 دق نوكيف ريملا دارأ امر هنا هيفو ى تلق ام كلع هل در (ق) اقلطم كرلا وأ
 قحتست ام كيلع داريو ى كيلع درلا ىف هل لاقي نأ حذاولف 2 درلا ىف ريااب هل اعد

 لمني ال ام هعم لعفي الو ى ةرجاب عضو. ىلا بحصي ىذلا ريغا ذكو ، ككرشل
 وأ ، مهريفل اولوقي نا لثم , هتماك ىلا اوعد نا ديحوتلا ىلع نوريجيو { ىذلا ه
 وأ ث ةاروتلا وأ ليجنالا ىف هومتيأر دقو ك نونمؤت ال كل ام ضبل ميضع لوقي
 ث اوركنأ ام ىلا اهيف اوغلب وأ , اهوبوص وأ { اهوبتك و أ ى ةماع وأ ةصاخ اهب اورم أ
 ممع رمال وأ { ءاعدل وأ ،.مهنالصل ةلبقلا اولبقتسا وأ { اوندل وأ { ةالصلا اوماقأ وأ
 وأ 4 اهوئطخ وأ ‘ مهريغ نع اهوكح و ء ديحوتلا ةملك ن ع اوهث نا ال { اهب كت

 ل ناو ث ةودنلقلا وأ غ ناسليطلا وأ "» مئاعلا نوبلي الو ك للا ديدشتب اهوجه
 وأ . لمعلا هب و ى مهؤاسن و متحي ذ تمرحو مهمنغو ميسو مهلتاق ةي زجال اونعذه

 ىلا هورطضاف قيرط ف مهدحا متيقل اذاو مالسلاب ىراصنلا الو دوهبلا اوآدبتال » يورامل )١(
 اذا ميلع درل ا نا ابيرق ىنايسو ةري ره ىا ن٥ يذمزتلاو دواد وباو ملسهو دجا هاور > هقيض ا

 هيلع ةللا ىلص لاق سنا نع يءاسنلاو يذمرتلاو دمحاو ماسهو يراخلا ي ور اك مكياعوب اوملس
 سيلأ تلق ناف .ل۔ثاا عماج .«مكياعو اولوةف ، باتكلا لها نم دحا مكيلع ملس اذا » ملسو
 نه ىورامل نيدملاب ةصاخ ةي الا تلق هريغوا اماسم ناكا ءاوس ماس نم لك لوانتي ةيحتلا ةيا مو
 نم هارا امو .ملسملا ىلع ملسملا قح نم مالسلا نا يورامو « انتمذل ناماو انتام ةيحت مالسلا »سنا
 ر ابم سبلاو . يالسالا أدبملل فلاخ مهريغو ديح وتلا لها نيب ةب رهااتاقبطاا نم ريث كنيب مالسا!لدايم

 مهب سبتلا مهريغ م. اذاو نيل۔اا رامث و مل۔۔و هيلع هتنا ىلص ءيبنلا ةنس ةمامعلا )٢(
 ةودنلقاا ىلع ةمامعلا » ماللاو ةالصلا هلع هنم ىور ام" نيكرمشااو ني۔اسملا نيب ز.:ءالا ب>اولاو

 لسر 1 ىلص هللا لوسر لاق سايه نا ن٥ ىدايلا ىورو « نيكر نيبو اننيب ام لصن

 ةماسانه هريبك ىف يناربطلا ىورو < مهزد اوذضو مامدلا او.ضو اذف ى ب رماا ناجت ماهلا »
 نباو « اممل> اودادزت او.تعا » لاق ماسو هلع هتلا ىلص هن ا سا.ه نبا نه 1 الاو ريمع نبا

 > ب رعلا ناجيت مام ٦لاو < ةدا زب ريع نب ةهاا ن٥ قم٬ج )او ىده

 اهنودب اه۔٫لي و ةودنلةلا يله ٠4ام.اا سام ناك هنا مالاو ةالمهماا هله هل“امي3 ىف درو و

 ىدامت ثاو . دادر رمالاو قرغلا ةح رغتالا ةلاكلاا دنع ايسال ةاردرزمه ةهامهلاتح,.صا دقلو

 ى وهو طسب رمأ اذه ناريثكاا نظو . ىنورواو ملس٠ نيب قرف دجوي الف اذه ىلع الا
 هم مالاو . جامدنا ةقيقحلا

 



 ٧٥ ) ديحوتلا ىلا نيينثولا ةوعد (

  

 (ق) مهثاعداو باتكلا لهأ مساب ءافتكأ ك اوبراح وأ اوعنتما ولو مهتحيبذ لحت
 هاري امي هدعبو لاتقلا لبق مهنحلاصم مامالل تزاجو ى مهتحيبذكمهبلكب اوداصامو

 | ةحلصم نم
 ةيزجلا اوطعأ ولو مهؤاسنو مهتحيبذ لحت ال نكل باتكلا لهاكسوجملاو

 لحم قفانو ى باتكلا لهأ ريغ نم ةفلابلا حاكن لحن رشا « ةمالعب مهملعيو
 مهنس نينعذملا ريغو نيبراحلا باتكلا لهأ نم ه كرشلاب اهيلع كح ال ذا ةلنطلا
 ىلوت نمو ى لانطالا ىف فوقولا بوجو نيكرشملا رئاسو سوجملا نمو ث ةيزجلل
 ريغ نم اوناك وأ ى اهلهأ براح ولو ةلنطلا حاكن زاجأ ‘ اقلطم نيكرشللا لانطأ
 : ى باتكلا لهأ نم دوهعلا ضقن نمو « ةبراحم اهنا اهيلع قلطي ال ذا باتكلا لهأ
 ء دبعتسا وأ لتق ى ء اهاضرب ولو ةدحومب ىنزب و أ ، دحوم برضب ولو سوجملا وأ
 قرتسا وأ لتق لتاق ناو , هيلع ربجي ليقو

 ىناثلا
 ناف .ث رم ام دح لع مالسالا ىلا هل ىدحاجو مانصالا ةدبع مامالا وعدي

 ةمرحل اضيأ برعلا رئاس الو وأ . شيرق ىسن الو . مهمنغو ممابسو مهلتاق اوبأ
 هلل لوسر دهع ىلع .عقو اك مهلك نوبسي وا وأ . هبسنو ملسو هي هيلع هللا ىلص ءىنلا
 هل لاقو ڵ سابملا همع رسأو شيرق نم مهو 4 نزاوه ىس ذا ملسو هب هلع هلل ىلص

 ءىنلا بسن هلني نم ىسيو (قا) (ص) وهو ء كيخا نا ًاليقعو كسنن دنا

 لتقي الو ى اقلطم نيدحوملا ريغ حيرج لتقيو ث ةمبذجو ناسنك ملسو هي هيلع هللا ىلص
 © اتلطم اهلتق راكنلا عنمو ؤ تدترا ؤأ تلتاق ىلا الا ةأرملا الو ى غلابلا رغ

 هعفد ىدأ ناو عفد ىمصلا لتاق ناو ى برحلا رم ] ردم ناكنا الا مرملا خيشلا الو

 تدي ةيوقتل وأ . مالسالا ىلا اورجيل لانطالا ىس لح امناو ڵ سأب الف هتوم ىلا

( قا ) ادرطم اذه سيلو مهؤبآ لتق ن نبح ل ارظن وأ . ديبع مهال لاملا



  

 ٧١ ' ( مامالا رظنب ةيزجلا )

 ثلاثلا
 مهيلع لوزنلا دنع اهيلايلب مايأ ة ةثالث ةفاىض عم مامالا ىرب ام ةن لا رادقم

 ءاطغو شارف نم ىدوهيلا ىلع ت تيبملاو ىنارصنلا ىلع رورملا دنع وأ ء اهذخأ
 ةرشع ىدوهي ىلع وأ . طقف مهحبذ و أ لالح باتكلا له أ ماعطو . ءالطصاو

 ًنارصنوأ 11 .دوهيىنفلا ىلع و . , ةنبسلل رشع ةسمخ وأ . .رشع انثاىتارصنلا ىلعو مارخ

 قفانملا يلعو ( قا ) هفصن يقنلا ىلعو ب اهنصن طسوتملا ىلعو ڵ نوعبر أو ةينام

 هريغ الو رمع دصقن هن أ قيقحتلا (ت) لاوق ألا هن_ه ىف ف ما .الا ىري ام ىسوجملاو

 لاحو نامزلا بسحبو « موق 3 لكل اخ بسحب لب ء اماد ل ًاماع ادح دحأ لكل دهلا

 انل نيع صاعلا نب ورمعل اولاق ةيردنكسالا لهأ نأ ىرت الأ ء ةجاحلا ىف نيملسملا

 اندذش انجتحا نا نكلو ى فقسلا ىلا نكرلا نم ىنومتيطعا ولو ال لاقف ث ةيزجلا
 ك ذ امب ماشلا لهأ ىلع ح رمع نأ ىرت الأو ى ل انلهس انل لهس ناو ى كيلع

 اونظ مكحب اوملع اذا سانلا ناكف مهريغل هب مكحي مل امب ةفوكلا ىلع مكحو ى خيشلا
 > ريناندلا اوطعأ اوءاش ناو ى هفالتخا ليلدب كلذك سيلو ى موق لكل م اع هنا

 يلع ةيزج الو . اهيف ةرشعو ، ةاكزلا ريغ ىف امهرد رشع اننا رانيدلا فرصو
 (ق)امهيلع و . سافملاو , بهارلاو { نونجملاو { خيشلاو ى لةطلاو ث دبعلاو 0 ةأرملا

 ىذأتيل سمشلا ف سبحيو (ق) لسعلاب هدسج وأ ث نمللب سلفملا هجو ىلطيف هيلعو
 كلذ هب لمفي « بابذلا تأت ل سمشلا رح دتشا نا نكل لمنلاو بابذلبو ع كلذب
 امبرف ى مالسالا يلع ًاهارك اال { مالسالياهطاقسا ىلع ردق دقو ى ةيزجلا يلع ًاهاركا

 ام فلكي ال ذا هيلع ةيزج ال هنا حيحصلاو هريغ وأ ك بيرق وأ ء بيبح هنع ىدأ

 نع ملظلا عنم مامالا ىلعو . ةيزجلا ردقب مدختسي نأ هسبح نم ىلوأو ، قيطي ال

 م ناو . نينلاخم ولو اهنم ةاكزلا لهأ ءارقفو ث اهنم ةيزجلا لهأ ءارقف ءاطعاو ى هتح

٠ ملالاو مامالا ريغ ةيزجلا ذخأي الو . ةاكز الو ةيزج ذخأي لظلا عنم ىلع ردقي



 ٧٢٢ ) ةعل رأ نيدلا دعاوق )

 :ةنايد اوذخا ايف نوكرشملا لماعيو (ق) مهنع لظلا عنم نم لك اهذخأي وأ اهيف لماعي
 ي امهلحبي ناد نمم ريزنالاو رخلا نمو ء ( ق ) روهجلا هيلعو الوأ . نبدحوملا نم

 ,نم هعاب اذا ناخدلا نمنو 2 اقلطم ةيصعم وأ ةريبك لمع نمم اوذخأ بف ةيرفصلاو
 للبو باتكلا لهأ نم نيبراحملاو سوجملا للبو ء ةلبقلا لهأ نم هبهذم ىف لح

 ,ضعب نأ رهاظلاو (ت)هتساجن ىلع انباحصأ عيمجو انموق ءاملع روهج نيكرشملا رئاس

 هنراهطب نولوقي انموق روهمج ناو ث هتراهطب نولوقي انباخصأ

 ةثلاثلا ةلمجلا
 :ةرارح عرا ندبلا عئابطنأامكن اكرأ ةعبرأ اهعومجم نمعرفت ،ةعب را نيدلا دعاوق

 .ةدوربلا ءاملا عبط نال ىنكل اراح ءام برش ول هنأ ىرت الأ , ءاهملا ةدوربو رانلا

 .ةحدلا ةياغ ىف نوك. بارتلا ةسوبيو « هنم ديلجلا لزن فك ىرنالأ ءاوهلا ةب وطرو

 ةرارحلا نع ءارفصلا وهو سبايلا راحلا ةعبرأ اهنع تعرفت ث رصانعلا هذه لادتعاب

 منلبلا وهو بطرلا درابلاو ءافيرخ ةسوبيلا نع ءادوسلا وهو سبايلا درابلاو ؛ افيص
 ضرف بطلاو . اعيبر ءاوهلا نع مدلا وهو بطرلا راحلاو ث ءاتش ةذوربلا نع
 هللا ىلص هلوقل بجاو ريغ وأ ء قضي ام ملعن ىلع هملعت مدقي (ص) يلع 17 ةرافك

 تال ة۔الا نم تدقف ولو . ةايملا تايرورض نم اهيف ال فرحلاو عئانصلا نونف اذكو )١(
 تابط نم اولك - ةنا لضف نم اوغتباو ضرالا ىف اورشتناف » لامت هلوق ىلا ىراال وا اهلك
 باستكالاو ريبدتلا ىوسي موقيال ملاعلا ذا باستك الاىبع ةئاحلا تايالا نم اهلاثمأو < مكانةزر ام
 كنه اهلا بشلا جاتحي يلا فرحلاىدحا تلمهأ ولو . ةايحلا قفارمو ةوقلا لئاسو داجياو

 ءاقشو سؤب و دكن يف شيمي هناف هتزهو هتوقل ة٠زاللا عئانصلاب ةيانملا هيف دجوتال رمش لكو
 ديب عوقولاو ةيرحلا نادقفل ةليسو ربك أ وه ىذلا رقفلا هيف دوسيو ٠ دابمتسالا ىديا هب وانتم
 ةمالا ةمارك نونمتيو سوفنلا فرشو نيدلاب نوثبعي بناجالا

 ياجالا ميكحلل هندب ملسي هناف ضر دحا بيصا اذاو ةيلكلاب ادوقفم اننيب بطلا حبصا دقو
 ىعفاشلا لوق ىنبجعيو٠ ايندلاو نيدلا هب ميقتسي ةا.لا ناكرا نم نوكم م ءاش فيك هيف فرصتي
 : هظفحا ايف

 ميللا لةملاف ها نايدالا ملىلع مدقم نادبالا ملمف : نايدالا ملعو نادبالا ملع : ناملع للا

 ملسلا جلا ف
  



 1 ) ملعلا نيدلا دعاوق نم لوالا )

 ربصلو « نووتكب الو نوقرتدي ال افلأ نومست ىتما نم ةنجلا لخدي » ملسو هيلع
 ظانلاب خيشلا لوقو (ق) فشك الو ةاوادم الب نينس عبس نس ىذا نع قيدصلا
 وأ ى نيسبتلم ىأ ليصفت نم لاح وأ ، ايرصتو افشكل تعن فوذحم قلعتم

 ردقيو افشك وأ ليصفتب قلعي وأ ء ظافلا ىلع ناعم فطع لكشي الف . ظانلاب اسبتلم

 الامعتسا راصتخالاب ىناعملا فصوو ع ناعم حاضيا وأ ناعم ريرحتو ىأ ك فاضم

 زاجم كلذف ع ليلقتلا درجم وهو ماعلا ىف ظانلالب صتخملا رادتخالا وهو صاخلا

 ماقملا ريرحت اذه .فذللاب زاجم وهف ث اهظافلا رمعتخم ىأ فاضال افذح وأ ث لسرم

 لوالا
 ١ ملعلا رعاولا ص

 أ لاوزل روظلاو ى لقنلاو غولبلاب ديحوتلاك ث هتقو لخد ام هنم بجاولاو

 ص هب ةجل مايةب مارحو لالحو ى كلم و ءىن 7 % ناضمر لوخدل مو كلاو

 . (ق)فيعض وهو لع اهب همزلي ال وأ . ةفراقملاب لعذلاكر اهنع لاؤسلاو روطعلاب هللا ةةصو

 نم هملع مدعب ةيافكلا ضرفكو ث بي وصتلاو ةئطختلاو ىمنلاو هب رءالاو اضرلاو

 « لتحم لكى لع ةضيرف ملعلا بلط » ثيدحو ث عاجالاب ملعلا بلط بوجوو ءسانلا
 نع هدرجتل بوجولل ةيآلا ىف رمالاو ةيآلا « ركذلا لهأ اولئساف » ىلاعت هلوقو
 هل لديو ، درجملا رمألا يف روهجلا بهذمو ى انبهذم اذه بوجولا نع هجرف ةنيرق

 تايالا « مهل ليق اذاو _ و الأ كعنم ام _ و _ نع قسفف _ و _ نيذلازذحيلف »
 نأ ريغ نم رمالا لاثتما مدع ىلع ث نهيف مذلاو خيبوتلاو قسفلاو ةنتفلا بتر ذا
 تبذع وأ مترفك اولعفت مل نا وأ ع بوجولل كلذ هيلع بترت ىذلا رءالا اذه نا ان ربخي

 » هرأ 72 هل وق ف رماب دارب نا لتحي هنا الا ى ملعتت لاعت وأ مهف % كلذ وح وا

 هنم ونف ءىشب كترمأ اذا « ثدحو ك ىمنلا دذ هنأ ردايتملاو رومالا د>اأو

.هقلع دقو ء بوجوال « اوتف » هلوق ىلع نأ ليلد مدطتسا ام هلو ناف « متدطتسا ام



 ۔ . -٠ ا 7 - ا ا ___ '۔١ . ٧٤ ) هملع نع عجارلاو رصملاو لحملا كح (

 رحألا نا جتنف ث هرومأ نايتالا بجو دقف انرمأ اذا } كنرمأ اذا هلوق ى رمأب

 بوجولل
 هيف عسي ال ام وأ ى هنع ىفنتوأ هلل تبثت ةفص هل ترضح ةالصلا ىف ناكمو

 بجوأو هناكم كسمأ ء اهيفن وأ ةلاسرلا وأ ةءورنلا تابثاو ةءاربلاو ةيالولاكر يخأتلا

 ذيغ ىف تدسف وأ . (ص) وهو هتالص ىلع ىم مث هبلق ىف مرحلا ىفنو بجاولا
 مل ناو ث ةءاربلا وأ ةيالولا كلت ىزج الو ([قا ) اقلطم وأ . اتابثاو ايفن هللا ةص

 رظني وأ ؤ لئسيف كارشا عم ةالص ال ذا هتالص عطقو كرشا 0 ةفصلا هدنع نكت

 فصي أردي ملو ةلجلا ىف ةفصلا ىنعم ملع اذا هلك ك لذو لسغال ءوضو دمب فنأتسيو

 ةغللا ىف نميهم ينعم ىردي ال نا لثم ضييلف ى همي مل نا امأو ث اهب هللا
 لاؤس ال ليقو ث ةالصلا دهب لاؤسلا همزلي الو هيلع الف هب هللا فصي له ث فقوتف

 لب هتالص تحصو فقي الو ث ىنعملا ملع ولو اهريغ وأ ةالصلا ىف كالذ ناك هيلع

 نا همزل ء كرش ىهو ةنيعم ةلصخ نع لئس نمو . « ءىش هلثمك سيل ه رضحنسي
 اهذخأي مل نا اكر اهملعي نا ال ءقفان الاو باقنلا اهيلع ةريركو ارفكو ةيصعم اهملعي

 ل نا هللا لوسر دمحم ىق ليقو ء كرشأ اكرش هملعي مل ناف هلالا ددعت لوق الا ء اكرش
 مل ناف ڵ ديحوت هتابنا نا ةفرعم موزل ىف نالوق اذكو كرشأ ث كرش هلهج نأ ملم
 ال ليقو كرشأ ك اذه فرعي

 وأ ث طخلا ليوأتب هللا مرح ام لحأ نم وهو ء لحملا ريفكت لاؤسلاب الامجا بجيو
 (ت) (ان) مرحملا ال(ق) الوا . اهلحأ هنأكف ملسم هناب اهلعاف ىلع كحو قافنلا رئابكم رح

 هميرحتب ناد امل لعافلا وأ ث ملسم ريغ اهلعاف نا كاحلا اهل مرحلا ةريبكلل لعافلا وه

 ريفكتو (ق) ةهبشل وأ . ملعلا ىف هفضل هنود مأ رفك أ هيف نيملسملا لوق ام ردي ملو
 « ةءارب و , ةيالو وأ ‘ لوسروأ ‘ ءىنوأ ء كلم وأ ں ةغصب { هلعنع عجارو رصملا

 هلتفح نع وأ . رعش نم هزرفيال ىتح نآرقلا ظذح نع وأ ث هنع هل ليزم الب كح وأ

عم ولو هب لمعلا كرتوه مرحملا هنايسنوأ . ضرلابرذميو (ص) وهو رمشلا نم هزرفولو



 ٧٥ ( لمعلا دعاوقلا نم ىناثلا )

 كرت ىف رهاظ هناف « نآرقلا ىسان بنذ نم مظعأ ابنذ رأ مل » ثيدح هدريو هظفح

 نم ابنذ مظعأ ، نآرقلا ىف امي لمعلا كرات ناو ى لمعلا دارملا لاقي نا الا ء ظفحلا

 (قا) ةنسلا ىف ام لمعلا كرت نمم ابنذ مظعأو م مهبتك ف امب لمعلل نيكراتلا ةقياسلا مالا

 ضورعلا لئاسم نمو ى رعشلا نع نآرقلا زرفيل ء ىفاوقلاو ضورعلا ملع ةفرعم ىنبنيف

 هللا هقلخ ام جرخل ش ارعش أرقي نا ىلع ادصق ث هنزوب الا ارعش نوكي ال مالكلا نا

 ماقملا ريرح كلذ ءارعش أرقي نا درب ملهنا الا هب ملاع وهو ث رعشلا نزو ىلع نآرقلا ىف

 ناب ملع اذا ام الامجا ىلوقب جرخو ؛ هللا ءاش نا ردصلا دعب ردص ىف هدبت ال ثيحب

 همزلي الف ث اذكب هملع نع مجار وأ ث اذكى لع رصم وأ ، اذكل لحم الثم اديز
 ث لحلا ربغكت بجحي ليقو 2 اكرش نكي لامو ء ةريبك هلعف نا ملعي لام هربكت

 رصملاو لحلا نع لئسي اذا ام لاؤسلاب جرخو لاؤسالب ولو ى عجارلاو ء رصملاو

 هماع نع مجارلاو

 لمملا _ ىناث أأ

 . ىععو قفاو نا حصي وأ . : الب حصي ه الو ، رخآ الب لمع وأ ڵ ملع غني
 نا .ى مهريغو هيبحاصو ةفينح ىلاو راكنلا ن ..ع ىورو ) قا ( ءاسا وأ . كاله :

 لمعالب ملعلا حصي : هللا هحر ميهاربا نب ميهاربا نعو ث ملعلا نود لمدلا بجاول

 ث اهتقو ءاج واو حصي لب (ت) اهتقو ء ىجي م ام ى اديحوت تسيل ىتلا ضئارفلا ىف

 ٠ ةحصلاب دارأ امناو ى ململاك لمعلاب عفتنا دعب لمع اذاو « لمعي ملولو هملع هل حص هناف

 هبزجي الو « هبلقب هلعف دقف ديحوتلا ملعاذف ءهيف ملع الب لمملا الو ديحوتلا ىفالننلا

 ض ةرم هلمعو هملع د.حوتلا داقتعا نا كل رهظف ث اضيأ هناسلب ذل٬عي ىتح روهشملا ىلع

 تبثي نمم هريغ وأ ىباتك ىف لاقي الو ، ديحوتلل لمع الب ديحوت ملع بلقلل حصي ملف
 ةيلهاجلا برملا ةفرعمو ى ةحيحصلا ةفرعملا مهوب الئل ث هللا ركذي لب هللا فرعي هنا هللا

لماعلا ىلع سيلو ث ىفلز هللا ىلا انبرقت اهنال ناثوالا دبمن مهلوقل ك ةحيحص ريغ هللا



 ٧٦ ) ةينلا دمجاوقلا نم ثلاثلا (

  

 . (ان )(ص) وهو بيغ هنال كلذ ىلا لمي ال ذا ء هللا هرما كلمع هنا ملمي نا

 .ث اندهج انلمع اذا هنا كلذب لبلا بجوم دارأو « ىلثنل فالللا (ت) (ي) هيلع وأ

 -« نوبذاكلا مه هلبا دن كنلواف » لقاككهب اندبعت اهف كلذكه للا دنع هنا لاة نأ حص
 « كاذريغ بيذلا ناك واو نوبذاكء الؤه ناو ى يدأ دق هنا هل لاقي نأ هللا ح ىأ

 .ملف ى داري بجوملا هل حرصي مل بيغلا ءانفب للعو كاذب ملبلا بوجول ركشلا لهلو
 .بيغلا ملع اهعاهيال ء كلذل ةدارالا عم واو 2 ةرايبلا ركنأو هيلع هلمح

 ١: ثلاثلا
 . نا بجاولا لاثتمابو ء ةيصعم كرت وأ ك ةعاط لءفب برلا ةاضرم بلط ىهو

 .دصق لمع هنال (ص) وهو { ةيصعموأ ء ةعاطحابملا بلقني اهبو ث ةبجاو ةعاط تناك
 ةيصعملا وأ ةعاطلاو ءاحابم ىقبي وأ . ةيصعم وهف هتفلاخم هب دصقو ء ةعاط وهف هللا هب
 « ةيصملا بنجتو ى ةعاطلا ىلع ةوقلا ةمعنلا لامتساب ىوني نا لثم (ق) ةينلا ىه
 دصقو ك اهب ءامرلاك انايصع ةعاطلاو ء ةمالا رثكتو ء ةدابعلل دلولاباستكأ عاجلابو
 الب ةعاط ةروص ىقبت وأ . هللا ةنلاخم هب دصق لمع اهنال (ص) وهو اهب لاملا ذخأ
 وا { قدصتيو قرمسي نا لثم ث ةعاط ةيصعملا ال (ق) ةينلا نايصعلاو ڵ باو
 ىلا برقنلاب كرشيو ث ةيصعم لب ةعاطب كلذ سيلف { ةيصمم وه امب هيدلاو ىضري
 نال ريخ اهسفن ىف اهنا , لمعلا نم اريخ اهنوكىنسو اهيلع قفتم ةيصع ه
 ىون امم لقأ ناك وأ لمعلا نكي مل ولو اهيلع باثي اها وأ:اهب حصب لبلا

 ,حلاصلا دلولاو ةيراجلا ةقدصلاك هرثا قبي مل نا { هعاطقناب عطقني لمعلا باونو
 » ةمسلاك . لمعلا تادستم اهلخدي ال اهنا وأ , هبتكو أ ث هملج ملعو 2 هل ىعادلا
 .لمع ول هباوث نم رثكأ اهباوثو باوثامهنم لكلف لمعلا نأش ىف تناك اذا اهنا وأ
 ىلع باوثلا نم رثك اهيلع باوثلاف ء لمعلا تنراق اذا اهنا وا لمع ةيصعملا كرتو
نم هعم نكت . اذا هجورخ زوجي امنا هنال ث هباب نع جراخ ليضنتلا مسا نا ال ءلممعلا



 ٧٧ ( عرولا مبارلا )

  

 ىون نفو ٤ ىفن امل هجوتلا وهو ؤ مزعلا ىفو اهيف قدصلا ةينلا عبتيو ث ةيليضفتلا

 ناو { ةكمب هيلغ بتكت وا ! (ص) وهو اقلطم اهلمع نا الا هيلع بتكت مل ةيصعم
 رابخالا وهو لوقلا ىفو ى همامنا وهو مزعلاب ءافولا ىفو ( ق) مزعلا بتك مزعو ىو

 لطم فادحا ريغ نم هماما وهو لعلا ىفو ( ق ) هدقتعا امب وا ى عقاولا قباطي امب

 ك هلطبي امع هلل لمعلا ةيفصت اما وهو:صالخالا اهعبتيو نيدلا تاماقم قيقحت ىفو { هل

 اذه ةصلخم ريغ « اهيف وهسملا ةالصلاف هصقني امع هتيفصت اماو هباوث لطبي وا ٠
 لوالا هجولاب ةصلخن ريغ 2 ءائرك ةيصعم اهب يونملا ةعاطلاو ء لماكلا صالخالا

 ضالخالا ىلع قدصلا قلطي دقوي خيشلا دنع ةيصعم بلقنت لب

 ماعل عرولا _ عبارلا

 ` طبحم هكرتو لودعلا عرو وهو ثرانلا بجوي امع فكلا وهو ث نيدلا دامع وهو

 امم هنال قورسملا ءيشلاك ةفصلا لوهجم ىف رذعبو . اهتداعال بجو.ال لامعالل

 ال اج تنم كاتفأ ناو { ميرحتلا وأ ء نيعلا لوهجم ىف ال ص ةداهشلا لب ملعلا هزيمي ال

 نيعلا لومج اضيأ ءيشلا نوكيو 2 ميرحتلا لوهجم هن أل ع هيف هعابتاي رذعت مل ء زوجي

 لوهجم ىف انموق ضعب رذعو ى ةذاش ةصخر هعتم كاله مدع ىفو 7 اسم ميرحتلاو

 ال هنال ى هلوانت ىف اندنع منا ال نيعلا لوهجملا مارلا انباحصا رثأ ضعب ىفو ى نيعلا

 ث ةفصلا لوهجم نيعلا لومج دارأ هلعل ( ت ) يحولا قيرطب الا ملعي الو ملعلاب زيمي

 ، نيحلاصلا عرو وهو هبثلا نع و أ . ةفصلا لويحم كالذ ىف ركذي 1 هنا اذهل لديو

 ع هللا همحر ديز ن راجكلا مالا ف ةهشلا ىفن نمو « هب وجح ثيداحالا رهاظو

 لاومالا نم هتمرح تبہهستشا امو ى نيدلا ماكحأ نم هبتشا ام ىلع ثيدحلا ىف اهلمح

 عرو وهو سأبلا هيف ام ةفاخم هيف سأب ال امع وأ . كلذب لمعي الو ك اذه ىلع لالح

 ءسأبلا هيفام ىلا ىدؤي الو هيف سأبال امع وأ . اومس ثالذ ىلع مهئاقتالو ء نيقتملا
وأ . هلل محر ةلص دصق الب , نالف ىنب نم هنوكل ءاطعلا لثم هللا ريغل لوونت نكل



 ٧٨ ( ناكرالا ىلع مالكلا (

  

 اهضعب "") ةرارفك « مارح هضعب لمحم وحن وأ , هب ىذغ نم وأ 7 مارحب يذغ ام هلمح . . )١(
 .بحاص كي . ىلع ءاح 5 أ ك ةقرم وأ بصغ اهمد وأ 6 اهيف مار مار> ةعقر ك ر رح

 ىوس امع ضارعالا وه وأ . ني.جاو اسل و ‘ ن دملا عرد و وهو ( ةرج .]

 ( قا) هلل

 عوصملاو دايقنالا وهو ؛ مالتسالا اهكرات كلاهلا ةبجاولا ناكرالا لوأو
 : ك ب دن و( ةها ركو 6 ميرحو ك بابحا نه ماكحالا ن نو 6 س \ هما . ن" هللا .. نا عةب امل

 مدعو ( ت ) العو زع هلل ةضراعم ٩ ة>> هلع وه نم هب هل ىتاي املو ث ةحاو
 دناعم ةريركلا لعافو ء ةنلاخلب هلا نم كلاو ث يهنلاو رمالا نم عقوامع جورلا
 لذنلا كراتو ةريغصلا لعاف ال ك ملستسم ريع

 سفنلا هتهرك و لو هربوجتو :4 هللا هردق اه طخس مدع وهو ؛ اضرلا ىلاا
 ثيح نم اضرلذ ء ةعاط نا نل لف 9 ئ 4 2.٥ هللا هر آ ام ام ناكولو (ص ( ىلت

 . 4ه_اع اهاضق ها ث.> نه لب ( ت ( ت ( بانتجالا ث ترح ن 2.٠. وأ 6 لاثتمالا

 > هلعف وأ ك 4لع ىدم 7 ودو ءا۔ضاللو 6 ها وو رداملاو 6 ىزامتلإ بحو

 ى ردقملاو ىضقملابو « هلف وهو ريدقتلاو هب رابخالاو ڵ ظولا حوللا ىف هنابثا ىسم

 6 ةها ركو ك ة>ابأو ئ يهنو ك رها ن . .,ه ك هن امز ف هدجوأو ‘ لزالا ف هب ح ام وهو

 هأ وس يلع هرايتخاو \ هب واو هلل هردق ام ةمح وه اضرلا وأ . ةمقنو ؤ 77

 الو ةيفوصلا هتمزتلا قير ط وهو يجاو ريغ« ثيدحلاو ء نيبلا ىف ام اذهو
 الاو نيقيلاو اضرلا ع هت هلل ل « ملسو هلع هللا ىلص لوقاو ) ق) اها وب نوأعب

 7 ال ءيشلاب اضرلا ن ل ًردابتم الو اهيف اصن «ريثكر ريخ هركت اه ىل رج هلان
 عم لمعلا نم ه لذضنأ اضرلا نأ ىلع لد معن ؛ يد زا رلا دنع راتخمو بوبحم هنا

 ةرارفلا يرهوجلا .ق ج ى . ةرارغ هناك : رها ا!لة . رثارخ]ةه۔او قاولا ةرارنلا )١(
 هظال_خ : جاتلا ڵ حتفت الو : سوماقلا ىف لاق . ناسللا . ابرمم هنظاو لاق نب:ا اا رمثارناا ةدحاو
 ن و.. ال امع رو ريغال حتفلا { ماد ااو ة ٩ . رف ] لاش ة ةمامعاا هن ۔اا لد ي راملا ن لالا د تكلا ؤ . املل

 هلما" ىلع ظفلا



 ٧٩ ( لك وتلا ناكرالا نم ثلاثلا )

  

 ىتح هنن ىضار نميف اذه لعلو ال مأ { رايتخاو بح اضرلا مم ناكأ ءاوس
 زاخ ىرخأ ىلا ةجرد عطق ىخ دهنجا دق نوكيف هتبحأ وأ ء لدعلا اهيلع قشي ال

 لب ى رباصلا نه لضفأ نوكي ال ء عوبطم بح وأ ىضرب لماعلاف الاو ، نيتجردلا

 هيلع تهركأ ام لامعالا ريخ » لسو هيلع هللاىلص لاق قاشملا هلمحتل لضفأ رباصلا

 اذكو «سننالا هيلع تهرك أ ام ناميالا لضفأ » لسو هيلع هللاىلص لاقو « سننال
 سكملاب لوقلا يلع ث إضرلا عم هنم لضفأربصلا عم لمعلا نأب لوقلا نييبنلا ى راتخا

 ماقملا ققحم اذه

 هفناني الو ث اهريغو ةمعن نم هللا دنع ام ىلا نوكسلا وهو لكرتلا لالا

 بلج نمو . نيلحم ىف نائيش ىنانتي الو ء حراوجلب بسكلاو بلقلاب هنال بسكلا
 هنم هلاقتنا وأ ء عضوم ىف هدوعقب وأ ء الثم هدي وأ هناسلب ث ارض عفد وأ ك انن
 ال لب ، بايسا هاوس امو « راضلا فانلا هنا لعو هللا دنع ام ىلا نأطا ام ء لكوتم

 لكوت ريغ نم بسكلا الو ء بدك ريغب ةيورخالا عفانملا يف هللا ىلع لكوتلا زوجي
 ناك اذا الا , هريغ نم بسك الو هنم بسكالب ةيويندلا ىف زوجيو ى كله الاو هيف

 ربصلاىلع اهيف ردقيال ةدم داز الب رفاسي نأ لثم ث ةكلهتلا ىف ءاقلا بسكلا كرت

 هيليو ى بسكم لكوتلا لصالاو ء شيشح وحنب توقتلا ىلع الو ء ماعطلا نع
 توقتلا عم وأ ڵ هريغ نود رب۔صلا ىلد اهيف ردقي ةليوط ةدم رغسلا مم لكوتلا

 الب ماعطلا ةنظم وه عضوم موزل هيليو هب نالتخي ام امهيلع أرطي دق ذا شيشح
 )١) تك

 وأ قازترالا يلا ةجاح ىف ناك اذا هب الا: ميةتست ال ةايحلل ىورورض رمأ باستكالا )١(
 الاك ىمأ نم > مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور دقو لاعالا ماوق وه ىذلا لاملا نم ةدازتسالا
 ريثكء يش نآرةلا فو . بسكلاب ةره الا ةلد"الا نم اهلاثمأ ىف « هل آروفغم ىمأ هيدي لمع نمه
 سوفنلاو « هقزر نم اواكو اهبك انم ىف اوشماف _ هتنا لضف نم اوغتباو ضرالا ىف اوردتناف »
 راةتحالاو ةناهلاو لاذلا ىوتسم ىلا لز:7 نأ نم فنأت ىلا.لا بلطتتو دجملا اهيف لثأت ىتلا ةميظعلا
 ِ ممام ةلضف ءاجتتراو سانلا ىديأ يف ايف عمطلا نمراغصلاو

 ةشرداو ةايملا بجاو نع آ۔ءاقتم نوكي نأ دح آ نم ديري هنع هتنا ىضر بطقلا نآ ننظي الو



 ٨٠ ) (اهباوتو ةالصلا يف يناثلا نكرلا '

 رمالل كلام ال هنا ثيح نم هللا ىلا رمالا در وهو ؤ ضبونتلا غ ارلا

 تالخ دنم ةعاطلاو ةعلرالاو ‘ كلاهذ ركنا وأ رمالا كلام وهأ كش نمو ؤ هاوس

 تيأر امك نهناموهفم فلتخا ولو , انمض تامزالتمو

 يناثلا نكرل
 ةربصلاو ةرارملاو :سابلا ىف

 باب
 هبايث ولو ىري ال ينح ث اهعضاوم ريغ ىف ناسنالا ةجاح ءاضق ديرم دعبي

 ك ةجرف لعجيو ك هأ ود دبحم نا هب ونب وأ ناو.حي ولو رتتسلو ء توص ل عمسي الو .

 ك روظنملاو رظانلا نمل دقو ث ةروعلا ةيؤرل ضرعتلاو ةحئارب سانلا رض برتلا ىفف
 وأ ء ضرالا ىف لوبلا توصل وأ هيلا عمتسا نمو ث هنم جراخلا توصل عاتساللو
 هتدر اذا ام« نتنلاب ماذجلا هيلع فيخ ةجرفلا لمجي ناو ك كله ًاذذلت ءاجنتسالل
 تاوصالاوةحئا راب حيرلا نايناناف هب ىذأتي الئلو ء كلذل اهلابقتسا رذحيلف ء حيرلا هيلا
 نا ةفخ حر هفو الا ا وه الو ئ ورلل لمحتم ةرهاظ حر الب ولو ءاوهلاو , دهاشم

 الئل لهسلا عضوملا راتخي ام« لوبلا هيلا درت الئلو فنالا اهلخدت يلا يهو ث رهظن {
 لبق وأ ث ءارحصلا ىف ضرالا نم برةي ىنح هتروع فشكي الو , لوبلا هيلا دترب

 رهدلا مهب ديقو بابسالا مهب تطقت نيذلا ريخالا لوقلاب ينهي امناو . هيتأي قزر ىلع الكتم
 باونلا مهتحوطو

 ممذ 7 ناكو نيدلا نم هلهج >< الام ليصحتب التم ںاك نم رأ

 نيذلا ةلاطبلا ىوذ نم ثىنان اهرثك ا تاثيملا اهب سذتتو بومشلا اهنم ملأتن يلا مئارجلا نا
 ةلماكساا ةيبرتلاب مهسوفن عبشقن ملو ةحارلا اوذلا

 ىلاعم ىلا حومطلاو ساناا يديأ ىف امعدمزلاو لابلا ةحارو نانئمطا سفلل لصحب باتكالابف
 اهتيهافرب اهبناج زازتعاو اهلالقتساو اهسفن ىلع دامتعالا نم هب سحن و هداتمن امل رومالا

 ثح اح هيلع ضحيو باستك الا ىلع ثحب اب دأو ايدام ةمالا مأب مامهالا ديدش بلعةلا ناكو
 هبتناف نيدلا تابجاوو مملا ىلع ضمو

 



 ٨١ ( ةجاحلا ءاضق بادآ )

 فعض وأ ودع نم فول الا ءاضقلا ىلا بحطصي الو 9 مضوملا باب لوخد

 كرت ناكمال اضيأ لاقيو ى ةمرحلل ءارحصلا ىف ةلبقلا ربدتسي وأ لبقتسي الو . لقع
 وهو كلذ نم ءاضقلا عضوم ءانب لطع ام اذا ام فالخب ءاهيف رابدتسالاو لابقتسالا

 . اهسنن ةبمكلا لباقي مل ام اقلطم وأ . ةكم ريغ ىف كلذ زوجي وأ.ًاتلطم وأ . (ص)
 لابقتسالاو (قا) الوأ . ةبعكلا ةيجك سدقملا ةهجو لابقتسالا ال رابدتسالا وأ

 نيرمقلا الو . لبقتسا اذا الابقتسا دشأ كم نيت روعلا نألو ك ةهجاوملا لجال مظعا

 (قا) اهنم رمقلا رونو هنم سمشلا رون وأ . شرعلا نم امهرون وأ . اهنال
 لظ وأ سانلا ثدحتم ىف وأ هيف الو ى هتروع ىرت الئل رعاعلا قيرطلا الو

 بك اركر ذعلالاءاملا ةمرحل اضيأ راج ىف الوأ . سجنلا ثكم دك ار ءام وأ رادج

 .اعارذ نوعبرأؤهو هبرح وأ ء هرهاظ وأ ء دجسموأ رهن ءاش الو ى رحب وأ رهن ىف

 ديحوتلاوماعطلا ةمرحل نيدحوملا ةربقم وأ ء تبني مولو ثرح وأ (قا) رشعةينام وأ

 مول نجلا نكسم هنال رحج وأ ك ابرخ ولو هريغ تيب وأ ء كرشم ولو ربق ىلعالو

 مسا ركذب زوجي وأ . ةب ,اد رفاح عضوم وأ ةأوهم و أ (ق) ةباد هنم هيذؤت الئل وأ

 هب م ام دجم : م نا ه دب الو ى هف ةدايزلا نم نكمأ | ام عم هنكسم اضي أ هناف ى هلع

 لصت ثيح وأ ك ءاجنتسالا وأ ى ءوضولا عضوم وأ ) ق ة ) فيعض وهو رخآ عضوم ف

 طق دلت مل اذا ام هللا همحر رماع خيشلا حص ام ىلع ء ةوقلاب ولو ةرمثملا ةرجشلا رامث

 ثحب كلذ ىفو (ق) لمنلاب وأ راكذلا تحت زوجيو ى اهرمن ليزا وأ الثم أهرغصل

 عجو ءافش دصقكر ذعل زاجو ى رذع ريذل ا:اق الو ، ةيشاحلاو حضوا عماج ىف هترك ذ

 ك اهعضوم ريغ ىف اهناف امعتاقالم رذحيلو « نبترفح ايل رفحي نأ ىغبنيو ء رهظلا

 ء سانلا ةينآ شيتفتو ث رملاو ىونلا طلخو لوهجملا مارلاك ايندلا ءاعد بجح

 ءاعد نابجحي ناريخالا (ت) ساو_سولا ثروتو ء نذا الب مويب ىف رظنلاو

 مارحلاكن اك ميرحتلا ىلا شيتفتلا غلبي ل ثيحو ناتريبكأمهنال ء اضيأ ةرخآلا

١١



 ٢\٨ ( ةحاملا ءاضق بادآ )

  

 ل نا رامجتسالا ةراجحو امهرتسي ناو « هاونو زملاك رافلاو ىونلا رئاسو ى لوهجملا

 .دصقلا دنع لوقيو ى رسيا هناف رسيالا بناجلا ىلع دمتعيو فينكلا ى اهقلي

 ناطيشلا وهو سجرلا نم هللب ذوعأ ث اهيف هللا ركذ نع ينل اهيف ال ةجاحال

 _ تاكللهملا نم هوحنو نوعاطلا وه ىذلا سجرلكهسفن ىف وأ ء هسجنو هقن

 موهذملا وأ ڵ سوجنملا وهو ء سجرلا ةقباطمل مجل ناكساو نونلا رسكب ۔ سجنلا

 ڵ ثبلا ىف مهعقوي وأ ءاثبخ هن اوعأو هباحصا ىذلا ىا ثبخلا _ هسفن ىف ثيبللا

 ى نيتضيبلا ىلا هربد ةقلح نم تلسيلو هركذ سعيالو 4 لاعفالا نم ثيبخلا ىنأي رأ

 ) ص) وهو ث لاشلا ىف رذعل الا هنىمبب جتنتسي وأ رمجتسي الو « بحتسم تلسلاو

 (قا ) رذعالب كلذ زوجي وأ . الوأ . كلهو

 هناف ث ءائبنالا نم ءىن مما وأ ث ىلاعت هللا مسا هصف ىلع ناك نا : ثسللا وأ

 نأ دارأ اذاو هيلع اهمضي ىنضي ث هنكفف صنلا لعجي نأ هاللا لخد اذا هل بحتسي
 (ت) ها ميظعتلا كرتو فافختسا هيف ناك الاو ء هنيمي ىن اهلعبجميزا هل بحتسي يجنتسي

 ةقرولاو ث ةقرولاب ةروتسم هتباتك نال « ىلوالاب باجحلاب لوخدلا زاوج هنم ذخؤي

 ه طخقلاو قاصبلاك لمعب لغتشي الو « بايثلاب روتسم وهو الثم دلبب اضب أ ةروتسم

 ملسيو ى غلرفلا دعب دزرا همزلي الو ث درب مل هيلع ملس ناف ظفل وأ ك ثدحلا ريغف ولو
 دماج لك نم اهلثم وأ ى راجحالاب رمجتسيو « مالسلا دريو اجراخ رامجتسالا لاح
 ء افارسا هلاعتسا الو ڵ ةمرح ىنب الو مهباود وأ ث نيلقثلل اموعطم سيل قنم رهاط
 مظعب الو ث نايقني ال امهنال محنلاو جاجزب الو ربطي ال سجنلا نال سجنب ال

 « كله امهب ناو « مهباود فلع هن ال4+ لكؤي ام ثورب الو ث نلا داز هنال
 ك سجن هنال هب رمجتسي الف ةتيملا مظع امأو ى اضيأ رامجتسالا ريغب ناسجني الو
 الو هب رامجتسالا زاج ء اهريغو سمشلا هتلك أو هكدو لاز اذا هتراهط لوق ىلعو
وأ. [هلع] هللا سا ركذو ىكذ اذا هلكأ لح ام مظع مهداز نأل نجلل اداز نوكي



 ٨٢ ( تاساجنلا نايعأ ىلع مالكلا )

 ىردن الو ةرمالا هنم نولكأي ال وا . ًاديدجامل مه ىسكي هريغك نافتوملا مظع

 ريغب ال وأ . هنم لكالا رمتسي هنا نجلا ضعب ركذو ادبأ سجني الف اولكأ له
 امكحو اميرحتال ايهل احيجرت منملا دارأ امهريغب مناملا لب (ت) (قا) اردم ولو راجحألا
 نجلا همعطت الو هنم رمجتسي الف سجنف هم لكؤي ال ام ثور امأو ءازجالا مدعب

 شيشحلاب الو ى افلع اهنوكلو ء اهتمرح راملا خرامثو عرزلا بصق الو « مهباود

 وأ دجسملا ةراجحب الو (ق) ىقني الف بطرلا امأو سيايلاب زوجي وأ . انلع هنوكل

 قرولاو حوللاب الو { ةالصلا ريصحو ث هوحنو هبارتو هردمو ى هراد يلصم ولو ىلصملا
 بتكو اهريغل اعنص وأ ث ةباتكأمهيف نكت ملولو ليق ى نآرقلا وا ملا ةباتكل اعنص نا
 امهناهتما نال دمب امهلسفي ناك ولو فارسا هنال ةضفو بهذ وحنب الو ى امهيف

 «فارسا هلحم ريغ ىف ءىش عضو لك لب ، فالتالاب فارسالا صتخي الو 4 فارس.ا |

 امهريغ هيلع نزح دقو ث هنايصعل ةنجلا نم مدآ جورخ ىلع انزحي مل امهنال امهتمرحلو
 ةنالث نم دب ال وأ . ادحاو ولو ىقن ام ىفكيو ص نيمرتحم نيبوبحم هللا ايحلعج اذلو

 ءدبلاو رتولا بحتسيو (قا) سجنلا هنم لازي وأ . بناوج هل دحاو وأ . ادعاصف

 « ابابحتسا رتولا لمكتسا رتولا نودب ىقن اذاو ءاجنتسالاو رامجتسالا ىف لوبلا نم
 بطر نا اضيأ اهنمرمجتسي وأ . يرلا ريغ جراخلكن م رمجتسيو ى دبعتلا ةوجع

 ديلب لوبلا سمو ( ق ) « يرلا نه ىجنتسا نم انم سيل » ثيدح هدريو لحم
 (ق) اهريغب ولو اقلطم سجنلا سم وأ . ربقلا باذع ثروي

 لصف
 ىفو ث هحور تجرخ ام ةنللا لصا ىف ىهو ى ةتيملا ىلع ميرحتو اسيجنت قتا

 هداص ولو لح رهاط ءاملا ناويح ايومد ايرب اذه عزشلا يفو ى ةاكذ الب اهعرف

 .رحبلاك ءاملا رئاسو « ىك ذم لالح رحبلا ىف ام لك» ثيدحل (ص) وهو اقلطم ىتو
 اهرعش ىف اهوحنو ماعنالا اهب هنال روشق هلاموأ . ديص نيح هلل ےسا هرلع رك ذ اموأ

 



 ٨ ) ةسجانلاو ةرهاطلا تاناويحلا نبب قرفلا (

 هركي وأ . امههبشم هركي وأ . ناسنا وأ ريزنخك سيلام وأ . مارح ةيحكهناف سلمالا ال

 ءاسننللاكهيف مد ال امربطو (قا) نتنيملولو مرحيوأ . اذ مرحي وأ . انتنم اتيم دجوام

 صرب لوصحو اههدل ةنتنملا ريغ وأ . هيف مد ال امكاهنم مد هيف امو (ص) وهو اقلطم

 هنال ليق امهيف مد ال هنوكل ال ء عرشلا صيخرتل بذلاو (ت) (ق) رهشواهلوبي
 لخد ناو .0 ىب نا ه؛اقىل سجن الاو ى ليق اك جراخ نم همد نوكل الو هيف

 وأ . جراخ نم الخاد هئاضعأ ىف طلتخا ناويح لك مد ةراهطب ك الف هءاضعأ
 سمغيلف مئام ءانا ىف مقو اذاو ( ق) هل ةجح الو ناسنا دسج ىف هنم لتق ام س :
 ديلاك ىقتي هبو ءاد لفسنملا يفو ءاود عفترملا هحانج ىف ناف ء جرخيو اتيم وأ ايح
 لاوح لا ضعب ىف مئام ىف تام اذا هتفص هذهو ، همدقيو

 ح ناسنالاو ء ناويحلا لقو ء ثوغربلاو « قبلاو ڵ ضوعبلا وح ىف فلتخاو

 . هسننب ال ذبجلاب حوفسم وهف 2 دسجلا نم هذخأي همد نا هتراهط هجوو 2 تاذ مدو

 الب ندب وأ بوثب همد نم خقزتلا ام رهطو (قا) همد ال ناسنالا لق دلج سبس وأ
 عفتنا وأ ،قيرأ سجن هيف عقو وأ أ ةين هنتيم ام بئاذ نمس وح ىف تام اذاو ء ضبق
 . هتساجنب همالعا عم شاغ ريغل عيب وأ { ةراهطلا هيف طرتشت ال امم لكالا ريغل هب

 سمام مكحو بن اذ تحت ناو دمج ام رهطو (قا ) اتيز نا لسغي وأ . طقف قارب وأ

 ك نيمهرد وأ مهرد ردق ، ادج بيرقتو قفرب هيف ىقليو ع بئاذلا كح دماجلا نم كلذ
 لحو دارجلا ريطو ن دماجل لزني ناو { غلب ثيح نم سجنيف ' ةاون وأ ةاصح وأ
 . ىشل او خبطل ١ نبح هلع ركذ نا و . حلا « ناتنيم كل لحا » ث دحل (ص ) وهو

 (قا ( هسوءر تعطق نا أ

 ضرعتي ل ام عب » مظع ألا هللا دنج هناف دارجلا ا ولتت ال ( ث دحلا ءاحو

 فوصو ك هاغ وغو هابد - الو ئ هربعو لتقلاب هعفد زوجيف ‘ هريغ و أ عرزلا داسفال

 .ناو ء اهقرع هقحلي : امم دلجلا جراخ نم تعطق نا ى اهشيرو اهربوو اهرعشو ةتيملا

 



 ٨٥ ( سجانلاو ءامدلا نم رهاطلا نيب قرملا (

  

 . بيرتتلاب وأ . ةغلابم ءاملاو بيرتتلاب رهطتو ث ةتيملا ةرواجم ةسجنف هلخاد نم

 ريغف لمعتسيوأ . هرهاظوأ هب ىلصيف ى غبدلاب هنطابو اهدلجرهاظ ريطو ( قا ) ءاملبوأ

 محل هيف نكي مل نا دلجلا رهطو (قا) تاسبايلاو هدحو ءاملا ىف وأ . رهاط وهو مئامل

 (ص) وهو ى اهنم مظعلاو فلظلاكن رقلا سبو مرحو ، لسغلا وأ بارتلا ةطلاخم
 ى ركد عب ربجنت اهنا اضيأ كلذل لديو ةيآلا « ىذلا اهييحي لق » اهلحن ةايحلا نال

 مكحل « ةتيملا نم هوحنو رمثلا ةراهط ىلع عرشلا صن الولو رغص دصب ربكتو
 هتلك أ نا وأ . ةبوطرلا تليزا نا الوأ .ناويحلا ىف ومني هنال ةتيم هنابو { هتساجنب

 (قا ) قرحت اهنال رهاط لالح ةتيملا مظعب لوملا ركسلاف ى تضيبا ىتح سمشلا
 نم دحأ هعلق ام شير وأ رعش وأ ربو وأ فوص نم سجلاف « ةتيم ىح نم عطقامو

 سجنلا نكلو مل ضب هب لصتا نا علق الب عقو وأ ةتيم اضيأ وهو { اقلطم هلصأ
 ةنيملا للب ةاقالمل سجنتم دلجلاو ڵ طقف سن هب لصتملاو ء طقف محللا اذه ةتيلل
 ماقملا قيقحتاذه رهاط دللا نع زرب امم هاوس امو ، سج ال

 لدي امك ةرشابم ولو ديك هريغب جرخ ناو ث هسفنب هناكم جراملا مدلا ىلعو

 كمسلا مدرهطو ث نالوقف جرخي مل وأ ، حسمو بابذو ى هريغو ناويدلا مالكهيلع

 لاحطلاو (ق) « ناتتيم كل لحا » ثيدح هدريو ال وأ . حيحصلا وهو

 ث هلسغ دعب وأ (ص) وهو حيذم لسغ لبق ولو ى مد لكو قرملاو بلقلاو دبكلاو

 طلخ ام سجني امناو ء حبذم لسغ الب رهاط لب طلغ وهو ث ليق اذكر وهشملا وهو
 ىقابلا رهط همطق دعب ولو لسغ اذاف ءلسغي ىتح اسجن نوكي نا مزل الاو ءطقف حبذم

 . يح ولو ىغابلاو ديهشلا ىمدكق ورهلاو بلقلا مد سجم وأ . كلذب لوقي لقاع الو

 ىفو هلسغ نع ىمنلا ىف ديهشلا مد ةراهطل ليلد الو ڵ فيعض وهو امهامد رهط وأ

 سجنلا ليلقو (قا) هريغ قح ىف ال هقح ىف رهاط هلعلو ٤ اكسم دوعي هنوك
 عم كلذكه ريغ ليلق نع ىنعيو ء ضفني مل عمتجا ول مد ليلق رمط وأ . هريئكك



 ٨٦ ) نيبملاو لمجلاو رهاظلاو صنلا فبرعت (

 هن رقلو ءاسفن و ضئاح نم هلسفب رمالل « سجنلاب ىلوأ مدلاو ( ق) هتساجنب كلا

 ، لوق ىف هريغ ليلق نع ىنعي نا ىلوأ باب نف مرحم لولب. :. ةب آلا ىف ةتيملا
 خسننت مل ةقلع ناكوأ رثك أ نكي منا نمسجنيال طاخلاو قيرلا و ضيبلاو نبللا مدو

 رهط وأ ( ص ) وهو مرحو هرناس سجنو أ هنصعو ه.>ح_ثو ريزغلا م ىلعو

 لحو ، كلاه يناثلاب لاق نم نأ ضب ركذو ( قا ) طقف رهطو هرعش لح وأ . لحو
 ليفلا وأ . امرح وأ . عبسو هرقنم ىن ولو بلخم وذ هركوأ . ناويلا راس رهطو
 سجنلل لدتساو ى ريسنتلارظناف ماعنالا ةروس فصنلاب ةئالثلاو ( قا ) ريزنلاكدرقلاو

 عبس لكي اذهف « مبس هنم برش نيتلق قوف امب سأبال » ملسو هيلع هلل ىلص هلوق
 ةدايزلا طرش هلعلو سجن ء لقأ وأ نبنلق ناك نا هنأ كلذ موهنمف ث ودعيال ناك ولو

 لدتساف « يقب ام كلو تبرش ام اه ) ثيدح امأو اهتسخو عبسلا ة ةرئكل امهيلع

 هالب و هرؤس ةراهط رهلا ف حيحصلاو , امهيلع داز امب ديقي هن أ هفو ، ةراهطلا ىلع هب

 ح روكذلا مكمدخو ث روك ذلا كلانطأ و كديب كيلع نيفاوطلا ر وك ذلا نم هنال
 فاللنا هجخىفو ء ثانالا نم نهوحمو كتانب و ك اماك ‘ كيلع تاناوطلا ثان الا نمو

 ةينا وأ مهارد ةعبرا ء فرعي مل نا ءارقنللو ، فرع نا هكلام هلتق ةيدو ،عبسلا ف

 (ق) نورشعو

 هلمتحا ام رهاظلاو 2 هريغ لمتحي ال ىنعم ىلع لد ام نييلصالا دنع صنلاو
 لواتملاو ايواسم هلمةحا ام لمجماو , ردابت ام وهو ث ءاهقفلا دنع صنلا وهو ًاعوجرم

 لي وأتلب رهاظلا هيف لاقيو ء حجار هلمتحا ام ليق
 ڵ ءاسقن وأ ًاضئاح وأ انج وأ ء ىتوملا هندلجو هرفظو هرعشالا ناسنالا ىلعو

 وأ ، سمشلا هتاك أ ىذلا طئافلا الا هلوبو هلطئاغ ىلعو . نهلك أ مرحو رهاوطف
 نم ( ق ) ف حرجلا ءامو ديدصلاو حيقلاو خملاو 2 نول الو هل ةحئار ال ىتح ضرألا
(ص ) وهو ى هتاذل سجن هنأب لاق نولالو ةحئار هل قبت مل ىذلا طئافلا سجنب مكح



 ٨٧ ( ةساجحت و ارهط ةركسملا داوملا مكح (

 وأ . انولااذكو مدلا بلغ نا سنو ء ةحارلاو نولل سجن وه لاق هرهطب لاق نمو
 لفطلا عضرتو ك دلولل لاعسلا ثر ويو ةبنجم ولو ؛ ناللا ريطو قيرلا عم (ق) ةرثك

 . همحلك هضيبو اهريغ نهلو ث الالج نكي مل نا للبلاو ء جاتحا نا لسفلا لبق ولج

 لالحوأ . هوركمو . مرحم هلثم رذقتسي امم ةيحلا وحضيبف (ق) هوركم مرحل نبلوأ

 نهنيرجل وأ (ان) نهتاوذل تاسجن ى ةأرملا ربطو ( ت) ىدولاو ىذملاو ىنملاو ( قا )
 ةدهاعملا ةيباتكلا نهل رهطو (ق) ةعبارلا ىف ترهطل اعبرا نجرخ واف سجنلا ىلع

 (ق) اقلطم ةيباتكلا وأ ةيزجلا ىلمعت ىتلاو
 عنمن اماف ةوهقلا هنم سيلو (ت) (ق ) مرح وأ ( ان ) ركسم لكر بغنو مرحو

 ثيدحلاىف ةمرحملا ىواهقلا امأو ؛ ىنالتلل امك رخلا ةئيه يلع اهترادال وأ ءاعولا ةساجنل
 هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف لمعتسا دقو ء مهوتي دق امن ارفعزلا الو ركسي ام ىمف
 رئاس امأو : هصن ام ةقراشملا ضب ركذو ش هعنمب و ًايطلو سابلو الك أ لسو هيلع

 لهأ دنعتدجو اذاف , اهانعم ىفو امهلثم ناكامو ء جنبلاو نويفالا لثم تاركسملا

 دسفتف ىأ - مهيديأ نم ذخؤت اهناف { اهلك أي نمل اهنوعيبي مهنأ نومهتيو 2 مهتلا
 ءاودلل اهعيدينم امأو « بيرلا لهأ نم هدنع تدجو نم سبحو ں اهعيب نم نوعنميو

 دمضلاو نمءلاو نذالا ىف رطتلاك“ مرحم اهعب نأ لوقن الف ء كلذ ريغل بارت.يالو

 ىف الو لالا ىن امئام سيل يذلا ركسملاب ةاوادملا زوج هارتف . ها .الف لك ألل امأو
 بيطلا ةزوجوةيردنلقلاو ء ةيرديحلاو ، ةشيشحلا اهلثمب دارأو ع ءىشب سيلو ث لصالا

 مرحم « رهاط تابنلا كلذ نم ركسي ام نأ قحلا ( ت ) ناركيشلاو ع كرشلا ةزوجو

 ءةراهطلا ىلع عامجالا [ ديعلا ] قيقد نما لقنو ث هريثككه ليلق ناو ى هب ىوادنيال
 ليقو كلذ ريغ دهاشملاو ع ركسم بيطلا ةزوجو ناركيشو نويفأ ليلق نأ ركذو
 ناترهاط ، ناخدلا ةرجشو ةشيشلا ناو ى ةيردنلقلاو ةيرديحلاو ةشيشحلا ركسنال
 ريرحت اذه امهريثكك امهليلقو ء ناركست ال اتناكولو امهب ىوادتي ال ناتمرحم
 ماقمل

 



 ٨٨ ) ارمخ لحلا ذاخنا نع عراشلا يهن (

 لحأنمو ى كلذسجنو امهنم هنال ك لاطرطلاو رحا لخو « رخلا يردرد مرحو
 فيعض وهو هرهطب مكحو ث لاطرطلا لحأ ء راكسالا لاوزل هرهطب حو رخلا لخ
 لزن املو ے راكسالا لاوز مم مرينتو هسييل لاطرطلا ضعب لحأو ىنئاصلا هراتخاو
 لئساذا لسو هيلع هللاىلص ناكو 2 الخ اهذاغتا نم سو هبلع هللا ىلص عنم رخلا ميرحت
 تد رتشاف متي ىرجح ىف ناكل وقي ةحلطوبا أ ناكو «ال»لوقي الخ ذختتا رخا نع

 هللا ىلص هلأسو « ال » لاقالخ اهذخنتنأ هللا لوسراي تلق را تمرح امف ارمخ هل

 « ناندلا رسك او اهقرهأ » لسو هيلع هللا ىلص لاقف ارمخ اوثرو ماتيأ نع لسو هب هيلع
 نأب باجي دقو « رخلا لخ ميرح ىلع كلذب لدتساف ٤ ال و لاق الخ اهلمجا الفأ لاق

 الخ جلاعت قح اهؤاقبا نسحي الف اهيف دب ,دشتلاو امهم رح رح نمه ٨ لزن ام ذافنا تقو كلذ

 ىترهاطل تلسغ ول اهنأ ا عه 4 هلحمب قل ال ديدشت هناف ناندلا رسكاو هلوق ىلا ىرت الا

 رلاب ضعب اهنرقو ث ةوهقلا انم موقعنمو

 نا هلسغ ىلا جاتحي الو ساجنالا نع مني مل نا جاجدلا ضيب رهاظ ليو
 جر اماو ى هل لوب م جرحم الو هل لوب الو { لالح " ن ل عنم نأ هثور رهطو 2 عنم

 ضيب الو ةماعنلا ١ ; ثورلا سجني مل ذا سجني الف ثرفلا جرخم نم هضيب

 نا الا هيف مدلا دوجوب ضيبلا لخاد سجني الو 4 ماعنلاو رثاطلاو نيلاحرلا جا اجد

 لصاولا سلقلاو ءقلاسجنو (ق) الوأ () وهو خرفلب سنو ء رثك أ 7
 امرحو امه وحن وأ ءىثبتت وأ نطبلا ءالتمال ماعط وأ ءام نم علط ام وهو (ان) مغلا دح
 علاب ىصع وأ . منلا نم جرخ نا وأ . :ةلسرم وأ ,ةفلس هسلو ءال نم كلهو

 هل لكو ام لوب رهط و . اضر أ هلوب سج وأ ث ءاملا ناويح ريغ غ لوب و(قا) س اقلا

 هنا ىلع ةياور يف ةدنبع ىاو عيبرلل بسنو ك فيعض وهو انباحصأ ضمب لاق هبو

 (قا)نييفرعللهحإبا ملسو هي هيلع هللا ىلص هنال هب راش رذع عطقي الو \ ثئابملا نم سيل

ى هدجسم ةفص مهنكساو مالسالا اورهظاو ةنيدملا اومدق ء عرض لها مهنأب بيجاو



 ٨٩٨٩ . (م عيبلا يعار مرلتقو نوينرملا )

 نم ةحقل ةرشع سمح لوبو نبل نم اوبرشيف اوجرخي نا مهرماو ةينامث مهو اومخوف
 مهرمأي ال هنا هيفو ث اهيلع ساقيال ةصخرلاو اصيخرت مهمخول ةاوادم ث ةقدصلا لبا

 اهسجن عم اهب ىوادتلا نمف صيخرت هنأب باجيفكلذ مرح دقو ء سجنلاب اووادتي نأ
 رطضملا قح ىف ةنيللا ةراهطب ضعب لاق اك« مهقح ىف ةرهاط ىهو

 نسحي هآر نبح هقتعا اراسي هيعار اولتقو ى اودترا ةرحلا ةيحان اولصو املو

 نم ابيرق مهيلا ثعبف ، كوشلا اهيف اولعجو هينيع اولحسو ى هاعرتساو ةالصلا

 دعب وأ . ةدعقلا ىذ دعب وأ . ةرخآلا ىدامج ىف ث راصنالا نم امراف نيرشع

 ف مهنيعأ اولمسو ى فالخ نم مهلجرأو مهيديأ اوعطةف تس ةنس ( قا ) لاوش

 ىورو اوتام ىتح سمشلا ىف مهوكرتو اضيأ كوشلا اهيف اولمج وأ . ةرملا ةيحلن
 اذهو اوكله ىتح ى رانلا لوقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ءاملا نولوقي مهنا

 ديز نب ديعس وأ رباج نب زرك اهريماو ى اهعم جرخ وأ ةيرسلا دعب قل هنا ىلع

 عرا وحنب كلذ دعب ملسا هناب درو 0 ىلحملا هللا دمع نب ريرج وأ دي ز نب دعس وأ

 ؛ ةعاضق ةنيرع ال ث ةليجب ةنيرع ىلا ةبسن ءارلا حتفو نيعلا مضب نوين رعلاو ، نينص

 هدريو لكعع مه نوينرعلا وأ . ةنيرع نم ضعبو لكع.نم نيدترملا ءالؤه ضعب دأ
 معل امم لقأ ناك نا لكؤي ام لوب رهط وأ . ناطحق نم ةنيرعو ناندع نم ًالكع نا

 ءاي فذحب نونرعلا لاقيو (قا) ةديبع ىباو عيبرلا نع ةياور وهو اخطل فكلا

 ةدايزو صيخلتب ىالطسقلا مامالل بهاوملا نم . ها . بسنلا

 لصف _اهنكآمأ يآ _ منغلا ضبارم ف ةالصلا كتكردأاذا ه ثيدحلا ىفو

 دارأ نا الا مخلا لوب ةراهط ىلعليلدوهو « لصتالف لبالا نطاعم ىف كتكردأ اذاو

 ى اقلطم لبالا لوب ال نطاعملا سيجنت ىلعو ى الوب هيف رت مل اهضبا رح نم عضوم ف لص
 لاوزب وأ . روهشملا ىلع ةنسب رهطت كلذلو ; لبالا لوب همل ام رئاس نم دشأ اهنال

ءاملا دنع لبالا كرابم يهو ث نيلوقلا يف رزجلاو لبزملاك ء حيرلاو سمالاب رثالا



 ٩٠ ) اهلك اشر امو لاوبالا كح (

 لئاقلاو ( قا )اقلطم اهاوأم وأ . برشلا دنع اهعضاوم وأ . لهن دعب { الع برشنل
 « منغلا ضبار» ىف لص » ثيدحو نيينرعلا ثيدحب جتحا ، لكؤي ام لوب ةراهطب
 ڵ قرانلا دوجو عم سايق هن اهيفو ث هج ىلعو هلب نم هوحو نبال ىلع سايقلابو
 لكؤي ام لوبب سأب ال » ملسو هلع هللا ىلص هنع ءاربلاو هلل دبع نب رباج ثيدحو

 امك ةجحلا هب موقن ال ادج فيعض وهو ىليقملا نبصحلا نب ورمع هدنس ى انلق « هج

 ةطلاخم ةرثك مم نيينرعلا ثيدح الا ةرشابملا ىف ورب ل انلقو ث انموق هب حرص
 ناو ى لاح ةعقاو ىلع مدقم كحلا ثيدحو ى لاح ةمقاو مهئيدحو ث هم لكؤي ام

 لكؤي ال ام لوب ةراهط مزل مدآ ىنيب ناثبخالا صخ

 هللا ىلص هرمأب نجلا باود فلع هنا ليلدب ، لكؤي ام ثورلاو ثرنلا ريطو
 تلوانت نا ايس الو سجنلا باودلا فلع زاوجب ليق دق نكلو ؤ لسو هيلع
 ةرافلا ءاقلا ىنف اهيلع تلتاقت بالكلل ةتيملا مسق هنع هلل ىضر رمع نال ث اهدحو
 نالوقلا رهلل ةتيملا

 نم لوقل لطبم ، ثورلا سيجنت نع ملسو هيلع هللا ىلص هيهن نأ باوجلاو
 نومعطي اوسدلف ى انلثم نيفلكم نجلا ناك اذاف ڵ سجنلا ةبادلا مامط زاوج ىعدي
 ولو { ثورلا سيجنت لحي الف مارح هريغ ثور نال , لكؤي ام ثور الا مهباود
 ايس الو ماظملا ا ذكو { قح انلام ىف مل كلذف ءارشب وا هتباد نم هراد ىف هكلام
 ضعب لب ث بلاغلا ىف ليلق مهباود لكأو مهلك أ نا عم اكورتم كلذ نم ناك ام

 نا نكلو ى ريغلا لظب ريغلا ضرأ ىف لالظتسالا زاوج كلذ هبشيو مشلا نوفتكي
 اذا هنال عيبرلا ىف ىثالا ةرقبلا ثور رجن وأ . طقف ءاعمالا ىف ام وأ . عنتما هعنم

 ىلع وأ .مرحتلا قب ةهاركلا ربع امناو ے سجنلا ىرجم ىلع انام ىرب جرخ
 سرنلاو لغبلا ثور وأ . لوبلا عضوم ىطخ هنا لامنحا عم لكؤي ام لوب ىف اهرهاظ
 هريغو رانلا نم هيف لب (قا ) اقلطم قر نا وأ . قرو ريعشلا تفلع نا راجلاو

 



 ٩١ ( عدفضلا لتق نع يهنلا )

 ةهاركلاو سجنلاو رهطلا (قا ) هلح ىلع قفتا ام ىوسو ريزغلا ىوس امم

 ءانطا ىف تدهنجاو ، سيدقنو ث حيبست اهتوص ذا عدفضلا لتق نع ىرنو
 ضعب رهظتسا ام ال اهتلمج اثلث دارملاو ثيدحلا ىف امك اهاثلث بهذ ىتح مهارب ران

 لك نم بهاذلا ك نيبيو اهئالثا لاقي نا ردابنملا ناك الاو © ةدحاو لك اثلث هن

 ظنل معن اهنم يت امل ءاملا درب هللا لدبأف ، ةدحاو لك اثلث بهذ لوقي وأ ةدحاو

 نا لاقي دق نكل ث ضعبلا هرهظتسا اب بسن أ « ءاملا درب هللا اهلدبأف » ثيدحلا
 اثلث وأ درف لك اثلث بهذ ءاوس ةرارحلا اهترشابمل هتقحتسا دق اهل ءاملا درب لادبا

 ىلعو اهيلع ةراح ىهو ى هثاقلا دعبو اهيف هئاقلا لبق اهمافطا ىف اهداهتجاو ى عو
 هيلع ةدرابو ث بهاربا هنم لحناو قرتحا ىتحاهب فتكام

 باهذ ناف رانلا ىلا ًادئاع اهاثلث هلوق ىف ريمضلا نوكي نأ ىدنع لمتحيو

 لديو ى ءاملا در كلذب تقحتساف ءاملاب اه۔اع عدافضلا بوثو نع ببسم رانلا ىلث

 لتق هركيو هلوق : ىكلاملا ىناوريقلا ديز ىبا ةلاسر حارش ضعب لوق لامتحالا اذه
 اهنال ليق اهلتق هركي امناو ؛ ءاملا يف وأ رحبلا يفوا ربلا ىف اهنم ناك ام ءاود 2 عدافضلا

 نم تأنطأ اهنال ليقو ى ركذ هلك اهتوص نأل ليقو :ث احيبست تاناويحلا رثك أ
 ث ءاود اهنم لعجي نا ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلا بببط نذأتسا دقو ى اهيثلث مهارا ران

 نا زئاج اهلكا دارأ نم امأو ڵ هوركم ةدئاف ريغل اهلتقو اهل ةياذا الو كلذ نع هاهق
 ءاملا ف لبق نكت مل اهنا ءاملا درب رهاظ نا 7 اهلك أبو ةاكذلاب لوقلا ىلع اهحبذي

 نوكي نا لمتحيو 2 توم الو قرغ الب ءاملا ف فرصتلا نم هللا اهنكم كلذ دعبو

 نكت مل ةدورب اهندب ىف ةدوربلا لعجيو ءاملا درب ىلع اهعبطي هنا ىنعمب اهندب ىف ءاملا درب
 . ربلا ىف تنام ولو اقلطم ةرهاط ىمهو { ءاملا ىف كلذ لبق تناك ولو ء لبق نم هيف
 قستسن ذا لملاو (قا )الوب اذكو ربلا ىف ةسجن وأ . ءاملا ىف تنام ولو ةسجن وأ

وهالا قلا نم هعمسي الوأ . نهمالكم مسي و نملكتي ناملس دهع ىلع نك دقو



 ٩٢ ) اهلتق زوجي ال ىتا تاناويحلا (

  

 ذا دهدهلاو 6 ائيبن نيعبس لناقك ك اومعز ايف ةلحن لتاقو لسعلل لحنلاو (ق)
 ضرالا ىلا ةنجلا نم مدآ ليلد ناك ذا درصلاو ڵ دبعي ل ثيح هللا دبعي نأ بحأ

 لتق اذاف هب برعلا مءاشتت هنال وا . ءاروشاع ماص رئاط لوأ هنال وأ . ةنس نيعبرأ
 ء كلذ ردق ةريسم هبحاص هنا ةنس نيعبرأ هنلالد ىنعمو (قا) مؤشال لتق هنا مهوت

 سراف نيب وأ . نيطسلنب اهنم طبهأ ىتلا هننج وأ . ةعاس ىف مدآ اهمطق نكلو
 هل اليلد درصلا هعم راس اقيقح ز اموب نيمبرأ ةريسم دنهلا ىلا اهنم طبهأ نامركو

 (قا ) لطاب وهو

 ةيدو ث رصن تخب رمأب سدقملا تيب قارحا ىلع عزج هنارود ذا فاطملاو
 زجي نا غلب ثيحب فوصلا ةرفاو ىأ ث اهتزجب ةجعنف عدفضلا الا نامهرد لك
 ىلعو (قا ) ركذ املالواهلالوأ .اهل ةيد ال وأ .مهرد ةلفلا ةيدوا . اشبك ولو ةاش وأ
 مازتلا عم نهاك أ زاجل نحجبذ ولف نهتمرحل ىهنلاو اهعم ءازجلف مرحملا نهلتق ناف ةيدلا
 ةلحنلاو (قا )نيحذ رثؤي الو نهيرحتل ىهنلا وأ . لكالا مارح دهدهلا وأ . ةيدلا
 رببكلا وأ . ريغصلا لقلا لتق زاجو ى امهيف مد ال امهنال } حبذ الب ناترهاط ةلملاو

 ىهنلا ىور دقو (قا ) اهضع نم اصاصق كتضع اذا ةلغلا لتقت وأ . رض اذا اضيأ

 تيب برخ امل لاق ذا شافملا لتق نعو ، يذؤي نا الا حور ىذ لك لتق نع
 هلتق لح رض ناف ، مهقرغأ ىتح رحبلا يلع ىنطلس بر سدقملا

 طقل اهيلع بلاغلا نال ئ اهراقنم ىلع سجنلا ري مل ام ةجاجدلا رؤس رهطو
 بلكلاو راغلاو رهلاو ء طقل الب ولو اهيلا هكحو اهراقنب ضرالا كب ,رحو أ بلا
 لسغيو ی ملم ربغ بلكلا الو (ص)ىلع اهوحوىنا ال (ق) ال وا ( (ص)وهوإملا

 ىف اسن سيلو اباك نوكي نأ ةفاخم ى بارتلا . ءام نهارخاوا نهالوأ اعبس هغلوم
 هلهل اهعم اعبرا وأ . بابحتسا ةعبسلا مامتاو سج وهف اريهطت ان ًاأالث وأ . لوقلا اذه
فالخ مهتسابو , اعامجا ىسوجملاو ء دحاجلاو ىثولا كرشملا سحو (قا ) بلك



 ٩٣ ( نيكرشملا لاب كح (

 ةراهط ىلع اوقنتا ءاهقنلا نا نزاللا معز دقو مذ وأ . روهمجلل بسنو ( ان ) ةراهطلا

 (ق) نيكرشملا نادبا
 خيشلا رصح هيلع لدي ام اقلطم ( قا )سجن وأ . هركو أ . يناتكلا رهطو

 ىطعي هنوك ىفال ايباتك هنوكىف فلحلا هقيلعتو ء هريغو ىناتكن يعون ىف كرشلل

 الوق براحملا سجتو ى ةيزجلا ىطعي ىذلا ىف بهذملا يف روكذملا فللا وأ . ةيزجلا

 يانكلا ةحب ذ لحمو « قيفوت ىحي خيشلا مالك هيلع لدي امكب هذللا ىفادحاو

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هلك الو ث ةب راحلا مدعب ناءرقلا ىف هدييقت مدمل ض ابراحم ولو

 طباض انهو ريسنتلا رظناف ( ق) ةيزجلا ىطعت تسيلو اهحبذ دعب ةيدوهي اهتمس ةاش

 مهللب رب 7 مهانبلغ وأ اندلب ىف ان وبلغ نأب باتكلا لهأ ةطلاخم تلح اذا هنا وه

 ماعطلا م اونغ ةباحصلا ن أل , اقلطم همامهطو ى أةللطم يباتكلا ةراهط حضاولاو

 حئابذلا هماعط ليقو 4 مهحبذ اولحأو لسغ الب اوا أ او ى م ادالاو موحللاو خوبطملا

 « اقلطم ماعطلا دارملا ليقو ء ساقي الو حمابذلا ليقو ث اهري اهيلع ساقيو ، طقق
 لدتسا باتكلا لهأ للب سجن يلعو ى ظذللا مومعب ةربعلاو حملبذلا لوزنلا ببسو

 فول وأ بدن اذه لاق هرهطب لاق نمو « مهتين آ لسنب ملسو هيلع هللا ىلص هرمأب

 ةر ,دوملا م امط ملس و هيلع ! ىلص ل اكس أ دقو ڵ مسلا

 وأ ح ةرح ولو رلا و ] ريزغلا م وأ مدلا و 1 ةتملا لكأ إ ام وهو ل لا سجنو

 كًالالج سيلف رهاط ءاع ها نا ليقو ء رهاطب هطلخي نأ نودب مايأ ةنالث سجنلا

 ةنيملاب الالج رهلا نوكي الو ناسنالا الا الالج ةر رخلا برشب نوكي ال ليقو

 ك هريغو رانلا لك أي هنا ةفرعم عم هرؤس ىف ةلهاسملاب ثيدلا قالطال اهرينب الو

 ريغ لمقلا نأب لاق نم لوق ىلع الا ء ةلالج الثم ريعبلا لق لكأت ىتلا ةجاجدلاو

 ةصخر وهو تام اذا ةتيملا كح ىفالو ء سج
 وأ ةقلع لا ةلمن ، راوطالا ءاقب رادقم امود نوعبر أ لالجلا ناسنالا ةدعو

.نورشع وأ . نوثالث وأ . نوعبرأ ريعبلاو « فوجلا ىف ماعطلا ءاقب رادقم ةليلو موب



 ( آ

  

 يشحولاويلهالاراجلاو لاغبلاو ليخلاو ةرقبلاو « ةعسوأ . ةرشعوأ . رشع ةسمخوأ

 ةاشلاو ى ةعبس وأ . ةرشعوأ . رشع ةسمخوأ . نورشع وأ . نونالن "" لبنايثلاو

 ريعبلاك ةماعنلاوأ . اهلثم مارآلاو لعولاويبظلاو ةماعنلاو ث ةنالن أ . ةعبسوأ . ةرشع

 ذ ناو (ققا) موي وأ .ةنالث ةجاجدلاو موب وأ . ةنالئوأ .ةسمخ ةزوالاو (ص) وهو
 لكؤ يف لسغي وأ . شركلا ريغ وأ هنطب ىف ام ريغ لك وي وأ لكؤي مل ةدعلا مامت لبق
 جحي الو هتلكأ وأ سجنلا تيرش اذا ء انريغو ةاشلا نبل ف صخرو (قا) اضيأ
 وأ نهرب وأ ةيدلا ىف ىطعي وأ بهو وأ عابي الو ؛ هثبلل رمتعي الو لالجلا ىلع

 ىف هب رابخالاو بيعم هنال مالعاب الا كلذ وحنب ريغلا كلم ىلا جرخي وأ قدصي
 ةلالجال انضعب لاق ةضواعملاب وه ايف صقنلا نوكي الئلو ث هسجنب ليل بجاو كاذ

 همل ىفو ى سجنلا نع هتنايصل ملعملا للب رهطو ى ريزنملا مح وأ مدلا وأ ةتيللب ال
 (ق) ملعملا للب سجن فو ء لصالا يلعَهريغكه لكب سج ليقو ء عبسلا ىف فالا
 أبس ءانالا لنغ نع هل بيجاو , تافاوطلاو نيفاوطلا نم هنال هتراهطب ( م ) لاقو
 يجاو ( كيلع نكسمأ امم اولكشف ) ىلاعت هلوفلو 2 ابلكن وكينأ فوملوأ دبعت هنا
 ه كلذك سيلو هجرخأ مد اضيا لحالاو 2 هللب ةراهطب كحال ةنيم هنوكل يفن هناب

 هلسفب هرما وأ ث ابلك نوكي نأ فول هنلوم لسنب ةريره يبا ثيدح نأب ليق دقو
 سجنلا انالث

 لصف
 وأ لوانتي امو ع ةالصلا عضومو لوك أملاو بوثلاو ندبلا نع سجنلا لازب

 بدنو ( ق) ءىش ىف دعقيال وأ . ةسفنطكس جنلا هيف دعاقلا سيل امم ليق لمعتسي
 انذخاؤت ال انبر » ىلاعت هللا لاق هوحنو كلذل ليق ء ماليف ىسني الئل ةلازالب ليجمتلا

 ىور الا ركذ وآ هن سم وأ لعولا ةنقوف ةانثف ةيتحت نان:ءو ةنلثمب لتيث مج لبتايثلا )١(

 ىور الا ركذ وآ شحولا رةب هب دارملا نا رهاظلا . سوماقلا ىف امك شحولا رقب نم سنجو
 لءولا دمب هركذل



 ٩٥ : ( ثدحلل عفارلا ءالا فاصوا )

 ءاموأ ءنارفعزو لبنك ةغبص ءام ولو ث اقلطم ءاملا ءاجنتسالا يفو اهيف ىنكيو «انيسننأ

 . المعتسم الوأ . لاستغالاوأ ءوضولا ىف العتسم وأ ڵ اهرمهب وأ اهلخاد نم لوة

 تيزلاو ذيبنلاو لملابو كلذب وأ . فيعض وهو لاستغالاو ءوضولك قلطملا ءاملب وأ

 لوق وهو « ذيبنلاب لحي وأ . هب كلهو اهسيجنت دمعت ليال نكل اهوحمو نلو
 نجلا ةليل هب رهطتي اذيبن دوعسم نبا نع لوانت ملسو هيلع هللا ىلص هناب اجتحم ( ح)

 ءاملا نأ فسو وبا معزو (قا) ةنيدملا ىف سأ أ وهو ةكمىف اهنال اهرضحي مل هناب درو

 دنع ًادلج ذ ذختي هب ذخأ نم ضب نأ ىتح ي سجم لاستغالاو ءوضولا ىف لمعتل

 بدن ويف سجن ثودح مدعبو ملسو هي هملع هللاىلص هللا لوسر ةفل اخ درو ، ءوذرولا

 ةلماعم دارأو ظقيتسا الكر ركت ولو ى ليللامون نم نيديلا لسغ بجو و أ (ص)وهو

 ُفنالاو ملل ، قيرلاو طاخملاو عمدلا ىزجيو راهنلا مون ف عرشيالو ( ق و ( امهلسغللب

 قيرب لسغي دي ىف سجنكج راخ وه امم نهريغو « قلحلاو نيدلاو
 لصف

 وأ بارت ىلع هيرب وأ ءاعود وأ ثكللب رعفت وأ ليق ى رينتي ملام قلطملا ءاملا

 هنع دلوتم وأ هرارق عضوع وأ بلحطب وأ ةخبس وأ ي نهوح وأ ةرذم وأ خينرز

 ساننلا وأضيحلا وأ ةبانجلا نملاستغالاو ءوضولا ىف زوجي كلذ لك ى ابلاغ كننيال
 اقلطم ءىشب رىنناه امهيف زوجي ليقو ث كاذ وحن وأ ما مار رحالا وأ ديعلا وأ ةعمجلل وأ

 هيف مقوام هركي وأ هناصوأ دحا رمغت نإ هركي وأ هيف خبط نا الا نارفعز وأ ةوفك
 هنال اقلطم يكي هنا (ص) و ةرورض الا وأ . رحبلا ءام ىنكي ال وأ . هرين ملو ريغم

 ءوضولا ف يزجي هن أىف درو ثيدحلاو ليلدل جاتحي لاستغالاو هب ءوضولا عنمف ڵ رويط
 ريغ امالا امهقوف ناكا وأ . نيتلتكن اكنا ءاملا سجني الو ( قا ) لاسنغالاو
 همعطو هنولريغام الا » ةياورل نهريغ ام الا وأ ( ص ) وهو هتحار وأ هط وأ هنول
ثيدحلا ةياور ىف اهلصأ ىلع وأ قبتو ازاجم وأ ىنعمب اهنا حيحصلاو واولب « هتحارو



 ٩٦ ) ثبلا 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

 رخ الا ف رطلا ءاملا فرط كيرح لصواذا هنا ةعامج تعزو ( قا )الطر نوسمخو

 نيتلقلا رابتعا قحلاو كيرحت ىندأ ىنكبو ء سجن كيرحت نم كيرحت دلاوت الب يأ
 نهوحنو نمس وأ تيزوأ نبل ىف سج عقو ناو ، كلذ مدعو ريغتلاو ى رثك وأ وأ

 « هلو>امو هوةبرأ » ثيدحل نيتلق قوف ولو نرثكو لو ندب ليقف « تاعئاملا نم
 نع قالطاب راف اهيف مقاولا تيزلا يناوخ ةساجنب مهكح يف خياشملا مالكرهاظ وهو
 وأ نيتلق كلذ ناك ناف 2 ءاملا كح ثذ كح ليقو ث امهنودام وأ نيتلقب دييقتلا
 ريغتيإل نا سجنيال كلذ نا انباحصأ طقل ضعب يفو « ريغتي نا سجني رثك أ

 اهولدب اولد نوعبرأ ث اهنم عزني امم ناك نا هعزن دعب فرغ رثب يف سج عقو ناو
 ناو ث اهئام ةلقل ءالتمالادجوب لزا الا ولدلا ءالتما طرتشيو ك نوسمخ وأ (ص) وهو

 نا فرغي امنا وأ . ددعلا فرغ هيلع ردق اذاف ء رهاط ءاملاف سجنلا عزن ىلع ردقي م
 تام يجنز ىف درو هناف عامسلا ىلع افوقو ى ريزنخ ح وأ مد وأ ةتيم سجنلا ناك

 هلحالام هب قحليف كز ولو ةاكزلا هلحن ال ريزنلاو ث مد هيفو ةتيم هناف ء مزمز رئب ىف
 ءامو ى ولدلا هفرغي ال ام قب اذا ىفكد دعلا مامت لبق ءاملا غرف ناو ( قا ) لوق ىف
 فرغو عزن ناو ( ق ) رثك أ وأ . نيتلق رئبلا ءام ناكو 2 ريغتي مل نا رهاط فرغلا

 هعزن دعب فرغلا ديعأ ى سب ضعب رهظ مث
 فرغلا ءام نا ضعبو 2 اقلطم تسن ةساجنلا اهتلح اذا رئبلا نا ضعب معزو

 ضعبو { ةرهاط اهناو اهنوقل حزمت التناكنا اهنم فرفيال هنا ضعبو 4 ًاتلطم سجن

 رهطت ال ضعؤ 2 رهاط فرغلا ءامو اهنم فرفي نكلو حزنتال تناك نا سجنت ال
 ىرخأ رئب ىف ولدلا لزنأ ناو { سجن فرغلا ءامو , حزنت ال تناكولو فرنلاب الا
(ق)فنؤتساوأ .ممت دغلا رثك أ وأ ولد قب ناو ز ددعلا اهنم فرغ رهطي نأ لبق



 ٩٧ ) هداومو ريهطتلا ىلع مالكلا (

 تلم ( ق ) ولدلا لسغي وأ . ماقلا دعب لبحلاو ولدلاو رئبلا بناوج لسغ بجي الو
 ًاعطق اهولد لسغي ال ءاملا ىقبيو ددعلا اهيف متي تلا نا ليق امال

 هيف نيبت يذلا عضوملا الا { رهنلاو رحبلاك٠ي ذلا ريثكلا ءاملا نم سجني الو

 . ةنالث وأ . عباصأ ةعبرأ ةتيملا ءاملا الع ناو ى هلكهترمغ نا الا يراجلا الو سجنلا

 الو ديزي ءام ىف فلتخا اولق رينتي مل نا رهاطف ىرجملا تمع دقو ( قا )اليلق وأ

 همدعو رينتلا ىلع رادملا نا قحلاو « سحن هيف مقو نا ديزي الو جرخي وأ ، جرخي

 نمو ث كلذل فرغلا دصق طرتشي مل سجنتلل فرغلا لاق نمو 4 لقأو نيتلقلا ردقو

 ء اهريغو لجاموأ ةكرب ىففرغالو { كلذل ةينلاو دصقلا طرتشا رهاط وهو دبعتال لاق'
 رهط هترثكل ءاملا ريغتب اذاو ك رثك أ وأ نهالق ناكر رغتي نا رهاط نهؤامو.

 الو { سجت نبتاقلا نع صقن وأ كلذ دعب ريغت اذاو ، هنم عضوم ىف سجنلا ب ولو

 لم ريغتلا لاوز دعب الا فرغلا ىزجيي.
9 

 اهريغ وا ديلاب كلدلا م ءاملا غارفا ث لاستغالاو ءوضولاو زيمطتلا ىف لسفلا
 ثالث نم دب ال وأ . لاوزلا الا هل دح الو ( ق) امهيف طةف ديلاب وا . ءاملا ةدشب وا

 طاخ ليزم دهاجو عئام لكبو هب وأ . طقف ءاملاب وهؤ ( ق) ادبعت لبق لاز ولو

 عطقي الو } صقنت ال ةحئار وا صقنيال نولب ريض الو (ق) (ص) وهو ردمو قير

 بوثلا بده نم ةبده مطقيالو ءامال ثيح سجنلوأ ء صقنيال نوالهريغوأ بون
 ناسنالا خلسي الو ى اهمدعب صقني نملا ناك نا الا ء اهعفن مدعل ايعطق لوالا (ت)

 تنكمأ نا اهتلازا نم دب الو ء رضيال اج الا اهلاوز دارا ةنشول وا كلذل هدلج

 ىذلا سجنلا نول ريغت بدني وأ . بجيو ء ةدلجلا هب رشقتت ائيش اهيلع لعجي نأ لثم

 رييغتلاب هتراهطلصحوأ . هيلع سبتلي وأ نظلا هب ءاسي الئل ( ق ) ةمشو ولو صقنيال
 ) ق ( غبصلا لاز نا و . رهاط وه م صقتن أ ام سجنب غوبصملا لسغيو ) ق ( اديع

 ١٣



 ٩٨ سجن امل ريهطتلا ةيفيك) (

  

 هريهطت رسعت هقوف نهد وأ كدو هب لصتا وا نجن ىلع طيخ وأ دقع وأ ىول ناو

 اليزا قوف اناك ناو (ق)كدولاو نهدلا لاوزو كنلاب الا رهطي ال وأ .هيف دهتجيلف

 ايلاوز طرتشي الو كدولا وأ نهدلا قوف سجنلا لسغ رسعي الو ، لفلا لبق

 ك بي رتت الب نوهدملا سأرلا ةراهط رذعنتو همعط يتب ام سجن حلم ام سجسو

 ىتح داهتجاب انطاب وأ ارهاظ ءاملا لاصياب رهطي هيفردتخا وأ سجذب نجع وأ خبطامو

 فيغرك كلذو ث رهطي ال وأ ضرالا نم ناك نا نامزاب وأ (ت ) هاك هيلع ىنأي

 (.ق ) نامزلل كرتي وأ .سببي ىتح جضنلا وأ ء يلغلا هيلع داعي سجنب لمع ماعط وأ

 ةردحنم ضرا وأ سين هناف سنكو بارت يلع لسغ سلما طئاح سج ناو
 ليزا فشن اذاو ث ءاملا اهيف بصو بارتب تطيحا 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 ى سجن مئام ىف عقن وأ « سجنلا نم دسب ام
 نم بوتلا الا ى اقلطم طئاغو ةنطنو ءىق نم هريغو دسجلا لسفيو ى زكر الو
 ريشقتو سيي دعبف ء كلذ وحنو ريرح وأ ربو وأ رعش وأ نطق وأ ناتكوأ فود.

 ىف ةراف تتام ناو (قا ( داهتجاب اقلطم وا . بارنب طلخ نا .ابطر ولو وأ (ص) وهو

 ةساجنب كحي ال نا قيقحتلا (ت ) لسفت م ٠ رعشلل ران ةلعش هيف تلخدا ى ةيباخ وع

 دجو ام الا كلذ ربغ وأ فوص و أ رامن وأ ‘ اهوحن وأ ةيباخ نم ةتيم هيف تدجو ام

 بارت هيف لعج منلا قيض سجن ناو ء ءىر نا الا ارعش هيف نأب الو { للبلا هيف

 (ق ( دحاو بارت ىنكي وأ . ةضللا م ًاأالث ءاهو نشخ

 لسع 4 ران وأ سمشب هترارح وأ ء ىر لبق هتدل فشار ءانا سجن ناو

 هتقارا دعب نكمأ ام سمشلا ىف عضوو ث هلكل يللا ءاملا هيف لاجو سجنلا نم رهظ ام
 ىتح هيف ىقبي وأ . ثالث ىلل لدبي ح ةليلو اموي ءاملا هيف لهجي وأ . ةره وأ . اثالث

(قا )سجنلا ثيح هلوصو نظلا بلغي



 ٩٩ ( لايعتسالا اهرهطي ينلا ءايشالا )

 لصف
 اركذ نا وأ . مامطلا لكأي مل بطر عيضرلا لوب ىف كحالب ءاملا غارفا ىزجي

 ههبشو اقلطم بطرلا لوبلا وأ (ص)ر وهو ط نم اهنال اقازنلا دشا ىنئالا لوب نال

 ء انكنو ماعطلا ةرارغ ىف (ق) اقلطم وأ . لوك ألا لوبو (قا) سجنلا ءاملاك

 ء ريدملا سنا حطنو (ص) ىلع ريصح ىف ال (ق)الوأ . ركذلا ىلع ىذلاو

 وأ فيظنتلل وأ نييلتال وأ ء حضنلا هسجن ىف كوكممملا ريمطت ناف كشلل هنا لتحي

 الئل هيف تيملا لسغ لبق ريصحلا حضنيو ى ةرايطلا لصالاف { ديعب وهو ريمطتلل
 سجنلا هيلا قبسي

 | لصف
 لعنلاو فللاو (ق ) قوقش تاذكال وا (ص) وهو ايف قوق ال لجر روطت

 ةأرملا ليذو (قا ) هعم ثالث وأ . تا وطخ طخ ميس وأ. . اقلطم رثالا باهذ عم ىشما

 :هريغ نا عم هصيصخت هجوو ى رهاظلا ىلع هراربناب 2 نابايلا سجنلا ىلع رجنلا
 ةناظ هنع ملسو هيلع هللا يلص هتلأس ةماس ما نا سبايلاب سجني ال سبايلا نال ت كلذك
 ديدش ثحبب وأ 6 لسغلاب رظانلل نيبتي ال امم هنع سابل سجنلا راشتنا ن . .,ةشي . هزا

 ماقملا ريرحت اذهرهاطلا ىف هرا رجنا سجنلا نم هب قلعت ام ليزي ىأ ڵ هروطي هنا اهباجاف

 ڵ زهاوطب (قا) هب وأ . لاوزلا عم اثالث وأ . اعبس هحسمب ( ان ) سلما لكو

 ةاشلا عرضو (ق)نهومعم رهط ىفو لهاب نهوحو ىسوملاو قدملاو لجرلاو ديلاو
 عم اثالث قدلاو ةرادالاب قدملاو ىحرلاو رقنلاب راقنملاو غرملاب اهروظو اهلوب نم

 نعايراع ناكنا (ق) ةرم وا . اثالث سنكلاب تيبلاو (ق)اقلطم هب وأ . لاوزلا
 لفسأ بارتلا لخديف أطوي ال نكل ع هريثكو ا ادج بارتلا ليلق وأ بارتلا

(ق) ةرم وأ . ءاصقتساب اثالث غيرغتلاو ليكلاب نازيملاو لايكملاو ڵ ءطولا



 ٠٠ ١ ِ ( رهطي امو نامزلاب رهطتلا 4 )

 ك لاب رغلاو قدملاو اهدلجو ةنحطملا الا وأ . (ص) وه (ت) سبايب سباي سجني الو

 رهاط قيقدلاو ني۔جث ناو ال وأ . اسجن دلج يف لابرغب سج قيقد وحن برغ ناف

 وحنو قدملا رهطو ال وأ . هب قصتلم قيقد سجن دلجلا سجن ناوال وأ . سجن
 ناو (قا ) ةثلاثلا ىف وأ . ةيناثلا ىف وأ . ىلوالا ةرملا ىف سجنلا سارهملاو ريعشلا
 . ةسجنلا ىحرلا ىف لوالا نوحطملا سبنو { فلللاف ريعشلا وأ قدملا سجنلا ناك

 فنخم رامجتسالاف ء حسااب جرفلاو رعشلا لحم رهطي الو (ق) ىناثلاو وه وأ

 هدعب ءاجنتسالاو ء سجم لوابم بوثك هب لصتملا للبلاو 2 هللبو هلحم ( ان )سجنلل
 كلذ دمب لسفلاف هللبو لحلا قرع سجني الف رهطم وأ . ةينالب ىفكيف ينملا لوقعم
 (ت) مد هقحل نا الا ندبلا يف لخادلا سجني الو ( ق ) ةينالب ىزجحي ال دبعت اذه ىلع

 (ق) سجن وأ (ص) وه

 لصف
 امك لخاد نم ولو 2 رانلاب هئامحاب ديدحو ءاناك اهنم لمع امو ضرالا رهطت

 نرف وأ ى رونتلا نم برقاف كلذكن اك اذاف , سجنلا هيلا قبس ولو ديلا لمحم ال
 (ق) ال وأ . هتبوطر اهباهذاب زبحلاك س جنب نجع امو ربط كلذ وحن وأ ث ريملا
 همد لسغ لبق ىوشملا محللا سجتو ى اثالث هئامحاب سجنلاب خوبطملا راخفلاو

 (ق) رانلاب رهط وأ (ص) وهو

 لصف
 وأ . .الو۔عم ولو وأ . نيلصتم رمو لمعي ل ت ّ تابنك اهنم امو ضرالا رهطت

 . رهشأ ةثالث وأ . اهفصن وأ . ةنسب لبلاو وأ . . لفطلاو وأ . ناويحلاو وأ . نيلصفنم
 رورم وأ . . حمر الو سمش ث ال ث تيح لاوقالا ءالؤه وأ . اموب نيعبرأ وأ . نيرهش وأ

. ةثالث وأ . ةعبسب ورقلا تقو الخاد ةعبس وا . رشع ةعبرا وأ . اموب رشع ةسمخ



 ١٠١ ( ةتيملا ءازجأ نم رهطيام )

 لاوز وا . اجراخ هتقو هغصن وا .موب وا . ةثالثو ءالخاد رلا تقوكاجراخ موي وا

 هنبد ام ىهو ث كرشلا دولجو طقسلا نفدمو ريصحلا وا . ةعاس نم لقا ولو رنالا

 (قا)ةربصق ةدمب ولو رثألا لاوزب اضيا اذه وا .ةنسب نطعملاو يذ ول لحي امم نوكرشملا

 هريغ وا ضرالا تنتبنا امم« كرشملا عنص ام لاوقالا كلت ىف لخدو

 لصف

 اهنلظو اهمظعو اهنرقو ُمحل هيف نكي مل نا هوركملاو لوك ألا ةتيم دلج رهطي
 اهربوو اهرعشو اهفوضو ( ق) غابدلا اهيف درب مل ذا ةثالثلا ال وأ . دلجلا ىلع اسايق

 وأ . راملاو رجشلا رشقكد اتعب غابدب ( ق) هل اعبت دلجلاب تلصتا نا وأ ۔ اهشيرو
 ) ق ( لسغت ىح وأ . ةرهاط ه م حلمو با رثو ى سمشكداسف نم عنام لك

 كتالضنلا ةلازا ىف برجو دتعي ملامو «غابد حلملاو سمشلا » مل۔و هيلع هللا ىلص لاق

 ( قا) اهدلج الا غبدي وأ غبد ةتيملا نم ءىشب مغتني ال وأ . لبق ال

 ل ہصذ

 اهم ةسجنتملاو اهلصأ نم ةعزننملا اهشي رو اهربوو. اهرشو ، ةتملا فوص رهطي

 ف وأ . ثالثب ةثالث ىف وأ . عبس يصع وحنب عضا وم ةعبس فح بارتنم قزال ريغب

  

 . ةرهاط ىه مث ىفكتف بارتلاب وأ . ءاملاب ةاصعلا رهطت وأ (قا) ةدحاوب دحاو

 ةخبسلاو ، لولبملا بارتلا وهو ىرثلا قزاللا نمو (ق) بيرتت الي ولو لسفت وأ
 لمع ام لسغيو بيرتتلا ديعاو عزن دلج اهيف دجو ناو ى دامرلاو للبلا اهنأش نمو
 رضيالو ، بارتلا عم ءاملاب هلبق كلذ نه لمع وأ ى ةتيملاب سجنتامو بيرتتلا لبق اهنم
لوسغملا ىف ام ةحئارلا الو ڵ ةراهطلا ةدم ىضم دمب الثم لوبلا نول



  33٠٢ءاجنتسالا _ حشرا رهطت ةينالا) (

 لصف
 هيقسي اسح ءام برشللا لقبلاو « حشرلب هلب غلبمو هناكمو حشارلا رهاظ رهطي

 ثالثلا لبقمطق ناف ء اسجن قالام الا سجني ملالاو شرتفي امم نا وأ . انالن ارهاط
 .لهأ جرختي هبو لبقمطف نا لسغيف ء اقلطم هافالام الا سجني الوأ . لسغ هيقالم

 ر؛طو ( قا ( ةرذع وح هل مهلم رهاطب هيقس مهنكءال ذا لوالاب ال ث دالبلا هذه

  

 ىتحكلذ سجن وأ . هرابغوأ هناذب ولو سجنلا ناخد وأ ؛ ناسنا جرف حر قال للب
 هنال رابغلا ىف (ص) وهو هتالص تدسف هبوث لخد وأ « يلصملا مامأ ناخدلا رم ول هنا

 .(ت) (قا) هيفارئا نااسباي ولو طقف امهيقالم وأ . سن ظيلغ مسج نم قيقر مسج
 نم هيف رثا ال ايف فالخلا لعلو ء سجنلا رثأ دوجو عم سجنلا رابغ ةراهطا هجوال

 ك رظانلل نيبنيال ادج قيقد سجن هيف نوكب نأ ناكمال هيف فلتخيف ء سجنلا نول
 سج هنا ىف فالخ الف هنولو سجنلا مسج نيبت اذا امأو

 لل صذ
 . حير نم نطبلا نم جرخي ام وهو ث رجحلا وأ ءالب وجنلا ةلازا ةغل ءاجنتسالا

 اوجن يرلاو طئاغلا ةيمستو ى جرخلا لوح نم هتحئار ةلازا حيرلا ةلازاو لوبو طئاغو
 امهب دصقي ء هعم جراخلا حيرلاو طئاغلا نال ةرواجملا هنقالع لسرم زاجم وأ , ةقيقح

 ' ىف ةقيقح وجنلاو ث ةرورض هيلا ةبسنلا عفترملل رواجم وهو ى ضنخللا ناكملا
 زاجم ىف ى هلحم مساب ةيمست اطئاغ طئانلا يسنو ةوج دحاولاو ث ةعفترملا نكامالا

 ء ضفخنملا ناكملا ةقيقح طئاغلا ناف امه وا ث ةيلحلا وأ ء.ةيلاحلا هتقالع لسرم .

 .اهتيمست نآرقلا ىف ىذلاو ء قرفال حالطصا الوب ءاملا ةلضفو اطئاغ ماعطلا ةلضف ةيمستو
 ةلازا دعب ءاملاب لوبلاو طئاغلا رثأ ةلازا اعرشو ث لحملا م ءاب لاحال ةيمست طثافلاب اعم

 ن ةعامجو ى انموق لاق هبو { هدحو ءاملا ىنكي وأ (ص ) وهو ةراجحلا وحنب امحنيع

( قا ) انموق نم ةعامج لاق هبو ع هدحو ةراجحلا وحن وأ . ةقراشملا



 ١٠١ ( سجنلا لاوز دعب ءوضولا حصي امنا )
  

 بجنتو (ق) اهنع هضيفب وأ (ص) وهو ركذلا ةبق يف لوبلا روهظب ببحو
 هيلعو ء سجنلا ففخت لب ةراجحلاب رمطي ال لحلا نأ ىلع (ان ) اقلطم طئاغلا جورخ

 اهلوح امو ث ةبقنلا نم رهظ امم ائيش هسب بجت وأ . اهب رهطي دبعت هنا ىلعو خيشلا

 الا ريطت الف سجنلا هيلا قبسي الئل اثالث الوأ هدي لسفيو (ق) حضاو وهو
 الوأ هللا ركذ عمو ؤ سجنلا هيلا دوعي الئل رهاط لهس محتسم ىف بدن و ص ريثكب

 ىف ءاجنتسالاو ۔ هبلق ىف ركذ يلف هيف امأو ، ءالملا لحميف نكي نا ايراع ولو ث ليق

 ءايحنيب امو نيجرفلا لوح سجنلا هلصو ام لكل سغيو ى رحبلا ىف هنم ىلوأ محتسملا
 ديجيو ڵ ربدلا لسغ دنع اليلق اليلق هندب ىخريو كلذ لك ىف هدي ىلع ءاملا ضينيو

 وأ . ةنينأمطلاو ةجوزالا لاوز الا كلذ ىف دح الو ص اليلق اليلق ضبقني مث كلا

 ىجرف نصح مهللا الئاق محتسملا نع لصفنيو (ق) سمخب لبقلاو رشعب ربدلا
 نيعلا روحلا نم ىنجوزو ث ةساجنلانم ىدسج قن و ء قافنلا نم ىلقريطو ث مالسالاب

 لخادلا لسغت وأ . رهظ مف ركبلاك بيثلا ءاجنتساو ث نيمحارلا محرأ اي كتحرب

 (ق) روهشملا وهو

 لصف
 حم عضوم نم اهلاوز ىلع ردقي ناف ى سجنلا لاوز دمب الا ءوضو ال

 ليبق ةينلاب الاو (ق) اجرف ولو سجنلا وضعلل ميقيو رهاطلل أضوتي وأ (ص) وهو
 ء( ق )يزب وأ. زجح : م هدنع اهنع لهذ ناف هجولا لسغي ىتح اهميدي و س هيف عورشلا

 هل با ون و الو كالذب حصو هب ثادحالا عفرب ةالصلا ةحابتسا هبلق ىف دقتعي ن أ ىهو

 اذهن ىفوضوب را لاق ن : اهعم قطن ناو هللا ىلا هب برقتلا ىه « ىرخ ةينب الا

 دنع ىوقاف « مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرلو هلل ةعاط ةالصلل روطتاو 2 ثا دحالا عيمج

 نيبتت ملو اهتحلصم رهظت ملام ىهو ڵ ىنعملا ةلوقعم ريغ ةدابع هنا ىلع ءانب روهلا
تنيبتو اهتحلصم ترهظ ام ىهو ي هتلوقعم ةدابع هنا ىلع اهنودب حصي وأ . اهدئاق



 (هتينسو هبوجوو ءوضزلا ) ١٠٤

  

 مدآ نم انكو لو 2 انم الوانت نيلف ةرجش مدآ لوانت امأو ث ةفاظنلا امهو ءاهتدئاف
 ضرقلل اضي أ ىرجأ لفنلا وأ . طقف ثادحالا عفر ىون ناو « ةلع هلوانت سيلف

 هريغو

 .. ةرمعلاو ةضافالا ىفاوط ى تنيعت نا ذأ . ةزانجلاو ضرفلا ةالصل بجيو ا
 هنودبو لننلاو ةنسلا ةالصل (ق ( هب وأ . بوجو الب نسو (قا)ةنالثل ال وأ
 ( ق) لمعلا هبو (ص) وهو اقلطم فاوطلل هب وأ . فاوطلا رئاسو « عادولا فاوامل

 .دنع هحور دجستو 6 مانيل بنجلل خيشلا دنع وهو 4 بنجلا مونو فخحدهلملا سملو .

 هضقنيف سابحنالا ةلازاو ث ءاجنتسالا دمب ةالصلا .وذوك حاورالا رئاسك شرعلا
 وأ . ةبانملا الا هضقني الف ك مفلاو نيديلا لسغو ءاجنتسالا وه وأ . ءوضولا ضةنيام

 مونلل بدنو (قا) هلعف ملسو هي هلع هللا ىلص هنا ىور امك سج لسغ الب مينلا زجي
 وأ . «ةبانجلل الا نآرقلا ةءارق نم عنتمي ال هنا » ثيدحل( ص ) وهو ن ةءارقو
 ةراهملا :ىلع نوكلاو ء فوخلا بوكرذ دجساا لوخدو ءاعدللو (ق ) اه بجو
 ه ايل حابن هنا مهلوق ىنعمو ث اهنودب رومالا ةرشابمو ء ةراهط ريغ يلع توملا ةناخ

 وه نم قح ىف رون ىلع رون هن ا هفو ى تادابعلا نم اهوحنو ةااص ريغل لومعم هنا

 ::. اهكرتو هلعفو ث هل باوث ال حابملا ناو اداغتسم ارون انه نكيلف { هددج ءوضو ىلع
 رهطلا ىلع نوكا ةينبو تام نارهط يلع توملا ةينب ءوضولا نوكي فيكو ك ءاوس

 ةدابع وه امناو ء احابم لسلا ومن ةينبو ء ةكئالملاو هللا بحي امك
 بحتسيو ص راضملا نم ندبلا ةمالس هب ىوني نم ةين ف حابم هنا باولا

 . د دجم : مل نا همبدصاب ولو اهدعب و أ . حال .وهو ص ةينلا لبق كاتسي نا

 . اقلطم هل زاج وأ . اضي أ سبايلا نم وأ . ماسلا هنم منميو نسحأ رضخالاو

 : زق كس رمسلا لصي ام ازاجوأ . هرخآ سبايلاو هلوأ رمذخالا وأ . راهنلا لوأ

قا ) فارسا نود هرثكي وأ . طسوب وأ ءاملا بص للقي ناو (قا) ةريره وأ



 ٠٥ ١ ( هتيفيكو ءوضولا ىلع مالكلا (

  

 وهو ةينلا دعب (ق ا ( ةلمسللا ن , وأ . هللا مب لوة وأ . ركذ ىأب هللا ركذن ناو

 نالللا مسب لقيلو ةينلا دقنيلف ء حاضيالا لوقل ال ءوضولا ءازجا نم هنال _ عضاو
 ركذي مل نل , ءوضو ال » هلوقل ركذلا بجي وا . اهلبق وأ . ابيترت ديفت ال واولا
 ركذي مل ناو (قا) ةينلا ركذلا وأ . لماك ءوضو اال دارملا نأب بيجاو « هلل مسا

 لوانت بدنو ء لسغ ام ىلع الا باثي ال دارملا لعلو ى لسغ ام الا هنم ريطب ليق

 نذالا حسمو فنالاو مفلا كرعا نالجرلاو ىنيلاف كرعلا امأو ى نييلاب ءوضولا ىف ءاملا
 ىلع مغلا لبقو ى هلككلذ دعب اثالث نيديلا لغ نسو ث لامشلاب كلذ لكى رسلا

 لبق السغ ولو (ق) فيظنتلل هنا يلع ةينلا لبق وأ (ص) وه (ت) ءوضولا نم هنا
 ى ةرم ةرم أضوت ملسو هلع هللا ىلص هن وكو ؛ طوحا ناكل ادبعت دعبو « فيظنتلل

 اثالث اهلسغ دعب ءوضولا ءاضعأ نم ايعف ةرم نينكلا لسغ هيف لخدي نأ لمتحي
 ةناظنلل نيديلل انالثو ك مفلا نم ةرم ةرم دارأ ىوارلا نوكي نا لمتحيو ث ءوضولل ال

 ءوذولا ءاضعا ريغ نم امهف

 .٥ارمسي نم عصأ هنانسأ كلدو هتضخضخو هانميب هيف ءاملا لاخداب مغلا لسغو

 رسيالف لغسأف يلعأ نم الا قدشلا ةيعابر نه ع نه اهب ىمديال زانا ءابابحتسا

 5 منلا سبس ناف ء هنم امهنأ ىلع هجولا عم نىتفشلا رهاظو « كاذك

 ناف هنم امهنا ىلع منلا عم وأ . ءاملا هنم جم ام لك ثالثو ك اتسجن نا هلسغ لبق كال

 .ءاملاب فنالا لسغو ( ق ) ءاملا ةضخضخ امهتلانو اهلخدأ نا هريهطتب اترهط سج

 يلع هارسي ةبابسو ماهبا ابحتسا هلعج دعب اديدش هب هدربو هسفنب هذيجو هانج ى

 فنألا لسغف غلابيو ء نكمأ نا مظعلا ىلا اهاطسو[ وا ] اهتابس لاخدا بدن و « هغن ]

 ث ةنسلل قفاوملا هنال ( ص ) وهو الوأ . امهءام علب نا ىزجأو > ماص ري و

 :ءوضولاديعيايهكرت دماعو ) ق) اجراخ هبص_رسانملاف ء ءوضولا ءام مه بونذلا جورت

 ) و ة ) بوجولا مدع ىلعال و أ ) ص ( وهو . وحو ىلع :7
 . ت

 اضر أ او 6 بوجولا ةحجلرلا ناتس اور هفو 6 لدشخلا ق هدماعو ًاتلطه ي انلا قو

١٤



 ١٠٦ ) هتيةيكو ءوضولا (

  

 نالسني امهنا ىتح رغصالا ثدحلاب امهرأأت ليلدب ةرهاظلا ءاضعالا نم فن ألو منلا

 ذخأي ةفرغ امهلسغ زوجيو ( ق) امهلفب رمأ ةبانجلا لضب رمألا ىنف ، ءوضولا ىف
 مغلا لسغ ضب راتخاو ًاضي أ فرغلا ديدجتب وأ « هم كاذك مث هننأب مث هيذب اينم

 . هانمي و أ هيديب هجولا لسع ضرفو « ىرخأ ن 7 الث فنالاو ة ةفرغ نم گال:

 اذك ىرخأل اهتحت مظع فرطو نذ أ نمو نقذلل رعثلا داتعم نم لامشلا ىرجأو

 اهبناج نهف تناك ناو ةيحل ال نا وأ . .وذولا ىف ةيحللا ليلخت ثيدحل ( ص ) وهو
 ل نا وأ . رشلا تحت ام لسغيو ( قا ) نكت مولو هيلا هنم وأ .اذكر خالل الخاد
 هلعفو ،} قلطأو ةرم ةره ءوضولا زاجأ ملسو هب هيلع هللا ىلص هنال ( ص ) وهو فتكي

 ءهتحتبارتلا ممينملا لاصيا بوجو مدعل ال هنن : لصوتال ةدحاولاو , فيثك هرعشو
 ك بدن اهعمجو ةيحللا ليلخو ‘ ىلعأ ن ه ءدبلاو ( ق ( فذذللا تحن اضر أ همدعل

 ةينس ىلع عامجالا نم مزلي مل هنينس ىلع عمجأ ولو « اهيلع مجم ةنس ليلختلا سيلو
 ڵ هب ةي آلا ةنسلا ريسفتب اذوخأم هنوكل ءاجنتسالا ضرف امناو 2 اضرف هنوكءىشلا
 ىرسىيلاف ىنملا لسغو ث اهيلعامجم ةنس هنوكل ال ؛ هبوجوب ملسو هيلع للا ىلص هكحلو
 ءاملا لاصيإب ( ص ( وهو عباصالا نيب امو ( ق 1 امهنود وأ ( ص ) وهو نبقفرملاو
 (قا) )م) اوجو وأ . ا.,يتلكىنميب ءدبلا بدنك دن لاخ وألق يف كرعالب هزاوجل

 امل الي زنت ال وأ ( ص ) ىلع متاحلا ةلجا بجو « قفرملا قوف ال ةعوطقم ابو

 يزجي وأ ى ةريبجلا ىلع حسملا فالخب رارطضالا مدعل فضو « عبصالا ءزج ةلزنم
 اهلخديالو كرحت القح تقاض ناو ( ق ا) اهكرعب انطق زاجو « كرعالب ءاملا لاصيا

 لابو ى ةياغلا ًاعامجا ةفطاعلا ىتحب لخدتو اهرسك لضف" الاو { اهلسغ ىزجأ ءاملا

 ىف (ص ) وهو ذيلا نم قفرملاكأيغملا نم نا وأ . اهيف ( ص ) وهو ةضفاحلا ىتحو
 دحاو ىتعم امه عم ىنعمب لا نوكو 2 ةياغلا لوخدو ( قا ) ضعب (ص) و الوأ . ىلا

طوحأ وهو ) م ) و انضعب دنع ةدكؤم هتايآ ىف ءابلا نالع هلك سأرلا حسمو



 ١٠٧ ( هتيفيكو ءوضولا ىلع مالكلا )

  

 وأ . انضعب هيلعو { عباصأ ثالثب هريغ نم ىزيحتو 2 همدقم نم تارعش ثالث و

 قاصلالل وأ ء ضيعبتل اهنا يلع (ح) ل وهو هعبر وأ ( ش ) ل وهو مبصأب ةرعش
 نيديلاب ( ق )( ص ) وهو ديدجتب وأ ةيحللا ءامب ولو ( ق ا ) ضعبلاب قداص هناف

 راتخاو ىزجي ثيح للا وأ ئ انقلا رخلا ىلا مدقملا نم ةحوجرم ىرسبيلاب و أ ىلب وأ

 ىرسيلا نذالل هنف افقلا رخآل هنف ةهبجلل طسولا نم ضعبو 2 مهتملا نم لغستلا ضعب

 وحنل ءانالا ىف سأرلا لسغ ديز نب رباج ةهارك ىنعمو . فلخ وأ بنج نم زاجو

 ىف يزجي ال لمعتسملا ءاملا نا ىلع هيزنت ال لاطبا ةهارك« دسجلا ىلع ضايف ةبانجلا
 هب طلتخي ام ءانالا ىف نا وأ , ةيحللا ءامب سأرلا حسمي الف هلثم ءوضولاو ، لاستغالا

 حرجو ى اهبزنت ةهاركلا نوكتف سأرلا ءام ريغ باغلا وأ { ءاوس امهو سأرلا ءام
 وأ رعشلا ىهتنم ش هرخاو ) ق ) حسمف سأرلا وأ . حسمي الف دسحلا حرجك انقلا

 ءزضولاو ًاتلطم ةالصلا ديعي سان ولو سأرلا كراتو ( ق ).ىلوالا ةرقنلب لصتا ام

 فونجملا م. واو طقف هحسم وأ . ًاضيأ دعب ام ةراعا ح وأ . طةف فح ل نا هحسة : وأ

 (ص ) وهو ةنسلا فالخ دصقي ل نا امهكرت زاج وأ . ةالاوملاو بيت رتلاىف فلخلا ىلع

 وأ ( ص ) وهو سني 7 ردق نا تبجو وأ . ةالاوملا تبجو وأ . رثكالا هيلعو

 (قا )امهيف لوالا نايسنلل رذعب وأ . فجي مل نا وأ . اقلطم تزاج
 اذه » ةرم ةرم أضوت نبح ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ةالاوملاو بيترتلل لدتساو

 نا ردابتي هنا هيفو { ابجوف ىلاوو هيف بتر دقو « هب الا ةالصلا هللا لبقي ال ءوضو

 وأ ادعاصف اوضع كرتي دأ الصأ أضوتي ال نأب ةرملا نودب ةالصلا لبقيال هنا دارمل

 ء ثالث ثالثو نرم .7 هلباق هنا كلذل لدي و ث ع هناف ادعاصف وضعنم اضعب

 ڵ ة.جلاك ةنسلا وأ سافنلا وأ ضيحلا وأ ةبانجلا لسغ لصفب ةالاوملا مدع هر كي الو

 ى هلعفي لسو هيلع هللا ىلص هنا ءاج هنال هنم نيلجرلا لسغو ص ءوضولا رئاس ل إ نيب

نىتبقثلا نم هيلا لصوب امو { عنتراو ضذخسما ام اههنطابو نينذالا رهاظ ح۔ه نسو



 ٨ ٠ ١ ( ءوذضرلا ءاضءا نم حوسمملا )

 ديدجتب وأ . سأرلانم امهناىلع امهب احسمتف نيديلاب سأرلا حس نأب « هامديدجم الي
 هريغ نم امهنا ىلع ايف ددجرف ضرف وأ . دوعسم نبا هبحتساو هريغ نم امهنا ىلع
 وأ ( ص ) وهو هيلي ام وهو سأرلا عم امهرهاظ حسم وأ .هنم امهنا ىلع ددجي الوأ

 فللا امهيسان يفو ڵ ديعي ىلص تح امهكرت دماعو ( ق ا ) هجولا عم امهنطابو هجاوي ام
 .روك ذملاو ء كرتاا قلطم نايسنلا نا خيشلامالكفف حلا حسم ىسن نمو : ةخسن هجوو

 . دمعلا لباقم دعب

 (قا) لسغ مم هب وأ . نيبمكللا عم وأ . نيلجرل حسملا وأ لسنلا ضرفو
 فرشنام ءاملا نمرافظالا عنمت الئل ميلقتلاب امهدهامت ضعب بحأو « عباصالك نانبلاو
 أ وضع لك دنع هيف ركذلا بدنو ءوضولا ءاضعأ ىف صخ ام دصقيو ء هيلع
 المع ىلمعو ًاروفغم ن ذ ىنذو اروكشم م يبعس لمجا مهلل ىبلا هلجر ىف لوقيو

 نسو ةرخآلا ىفوايندلا ةايحلا ىف تباثلا لوقلاب يتبن ميالا ىرسيلا دنعو الوبقم
 .ثالثلا قوفكلملا هبو ء حوسمملا ىف ةرملا ريغ هركب وأ ( ص ) وهو قلطم ثيلثتلا
 ناصقن هناب ناو لسغلا ىنعتي ملعلا نال ملع ريغل وأ . اذك هتحتو ًاقلطم لوسغملا ىف
 معيف ك معتالكلعل ةرم ىلع راصتقالا كل هركي لهاجلل لاقي هنال ث ءيشب سيلو هكرأدت
 هركيدارملا لعلو ةهاركلا قزف وهو لمجب لمع دقفرمهتقا ناورمعتقي مل زاوجلا ب لناو

 مادقنم حسملا نم خيشلا هركذام حسملا ريركت نم سيلو (قا) لهجلل هب ىوتقلا
 :ىنعمو ، كرع ةدايز وه امناو ى ءام ديدب الب هنال مادق ىلا هنم غوجرلاو ء فلخ ىلا
 يدعتلا ىف ديدشلا همامتها نا حلا تارملا ددع هللا هحر ةديبع يا رابتعا مدع

 عضوم ف ءوضوااكو ا دميال هنا ال ء فيظنتلاو ءاقنالا هيلعمزاللا

 وأ . دوب ولو هيف لظ الب ءانا ق فوشكم فيص سمشمبو ء سجنلا رئاسو طئاغلا
 عمو (قا ) ايهنم مرح وأ . نينيعو رفص نمو سريي ذا ءانا ىف هلكىطغمب هركي
 الب ىلصي اك ضرالل هركي الو زيم ىآرمب مرحو « ةملظ وأ ةدلخي ةروعلا فشك

 



 ١٠٩ ( يحولا لبق انل عرش انليق نم عرش )

 هيلع هللا ىلص هنال الوأ . فب مل ام تانسحلا بتكل ليدنمب حسمو ث ليوارس

 ك هندب ىف هن أكهيف مادام هل حبسي هنا يلع ةالصلا بوثب هرك الوا . هب حسم لسو
 ضعبل ولو ؛ سيكتتلاو سكملاو نيملا ثيح لامشلا لامتساو مالكلا هركيو

 ( قا ) هعم ي الو ءاضعالا

 لبق وضع لكىنب لسغيف « ناكمالا بسحب وضع لكفو « نمايتلا بدن و
 هيديب ةرمب اهحسمي وأ رسيالا مث الوط نميالا فصنلا حسمي هناف سأرلا ىتح ءارسي
 ى كلذكر سيالف نذالا ىلا نميالا فرطلا حسميف اهفرط كرتيو اهحسمي وأ ام

 ناب ضورفملا ىلع نونسملا بيترتو ء كلذك رسيالف نالا ىلا سأرلا طسو نم وأ

 اهاوسو اضرف ةثلاثلا وأ ةيناثلا ىون ولو ء ةنس اهاوسو اضرف ىلوالا ةلسفلا يونت

 اهمعف ةعمللا ىلا دصق نا الا اهاوس مع زهي اضرف اهاون قلا معي ل ناو { حصل ةنس

 هلفن و هتنس نم هضرف لكي هناف ء عييضت الب ءىش ىقبف دهنجا ناو . ضرفلا ةين يلع

 بجاولا ىلع فنالاو منلا نم ةينانلاكبودنملا نونسملاو ء هريغ اذكو ءوضولا ىف

 ماقملا قيقحت اذه اعامجا ينكمت 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 نيفلا ىلع
 وأ . مهيلعو هيلع لسو هللا ىلص هلبق ءايبنالل ءوضولا ناكدقو (قا ) يريسفت رظنا
 ةمايقلا موب هعضاوم ضييبت ةمالا هب ةصتخملاف ك مهممالو مه

 نساحمو ديحونلاكخسني ال ام الا الوأ . ىحولا لبق انل عرش انلبق نم عرشو

 دبعت وأ . هدمب يفنلاب مزجييو ىجولا لبق كلذ ىف فقو وأ . (ص) وهو قالخالا

 وأ . « انيحوا انا » لو « عبتاو عم _ ميهاربال هتعيش نم ناو » ل حون ةعيرشب

 . تايآلا « ربصاف » ل مزعلا ىلوأ وأ . ةصاخ جحلا ىف هعرشب وأ « عبتاو » ل هربا

« اننيب ءين ال هنال هب قحا انا » هلوقل ىسيع وأ . « هب قحأ انا » هلوقل يسوم وأ



 ١٠ ) ءوضولا ضقاون ىلع مالكلا (

  

 نانس نب دلاخو ناوفص ن ةلظنح درب الف روهشم ءىن ال وأ ن ةماعلل ءين ال يأ
 امه رحنو

 نم نيفخو داوسلا سابل زوجيف ى نبدوسا ىشاجنلا نم نيغخ ءادهالب كلمو
 هل اناك امهنا ضعب لوقو « طق ناغخ هل ناك ام هنا » ةشئاع نع ام فعضو ةيحد

 ٠ ى سانلا فلتخا فالتخالا هيف زوجي ال يذ لاقيو ء كلمل ىن ةياورلا ناو ث ةيراع
 ءاملعلا فلتخا هيف زوجي ايفو

 ءام ىنعمب وأ اردصم ؤضوتلا ىنع لمعتسي همضو واولا حتفب ءوذولا نه لكو

 باتكلل ةمدقملاو ى ءيشلل مسا حوتفملاو ردصم موضلل نأ روهشملاو امسا هب أوضتي

 عورشلا هلع فقوتي ام ملعللو ك هيف هب عافتن او هل طابترال دودللا مامأ مدق مالك

 مدقت ينعمب مزاللا مدق نه لادلا رسكب هتياغو هعوضومو همسرو هدحك ث هلئاسم ىف

 لمح فعضو ىدعنملا نم اهحتفو

 ؤ

 سبايلا مدلا الاوأ . ةدود وأ ةاصحوأ ًاسبإي ولو ، سبح جورخب ءوضولا ضقتني
 نذا ىف هلحم جراخو ربد حميربو. هقلح ىف همعط دجو :سلقل ؤضوتلا بدنو . (ق (

 الب ذبج سبايو بطر سجن سمو ( ق ) نهزواجنا وأ . قشو منو فناو نيدو
 ةفطن و مدك ءلمب وأ ء نالسسلا هن أش امم نيلو تنزو ءاهو لوكلا عيرم. ؛ هدرو

 ةرسلا نم ةروعلاو (ق) ىلوتم ريغل نا وأ . ةنسلل ةباي ولو ةنيم سو ةرذعو
 ظيلغو دادحتسالا مضوهو نييث الكرك ذلا لوح وأ (ق) ايفوخد ىفو ةبكرلل

 مجع سج ءوضوال » يور اك لسملا هب و ايهصمخأو ركذلا وأ . نيتدمقملاو نذخنلا

 ىلع ضقن الب ةيرسلا وأ هجوزل وأ هلولو نيتبقثلاوأ « دادحتسالا عضوو بن ذلا

 هكرتف هسم اذا اما « فاطخلا ىف كاذو (قا) (م) هيلع ضقتني وأ . يه: سوسم
. مهت الف اضرا سام ذئنيح سوملا نال ًاكطق امم ا.هيلع ضقتني هناف سملا ىلع مقا



 ١١١ ( ءوضولا ضقاون )

 ولو اهبةقلحلاو ركذلا سمب وأ . ًاتلطم اهب وأ . ًادعاهنطإوأ ديلاب الا ًاماطمرضقن ال وأ
 هيلع درو ء ثدح ىف كثل ةالصلا ىف امهب الوأ (ح) . هسمي الوأ (ش ) لئاحب

 ۔ ةجاحل ال بوث ىلع اهيف امهبو «هءوضو ضقتنا هتروع ىلا ىذفا ءىرما اميا » مومع

 (ص) وهو هتيرسو هجوزل ركذلابو (قا) ديلا ريغب ركذلا س ءوضولا بحتسي وأ

 ،لاسنغالك« عوطتم نم اهردقو ءةفوفلم ولو ةنشالا تباغ نا وأ . اهجرف ىف نا وأ
 وأ . ةذلم ةيبنجا سمو (قا) ةيرسلاو ديسلاو نيجوزلا نيب جرفلا رظنب ال انعضو

 ايقر ةرورضل الا (ص) ىلع رظنلا نم دشا سملا نأ هيفو { نيغكلاو هحولا ريغ

 نا وا .ادمع نا وا . ةذل نهعم دجوي ملو ك هاوس نهف دجوي مل ةيجو ةاوادمو
 ركذ هلواىنا امل دجو ناو ( قا) ءاوس امه وا . سمل نم دشا رظنلا وا . دي نطابب
 قوف امل رظنلاب الو ( ح) و : ةيرسلاو ج وزلا ليبقتيال ء ضقتناو كلذ زجي مل

 اهريغك ىه وا . عنملا (ص (ق)سلملا ىفو , ةوهش الب ةيكر تحو ةجربتم ةرس

 قوف اه سم وا رظنب الو , امرحم حيبتالاهسنن اهتحابا نال (ص) وهو ءاسنلا نم
 هنباو خاو نباو با رظني ال وا .روسم وباو خرشلا لاق ام ةمرحم ةبكر تحو ةرس

 طرقلا عيضومل نوراتني وا . اهوحنو قاسؤ ردصؤ ره۔ثل ى تخا نباو لاخو معو

 ( قا ) لاخلللا و راوسلاو ةداقلاو

 نهئابآ وأ » ىلاعت هلوق هل لدي روه وباو خيشلالاق امو ڵ پسنلاك ع اضرلاو

 الب اهتبكر تحتو اهنربسقوف ام راظن ةارملا دبعو مراحملظ ةيآلا « نهناوعب ءنآوا
 جرغبالو (قا) ىئا وا اركذ هب ضتتني وا اركذ نا وا ريغصلا جرف سمبالو ث ةوهش

 وا رظانلا ركذ راشتنا لاح ادمع ولو ةوهش ريذل ريغص جرفلو هل رظنبالو ءسباي ةباد

 وهام لكو ث ريزنخ ملو مدو ةنيمو رمخ سمو (قا ) ىا نا وا هلاح دمعلا هضقني
 اضوتيالو تحيبا ذا الوا . هاركاوا ةسمخلا لك ال ڵ هريغب سجنتمو تاذلبسبجت
 الوا . ىك ذم ريغ ريزنخو ةدودم ةتيمو سباي مدب يجني الوأ . حا ماعط نم



 ١٢ لاستغالا ىلع مالكلا) (

 .لاط نا: مونب ولو ،لقعلاوزبو ( قا ) (:ان) ةصمخمل ولو رخلب الو الصا ءارك ال
 هعم لاطفيفخو (ص)وهورمق ليقث وأ هعم ولو فخ ورصق زا ال ڵ مجضمم لقنو

 ثيدحل بتجحمو مئاقك مهب الوا . اليوط سمان ءىكتمو دجاس وجن مونبوأ امهب الوأ
 مدمكوهو ، ثدح نقوي ملام الوأ اقلطممونب وأ ٤ اعجطضم مان نملع ءوضولا امنا »
 نع ىلصملا فرصنيال » ثيدحل طقف ةالص ىف اذكو ا . فيعذ ذاش يذلاب ضقنلا
 (قا) ةالصلا ىف كلذرصحي ملهنا هيفو « ةح أر مثي ول اتوص عمسبىتح كشلل هنالص

 نم يه و ادمع ةروعو « اقلطم ةوهشل ةيرسو ةجوز ربغ رظنو سك ةريبكبو
 لقنو وتهبو هيف امرك امبيلوتم ركذو (ق)هب الوا . ايهوخدي ةبكر ةماو غلب ةر
 نا طرشب : حاضيالا لوق دارمو ،هارك ا الب مقاوفالغب رابخا دمعو ث اداسنا مالك

 ةغل وهو ابذكس ييل ذا 2 مهناف لاكشا الف ناسللا طلغ جارخا ث حلا هداقتعا نوكي
 نبن اجلاو لانطالاوأ . فلكمريغ نعلو (قا) ملوأ .دقعلوأ عقاولربخ ةنلاخم مجلا دنع

 ريغ ىلع رسو مرحم عانساو (ق) ( ؟) رانلا لهاو ةنجلا لها سنج نم امهنال طقق
 رس باتكر ظنو حونو ( قا ) هيلع ممتجا وأ . ينغ نا وأ .لبطب وهلو ، هعمتسم
 بسب 6 سا حبقاب ايهلعفو اهبحاصو ةروعو ةرذع ركذبو ث نذا الب لزنم ةمرحو
 « ةرذمعل ءرخك هريغ فرع ىف حبقي ولو \ ضقن هفرع ف حبق ناف ركاذلا فرع

 بسن نا وأ نهب تش ناوأ . اهجارخال ةءارخو ةبسن وأ 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

  

 (ق) ةالصلا يف كلذ رصحي م هنا هيفو خلا «فرصنياله ثيدحل (م) ةالص ريغ ىف بجو وأ . (ش) و(ان) ضقنىفكش نا ديدجت بدنو (قا) ريخالا عموأ . ىلوالا

 وأ ةميهب يف ولو عوطقم نم اهردق وأ ء ةفوفلم ولو ةغشح ةبيغب لسفلا بجو



 ١٣ ( لسفلا هب بجي ام )
. 

-- 

 عم عبرا باعش نيب دوعقلاب وأ (ص) وهواهاياولو تيم وأ يح ربد وأ لبق ىف 4 لنط

 نم ءاملا » ثيدحو (قا) نبذخفلا لوصاو نبيثنالانيب ام ءاقتلاب وأ : سفنلا داهجا

 ىف نيئطاوتم ىلع لسغالو (قا) مالتحاب صوصخم وأ . درو قاب وأ . خوسنم « ءال
 غلبي ملنمىلع الو (ق) ضعب (ص) و امهيلعوأ (ص) وه (ت) لازناب الا جرف ريغ
 ربغص اهئطو ةرببكك فعضو ةقهارملا يهو ث ةالصلاب رمؤت ريبك ةءوطوم لسغت وأ
 نا وأ . جرخيإلولو ينم لوزنبو (ق ا) عبصاك هركذ نال اهلازنابالا الوأ (ص)وهو
 « ةقيقح ةبانج ىسيو ةلعارفصي دقوءضيبا نيخث ملطلاك حار ءام وهو (ق ) قفد
 ةذل الب وا مالتحاب ىثنا نم ولو ث هب ندبلاب ماقلاىنهملاوه يذلا ببسملا مساب ةيمستوأ

 ك هدعبو راشتنالا لبق قيقر ءاموهو يذهو (ق)الوزن تدمع نا وأ ايحيف (ص) ىلع

 ءاجنتسا امهب وا . رفصا وا ضيبا هلبقو لوبلا دعب يدوو ىرظن وا عامس وا ركقتي
 ارذحوا ث ادبعت هلك يا هلجال ركذلا حضنب ثيدحلا ءاجو (ص) وهو طقن ء وضور

 (ق) فينخلسغ هب دازم وأ . رهاظ ىلع احضن طقف هعضوم وأ لسفغلانه رشني دق امم

 ىف اهتلدا هللا لعج و ى ةثالثلا هايملا نيب لاجرلا نم فلكملا ىلع قرفلا ببحو

 هيف امم هوحمو مالتحالاب لسنلا اهيلعبجيب هنا ، حيحصلا ذا ةفلكملا ىلعو (ت)اهسفن
 ك يملا لب يدملاو يذولا ةفرعم امحمزلي مل % يللاب الا اهيلع لسغ ال انلق اذاو ث ءاملا

 اهمزل و ،ايعب الا امهيلع لسغال هناب لوقلا ىلع ى طقف يدملاو يملا ةفرعم ايحمزلو
 مد و ةضاحتسا هفالخ نال ث طقف همد (ت) ةدالولاو ةضاحتسالاو ضيحلا مد ةفرعم

 زيملاب لبمت لوقي نم دنع ةضاحتسالا مد اهمزلي معن ث ةدالولاب فورعم ضاننلا

 ( قا) ةخأرلاك ايؤر عم وأ . . يذمو يدو ريغ نا وأ . نكمي ثيح ليللا للب لسغيو

 لسغي الو تومو ( ق و ( الوا . مالساو ( ق ف ( هعم فج : م نا وا . سانفنو ضيحبو

 هال أ توماب لزني هنا ىنعب بنجت ؛ توملا نأل لسغي وا. بنج ريغ ديهشو كرشم

 ليتقو ( قا ) ةكرعم ىف تام نا وا . ةطوح لسغيف لبق لزني نا حصي هنا ليق

 وا . اهموي انام هللا ليبسفف حيرجو ءاسننو ًاضيأ ( م ) و (ان)لسةيو (ش) صوصل



 ١١٤ ) لسغلا نونسم (

 ( ق ) نولدغي وا . اهريغ وأ ةلخن طقاسو هيلع طيقس و لظ لتقو (قر نالسفي

 امك نيتعكر اهتالص ديقب ال ، اهمويل اقح رجفلا دمب ةعمجلل بوجو الب نسو

 :ةكم لوخدو ( ق) فعضو نه بوجوب وأ . اديك أت ةرمو جح ىمارخاو ليق
 عم هلو . ىعس البو هدحو فاوطو ىمو فوقول بدنو « ةماجح دعبو نبديملاو

 ةالص وأ ء ةضاحتسم ةالص وأ ىتالص لكلو (ق) هل الوأ . تيم لسغن دعبو ىمس

 « ةلل أرط مد عاطقنالو (ق) بجو وأ . ةسآولو ليل ةالصل اذكو « راهن
 « هما لبق سيالا تلخد نا سايالا نم همامتدعي ضيح وهف سايالا لبق اهءاج اهو

 نيعبرأ مامل (ق ) لسغ اهيلع له مد الب تدلو نمو ص طقف هب لسنلا اهيلع بجيف

 وأ . امد مايا ةثالثب تمتخ نا وأ . ناك نا اهتقو ماملو ‘ تقو ه نكي نا

 نم ىلصت مد الب تدلو نا وأ . دحاوب وأ . ةئالثب تئدب نا الا وأ . نيمويب

 ةالاومو ابيترتو لوهذلا رضي الو ى اباحصتساو ةين ءوذولاكو هو (قا ) اهنيح
 ءاملا لاصياك امهيف بجو وأ . ةيح ليلخو (ق) ابودنم وأ . هيف انون۔ه انماينو

 دعبو عورشلا ليبق اركذو ء فيثكلا تحت

 هدسج لسغ ناو ى السغ وضع لكل ددع نا لقاب ال ثالثلا قوب اهركو

 نا ىلع ثالث ىلا اذه دمعتي وأ . رخآ السغ ددهي نا هل هرك مت ىتح ةرم ةرم هلك

 وضع لك أ دحاو ضرف ىهأ ءوضولا ءاضعا يف فلتخا امك( ق) دحاو وضع دسجلا

 . نيلجرلا نم سيكتتو ‘ بصلاراثكأو ٤ مالكب و 71 طئاغمضوميفو ؛ ضرف

 دسجلاو سأرلا نيب الا هركي سيكتت ال وأ .قوف ىلا كلذ ريغ وأ . ةرسلا نم وأ
 (ق) دسجلا ىقاب سيكت رضي مل سأرلا مدق نف

  

 نآرقلا ن 4 ندبلا عومجم لسغو 6 رصم بدلا ذا نن ذالا نإب حسم نسو

 ةلسغ ناك ىأرلاب اثالث حسم ولو ث ةرم لسنلا لدب حسمي اهنطاب نا ةنسلا تنيب و

هيلع هللا ىلص ناكو ةعمجك ةبانج ريغل ناك ولو هيلجر الا وأ . هلبق ءوضولاو 2 ةمات



 ١١٥ ( ههبشو بنجلا هنع مني ام ةندلا لاستغا ةيميك )

 ضانا اذاف امهرخؤي ةراتو . هدسج لسغ لبق هيمدق لسغي ةرات لسخال أضوت اذا ملسو

 مدع يلع ءانب لبق هتروع لسغي نأب كلذو هيمدق لسغيف ىحنت هدسج ىلع ءاملا

 .هب ضقن ال هنا ىلع ريظب وأ . ةفوفلم اهب وأ . دي ريذب اهلسغي دأ . بيترتلا بوجو

 ىزجم لقام نالكرعالو دش الب ءاملا بصي وأ . كرءلاكن وكيف ديعب زم ءاملا بهي وأ
 غارفاو ث ءانالا ىفامهاخدا لبق نيدلا لسغو ظوحأ هريخأتو ى كرع الب هيلع بصلا

 ڵ ةدحاو ةدحاو دعب لسفي و ةدحاو ثالثلا دعتو هلسغل اليهست اثالث سأرلا ىلع ءاملا

 هركو ث ءىش لك لبق ليجمتلاك« ىلوالا اهثالن سأرال ىفكةئالث اثالث لسغ نا و

 نا ةهارك الب كلذ زاج وأ . ثاركو محلو نا مرحي وأ .ال وأ . هلبقت برشو لكأ
 ءوضو وهو « هافو هلسغ وأ . هيديو هلسغ وأ .ةالصلا ءوضو أضوتو سجنلا لسغ

 لسو هيلع هللا ىلص هنعو (قا ) حاورالا عم دجست هبؤ ىرخل ةبانجالا هضةني ال
 لسغيو ىجنتيو ةبانجال _ هيلجر ىتح ىأ _ هدسج لسغيو هيمدق الا أضوتي هنا »

 ههركو ء لاستغالا لبق ائيش هلمع مرح نود ةدشب رباج هركو ءوضوال ىأ « هيمدق

 باطخلا نال (ص) وهو ال وأ . لبق ربط نأ ءوضو نع ىزجي و « ديدشت الب مامض

 لجر اميأ » ثيدحل لاستغالا نبح هتروع سمي ال لوالا ىلعو ي ءوضولاو لسنلاب ءاج

 ثدحلا نا معز نم معز يلع الا « هءوضو ضقتنا هتروع ىلا هديب ىضفا ةأرمأ وأ

 (ص) ىلع امهيف ليلق ءاقب رفتغي الو هب لمعيال امم وهو ء هضقني ال ءوضولا ءانثا ىف
 (قا)هنكمب ل ناوأ .ىزجا لوبلا لبق لستغا ناو كربدا ام لبقولايشلا دعب لبقا امو
 لوقففلبيل و « لسنلا داعا الاو أضوت هلبق لاب نف لسغلا دعب تجرخ نا : ىلعنعو
 الو ث ةالصلا الا لسنلا داعا ةفطن تناب ناف ءادوس ىلع لسنلا دعب اهجورخ ةداعالا

 تداعا ميتلا لبقتحبصفف مميتن نم لوبلاب تاغتشا ناو ةأرما ىلع ةداعا ال و لوب
 ولو 7 ءاسفنلاو ضئاحلا للب ريط و 0 عييضت كلذ نال اهموي و ىضمام مود

 عطقلا دعب ولو هلسغ نا هل زاج وا (ص)وهو عنموا .ثفتلا ءاقلا مه هركو مارح نم
 دمب ناتيآ مملا .الوا . فحصم سمو نآرقلا ةاءرقو دجسملا " وعامو (قا)



 ١١٦ ) ًاعرشو ةغل ضيحلا (

  

 اتفاخ نا وا .امهلوا . رثك اوا ةيآلا تمت اذا ليلقل ذوعنلا بهالهنا مهوتي الف ذومت

 ال و. هنوسجني ال اوناكنا ما رخلا ريغ لوخد مهل حيبا وا .ارام هلوخد هلوا . انايسن

 نالو ثيدحل ةءارقلا منم نالمظعا وهو هللا ركذ زاوج ىف ةءارقلا زيجمل ليلد
 نيتفشلا اوكرح ول و نذا عسل الب نآرقلا ركذ مهلو(قا)هنيلأتو هللا مالك نآرقلا
 ال فييكتلا نا ىلع ايل كيرعحمتالب مهلوا ةءارقال فييكت نذا عايسا الب كلذ نال

 برق اذا : هنا باتكلا رخآ خيشلل ىنأي اك طوحاو حصا وهو هيف كيرعت

 هركو ةي آلا «ارششب ءاملانمقلخ ىذلا » هلل دجلا هناسل كرحبالو هنن ىف لاق لازنال
 تحت حاورالا - دجت الف ءامسلا باب نم حورلا هب درت ذا ةبانبجب وأ سبحن عم مون
 رم امك أضوت نا الا شرعلا

 لصف

 ء يواو اذ نال مدلا عامجا ثيح نم عامجاال راحفن الا وأ ناليسلا ةغل ضيحلا

 هببسو ( ق ) لفلاب رهطلاو ضيحلا ىف ءاتلا وأ . ةرهاطو رهاطو ةضئاحو ضئاح لاقي
 . اهيمرو ةطنحلا ةرجش اهرسك أ . اهل ًاجاقع ةرجشلا نم لكأ ىلع مدآ ءاوح ةناعا
 ىسو ( قا) ةرجفل ةيليئارسا هب نحتها نم لوأ وأ . اهماوق بلسب ةيحل باقع و
 اك ارفو اكورعو امهلوأ حتنب اكرعو اك رعو ا سمطو ربكأو اممطو ًاضاحمو ًاضيحم
 عبضلاو ًاضر أ بنرالا ضيحتو « ًاراصعاو ًاسافنو ًاناردو ًاسردو اكحضو ىذأو

 ةبلكلاو سرتلاو شانلاو

 هتحارو هن ولب ءامدلا رئاس ن .,ع ريغتم يأ نم :آ وهف ننم نينخ دوسأ مد ًاعرشو

 لبق نم ( ق ) رطاق وأ ( ص ) وهو ضئاف امهنيبام وا ةرشع وأ مايأ ةئالث قاب هنخنو
 تاذ ىبهو ةسي آلا ن نود امل ةدالوو ةلع الب نيسلا دعب ةدحوم عبس ىف لوخد تاذ

 . نامو هلقأ و أ ( قا ) نيسحو سمح وأ . نبسمخ وأ (ص) وهو نيتس ىف لوخد

ضعب ( ص ) و ةدابعلل عجار ىف ءاضيبلا ةصقلا اهنبقع ةعفد وأ .ةعاس وأ . . موي رأ



 ١١٧ ( ةضاحتسالاو ضيحلا ماكحأ (

 ے)رغتف { خيشلا ملك ىف ةدحاو ةعفدلاو ةعاسلا لب ( ت ) ( قا ) ناذاش امهو

 اهبزجيالو اهموي موص اهلو ث ةمئاص دغلا نم حبصت و اهب اهموص ضقتني و ةمفدلاب ةالصلا

 لسنلا دعب اهعامج اهجوزلو ى اهعامج هموي هلايمأ جراخ رطفأ رقس نم ىتآلا اهجوزف
 دنع ثنتلا ىقلنالو لسغلا لبق هلف ء ةالصلا تقو جرخ ىتح تعيض نا الا هلبق ال

 هلهننالامم نكمي ام رئاس اذكو اهنةن ىه الو ء اهقلطي الو لستنت ملام اهدعب الو ةمفدلا

 وأ . ًاقلطم رشع ةسمخ هرثك أ وأ . ءاربتسا وأ ةدع يف ةعفدلا دعت الو ء ضئاحلا

 حسمتو ( قا ) ةأرملا ةوق بسحب وأ . رشع ةينامث وأ . رشع ةعبس وأ . ةئدتبمل
 ش مقبو ةملح مدكة رمح ديدشب رظون لكشأ ناو « ةمكآركأضرع اهملع ىف اهارسيي
 ىلع ةئدتبملا مد ديزي ناب ضيحلا تقو ذاختا لبق وأ اهروهظ تقو لخاد هتأر ناو

 رجفالو عمجب نبت ;الص لكل (ق 3 ) ايح و أ . ابدن تلستغا سانالا دعي و أ رشع ىنا

 وأ ( قا ) ةلسغ ليللا ةالصل و ةلسغ راهنلا ةالصل وأ . ةالص لكل وأ . هدحو

 (ق) هب و أ .لاستغا الب تلص هلخاد هب تيهدا ناف لمرلا نم ةرح تبناب :للا

 قلطتو (ق) محللا ءامو أ . اهنود ةيرتلاو ريغتم مد ىهو ةردكلاو ةرفصلاو
 نود ةربنلاو ةرجلاو ربطلا بتع مدلا ةلاسغ ىلعو ضيحلا ةدم قبي مل مد ىلع

 ىلع تێيج ونف همايا يف ضيح وأ . رهطلا وأ (ص ) وهو نهقباس كح ىف ةردكلا
 ضيلا تقو ريغ ىفولو ضيح نهف اقلطم وأ . مودلاو ةالصلا تكرتل روطلا مامت
 ود ضيح ضيحلا لخاد سبيتلاو ( قا )لزنتو نبب علطتف هيلعو ةئدتيال ولو
 أ . رشع ةسمخ وأ (ص) وهو ةرشع وأ . مايأ ةنالث ريطلا لقأو ( ق) روط وأ

 نوسمخو دحأ اه نوكي نا زوجيف (ص ) وهو نوتس هرثك او ( قا ) رشع ةعبس

 وأ . ةعبرأ وأ . رهشأ ةثالث وأ . تذضاحتسا اذا تءاش اهيأ يلا بسنت اتقو
 ) قا ( هل دح ال

 لصف

تلسغ ةثالث لبق تريط ناو موصلاو ةالصلا تكرت ضيح مد تأر نم



 (رهاتلاو ضيحال تقولا ذخأ ) ١١٨

  

 تلسنغا ةرشع ىلا رثكأ وأ اهمنا ناو (ق) ال وأ (ص) وهو امهنداعاو سجنلا

 وأ . ةالص نيسمخ تام مطقني مل ناف نبهوب ترظننا اهدب ماد ناو « تلصو
 نيتالص وأ . ةالص لكل لاتغاب ةرشعلا مامت عم ةالص نيسمخ وأ : ميأ ةرشع

 مل ناف ( قا ) دعب ةالص وأ نينالص لكل بدنيو ةرم وأ . هدحو رجنللو امههمبو
 ىرقلا ىلوالا و اهرهط ى ةبيرقلف ةئدنبم ناو ث اهرهطو اهمغيح ىتقول تبسننا عطقني
 وهو ضيلا نم ربطلا ىف مالكلا نال ث انه ةيدلا نم ىلوأ ةلاحلا نا الا ىبرقلا
 وحصلا لاح ربخت ةنونجم وأ ةتيم وأ ث اهنقدص اذا ةكرش. ناو بالاب ال ب.نأ مالب
 رظتذت و ةرشع كرتت ش هيلصن ام لصت دن . نا ةملسمو ةما وأ ء نونجلا لبق وأ

 هللا جرفي ىتح ةرشع ىلصتو رشعىتا كرتت مث ةنس ا ذكهو نموي

 ذئنيح ىلصت هنال ةالصلا ىف اهنيد رعأ ماهبا اهيلع دتشا اهنا ةالتبم اهنوك نممو
 اهيلع ترم ذا كحتساو رمالا اهيلع لاط هنا وأ ز اهتيرقل تقو البو اه تقو الب
 دعب ترهط نا اماو راظتنا تقو نم مدلا ماد نا كلذو مدب ىهو ةعبرالا لوصنلا

 وأ ى رهطلا تةو ىصقأ اهنال ضيح نيتسلا دعب تيمدا ناف ىلصتو لسنفتف راظتنا

 الصا ةأرما بستنت ال ليقو ث هدعب وأ راظننا ىلع ارهط تقوت ال ذا تبستنا اهلبق
 ىتا ةالصلا كرتت ةضاحتسملا ةئدنبملاف ء ضرح ةرشع ةالص دمب مد لك نا يلع

 ةرشع ىلصتو اموب رشع

 لصف
 ك اهدعب و اهلبق مدب ًاللخم وا ةرشعن. لقأ اريطف ضيح تقو حصيام تأرنا

 يف ةالص نيسمخ تلك أو تلستغا ء مايأ ةرشع نود ايف هدعب وأ راظتنا ىلعوأ

 ايأ ةرشع تمت ناو (ق) اهدمب مدل ىلطعت وأ . رم اك تبسنناو مايأ ةرشع
 رشع ىداحلا برغم ديزنق رجنلا لبق رهطت نا لثم ث اهنمأ ةالص نومخ ال
نوسخلا تمت ناو ث رجفلاو امد سمشلا عولط لبق تربط نأو ص هءاشعو



 ١١١ (رهطلا فاصوأ _ طقسلا ةدع _ راظتنالا )

  

 ىلصتف ةعست كلذ دعب ديزتو سمشلا عولط دعب ريطت نا لثم اهنما ةرشعلا ال

 ةئدتبملا ضرح لصأو ص سمشلا عولط ىلا رهاط ىعف رجفلاو ءاش.لاو برلا

 ام عم وأ . زشع دحا لبق صلاملا مدلا مايا هيلا مضت ةنال وأ . موب وأ . ناموي

 مضت وأ . مطاق ربط هنال ةثالث دمب امدف ارهط ال ( ص ) وهو ريطلا مايأ نم نهنيب

 تيمدا مريب دتعتو ( قا) لصا وه وأ . موي وأ . ةثالث سافنلاو ةرشع زوابح . ام

 (قا) هرمظ وأ (ص) وهو هسمش وأ ء هرج لبق تربط وأ

 نيتس تاذل وأ . ةنالث وأ . موي وأ (ص) وهو ناموي ضيحلا ىف مدلا راظنناو
 لوخدلا سايالا تقو نأب لوقلا ىلع نيعستلا نيبو اهنيب نكي مل ام ةسمخ ادعاصف
 ةليلو موي مدلا ريغو ةنالن سافنلا ىفو ذئنيح اهيلع راظتنا الف مايأ ةعبرأ نيعستلا ىف

 2 ةقلملاو أ ءاملب بوذت ال ىتلا ةنطنلا ةدعو (قا) الصأ راظتنا ال وأ . اهيف

 نورشعو دحاف رشع ةعبراف ةعبسف ةعبرأ وأ. اموب نوعبرأ مظعلاو ث ةفضللو
 اهتقو نم رظتنت الو ى موي هريغلو هثالث مدلل هلك كلذ ىف راظتنالاو ( ق) نومبراف

 شضيحلل نوكي الو موي اهراظتناف اموب اهنع تلزن ناو { رشع ةعبس وأ رشع ةسمخ
 (ق) ثالثب وا (ص) وهو اهباقلطم ريطلاو ةرم ةئدتبملل ررقتو دحاو تقو الا

 (م) لا ضعبو ( ان ) دعقا وهو ةضنلا وأ هئام وأ ريجلاك قيقر ءام اما ريطلاو

 بورغل بورغ نمه وأ ةليلو موي رادقم اهتقو د_هب ترظتنا هتداتعم تفج ناف

 . لسنلا تداعأ ءاملا ءاج ناو (ق) مويلا ضعب ىلي هنا نم مدقت امل (ص ) وهو

 وأ ريجلا نم ركذ ام وه ثيدحلا ىف ءاضيبلا ةصقلاو ( ق) (ص) وه (ت)الوا
 ضوب دنع دعقاو هتداتعمل وهو ةفاج ةقرحلا جرخت ناب فوفج اماو © ةضنلا وأ هئام

 كلذ ديرا ول هنا هيفو ث اهسفن ءاضيبلا ةقرفلا ثيدحلا ىف ةصقلا نا ىلع (م) لا

 ءاضيب اهارت ىتح لاقي لب ث اهنع عنمت ال اهتيؤر نال ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح دني م

فلكت اذهب اهتيؤر ليوأتو اهوحن وأ ةرفص اهريذت مل اهلاح ىلع



 ١٢٠ ) ةالصلا ءاسفنلا كرتت ىنم )

 لصف
 اذاف ث هاصقا غلبت ملو ضيحلا تزيم ام ةالصلا تكرت ةئدنبم تضاحتسا نا

 رشع ةعبس وأ . رشع ةسمخ تكرت زي ناو ى راظتنا نودب تلص هنع تريغت

 هتفص عاطقنال تلص زيمت ةداتعم وأ (قا) نيموي ترظنناو ةرشع وأ . تلصو
 اهجوز اهبنتجاو كلذك تاص زي الاو رم ام دح ىلع تلسنغاو ٠ راظتنا الب

 امهنم لقا ا ذكو ث اهتقو تناك رشع ةعبسل وأ . رشع ةسخخ ترهط ناو « اطاينحا

 وأ ةالص نم تضق امو ى ارذن وا ةرافكو أ ءاضق وأ ءادا ايهف تماص ام تدلعاو
 ةضاحتسا ىلا اهءادا ترخاف ضيح ىف تظنيف رهط ىف ةالص نع مونل اهيف تناك

 تلعف اهنا فاثكتال اهيف اهتدأف ةضاحتسا وا ضيح ىلا نايسن وأ 2 دب الو
 ام حصو تداتعا ام اهتقوف الاو ةرب عولطلا لق نم لوق كلذو ضيح ىف كلذ

 اهلمح نابف ةالصلا تكرت ناف (ص) وهو اضيح لمالا مد سيلو تضق امو تماص
 وأ . اهتدامكء اج نا ضيح وأ . عاضرلاو حيرلاو ضرملاو ربكلاك هعطقي ذا اهتداعا

 تضكر اذاوأ.مطقني ملو اهمد ءاجو ةدالوال ت جوا اذا موصلاو ةالصلاكرمنو اقللعم
 اذا وأ . تكرت ام تداعاو تلص ءاملا وأ مدلا مطقنا ناف ءاملا جرخ اذا وأ . ةدالوا
 ) قا ( (ص) :وهو ددعت نا اهيف ام عيمج وأ . هلكو أ . هقدن وأ دلولا ض؛ جرخ

 ءادتباف لبق تعضو ام لكف ى تقو اهل ناكدقو تعضو اذاف لكل دادتعالا ىلعو
 اذكو تقولا جورخ لبق تعضو امل فنأتستو ث ةعاس الا قبت ملولو لوالا نه ةدعلا
 ىناثلل فنأتست وأ لوالا نم بسحت كلذكف تقو اه نكي ناو ء ادعاصف ثلاثلا
 دمب الا رهطت م تقو اهل نكي ل ناو ، لوالا تقو مامت دمب تعضو اذا اك
 نيعبرالا لوقك سافنلا ىمقأ لاوقأو نيبرالا نوداملال ىناثلل تن أتسا نمبرالا
 فنأتست وأ . ةدحاوف لوالا ةدع ىف تطقسا ام لكف ةءضب ةعضب ادلو طةست نمو
 (قا) اهرخآ عضت ىتح ىلصت وأ . هل

 



 ١٢١ ( ءاسفنلا ماكحأو سافنلا )

 لصف
 اهبقعي مل ولو هنا ينعمب اسافن نوكت ةعفدلاو ى هايا تداز ضيح ساننلا

 هتقو لقأ لبق مطقنا نا تكرت ام ديعت ال هنا وأ . لصت ل ةرغص وحن وأ ء سيت الا

 دنعوأ ء نيعبرالا دمب تلسنغا اهريغ الو ةرفص الو مد الب تدلوناو ث ةرشع وهو

 ساننلافاتقو اهل كالذ ناكر نيمبزالا لبق ريطلا ءيجم دنع وأ ث ناك نا داتعملا اهتقو
 الوأ ادعاصف ةعفد طرشب وأ . هب متخي ملو مدب دنبي مل ولو اذه يلع هسأرب لمأ

 نيحنم ىلصت ىمف مد الب لسغ ال وأ . ارتنآو ال وأ موي وا . طقف ارخآ و أ . ارخآو

 دمب عطقني مل ناو (ق) نوعست وأ (ص) وهو نومبرأ هرثك او (قا) تدلو
 عجر ناو ث ةهاركب ليق اهئطو زاج نيمب رالا لبق مطقنا ناو ء ةضاحتكق هراظتنا

 (ق)(ص ) وهوال وأ . ةالص نم تضق امو اهيف تماص ام تداعأ اهمامت لبق

 ىف ةالصلا اتكرت ناو ث هيضم لبق مدلا ايعجارو اهتقو مامت لبق تروط ضئاحك

 اقلطم ةالصلا اكرتت نا اههتينب اتنكله ى همامت لبق مدلا ايهمجار مث امهتقو لخاد ربط

 الف عجريس هنا بيغلا بجب امأو 0 هعوجرب نايردتال ذا عجريال مدلا ناكولو

  

 اتصع وأ . امهل بيغ ص الو هعوجر ىذتقمب اهحلمعو عجري نا امجتينب وأ . ناكلم

 كرتلا درجاتكاه وأ .ان ريغل وهو متي م ام اهكرتب نارمؤت وا . ال وأ . اهاديعتو

 قا ) (ص) وهو ريطلا بذكي ال ذا ةالصلا امهيلع بجاولاو
 { ةئدتبملا ىعبرا دعب أ « مايا ةرشع رهط دعب عجرو ءاسفن نع مد عطقنا ناو

 راظتنا الو نيب ريط الب تلستغا نهو ، سافنف كالذ لبق وأ ۔ ضيحخ ةداتعملا ةداع وأ

 هيلعو راظتنالاب لوقي ال اضعب نأ رهو ض راظتنالا تقو ىضم و أ ءاهءاج اذاتداعا

 اهءاج مش مدلا راظتنا دعب تلستغا اذا : رثالا ىنف دعب روطلا ءاج اذاو ى لبق لدتفتف

 دعب تماصوأ تلصام دسفدمب امل لستنت ناو ك ىضم ام حصو دمب ال تل تغا ريطلا
 وأ . عباتي مل ذا موصلا نم ىفم ام دسفيف موهلا ىضقت تناك نا الا لبق امال

١٦



 ١٢٦٢ ) سافنلاو ةيحلا يف عامجلا ما (

 اهيلع لسغ ةداعا ال (ت) حح

 دعب الا مدلا رثكا وأ اقلطم هركي وأ ( وا (ص) وهو ةضاحتسملا ءطو هركت الو

 فقوو ث الوأ . ةعبارلا ىفوا . روهجلا دنع ادمع هب ضئاحلا مرحو (قا)لسفلا

 دارم وه ليق ؛ رانيد الك مزلو ة رهص وأ مد ىف اهانأ نيف هللا همحر ةديبع أ

 (ت) حون ىاكأنم هب لاق نم لق ذا نيفلاخملل هبسنو دهعلل لاو ةرانكلاب حاضيالا
 وأ . ةرفصلا ىف هفصن مزاللا وأ .. ةرافك هايمو ىذمرتلا هل بوب اك هدارم وه
 ىأ نم » ثيدحل (ص) و مظد بنذ وهو (ص (ص) وهو مرحتالو ةبونلا وأ . اقلطم

 نا لسغلا لبق ءطولاو (قا) « ايظع ابنذ ىن أ دقف اهربد وأ اهضيح ىن هن أرما

 (قا ) ءىشب هل برقتي وأ . هيلع ءىش الوأ . رهطلا لبق هلثم تقولا جرخ ىتح عيضت

 (ص ) و اهتحت ولو زاج وأ . ةرسلا قوف زاجو سادم وأ روهقم ىلع ءىش الو
 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقف « جرفلا ادعام ضئاحلا نم لحي » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل
 اهجوز باغ ناف عامجلل عاد هنال نيزنت الو ( ق ) طايتحا « رازالا قوف ىنؤت »

 ءاثرال ة أرملا نىزنت الو ء اهل زاج ىعأ ناك وأ ش هل ةجاحال و أ ٤ جور اهل نكي . وأ

 . اقلطم هيف ةدرفنم اهتيب ىف زاجو ى اهنع رابخاب جوزلل ه جور ال نل زاجو ةبصمل وأ

 لوطت الئلوأ . ادعت اهقارقا عنمو كاذ وحنو رانظالا ملقنو طاثتمالا اهل زوجي وأ

 هنم اهسفن قلطت وأ ث اهقلطي وأ ى ايدافت نأ لثم هعقوم ىصعو حصو ( ى (ق) ةدعلا

 اذا اهيلا لوقي بئاغلاو ضئاحلاك ءاسفنلاو تريخ وأ ء مولعم اقلعم اهديب لمج نا
 قلاط تناف كرهط لوأ ناك

 لصف
 لطي . نا وأ . روهشملا وهو هكف اهعمزل وأ . رعشلا كلدب ةنجك الاستغا ام

 ء ابدن لفطلا وأ لمرلاب هلسغو (قا ) عوبسالا قوف ام لوطلا لمل (ت ) كنلا دمأ

ىف تلسغ نا هل بوث شيرفت بجي ال اكب جي ال وأ . هرتسف هلسنف هعمجو هطشمو



 ) هماكحأو مميتلا ) ٢٢ ١

  

 كمد اونفدا » ىورو دوهيلل ةقفاوم اهنع ىعنن ةعدب ثفتلا رتسو (ق) راج
 , ىف ةرحسلا نما ولو نفدلاب رمأ اذهو « ةرحسلا اهب بعلت ال كراعشأو مكرانظاو
 نع ىفنلا نأب عمجيو ث نفدت مل اذا رحاسلا اهدجي دق نكل نما ولو هنال : هنيح
 دق هبحاص معي ال ناكأذاو ث نمؤي مل ثيح هب رمالاو رحسلا نما ثيح نفدلا
 وأ اهلك أ نمو « مهفف رمشلا قلطم ىف ال الثم هرش ىف نانالا رحسي امنا هنال نما
 (ق) تيتنتلاب ال وأ . لودعلا رظن ىهو ةيدلاو ةظلنملاو كالهلا همزل اهقرحأ وأ اهتتف

 اتيتفت نفدلا مدع سيلو
 لصنف

 دجب ىتح ىلصي الو هنم ال وأ . (ان ) لاستغاو ءوضوو ءاجنتسا نم لدب متلا
 . هلصا وه ذا ءوضولا ىلع اسايق تقولا لبق زوجيو ا ق ) لطاب وهو ىضقيف ءالا

 لكؤت ال امك ةالصلا تقو وهو ى رارطضالا لبق زوجي الف ةرورضلل وه ذا ال وأ
 اهيلع هنم ىلوأ هلصا ىلع هسايق ذا ةالصلا ىلع اسايق ال بحصتدت الو ث هلبق ةتيملا
 ءوضولاك وهو (قا ) لوب سلىك سجن همزل نمل تقولا لبق زوجي ال وأ ( ص ) وهو

 ( ص) وهو ينمل لوقم ريغ هنا ىلع اهبوجو حيحلاو ث ةينو 2 ًيترتو ك ةالاوم
 ء هنم لدب وهو ةفاظنلا وهو ىنعملا لوقعم ءوضولا نا ىلع ءانب ىنعملا لوقعم لاق نمو

 ىلعو اهيوني نا ىلوالاو 2 زاج ثادحالا عفر لب ةالصلا وني . ناو ةينلا طرنثي ل

 ميتلا ىزج اهطارتشا مدع

 عورفب بطاخم كرشملا نا ىلع ، لسغلاو ءوضولاو ميتلا ةحص طرش مالسالاو

 هجولا حسمو (ق) لصالاب بطاخم هنا ىلع بوجو طرش وأ . هلصأو عرشلا

 ء ةنسلا نم نيفكلا اهنوكو ةبرضلا ديدبنو هنع امهريخأتو ث نآرقلا نم نيديلاو
 مجتآر وأ هنقش ناو (ق) ال وا ( ص ) وهو همدع نقيتي . نا ءاملا بلط بجوو

 بلط الب يلصو ءاه ريغ ىلع لزن نم ىلع لزن وأ ضرم وا مدعل ملمي ملو نو۔هيني

 تضم ةالص وأ ةصمم وا ملعتل



 ١٦٤ ) مميتلا بجي يتم رك ذ (.

 وأ اهدعي ثدح ناو ى حبي . لوالا ذا ى معينلاو ءاملا دجم . ولو" ةالصلا داعأ

 (قا) ال وا . تقولا ىف نا وا . داعا لصي ثيح هدجو وأ هلحر ىف هركذت
 تقولا لبقو ضيرمو ( ق)لام ىلع فخي مل نا وا . انونج ولو فئاخ ىلع بلط الو
 ٨ ةيصعمرفسل ءاملا دقف وأ رما ام فلاخ وا ض نم ديعي امناو هريغ ةوق فاكي الو

 وهو اطسوف الاو ء ارخف اجرناوسيا نا وا .ًالوا سأي مل ناول . تقولارنآ ميتيو

 (قا) لدعأ

 بلطي و ، تقولا ىف داعأ ةراما الو نظال كش فوخ صودهللا ن.فاخ نمو
 .اليم و . نيليم ةشدعم باط نا و أ . تقولا جرخم الو هتقنر الو هرضي ا ال لط

 تويب وأ . صاخشأ ةغبسو (قا) اهبلاط ىلع بلط الوأ .اليف اهريغ وأ . ًانصن وأ

 وأ (ص) وهو لمف هلمتسا وأ ءالا علطب تقولا جرغب ناو هعم نم رثك ولو
 وهو ؛ هقدص نم بلطلا ىف ىزجيو (قا) ةداعا ال وأ .داعأو لصف مش ن يلصو ميت مين

 لصي نا همزل ء ًاكبس وأ اودع الو ةقفرلا الو تقولا توف فخي مل نمو ءةيافكضرف
 .وحصاومالسالا لبق ءوضوو يبصلاو نونجلاو كرشملا مي يزهالو ردق نا ءاملا
 هتدابع حصت هن ل (ص)وهو هدعب امل غولبلا لبق ىبصلا ءوض و ىزبحي وأ . غولبلاو

 رارطضالهنال هيميتك ال ء ضرفلا هيزجيو لفنلل أضوتيفلكملا نألو ءاهيلعباثيو
 (ق) هيلع رارطضا الو ةالصلا بوجو

 دي رو٤ فذجرف فجيإ ضب رهو { التغم ءىهبو بلطيف بنج : رفاس ميليو

 نارجنلاملطي ولوءكردي ام لعفي ءىهب وأ بلطي يق هيلع الوأ نيذست وأ ديربت
 « هيلا جاتحا ءام وذ ميتيوا و ( قا ) بلطلا ىف ط ببييوأ . .عييضت الب عاضو هدعا

 هنول لدبتو ى رعش فتنكهلاعتسا ارض فئاخو ءابرش وأ اط مهباود وأ هباحصأ وأ

 توف و أ ةميظع ةقش الا ءاملا نع ىنتسي ال ناكن او ث هرب رخأتو داوس ىلا ولو

  

ل نا ىصع وأ . كلهرضف رض فئاخ هلمعتسا نآو ميت كضرم وأ هعفن وأ وضع



 ١٢٥ ) ممينلا ىف لياملا وضعلا مكح (

 ىللاو (قا) هرفس ىف هنشل جاتحا نأ الا الوأ .ديز نا وأ .نمثب هدجاوو.(ق) تم

 رخ الل ميتلاو سكعب ١ وأ . ميوقتب تيملا نيب و هنيب ءام ىلوأ . ةرا,طلل .امال رطضلل

 ناك ناو ءضارتب الا عيب ال ذا ةمسقلابف ةحاتملا ىلع امآو ء داشرالا قيرطب (ق)

 الب هب رشي وأ٨ ةميقلا ىطعيف ء هبرش ىلا رطضا نا الا هريغل ال هل وهف طقن امهدخال

 ولو مرغ ال وأ . . مرغو هب هس ىج ك هريغ لام الا دجم : مف رطذضا نم هنا امك ةميق

 هب و . .مرغ الب همدق وأ . اهمدق ةتيمؤق هدجو ناو ء هيجني ام هنه ذخألا ىقح هلزاق ىأ

 (قا) ضرالا ىف ولو هبتك دبي 7 ناو ء هب صويلف هيلعو

 نم ولو من ولو ملي وأ . رهاط ليلعل معي و ث حيحص وضع ىف ءاملا لمعتسيو

 , هف ف لسن وأ . لكللو أ . هلع حسم ءاطغ ناك ناو ڵ ءوضولا ءاضعأ ريغ

 بطاخي مل ذا ء ىلص ىتح ميتلا ىسن نا ايس الو ك خبشلا (ص)و ليلل متي

 " بطخلا حيحصلا لسغيو ى هل ميتيلف ممينلاب پ بظوخ هن أ هفو ؤ .لسغلا ليلعلا

 الو ميت ات اقلطم هن دب ف سجحع ؛ ناك نا وأ وا ك ىدنع حيحصلا وهو ك نبتي لب .المع

 ىزجو ء ةحسم لاستغالاو ءوضولا ىف رهاطلا للهلا وضعلا ىلع حسميو (ا) أضوتي

 ` هحسم ىزجا هندب لسغ هرضي ناكناو 7 لاستغالا ىق هسأر ىلع حسمو ك ز نمم

 سجنلا عزنيو ء ةدحاو ةلسفكف االث حسم نا حيحصلا عضوملا اماو ى لسفلا نع
 لاوز دعب دجو ناو ء لاستغاو ءوضول معيقي و { 7 و أ ءام نم دجو ام

 ناو ث ربك الا ثدحلا هنال مد_ة طقف لاستغالا وا طقف ءوضولا .ىنكي ام سجنلا

 ڵ غلب ثيح ىلا اذكمو هيديف ههجو ربك الاو رنصالا ثدحلا ىف هب لسغ ليلق دجو

 (ق) هل وأ .قابلل ميتي الو اميت ىسيو
 لعي ل نا. هأزجا صخ ناو ء يبن ام هب لز ام معيل ثادحالا عفز ةنز ميو

 الا هل :ضقني ل نا 2 هيزجيف ةميغلا ثدح عفر ىوني نأ لغم داعا ركذت ناو ث قابب

 نال ء نايسنلا ىف رذعي ملو داعأ هملع نأ دعب هيسن" وأ.هرك.ذي:ملو اهريغ ناكناو يها

 



 ٦ .{ ضرالا ءازجأ نم هب ميتلازوجيام) (
  

 هأزجا اصوصخو امومع بونذلا نم رغتسي ناكف اهلصتسب ملو ىنام ممت ةين هل
 نا الا هيسن وأ ه ملعي مل ال هزجي ملابوذذ صخي نهو ك هملعي مل وأ ، هركذي مليف همومع

 ءوضو هلمش يح مدع ىفو ء هصيصخم مع ىف رذعي هيف ضقنلا مملا كردي . ام

 اميت وا
 بارتلاب وأ . صرالا ىف وه امم كلذ ريغو نداعمو ردمو رجحو بارتب وهو

 «اروهط اهبارتو » ثيدحل (ص) وهو رجح قد الاو لمراف نكي مل ناو تبل
 ىلع راج ثيدلا لاقي ال « كيرذاك ديعصلا » ثيدح ىفو ةي آلا ىف دصعصال رسنملا

 ظفل نم ردابتملا لب ء رخآلا ثيدحلا اذكو موصلا ىف صن ريغ ةي آلا نال ء بلاغلا
 ث , داحأو % برعلا مالك ىف لاعتسالا ىف روهشل هنأل بارتلا صوصخ ديعصلا

 اقوقدم ًارج> وأ اق وقدم اخسن رز رز وأ اربج ولو ًاققد ناك ا وأ . رجحلا ىنانتضننلا

 اوحسماف » ىلاعت هلوق ديلاب قصلي ال امم هوحنو رجحب زوجي ال هنأ ىلع لديو (قا)
 « ءىش هنم ديلاب قصتلي هن أ يف رهاظ « هنم » العو زع هلوقف « هنم كيدياو كهوجو

 لومعملاف لو.عملا ريغ تابنلاف راخنلاف رجحلاف ىصحلاف ةخبسلاف لمرلف بارتلا مدقيو
 هليعتساىلعردقي مل نل بارتلا.يلع هاملب ميتلا مدقي وأ ندبلاف فوصلاك تابنلا ريغف

 ىوني وأ (ص) وهو مدع ال فيطل مسج " ىلع ءانب ءاومهلابف هب مي ام مدع نمو

 ناكاذا الو هنع عفر ولو ربق ىلع و أ هيلع امو ] سجنب ال (ق) الثم ًاءتوضو وأ اميت

 قورسمب الو ( ق) هعزن لبف ىزجي وا (ص) وهو عزني ىتح ب يدسجلا ىف سجنلا

 لوصو لبق قرتني . ًاموضم لسرا نا لولبمو نيطو بوصنمو مميت نم عناوو

 ولو كلذك هجو وأ ةبطر ديب الو ىزجيو ء ساوسولا ثروي ذا لمن بارتو ضرالا
 كسمي ال وأ فصنلا نم لقأ ىف للبلا ناكوأ ء تقولا جورخ فاخ نا الا ق رعب
 نيتن ورقمنيديلا ربو بارتلا ىلع عباصالا قرفيو ء ةسجن وأ هب لتبي الو بارتلا
 ضفنب وأ امه ريغب و أ ىرخالب ةدحاو افرفخامهضفن دعب نيتنورقم ريغ وأ نب.اهبالد

 ١ نيرخنملا نيب امو ه.هي و« رمك أ أ هللا »الئاق هجولا ىلا ء ايهيف خننلا وأ ةدح ىلد لك

\



 . ٧ ( ميتم م اكخأ ركذ )

 ىلعا وأ . لكىميبو ابدن نيلاب ادبيو ىرخالا نطابب لكرهظ حسميو ةبرض برضيو
 ىرخالا تعطق اذا ةدحاولا يف خينشلا هب حرضو(ق)امحب اهنطب حسمي لهو (ق) لك

 وأ . ةدحاوب زيجاو [ ق) بدن وأ . ليلخت الو نيتحيحضلا .ينطاب حسمل ةراشا هيفو

 نا طق هحسم ىلص اذاو ال ذأ . هنم هجولا حسم هركيو مع نا عبصا وأ . نيعبدا
 ك ( قا] ءاش

 نيديلاففوأ هجولا ىف بارتلا نود خسملا مع ناو ث مع اذا دحام ةنلاخرضتالو
 ضفن نسي الو الثم هطسو وأ هجولا حسم لوأ ىف نيديلا بارت لوزي نأب زاج

 تعطق ناو (ق)ضغن نا ممينلا دسفي الو امهل امحتبرض دمب امهيف حفنلا وأ :نيديلا
 ‘ ضرالا ف ًاربظو انطب اهعضو ح ههجول ةدحاوب مميت تلطنر وأ تدسف وأ فك

 ناو عارذلا مطق نا اهدضعو ةعوطقملا عارذ نطاب ىلع ةللاسلاب حسمي وأ 2 نطب الوأ
 الف اتمطق ناو ث اهب هياو ةب اهحسمو ةحيحصلا عم هب . محيت فكلا ضب قب

 فكلاتنل نا وأ . رذمل فوغل فوفلم حسميو ك الثم ءوضولا ؤأ هيوني وأ مميت

 يف ولو ةحصلا ض رمللو ،هدوجو « ءاملا دقنل هضقني و ( ق ) اهمصمم ىلع حسم
 ضقنو هدعب عرشتالو تقولا ىف ةداعالا تبدن و طقف اه حصو تحص وأ . ةالص

 هضقني ضيحل وأ ى ىرخا ةبانج الا هضةني { ةدح ىلع ةبانج ميت ولف ث هلصا

 ًاءاجنتساو اهنرق ناو « سافن وأ ضيحالا هضقني ل ساننل وأ سانن وأ ضيحالا

 ضقتنيالوأ (ص ) وهو دحاو ضقانب لكسال ضقتنا مميقب نهنم نين ا وأ ًاءوضوو

 ؛تقولالبق زوجيال هنالو ى ةالص لكل بلطلا ريزكمتبجي هنال ء هضقان ثدحام الا

 , لبق زجي لو ى قاب وهف دجنب مل نأف ءاملا وهو ضقانلا دوجو ةفاخم ريركتلا نا هيفو
 اضيأ هيفو ى هيلا رطضي نأ نع الضف تقولا لبق ةالص الو ةرورضلل هنال تقولا

 ةالص لكل ضيرملل هتيافكب لوق ل.تحيف ء ضيرملا محيتلةشيال كالذب ليلعتلا نا
 ميتي وأ . ءاملا مدعل ميت نم ىلع ةالص لكلل هبوجوو ء ضقان ثدحي وأ فشي ملام

 (قا) عمجي نا ةالص لكل

 



 ٨  3اهضرف خيراتو اهماكحأو ةالصلا ىلعمالكلا) ( )
  

 قب ولو ىأ ( نينس رشع ىلإ ولو نمؤملا روهط وه ( ملسو هللع هللا ىلص هنعو
 ىرخا دعب ةرم معيتلا ىلع قب ولو دارملا وأ . خيشلا هيلعو نينس رشع ثدحالب

 ث عقت الو دانعت ال ناكو او ةنكمم اهنأ الا ةميظع ةنلابم لوالا ىفو (ق) نبنس رشع

 ءاملاكوهف رثكا هريغ ,ناكو لق نا الا هدي وأ ههجو حسم نم عقو بارتب مينيالو
 ديعلاوأ . ءاملا دوجو مم ولو مغينب زاجوأ . ضرئلاكل ننلاو (ق) زاج وأ .لمعتسملا
 ( قا ) ننسلا لفنلا نمو امهتوف فاخ نا طقف ةزانجلاو

 باب
 جرخ ضرف هيلع نم لفني الو لنو ةنسو نيتنسب ةرجهلا لبق ةضيرف ةالصلا

 ىلع باثي امدعب ضرنلا ىدأ نا هيلع باثي (ت) باثي ال اولق قاض وأ هنقو
 ىلا ناضمر ءاضق ترخأ دقو الفن ةشئاع موصت امكو } هرثابك م بات نا هتانسح
 . بونىف ارص امهناكنفايهلاقتنالدشأ امهو حمرلاو طئاغلاو لوبلاعافدب تهركو ناش
 نبأ ملعولو لوقيام هقنيال ناكنا وأ . ثدحأ نا وأ . هلجر كرح نا وأ . تلطب وأ
 نازعلدوعقلا هلو ء ثدحي ملام كلذك لخدي مل نا تحص (ت)(قا) مملا ةبلنكوه
 ناو ةالصلا حالصا ىف هنال هنيح ىف أرقيو ‘ ن لخدي و اثودح هل نثدح نا

 بوثلا قوف نم هتروع سم ناو س ركذ نم هيف وهام ررك ناءرقلا أرقي ثيح نكي
 وأ . هنلخنم يربال تانتلاو ايندلا رومب سفنلا ثدحتو ثعلابو تضقنا ناز
 اهنال ةهاركلا حصت الف دمعالب امأو ث دمع كلذ لكو (ق)(ص) وهو نهب تلطب
 نا تحصو ء فلكم ريغ ىمهاسلاو فاكملا قنح يف ىهو ث ةسل ماكحالا نم

 دعب نأ وأ . اهدسفي وأ . رعشلاو بوثلا فكبو عولط وأ بورغ ةفاخم تذنلا
 ( قا ) اهلوخد

 وأ . دمعالب اهضقنيال وأ . اه حالصا ريغل ناءرقلا ريغب اعامجا مالك اهدسفيو
لوقب ىزارتحا طحم اذهو ء نالني مدقت فالختسالا ىف مامالا لوقي نا زوجي



 ١٦٩٦ ( ةالصلا ضقاون ىلع مالكلا )
  

 هذبجلاروهشملاو ء قاحسا ىبا لوق نالفايمدقت لوقو اهل حالصا ريغل لوقبو 2 اعم
 حالصا ى رابخا وأ ايهن وأ ارما ناءرقلاب ملكت ناو ے تلق ناو برشلاو لكالاو
 ء الب هئيجيف همي نا « ةالصلاىلا منق اذا » الثم فعر نم لوقكن اءرقلاب هتالح

 ءوضو همزلو :ريك زعو رذع الب ادمع اهضقان قفان وأ . خيشلا رهاظ يلع دسفت مل

 ( قا)ام ةقدص و . ةلسرع و 7 ةريبك لكب امهبجوم دنع ةظلف.و

 لسغ فعر وأ ءاقوأ حفسو شدخ ناو ء ت.زا ةظلغم ثيدحلا درو ذاو

 هلسني وأ . تدسف رخآ وضع وأ هبوث نم سجم ناو ٥ دمعتي ل نا ىنبو أضوتو

 بوثلا نم ءقلا لسغ رسعتي نكلو (قا) شدللاب ضقتنت وأ . ىنيو أضوتيو

 سبل وأ ارهاط اناكم لخد نم ىلع ةداعا الو ى رخآ هرتسي ملنا ابوث لدبيلف ابطر
 ىف ردق نا ديعي وأ (ص) وهو عوزنلاو لوحتلا ىلع ردقب ملو سجن مث ارهاط ابوث
 صاصرلاو ديدحلاو ساحنلاو لجرال ريرحلاو بهذلا نم ىلوأ سجننملا و (ق) تقولا

 اهسبل ميرحتب امهيلع صنلل نيلوالا ادع ايف (ص) وه (ت) ىكملاب وأ . نهوحنو
 ىه وأ . ىلوأ ةبيرلاو , ارايتخا ولو سجنتملا ريغ ةاقالم دسنتالوأ . رامكامهسبالف
 ' هنقيتم ىلع مدقم هسل ىف كوكشملاو (قا) اهنم ىلوأ نهف مارحلاك

 الوأ . ةرخالا وأ . اسمخ وأ . طوحأ وهو ث هعون طلاخذم سج دجاو ديعيو

 ناو (قا) تلذكالوأ . ةدحاو وأ . اسمخ طلاخي مل ناو دعب هثودح نكمأ نا

 الا محللا لطاب وهو(ت) ارهاط هن ونظمب وأ . ةدح ىلع لكب ىلص هباوثأ سجم 73 :

 ىنكاهعطق وأ سجنلا ةهج لسغ ناو (ق) نظلاب ةيوقتلا عم رهطلا ةلاصا ىعار نا
 داعا اهضقان ثدح ناو ء تفصتنا اهلعلف نيفصن هقشو اطسو اهملع ناو { تنيعت نا

 ناو (ق ق ) ةماقالا رع ديعي و أ .ىدنع ةينلا لامجاو لوخدلا ةين دعب م ارحالا نم

 يلصيو ‘ لكلاداعأ هر زوجتام رعغ ىلعلوأ ا نم هنا نيبت وأ > ءوضولا ضقان ثدح

 طارتشا (ت) ىمفأ اهتشهن لچر هيف لعج جوبذم بلك ف وجك ةرورضل سجنب
١٧



 ١٣٥ ) عاقبلا نم هيف ةالصلا حصن الام (
  

 وأ ، سجنت نع كلذ ةطلاخم ولخت الو ء ةاكذلا هلحن رهاط هنا لوقلاب ةيوةن مذلا

 اذا » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هتومل ليهست امارح هنوكو هسيجننب كح دقو هطارتشا
 ةرهاط ةقرخكو ث تاذلب سجن وه امب ةاوادملا مرحم هنا هبفو « ةلقلا اونسحاف ملق
 لكل لعجيو سجنلا نع ان وص اهجاتحا وأ اهعزن قطي ف اهسجني حرج ىلع لمي
 ىلصاهعزن قطي ملف ةسجنب فل ناو (ق) ةدحاو يفكت وأ . اهسجني ولو ةرهاط ةالص
 ، بناج وأ فلخ هالع وأ سجنل لفست وأ هلع يلصي ام فرط سجن ناو ك داعأو

 ناوأ (ص) وهو تدسف سباي سجن هبوث سم ناو ث اهتحص لهس وبأ راتخاو تدف
 ترشاب ناو ( قا ) تحصوأ . تدسف سجن نم ارهاط افرط سم وأ . سجنلا هالت
 . ةثالث وأ . عرذأ 77 ت ت م نا وأ . تدسف سجنب الصتم ارهاط ه۔أر وأ هلحر

 (قا)هرشابنا وأ . ربش وأ . عارذ وأ

 كرشك هل قحال نه وأ دعتب ناك نأ الا لصوتسا ولو ربق ىف ىلصب الو ٠

 مامحو ةرزجم وأ ء ةلبزم نم رهاط ىف تهركو ع سجنلا لازو طقسو فلقأو غابو
 الئل ديعب نم بلاج داو ىفو اهريغ وأ ةرارجي ىذؤي وأ ء ىذؤب الئل قيرط ةعراقو

 تحص وأ . اهيفو ةبعكلاىلعو سجنلل باودلا قيرط ف تدفو اهدسني وأ . قرفي
 ىتحزجنمل هتراهط ىف ًاكاش كلذ نم عضوم ىف يلصذا وأ .الغن نا وأ . اهما ةلباقت: اهيف

 .ةروفزو أ .رامن و أ (ص) وهو سجلل لبالا ن رطعم ىف اهنع ىهنو (ق ا ) هتراهط ا اهن

 تهركو ( قا ) ةجاحلل ةداعلا ىف مم راتتسالا وأ . اهنيع ] نم ى ] نجلا نم اهقلخ وأ

 وأ ء رابشأ ةئالغكة رتسب دبالو ‘ لوبلا نيبني ملام منغلا ىرأم ىف تزاجو ي رهطنا

 نع نيترهاط نيترتسبو دوجسلا عضوم ىلا عرذأ ةنالن نم لقأ ى سجم نم عارذ
 ةرتس الب تحص وأ . ةدحاوب وأ . عبس نم لقأ ف نبب و ولو ث انمج دنع فكلا

 تارذع ثالث ولو ث هلصأ سجني م ناهرادبحب دتميو ( قا ) اقلم سجنلا س ملام
.ةرشع وأ . ةعبس وأ . ةثالث سجنلا دعب نا ةرتس بج الو ؛ ادعاصف تام هنج



 ١٢٣١ ( عاقبلا نم ةالصلا هيف حصن ام )

 رهاط لسنمهركيو ، سم الب ابناج وأ افلخ سجن برق هركتو ( قا) رشع ةسمخ وأ

 رشع ةينامنوهو دجسملا ميرح سيجنت مرحو ى دوجلا عضوم ىلا عارذ نه لقأ ىف
 ( قا ) ناعارذ وأ . نونامث وأ . نومبرا وأ . اعارذ

 حابي الف هنع عونمم هبحاص نال بوصغملا ىفو « قورسهو بوصغمي تلطبو
 كتكردأام ثيح اولص » ثيدح ءاقبل هيف تحصوأ . هفرصتىف ناك ني> حابياه هنم

 هيلع تامرحم اهيف هعاجاطضاو هيثمو اهيف هدوعق نال بصاغلا ريذل وأ . « ةالصلا
 ك لظكه يلا ىوتسي ام عاننتسالا هريغل لح امك( ص ) وهو هفوقو اذكو صاعهو
 ةسينكو ةعيبنم رهاطىف تحصو ى بصاغلا نذاب (ص) ىلع ةب وصذملا رادلا لخدت الو

 هجوو ضعب (ص) و (ان )مالسالا دعب ينب ايف تلطب وأ . تنم وأ . هيف لاثما

 دعب ام مالسالا دعب امب دارملاو (قا) هل ةيوقتو رفكلا راعشل ةماقا كاذ نا عنم

 زضيالو (ق) مادق نم ناكنا وأ . لاثمت هيف ايف تدسفو ى ملسو هيد هللا ىلص هثعب

 ددج الب سأر رمضو سأر الب ناويحلا لاثمت وأ ے ناويلا ريغ لاثمت

 نيعتيو ى ةالصلالع ظفحلا ديزمل تتبنا امو ، عوضملا ديزل ضرالا ىلع ىهو
 فوصك امهريغ ىلع تلطبو ى رضلا مدع دنع ىلوأ ضرالاو ء ضرالا ترض اذا

 ىف كلذو رثكاللو انل بسنو تهرك وأ . تحص وأ . (ان ) هب ىلصي ام لكو دلو

 انه خيشلا رهاظو طقلا ضب ىف امد وجسلا ربتعي وأ . ايهريغو دوجسلاو مايقل

 صجوندامملا نم نهوحنو بشو حلمو ةخبسك هسم دسفتال ايف فالا اذكو (قا )
 ساحو صاصرو ديدح وع سع تهرك وأ . رثك الا دنع تدفو ئ دامرو

 نيزتتام دبال ةجوزتم ةمال كلذ زيجاو امهب الوأ . ىدنع رفظ وأ رعشب ولو ريدزقو
 (ت) ةضف ىلع تحصو « اهنعال كل ذك ر يرحؤ .نهذ سع لجرلا نعو ء اهجوزل هب

 تدسنو( قا ) هلكك لذ نمءحىشسم الوأ . اهسمي دسنفتالو فرسلل الوأ (ص) وه

 اطولخم هلك كلذ ىلع زوجو (ق) الوأ . قصنلي صجك ر يغمو هب قصلي ىرث ىلع
فاك نكمم ريغ ىف تدسفوأ لئاح الب ماعط ىلع تهركو هيلع اشرفم وأ هيلغ ام



 ١٢٣٢ ) سلا تاولصلا تاقوأ ىلع مالكلا (

 لصف
 اهؤطابت سيلو ى اهعافترا ةياهن نه سمشلا طاطحنا روهظ تقو رهظلا لوأ

 عضوم لكف دهاي ؤطابتلا اذه نال ءامسلا طسو عافترال هتب راقمو طسوتلا دنع

 ڵ كولدلا دنع ًاطابتل كلذل ناكول اضيأو برغملا ىمقأ وأ قرشملا ىمقأ ىف ولو

 لباقم لدتعم لظ اقرش لزني ناب فرميو 4 كانه فقتال اهنال سمشلا فوقول الو
 دب هترناد نع وتسم ىف لدتعم لظ جورخو رصعل هاواس اذاو ، بطقلل هفرطب

 انتهاءالنقص٬واذا ةلبقلا لبقتسم هارسيب سمشلا ىريال نابو ء رصمااف ةدايزلا هتواس

 تابحمبرأ ةدايزبو (ق) افيص وأ . ىدنع ءاتش لو ءامسلا رثكأ مطقبو ث هانمي اضاغ
 لوأ نم موي لكف مادقأ ةعبرأ ىلع مدقلا ىف رشع يتا نم عبصالا ىف سمخ نم

 ىف نيتبح صقنو ث رئاني لوأ نم موب لكبف نبصقنبو ء ربنتش نم يناثلا فصنلا
 طا ريقالا فصن و مادقأ ةسمخ ءىنلاف ةمنهلا سمشلا تلخد اذاو ءليربالوأنم موب لك

 نامدقفءمماعنلا ىلا طاريق موب لكديزيف ث نانبزلا ىلا طا ريق موب لك صقنيو 2 مدق

 ةعامجلل هريخأت وأ هريغ ىف ليجعتلاو رحلا ديدش ى داربالا لضفالاو « سدسو

 لبق رهظلا رادقم وأ . لاوزلا لظ دعب هلظ ءيشلا ةاواسم هرخآو (ق) ةماقلا برب

 ءامسلا ىرس الو ءاملا وأ ضرالاب اهفرط لصتي نأ وهو اهنرق بويغ وأ . اهرارفصا
 (ق) اهدحأ ردقب ىلوالا رخآ ىف وأ . ةيناثلا لوأ ىف ناكرتثنو ( قا ) امهنيبو اهنيي

 ىتح ةالص تقو لخديال » ملسو هيلع هللا ىلص هنمف ءاشملاو برغملا نيب كلذ لثمو

 رصعلا هێيف ىلص تقو ىف رهظلا ىلص هنا ىورو ةكرش الف « ىرخالا تقو جرخ
 نا لصالا نال ىلوأ لوالاو رهظلا رخأ ليقو ء هنقو نع رصملا مدق ليقق ، سمأ
 ميدقتلا ىف صخري مث رصملا تقو الوأ نيبي

 امو و اهتقو لوأ رصعلاو اهتقو لوأ رهظلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص

 لوأ رهظلا امود ىلصو « اهل تو رخآلاو لوالا نيبام » لاقو امهينقو رخآ اهالص

 



 ١٢٢ ( برغملا تقوىلع مالكلا )
  

 كولدو ءاشعلاو برغملاب كلذكو رهظلا تقو رخآ رصعلا ىلص امو رصعلا تقو
 كولدلا وأ . اذه ىلع بورغال ناتدتمم ناتالصلاف ءايسلا طسو نع اهلاوز سمشلا

 ىف رهاظلاو ء ةمللتلا لابقا ليللا قسغ لوالا ىلعو ( ق) برغملا داراف اهلكاهلاوز

 تقوو رايتخالا تقو نبب لسو هيلع هللا ىلص هنا تاقوالب ثيداحالا فالتخا

 ةرورضلا

 ناو ڵ رش ىف عاعشو هريغب اهبيغم ةاواسمو ث ةلبقو اقرش اهترح لاوزب برغملاو

 , دتميو ث هوجولا ركت وأ ى هيف ران روهظ وأ ؤ تيبلا بشخ دع مدعبف باحس ناك

 اهردقب ءاشعلا صتخت هنا الا هلكو أ هفصن وأ . ليللا ثلث وأ . رمحالا قفشلا بويفل

 وأ . اهدمب نيتعكر وأ . (م) هب حصت امب اهردق وأ . عيبرلا وبا هبو رخآ نم

 بويغ دعبام نا اك" ءاشعلل الو برغملل اتقو سيل ةئالالا لاوقالا ىلعدمب امو عبرأ
 اهزيمي نوكي ناب بيذلا نم ةاشلا تزيمام وأ . برغدل الو رصمال اتقو سيل نرقلا

 (قا) ةيمرلا عضوم وأ . اراهن ناك ول هناكم نه هنع

 برغملا اواصام ةرطنلا ىلع ينما نم ةفئاط لازتال » ثيدحو لضفأ هليجمتو
 برق برغملا اموب لسو هيلع هللاىلص هنالصل بابيا ال بيغرت « موجنلا اورب نأ لبق

 ةثالث ىأر ىتح اهل هريخأتل دبعأ ةثالث رمع قاتعاو ى ءاشعلا تقو لوأ امويو ءاشعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هربخأتل همزاتال لب ء ةبقر هتنكالاو بابيبا ال عرو ةدايز منأ ا

 الو ء طلغ حمر ردق قرشملا داوس عافترا برغملا لوأ ناب لوقلاو ء رمام ىلا اه

 ملسو هيلع هللا ىلص هدهع ىلع اوناك دقو ث اهتقو لوخد دعبو برغملا لبق لقني .

 دعب ليقو ث هيف اهنع ظقيتسملاو ةركذتملا ىدؤت لب هيف ىضقتو نيتعكر نولصي
 برغملا ةالص

 ٠ ءاشعلا تقو » ثيدحل( ص) وهو (ش) و ( م ) و ( ان ) رمحالا ءانفب ءاشعلاو

بينيهنال (ح) هعضوم نع هدعب ضيبالا باهذ وأ .رمحالا قفشلاو «قفشلابويغ



 ٣٤ ) رجفلاو ءادملا تقو ىلعمالكلا (

  

 قداصلاك رمحالا دمب وهف ى سشلا عبتي اد ناك ولو هيف ادب ام دعب قفا لكن ع

 دع ضيبالاب الا ديال ء احبص قدادلإب لب بذاكلاب دعب ال اكف ، بذاكلا دعب

 بناكلاب دتعيال امهب دتعبال رجالا دب ضيبالا لاقي دق هنا هيفو { ءاشع رجالا

 قداصلاب دتعا امك ضرع ضب هيف نال هلبق رمحالاب 'دتءيلف ليطتسم امهيلك نال
 ةرقصف سمش هلوأ ىفو ڵ س.ثف رمحاف قدادف بذاك ليللا رخآ ىفف « ضرمملا

 هاشملا ىلص » لسو هيلع هللاىلص هنعو (قا )برغملا ةالصب لصتي وأ . ضيباف ةرمخ
 باحسلا ناكناو ء عبس فصنو ليلا عبس كلذو « ثلانلا ةليل رمقلا بيخ» دنع
 .ناضمروءاتشوأ (ص) وهو هريخأت لذفنالاوموجنلاراغصروهظبف سمشلا بيغم ىف
 وبا هبو رجفلا وأ . فصنلا وأ . ثلثلا هرخآو ( قا) اوهتجا نا وأ . هليج وأ
 هتزجأ ءاثملا هيف ىلص ناو رتولا نيبو اهنيب اكرتشم ءاشعلا رادقمب ليللا رخ اف عيب رلا

 (قا) ءاشملا توغيفهب لاغتشالا هل زوجي الو 2 هبوجوب لولا ىلع رنولا هكرتب ىععو
 لوخدب ةظلغمو رهك اهكرات مزاف اهتقوب ةالص لكو رمع وب أ بيبح نب عيبرا

 راشتناب رجتلاو ى امهكآرتشا (ان ) دمتعملاو ةفيلخ نب نانع ورمع وبأ هراتخاو ةيناثلا
 > رجألل مظعأ هناف رجنلاب ؟اورفسا » هلوقل رافسالا وأ . هردابت لضفالاو ءوضلا

 ىق ةرملل روهظ ىرورضلا رخآو هيلا لاطيو ردابي وأ . ىرايتخالا تقولا رخآ وهو
 ىرورضلاو (قا) ةيلفسلا م ارجالاب اهلاصتا و أ . رمقلا نم ءوضلا لاوزو برغملا
 تقو هلكو ةنم تقولا عيسوتو ڵ ىرايتخا هلبق امو اهتقو رخآ نم ةالصلا رادقم

 هلوقو ( ق) (ح) هلبق ىزبحتو اهردق قب اذا بجت وأ (ش) و (م) و (ان) بوجو
 هللا ىلص هلوقب صوصخم « اهتقو لوال ةالصلا لامعالا لضف أ » ملسو هي هيلع هللا ىلص

 نا الول » لسو هب هيلع هللا ىلص هلوقبو « رج الل ىوقا هناف رجنلاب اورقا » ملسو هي هلع
 هل وقو « هغصن ىلا » ىوربو « ليللا ثلث ىلا ءاشعلا ريخأتب مهنرم أل قما ىلع قشا
ةحابالل ريخالا اذه لاقي دق هنا الا « منهج حيف نم رحلا ةدش ناف رهظلاب اودربا »



 ١٣٥ ( ميغ وحنب هبتشا اذا تقولا تامالع )

  

 نيلا لخد اذا نمياكد ربلا ىف اولخدا اودربا ىنعمو ث رجالا ةرثكل ال ليهلاو

 حابصلا لخد اذا حبصأو
 ديوجت ىلا لصوتي هب ذا ةحلصملل داشرا وأ . رجألل بابحتسا داربالا اذهو

 رثك أ هبو لضفأ درفنملا قح ىف ليجعتلاو « " صخ وأ . بوجوال وأ . ةالصلا

 وأ . ديعب نم نوتأي نب ةعاجلا اديقم (ش) راملا دلبلب صخي وأ . ةيعفاشلاو ةيكلاملا

 ‘ ا « رحلا ةدش ناف » هدريو هلوال راهنلا درب لاقي۔امك تقولا لوأ اولص اودربا.

 .صتخت ؛ ال ةيمظعالا نا هفو ءارجأ مظعأ | وهف ةقشم هف تقولا لوأ نأب اوجتحاو

 رصقلاو رفسلا ىف ماملا زوجي هنا انبهذم نم ال مهبهذم ن ٠ كلذ لاثم قشأ وه امب

 'ةماقلا دع ؛ عارذ ىلا ديدشلا رلا ىف رصعلا ريخأت ضجمب راتخاو ماغلا ن ه لضف أ وهو

 تقولا هبتشا ناو ةتس انلق نا ةيناث وأ ى م دقأ ةعمس ةماقلا انلق نا مادقأ | ةمست كالذف

 ء برق امم هلبقو سمالا نف ةعنصلاو درولا وحنب لدتسا باحس وأ ى غ وحنب

 جلا ىو وأ اليل ر ةرفصبو اليل الا رهظي ال مجح رويظبو توانتلا هيف روظي الو

 يمري ال سين ىذو لقثم ضيرمو رفاس (ان ) ىلوالا تقو لوخد نظ اذا
 ةنناثلا رخآ وأ : ىلوالا لوأ ىف ولو عمجو نيب رذع يذو لام وأ سفن توف فئاخ و

 ىلوالل ےقيو اهمايحا ةين باوث هتاف ةحارلا ةينب ناو ةنسلا ءايحاو ةصخرلا لوبق ةينب
 اهرخأ كلذ ريغب اهلصف ناو هجوو ةيناثلا ماقا لس اذاو اه هجوبو ةناثلاو اهيونيو

 ريضالوا . اهردق اهريغب لغتشا وأ برش وأ لك أ وأ ماكت نأ الا ال وأ . اهتقول
 ) قا ( هنم دب ال مالك ريسيب

 تقو لوا جلا ىونيو .رتولا ريخأت زاجو رتولاو برغملا ةنس ءاشعلا دعب لصتو

 تقو لخدي ام وأ . لوالا مرجي اه وأ . امهنيب ام طسو ولو ىوني وا . ىلوالا

 عجلا ىوانلو (ق ) بجاو وأ . بدن ةدلبب ماقأ اذا رفاسملا دارفاو (قا ) ةيناثلا
 لصف هيلع مرحأ ناف هل سيلف تقولا رخآل رخأ نا الا مجلا ىلع مرحأ ولو ىتيرفتلا
نا ولو اعامجا ةنلدزملاو ةفرع يف زاجو ء رفاسملالا عمجالو أ . مالكو أ ءاعدك ءىشب



 ٦ .{ ةالصلا اهيف زوجتال ىتلا تاقوالا ركذ) (

  

 نيبت نا الا ةداعا الو داهتجالا الا رجنلل امو (قا)(ح)امهيفالا زوجيال وأ امحنطو

 ةماق وأ حمر ردق عفترت ىتح سمشلا عولط دنع ىلعي الو ث هتقو لبق يلهم هنا

 وهو تركذت وأ اهنع من ةالص ولو لكي ىتح اهبورغو لوزت تح اهاوتساو
 رتوالا رجلا عولط دعب الو (قا) نندلاو وهوأ . اقلطم ضرفلا ىلصب وا (ص)
 (قا ) هنع مان وأ هيسن وأء هيضقي ضرف لكر امهيا وأ . اهءاشعو هلا الا وأ . ةليللا
 ةلزلزك ببس تاذو ةيضقملاو ةيسنملاو اهنع مونملا الا وأ . رمعلا ةالص دمب الو

 (قا) ننسلا ءاضقو كلذ الا وأ (ص ) وهو تومو فوسخو

 بتع اهالص تقولا وأ ةعاجلا توف فوخ هننس لبق رجنلا ةضيرف ىلص نمو
 دح الو هلك ىنا اهرخؤي وأ . عولطلا نكي ل ام ةعسوم وأ . تقولا ىقب نا لسنلا
 نم قافا وأ سافن وا ضيح نم رهط نم مزلي الو (قا) لاوزلا اهدح وأ . اهل

 ىقب ناو ى رجفلاو رصعلا عولطلا دنعو رارفصالا ىف سا وأ غلب وأ ءامغا وأ نونج
 نا وأ ى ريظلاو وهف سمخ وأ رصعلاف ( ق ) هنودب وأ . ريطلا دعب برأ بورغل
 ىب ناف تقولا جورخ لبق هنئاظوب هن وكردي ام الا ميلع ام وأ . امهالكف ةكر
 كردأ نا وأ . اهنم عوكرلا كردأ نا وأ . طقف رصملاف رهطتلا دعب ولو سمخ رادقم

 نا ىضمي وأ . متي نا ىلا كسمأ بورغلا فاخ اذاف ةالصلا لخديو ى هتمزل مارحالا
 ةهكر ةالصلا نم كردأ نم » ثيدحل مارحالل ربكن وأ . مكر نا وا . ةمكر تمت
 رجفلا اذكو مني ىتح لخدي ال وأ . ىه ام ةمكرلا ىف مهفالتخا ىلع « هكردأ دقق
 (قا ) عولطلل

 (ان) ةعيرشلا عورفب بطاخم هنال رهطتلا نيح نمال سأ نيح نم كرشلاب دتعيو

 مالسالا نال ريطتلا نبح نم وأ . اهنقو لوأ نه ةالصلاب بطاخم وهف (ص) وهو
 ل تضاحو اهردق الا ىتبي ال ىتح اهنرخا نمو ٬ (ق) تقولا نم ىضم ام هل بج
ترخا نا اذكف رخآ نم اهرادقم هدنع بوجولا تقو نال (ح) دنع اهمزلت



 ١٢٣٧ ) ئ الاو ركذلا نم اهدح نايبو ةروملا رتم بوجو (

-- 
 _۔۔س۔»

_ -_- _-_ 

 وأ . اهرادقم الا قبي ملو كلذ وحن ناكوأ نج وأ تام وأ هيلع ىمنا وأ تسننف

 | هيلع ىغملا ىضقيو (ق (( ص ) وهو تربطو احصو يح نا ءاضقلا هيلع ببي

 رخأ نمو (قا) هلوخد دعب هنع ىغا اموأ . لقأف سنا نع ىا نا وأ . هتاف ام

 نبح وأ . اهرادقم قبي مل نيح وأ . اهنئاظوب اهرادقم قبي مل نيح رفك ةالصلا

 ( قا ) تقولا جرخ
 لصف ١

 اوذخ » ىف ةنيزلا وهو (ان ) و مجلا دنع اهريغكة الصلا ىف ةروملا رتس بجو

 ةيمست ةالص ىأ دوجس لك ى أ « دجس. لكدنع » بو>جوال ر .الاو « كننيز ز

 ردصم وهف ةالصلا يأ هيف دوجلا نوديرت عضوم لكو أ . ضعبلا مساب ركف

 .لفتحيف هب نيزني ام ةنيزلاو بدنلل رمألاو (م) اهيف ندي وأ . ناكم مسا وا

 ءىش ال عساو بوثب ةالصلا نع ىهنلل اضيأ روظو ردص رتم بجي وأ ةالصلا ٣

 ةروعو (قا)اضيأ ةمالا سأر وأ . نكمأ ام ديلاو هجولا ادع ام وأ . قناع ىلع هنم

 (ش) و د (م) لوخدالب وأ . انمح دنع ايلوخدب ةيكرال ةرسلا نه ةمالاو ديعلاو رلا

 نب ريشب دبعلاون رحلا لجرلا يف لاق هبو امهنيب امو نيذخفلا ظيلغو رعشلا تبنم وأ

 ةأرملاو (قا ) امهترتس ىمتشي ام اهييدث ىف ناكناو ناتءوسلا وأ .بوبحم نب دمح

 ةئالثلا رتس نس نكلو (ان) نيفكلاو مارحالا يف هرتس مدعل هجولا الا وا . ةروع

 وا أ(ح) ة ةروع اضيأ اهمدق وأ ( ص ) وهو ةنيز نهب نكت ناو ةالصلا ريغ ىف

 اذا هل ليق « اهيمدق روظ ىطنفت ة ةأرملا » ملو هلع هللا ىلص هلوقل (ان ) ةروع هريظ

 دنع فشكن ىذلا هنال هرهظ ركذو هلكل اق دقو «اربث ىخرن ه لاق فثكتي

 اليل وأ تبي ىف تلص ناو ةالصلا ىف اهنك نطابو اههجو رتست الو ( قا ) ىشللا

 تحص وا . ران ءوض الب ىنجا اهآر ولو اليل ال وا . تلطب قنع وأ سأر ةفوشكم

 (قا) ةبكرلا تحو ةرسلا قوف ام فشكي



 ٣٨ ةالصلا يف سابللا نم هنع يهن ام ركذ) (

  

 نفكلاو هجولا ادع امو امهنيب امو ةبكرلاو ةرسلا ادع ام رتس بجو امناو
 عسوو ث جرقلاك بنجالا ىلا ةبنلاب هسنن ىف ةروع هنال بنجالا ةرضح رياب ولو

 وأ اهنذا ىف ءىش نود تلص ناو اهريغو ةالصلا ىف بنجالا ريذل كلذ فشكف

 اهلجر ىف ءىشب وا ركذ امب حص زبيقلا دارملا ناك ناو (ق )ال و . تدسف اهنع

 رصنت هجولا وهو هروهظ نم اه دب ال ام الا ىا « اهنم ريظ ام الا » لام هللا لاق

 الا وا ى بوثك هؤانخ" روصتي ال ام الا وا ض هب فرعتو قوذتو مشتو م ماكننو هب

 (ق ) (ص ) وهو ةيبصلا وا . ةنلابلاك ةقهارلاو دحاو بون ىزجو الحكو ا امناخ
 (ان ) ءامالا نم نهريغك ةيرسلاو ةجوزللاو ةردملا ةمالاو قهارملا ىف اضيا امهو

 لوصو لهسي الف بناج مفر الب دسجلا ىلع بوثلا دش وهو ءايلا نع ىهنو

 قتاع ىلع رازالا فرط يمر و ] (ص) وهو اضي ] ع كرلا لهسي الو ضر ألا ءاضعال

 نميألا هقناعو ىنملا هدي ىلع هفلخ نم ةيناث هدر عم كلذ وأ.ةروملا فشكتتف رسيا
 هيبناج دحأ نم هعضي م هريغ هلع سيل دحاو بوثب لاتنالا وأ . اج امه.طغف

 اذهو هنم جرف يلع ءىش ال بوثب ءابتحا وأ . هجرف هنم ودبيف هكنم ىلع هعضيف

 نميأ قتاع ىلع رازالا فرط ىمر نعو (قا) دعاقلا ةالصو تايحتلا ىف ريخ ألا
 فشكتيالايف بوثلا فارطأ قرفتوهو لدسلا نعو 2 ءابتحا ضعب هامسو فشكتت
 ىه ةيلدتم لي وارسو ةلالغ هسدلك اضرع وأ الوط مادق وأ بنج وأ فلخ نم اهيف

 فيكت نا وأ .نهب تدسفو ءتايبارعالاو انئاسنساباك اهيلع طبرالبةرتاس هيلع

 « ةكوش ولو دقعا » لوقيو لدساا هركي ملسو هيلع هللا ىلص ناكر ( ق )(ص) وهو
 سم نأ وأ . بهذلاك هسابل نع هيهنل سس ناو ريرح بوثب لجرلا ىله تدسفو

 نا اهيف ةالصال عزنيو برحلا ىف لحو (قا )سم ولو تح وا . (ص) وهو

 ةريثك مالعأ : وأ . ةعلرأ وأ . مارد ة ةرشع وأ . سالب نيعبصا عضوم زاحو نكمأ

 همرحو رهماط هن ل سجنتملا ىلع ريرحلا مدقيو (ق (قا ) نيعبصاك دحاو لك ضرع {



 ١٣٩ ( هقيطم ىلع اهيف مايقلا بجو)

 زوجي ال اب ىلص ناو ( ق ) تاذلا مرحم ر ريرحلا نأل سجنتملا وأ ةرورضلاب لاز
 ( قا) ىدأف ةالصلا رمأ هز الالوأ . ايدن وأ . اتح داعأ تقولا ىف دجو 7 ٠ ةرورضل

 ءاضعألا ىكحي اب تهركو اليل ولو حسفت وأ ةقرل ندبلا بجحم ال امب تدفو

 رجحو بارتو تبن و ةرفح وحنب هتروع اراس ًادعاق ىلص دجي نمو ، دشلل وأ ةقرل

 ةعامج ناك ناو ث ًمموم ربدلا هنم رتست ضرالا نأل ادعاق ىلص دبي مل ناو ث هم ول
 مهطسو ىف مهنم ماما لص كلذك

 لصف
 . ىف مايق نيليطم ىأ « نيتناق هلل اوموقو » ىلاعت هلوقل هقيطم ىلع مايق بجو

 نأ ىلع ليترتلاب طقف ةحنافلا تامكر ىفو ةءارقلا رانك لو ل,ترتلاب ةروسلا تامكر

 دانتساب تلطب و ء رصعلاو رهظلا ىف ةروسلا ةءارق ركذت انموق بتكيف ثيداحالا

 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو = تهرك الاو هيلا دنتسملا لاوزب عقي نا دوعق ىف وأ هيف
 لعننل انا رمع نبا لاق « بشخ نم دومع ىلع محالا هذخأو نسأ امل همايق ىف دنتسي

 وأ ، نادناوأ ؛ طئاح دنتسا دانتسا الا امهقطي ل نم و رجالا نم صقني هناو.كاذ.

 .رهشو قاطأ ام لعنيف الوأ . دنتسيف هدحو ضرالا نم موقي نأب رهاط وه امم هريغ

 قاطي الامو ( قا )درطي ال هنال فمضو طئاغ وأ لوبل مايقلا قاطأ نم دعقي الوأ

 هيندعقم ىلعوأ . تايحتلا تادعق نم ةدعق زجاعلا دعقيو ى قاطم ريغكف ةقشمب الا

 مايق ةيوستلا حجارلا (ت)لامشلا نمىربكلا ةنانبلا ًاكدقم امهنيي اجراف هيلجر ًابصا
 نم رغكأ عوكرلل همامأ هسأردي وأ .عوكرلا نم ضفخأ دوجسملل مويو (ق) ًادومقوا

 (ق) قاطأ نا دجسي وأ . ركمي وا دوجملا

 سلج ول اك قلتسا و أ البقتسم نميال هبنج ىلع عجطضا دوعقلا نع زجع نمو

 (ت) ىويو ءاقلتسالا ىلع مدقي اذه(ت)البقتسمرسيالا ىلعف دجي مل ناو لبقتسال
 ءهيفضانخسا ال ةلبقلل ولو هنا عم ءاقلتسالا ففلكتيو ةلبقلا ريغل الا ءاميالاروصتيال



 ٥ ١ ) اهتامالعو ةلبقلا ىلع مالكلا (

  

 ردق امب قطن و هنيكء ايالا نع زجع نا و.دوقلا ىف دملا يلوقىلع اهيلا ءاميالا روصتيو
 هنم اوتأف ءىشب مكترمأاذا » ثيدحل ىدنع قيقحنلا وهاذه ى فيكردقي ل ناو
 .اسمخ وأ .اتسوأ . 7 ضبمب دنع (ص) وهورهك ءامالا قب ناو « منمطتسا ام

 دحأ ىلصي ال » ثيدحل هيلع الف (ت) زجع ناو (قا) ةالصلا ريبكت وأ . برا وأ

 هعبتيو هيلو رهكب وأ . تيملا نع ةالصلا رذن ءاضق زاوجىف رثأ دروو « دحأ نع

 لقعي ل نا هيلع الو (ق) ةبارقلا قوةح ةلج نه كاذو هبلق وأ هن..لب

 لصف

 بسح لاتقلاو ةنيفسلا ىفو ةبادلا ىلع اهيلا ما رحالا ىزجحيو ةلبقل الا ةالص ال

 ديحوتلا لهأ بي راح ملعتو , ةرورض الا ةباد ىلع ضرف ىلصي الو } ناكمالا

 ىلع ربقلا ذا هيلع رمالا لمحيو نيي وأافق ىع مضو هناو سأرلا نبأ لع اذا روبقو
 ناو ث ءاشعلا قفشو لزانملاو ردقلاو سمشلا برغمو ملطمو برقملابو 2 ردان افقلا
 رغصلاب اهطابضنال ىلوأ ىهو ىرفصلاوأ ىربكلا شعنلا تانب انه رسيألا ف لعجي
 _)) حتتالةيقن لب(ت)نيدقرفلاو ىدجلا نيب م وهو بطقلاو اهعافترا ةياهن دنغ

 هريغك اهيلع رودي ءىضم مجن ىدجلاو ء ءاضيب عارذ وحم امهنيب ىدملا دعن ىهو
 لفسأو نيئيضم ريغ نامجن شعنلا نيبو هنيب ىرغصلا شدلا تانبرخآ وه ىدملاو
 نيدقرفلا نايمسي نائيذم نان وه هالعأو نبئيض. ريغ اضيأ نامي وه شدلا

 ىدجلل رثالا ىفو ء براقتموأ دحاو ةلبقلا نأش ىف بطقلاو ىدجلاو تانبلا كحو
 ى هتلباقم ىهو ميجلا حتنب بونجلاو هتيحان نم وهو لايشلا حيربو \بطقلا كح
 سمشلا براغم نم روبدلاو ء اهنم برقيامو ايرثلا علطم نم ابصلاك اهريغو

 هتلباقم نملو ء ىرسيلا فلخ رصمو ث ىنملا نذألا فلخ قارملا ىف لعي
 ةبقثال مجت بطقلا نا نالا ملاعلا ي داصرالا هلع ترجو نييكلملا دنع روهشملا )١(

 هزكرم نم رهدلا هكرحت مدمل ةقث هودقتعا ما رهظي و ٠0 نيمدقالا ضمىبل ىأر ةبقث هنوكو

 ملعأ تلاو . بوك أ ىل" ليلد كلفلا ةآر٥ ( بوكللتلا ) ةطساوب اقرشم هتدهادق



 ١٤١ ( ةالصلا يف بجاو لابقتسالا )

 سمشلا مقت نأ ةفرعمبو رهنو لبجو ةيرق وحنبو ث هءارو ماشلاو ڵ رسيالا ىلب امح

 ىرسيلاوأ ىنيلا نبملاىلع وأ ء نيبجاحلا نيب لاوزلا دنع ةلبقلا البقتسم هدلب يف هنم

 انق اهيف بطقلا الو عضاوملا هذه لاشلا دالب ىف ؤدعت الو ث نيبجاحلا ىلا ليمت وأ

 ىف كلذ بحطديف بوزنلا دنع هنم مقت نيأو رسي ألاو هرهظ نم نميألا بكتلاو
 اهدهع قلا ةاذامحلا هيف ىنتنت ًاضوم لصي دق هنال درطم ريغ ( ت ) هرفس

 لصف

 دجسملا يف ةيراس ىلا ىلصي الو ء اعامجا تنيوع نا اهنيع لابقتسا بجو
 نإو ث سأب الف بناج ضعب ىلا ةيراسلا لمج نأب اهرتست مل ناف اهل ةرتاس مارحلا
 لاك.ثا الو اطخ ىف رذعي نكل داهتجاباذكذ تيب يف نكر تاس لاح وأ تدعب

 قرشملاو برغملا نيبام » ثيدحل مجلا هيلعو ةهجلا وأ . دارملا مهفيل نم مهوتي امك هيف
 مهنرا دنسالو ةبعكلا ردق نع جرخي ثيحب فصلا ةلاطازاوجلو« ةنيدملا لهال ةلبق

 ربخ لوبق اذه ىوةلبقلا تلوح ليق امل ديدش زرعحتالب ةبمكلا وحن ةالنصلا ىف
 دجسم ءانب لك ىف رهاملا سدنهملا ىلا :جيتحال نيملا ةقفاوم طرش ولو ( ق ) داولا

 سدنهم الب دجاسملا اونب ةمالاو نوعباتلاو ةباحصلاو ء دجوي ال دقو فلكت كلذو

 ىهو ث اهل ةلبق ةبمكلا بابو ء ةرجملا نم نان ماع نم نابعش فصن ىف اهليوحتو
 .لاق هنأ الا سابع نا نع اذكو هريغل وهو { مرحال ىهو 2 ةك۔1 وهو ، دجسملل

 نم يلع اسايق اهتفلاخم ديعيف (ش) دنع ةهجلا ةباصا.بجاولاو مرحلل ةلبق دجسملا

 (ان) داهتجالا وأ . سابع نا نع الوق الا اعامجا ديدي هنافتقولا لبق ىلص هن أ نيبت

 ضعبو قرشمل ضوعب ىلص هنا ليق امل (ص ) وهو اهتنلاخمي ديعي الف (ش) ليق (م) و
 تذضم»لانتف « برغملاو قرشملا هللو » لزتف ملسو هلع هللا ىلص هولأسفےيغ ف برغم

 تقولا ىف ديعيوأ . رك ذ بيترت وأ ليلعت تازمق خيشلا لوق ىف ءافلاو « كتالص
) قا ( هينف الاو اهرندتسا نا هدعب ولو بت و . هف ةداعالا بدنت وأ
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 4 دهتجي دلتي الو دهتجا هدبيرل ناو ى نيما ريغ ولو اهفراع دلق اهيف ريح نمو

 فلاخو دهتجا اذا ام" )3 الوا . ةجح هنال رلعا قفاوو هنلاخو افراع انيما دجو ناو

 هنأ عم ةطوح .هيفو تاهج مبرال ىلصي ريحتملا نأب لوقلا فعضو ، قفاوو هداهتجا
 نم ىلع للبقتسا . ببي الو ء اهضرف قلا هناهج ىف ةئمكلا ةهج قفاوي الدق ذا مت ال

 ىضميوةلبقلل ةباد ىلع ىلصملا مرحيو 2 هيوني و امهوحن وأ سبح وأ ضرمل هيلع ردقيال
 نكمأ نأ لبقتسا دوجسلا وأ عوكرلا لصو اذا نكل يشاملا اذكو هليبس ىلا

 لصف
 اكر سي الا وأ ن؟ ألا هجاح ىلعة ةرتس بصن ًاذفوأ | ام ةالصلا دي رل بدن

 رثك أ وأ رابشا ةثالث اهلوط ًادمص اهل دمصي الو ، لمني لسو هيلع هللا ىلص نلك

 هنكح;ج مل ناو « مم ولو مالسف اورقتسا » ملسو هب هيلع هللا ىلص هنعف لق أ وأ

 ءاح ك اطخ دب : مل ج نموا ‘ مومأمال ة ةرتس مامالاو اهنم وندلاو ، ةضرتعم اهمضو بصنلا

 الو (ق قا ( هد دتعي ال وأ . با كوأ . الاط وأ (ص ( ىلع اض رتعم ثيدلا هب

 تيهو بنجو « ناتتكن هينيع قوف بلكو ا ض ءاسفنو ضئاحك كلذ فلخ ام رضي

 > عجطضي و أ دعاق مان و 6 بوتكم ريغلو ةب هب ا حولو ‘ ةدقوم رانو لجعو ة هروصو

 روذعم ريغ غلاب فلقاو كرشمو ناويح نم ولو لباقم هجوو ربقو سجتو عبسو
 س نود يذ تدسف اهنيبو هنيب كلذ ناك و أ ةطخ الو ةرتس نكت ناو ى درقو

 رقأ وأ . هدجسم ىف ناكنا وأ . ثالث وأ . . سخ وأ . هدجسم ن» عرفأ

 دنع : ناك وأ . مناثكدعاق م مان اهعطقي ال وأ . ىلوالا ةنالثلا الا « اهعطقي ال وأ"
 ءىش اهمطقي ال ؤأ . هللا ريغ ةدابع مهوتي ال نبح ال مألسال ءدب ىف رانلاو ربقلا وحن
 اهلصي امنا عيب رلا لوق هنمو « متعطتسا ا. اوءرداف ءىش "ةالصلا عطقي ال » ثدحل

 ثالثب امهنيبو هنيب كلذ ناك نا تدفو (ق ( رجافلا رو اهطةي و رابلا رب

 رثك أ وأ عرذأ



 ١٤٢ ( ةدابعلل طرش ىهو ةينلا ىلع مالكلا )

 لصف

 ىلا رظنلاب دبعت اهناف أ ةينب الا ةالصلاك اهنكح ىلع علطم ريغ ةدابع حصت ال

 ىمنت اهنا ىلا رظنلاب اهانعم لقع ولو ء رهجو ريسو ةءارقو ددعو تاقواب صيصختلا

 ه ةلعلاب هنع ربعي دق ناكولو ةلع ال امهل مزال اذه لاقي دق نكل ركنملاو ءاشحفلا نع

 ؛ رارسالا نم ىلوأ ضرف وه امم كلذ وحنو ضرفلل مميتلاو ضرفلا ةينب روجلاو
 ةالصل وأ رهظلا ةالصل معي : هلوقبو ث رهظلا ةالص تام ر عبرأ ىلصا هلوقب رهجيف

 ننسلاو همميتب وأ هموضوب رخآلا ضرفلا ىلص هل أضوت وأ ضرفل معيت اذاو ء ضرلا

 لضفك نيعبسب رهجلا لفن ىلع رسلا لفن لضف نأب ثيدهلا ءاجو سكملابو لذلاو
 ء ضرانب لنانكم وهأملاو مامالا ىتين فل انن زوجو « ارس ضرفلا ىلع ارهج ضزنلا

 . لفانب ناسو : ضرانكء. ةتئاف مامالا ةين تناكنا وأ . (ش) ضاقب دؤمو

 انمج هبو ةالصلا نيع ىف اهداحتا بجب وأ . انضعب هبو رهاظب رصامك ةيواسه وأ
 دارملا نا هيفو « هب متؤيل مامالا لعج امنا » لسو هيلع هللا ىلص لاق (ح ) و (م) و

 مدقتلاو ةبحصلا نع رجزلاو هتعباتم

 (قا)كلذ نم ضب « ا ومكرافمكر اذاف » هلوقف هلككلذ دارملا نا باوجلاو

 بدنو ث ابرغم وأ ارج نكن مل نا ةيرغس وأ ةيرضح اهنوكو اقلطم اهنيع ىونيو
 (ص) وهو تخص ؤا . رخأت نا وا . تدسف اهيف اطخا ناو ث ةليللاو مويلا ركذ
 وأ . ةعبرالا ببس وأ . امهيف هلثم امهيف أطخلا نا ( ظ) لاو ةيب ردلاب ماعلاو رهشلاو

 ظاقيتسالا مويب ةيسنملاو اهنع مونملا ركذيو (قا) ضعب ( ص ) و طقف ةليللاو مويلا
 الو ةنح ةعدب وهو طرش ال ةينلل ةيوةت ظنلتلاو ةنسلاو رهشلا اذكو ء هتليل وأ

 , 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 اهعطق ناو دسنت

 لفنلا يف اذكو تدسف اهريغ ىف هناو

  



 ١٤ ) هل نطوال نمل ةالصال (

 للصذ

 عرج الا اهنم هحرح ال ةدلب نطوب امنأ و 6 ايذ دلا نطو وأ نطوب . نمل ةاام آل

 تاقوأ ىف وأ . اقلطم اهيف ثكمي نا ىلع ام ةرورض وأ ودع وأ طحق وأ شطع وأ

 دقع نودبو ةدمل هنطوي نا صخرو « مملا بلط تقوو ثرح تقوو فيرخك

  

 عضوم ىنكيو كلذ نودب ولو ث هعزن دمب هل ادب ناو هوحن وأ عوجالا هجرخي ال نا

 هنع ىنغتسي الو ى هرفس نم مدق اذا لزني ثيح ىه هيف ةزئاج ةالصلل نكمتم رهاط
 هركيو . ابوصغم وأ اندعم هنوكل هيذ ةالص ال ام وأ لقتني ام وأ عذج وأ فقس ال

 هل حص رهط اذاو ى زاج سجن اهضعب ةعساو اضرأ وأ ةدلب نطو ناو « هوركم ذاخمل هل

 هيفكي عضوك اقيض وأ ةيرقك امساو نطو ام دح نم لايمالا بسحيو هيف ماقل

 (قا) رثك أ وأ . ةرشع ولو ءاش ام وأ . ادحاو وأ ةعبرأ نبطوت زوجيو ةالصلل
 لقأ وأ ةعبرأ اهيبا وأ اهجوز وأ اهالول ناكنا الا ًادحاو الا ةأرملا نطوت الو

 قيقر نم .هب قلعت نم نطو لجرلا نطو ناف نهبف تمن رم ام ىلع رثك أ وأ

 اهتتكنو اههقيقرو اهجاوزأو نبلنط طيقلو قتعمو اهل جوز ال تنبو نباو ةجوزو

 ىف امهنا ناملعيف اغلب اذا ايفو ء سخلا تاولصلاب لفنلا دارأ نا وأ امهفلمتم ىف رهظت

 هيجوت ىف ىل رهظي اذك هلايما اجرخي ىتح ارصقي مل الاو كاذف هامنا ناف امه نطو
 اءاش نا الا ةين ديدجت الب هيلع اهعف اغلب اذف دلولك امه لب (ت) مث « مهمالك

 تنبلاو ةجوزلاو ةمالاو دبعلا تي وأ . هب قلعت نم نطو نطوب . ناو ث هعزن

 ةجوزلا نيطوت لطب دمب ديسلا وا جوزلا نطو اذاو ء (ق) نطوي مل ام اورصقي
 هبو ىونلاب وهو غلب اذا نيطوتلا ف هابأ فلاخي نا دلوللو ء دعب امل ةمالاو دبعلاو

 (ق) (ص ) وه ( ت) ىونلا هيف ىنكي وأ . ضعب (ص) و امهب عزنلاو ى ظفالابو

 الا امهيف ىزجي الو ث قالطلاو جوزنلاك عزنلاو ذخالا نا قطنلا طارتشا هجوو

عبرأ نم رثك أ ذخأي ال اولاق مهنا ىتح هعزنو نطو ذخأ اذكف ء اعم قطنلاو ىونلا



 ٥ ١ ( رفسلا ىف رصقلا ةالص مكح )

 ليقو ى ادحاوالا ذخأي ال ليق دقو ء ةجحال اهتركذ ةبسانم هلك كلذ نكلو
 ةعبرأ نم رثك أ ولو ءاش ام ذخأي

  

 ترصق مث امبرأ تضرف ةالصلا نا يلع لضفأ مامالاو ةصخر رفسلا ىف رصقلا

 مزلي ال هنا هدربو هلبق راهنلا تاولصل رتو وه ذا رصقي لف برغملا الا هيف نيتننال
 ةتملا وحنب ‘سقل ىجني نا رطضملل صخر دقف هب وجو مدع ةصخر ءىشل ١ نوكن م

 نييلا ةرانككى رييخ بجاو وأ . ) م ( نع رهشالا وهو هنس وأ . كله تامو الا و

 الا نيتمكر تضرف اهنأ ىلع (ح) و (ان )"نيعم بجاو وأ . راطفالاو موصلاو

 عفش رهظلاو مفش رجفلا نا ىنع ث راهنلا ةالصل رتو هنال هيف دزي . اثالثف برغملا

 مل هنال (ص) وهو ناتمكر هئاشعو هرصعو رضحلا رهظ ىف ديز مث عفش رصملا و

 هنا اهلوق ىف ريصتتلاو مامنالب ةشئاع دارمو « رفسلا ىف نأ لسو هيلع هللا ىلص هنا ورب

 اهتيب عم ىرخاو ةنئاطب ةمكرو نمالا ىف نيتمكر ىلصي هنا رصقيو هيف ي ناك

 ةروس ف ضزالا ف برضلا ركذف ‘ ارضح ولو برغم ةالصولو فوملا ف ىرخالا

 رصقلا ةالص ىف ءاسنلا ةيآ ليقو ء رفسلا ىف نوكي نا فوملا ىف بلاغلا نال ءاسنلا

 هاور < ةمكر ةرث٥ ىدحا رفاسملا ىلعو ةعكر ةرشع عس ميقملا ىلع > مالسلا هلاء هل و) )١()

 كاذب ةنسااىفملو رصقلا بوجو ىلع سن رفادملا ىلع هلوقو سابع نبا نع حيحصلا دنسملا ىف ةعأالا
 هتدص ر لاق 4 ] مالسلاو ةالصلا هلع هئم حص امو ةعل رمالل نملا وه ملسو هماع هللا ىلص لوسرلاو

 ضارعالا نآ كلذو بوجولا ىفتقي ام اولبقاف هلوة يفف < هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هتنا قدصت
 ذا بوجولا ةغيص ارلبةاف هلوق لب نيديعلا ىف ىلامت هتفايض نع ضارعالاك لح ال هتنا ةةدص ن٥

 ماكحأو ث دالا داز رظنا ) ةدملا قاطمو رغسلا قلطم ىف كلذب ةنسلا تضم دقو ح هفرصت ةنيرق ال

 ا۔ميف الا رفاسي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنال داهجلاو جحلاب هميصختل ثحو الو ( صاصجال نآرقلا
 كوبتب ماقأ مالسلا هيلع -:أال ةكمب حتفلا تقو اهماقأ يلا رمع ةينامث وأ مايآ ةعبراب هصيصختل الو
 ناتىكر رغلا ةالص » دهن هللا ىضر رمع لاقو ٠ ةالصلا رصت وهو ارهش نيثح ةوزعع ىفو ني رش٥

 «رغك ةنساا بلخ نف ناتهكر رغلا ةالص » رمع نبا لاقو ڵ « مكيبن ناسل ىلع رصق ريغ مامت

 ١٩



) ١٤٦ 

 اتمكر ال فوملا ةمكر اهدنع ربصقلاف ء نامزلا كلذ يف بلاغ هنال فولا ركذو
 نمب ىلص هنالو ء ةمكر نيتفئاطلا انلك لصت نأب ضارو رمآ هنال ارصقم هتمسو رغلا
 ( قا )ودعلا روضح لبق اهنوكرادي ةمكر اعم مو ه ىلص وأ . ةدحاولاب رصق

 اوعيطتسي . ناو ى ودعلل ةلباقم ىرخالا تناك ةالص ىف امهادحا تناك اذاو

 اهنم اورصةيو اولصي نا مهنكمأ ناو ، ةالص لكل اسمح دحاو لك ربكو دعلل

 فيخو ودعلا رضي نا و ء هنمضي وأ هللام وأ ةنيه ولو سفن ىلع فاخ اذا امكاولمف
 هجاوتو ىلصت ءىجت مث هئيجم لباقت ىرخاو مامالا عم ىلصت ةفئاطف ك ةأل هروضح
 ىف ريصقتلاو نيتمكرلا ىلا انح ترسصق مث امبرأ تضرف لوقن نا زوجب و ؛ ىلوالا

 (ص) وهؤ ( ش )و (م)و (ان) هوركملاو حابملا رفسلا ىفو هيف وأ . برقنلا رقس

 !رقت الا رفاسي مل هنالف ے برقتلا رفس اف الا رصقي مل ملسو هيلع هللا ىلص هنوكامأد
 كلذب لئاق الو « نهيف هرفس نال وزغلاو ةرمعلاو جلا رفس ىف رصقلا رصحيلف الاو

 كملعا » ثيدح مومعل (ح ) ةيصعم ولو رفسلا وأ . داعأ ةيصعملا رفس ىف رصق نف

 نا هيفو « ةالصلا رطشو موصلا رفاسملا نع عضو هللا نا ه ثيدحو « رفسلا ةالص
 ناريخ الاو (قا ) ةيصعملا ةف نذالاكه نال ىعاعلب قيلي الو فيفختلا ردابنمل
 انج هبو نيخسرفلا زواجاذا رصقيو ةتيملا وحنب ةيجنتلاو راطفالاو ميتلا ىف اضيأ
 نكمي الق درب ةعبرأ اماو ى ىطسولا ةيشللب مويك خ يسارف ةعبرأ ديربلاو درب ةعبرأ وأ
 . طفا ءاش ناو كنبا هبو مايا ةثالث رفسل هلزنم نم زرب اذا ول . موي ىف نهريس ةداع
 دنع (ح) مايا ةنالث رظنلا حيحضلا رظانلل قفالا ةفاسم نال (ان ) نهزواج اذا وأ
 ةثالث زواج اذا وأ . قفا ىلا قفا كلذف لبجك الع ام رومظ عم لئاخلا مدع

 .لايمأ ةثالث زواج اذا » لسو هرلع هللا ىلص هنا ىورو (م) نع ةياور وهو لايمأ

 ع نيخسرفلا زواجي ىتح موصلا بجوومامتالاو رصقلا زاج نهاون نا وأ . « رهق
 (قا)(م) نهوني مل ولو زرب اذا وأ . موصلا زوجيو رمعقلا بجيف

 



 ١٧ ( هرفس ىف رفاسلا مادام بجاو رصقلا )
 - ٠. ۔'
 ۔ . ۔۔ ۔»

 مكح ت توبث ةجلاو ( ان ز ) هطوب ا ام رصمف )1 4هاتم لاطولو رفاسملا رصقي و

  

1 

 ١ دحا و اموي ملسو هب هلع هللا ص اض أ ماقأ ا ولو 6 ةجح الا لوزب الذ رصقلا وو رعسلا

 6 رصقلا ىلع رشسال : ةماقالا داز ٢ لدالا ذا دبالل ة هجح ناكل لحرف رصي ُ

 لك اعبرأ جوزب و أ ىرتشا ناف " )جوزتي وأ .ضعب لاق اراد ىرتشي وأ ة ةديبع وب أ

 هب اهكلمت ام رثاس ءأرشلاكو 4 ناطوأ 4 أ هلف ىرخالا لايمأ نع ة>راخ ةدحاو

 ةناحدلا هيلع ىفمر هدلب ىلا دعي مل ام رصتلا رفاسا ىلع بجب هنآ نم ةنسلا تنيب امل ثلذو )١(
 ةنامم تماقا . نم اليلد لوسرلا لمف 7 بؤ. قح رصقي وهو ارهش أ بيغي مهنم دحاولا ناكو

 ةمامث نع هدنسم ى دجا جرخأ ٠ نيبرا لقو نينحب ا رمث و كوبت ني رش٥و جت :ذاا مام ةكمب رش

 اثالث برغلا ةالص الا نانمكر لاق رفادلملا ةالص ام تاةف رمع نبا ىلا تجرخ لاق هنأ ليبحرش نبا
 نبرمع ثكمو .ذ حجن و هيف مجن ناك تلةزالا وذ ر لاق ز زامملا ىذب انكنا ت ,أرأ تلقف

 مهثيأرف نيرهشوأ رهشأ ةعبرا لاق ىردأ ال ناج رذب تنكل جرلا اهيأي لاقف ة رثع ةخ وأ ةليا

 نيتمكر ني :هكر نولمي

 ًانطو اهوذختي ملام نينب رشع اوماقأ ولو نورفادلارمهقي نأ ةنسلا تضم ىرصبلا نسحلا لاقو
 هيلع هتنا ىلص ي :لا عم تجج> : لاق نبمح نب نارح ن٥ ةرضن يا نع ديز نب ىلم ىدر

 لاقو نيتعكر ا ىلصيال رشع ىنام هك م اق او ةنيدملا ىلا حجري قح بتكز ىلصي ناكف ملسو

 ملسو هالع ةنا ىلص هللا لوسر تحص . نبا لاقو . « رغ موق اناف ا رأ أ اولص > ةكم لهأال

 ىت> نيتمكر ىلع اوديزي ملف رغلا ىف نامنمو رمعو ركب ابأ تبحص و نيتعكر ىلع دزي ملف رفسلا ىف
 « ةنسح ةوسا هنلا لو۔ر يف مكل ناكدتا » ىل.ظد تلا لاق دق و ىلامت هللا ممق

 رع نع فالام . نب سآ نم ناثع ن , دلاخ نم هنلا دب٥ نب نابا انثدح لاق ديلولا ةسةب يورو

 <توميوأ هلهأ ا بؤب قح نانمكر رفاسملاة الص » لاق ملسو هيلع هتنا ىلص ءينلا ند باطخلا نبا
 انطو هيلا رفاس ىذلا دللا ذختي مل ام رصنلا ماسملا ىله بجي هنا ىه د تدحلا اذه

 ةباحهلا هلعج ركن ن ًاعبرأ ىنثإ ىلص نافد نب ناه نأ ىور امل لوتلا اذه نأ رهاظلا )٢(

 له أ نم ) لو ملسو «۔اه هنلا ىلص ءينلا تمسو دل .اا اذم تاه ت ن ل تعأ امعما لاةف فالذ

 ( هلمأ نم وهف دلبب
 هنم جوزت ىذلا دلباا لهأ ىن ًادودعه ناسنالا لعجي جوزتلا درجم نأ ثيدحلا رهاظ ىةتةم

 ر مامت الا هله بجذف

 ناو العف هنم جوز , ىذلا دل.ال انطوتسم نادنالا ربتعي ةماقال ١ , جوزتلا نأ لوعملا ه«۔اع ىذلاو

 ىوني الو دلب ىف شطبي ناكدصقلاو لمفااب اها ربتعي قر ةكللأ نع ن نطولا نال . دمعتي ال ناك
 انطو ةزلاب هذختي و هنم جورخلا

 مم ج جوزلا وأ راقلا كال:ها نم ريثك هلهغي مكدلب ىف نياهأالا و رودلا .ذاخاك طةن لفلاب امآ و
 نيدلا رون هققح امح ماعتالا هيلع بجي انطوتسه هرابتعا يف فاك اذه ناف ا.ه ام 7 رار۔تسالا
 نونب الو لام عفني ال موب نوثناني ممناف مهنيدب نونواهتي نيذلا هبيلذ هنه هتنا ىذر ىماسلا



 ١٤٨ ) هكحو ناذالا ىلع مالكلا (

  

 نانئمطالا دارملا نال رظن هيفو { هيف هل بسك ال هنال ثراب ال رادلا ةبه لوبقتك

 رشع ةسمخ وأ ءاهماقأ اذا وأ ( م)واش) مايأ ةعبرأ ةماقا ىون اذا : وأ .لصح دقو

 امأو ى فوخ ةالص خلا « اورصقت نا حانج كيلع سيل » ىلاعت هلوقو (قا) ( ح)

 ةالصو ذئموي بلاغلا ىلع فوللا ركذو رصق ةالص وأ . ثيدحلا نهف رصقلا ةالص

 ( ق)خلا « تنك اذاف » هلوق نم فوملا

 لصف
 ظافلاب ةالصلا تقو لوخد ىلع ةلالدلا اترشو ث مالعالا قلطم ةغل ناذالا

 هيفو ( قا ) ةلالدو ءاعد وأ . ارخآ ولو زوجيف اهب اهيلا ءاعدلاوأ . هلوأ وهف ةصوصخم

 عقو نا هدنع داعي وأ (ش ) و (م) رجفلل زوجي وأ . لبق ناذأ الو مالسالا ةريعش
 وأ . داحأ هدنع لعيحيو هلبق نذؤي وأ . نهيف دمعتي الو ڵ تاولصلا رئاسك لبق

 هلوق ضراعتو (قا)ةعمجال لاوزلا لبق زوج وأ . هرارمحا دنع لعيحبو هدنع نذؤي
 » موتكم ما نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الالب نا » ملسو هلع هلل ىلص

 دبعلا نا الا ىدانيف ديعي نا هرمأف « رجفلا عولط لبق نذا الالب نا » رمع نبا لوقو

 موتكم ما نباو ث رجنلا لبق ناذالا ىلع رمتسي الالب نا ىلع لدي لوالاف ك مان دق

 مويلا كلذ يف الا رجفلا لبق لالب نذؤي ال هنا ىلع ىناثلاو ث هدعب ناذالا يلع
 هلوقو ث لالب وه دبعلاو ةضراعم هذهف هلبق ناذالا هعاقيال ةئطخم دمب ةداعالاب هرمأف
 ناضمر ىف لزالا ثيدحلا نأب عمجيف ى مونلاب رمالا هيلع طلتخا هنا ىلا ريشي مان
 ناضمر يف امهالكو أ « اوبرشاو اولكف » هلوق ىلا ىرت الا هريغ ىف ىناثلاو ةصاخ
 لالب هبنيف ناذالا نم هيف نكمتي مل موتكم ما نبا نال مويلا كلذ ىف ةداعالب هرمأو
 تق حابصا دعب ناذا اذهف ء مان هللا دبع وه ذا موتكم ما نبا وهو دبعلا نا هلوقب
 وه اذه نا لالب نم لوالا عمسي مل نم نظي الف اولكأت الف هدعب داتعملا هناذا ماقف
رجفلا لبق هعقوب ىذلا هناذا



 ١٤٩ ) همكحو 7 ناذالا )

  

 (ان )تناك ثيح ةعاجلا ىفو دلبلا لهأ دجسم ىف ةدكؤم ةيافك ةنس وهو

 دلب لهأ هكرت نإ (م) نعو انل بسنو امهنع درةنا نمل ةنسو 2 امهيف ةيافك ض رف وأ
 ىفوأ .لايمالا ىف ناذا ىنكي وأ . ةعامج اولص نا الا درف لت حلع ضرف وأ .اولتوق
 بجي ال (ت) (قا) ةيافكلا ضورف رئاس ىف اضيأ كلذو ايندلا ىف وأ . ةزوحلا

 ىرخا هكرتو ةرات هيف الالب هب رمأ لسو هبلع هللا ىلص هنال ةعامج ىلع ولو رفسلا ىف

 كرتلل بدن « امكلضفأ اكمؤىلو ايقأو ان ذأف ةالصلا ترضح اذا » ثيدح ىف رمالاف

 ذا ء بوجو ىلع هضعبو بدن ىلع هضعب لمحي ال ثيدلا نوكل ال { روكذملا

 لك ىلع ةرافلاب هرمأ ىف بوجولا ىلع اللدالو ء رمالا هيف ددعت اذا كلذ نم عنام ال

 يثم وهو ث كرش ليلد هكرت نإ ثيح نم كلذ نال ناذالا هليف ممسي ال ىح

 لاوتالب ناتمبرف نيتداهشلا الا وأ (ح ) طقن لوالا بري وأ (ان ) مب رف ريبكمالا الا

 عبرت ىلوالا الا وأ . ربخألا الا ىه هنا هل صاخ درغه اريخا « هللا الإ هلإ ال » و

 «ةلاالا هلإ ال هدارفا هبهذ.لدأ لعو (ش ) لاوتالب ناتمبرهف نيتداهشلاو لاوتب

 (قا) اريخأ

 (ص ) وهو امهب وأ .لقعو لابقتساو غولبو مايقو رهاط بوثو ءوض وب حصيو

 ك جروملا ىبا دنع مالكب دفو ث رهاط ريغو عاسو بكأ رو دعاقو لفط نم زوجيف

 هنسحتسا اذا اذكبو اذكديزبجعا لاةي هنسحتساو هب رس ىأ لئاو وبأ هب بجعاو

 (قا)ابنم دب ال ةجاحل نكي نا وأ . راكناف زمه الب بجع اماو ٤ هب جهنباو

 دنع لوقحي وأ . ثيدحلا ىف هب رومأملا اهنال (ص) وهو هتمباتم هعماسل بحتسيو .

 نا وأ . ىلوتم الالب نأل لقي ملو لوقحي لسو هيلع هللا ىلص هنال اقلطم ةلعيح لك

 ع ىلوتم وهو لالب ناذا دنع لوقحي لسو هيلع هللا ىلص هنال“ىلوتم نذؤلل ناك
 ةلوقملا هجوو ( قا ) اقلطم اعم لوقحيو هعبتي وا ."ىلوتم هنال تلوقح لقي مل هنا هيفو

ةماقالا ناذالكو ء ركذ اهنال اهلدب ةلوقملا لعج هب هللا ركذي ركذ ةلجلا يف سيل هنا



 ١٤٠ ) اهمكحو ةماقالا ىلع مالكلا (

 لسو هيلع هللا ىلص لوقي ( هللا لوسر ادمحم نا دهشأ ) قلا وأ نذؤملا لوقل عماسلاو
 عابتاو ناتضيرف هيلع مالسلاو ةالصلا نأل ث هللا لوسر ادمحم نا دهشا لوقي مث
 اهادأو هللا اهماقأ عماسلا لاق ى ةالصلا تماق دق متمل لاق اذاو ٤ لفن نذؤلل
 ىلع ىج ةالصلا ىلع ىح رجفلا ىف نذؤملا لاق اذاو ذ ضرالاو تاومسلا تماد ام
 مومع رهاظلاو ء ىلوتملا نذؤالب انباحصأ ايهصخيو ترربو تقدص عماسلا لاق ء حالفلا
 لاق نمو ، حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح هلوق ىف ربو قدص هنا ىوني هنا الا هريغ
 . هلوسرو هدبع دع ناو هل كيرش ال هدحو هللأ الإ هلإ ال نا دمأ ) ان أو هدعب

  

 هذه بر ممالا « لا نمو هل رفع ) الوسر دمحو ان.د مالس الابو اير هللا تيصر

 ىذلا دومحملا ماقملا هثمباو ك ةليضفلاو ةليسولا ادوم تآ ث ةماقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا
 ةعافشلا هل تلح « هتدعو

 لصف
 هتين رابتعا ىلعو هتينسب لوقلا ىلع ناذالا نم دك 7 مجلا دنع ةنس ةماقالا

 نا ال دعت نا نسي وأ . هتلزنم تسخو ةالصلا اهكرأت ديعي الف ، داحآلا قح ىف
 اليلق ىسن نا الا وأ . اقلطم اهكرتب ةداعالاف ةضيرف وأ . ىزجي ال اك ماقأ وأ ىسن
 صوصخ ىف اهايا هلاتحال « ايقاو انذا » ثيدح ةيضرفلا ىلع لدي الو ى مرحأ ىتح
 كلت رادةم لواطت نا الا هداعا مارحالا لبق ائيش اهنم ركذت نمو ( قا )ةعاجلا
 ىتح اهميقم دومقو راورسالاو ةالصلا ضقان اهضقنيو 2 اهيف ملكنك اهدعيلف ةالصلا
 دمب نمت رم ةالصلا تماق دق ةدايزب رم ام ىلع ناذالاك ىهو ث ةالصلا ىلع ىح لاق
 لزغملا ةكلنك اهيف عارسالا بحتسيو ( ق ) ( م ) ريبكتلا ىثيو درفت وأ . حالنلل
 نكسمىأ موزجم هناف ناذالا فالخب بارعا ًاضي أ كلذو ث عارسا يأ اهل مزج كلذو
 ىف كلذب لوقلاو ى ىلوالا تايحتلا ىف عرسي ملسو هيلع هللا ىلص ناك اذكو فقولل
 نكسي 1 لصو ىتمو نكس فقو ىتمو ( ت ) ةماقالا وأ تايحتلا نم اهيلا وهس ةحتافلا



 ١٥١ ( ةالشلا ىف فوقولا ةيفيك )

 (ص) وهو اهمملخادريغ ةعاجلا ةماقا ىنكن الو ء كلذريهب ريضالو فقولا ةينب الا

 دجسملا ريغ فولو ( ت ) ةبسانمو ةطوخ هيف هلوقو امناو فص ىف متي مولو ىنكت دأ

 هيزجنف فوفصلا ىلكدارملارظناو ( قا ) تضقتنا ولو وأ . فوفصلا ضقتني مل اه

 اذا (؟)هراسي ادحاو الجر ولؤ ةمامالا هب حصتاملقأ :نال دحاو فصالا قبي مولو

 تضقتنا اذاف ى . عجلا لقأ اهنال فوفص ةثالث ضقتنتم اذا دا.رملا مأ ء دحا وبالا ليمل ِ

 ضقتنا نا هيزجمتالف ةقيقحلا فوفصلاب دارملا وأ « ةريثكف وفض تيقب ولو هزجن

 ظفل نم ردابتملا ىلع ايرج لوالا ( ظ ) )او الثم دحاو هنم بهذ نأب دحاو فح

 بلسلا قايس ىف لك وه ىذلا عجلا

 هرأ . ةتئاف ةضيرفلالو ى هتيضرفب انلق ولو رتوو ةنسو نذنل ةماقا الو ناذأ الو

 ءانب نهل ( ش ) امهبحتساو ءادنلا يلع الو ق ق ) ( ص ) وهو ةيسذملاو اهنع مونل

 اهنيعب ةلئسم ىف اصن نهؤانئتسا دري ملام" قلطم نهل لماش لاجرلا باطخ نا يلع

 مهناف ناذالا نبع ىف درب لو ةلجلا ىف نهنوص ضفخ فف صنلا درد ولو ناذ ألا نيلف

 كلاجرلا نم انذؤم نهل لمجرلسو هب هيلع هللا ىلص هنا درو دقو ث هل ةجح الو لطاب وهو

 هنو نبترم ( هللا لوسر ًادمحم نا » نلقي ىتخ نمقي وأ ( )م ) و خيشلا اهاك ةماقالاو

 ) قا ( انض

 لصف
 ةبصق لوط وأ . عباصأ عبرأ وأ . ةمامح وأ . لغن ضرع نيلجرلا نبب عسوب

 وأ ، لادتعا مف رثك أب ريش الو ( قا ) ىسؤم انمع طقل ىف امك اهضرغ وأ . طسوأ

 نب دحاو مرمأك ىربكلا اهنانبب هارسب ميدقت تدنو ض هيدي ىلشريو ض وأ لقأب

 ڵ اهلك ةالصلا ىف اهدسج ةأرملا مضتو ( لصالا ىلغ لضفأ ةيوستلا ( ت ) مانالا

 دوجسلا عضو» ىف رصبلا نوكب ختسيو 4 م نا هيلع الو مضت مل نا داسف الو

 ىلا فوقولا ىف وأ . هيماهبأ ىلا تايحتلا ىف وأ « هنكر ة ةنهج ىلاف دوجنلا يف الا



 ١٥٢ ) مارحالاب اهيف لوخدلا ىوني (

  

 رثك أحتفوأ ارظن دحأ وأ ضغأ ناو اهتدهاشم دنع ةيمكلا ىلاو ( قأ ) هيتنجو
 داعأ دعتي م ناو ث ةرورسذل الا داعأ ادع ضايبو داوسو ةملظو رون نيب زيب امم

 ًاتبعتسم ض زنلا ءاداو ةلبقلاو برقتلا ةينو عوشملا مزلو « لع ردق كل ذك قب نا

 برقتي مم ! ناو ى ظنلت الب ةينلا ىزجو 5 باتعلا فوخو باوثلا ءاجرو هيلع هت هل

 انأ امو _ ىلا _ تهجو ينا » ميهاربا هيجوت ديزي نأ بدنو. بي ملو ىععو تحص

 _ىلا۔ىكسنو ىالص نا » ديزي نأو ( ش )بجو وأ (م) و (ان ) « نيكرشملا نم
 لوأ انأو » لاق وأ هركذ ناو لق طسبو نبماسملا نم انأو داز ءاش ناو « ترمأ
 كناحبس » املع ملسو هللاىلص انئىبن هيجوت بجوو ء زاج ةوالنلل ًادصق « نياملا

 قا ) دعتي مل نا وأ . هكرتب ةداعا الف ( ان ) ديك أتب نس وأ خلا ٤ مهلل

 . . هتالص تلطالاو لامجاو زاجياب هيجوتلا بقع هبلق ىف ةينلا رضحو

 مارحالب لوخدلا ىونيو (ق ا ) لصفلا نم ارذح (ت)اهراضحا زوجيالوأ . ىلوالا
 اك ادح رشعلا سيلو ههصنك لق أ وأ ارشع ولو هركف هيف در يف الا هل باون الو

 لب هلبق ايفو هف رمعملا ةهج ىلع هيف هرك ذي مل هنال ارخآ ثيدحلا ىف هركذ نم .مهون
 نا ىلع ءانب باوث هلو تحت وأ . ضب ( ( ص ) و اهداعأءىش ىف هدري مل ناو ث اليثمت

 هنين بو زعل ىنعملا رضحي مولو 2:لاق مكو لعف مكو ىلص مكوأ أرق ك هتفرعم وه اهلقع
 ىح لصيلف ناصقنلا ىف كشي ةالص ىلص نم » لسو هلع هللا ىلص هلوق هل لدي و

 هنا ملع امالا ىأ « اهنملقعامالا هتالص نم هل بسحي ال دبعلا نف ةدايزلا ىف كشي
 رمأ مهنتلا نع هلغش ناو ) قا ( ) ص ( وه (ت ت ) اهكرادت هتافو با ون الب وأ . هلهف

 لك مهغل هبلق رضحي نأ باوصلا امناو ى ناك ني لع نا نا تحصو ڵ كلذ زهي مل ىنيد
 ضقتنالو ًاساوسو هدعف باسحلا فقوم هبلق لغتشي سيقلا دبع نب رم اع ناكو ى ظفل

 (ص) وه ( ت ) ناك نأ ع ن ,نا ال وأ . اهمامت دمب داعأ هركف ةبيغ تلاط ناو 2 هب

ضنبي نأ لش ه اهيف ىصع وأ ى ةبصعم ىون وأ ى , ءىش ؛ فيكت دمعت ناو (ق (



 1 ( اهظفل نايب _ ضرف مارحالا ةريبكت )

 . اتلطم ثدسف وأ . ىفف حلصأ زوجي ال ام هلابب رطخ ناو ى هنيح نم داعأ املسم

 ( قا ) سكملاب وأ . ديحوتلا ر.أ ىف وأ

 لصف
 اهنا لوخدلا دعب مارحالا ةريبكت خيشلا لوق ىنعمو ضرف مارحالا ةريبكت

 لخدي الو ث اه لخدمو اهنموه رادلا بابكىعف لخدت اهب ذا ةالصلا لبق امم تسيل

 اولص» س هملع هللا ىلص لاقو ءا ليلح ملستلاو اهمع رح ىهو ( ان ) اهب الا ةالصلا ى

 م دكؤم ةنسريمكتلا نم اهريغو( م ( لوخدلا ةين اهنع ىزجم و و ٦ «ىلصأ ىلوتي أر ك

 وهو , ةنسو النن ىمسيف ةدك ؤ هريغ ة 7 أ . ليق ك هف ذ ذوذش الو ضرف و أ ) ان (

 نا مهنم امعز نآرقلا ربغ لاقالا.رئاس ىلع مارحالا ةريبكت ىتح هلك وساق ذاش
 ( قا ) أطخ وهو بجنتال ةنس اهلكء ريغ لاوقالا

 هللاو لجا هللاك هانعم ىف امولوالب وأ (ش ) ربكألا هللابو ربكأ هللاب مارحالاو

 هلل وحنو كلذو اذب وأ . مظعالا هللاو لجالا هللا وو هلك كالذب وأ . مظعا

 ربكأ هللا وحن ىف دارم ريغ هنال ليضفت ةغيص الب ظعلا هللاو ليلجلا هللاو ريبكلا
 ناف 2 اهيف هيلع داز ىلاعت هنا لاقي نا نع الضف هتمظع ىف هرعغ ىلاعت هكراشي مل هنال

 ءاههوحنو ريبكو ليلج ىنبب امهوحنو لجاو ربك اف هتمظع ىنعم نه تسيل هريغ ةمظع

 ىن هريغو هللا ةنص ج زاج امكر اذكه ةغالا ىنعم بسح ليضفتلا ةاعارم زاج ولو

 طقف ربكأ هللاب وأ . ع | هلوسرو هللا ةباحصلا لوقك ةقيقح امعفالتخا عم دحاو ظفل

 تناك امك هيلع ىنملا ىف هاواسام لح ىلع ةنيرق نكت كت مل و هاوس وري مل ذا 77 وهو

 اهلكا لوأب دق لب ى ميرحتلا ىف اهلكسا ىلع ىماتيلا لام فالتا ًاتلطم لمح ىلع

 هيف لهس رمالاو تعنلا ماهيا فيرعتلا ىفو انل ( قا) ازاجم فالتا لكل ماعلا ىنعملا

 ى عرشلاوما ملالاب اهيلع لد ولو هتدا ةمظعلا ىلع لدي الام يزجي الو ء دارملا روبظل

ميحرو ملعو ريدقكو محرا و ملعا و ردقأك



 ٤ ٥ ١ ( اهمكحو اههضومو ةذاهتسالا )

  

 كش ناو ث لوخدلا لبق هنم ردص هنال انطق دب ا. داعاو مرحا مرحي مل نمو
 ديقيو عجري وأ . هلا عجري ل هتزواحجم دعب وأ .اعاما مرحا هلح< وهو مارحالا ىف

 رهجلاو ء هءارو نه مامالا عمسي و رس ةالص ىف ولو روج وهو ( ق) (ص) وهو دعب ام

 ريغال اهينذا عمست اهنا ليق ام الا ةارملا يف ولو (ق) بخجلاب نم وأ . نذالا عبسا
 وأ هدعب وأ مارحالا غ نيديلا عفرب (ص) ىلع تدسفو « بسنا هب اهذخا من

 ةدايزو عفرلا ثيداحأو ك لامشلا ىلع نيمماب ذخالاو نيمأتلابو را وأ ضغلا دنع
 وأ . اهحضو مدع مهوتي ىتح هدعبو نيعباتلا نامز ىف اهعضو رثك ةعوضوم ذخال
 يذاتسال اقيفر رباص نب دمحا رفعج وبا ناك نابح وبأ لاق ( ق ) كلذ لكف تحص

 عطقب سلدنالا ناطلس هدعوتف ةالصلا يف هيدي عفري ناكو ث ريبزلا نب رفعج ييا

 رمهم ىلا برهف هعفرل هيدي

 لصف
 فيعض وهو . ارهج وأ . رمع نبا هيلعو (ص) وهو رهجلا دنع ارس لوقن

 عيمسلا هللاب ذوعأ وأ (ص) وهو ميجرلا ناطيشلا نم هللب ذوعا ةريره ينا نع يورم
 ء نايحالا ضمب ىف هلوقي هنا ملسو هيلع هللاىلص هنع ىور اكم يجرلا ناطيشلانم ميللا
 وأ ( ص ) وهو دوعسم نباو يلعو رمعو ركب يا دنع مارحالا دعي ) راكلا هللعو
 رسلاو (قا) ماجعالا دوعتي مل نا وأ . لم ةديبع يبا نع اعم ايورو قلطم هلبق
 اهذعيف (ص) وهو ضرف يهو باجللب نم وأ نذالا عام۔ا مدع عم فورحلا عطق
 وأ .داعا الاو اهيلجر ثلاثلا دحلا لبق اهركذت ناف اهيلعو الوأ (ص) وهو اهكرات
 ةكرا لوأ لا اه ريخأت ىلوالاو ركذت ىتم اهلاق ين ناف ى اهكرت 7

 ( قا) دمعت ولو ةداعا الف لفن وأ . ةعبار ولو هركذتا ةيلاتلا

 لصف
فيسلاب اهنال ةبوتلا ريغ ةروس لك لوأ ةيآ اهدعب امو يه وأ . ةيآ ةلمسبلا



 ) اهكحو ةلمسبلا ( ٥ ١٥

  

 ناو ديمي ًادمع ةحتافلا نم اهكراتف (ح) و ةياور ىف (ش) و (ان ) ناما ةلمسبلاو

 دمب ركذت ناو (قا ) ةحنانلا تخ نا الوأ . اهنش ام مم وأ . اهيلا عجر اهركذت

 ال ثيحاهدمب امب هدبلا ةينب ةروس لوأ اهكرتب سأب ال ( ت) ىضم عوكرل ءانحنالا
 ةبآ ريغ يه وأ . رخآلاو طسولا نم ءدبلا زوجي امك ةيآ تسيل اهنا ةينب ال ث ةمهن
 طسو ةبآ يهو (قا) طقف ةحنانلا نم ةيآ وأ (م) لفنلا ةالص ىف الا أرمث الف اقلطم
 ثيح ريجو ةروس نكت مل ثيح وأ ( ح) اقلطم رسن وأ اهم رهجيو اعامجا لمل

 داسف الو (ق) تحص وأ . تدسف ةروس ءاننا ىف ىلمسب ناو (قا ) (ان ) تناك

 نم لقا ةروسلا ثيج اهب رهجيو ةروس ال ثيح ةحمافلا رستو ث لمملا طسو قلا

 انايسن فصنلا نم لقأب ال ادمع ليلق كرتب تدسفو ةمكر لكف بجتو ء اهب رهجلا
 (ح ) ه ) و (ش) فصنت ال ذا برغملا نم نيياوالاوفو ةالصلا فصن ىف وأ )ا (

 ولو اهنم ليلق كرتبو (ت) ةمكر ىف وأ . ةءارق الب نييرخالا ىف : حيبستلا ا ازيح

 ال » هناب ثيدلا ءاجو ( قا ) اهلاكّسسا ىف ةرهاظ ثيداحالا نال ًاناسن ةيآ نود

 هتءارق ةجحلاو ، قباسلا فالملا ناكف ةمكر لكف ًاصننكي ملو « ةحتافلاب الا ةالص

 امهب نابف « ىلصأ ىلومتب أر امك اولص » هلوقو ةمكر لكف اهايأ بو هيلع هللا ىلص

 ةروسلا ةءارق ىف ًاصن ثيداحا انموق ىورو 6 كر لكف اهم الا ةالص ال دارمل نأ

 نم نييلوالاو .رجذلا ىف اهيلع دازبو ء ءاشعلاو برغملاو رصعلاو ءرهظلا ىف ةحمافلا م

 . رثكاف تابآ ثالث ( ش ) و ( م ) اضيا رصعلاو رهظلا ىف وأ . طقف ةمتعلاو برغلل

 ةل.بلا دعت الو (قا ) ةلي وط..نا وأ . ةآ ىزجم وأ

 ىتضلا ةيناثلا ىفو ء نيتلاو حرشن مأ ىلوالا ىف ليق ايف دوعسم نا أرقو

 ةمكللا ف ه هركب هنال وأ وأ . دسفي ال هنوكل اك انايب هلصف هوركم وهو يكتت كلذو

 ةءارقلا زوجتو رودلا مانا ةنسلاو( قا )ةدحاولا ةروسلا ىف هركي هنال وأ . ةدحاول

كرت اوراتخاو كلذب ثيدحلا ءاجو ڵ اهمضب وأ ةدحاو ةرونب تامكر وأ ؟ننتىكر ىف 6



 (ذاءرقلا نم ائيش ظفحي مل نم كح ) 3 ٩٦

  

 هغوس ولو ضرفلا ىف هلي ملو هغوس امنا ملسو هبلع هللا ىلص هنال ضرفلا ىف كلذ
 فرع نهو ث ملمتي ىتح ةروسلا ثيح اهرركة نافلا ريغ فرعي مل نهو ث اضيا هيف

 نم اركذ وأ خلا هلل هجاو هللا ناحبس أرق امحفرعي ملن.و٬ ةروسلا ثيح هررك اهاوس
 لمنيو ملستو ريبكت هلك كالذ ىفو ى لهني ىتح رم ام دح ىلع ًادعاق ربكو أ راكذالا
 دسفت مل اوهس انآرق داز نهو ث حيبستلاو مظعتلاو تايحتلا وحن نم هيلع ردق ام

 ناو تعص تايحتلا مضوم ىف ًاوهمم ةروسلا وأ ةحمافلا أرق ناو ث دمعت ولو صخرو

 صخرو تدسف الاو عوكرلا لبق ركذت نا عجر سكع ناو مجر ملسلا لبف ركذ

 ى لع ىلع هدمعت اهدسفيو نل الب (ق) جدن وأ . ابوجو لتريو ث ةءارقلاىلا عجريف
 لاذا الوأ . اهدضب كلذ وحن وأ كرش وأ ديحوت وأ باذع وأ ةمحر ةيآ ليدبتو

 ١ ( ق) ليدبنلا كلذ ىنم دصقي
 نوبحي ةكالملا نوكتو . هتقو قيض ىف فالتخالل هلملو ابرغم ةءارقلا 7

 هعطقي الئل ةمتع طسوتو « برغملا ىتهكرب ءىلطبي نم هنع مهلطهي و عولطلا ىف ةلجملا

 ناك رجفلا نآرق نا » ىلاعت هلوقل ارج لاطتو رحسلا وأ دب ليللا مايق نع لوطلا
 ؛سبع ىلا لاتقلا نم رسيت امب هيف أرقي نا بدن وأ . ايلبق مونلا مدقتلو « ادوهشم

 زاجو صالخالا ةروس ىلا تلزلز اذا نم برغملا ىفو ث رجفلاو ىلا سبع نم اهيفو
 ؛ رجفلا ةين ان ىف صالخالا عم ةمكرب ةروس ليللاو ىل رب وكتلاب رجفلا يف ءىدتنبي نا

 نورفاكلاو نوعاملاو شيرقو رثاكتلاو ردقلا ةروسب تبسلا ةليل برغملا ىلوأ ىفو
 ةعجلا رج ىلوأ ىفو ث ةرم صالخالاب لكلا ىف هتيناث ىفو ةروسب ةليل لكر صنلاو

 امو تا وسلا ىف ام هلل » هتيناث ىفو « لع _ ىلا _ اوقننا اونمآنيذلا اهيأ اي »

 _ ىلا _ هللا مكبر نا » اهبرغم ىلوأو ةروسلا رخآ ىلا « اودبت ناو ضرالا ىف
 ةرودلا رخآ ىلا « يدون اذا اونمآ نبذلا اهبأ اي » اهتمتع ىلوأ ىفو « نينسحملا
 تالا رئاس ىلوأ ىفو ةروسلا رخآ ىلا « كلت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي » اهيناثو



 ١٥٧ ( هتيفيكو عوكرلا كح )
  

 لغتشم مومأملا نال توص ضفخ ى مامالا اهب رهجيو ، ح رشن ملأ اهنيناثو ىحضلاو

 اونوكيف وه ثيح اوفرعي وأ ةينب اهب رهجي وأ ث هلغشي الئاو ء اهايا هتءارقب اهعاتسا نع

 رهجبو ث ىلوأ الوأ تركذ امو لوق وه امم مسيل هقبس نم هعمسيل وأ ك هءارو

 دمب قيرلا علب وأ سفنتلا ردق توكساا بدن و ں مومأملا عمسيام ردق ةروسلاب اهدعب

 ضفخ و دوجسل وأ تايح وأ مايقل عفر لك دعبو ةءارقلا دعب دك أت عمو ؤ مارحالا

 موقيو ادجاس ربكي نأ مهضعب زاجأو ءديك أت الب كلذ نم لقا نيلمع نيب لصفلل
 عم ربكي نأ ىلوالاو ث اتكأس دوجسلل وأ عوكر يوهيو امئاق ربكت نأو 4 اتكاس

 ضهناذا هنا لسو هيلع هللا ىلص هنع يورو ى ريبكتلاب لحملا معيو عفرلا عم وأ ءانحنالا

 توكس الب امئاق ةءارقلا حتفتسا دوجسلا نم

 لصف
 نيديلا نيكمت م ءانحما اعرشو ث ءانحنا قلطم ةغل وهو 2 اعامجا عوكرلا ضرف

 { ناو « دومقلاو مايقلا نيب ةالصلا يف سأرلاو قنعلاو رهظلا ةيوستو نيتبكرلا ىلع
 لعفي ل نا وأ . هيتبكر نع هسأرب لغسن ولو الوأ . ثيداحاو راث ال تدسف ودي

 ف عباصالا قيرفتو ديكأتب نيدضعلا ةافاحم دوجسلا ىفو٠ هيف تبدنو ( قا)١اذه

 برقت ثيحب فلخ نم اهسأرو اهقنعو اهرهظ بوصت و ةأرملل اهركو ى دوجسلا ريغ

 مومعل لجرلا عوكر اهيلع بجي (ت) هلثم تعكر نا داسف الو ء اهيتبكر نم اهادي

 رشعم اي » سد هيلع هللا ىلص هلوةك ةأرملاو لجرلا عوكرلا ىف لادتعالا ثيداحا

 تام نا » هنع هللا ىضر ةفيذح لوقو « اهيف هبلص قي ال ءيرمال ةالص ال نىماسملا

 ًامظع ًارجز هل امهرجزو اهتداعاب دوعسم نباو رع رماو « مالسالا ةلم ريغ ىلع تام

 عوكرلا ن ٨ هبلص اهيف لجرلا قب قي ال ةالص ىزج ال » ملسو هيلع هللا . ىلص هلوقو

 ثيدلا ىف « ءىرما » اماو ليلد هصخ ام الا لجرلا ح ة 5 أرملا كحو « دوجسلاو

رذلا ةاعارمو ةي آلا « كله ءرما نا » ىلاعت هلوق ىف اهلغش امك انف لماشف قباسلا



 ٨ ٥ ١ ) امهيف لاقي امو دوجسلاو و خركلا )

  

 دنع لجرلاك كرت اولوقيلف ء اضيأو ث ث ذهل ماني ال اهتدعتم صخش 7 نم

 بابلا درطب هيف لاقي امم اذه سيلو ى اهديس وأ اهجوز دنعو رظني نع اهولخ

 اهنلخنم ةاصع وحن لعجنل و « بنجالا دنه ولو اقلطم لجرلك مكرت نأ بجاولا لب

 بنجا نع اهالص ىف
 « مظعلا يبر ناحمس » لاقيو ى مجلا دنع دوجسلا ىفالو هيف نآرقلا أرقي الو

 . ١ ح) و (ش) انال اهانعم ةين عم نك اسل فذحتف اهناكسابوأ ةففخم ءايلا حتفب
 الو ( قا ) ارشع وأ . ثالث يزو اعبس وأ . مامالا ريغل نسحا دئازلا وأ . انضعبو

 . هبجوم لوق ىلع ددعرثك ا كرتب تدسفو ة رهىلع رصتقا ولو صتنلاو دي زلاب داسف

 ميظعلا هللا ناحبس » لاق ناو (قا ( عبراب وأ . سمخو ةدحاول وأ . نيتنثا وأ

 « كعوكر ىفاهولمجا » ث دحزا يلع (م) كلذ ىنبا لكز وي وأ .زاج « هدمحبو
 اثالث « هدمحبو هللا ناح ( هعوكر ف ملسو هي هلع هلل ىلص لاق هن أ ليلدب بدنلل

 ىف ىلر ناحبس ىلع رصتقا ناو (ق) « « كدوج ىف اهولمجا » ىف مالكل اذكو
 ًامومأم ناو «هدمح نملهثلا ا عمس » الئاق هسأر فيو ) (ق) فهدوجسلا ىف وأ أ عوكر
 بدنو ثزاجعمج وأ رخآلا لوقي ام هريغ وأمامالا لق ناو « دلا كلو انبر » لاق

 ًاربكم ءاوتسا دعب ىوهيو «هيف اكرابم اب اط اريثك ادمح » دجلا دعب ديزب نأ مومامل

 هيديف الاو اهمدق لزلزملا نما نا ( ت) سكعلاب وأ . هينبكرف ضرالل هيدي ا.دقم

 ركذ ام ةفلاخم داسف الو ء كلذ سكع عفرلو ةهبجلا ىلع فنالا مدقيو (ق)
 ليقو امب ءىدتيي ال ليقف «ريعبلا دجب ياك هتبكر كدحأ دج.بال » ثيدحلا ءاجو
 ضرالا اهب برضبال هانعم

 لصف
 نطابلاب لجر لك نم اهبلاغ وأ نانبلا لاصيا وهو ث اعامجا دوجسلا ضرف

(ت) هلصوب لناو ڵهيلع ىلصي ام ىلا فنالاو ةهبجللب هجولاو نيئكلاو نيابكرلاو,



 ١٥٩ (ا.ميف لاقي امو دوجسلاو عوكرلا )

 هنم هلاصيا نكمملاو { هجولا عباسلا وضعلا نال ء هنع ىنغت ةهبجلا نا لوق رهش ولو تدسف

 هننا سمي ال لجر ةالص تمت الو » ثيدحلو نكمي ايف رصقي الف فنالاو ةهبجلا

 ل نملةالصال » ةياور ىف لب اذهل ليلد الو ناصقن مم اهتحص هيف ديرأ نا الا « ضرالا

 فنالا لاخدا دمعت ناو ء ليلد ىلا جاتحي ةلءاك ةالص الب ليوأتلاو « ضرالا هفنا سمي

 مضو ث ديك تب هيتبكروهنطنو هيدضع ةافاحم اهلالهل تبدن و « تدسف ضرالا ىف ةهيللاو

 ضقنلا ف اهب وأ هب امهاواس ناو اهيلع ًادمعتم هتبكرو هسأر نيبهيغكمض و .هعباصأ

 مجلادنع ءاسا كلذك ىلصو ىنعم وأ اهل ةالضلا لبق ولو ابوث وأ ارعش فكن او (ق)

 ام ىلع دوجلا كرت نأ وأ . تدسف وأ .اهل نا وأ . ضعب (ص) و نادجسي ا۔منال

 (قا) تحص دنع الب ةهبجلا ىوس
 امهريغ ةباينو اددع عوكرلا ىف رم ام دح ىلع « ىلعالا ىبر ناحبس » لوقو

 فذح زاجاهدعب ةزمملا نم القن ماللا تحتف نا هنا ةدايز مم اكيرحمو اناكساو هانعمب

 اربكم هسأر عفريو هب دادتعا اهنابثاو ء ضزاعلاب دادتغالا مدعل تنكس نا ءايلا

 نهريغو ضرالاب اهرمظب ةطسبنملا ىرسيلا صمخأ ىف اهنانب لخبي نا ىلا هانمي اراج
 لادتعالاو اربكم دوجسلا عجر ىوتسا اذاو ء كلذ ةفلاخم سأب الو ث ايهنيب دعقو اهب

 يلع رم ك ةعبنسلا نم اوضع عصي الو ( ق ) بودنم وأ ) ص ) وهو بجاو اهعنيي

 عضو ناو ث قيقحنلا دنع هب وأ هيلع ىلصي امب افلم ولو ( ت) هيلع ىلصي ال ام

 هسار بوث وأ ث ةمامعلا روكلع وأ تحص ليق هيلعىلصبال امو هيلع ىلصيامىلع هتهبج
 . دجسم ال هسابل هنال اقلطم تدسف وا . تحص فالتخالا نم هيف ام ىلع هيلع ىلصي امم

 ىن ام دعبو (قا ) ضرالا هتهبج ضعب س مل نا وأ . ًاكالث تاقاطلا تناكنا وأ

 ةطوسبم اهب ميعتي مل اذا تاقاط ىلع لمتشملا ةدحاولا ةيال

 لصف

 درتو نيتدجسلا نيب سواجلاكى هو 2 اعامجا ضعب لقو تايحتلا ةساج تبجو

 



 ١٦٠ ) اهمكحو اهظفلو تايحتلا (

  

 اهيف هانمي فقوي وأ ڵ ضرالل اهكآروأب ىففتو اهيف نيميلل اهيقاسو اهيمدق ةأرملا
 . ةلبقلل امهدم ولو اهنيبو (ت) اهيف دوق لك ايل زاجو ث ةشرفم ىرسيلا ىلع دعقيو
 . هيتيلا عضي نا ث ناطيشلا بقع وهو ى ةشبحلا دوعق الا امهب لابقتسالا هركي هنا الا
 ًاثرغم امهيلع دعقي نا وهو ءاعقالاو كولملا ميبرتو ث نانبلا ىلع سلجيو هيبقع ىلع

 بصني نا وأ . ةنس اذه وأ . ةشبحلا دوعق قراف اذبو ضرالا ىلع هيمدق ىربظ

 هيديب يتحيو هذخ بصني نا ىمهو ءاصفرقلاو (قا) ضرالإب هيدي عضيو هذخ

 هللا ءاش نا ماقملا قيقح اذه هيقاس ىلع

 لصأ نال ( ص)وه (ت) (ش) اتضرف وأ (ح)و (م) نيتيحتلا ةءارق تنسو
 لاق ذا ليلدل الا (ص) ىلع بوجولا ةالصلا ىف لسو هلع هللا ىلص هلوقو هلعف

 مهملعي اك اهايا مهملعي ملسو هيلع هللا ىلص هنا حص ذاو « ىلصا ىنومنيأر امك .اولص »

 تبجوو اهيناعمب لدبت ال ى نآرقلا ظافلاب ان دبعت امك اهظافلاب اندبعت انا ىنعمب ث ةروسلا
 ببت ل ثيح تحص أرقي ملو دعق ناو ى مجلا هبو ةيناثلا وأ .لوال وأ . بجو ام
 هللا ىلص هرضحيو ى تا رهاطلا تابيطلاو كالمالا تايحتلاو ( قا ) تايحتلا ةءارق
 رثا وأ ربخي هتفص فرع نا (ت) ءىئلا ىلع مالسلا لاق اذا ابدن هصخشب لسو هلع

 راضحتسا ىف اذكو ث هايا هريغ لعجيف هتفص ريغب هفصي نأ هيلع تفخالاو ى حيحص
 ةالصلا لوا ةبعكلا

 ءىنلا اهيأ كيلع مالسلاو ء تابيطلا تاولصلاو هلل تاكرابملا تايحتلا » ىهو
 هللا الإ هلإ ال نا دهشأ ث نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا ث هناكربو هللا ةمحرو
 ىفطتف تابيطلا ىلآ" وأ ( ش )و:(ان) هلوسرو هدبع ادمحم ناو ء هل كيرشال هدحو
 ڵ هللا دنع نم قح هب ءاج ام ناو » ميلستلا تارب ىف داز ناو ىلوالا تايحتلاي

 تنرق ناف ڵ اهتابئاؤّتاواولا طاقسا زوجيو نسح خلا «قح ةنجلا نا دهنشأ

.ينلا تاوعدلا وأ ى هلل سخلا نه تاولصلاو ء تايحتلا ريغ ىمف اهب تاكرابلل



 ١٦١ ( اهظافلاو ةيحتلا ىف لوقلا )

  

 ىلع مزلو ث هل تاوعدف تاولصلا لبق واولا تطقسا ناو ى ملسو هيلع هللا ىلح

 « ملو انل طقت مالسلاو هل وا نيحلاصللو انل اهدعب امو ةمحرلاو اهب مالسلا نرق ابطاقسا

 .مالسلا نرق نيعتيف ملو انل لكلاف ةحرلا درج ناو ى هواو طقسا نا امكردابنملا وهو

 ( ق) ةمحرلا نرق بجو وأ

 ماع نوحلاصلاو ء كلمو نجو سنا نم ةالصلا رضح نم ىلا دئاع انيلع ريمضو

 تابيطلا هلل تايكزلا هلل تايحنلا وأ . تيم وأ ىح ضرالاو ءامسلا ىف حلاص لكل

 رام خلا مالسلا تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا وأ (م) رع املا هلل تاولصلا

 هل اباطخ « ءىبلا اهيأ كيلع مالسلا »و « ءينلا ىلع مالسلا » زوجيو زئاج كلذ لكو

 مالسلاو هيلع ةالصلا هلصت هنالو رضاحلا ةلزنم هل اليزنت ( ص ) وه (ت ) تام ولو

 . هتوقشل باش ال ركاذلا ناك ولو هل ءاعد لكو هيلع ةالص لك لبقت وأ . البق اذا

 هيلع ةالصلا ةياور ىف (ش) مزلاو (قا ) اضيأ ةدهاشملا مم وأ . هتايحب صتخي وا

 ،تزجا تابيطلا تاولصلاب تينع ناو ى مالسلا مم اهب رومأملا اهنا الئاق تايحتلا ىف

 لنا وأ . « لسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع »ملستلا تايحت ىف لاقي نأ ىلوالاو

 (ق) تدسف ملسو هيلع هللا ىلص ادمع لقي
 ىلع مالسلا ليربج ىلع مالسلا هدابع لبق هللا ىلع مالسلا نولوقي اوناكو

 وه هللا نا » لاقو تايحتلا مهملعف مهيلي نم نوركذي نالف ىلع مالسلا ليئاكيم
 تكسف ةالصلا ىف كيلع ةالصلا ىف لوقن ام هللا لوسراي دعس نب ريشب لاق « مالسلا

 ميهاربا لآ يلع تيلصامك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق » لاقف اليوط
 كنا ميهاربا لآ ىلع تكراب امك دمع لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ڵ ديجم ديح كنا

 نم كب ذوعا ىنا مهللا »ملستلا تايحت رخآ لاقي نا ةيرهاظلا ضعبو ”«ديجم ديمح

 تيلص اح لآ ىلعو دمع ىلع لص مهللا ةروهثملا ةياورلا و ايدياب ىلا ةخسنلاب اذكم )١(

 متهاربا ىلغ تكراب اك دحم لآ ىلعو دمع ىلع كرابو ديجم ديح كنا ميهاربا .لا ىلعو ميهاربا ىلع
 .ديجم ديح كنا ميهازي! لآ ىلع>

 لمأتيلف اهيلع فةن .مل ةاور هذه لملو

 ٢١

 



 ١٦٢ ( ةالصلا ليلح ملستلا (

 ايحلا ةنتف نمو ص لاجدلا خيسملا ةنتف نمو ث ربقلا باذع نمو ث منيج باذع

 ملنلا تايح مامت دعب ىرخاو ايندل ءاعد وا أ ركذ لك زاوجب ثيدحلا ءاجو « تالاو

 وأ . ادمع مالسلا ريغ تايحت ىف هلوسرو ىلع ةدايزلا ةالصلا لطبتو ؛ ميلستلا لبقو

 (ت) ضرالا ىف هيدي در ىلوالا تايحتلا نم مايقلا ديرأ زوجب 0 (ق) هركت

 لزلزملا فاخ نا الا ال

 امأو ء ههبشب و هب تايحتلادعب و نآرقلا صنب ةءارقلا ماقمىف ايندل ناوعدي (ت)

 . نآرقلاف ايف ةءارقلا دنعرفغتسيو ذيعتسيو وعدي ملسو هيلع هللا ىلص ناك هنا ةياور

  

 وهوانموق تونق ؟ ةمادا ريغنم ههبشبو هب زوجي أ ةالصلا ما اا خسن لبوأ

 ليق ةضيرفلا ىف ةهاركب تايحتلا :دمب امهب وأ ..لغن ىف وأ . ةديبع ىلا نع ةياور
 ثيدحلا هب ءاج امكهلبقو ملسلا تايح دعب تنش ام راكذالا نم كلو ( قا) اناوه
 مامت نم كلذ نال حا « قح هب ءاج ام ناو » دازي نا انباحصأ راتخاو ڵ اهوع

 هنا ىور امك بجي وأ . رهجلا زوجي وأ . (ص ) وهو اقلطم تايحالاب رسيو ديحوتلا
 ىف رت وأ . رهجلا اذه خسنب عمجيو ى ةباحصلاو وه ربجي لسو هب هيلع هللا ىلص ناك
 الاو اقلطم هلك هب ريجيف هركشلا الا اهيف ةروسال تاعكر عيمجبو (قا) رسلا ةمكر

 هدمح نمل لا عمسب اضيأ ريجف مامالا

 لصف
 (ت)(ان )و مجلا دنع بجاو ( ق )ىرس وأ (ص) وه ( ت) ئرج ميلستلا

 ىدعتت ال ةصخ رف « مالسلا لبق هتالصرخآ ثدحملا ةالص مامت » ث٫دح اماو (ص) وه

 ف .رمتب , لسنلا اهليلحس ؛ نا ) ثيدح ليلدب ثادحالا دمعت 7 ج ةصتخم امن اك

 2 درق دعلا » ثيدح اهنم سيلو ث رصملا غيص نم وهو هلا دنسملاو دنسملا
 « كتالص تمت دقف تاقو تدعق تن ;أ اذا ه ثيدح امأو « شيرق ى ةمامالاو »

 دسفت ةنس وه وأ . ملف تمت دقف اهنلق وأ ى مياسنلاو ا تايحتلا تلق ه_يف دارمل



 ١٦٢ ( مياستلا لبق ثدحا اذا اهمكح )

 .تابيطلا لاق دقو دسفم ثدح ناو (قا ) (ح ) دفت ال وأ . ادع اهكرتب ةالدلا

 ه (ق) ب وأ . ملست الب جرخو تمت (قا) هلك كلذ نم لقأ وأ . نيحلاص وأ
 رخآ ثدحلا ةالص مام ثدح نال 4 ىنب فاعر وأ شدخ وأ ءيق ثدح ناو

 ؟ صاخ نهمم ءانبلا ثيدح نال ء نهريذب صوصخم مالسلا لبق دهشتلا وهو هتالص

 ريغ نه اضر أو ؛ صاللا (ان ) لمعلاو ماع تالاد رخآ ث دحلا ةالد مات ث.دحو

 خيشلا هبو نهريذكنه۔ه ت وأ . اهرخآ ىف اذنكو ةالصلا لخاد ىف ةالصال ضقاون
 ةي رلوالب مهني نهريغ نالو « ءانبلا مهوت ندل ركذلب نميصصخ نكل ردابتي ايف

 (ق) روكذملا ثيدلا اذه مو هلخديو

 ثدح ناف « ائراق البقتسم بهذ تايحتلا ىف طئانلا وا لودلا هيلع قش نهو
 نا اهداسف قيقحتلا (ت) هنظ وأ ماسلا عبس اذا ملس امو.أه ناكناف ء تمت دسفم

 تنتلي ك كيلع مالسلا وهو ث تابيطلا وأ نياصلا غلب نا صخرو ث دهشتلا لبق ماق

 هب هماما هيجو دم وأ ةدحاو ةهجل هتا وأ سكع ناو « ملاو (ان ) الامشف انيمي ؛

 (قا) كيلع مالس اضيأ ىنكي وأ . نيتهجلا ىدحا ىف همتي وأ . زاج وه ا ملس وأ
 اهذخأ ىأ اهذخأ نمع لقعأ انأ لاقف ةدحاو ةمياست ملس الجر دومسم نا ىأرو

 ملسي دق ناكذا ملسو هيلع هلل ىلص هنع وأ ى ة:الا ضب نع وأ ى ءاملعلا ضب نع

 ض هب ذخؤي ىذلا حجارلا وه امك نيتهج ىلا نتميلست ملسي ناك ةدحاو ة.رلسنب

 نم عنام ال نكل احيتلك ىف هم نا هسانو تاذتلالا هدر ؤ٫ و ةظحللا هب ىونيو

 نان ايهيلكوأ . لسنلا دارفا هديؤيو ةالصلا نم جورلا وأ . دحاوب ةظفحلا دصق

 دصقي مهريغو ةكئالملا دصق لباقي ال جورلا دصق ( ت) نينمؤملاو امهاياف اماما
 بطاخم نم فاكلمل دب ال ذا مهريغو ةكئالملا نم فاكلاب بطاخي نمو جورلا

 ةالصلا ىف لوخدلل ةين نم دب ال هنا امك دب الو هباطخب جورلا دصقي هانعم وه

 نالاو نجاو ةكئالملا نم رضح نمم دصق ىلصمللو (قا ) مارحالا ةريبكتب

» 



 ) مهولا ىندحس كح ىلع مالكلا ( ٦١؟

  

 خخخ"

 نيتهجل وأ دسفت مل ةهجل اوهس هلحم لبق ملس نمو ث هنم مامالا غارف لبق لست الو
 ( ق) ريبكتلا ةالصل ميلستلا ىفو داسفلا مدع (ص) و (ق) ف

7. 

 . هميغرت هنم مزلو ةالصلا ربجل هب وأ . ناطيشلل ايغرت بوجو الب تنس
 نم عون رثك أ كرتك صقنو ديز نم اهضقني ال امم وهسلا اتدجس (قا )ايه وأ
 (ص) وهو (ان ) ےلستلا دعب عاونالا فالتخا مم ايعوجم نم رثكالا كرتكو « ننسلا
 نيب اعمج دعبف الاو صقنل نا وأ . ملسو هيلع هللا ىلص هلعف نع اعيمج اءاجو لبق وأ
 ! مايقل ال وأ . صقنلل هدعبو ةدايزلل هلبق امهدجس هنا اضيأ درو هنا هيفو ث نيثيدحلا
 ثالثو نيتنثا نم مالسلاو تايحتلا نع مايقل امهوأ . وتسي مل دومقو نامدقلا هبلقت
 ث حيبستلاب مالسلا لبق انوكت نا بوجولل بسن الاو ى طقف كشلاو اسمخ ةالصلاو
 ( قا ) رافغتسالاب هدعب انوكت نا بدنللو

 أ ةعقاولا ددعت نكميو .(ق) رصعلا وأ روظلا نم نبتمكر نع ملس هنا يور

 دعب ناعقوت الو « كلذ لكف دجسو اسم رهظلا ىلصو ص رصعلا نم ثالث نعو
 دق امل ليق اليزنت هن ودب امهدجسي عيب رلا ناكو ى وهس الب رصعلا ةالصو رجنلا عولط

 ريغ ىف هدحو دوجسلا نا ىلع ءانب اقلطم اماف ، وهسلا ةلزنم ريصقتو ةلغغ نم مقي
 الئل يهنلا امناو ى رصعلا دعبو رجنلا دعب لفنلا زاوج ىلع اماو ث ةالص سيل ةالصلا

 امهريغ دعب اماو ث ةباحصلا ضعب لاق اك بورغلاو عولطلا دنع ىلصيف لهاج لمجي

 ىلصي ال نا مكدحأ عاطتسا نا » امهنعاا ىضر سابع نبا لوقف ث لوالا رهاظلاو
 وهسلا دوجس دصقي . هلعلف عيبرلل ةجح « لعنيلف نيتدجس اهدعب دجس الا ةالص

 ، سفنلا ثيدحل الو ى تافتلالل ع نودجسب ال اوناك" مهنا » سابع نبا لوقل
 ةلزنم هريصقتو هثلتفل اليزنت دجسب هنوكل ضقان اذهف « راكفالا ىف لسلسنلاو

 نقيت املع يتب وأ . تضتتنا ال وأ اذك ل مف وأ لص ةمكر كردي . ناو ء وهسلا نم



 ١٦٥ ( هتالص ىف كش نم مكح )

 ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاج نكل طوحالا (ص ) وهو ديعيو ىنب وأ . دجسيو

 دحو اذاف ى . ك ىردي ال ىتح هيلع سبليف « هتالص ىف كدحأ نأب ناطشلا نا »

 اذا اذه ( ت ) « ملىي من غ م اسب نأ لبق سلاج وهو نيتدجس دجديلف كلذ كدحأ

 لقأ ىلع نبقي هل ناك

 نيتنثا مأ ةدحاو ىلصأ هتالص ىف ؟دحأ كش اذا » لسو هيلع هللا ىلض هنعو

 اثالثا ردي مل ناو ، نبتنئا امهلعجيلف اثالث ما نيتنثا ردي مل ناو ث ةدحاو اهلعجيلف

 ةالصلا نم غرف اذا دجسي مم نقينسا ام ىلع نييلو اثالث ايلعجيلف امب رأ مأ ىلص

 ناكناو { هتالص هل اتعفش خ ىلص ناك ن ‘ ملسي نأ لبق نيتدجس سلاج وهو

 امامت تناكنا ةيثالثلا ىف ايغرت ان وكتف ىا « ناطشا ايغرت اتناكمب مبرال امامت ىلص

 ةيح اهدعب ةمكر دازو تايحتلا أرق ةمناحلا ةمكرلا ىف كش نم وأ . تداز نا ًاراثيأو

 برغملاك ةيئالثلا ىف كلذ وأ . تايحتلا لبق ةمكر ديزي وأ . اهدعب ةيحنال وأ ىرخأ

 ناو « تحصو دجهو هعبتا مامالا فلخ ناو ، تدسف وه نبا ردي ناو ( قا )

 الب ًاديلقت ههبناف مومألا هدشراف وه نيا مامالا ردي ل نا اذكو كاردا الب مامالا دلق

 هيلع تدسف هوهسسب املاع مومأملا هعبتف اهس ناو دجسو تعص كاردا

 دحلا ىف عرش ناو ث وهسلل دجسو (ق) هدعبام مم وأ هيلا عجر اضرف ىسن ناو

 ڵ رم ام يلع فصنلا نود امم رثكاو ةلمسبلاك ةحنافلا نم اليلق الا تدسف ثلاثلا

 الف ةليضف ىسن ناو ث دجسيلو مالسلا دمب الا ركذتي مل ولو هتالص تحص هناف
 هنا ىلع ءانبو ث دعولاب ءافولا بوجول اهيلع هتالص دقع نا همزلي ( ت ) هيلع دوجس

 اهلاق ةالصلا بلص نم ةنس ناو دهعلاب ءافولا نم هلصأو « همزل ائيش هفن مزلأ نم »

 ناو ث هيلع الو هدجس ملس ىتح اهركذتي مل ناو ث وهسلل دجسو اهركذت ثيح

 عرجر ال وأ . دجسيو عجرب وأ . دجسو ىصم اوهس هعضوم ريع ف رهج وأ رسأ

(قا) وهسلل ادجسي ملو رصعلاو رهظلا ىف ارهج رمع نباواسن أ نا يور امل دوجسالو



 ١٦٦ ) مهولا يندجس يف لاقيام (

 رم.ام دح ىلع « ىلعالا ىر ناحبس » امهيف لوقيو (ص) ىلع تدسف دمعت ناو
 اذه نم عنام الو ماغرا امهنا ىلع « ىنم ناك امم مهللا كرفغتسا » وأ . ربج امهنا ىلع

 (ق) ادح بسانم وهو هنم رافغتسا ردص ام ربج هنا هيف ام ةياغ ربج امهنا ىلع اضب أ

 هيلع هللا ىلص ةرم هلعف اكملنو و ىرخأ ةيح وأ (ان ) لسنلا الا امهدعب س

 (قا) ( م)ايهدعب ءيش ال وأ . «ىدهلا مبتا نم ىلع ماللا » وأ . طقف وهوأ . :1

 لدبو ربج امهنا ىلع ناتدجس ةوهس ل وأ . تاوهشلا نم ةالصلا ىن امل امهو

 رتولاو ةمتعلاو هتنسو برغملا ضرفك ةالصلا تددعت ناو (ق) ( ص) وهو

 وأ . اهميلست دعب لكل دجس ى نارقلا ةالصو ناضمز مايقو هتنسو رجفلا ضرفو

 ربد اهدجس ايهيسن نمو (ق ) زاج بيترت الب ولو ةدح ىلع لكل دجسو رخأ نا

    

 وهس روصتو ى ةالص الب اهدجي نا زاجو ث ايه ةاشنم وا ةلفان ولو ء ىرخا ةالص

 ىلصملاو هتينب فيكملاو هتءارقب ةرورذل ءامبا الب ىراقلاو هاون عم هئامباب ءىموملا
 ء ىلوالا ةدجسلا دعب لسر نا لثم امهيف اهس نمو ناكمالا بسحب هريبكمف ريبكتب

 دوجس الف اهيف نآرقلا أرقي نأ وأ ؛ ىلوالا دعب اهدعب ىتلا تايحتلا أرقي وأ موقي وأ
 هنا ىلع ءانب مامالا امهمفر وأ (ص) وهو هاتمز مومأملا اهس ناو (ص) ىلع هيلع

 نولوقيو ى مامالا فلخ مهوهسل نودجي ال اوناك » لاق هنا سابع نبا نع يور
 « هلخ نم ماهوأ لمحي مامالا

 هيلع سيلف مامالا فاخ اهس نم » لوقي ملسو هلع هلل ىلص هللا لوسر ناكو

 ( ق) هعبت نا وأ . وهسلا هفلخ نم ىلعو هيلعف مامالا اهس ناو « هيفاك هماماو وهس

 ههبت اذا ام ىلعو هيلعو هعبتي مل ولو هاتمزل وأ ( ان ) موم ألا هعبتي مل نا هدحو دجسو
 اذل وأ .! كردتسا اذا وأ . مامالا دجس اذا اهدجس ةالصلا ضعب هناف ناف ث اوهس
 نمب مثا دق نوكي الئل (ص ) وهو كردتسي ىت دعب ناو مبلستلا لبق مامالا دجس
 (قا) ةالصلا ىف سيل



 ١٦٧ ( هتمكحو ةالصلا دب ءاعدلا )

 لصف
 نيتنرتقم نيتطوسبم نيديب ( ق) ةالصلا دمب وأ . ةلجلا ىف بجاو ءاعدلا

 طخب دجو امهدعب نمو ميبرلاو ةديبع ىاو رباج لفو ث ةنسلا اذكو نيتفوشكم

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ث ةبوتلا هيلع مدقنو اهترمث وهو ث هللا مهمحر ىشكيودسلا

 اهدعب ناضرف ايهو ءاعد لك ىف اذكو هب متخ ايف نالعجيو ث ناطسويو هللا لوسر
 وأ ركذ اذا رمعلا ىف ةرع وأ . مالسلا ت اهيف وأ . دوعسم نبا مالكرهاظ وه اك

 ث ان ريغ اهئيبن ىلع امهب ةما رمت ملو (قا) انل بسنو () ك ذ اذاو رمعلا ىف ةرم

 مالسالا » ىلا ىلوالاو « مكلا ىلا , دهشو » و ىسركلا ةياو ةحمافلا أرقيو

 هل ىضف و همحر ناعبس موي لك هلل ١ هجح ربيف » باسح رعغب _ ىلا _ مها ا لق - و-

  

 . مهيلع هرصن و هئادعأ .. نم هذيعيو ةرفغملا الوأ ةحاح نيعبس

 لوقب ملسو هلع هللا ىلص ناكو تالوبقم هدنع ماركنهنا « باجح هللا نيبو نهشي

 ءاعدلا ليدلا كرديال هنأ هملع عم هيجوو خلا « منهج باذعنم كب ذوعأ ىا ممللا»

 دق وأ ع لاجدلا رضحي نم هب نتني امب هتايح ىف ننذيال نأ وأ ح هتمأ هب نتنت ال نأب

 ه,اه ةالصلا كرات ديعوب ةحيحصلا ثيداحالا نم درو ا! لمعلا هلعو حيحصلا وهو )١((

 وم يهو ةريبك اهكرتو اهوجو يلع عطاق للد كلذو لسو هياع هتنا ىلص همسا ركذ الك

 5 رت قف ةريبك لمعلا كرت ناك دمعولاب ان ورنم درو تم مكلا نا ةررقملا دعاوق'ا نم ذا ةءاربلل

 هالول يذلا نللملا ديس قح نا ركو بجاولا ن ٠٥ ض ارعا فا !رشلا مس الا عاس دنع ةالصلا

 هبلق ىن نأ معزي ن“ بجعيل لقاعاا ناو يلاعن ت قوثولا ةحارو نامالا ة ةممن انياا تلصوام

 و ] ةوالت درجم نادجولا هلا وعد ىذلا بجاولا اذه نار ه ىبع يرتم فيكنامبالا نم ةظمل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوة و ] ( ايلسن اوملسو ه_لع اولص اونمآ ن ذلا اهاب ) هناحبس هلوق عامس

 هلاثمأ أو ( يش دقف يلع لصي ملف هدنع ترك ذ نم (

 ثيداحالا نم ذوخأم راركتلاو بوجولل وهف راركتلا ىلح لديال ناكذاو ةي الا ىف مالا و

 ءايحآو سلجم لك يف هركذ و هءاول ىعفار نم هتنا انلعج هركذ .عايس دنع ةالصلا ءىطخ ةدعوتلا

 نوركاذلا هركذ امهل آرهلسو هيلع ئاىلص هئاول تحت ردحي نمم نوكنح ركذ افك هيلع ةالصلا
 نولناغلا هركذ نع لفغو



 ١٦٨ ) ةالصلا دعب ءامدلا غيص ضعب (

  

 1 » كركشو كركذ ىلع ىنعأ هللا » هدعب ءاعدلا بف هكردن ال هز أ ىرد ال ناك

 لعفي دق ناسنالا ناف ء ةهجل هلجر ىنثي نأ لبق برغملا ضرف دعب لق نهو ڵ خلا
 نم وجني نأ هل ىجر هتليل تامو ًاعبس « رانلا نه هللاب ريجتسا » ةحارتسالل كلذ

 حبصلا ةنس دعب اذكو ك تامرحملا جرفلاو ؛ بارشلاو لاملاو ء مدلا نه ملس نا ؛ رانلا
 هموب تامو

 ليفارساو ليئاكم ۔هو ليربج بر محللا ( حبصلا ة ةنس دعب لوةب نار ألا ءاحو

 ىلص اذا خيشلا لوقو « رانلا نم كب ذوعأ ملسو هيلع هللا ىلص دحمو لرثارزعو

 هلل ا » لاق . الو هتالص دارأ اذا وأ أ حصلا ة ةنس ىلص اذا ردقي وأ ، لوق حمهلا

 انيننت ة ةمحر انمحرا محللا » زوجحم الف «كةلخ رارشا نع» زوجيو « كنلخ نع ""

 ةملكلا ءانبل ةدحولا ىلع لدن ال اهنكل ءاتلاب نرق ناو ةمحر ن أل « كاو۔رع اهب
 ضمبل كبت رطانقلا ىف هتبثأو « عونلا سفن وه كاود ن اهب انينات نالو اهيلع
 « الطمال اهبف ءانغالا ءانغالاب دارأو ى ةدحاو ةمحر دارأ اذا ام ىلع لءحي وأ ث انموق
 نذلا ىف ىنبطاخت الو » هم.۔انيو 4 نبرخأتمل ضب هب ربعو هلل ت.طاخ زوب الو

 نع ةمصعلاب ءاعدلا زوجي الو ء اودظي مل نبذلا ىف بطاخي نأهموهغم نف « اودظ
 بوتيو « بونذلا فارتقا ةلق ىلع لمحي ثيدحلا ىف درو امو ى ةكئالالك بونذلا
 لوقأو هلل تلق زاجو ء اهيلع رمعم توملا ىلع ةءصمعلا ىلع وأ ى دوجولل ليمالا نع
 ه هلاوزب لطبت رثارضلا نم ةالصلا ىف لاز ام لكو ء ىالتلا هعنمو تاذ وحنو هل
 فوملا لاوزو سجنلا سلس لاوزك

 نم فرصنا اذا ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلا ناك نابوث نع هدنب ,ملسم ىور
 لالجلا اذي تكرابت ى مالسلا كنمو مالسلا تنأ ما » لاقو ثالث رفغتسا هتالص
 نع فرصنا اذا هنأ دروو ى كلذ لوقي ام رادقم الا ثكمي ل ليقف ها « ماركالاو
تافتلالا عرسي ناكو ث هلبق ليقو ءاعدلا دعب كاذ ليقت ء هباحصأ ىلع لبقأ هتالص



 ١٦٩ ( مالسلاو ةالصلا هيلع هب وعدي ناك ام )
  

 ىراخبلا هاور «ًاريسي هناكم ىف ثكمي لس اذا ناك » ةملس مأ تاق نيمومأملا ىل
 مالسلا كنا مغللا » لوقي ام رادقم الا ثكمي ال ناك : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلق

 لاق نم كلذب كسمتو سم هاور « ماركالاو لالجلا اذ اي تكرابت مالسلا كنمو

 كلذ رادقم الا القتسم وه اك قي ال هن 1 باجو { عرشي ال ةالصلا دعب ءاعدلا

 هلو كاملا هل هل كيرش الهدحو هللا الا هلإ ال » لوقي ناكر ى هباحصأ لبقتسي م

 الإ « تعنم امل ىطعم الو تيطعأ ال نام ال معللا ، ريدق ءىش لكىلع وهو دخلا

 ةريغملا ثيدنح نم ملسمو ىراخملا ءاور « دجلا كنم دجلا اذ عفني

 هلو ثاللا هل ء هل كيرش ال هدحو هنلا الا هلإ ال » هتوص ىلعأب لوقي ناكو
 ء ةللالا هلا ال ء مظعلا ىلدا هللب الا ةوق الو لوحالو ث ربدق ءىش لكىلع وهو دهلا

 نيصلخم هللاالا هلإ ال, ليجلا نسحلا ءانثلا هلو لضفلا هلو ةمعنلا هل ث هايإ الا دبعنالو

 دعس نعو « ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم لم هاور « نورفاكلا هركو لو نيدلا هل
 نم كب ذوعأ ىنا محللا » ةالصلا ربد لوقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 ةنتف نم كب ذوعأو ث رمعلا لذرا نم كب ذوعاو ڵ لخبلا نه كب ذوعأو ث نيجلا

 ربد ملسو هيلع هللا ىلص لوقي مقرا نب ديز لاق ىراخبلا هاور« ربقلا باذعو ايندلا
 ،كل كيرشال كدحو برلا كنأديهش انأ ءىش لك برو انبر محللا » ةالص لك

 ءىش لك بر محللا ء كلوسرو كدبع ادم نأ دهشأ ان أ ءىش لكب رو انبر معلا

 ماركالاو لالجلا اذاي ء ةرخآلاو ايندلا نه ةعاس لك ىف ىلهأو كل اصلخم ىنمجا

 هللا ى ةوخا مهلك دابعلا نأ ديهش ان أ ءيش لكبرو انبر مهللا ؟ بجتساو عمسا

 ، ليكولا معنو للا ىسح رهك أ هللا ؛ضرأالاو تاومسلا رون هللا ء ربك ا هلل ربك أ

 دحاو دواد وبأ هاور « رهك أ هللا ربك أ هللا

 ةم ألا هتلمف الو ةنس سيل البقتسم ةالصلا دعب ءاعدلا نا قلا نبا لوق امأو

 ةاجانملا لاح وعدي ال فيكف اهدعب ننسلا نم لدب ناسحتسا وه لب ڵ ءافلخلاو

٧٢٢



 ١٧٥ ) ةوالتلا ةدجس ىلع مالكلا (

 ث ملسو هيلع هللا يلص دم ءىنلا ىلع ىلصب لب فارصنالا دعب وعديو ء ةالصلا

 دودرم { ةبوتكملا ةالصلا دهب ال اهدعب هؤاعد نوكنو هلع ةالصلا دعب وعديو

 للع ىنعأ مهللا : ةالص لكف اخ لقف كسحال هللاو ذاعم اي » لبج ن ذاعم ثيدحب

 بيهص ثيدحو 4 ىناسنلاو دواد وبأ هجرخأ « كتدابع نسحو كركشو كركذ
 هجرخ أ « ىنيد يل حلصا مهللا » ةالصلا نم فرصنا اذا لسو هيلع هللا ىلص لوقب
 لاق امك لصف الب هرهاظ ىلع لومح ةالصلا ربدو ث هريغو نابح نبا هححصو ىلاسنلا
 لاق عمسا ءاعدلا ىأ هللا لوسراي ليق ةماما ىبأ نع ىذمرتلا لاق ء رجح نا
 نب رفعج نع ىناربطلا جرخأو « ةبوتكملا تاولصلا ربدو ريخألا ليللا فوج »
 ءاعدلا نم لضفأ. ةبوتكملا دعب ءاعدلا » لسو هيلع هللا ىلص هنع قداصلا دمح

 البقتسم ءاعدلا ىف قلانبا مالككلذ عمو « لفنلا ىلع ضرفلا لضنك ةلفانلا دعب ٠
 دعب اعونمم هدنع ءاعدلا سيلف ةروكذملا راكذالا مدق وأ ههجو تلننا نا امأو

 لصف
 ةالصلا نم فارصنالا

 ةملعم امضوم رشع دحأ ىف (ح ) دنع هبو مإلا دنع بوجو الب دوجسلا نس

 (ان ) ف تاصف يف الا سانلا هيلع دجو امب المع (م) و (ان ) ةبراغملا فحاصم ىف

 قاقشنالا ىف « نودجسي ال » ةدايزب رشع ىثا وأ « نومئسي ال » ىف ( ح) و

 رشع دحالا ىلعاسايقو «نودجسي ال مهنا ةب ألإ مهلع تصق نيذلا ةرفكلل ةضقانم

 وخاو ، قاقشنالا ةدايزو « ص » طاقساب رشع ةعبرأ وأ . ابيف رمأ ال تلا ةدجس

 ىف ام نا نمو هلك كلذ ف دوجسلا نم ىوري امب اكسمت ( ش) قلعلاو مجنلاو جلا

 هتب وتو دواد بنذ نال«صميهكهى كلذك الو ةميزع ةدجسال ءى ةبون « ص «

  

 مكسلاجم لضفا ) مالسلاو ةالصلا هيلع هنع دروا البقتسم ءاعدلا نيقتحملا ضعب نسحتسا )١(
 ( دابعلا خم ءاعدلا ) مالسلاو ةالصلا هيلع هنع درو دقر ( ةلبقلا لبقتساام

 ملعا هتناو اهرام طقتلي ملو ةرجش زه نك عدب لو ىلص نم ةمئالا ضومب لاق



 ١٧١ (اهيلع حصتتا ةئيهلاو تادجسلا ددع )

  

 ةسمخ وأ . درطمىف حدم هناف «صعيهك» ىف ام فالخب « امهل دا رطا ال ةروسلا كلت ىف

 بورغلاو طسوتلاو عولطلا ىفالا وأ.تقو لك ف دجسي و ( قا )«ص»هتابناب رشع

 !ىف اهأرق ناو (قا) رصملا ةالصو رجنلا عولط دعبو نهيف الا هأ . ( ص) وهو
 ناو (تا) س اذا وأ . هب وأ . افرو اضفخ ريبكت الب ذئنيح دجس ةضيرف ريغ

 (ق) ذئنيح وأ ( ان ) ملس اذاف اهيف

 ناكو .« عابسالل 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

 ءاسذنوأ ضئاح وأ بنج اهعمس ناو ء(ق ) لجر ةأرما نمو لثطو ءاسفنو ضأاحو

 ةرم وأ .ةرم لك“اهرركم تمزلو (قا)ال وأ . ذئنيح وأ .رهطت اذا هتمزل ثدحم وأ

 « نيترم مويلا ىف ةالص ال » ثدل مويلا ىف وأ . هنع لقتني نا هعضوم ى

 بوجوك اهتارق دوجوب اهبوجو نال ةوالتلا ةدجس لمشي ال ثيدحلا نأب بابييو
 حصت امب حصتو (قا ) مويلا ىف هركذ عمس ايلك لو هلع هللا ىلص هيلع ةالصلا

 هناف ث اماما كي مل نا اضيأ ةلبقلا ريغل وأ . لسغي نمم ولو اضيأ ميت وأ . ةالصلا

 (قا) ةعقبو بوثو ندب ةراهط البو اهريغل وأ . كلذ ىونتو اهب مؤت نا زوجي

 ناو ث هينيع نيب ناطيشلا هلبق اهدجسي ملو اهأرق نمو ث اهل ىموأ اهتطي مل نمو
 ترماو ةنجلا هلف دجسف دوجسلاب مدآ نبا رمأ هاليو اي الئاق ىكبي لزتعا اهدجس

 ( ق) امه امك اهل نايموب وأ . ضرالا ىف ىشاملاو بكأ رلا دجسي و ى رانلا ىلف تيصعف

 ءوضو ريغ يلعهلعل ىأ ناويدلا ىف اذك نذاب الا دحأ ةرضحب ""اهب رهجلا ىنبنيالو

 هللا مهحر خايدالا ناويدلا باحصا نم اذهو ريغال ناسحتسالا ىلع لدي اما ىغبني ظفل )١(

 قيقحتلا نا ايس الو ةنسلا نم الو باتكساا نمال اقلطم بوجولا ىلع ليلدالو باجتاال نا۔حتسا
 نامرح مدع اردارا خايشالا لملو بهذملا وهو نوةتعملا هلع ىرج امي ةنس ةوالتلا ةدج ۔ نا

 هل دادمتسا ريغ ىلع ناك اذا دوجسلا باوث نم عماسلا
 انلف ولو دوجحساا مازلا وا ب اودلا نم نامرحلا فوخ هتنا مالك نم ةنآ ةوالت كرتتال هنا ىلع

 مةو دقو . فالخلا هيف ىغبني امع تسيا ةلثسملا هذهو دادعتسالا دنع ىلا هريخات زوجي هناف هموزلب.



 ١٧٢ ) اهماكحاو ةعاجلا ةالص (

  

 ك ءوضوالب حصت اهنا يلع امأو ءةبجاو اهنا ىلعو ءوضوب الا دجتال هنا ىلع ءاني

 تكح دق كنا كلانلق ناوبدلارهاظ ترێق اذاو ع نذالا طرتشي الف ةبجاو ريغ وأ
 ءىنلا نم عروأ كنا ىعدت كناو « يلع دهع ىلع مكحتلا ن عنشأ يكحن نآرقلا ىف

 كلذ ريغ ىلا اهتءارق يف نونذأتسي ال مهنال نيباتلاو ةباحصلاو لسو هيلع هللا ىلص

 ناونقلا ىف اهليصفت مزاوللا نم فينو ةئام نم

 تكس ةراهط ريغ ىلع وأ ث هيف دحي ال تقو ىف الثم هن وكا اهكرت دارأ ناو
 دجيال تقو ىف هنوكل دوجسلا هنكي مولو اهتءارق با وصلاو قحلا لباهنءارق رادقم

 ناك نا انبر ناح.س » ال: 7 ريدكتب اه ىوهيو الثم ةرايط ريغ ىلع وأ ڵ هيف

 « حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس » هذه ىف وأ . اقلطم « الودذم انبر دعو
 هيس قشو هرطف ىذلل ىهجو دجس » وأ . اقلطم « هدمحبو هللا ناحبس » وأ

 انلكوت كيلع انبر ان دجس كا انبر » لاقيف ريكَمب اهنم عفربو (قا) « هرمهبو
 ىل بتكأو اركمئ اهب ىل ثدحاو ارزو ىنع اهب طاطحا انبر » ةيآلا « انبنأ كيلاو
 وأ « هتدجس دواد كدبع نم تلبقت اك ىنم اهلبقتو اركذ اهب ىل عفراو ارجأ اهب
 ك هلالا ىدوجس لمجي مل يذلا هلل دحلا ڵ تومي ال ىذلا ىجلل ىهجوب تدجس »
 عا هللاو « ىرع نم ىقب ايف ةدايزورمنيبونذ نه ىفم ام ةرافك اهلمجا مهللا » وأ

 لصف

 ماسقأ ارفو :ءاملا ةربص ىن

 لوربا

 اهنا » ثيدحل (ص) وهو (ان )ةيافكو أ . روبظلا ىف وأ . نبع ضرف ىه
 قحلا ىف دانعلا نم عتي نازوجيالام كلذ نغ جتت ىتح ءامطلا راغص ضعب نم بطتلا ضارتعا اهيف
 رصتقا ول نا نحا امو مهدعي ملو بوجولل ىغبني ظفل نوربتعي ةغالبلا لها نا ممن : هلل رمالاو
 ةلاحمال ذفان ءاضتلا نكل ةلثسملا هذه ركذ مدغ ىلع ناويدلا باحصا



 ١٧٢٣ ( للا باتكل مأرذا موقلا مؤي )

 كلذو « نيرشعو عبسب لضفت اهنا » ثيدحو « نبرشعو سمخ ذنلا ةالص لضفت

 ةدحاو هنم ًربتملاو هيف فوقوملا فلخ ىعف الاو ء ىلوتم فلخ ىا مامالا لضف بسحب

 لضنو اهنبئاو درفلا ةالصب دتعا ثيح «لضفأ ناك ةعاجلا عم ىلص ول » يلع ىف هلوقو

 كل ةصخر ال » رادلا ديعب ىعأ وهو موتكم ما نبال هلوق اماو ث ةعاجلا ةالص اهيلع

 عنمت ةصخر ال لاق هناكو « بيغرتف دجملا ىلا لبح دشب هل رمأو « ناذالا عمست نا

 نع عدرو بيهرتف « مهيلع اهنع نيفلختملا تويب قارحاب هماتها. اماو كنع موللا

 كرشم وهف ء كرشلا رايضإب اقافن كراتلا رفكل ذئموب اهكرت نالو ،باجبا ال نواهتلا

 هانعف «ضرم وأ فولالا بجح : نا ناذالا عماسل ةالصال » هلوقاماو ء لتقلا قحتسي

 ريغ ىف ولو اماما دجوو اماما و أ امومأم و أ اذف اضرف ىلص نمو { (قا) ةلماك ةالص ال

 (ش) « مهعم لصف نواصي سانلاو تئج اذا ) ث٫دح مومعل المت هعم هلصب ك دجسم

 نولصي سانلاو تئج اذا » ثيدح اماو" ذئنيح لفن ال ذا (ان) رصعلاورجنلا الا وأ
 ىتلاو ضرف اهنا ىلع ديعب هنا لمتحي هنا هيفو ى لغنلازوجي نبب صوصخم » مهعم لصف

 ( م) اتس ىلص اذا هعيفشت مزلي الئل برغملا الا وأ ( ش )نع ةياور وه امل فن اهلبق

 نال ةليل ف نيرتو دوجو مزلي الو مالسلا لصنلا هدربو « راهنلا ةالصل رتو هنا مم

 ركذت نكالا وه اف رمتسمالرضراع هنالو « برغملا وهو راهنلا رتول عباتو لفن اذه

 قفني لف رصدلافالخي رجنلاو هايا وأ ( ح ) رصعلاو هاياالا وأ.برغملا ةالصدعب ابرغم

 هنم سانلا عنم امناو ث زياج هنا ةباحصلا ضعب ركذ دقف ث اهدعب لفنلا عنم نع لقنلا

 ىلصت ال » ثدحل ًاتلطم هعم لخدي الوأ . بور كا ىلا هيلع اورمتسب نا فوخ

 ةنس وأ دحاو ضرف امج امهنا ىللع نمترم ىلصت ال ىنعملا نا هدربو « نبت رم ةالص

 ( قا ) ةعامج هلصي مل نا قباسلا فالخلا ىلع لخدي وأ . ةدحاو

 ىلانل ا

 (ص) وه ( ت)(ح) هيقنلا أرقالا وأ (ش) و (م) ةمامالل لضفأ ءىراقلا هقنالا



 ( زوجنال نمو هتماما زوج نم ) ٧١؛

  

 ث هقفا و / دحا أ نوك نم ه مزاي الو « هللا باتكل مأرقأ وآلا مؤ' » ثدحل

 ظفح :م و أ ن >لى و أ ةالصلا وأ ةمامالا ره الهج نم ااو ، هتنأ يلعو أرقا 2 أ ادهف

 ك رخآلا انام امم رثك أ نآرقلا نه ظفحي ناك نهو اماما لعجي الف ء َزجملا ردقلا

 رثك أ نآرقلانم ظفحي وه نمم أرقا سيلف هنسحأو ادي وجن رثك أ ناكنمو أرقا وهف

 وذو لتغملاو ميقملاو ى هنم أرقا نحليال ناكاذا رثكالل ظفاهلا اذه لب ء ظفحي امم

 ةعبسب ىلصي هن ١ هيفو ث ىمعالا فلخ زوجت :ال وأ سكملا نم ىلوأ رصبلاو ةحوزلا

 لضنالا مدقي و هنع هللاىضر ىع ] وهو اماما ىلصي موتكم مأ ما نا ناو ةراهطو بارآ

 ىآلا ريغ قسافلا فلخ ةالصلاو ء موزل الب نس ربكو أ الامج وأ اسابل ولو لضنالاف

 تحص وأ اهدس ام اهيف لخدي ال انلاخ نا وأ (ص ) , ( ت ) ةحيحص اهدسني ام

 « رجافوراب لكف لخ اولص » هلوق وأ .هتمدق ولو تحص وأ .همدقت ل نااتفاوم ولو كل

 ةماما تزاجو ( قا ) « ميلع قح مهءارو ىه » لاق ذا ريبكلا مامالا وه رجاف ىف

 النن مومأملاو مامالا فلاخت زاوج ىلع اذهو ء هيلع رجؤي و هتدابع حصت هنال صل
 وأ . فلاختلل الوأ . ةوالتلا دوجس ىف ايباحص مأ هنا درو امك لفان لفطلا ناف ًامرفو
 ةالصلاف دبعلا ةماماو ء هلثمب اعطق تزاجو ( قا ) (ص) وه ( ت ) لننلا ف تزاج
 نذالب وأ . ىععالإب زوبتو الوأ . موتكم مأ نيا لسو هيلع هللا ىلص همدقنل ىععالاو
 (قا ) لام وه ذا الوا (ص) وه ( ت ) دجلل ىلا هل نذالا وأ كولمهنال دبعلا ىق
 ضقن ًاضقان ناك ول ذا ناسحتسا وهو تق هلع نهو 0 نيمآ ديزي نم ةماما ال

 . عورفلا نم هبهذم ىف امب ىبهذم لكفلخ تحص وأ . غارفلا دعب الا هب ملعي مل ولو

 (نم عبصالا كرحمو هدعب وأ أ ريبكتلا نيديلا عفارو تناقلا فلخال وأ
 مأ نا.ىور امك طقف لفنلا ىف وأ . لاتطاللو ( ت ) ءاسنلا الا ةأرملا الو
 7 دعقتو ( ق ) ىلوأ لفنلاف ضرقلا ىف مؤت اهنا ثيدحلا ىف ىورملاو « لذنلا ىف

اذكو ى ةالصلا ىف ةبترملا يف نهءاوتسا ىفاشلا طارتشا ىعم وهو ث لوالا فدلا



 ٥ ٧ ١ ) ةمامالا اهعم حصنال ىلا بويملا (

  

 وأ . اهلامشو اهنيمب نع نكف ءاسنلاب ضرفلا ىلصت نا ةملس مأ لسو هيلع هللا ىلص رمأ

 (قا)(ص ) وهو لجرلاكو أ . رهشو اليلق ز ربت

 ُتااثلا /

 .رثك أ وأ لقاب زاجو ث هقنع م وأ هسأرب مامالا همدقتن مامالا نبي دحاولا موقي

 كهسأرب مدةتي ولو مدقلاعضوم ربتعيو رثك أ وأ لقأ وأ همدق مامالا نع رخأتي ا ذكو

 ناث ءاج ناو ( ق ) ذ هغلخ وأ ء هراسي ناو مامالا ىلع هلوطل دوجسلا ىف رثك أ وأ
 وه ناكو فلخ ىلا هاخأ رج الاو ى بارحملا ءازا ىف نا بارحملل مامالا عفدف حو

 وأ ( ص ) وهو نينئالا ماقم فلخلا نف هريغ وأ دجملا ىف ث هنيمي ىف هيخاب الصتم
 عفد وا رج وأ عفد الب بارحملل مامالا بهذ وأ رج الب رخأت ناو ( ح ) امهطسوتي

 مومأملاو مامالا نعو هنع تدسف مارحالا دمب رج وأ عفد ناو ى زاج هيجوتلا لبق

 لعف اهءارو ىلا امه در هلاهش نع رخآو هنيمي نع دحاو فقو ناو ص هاعبت نا اضرأ

 وا عيرشنل ةيصوصخب ليلدلا موقي ىنح هلام انل نا لصالا نال ء ملسو هيلع هللا ىلص
 فلخ تءاش ناو ، هيف ةمرحلاو جوزلا ةأرملاو ( ص ) ىلع فلخ ةنالثلاو ى هريغ

 تزاجو ،هنيمي نهفاخوأ . هفتك ةزواجم الب الهش وأ ء فص رادقم رسيالا هفتك

 لصي الو ؛ امجوزبو فصلا ىف اهمرح لصنت نا اه زوجي ذا لجرك اهنال هنيمي

 زاوجلا رهاظلاو ث ةجوز وأ ةمرح وأ لجر هعم ناكا الا { نرم ولو تايبنجالا
 مدعل هيلا جاتحيال دقف ك هيبنتلا ىلا جايتحالا عنملا ةلع تناك ناو ى ةددعتملا ةيبنجالا

 دقف فالختسالا ىلا جايتحالا تناك ناو ء ةرشابم الب ههبنت ةيبنجالا اضيأو أطللا

 .ةفالخلل ذبجي نب لصنيال ىتح لفسوأ الع ماما اوفلتخا دقو 2 هبجوي ام هل ةيال
 نا الوأ . اهتالص تدسف تذاح ناو ء طسوتت الو فدلا ىف الجر ىذاحت الو

 اهمرحم ةاذاحب سأب ال وأ ( قا ) تدسف لئاح مم ولو اهسم ناو ك اهسمي



 ١٧٦ ) مومأملا ةين فوفصلا ىوسن (

 عبرلا
 نهو ث بات نا اهيف رذعي ىتلا مايالا ىف الا لب فلقاو كرشمو نونجم ةماما ال

 ،نارذعي نبحهلثمب فلقالامؤي نا زاجو )ق ( ملاسلاب رذع مم هتالصفو ڵ داعامهب متلا ل

 نا الا داسفالو فحصي وأ نحاي نمو ث البج اهجراخم نم فورحلا جرخيال نمل الو

 اماما نا الا دعاقل الو ء كلذ ىلع هناسل عوبطملا ةماما تحصو « ىنهملا لدب وأ دمعت

 عطق نمل الو ( ق ) نوموقي وأ . دوعق اهيف هل ثدح نم فلخو هنلخ نودعقيو الدع
 عطتنيال سجنكهب ىلصيالام همزل وأ . ضرالا لصيال وأ ث ةعبسلا هئاضعانم وضع

 ديدحكو { طئاغو لوبك عونلا فلتخا ولو هلشمب ىلصي وأ . هعزن قيطي ال ديدحو
 برقيال صقن ىذ ةماماتحصو ( قا ) لصاولا ريغوعوطقملةماما زوجن وأ . سبنو
 ولو ء هلثمب الا لاصيتسالاو ةنسلاو ءاصللاك« اهيلا برقب تهركو مسصلاك ةنوالا نم
 برغملا ةنسك ( ص ) وهو لفنلا ىف ولو ةمامالا زوجو ء لاصينساو ءاصخك انلاغت

 ( ) هيف الوأ . ىحضلاو
 ىسالا

 ادحا رج ناو ث هيجوتلا لبق وه اهبعارب وأ فوفصلا ىوسي نم مامالا ضيقي
 عيرشت هلعف ن هل ملسو هي هىلع هللا ىلص هللالوسر هلعف ولو تدسف اهلعل ليق م ارحالا دعب

 ايج امل رجألا ريفوت ممألاو مامال نأش نمو ،دسنتال اهنأ رمو البق اهنم اهف
 © دوعقلا لحم ىف ماق هعم ًامومأم كسمأ نم ةالص دسفت ال نأ صخر اضعب نأ ىح

 ليق ( هللا ناوضر تقولا لوأ ) ن أ ىور ء سانلا أيهتي ام ردق دعب ةالصلل لجعب و أ

 بنذلا ةلزنمريخأتلا لزنق ( هوفع هرخآو هتمحر هطسوو ) تارم عبس ايندلا قافن ك
 انأطخا وأ انيسن ايف رافغتسالا انل هللا عرش دقو هرك امع هوفع دارملاو « بنذ الو

 الإ هريغل بع : م ادحأ صخ ناو ى هتالص حصت نمم هب : م ا نملكب ةالصلا ىونيو

و هسل مرحأ نع مامت الا زىجا ا ض هريغ عنم وني و ةينلا وأ ظفللا ىف هصخ نا



 ١٧٧ ( مامالا ءارو ةيذلا ىف لوقلا ) (

  

  

 الا مهنعضأ ةالص ىليو أ قبسي دال لسنلاو ريمكتلا ال ليطي الو ى ةمامالا رعشتسي

 نىنمؤىلل وعديو ادح اهدودح او ڵ ةلاطالا هلف لوطلا داتعي نمب درفنا نا

 ىو 4 ملسو هي هيلع هللا ىلص امهلعف امك راسي زاجو نيميلل دجسملا وح ىف ىجنتيو

 هءارو لعجيو فصلا قرفت نا الا عفرتلاكهن أل هعضوم ىف ىقبي الو مادق ءارحصلا

 لضف ألا

 صااسلا

 طقسي وأ اهنالص وأ هتالص وأ مامالا عموأ ى ةعاجلا عم ىلصأ مومألل لوقي

 كلذ نم ئيش رفاسملا لقي منو (ق) اهركذ الاو هالوت نا هركذي وأ .بصنيو ءابلا

 مومأملا عبتيو (ق ) ذ هلثم رفاسم هن أ قفاوف ملل وأ رفاسملا مامالا فلخ هوني و

 )ذا » ثيدحلا ءىجمل (ص) وهو تلطب وأ . ذنلاكف هاواس ناو رهظي ايف مامالا

 ةحناملا ىف هدصقي وأ . الوأ (ص) وهو تدسف قبسلا دمعت ناو (ق) « اونا لعف

 عوجر هز ال عوجرلا ةدايزب ريضالو (ص) وهو هنع جرخام ىلا عجر الاو (قا ( عمتسيل

 رهظي ما ايف قبسلاب ريض الو (ق) ق) هلحم ىف عمتسيو مامالا هقبسي ىتح كسمي وأ ۔قحلا ىلا

 ىفو نطق لطب مارحالاب قبس ناو ، دصقي ال نكل رهظي ال ام فاكي مل هنأل

 عفرلاو دوجسلاو عوكرلاو ب ذ مامال هقبس نا ًاتباس دعي الف اهرخآ ىعورتا ريبكتلا

 ميظعتلاو امهيا وأ . ًاضن أ ةحنافلا وأ (ص ) وهو ةروسلا الا مامالا رب الو الوأ

 نم ك دنع الا لاقام لوقيو (قا) لا وق ة ألا نم ميلستلاو مارحالا ادعو . حيبستلاو

 (ق) دجلا كلو انبر عم وأ ، هدمح نمل هللا عمس نالوقي وأ ۔ رع دقف مظعتلا

 عادلا

 .ىقب الا (ص) وهو دسفت وأ . ىدارف اوتا هءوضو وأ هتالص تضقتنا نا

 . ًابدن فلختسيف نانسالا لصأ ىف مدلا جورخ هنمو ضقان شدخ وأ ليق فاعر و

 نأ مبيلعو فلختسي الف هيلع تدسف نلصو ناو 4 هبوث وأ هدسج نلصي ملنا و

 ٢٣

[ 

 أ



 ١٧٨ ) ةالصلا ىف فالختسالا يف لوقلا (

 وأ تدسف هنم كلذ نلصو نا ذنلا اذكو ( ص ) وهو تدسف وأ . ىدارف اومتي
 دوجسو عوكرال ذا اهي الوأ ئ ميلستو ريبكتب ةالص انأل تم ةالص ىولو (قا ( ىني

 هنلختسا ناو (ق) هفقوم ىلا هلصوبوأ .نكمم نف دجي ل ناو « هيلي نم ذبجبو (ق)
 عفر دوجسلا ىف وأ ث مهب دجسف هيلا مدقتف 2 هدمح نا هلل عمسب عفر عوكر ىف

 وا ڵ مدقتف ارهج هب عفر اهيف وأ مدقيف ةيناثلا دجسي مث لاصفنا الب ارهج ريبكتب
 .بهذي نا لثم كلذ ريغ لعف 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 ائراق ادعاق

 اناك ناف ء مامالا ةالص مهب ىلصيو وه ثيح نم ادب مامالا ناكنيا ملي مل ناو ث زاج

 : نيتمكرلا ىاب يلص رفاسم مامالاو اهقم ناكناو 4 اومنأو نبتمكرلا ىلع سلج نيرفاسم

 ملسي م غارفلا دعب هكردتسا ءىش هل ىقب ناو { ىدارف نوميقملاو وه أو مم

 ءاضقنا روص نم ام ةروص ىف مالسلاب موقلا راظتنا هيلع بجي الف مامالا امأو ڵ نوماسف

 مامت دنع ملستلا هلف فالختساب وأ لوأ نم ني.يقلاب رفاسه مؤي نا لثم مهلبق هتالص
 اوضم فلختسي مل ناو ،اوملسيو لي اوغرفي ىتح ثكملا هلو ء باهذلاو نمتمكرا

 اوفلختسا ناو ى مادق هردق وأ فصلا صحفلا ىف زواج وأ « دجسملا نم جرخ اذا

 (ق)ال وأ . ىدتقملاو مدتتملاؤ ةنيلللاو فلختسملا ةالص تلطب مدحأ مدقت وأ
 اذكو (قا ) دحال وأ . اثلاثف اضيأ الاو رخآ ذببي وأ . بهذ ذوبجملا هعواطي مل ناو
 ه دحاول ذبجلا ةنيلخالو ةنالثل ذبجلا مامالل ريتخاو فالختسالل جاتحا نا ةفيلحلا
 فلختسا نمو رخ آلا دعب لكف ئالخ رشع ولو هلدحالف ةفيلخ فلختسي ةفيلخ امأو
 .ىدتقملا نعو هنع تضقتن ا ةالصلا ىف نكي 1 نهو لفطلاو ةأرملاك زوجي ال نه

 لصف
 نيلاو نيتفوكلاو ةنيدملاو ةكمبو ث اقلطم لداعلا فلخ ةعجلا ةالص بج

هنلخ وأ (ص ) وهو اهدسفي ال رئاج فلخ ولو نامعو نيرحبلاو ماشلاو رصمبو



 ١٧٩ ( مهبلع بجت نمو ةعجلا ةالص ىن لوقلا )
  

 ۔ بوجو الب نهيف هفلخ تحت وأ . نهيف ولو هفلخ زوجحم ال وأ . نهرديغ ىف اضيأ

 (ق) دودحلا اهيف ماقملا مجعلا دالب ىفو (قا) نهيف الا لداع فلخ ولو ةعمج ال وأ

 ريغ مثو ضفاورلا ىلع ةبلفلاب املع اضيأ قلطيو انه دارملا وهو برعلا فالخ مجعلاو

 . مهنزجأ اهوملص ناو (ص)وهو رفاسمو دبعو ةأرماو ضيرم ىلعالا ، ذاش الا برع

 هبلع هللا ىلص هناو « ةعبرالا ىلع بهت ال اهنا » ثيدح هدريو امهيلع تبجو وأ
 نارمعلا ةكم لهأب اهالصو ك ةعمج ةالص ال ارصق ةفرعب ةعجلا موي رهظلا ىلص لسو

 رانيدب قدصيلف رذع الب ةعجلا كرت نم » ملسو هيلع هللا ىلص هنعو اومتأ نيلئاق يلعو

 زاجو « دم وأ هغصن وأ ةطنح عاص وأ هعصن وأ مثردبف دجم ناو « هفصنبف دجي ناو

 رمأي نأ بجي ال هنا قيقحتلا (ت) اعبرأ اولص رمأي ل ناو اهب هلامع رمأي نا مامالل

 رمالب مهرمأ نا الا اورمأي الو ك ءىشب اهنع عنمو هيف ناك نا هدلب ىف الا اهب

 ىف نم يلا رظنلاب نيع ضرفو ى مالسالا موع ىلا رظنلاب ةيافك ض رف ةعجلاو

 ىلع ةيافك ضرف داهجلاك« ةعبسلا راصمالا دحأ ىف نم ىلاو ث هيلا وأ مالسالا رصم
 جلاكو رطضاو هللا جيتحاو مامالا هنيعب نم ىلع نبع ضرفو 0 مالسالا مومع

 نم ىلع نيع ضرفو ى اورفك ةنس ىف جح نكي مل ناف مالسالا مومع ىلع ةيافك ضرف
 (ق)امهو رثكأف نيهبرأ وأ نيئالن وأ ةنالن وأ نينئاوأ مامالا عم دحاوب ىهو عاطتسا

 لوأ نمه ةعمج لكل رشع ىنثاو دلبلا ىف اهتماقا لوال نعبرالا وأ . لاكشا الب

 ` «نيسخلا نود ىلع ةعج ال » ةماما ىبا ةياورل نبسخلاب وأ . (م) ةالصلارخأآل ةبطخلا

 اهيف نكي مل ولو ةبرق لك ىلع بم » ملسو هيلع هللا ىلص هنع دوعسم نبا نعو

 نيرشعب وأ رشع ةنالثب وأ رشع ىنناب وأ ةعسنب وأ ةعبسب وأ ةعبرأب بجتو « ةعبرأ الا
 حصت وأ هلك كلذ ىف مهنم دحاو مامالاو نينامنب وأ (م) نع امهالك نيثالثب وأ

 لاقف ادرف هناتسب ىف ةعجلا ىلصم نع لئسو ، سابع نبا هبو ى ماما الب دحاو نمولو
 هللا ىلص عراشلا ددش امناو ث هريغب ماق دقو مالسالا راعش مايقل كلذ امناو جرح ال



 ١٨٠ ) ةمجلا ضورف نم ةبطحلا (

 لهاستينأ فوخ ىدارف اهتحص مدعو ةعجلا روضح ىف نودشارلا ءافلللاو 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 ًاليج اهنم ىأ نأب نكت مل ناف ضرف ةبطخلاو
 لدب تسيلو مجلاو (م) و (ان ) برأ اولصام عنام وأ ىزجيامهدمب بطخي مو
 ال مامالا عم ىلصو س { نم نألو ربدتسي بيطلا نال (ص) ىلع نينكرلا
 هريغو رمع نع ىور امل تدسف لوقي لب ةحدلا ملسي ال مها نأ هفو ؤ اهكردتسب

 كلذلو ًاجبرأ ىلص ةبطللا عامس هتاف نهف ک نبتكرلا عضوم ةبطلنا تلعج هن أ نم

 قب وأ مارحالا دمب اوبهذ ناو ب عمتسملاو بيطخلل ةراهطلا ءاملعلا ضعب طرتشا
 برأ تبلص هلبق ناو ب تتأ فالاختسا نودب مامالا بهذ وأ ددعلا هب 7 ال نم

 دعب مقو نأ الا زجي ل دعب اولصو لبق بطخ ناو 4 لاوزلا لبق ةالص الو ةبطخ الو
 حصت ال رهظلا نأ هدربو 4 لبق دمحأ امهزاجأو ث ةبطخ برعلا هيمست ام ةبطللا نم

 دعب هتاقوأ رثك أ ىف ةعجلا ىلصي ليق لسو هيلع هللا ىلص ناكو اهلدب ىهو لبق

 ًاريثكسن أنعو ةعجلا موب طسوتلا دنع ةزئاج ةالصلا لاقيو ث هلبق اهضعب و لاوز
 نب لهم نعو ى ليقنف ةلئاقلا ىلا عجرن 7 : ملسو هب هيلع هلا ىلص ءيبنلا مم ةعجلا ىلصنام

 هلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ةعجلا ةالص دعب الا ىدفتن الو ليقن انكام دعس

 لوقي رباج ناكو ء ىحضلا ةلئاق ليقنف ةمجلا ةالص دعب مجر 11 لسو

 لوزتنبح اهحيرنف انلامج ىلا بهذن من انب ةعجلا ىلصي ملسو هي هيلع هللا ىلص ءىنلا ناك

 كلذ نا لاقيو ء ثرحلاو لخنلاو رجشلل اهن ىتتسي ىتلا لامجلا ىنعي ء سمشلا
 كلذ لبق تلزن ةر آلا نأب ضرتعا ه « سمشلا كولدل ةالصلا مأ » هلوقب خوسنم

 أ ةيواعمو دعسو رباجو دوعسم نباو نانع اذكو ك لاوزلا لبف اهيلصي قيدصلا نأبو

 حرمب مل كلذ لملو

 



 ١٨١ ( ةبطخلا ىف ىنكي ام لقا )

 ال ىشلل دارملاو ةبادلاو نيلجرلا ىلع ىعس «هللا ركذ ىلا اوعسا » ىف ىعسلاو

 نكلو نوعرست ى أ- ن نوعست ةالصلا اوت أت ال » ملسو هي هلع هلدا ىلص هل وقل عارسالا

 اديك أتو ىشملا كلذل ًامظعت ىعسلا ظنل ريتخاو « راقولاو ةنيكسلا كيلعو اهوتنا

 ريسنتال ربتعملا عفانلا هنأ ىلا ةراشا هللف بولقلاب يعس هنأ نسحلا لوق امأو ث هل

 نكلو مادقالا ىمس وه ام هللاو : لاق هنأ هنع ىورو ث هنع هلبقن الاو ىعدلا ةقيقحل

 ىفو انه اهلقأو ( قا ) ةبطخلا وأ .ناذألا وأ .ةالصلا ركذلاو ةينلاو ء بولقلاب ىتص
 ةبقاعلاو ث نيملاعلا بر هلل دلا » كاذ ريغو ةهجلا ةليل رتولاو حاكنلاو نيديعلا

 محللا ؛ نييبنلا متاخ دمحم انديس يلع هللا ىلصو ى نيملاظلا ىلعالا ناودعالو & نيقتملل
 رخؤتو فقوتي وأ (ص) ىلع اهيلع ًاتقوتم حاكتلا سيلو « نيملدملا عيجلو انل رفغا
 ربكل نانع سولجلا ثدحأ امناو (ق) الوأ .ةفيفخ اهبفسلجيو (ق) متي ملالاو هنع
 هب بجيف لاوزلا دنع (ان) دحاو ناذا نذؤي و ڵ هنطب محش ةرثكل ةرئكل و اعم وأ . هنس

 ءاروزلا يلع رخآ ن امنع دازو (ق) ربنملا ىلع ساجاذا رخآ وأ . دقعلا مرحيو ىسل
 دجسملا ىف وأ (ان) هدعب هتيب يف كرت نأ ىنبنيو متي ىتح بطخي الو ء سانلا رثئكامل

 ناكنا وأ (ص) وهو مجلا دنع بوجو اهل تاصنالا نسو (ق) سانلا نم هريغك
 هدرو مالسلاو تصنأ 7 ونلا نهد (قا)(ش ) ر ةلا ةءارق دنع وأ . اهعمسي
 ىلا هب برقتبام ريغ وغللا وأ . تاصنالا نع لغاش لكو ةالصلاو سطاعلا تيمشتو

 وأ . . قباسلا هعانسا ىلع هل باوث الو ى رخآ باب نم لخدو جرخ اغل نمو (ق) هللا

 (ق) جورخ الب باثيو بوتي

 الو نآرقلا ىفام وحنب الا ضرعي الو ًاموصخم ىمني الو بيطلا رمأي الو
 ال امو رئاجلل ءاعدلاك ىغبني ال ام ملكت ناو ،تيدب ولو ظعي و غلي مل نا كلذب داسف

 بيطخلا ةياكحل بوبحم نا اهضقن دقو ، ةالصلا هفلخ نمعو هنع تدسف هب برقتي

 «ىنوموتنتأسأناو كىونيعأف تنسحأ نا ى كنمريخ تسلو كتيلو 2 ركب فأ لوق

 



 ١٨٢ ) اهكردا دقف ةالصلا نم ةمكر كردا نم (
  

 ةدارا دنع اه لاستغا 1 دن نسو «ةالصلا تماقدق » نذؤملا لوقي ىتح لزنيالو

 بيطلاو رجفلا لبق ال كلذ لبق زاجو ث اهيلا باهذلا بدني ام نيح اهيلا باهذلا
 ىلوألا ىف ارقن نأو ث هجولب مامالا لابقتساو روكبلاو سابللا ف لمجتلاو كوسنلاو
 بغرو رهجلا ًاجوجوو . نيقفانملا ةرو۔ه ةيناثلا ىفو حبس وأ مجلا دنع ةعجلا ةروس

 دادحتسالاو نيطب آلا فتنوبراشلا صقو ءاه حاورلب لفلا لصوو اهل ريجهتلا ىف
 ءانثلاو ء فيس وأ اصع وحن ىلع هؤكوتو ةبطخلا ىف بيطخلا طسوتو 7 رانظألا ميقتو

 هنيب ناك نم ىلع بجعو ى اهلبق ةقدصلاو ءاعدلاو ريكةذنلاو نبتداهشلاو هللا ىلع

 نإ و أ .ءادنلا عمسي نأ وأ . لابمأ ةثالث وأ . ناخدرف وأ . موي هيف ماقت ام نيبو

 باهذلا بدن و ى (ق ا )ثيدحلا امهب دروو اهنم غرفي نبح نم هلهأ ىلا ليللا هوؤي

 ناذالا دمب دقع لك سفنيو (قا) هديب وأ . لاوزلا ليبق وأ . راهنلا لوأ اهيلا
 امهدحأ ىلع وأ امهيلع تبجو نا (ق) ايصعو متوأ . هيلع بهت نمم ناك نا اه

 هيلع نايصعالف لفطلا الا ةيصعملا ىف هيلع تبجو نم ناعأ دقف هيلع بجت مل نم هنأل

 لصف
 ‘ مامالا ملست دعب ةءارقلا ءاضق هيلع سيلف مايقلا ف مامالا كردم ةمكرلا كردأ |

 كرو ةحتافلا ضعب أرق ناف ء ريبكب عوكرلا ىف هعبتي لب ذئنيح اهب لذنشي الو
 كردمو عوكرلا ىف هكردمو وه وأ اضرأ أ مكر أرقي أرقي مل ناو ى مكرو ةءارقلا مطق مامالا

 ء هيلعوهلك كلذف ةءارقلا ىضقي الو مجلا هبو ث هف ! كردم وأ ( ش )هيف مومأم

 ۔ ضعب ( ص ) و ىرخأ هل تبدنو مارحالل اهاون نا هتزجأ ةريبكتب هيف لخد ناف
 ريغ ىف مامالا يلع لخد ناو ( قا ) لطاب وهو وني مل ولو ىزجم وأ . ايهنم هب الوأ

 وأ . ناك نبأ هيلع لخديو ث ةروسلانم ىزجي امو ةحمافلا ءاضق هيلمف ء ىلوالا ةمكرلا

 كردأ دقق ةالصلا نم ةمكر كردأ نم » ثيدح ىنعمو ( ق ) تايحتلاو مايقلا ىف
 (ص) وهو ءاذانوكتف اهعيجل اكردم ناك« تقولا جرخ ةمكر ىلصنم هنا « ةالصلا



 ١٨٣ ( ةالصلا ىف كاردتسالا ىف لوقلا )

  

 مامالا مم اهكردأ نم وأ . كلذ رظتني وأ . كولدلاو ع ولطلاو بورغلا مامت رظتني الو

 ( قا ) ةعاجلا لضف كردأ دقن

 لوقلا ةعرسب هب قحتلا ء دجس ىتح عوكرلا ىف مامالا عابتا نع اهس نمو
 « ةيناثلا ةكرال مايقلا لبق هكردأ نا , هتافام ىضقو مامالا ثيح نوكپوأ . لمعلاو

 ىغكي هنا ىلع ءانب ةثلاثلل مقي ملام وأ ث ةمكر مومأملاو مامالا عمجت نا طارتشا ىلع ءان

 اهبف سيل ةمكر امهنيب لصفت نا ريغ نم هدعب نوكي نا مامالل ًاكبات مومأملا نوكف
 زوجي هنا ث اهيلع ينبلل نيلصالا نيذه نم جرختيو 4 كالذك ناتعكر وأ امهدحأ

 عوكرلاو ةحنافلاب لغتشي نا هدعب وأ « عوكرلا ىف مامالا دجو ولو ىلوالا ىف لخادلل

 ىلا هعارسا ةحص هجوو ث دعب هيلع ءاضق الو ةثلاثلل وأ ك ةيناثلل مايقلا لبق هقحلي ىتح

 , رغسلا ةالصو رجفلا ةالص امهو ناتكر ضرغلا لقأ نا ث ةثالثلا لبق هقحلي نا
 نم وأ . نالصولا ذاعم نسي نا لبق ناكأ ملسي ملام هقحليو عرسي نا حصي وأ
 تافام ىضقو ، هب قحتلا عوكرلا ىف هكردي مل ىتح ىهس

 كردأ نف هتالص لوأ وه كردأ امو « ءادا مامالا ميلست دعب مومأملا هكردتسي امو

 ةمكر لك لوأ هنال ; دب الو ريبكتلاب موقيو هعم تايحتلا أرقي الف ى ةريخألا ةمكرا

 .ضعب ( ص ) و ةثلاثلل ماق مث تايحتللسمجو مكروتناكن ا ةرودلاو ةحنافلا أرقيو

 ريبكن ناف هلالحم سيل اذه نال زيبكت الب موقيف اهلوأ كردأ ام سيلو ءاضق وأ
 أرقيو ، هعم تايحتلا ةءارق دعب ةمكرلل ال مارحالا ةريبكت ىه اهلوه مئاقلا ةمكرلا

 (ت ) هعم ةعبارلا ىلص دقو ث ةيعابر ةالصلا تناك نا ةثلاثلل موقي م امهدعب تايحتلا

 اهءارق ةدايزو تايحنلل سولجلا ةدايز مزلي الئلو ءهتين مومأملا ةين قفاوتل (ص) وه
 لدي ةناف « اولصف كردأ ام » لسو هلع هللا ىلص هلوةلو اهأرقي مامالا و توكسلا وأ

 هلوق ا.او ، ءاضقلا ىلع لدي تونلا ناف « كناف امو » هلوقلو اهلوأ ال وه امهنا ىلع

ةلالدبو ث ةلدالا راس ليلدب ىضمام ىلا ع وجرلب لزالا هيفمامتالاب دارملاف « اوهف »



 ٤ ..{ اهنع مونملاو ةيسنملا ةالصلا كك) (
 برغملا ةشلان كردأ اذا ةروسلا ةءارق كرت مزاي الئلو « اوضقاف ك امو » ةياور

 ، همدع بجو ام هضراعي اذا بجي هنال بيترتلا مدعب ريض الو ءاشولا ىرخآ وأ

 ةءارقل سلجي الف هيلعو ى اهرخآ ىف هدنب مامالامبتاولو ةالصلا لوأ هناف مارحالا اماو

 سلج ءاش ناو امئاق سي لب هعماهأرق دق هنال ء كاردتسالا دمب رجنلا ىف تايحتلا

 لمعي ام رئاسك و هف دوعقلا هلحم نال ( ص ) وه ( ت) ةيحت الب ادعاق مليف مايقلا دعب
 لعفلا ىف ايناب لوقلا ىف ًابضاق نوكي ( م ) لاقو ث هلحم ىف

 ماني نا لثم ك هب موقي هناف ريبكت هلوأ ناكن ا الا ريبكت الب كاردتسالل ماقيو

 اهيلا موقيف ةمبارلا ىلا مامالا مايق لوأ ظةتسف ىلوالا تايحتلا ةءارق دعب ادعاق

 ةالص نم كردأ نمو ى اهيلا هب ماقي ىذلا .ريبكتلاب ةثلاثلل ماق مامالا . اذف ، ريمكتلاب
 لو ةعجلا ىوندق نوكيف اثالث ديزبو اهنالص ىوني و إ( ان )ىرخأ داز ةمكر ةمجلا
 نم » ثيدحل اعبرأ متأ اهنم لقأ كردأ نمو ( ق) نهوني لو اعبرأ ىلصو اهلصي
 كردأ ام »ثيدحل طقف ةدحاو ديزيب وأ .ةمكر كردي اذهو «ةمكر ةالصلا ن . كردأ

 بهذم ىلع ادعاق كردتسملا ملسيو ى صاخلاب ( ان ) لمعلاو « اومتف كتف امو اولصف
 هل رففتف هيف لخد ىذلا مول لا عجرب نا دعب تايحتلا ربغ ىف ; لخد ولو ءاضقلا

 ( ق ) تمت ثيح 7 وأ مايقلا ىف م ارحالاكه يف غرش لسلا نال ء سولجلا ةدايز
 «تايحتلاو سونجلا ىف م هلع ةالصلا نال دوعقلا ىف ءادالا بهذم ىلع اعطق ملسي و

 ءابرأ نيو (ق) اقلطم وأ . نيلوالا نيتمكرلا زوابيملام ميقملا ىلع رفاسملا لخديو
 ءامالا لست هرضي الو نيتمكررال مامالا غارف دعب ملق رفاسملا ىلع ميقملا لخد ناو
 2 ملعنل الا مامالا ىلع لوخدلا حصي الو ث هلبق

 لصف
 ، امهنئاظوب نايدؤت ام ردقب هابتنالاو ركذتلا تقو اهنع .مونل ةينملا تقو

 ريرحتلاو ( قا ) ت ام وأ . ةيلاتلا ةالصلا تقو رخ ال عسوم وأ .كله عيض ناف

 



 ١٨٥ ( تقولا رخآ ةالصلا ركذت نم مكح )

 اعرش اهل ردقملا اهتقو ريغ ىف ةدابعلا لعف وه ىذلا هانعمب ءاضق ال ءادا تقو كلذ نا

 هبتنا وأ ةيرضح ركذت ولف ءللمل ءادالا تقو ىف ايناث ةدابلا لعف ىهو ث ةدعا الو

 هدنع ةالصلا نا ههجو ث اقلطم متي (ش) لاقو اهمتا سكع وأ ء اهرصق رفس ىف اهل

 هيلع ةقشم الف رضحلا لصو اذاف فيفخت ناتمكر رفادملا نع تطقساف اعبرأ تعضو

 نه ذا امبرأ ىضق ارفاسم ناك اذاف عبرأ ىرذلا ىلع تترن دقو ، اعبرأ اهلصيلف

 امامن اهداعأ ضقان مارحالا دمب تلل مامالا فلخ رفاسملل ثدح ناو ث هتمذ ى

 هدعب وأ اهرصق هيف نيبت ناف ڵ هب حصت ال ا هنلخ اهلخد ناو ء تقولا جرخي مل ولو

 نيبتو هب م ال امب وأ ى نيتمكر اهداعأ تضقتناف هب متت امي ةممجلل مرحأ نمو ث اهمنأ

 هنا ةيرهاظلا تمعزو « نيتمكرف دمب وأ هقح ىف دقعنت مل اهنال 2 امب راف تقولا ىف
 فااخب ء باوثلل اهتالص كارداب هب قفربال هنا ههجوو ث ةالصلا كرت دماع ىلع ءاضقال

 : كحيف مهب قفري هناف ث هنظ ىف رهاطب اهيلصنك اقلطم دمعتملا ريغو مئانلاو ىسانلا

 سايقلا قحتسيالف دماعلا فالغب ىسانلاو مئانلا ىلع اسايق « باوثلا اوكرديف ءاضقلا

 انيكسم نيتس ماعطا وأ ، نبرهش موص ةرافكلا هتمزلو رفاكوهو ث اههيلع

 ث روهشملا وهو هب لغتشا ريطب هيف ةالصلا كردي ام تقولا نه هل قبي مل نهو

 جرخي ىتح اهيف ىفمو مرحأ اهنم لقأ اضيأ كردأ نا وأ . ةمكر هدعب كردأ ناو

 ميتي وأ . ةالصلا تقو لخدي نا ىلا كيف تقول
 دبعلا نبب سيل » ثيدح ىنعمو ( قا ) تقولا دعب ديعبو ىناثلاب لمعلا طوحالاو

 ناو ةالصلا كرت وهو بيرق ءىشب قافنلا ىف لخدي هنا « ةالصلا كرت الا رفكلاو

 أدبيو ث لالحتسا كرتلا ىلع كرتلا لمحي نكل ع كلذك كرشلا ىلع رفكلا انلمح
 اهنال برغللب وأ / ةالص لوأ اهنال ىلوا رهظلا لب هريغب حصي (ت) رجنلاب ءاضقلا

 « ادمع نكرت ولو تانئافلا ءاضق ىف بيترتلا ببيالو ى برعلا دنع مويلا ةالص لوأ

 (ق)طوحأ وهو(ت) بجب وأ(ص) وه (ت) ةرضاحلا نيب و نهنيب الو دعلاب ضعب دأ
٢٤ 

  

 ث لوالا رهشو تقولا ىف يلصيو



 ١٨٦ ) هقوقحو تيملا ةالص ىف لوقلا (
  

 نمو (ق) تانثانلاب وأ (ص ) وهو ( ت) اهب ادب ةرضاحلا تقو توف فاخ ناو
 (ق)دسفتال و 7 اهركذت اذا ةيسنملل تقولا نال هيلع تدسف ةرضاحلا ىف ةيسنم ركذت

 لصف
 قب الاو قحلا عنام الا ث ىنز دلو ولو دحوملا تيملا ىلع ةالصلا ةيافكب تضرف

 دمب وأ لوا نم دسف حاكن ىلع وأ 2 اهب ىنزي ةأرما ىلع مماقلاو ى ىغابلاو 2 ةرشانلاو
 ص قيرطلا عطاقو { نعاطلاو ى رذعلا تقو يف تامو بات نا الا غلابلا فلقالاو

 ةأرملاو ةريبك ىلع بدأ وأ ، دح ىف لوتقملاو ، هسفن ولو ةمرحلا سفنلا لتاقو
 نمطلاو ىنبلاو مارح شارف ىلع ذومقلاك ناكمالا بسحب هلك كلذ ىف لجرلكا

 مهتم مارحلا ىف ةأرما ةبحصب فذرعملاو ث اهسفن لتقو قيرطلا عطقو قحلا منمو
 شارفلا هيلع قلطي ال ناك ولو هيلا روظنملا هيلع لصي ال نا ىغبنيو ء مارحلا شارفلاب

 ملسي الو مهيلع ىلصب الف ث ةنياعملا وأ ث ةعبرأ ةداهشب وأ / رارقالب قلطي ذا ث مارحلا

 ىلصي ال و أ . ةنرملاو ةصانلا ىلع ىلصيو ، بات نم الا نوقسي الو نومعطبي طر الو مهيلع

 ثاحبا هيفو « ادبأ تام ممنه دح أ ىلع ىلصت الو » ليلدب اقلطم رث ايكلا لهأ ىلع

 هيلع هللا ىلص هلوقو كرشلا رمضأ نميف ةيآلا نف « داعملا راد ىلا دازلا نايمه » ىف
 لهأ الا رئابكلا باحصال لماش « ةلبقلا لهأ نم رجافو راب لك ىلع اولص » ملسو
 ء حيحصلا ىلع نوكرشم مهناف ميسجتلا داقتعاك ليوأت الب ديحوتلا ىف ةحداقلا عدبلا

 ء نوكرشم مهدنع مهنال ث ةيرفصلا مهيلع يلصت ال رئابكلا لهأو مهيلع ىلصي الف
 ثيدحامأو ك ىنزلا نم هيلع بنذ ا ء هيلع ةالصلا قحلاو لب ولو ىنزلا دلو الو
 « ةنجلا لخدي ال ه ثيدح امأو هيوبأ نود ىنز نم هنا هانعمف « ةئالثلا رش هنا »
 ء نيقفانملاو نيكرشملا لانطأ كح هكح لب ؤس بئاتلا هسبال اعبت اهلخدي ال هانع

 رابتعاب ال ث هئام رابتعاب ابأ هانيمس امناو (قا) هحالصب اهلخد حلصو غلب ناو
روظنملا ريغل كرتي نكلو ى ةلبقلا لهأ نم رجاف لك ىلع ىلصي هنا قحلاو ء عرشلا



 ٨٧ ( تيملا ننس ركذ )

 سو ه لع هلل ىلص لصي ا اذكو ء سانلل اعدر هلمحو هن.فك ةو هلسغ اذكو ء هيلا

 مومعل هسفن لتق نم ىلع هيلا روظنملا ريغ ىلصيف سانلل ًاعدر امإف هسفن لتاق ىلع

 كلذ نمو ى رجافلا مومع نم اصوصخم نوكي نا املو « رجافو راب لك ىلع اولص »

 هل لفكتي ملو ث هلءافو ال نيد هيلع نم ىلع ىل لصب ال ملسو هيلع هللا ىلص هنا عدرلا

 وهو ةكرع اا ديهش ىلعو ي ايح دلو نه ن ىلع ىلصيو « كيخأ ىلع اولص »لوقيو دحأ

 برقألاف ملف الف نالاف جوزلاف بألا اهب لواو ( ق ) :هيلع ال وأ (ص )

 موقلا مدقي وأ . لهأت نم نذاب الا اهل لهأت نم ريغ هيلع لصي الو د برقألاف

 (قا) ىلوأ شيجلا ريمأو مظعألا مامالا وأ . لضفألا

 ث همجوب ةلبقلا البقتسم نميالا هبنججب س رهاط ناكم ىف رهاط ريرس ىلع عضويو

 . قرشملل هالجر نوكتف هسأرب بونجلاب لصتملا برغملاو رضي مل نا هاكهمادقب وأ

 دعق ول ثرحب هسأرب ماتلا برغملا البقتسم وا . كلذك هسأرو هالجرو ًاقلتسم وأ

 ث دوجدلا رادقم تيملا نبب و هنيب لعجيو نفدلا ىف اذكهو ى همجوب ةلبقلا لبقتسال

 هلعف اك ةأرملا طسو ليةتسي وأ . كمي وأ ى ىن الا سأرو ر ك ذلا ردص لبقتسيو

 ردصلا نالبقتسب وأ :. لبقتست ام سكع : أرملا لبقتست و ؤ ملس و هلع هلل ىلص

 كل ةعاط ، تيلا ةالص يلصا تيون » لوقيو ث هضعب ةلباقم ىزجتو ( قا) اقلطم
 ڵ ريبكلا ليلجلا ناحبس» وأ ا « مهل كناحبس ث مالسلاو ةالصلا هلع كلوسرلو

 رهكيف ( هللا ىلاعتو هللا الا هلإ الو هلل دجلا و هللا ناح۔س وأ ى ظعلا هللا ناحبس

 ربكيف لدمحيف ربكيف ارس « نيلاضلا هىلا لدمحيف ى لمسبيفسكمي وأ « ذيعتسيو
 مملا ء انلبق هتيفوت كلئاما ونب كديبع ونب } كدبع اناياو اذه نا مملا » لوقيف

 لدبا مهللا » داز ىلوتم ناك ناو « نيملاعلا براي نيمآ هدهب انتفت الو هرجأ انمرح ال

 هلع عسوو 4 هله أ نم اريخ الهأو 6 هرارق نم اريخ ًارارقو ، هراد نم اريخ ًاراد هل

  

 ‘ نيحلاصلا حاورأ ا عم هحور دعصاو ث مالسلاو ةالصلا هيلع دحم كئيبنب هتملأو هدمل



 ١٨٨ ) ةداهشلا رضتحملا نيقلت نس (
 . اطرفو افلس انل هلعجا مهللا » داز ىلوتمل النط ناكناو « نيجارلا محرأ اي كتحرب

 داز وأ « هدعب انلضت الو هرجأ انمرحت الو ڵ نهجارلا محرأ اي كدنع ارخذو ارجأو

 انئايحال رشغا مهللا ث ريدق ءىش لك ىلع وهو ريخلا هديب تيجو يبحي ىذلا ىر »

 هلمجا مهللا ى نيحلاصلا اناثناو انركذو انربمكو ان ريغصو انبئاغو اندهاشو انتاوهأو

 ءىضأو ارخذو انلس - كلذ دعب ام اذكو هيبال لاق مالا لوتي مل ناو هب وبال

 ىلوتم ريغل ناو « هدعب انلضت الو هرجأ انمرحت الو ڵامهنيزاوم هب لقنو ث امهيهجو هب

 تانمؤملاو نينمؤمللو هسنلل رفغتسا

 ء ناسنالاو صخشلا وحنب ليوأتلل ركذلا غيصب وأ ىنالا غيصب ىنال ىنأيو

 أ تنك تعقو ناو هيف دصقت ال وا (ص) وهو دجملا ىف زوجو مليف ربكيف
 ء اعطق دجسملا نم هيلع تزاج نفدلاب هيلع ةالصلا تتاف ناو ء سيجنتلا فوخ كلذو

 نا هب وأ . رم ام ىلع ًاضيأ مميتلا وأ (ص ) ىلع ءوضولاب لصتو روبقلا نيب هركتو
 لغتشا ضرفلا تقو هيلع قاض نهو ى هنودب هريغو ءوضولب مامالا وأ . اهنوف فيخ
 نا وأ . تقولا ىف ىلصيو ميقي وأ . بورنلا وأ « عولطلا مت نيح ىلصو ءوضو
 سجن ىف سجنب وأ . رهاط ناكم يف رهاط سابلب و ث (قا) تضقتناف ةرايطب ءاج

 ءاش ناف ى هتاف مامالا عم ىلوالا ربكب ملناو ( ق) ءاعد اهنا ىلع مميت الو ءوضو البو
 ىف اهتيمست دورول تاف ام كردتسي وأ . ملس اذا ملىيو هيلع لخدي وأ . هدحو يلص
 (قا) نيعلا ضرفب دييقت الب ةالصلا يف كاردتسالا دورو عم ث ةالص ثيدحلا

 لسو هيلع هللا ىلص هلوقل « سي » ةءارقو ث اعامجا ةداهشلا رضتحملا نيقلت بدنو
 ةرخآلا رادلا و هللا ديري لجر اهأرقي ال ث نآرقلا بلق اهنف سي مكاتوم ىلعاوأرقا »
 ( قا) ضبقلل اليهست خلا « ةنئمطملا سفنلا اهتيأي ه وأ . دعرلا وأ « هل رفغ الا
 لسوهيلع هللا ىلص هنعف هصاخشاو رصبلا دادحا اهتمالعو ء ةنياعملا دنع ةلبقلل ههيجوتو
 عبتي رصبلا ناو مه رسي اوذضماو 6 ةلقلا لا مه وي+وو 1 هللا الإ ها ال كاتوم اونقل (

 



 ١٨٩ ( حورلا جورخ تامالع )
  

 راجحا الا ىهام 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 قلنيو هينيع ضفي و ث هتوم لبق ولو هيلجرو هيدي ىوسيو
 رينتو ث هدربو هندب نوكسو ث ربدلا قوفو بعكلا تحت قّرَع هتمالعو « تول
 كرحتت تماد امف لماح ةرس ىلع الثم نازيم ةنكم ضوتو ، سننلا عاطقناو ث نوللا

 لبق 6 ناخد وأ ءأم وأ ةيح عيرص نفد در رم كرتي الو نفدلا ليجعت بدن و ا ةرح

 - . ٠ -٠ - . ٠

 نانللاو نالعنلاو قرقلا الا برلا ديهش نم عزي الو ىم نا ةليلو موي رادقم

 فيخ نا رودجملا وحن ىلع ءاملا بصيو ث ةماما هيلع نكت مل نا سونربلاو ممالاو

 (ق) 0 هضرم قاحتلا نما نم هل ميتيوأ . هم فانتنا

 مميتلا ء مهعم تدرفن وأ نهعم درفل ا ناو , ءاسن ةأرملاو لاجر لجرلا لسغيو

 تنام اذا يلع لاق هلكدسجلا كرعو سب عزنب هلسغ ىلا لصوب مل نا ( ص ) وهو
 6 هريغ نهعم سبل ءاسنلا عم لجرلا وأ 4 ةأرما مهعم سبل رةسلا ف لاجرلا عم ةأرملا

 ىلع بوثلا قوف نم بصلا وأ . ءاملا دجيل نه ةلزنمب امهو ث نانفديو نامست امهف
 نا هيفو ء نكمأ ام لسغب وه امنا باطخلا نا ىلع ءانب ميت الب طقف ةرهاطلا عضاوملا
 ولو اهينكو اههجو نال سث ال اهنب باجيف ث هلسغ ىلع قطي ملام ىلع ءاج دق ميتلا

 انمع طقل ىفو ( قا )ءاوس وأ . دشأ رظنلا وأ . دشأ سمللا نكل ءنهيلا رظنلا زاج

 دادعتسااهيف ناكاذا تاذلا امناو ضرم ىف ىودعال نأ بلقلا نم رعيعتلا اذه نم ذخؤي )١(

 ملسو و_لءع نا ىلص هلرة هقدصي و بابلالا ىل رآ دنع هيف ةيرهال ىذلا قلا وهو هب حلت اهناف

 ( مالسالا ىف ىودعال ) ةياورو حيحصلا دنسملا ىف تيدحلا ( رفص الو ىودعال )

 نم صخش ملس امل رضاحلا تولا ىف اميسالو بلتلا لمأ معز امك ىودصلا دجوت تناكول ذا
 دوجومدع يلع عطاقليلد نيرخ الا نود صاخشأ ضمب اهقوحاف ةغيخلا ضارمالا نم اقلطم ضرم
 الث زارتحالا ىلع ةلوح اهدوجو مهوب اهرهاظ تلا ثيداحالاو ردقو ءاضقب ءىث لكو ٠ ى ودملا

 هلوةو ٠ ثيدحلا( حرم ىلع مئاه دريال ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك . دادمتسا سفنلا نوكي
 ماعأ هلاو ( دسالا نم كرارف موذجملا نم رف (



 ١٩٠ ) رخالا نيجوزلا دحأ لسغي نا زوجي (

  

 نم ولو سمت ال نا بذلا ةأرملا يف لصالاو ى فل الب هل ميتو امل مهيلي نا ىسوم

 كيرحتل رظنلا ىلا ىدأ امبر هقوف نم اهلسغ اضيأو ث هقوف نم لسفت الف بوثلا قوف
 ةرورضل ى هكرعب بوثلا قوف نم لسفتفةلجلا ىف تيملا لسغب رمالا بلغي وأ . بوثلا

 فالخب ننكتلل لدبال هنا هيفو اهونفكي نا نم دبال هنا امك اهجرف ولو ءاسنلا دقف
 عمالا الوأ . نهتردق مدع وأ ى نهليج ةرورضل ءاسنلا دوجو عم لسنت وأ . لسنلا

 ىنب نا الا سجنلا دوجو عم ءوضو ال هنا هدريو ث ايهل ممينيف هيجرف الا اهمرحم نهدقف

 ةبكرلاو ةرسلا نا قيقحتلا ناو ء اضوتي هلسغ قيطي ال سجس هب نم ناب لوقلا ىلع
 لسفت نا اهعنام اش ص اهدي اهندب ايفو امهيف فلت اهنا ديرأ ناو ث ةروع امهنيب امو

 ةروع نا ليق دقو ك كلذك وهو مظعأ انا ليق نا الا ؟ فل الب اضيأ هيجرف
 نيجرفلاب داريف ء تنام ال نيدخفلا ظلغتسمو قوف امال دادحتسالا عضوم لجرلا
 تناكو لو ى ةأرملا نم عاجلا ىلا عرسأ لجرلا نال اهمرحم اهلسغي الو ث اهلكةة روملا
 ( قا )ثيدحلا ىف ءاج ام« اهبلفي ءايحلا نا الا عامجلل ابح دشأ ةأرملا

 حابتال لكةروع نال ؛ ىأرلاىن ( ص ) وه (ت)الوأ اهلسغبو ايجوز لسفتو

 رابتعاب توملا دمب اجوز اهتيمستو 4 1 اهتوانم ىف اف توملا دعب رخآل
 ةدعا بوجوو ى ناك ام ىلع بن رقم هللا نم كح ُثرالاو ‘ ُابق دقعلا نم ناكام

 هنم تمرح ولف ى ةمحرلاب هل اهزاوجل وه اما ء الثم اهتمع وأ اهنلاخ وأ ث اهتخا دا رأ نا

 تزاح تتام ناو ڵ دحاو ريغ دنع ةدع الب اهتخا تزاجل ثالثب تناب وأ هجوب
 القن لوالا (ص) و هتيؤر ىف الو جرفلا ةلوانم ىف اهتايحك هتوم سيلف امطق

 نأ حصو 4 مهجاوزأ مهلسغت نا ىسوم وبأو ديز نب رباجو 2 ركب وبأ ىصوأ

 العقف ث ءايساو يلع اهلسغي نا سيمع تني ةمطاف تصوأو ى هتلسغ ركب ىا جور

 وهف اهلجر ةأرملا وأ هتأرما لجرلا لسغ نم درو ام لكو ث هجور دوعسم نبا لسغو

هللا لوسر لاقو ڵ نهنولسغيو مهجاوزأ مهلسغت ةباحصلا نأ يورو ث رخآلل ليلد



 ١٩١ ( تيملا لسغ ةيغيك )

 تبلص ح ء كتننك م ض كتلسغف ىلبق تم ول كرض ام » ةشئاعل ملسو .7 هللا ىلص

 لسغ ام تربدتسا ام ىرمأ نم تلبقتسا ول ، ةشئاع تلاقو « كتنفدو كيلع

 اهعم ممتجحت ال نم نيبو اهنيب ةريغ الو ث هجاوزأ الا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم كلمي ال لجرلا نال ث انضعبو (ح) اهلسغي الو هلسغت وأ . ةعيطقلا ىلا ىدؤت

 مل نموأ . ملكتي ل نمو « هقيوف نمو طنلا ةأرملا لسغتو (قا ) ةأرملا كلمت ام هبر

 انضعب هبو نامث نم نكم ةقهارملا نال اعبس زواجي مل نم وأ . نينس سمخ زواج
 ءلجر نكي مل نا الا النط ىلت ال نا نسحالاو ء لسنت ال نمل يتنو (قا) (م) ه
 انمج هبو اقلطم ال وأ . انضعب هبو اعبرأ زواجت ل ام وأ . ملكتت ل ام ةلفط لسغيو

 . ةأرما تدجو ام اهيلي ال نا ىنبنيو (قا) عرسا ءاهتشالا ىف لجرلا نا رم امل

 اه ميت ءاسنلا نع تدرفنا ناو

 وحن عضوبو ةضيرع ةراجح اهبناوج ىلع لعجو ةرفح رفحت نا لسغلا ةيفيكو
 تيللا هيلع عضويو 4 نيليو ةرابطلا ىقبستل لبي ريصح اهيلع لعجيو ث اهيلع باب

 سانلاو ءامسلا نع هرتس بدنو « هبوث عزنيف ث ةبكرل ةرس نم ةرتس هيلع عضوتو

 سانلا هاري ال اك ث ةكئالملا هارت الئل ءامسلا نع هرتس لعلو ث هتروع ترتس ولو

 ءاملا رخآ بصيو هيتبكر فقوبو هنلخ نم رخآ هدنسيو ، ناننا هيلع رتسلا كسميو

 تيللا ىنميف هارسبي رخآ لسفيو « هتروع ىرب نا نودب هتح نم وأ رتسلا قوف نم

 ةبكرلاو ةرسلا سي الو ث هل ىجنتسي اهبو هارسيب هدسج نم َسجنلاو ث هارسيف

 : نا الا دانم اج هل لسغي وأ هل ىجنتسي الو ى غسرلا ىلا ةفوغلمب الا ايحنيب امو

 لسغ ناك ناف ء فال هيف ةجاح الف ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف امأو ، كلذ الا دجس

 اهب لسغيلف ء ىنيلاب هيف نكمتي سجنلاو 2 ةرودلا دعب هيقاب

 لغ ىف دصق ًاندم ناك ناو ى نيتفوالج اهممرحمو ايجوز دريغ اهل ميتي و
ناف ان اثالث بدنو ( ة ره ًاكالخ و مذو جلا لسغك هانمرب هلسذا و 0 ةرسلا نم سجنلا



 ١٩٢ ) هل حلصي امو نيفكتلا ةيفيك (

 ةيناثلا ف طلخيو قلطم ءامب ىلوالاو ك زاج متيل ناو اسف داز ناو ث اسمخ منيف داز

 © ىزجأ دحاو ولو هلسغ ناو (ق) ثالثلا ببن وأ . روفاكلا ة ةلاثلا ىفو رددلا
 لبق ولو هبجو الو هسأر طخ و اط سمي ملو ، هيب ,ول ىف نفك 1 ناك ناو

 عطقني ل نم لسفيالو ي 1 وشكم ةمرحلا هجو كرتيوردس قروب لسغيو ث ننكملا

 . دا وأ شدخسالا اهعزن نكميال ة ةسجحم ةدارق هب تقلعت وأ ،هنيع وأ هاف حتف وأ هللب

 نم ىجلا عنمي ام وأ خافتنا هيف ناكو أ . اهتراهطب لوة اهيفو ضرقن نكل ث تيم ىف

 . لكلل ميتي وأ . ابلا لسغيو خفتنا عضوملاو حرجلل وحنل ميتي حرجك للا
 لسغ دقو 4 نكمأ ام مهلك ء ءالؤه لسنب وأ . امه وحنلو اه معي الب ىقابلا لسغب وأ

 فمصتيال منامب ةايملا ىف فصتا ناف ( ق ا) (ص) :وهو تانط ثالن نمط دقو رمع

 نايقاب امهناف خافتنالاو حرجلا فالخب لغ ء ىجلاكتوللا ىف هب

 نم هرسيأ ىلع هارسيو نميالا تيملا دخ ىلع هانمي ىجلا ممينك تيملل ميتلاو

 اهيف امهدري مث ء ضرالا ىف امهعضو دعب هفلخ نم وأ ، فلاخنب ولو نكمأ ثيح
 ء هارسبب اهحسميف هانمي ىلع هارسيو ء هانميب اهحسميف هارسي ىلع تيملا ىمي حصي و

 تيو أ ةدحاو ديب ههجو حسم ول ام« هازجا هنكمأ امك هلك كلذ ىف مزاللاب ىنأ ناو

 . ىلاىلع اهف ةلازالا ببح لاحب تناك نا ث هبراشو هتناعو هيطبلرعش عزنيو هرانظأ

 دلولل لماح نطب قشيالو ء قفرب هنطب رصعيو ( ق) (ان) الوأ
 نينكتزوجيف ى ةرورضل الا ةراهطو ًاعون ةالصلا هب زوج يف نبنكتلا بجوو

 عيمج رتسي بوت هلقأو ء هيف فارسالاو ةالاغملا هركت نكل ربرح بوث ىف ةأرملا
 اهلو ةنالثب هل بدنو ( ق ) نكمأ امكو أ . هيف جرديو امهيتهج ىف هادي دمتو دسجلا

 ةنافلو رامخو عرد وأ . اهطسو بايثلا دشي فيطل بوثو نيتفانلو رامحو عردب

 دشت بايث لصحتف حاشذلا اهب انه دارب نأ ىلو ألاو ء رانلا تحت ريغص بون , ىهو
ام دجو ناو ء ةقرخو رازا ىصلا ىزجو " ةالصلا ىبون ىف ايهف بدنو ( ق ) اطسو



 ١٩٢ ( هقوقحو ف تيملا ننس صنب )

 ولو هيقاب رسو ةبكرل سأر نم رتس همعي ال ام وأ ڵ هب ترتس ةروعلا الا رتسب ال

 نوكرشلا هدرجو دحأ وب لتق نبح ريمع نب بعصم لعف اك ى دجو نا تابنب

 رخذإباترتسو هالجر تيقبو ريصح ىف نفكف « هبايث ن٥

 ارشابم هيفنفكي نا دارأ هنا ردابتل هيلا در انفكم دجوو تيمل انفك هجو نمو

 (قا) ءارقنلا نافكأ ىف لعجي وأ . ددعتم ىف نيفكلا زاوجل هيف نفكي وأ . هدسجل
 امدقم (ص) ىلع لكلا نم نفكلاو ث هيلا در وأ ك اهيف لمج انوفدم دجو ناو
 ىلعف الاو لاملا تيب نف الاو هيلو ىلعف همدع نمو (ق) ثلثلا نم وأ . هريغ ىلع

 كلا ىف هن وكردب الو هودجو اذا هلام نم هوذخأ هب اوعربتي ناف ڵ نيرضاحلا

 دوجسلا ءاضع بييطتو دوعلاب تيملا ريخبت بدنو 4 نوذخأي مهنا اوذهشأ نا الا

 دقعب ال ىلاب وأ تالاللاب هيلجرو هسأر نم دشيو ث هيلع نفكلا فلي مث اهريغو
 ىتح اوعيضامم اوبوتيلو نفدي . ام لعف هقوقح نم لعفي امو ث امهب زبجأو ةطايخو

 تاهج مبرأ نم بدن و ث نكمأ امب هلمح ىنكيو لضفأ شعنلا نيمي نم لجاو ، نفد

 لاقو ث وهام تب هيلع ءاج نمو ث ابييد الو ابيبخ ال قفر ىف هب لجعيو ء شعنلا
 نم كلذ نا ةين ىلع ال (ت) « هلوسرو هللا قدصو هلوسرو هللا اندعو ام اذه »
 عيشملل لضنلاو ، توملا ىلا ال اهربغب وأ بازحالاب دعولاىلا اهيف ةراشالا نال ةيآلا
 نالوق كلذك مدقنلا ىف وأ ( ص ) وهو ارجأ مظعا ناك هيف دشأ ناكنف رخأتلا
 نعو هل رجأ ال سابع نبا نعو « فلخ بكآرلاو ءاش ثيح ىشاملا نا » يورو

 قاسلا ولعي مدقلل دلجنم سابل وهو قرق طبزيالو { ناطاريق ىشامللو طاريق هلضمب

 ناو ، لاجرلا نكي مل.نا الا مييشتلا نع ءاسنلا درطتو ث مدقلا سابل نع لصفنم وأ

 ملا هللا الإ هلإ ال ه لوقي نا عيشملل بدنو فلخ نم نلمح لجلا ىف نهيلا جيتحا
 رم ام ىلع خلا « هلوسرو هللا اندعو ام. ذه » وأ « تومي ال ىذلا مادلا

 هللا ركذب لاتقلا ىف هفر هرك هناف توصلا هب ضفخيو « نسح هلك هللا ركذو
٢٥ 



 ١٩٤ ) نفدلاو ربقلا ةيفيك (

  

 ، نيمكلا نم اوريظف اونك اذا مزهالو 2 نيسا اراعش اهوحن وأ ةره الا هريغو

 ض لق ولو الف هعايس ثيح هريفب مالك اماو ڵ نآرقلا ةءارق ىفو عفرا جاتحي ثيحو

 ملكتلاو ةزانجلا يفو عمسي نيح ارس هزاوج ضمب ركذو ڵ هنم دب الام الا ارس وأ

 هدرب الو ملسي الو ( ق) ربقلا نع عجري ىتح وأ . ءاملا شرب ىتح ىويندب اهيف

 نع اظفح بوجوب نفدو هيلع يلص عضو اذاو ث قتاوعلا نع عضوت ىتح دعقي الو

 عولطلا ىف ال ، ةالصلا زوج نيح رذع نم الا 4 هتحئارل ءافخاو هنأثل ان ودو عابسلا

 رغملا نك . ناو ى نفدلا و ةالصلا كرنب كلهيو ء ةرورسفل الا بورغلاو طسوتلاو

 نكي . نا الا هلام نم ال ملام نهف ءارشلاب الا اربق اودجي ناو أ هرغ۔بيام هيلع در

 هونفك رمال ريخأتلا لد ملو رحبلا ىف تام ناو ص اض أ ه ىات رابنئالا زال

 امهنال هيلجر ىف وا ، سكم الو اق ربغ لزغلل ء هلزني ام هطسو ىف ( ت ) اوطبرو

 اوتقداو اوهسوو اورفحا » يورو لمأت سأرلف بنجلف ربقلا ىف لزني ام لوأ
 هركي وأ . ديلا دمو ةماق ربقلا قيمعت زوجيو « انآرق مهرثك كا اومدقو ةثالثلاو نينئالا

 ه رثك أ ال بكَدلاف ديز ناو وقلف اديز ناو ث ةبكرلا ردق ىلع رصتقيف قيمعتلا
 عباصأ ةعبرأ ضرعو تيملا لوطكه لوطو عرذا ةثالث نم رثك أ معي ال هنا يورو
 دوجوك ةراماب ايندلا نم هنا ع ناف ڵ حور وذ هيف لتقي الو ث رابشا ةثالث هضرعو

 اونن أتسا ةرحكايذؤم اودجو ناو ى لتقو جرخا جراخ نه هيلا لصتي هيف هل رحج

 هب انرهأ ام لصن انعد اولق" فانئتسالا رذعت وأ ثلاثلا ىف اودجو ناف ٤ ةنالن ىلا
 نا ةنالث ىلا اوننأتسا امهلحم ريغ ىف انيط وأ ءام اودجو ناو ى هب ترمأ ام لمعاو
 الثلو « اران اولخداف اوقرغا » لجو زع هللا لق دقو ڵ ءوس نم كاذ لمعل نكمأ
 ىن ءامو ىناثلا ىف ةبحو لوالا ىف برقمك عاونأ ولو ى ةئالثلا متو هب ونو .7

 هدب ىف الو ربقلا ىف لغتي الو ن الو ضرالا نع هتروع هرفاح رتسيو ، ثااثلا

نا بدنو ء هطسو ىف وهو حيرضلا نم لضفأ ربقلا بنج ىف قش وهو دحالاو



 ١٩٥ ( ربقلا فصوو نفدلا ةيدذيك )

 عضوبو ، ليق ام ال خيشلا دارم اذه اهيلا هلخدا نوكيل ةلبقلا ةهج ىف دحللا نوكي

 عضو ءاوس ةلبقلا ةهج نم اهيف لخديو « نكما ام همادقال ةريفحلا فلخ رغملا بارت

 عضوم نم وأ . اضرعتم هجراخ عضو امفيكو عضو ثيح مأ هلوط ىلع ربقلا ةلبق
 نم ىوا ناف نيلوالا ىلعو (تا) اوءاش ثيح نم مأ . كلذك ر بقلا ىف نيلجر
 عضوم نم اوراد هفلخ نهوأ 2 هيف لخدي امك ربقلا ماما عضو قرشملا وأ ةلبقلا

 سيكتت الب كلذ ربغ زاجو ى هيلا اهمضومف هنف سأرلا عضوم نم وأ 2 هيلا نيلجر

 « هللا مسب ) ربقلا ىف هعضاو لوقو « ىجكهب قفريو بارتلاب هالجرو هسأر لدعيو

 همعب ىتح هلاخدا لوأ نم بوثب ربقلا رتسيو « هلوسر ةلم ىلعو » داز هالوت ناو

 نلا ىلص لاق ث ىئا وأ اركذ بارتلا دجوب مل نا هب رتسي ام هريغ وأ ث بارتلا

 نونحي نيذلا مه لاجرلا نا ىنم « ىحي نييف بارتلا هيلع نيثحثفا » مل۔و هبلع
 بارتلاب ىصاعلا نب رمع نفدو ى ءاسنلا ال

 جراخ نم ديز هبارتب نفد نا هناو ء بارتلا عنمي ا هل لعبحي ال حاضيالا ىفو

 هربق ألتما اذاو 2 ءاملك هل بارتلا نوكيو ث هلك هيلع لعج ىقب ناو ى ءىلتمي قح

 فيفختن اهنم قشؤأ اهضعب وأ )ةديرج زرغ نسو ك ةمالع هل اولعجيلف بارتلاب

 ةماهلا ترجه فيرشلا ع رمث ةيفانملا ةدسافلا عدبلا ةمواقم نم بطقلا هلصاوب ناكامم ) ١(
 لعج نه ةنسلاب لمعلا ىلع هنن دجلاو مويلا سانلا رصتقاو اهتفرخز و ربتلا ىله يناوالا لمج
 نابذمي > لاتف ربتلا يف نابذمي نيلجرب رم هنا مالسلاو ةالماا هيلد هنع درو ام ةمالع هيلع دب , رجلا

 سانلاذيب ىعم ناك دةف رخ لا اماو لوب,لا نم ءيربتسي ال ناك دقف اهدحا اما ة ريبكب نابذعي امو

 ىءانلاو ىراخبلا هاورو س اغالب ديز نب رباج نم مله ةديع وبا نامامالا هاور < ةزلاب
 هنع زارتحالا اههم له لقي ريك رما ىف نابذعيال يا < ريبكب > امهتياور ىفو س ةدايز ضعبب

 ة.ثخ نودب ر كلا ن٥ يماو فورعملا رمالاب صالخاو قدصب لهلا لاجر مايق نسحا امو

 ةلاهجلا هامغ فكت ىتح ةم الا بطق مهمجح ىلع راسو خاصلا فاسلاا هله ناك اع مال مول
 لذلاو لوجلا مج اضم نع اهم ونج ىناجت و ةح لا .مالسالا باد ا لخ امع اهن اجيم ةمالا أ ىأن :7

 رقتسلنال قاا ر : ةبمالسال٢ نطاوملا ىف ةيبنجالا ىديالا اهغرت قال ركنملا نع اهتزهب ح۔ثتو
 ةواقشلا ضيضح ىلا ةيلقعلاو ةيسحلا ةداعسلا جوا نه سوفنلا اهب لزنت لب ناميالا ةداعس اهعم
 قذوتلا ىلو هتناو

  



 ٩٩٦ ) ربقلا هب ملعيام رك ذو تيملا ىلوتي نم (

 انصغ زرغ هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاجو ث ةءاربلا ىف ناك ولو ث ربقلا باذع

 © ةعماللا تازجعملا نم ى ةعماجلا ةريسلا ىف هتركذ ام شربق ىلع اضيأ ةرجش نم
 ىجي ملو ث زرغ هنا هنع درو ملسو هيلع هللا ىلص هنال « سيي دمب عزن الب كلذ ىقبيو

 عزنيال اكع زي الف ى ربقلا ءازجا نم نوكي ربقلا ىف زرفلاب هنالو ء سبي دعب عزن هنا هنع

 هيلع ىقلي نا روذحملا امناو ء ةمكل زرغ هناف خسوب كلذ سيلو « هبارتو هرجحو هنابن
 ىونلا ةيلع ىقلتو ربقلا دنع رملا لكأت نا لثم ء خسولاكر مالا لوأ نم وهام

 نع نغتسي مل نا ث اهيمدق ىلا اهيتبكرو اهالعأ اهمراحمو اهزجع اهجوز ىلوتيو
 ڵ كانه كرتيو نيلجرلاو سأرلا طيخ كنيو ء نينمؤملا حلاص وأ زجعلا عفرب نيفر

 ىري نك نوكيل ىنهلا نيعلا نع فشكبو ث طوبرم ريغ ىحكن وكيل كنلا كلذو
 كلذف هنيع ترتس ولو كلذ ىري هناف الاو ، ةروتسم ريغ نيب الثم ةنجلا ىف هن اكم

 لزني ذا طبضني الف ى اهيف بارتلا عنمل دحللا للخ دستو ى سوسحملاب لوقعملل ليثمت
 لاهبو دسوي الو هل شرفي الو ى هع ام لعجي الف الاو دحللا ىف كلذو ائيشف ائيش
 بارت ىقب نا الا اربش ربقلا عفري امناو ء ميظع رجأ كلذ ىفو قفرب بارتلا هيلع

 ضرالا قراس هنا لاقيو ، رش ةمالع هصقن و ريخ ةمالع وهو ى هلك يلع لعجيف هنم

 هيلع لمجيو ى هيف نم علط بارتب رتس اذاو حلا « مكاقلخ اهنم » نفدلا دنع لاقيو
 هيلع لعجي الو هيلع نيلي الو هيلع (")رصصجي الو ث ةراجحلاو كوشلاك عابسلا عنام
 ركملا لاطبا نال امهريغ وأ هثراو وأ هكلام هعزن لعج ناو ى راخفك قرحا ام

 نا نونظي نيذلا ةل ا ضعب سوفن 1 بدت لزت تنلا ىلع ةلا فيةست ةدام نا ) ( ١

 . الطاب ناك ناو باوصلا وه قلا لوتلل عمتسيال نه ضعب هيلع ىةم ام
 ام اوكسمت امل ( انثايحا ةمرحك انتاوما ةمرح ) ملسو هيلع هتا ىلص هلوق ءالؤه لمأت ولو

 ىحضاف تيملا دسج ىلع اهحافص تمقو روبق نم دجو مكف حاورالا ملا يف قح تم هب نورفي
 م دملا نا مهلثم يلا محلوتع ةفاخس مهيلع يهنيو مهلهج ءالهجلا ىلع هحور بدني ماظعلا ريسك

 هردص قيضيو تيللا ملاتي بارتلاب رمه
 سيصتت نع ى.مت ) مالسلاو ةالصلا هيلع هنا حيحصلا دنسملا يف درو هناف ربتلا صيصب اذكو

 اهؤانب هلثمو اهصيصجت يأ ( روبتلا



 ١٩٧ ( نفدلا دمب ىنؤي امو تيملا قح يف هركي ام )

 هلصويف هبحاص فرعي ناكنا الا هعزني الف ةعفنم هف ناك ناو ى ةقاطلا ردق ىلع

 سيلف فرعي مل ناو ث هكرت هلوح وأ هيلع ةنبانلا ناديعلا رسك فاخ ناو 2 هيلا

 سنن بيطب ىلطمم سيلف ادبا هيف هكرت ىلع ادمع كانه عضو هنال هذخأ ءارقفلل

 ‘ سأرلا عضوم زيمي هبو هسأر ههجنم رجح ملعي و ىوسو ؤ 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
 ء ةناها ةروص كلذ نال اهريغ الو هيلع لسغت الو هيلع ىديالا ضننت الو

 بلق نال شعنلا بلقي الو ى هب نفدلا وأ رفحلا ةلآ نم هوحنو سانلا دي عزني الو

 ضننتال رئالا فو تيللا ىلع لافكن وكي الئلو « دوحم ريغ ةنسحلا هتروص نع ءىشلا
 كلذو ء شعنلا بلق الو نفدلا دمب هدي نع سانلا عزني الو ربقلا ىلع ىديالا

 هيلجرب وأ ىنهملا هلجرب لضفالا نوكي نا ىنبنيو مدحأ هيلع طخو ناطرشلا ةيج نم

 لعفي وأ « نورصبي ال _ ىلا _ سي » ائراق دنب ا ثيح ىلا هنيميب ارام هسأر نم

 اذاو ء ضرالا ىلع ىنهلا هديب رجيلف رورملا دهم ل نذ رثك أ وأ ةنالن وأ ناننا كلذ

 ةيج ىلا لضفالا مدقيو ث دحاو ربق ىف ةئالثلاو نينثالا نفد زاج ىتوملا ترثك

 ةقلح اولعجي نا زاجو دحا موي اولعفي نا ملسو هيلع هللا ىلص رمأ امك ةلبقلا

 عاتم ىلا ةمايقلا موب كروجأ نوفوت امناو » ةنافلا اوأرقي و اولمسبي و اوذيعتسيو

 ةرم « ماركألا _ ىلا _ نف اهيلع نم لك ميظلا _ ىلا _ تعسو انبر _ رورغلا
 لكىلع وهو هلك ريللا هديب تومي ال مئاد ىح وهو تيميو يحي ىذلا ناجبس »
 اعمج اذهانعمج لعجا مهللا » ًئالث « مويقلا ىجلا كلملا هللا الإ هلإ ال ى ريدق ءوش
 رشعم انعمالو انم الو انيف لعج ال مهللا « اموصعم اكرابم اقرفت انقرفتو ث اموحرع اكرأبم

 ص ميحرلا باوتلا وه هنا كاياو انادهو انيلع هللا بات ڵ امورحم الو ايقش نيملسملا

هيلا تانتلا الب موقلا فرصنيو « نيملاعلا ۔. ىلا _ ةزهلا بر كبر ناحبص



 ١٩٨ ) رنولا ةالص ىع مإلكلا (

 ى فلخلاب هل ىعديو ربصلاب رمؤي ناب هلكهرمأ نم غارفلا دعب هبيرق ىزعيو
 ربصلاب هرمأيو ايندلا ريخ نمف الاو ى ىلوتم نا ةرخآلاو ايندلا ريخ نم قيلي اميو
 عاطقو ةنتفلا لهأ ضعب ىزعي الو ء باوجلا در اذكو اباوث رباصلل نا هل ركذيو

 ناسنالا نال ى لوتب . ولو كلذب فصني مل ىذلا مهبيرق مهيلع ىزعيو ڵ قيرطلا

 نم لب ةنتفلا ث ثيح نم ل ايقت وه ناكو اينتف هبيرق ناكولو ي هبي رق ىلا عبطلاب ليمي

 هعس هنع عفدي هنا ثيح نم و ا ىورخا وأ ىويند عفن نم نوكي امو برقلا ثيح

 ةئيهت تبدنو مايأ ةينامن مامت لبق هريغو نامز ىضم ولو ىلونملا ىزعيو ى هيفسلا

 دخ برضو عزجو حون الب ةمحر هيلع ءاكبلا زاجو ؛ مهلاغتشال تيملا لهال ماعطلا

 . امهيف ناتغل وأ . سكملاب وأ . تيملا حتنلبو شعنلا رسكلاب ةزانجلاو « بون قشو
 لقن اذا زنج نم ىهو (قا) تيللا هيلع شعنلا رسكلاب وأ

 ںلصذ

 هللا }ىسمو ( ص ) وه ( ت ) ( ش ) و ( م )و انضعب دنع ديكأتب رتولا نس
 كلذ دعب لاق هنا ليلدب هبجوأ ال لفنلا رئاسكهب نوبرقتت هداز هنا « رتولا ل داز
 اما ، هوركة ام رئاس ىف ليلد الو هلبق لاق امك هرمع رخآ ء « سخلا ضزنلا نا »

 هل تقو ال هنا اماو ى ةعامج ناضمر ىن هيلصي امك ةشئاعب هيلصي دقف ةعامج الب هتالص

 تقو لقنلل نوكي دق اضيأو عساو هنا هتياغو ث رجفلا عولط ىلا ءاشعلا نم تقو هل
 هللا هجوأ ُ لاقي دقف « كنود يلع هللا ه.حو أ ) ثيدح اماو ى ىجضلا ةالصك

 . ةرافكلاو رثكلا هكرات مزلي ه۔لعو ( ح) و انج هبو بوجوب و أ . اسداس هلعجو دعي

 اهمدقتي ةمكر وهو ( قا ) امهكرتب رفكلا (ص)و نذا الب لوخدلاو مالسلا درك الوأ

 ةالص » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل امهدمب ملم دحالب عيفشتب رثكف نيتمكرب لفنلا

 ةرم لوأ هتين زوجو « ىنم راهنلاو ليللا ةالص » ثيدحنم حصجأ وهو « ىتمليلل
 ملسو هبلع هللا لص ناكو مارحالا ةدارا دنع رصح ال ميلستب لصنلا اهرضي الو



 ١٩٩ (ةنس وأ ضرف وه له رتولا )

 سمح اورتوأ » لاقو ڵ لصولا نع ىن سانلا هلعف املو « لصي ال ةرات و لصتب

 © ريخالا يف ةدحاو ةيحتب عبسبو سمخب رتوب ناكو « برغملا ةالصب اوهبشت ال و

 دمب هبو نيتمكر لكدعب ملستبو ث ريخالا ىف الا ميلست الب نيتمكر لكدعب ةيحتبو
 ةعباسلا دعب مش ةسداسلا

  

 لس اذا صالخالاب ةنلانلاو نيرفاكلاب ةيناثلاو حبسب ىلوالا نوكب دنو

 رثالا ىفو ء صالخالاو هانلزنأ اناو ةرقنلا متاوخو ىسركلا ةنا اهيف انرقخاو ث امهدعب

 نالوقلاو ڵ هكرتو ملستلا زوجيف اهلك ثالثلا وه وأ . روس ثالث ةريخالا ىف ىنبني

 مث ،مونلا لبق ترتوا ول لوقي رمع نبا ناكو ( قا ) عبسلا وأ . سخلا وأ . انل

 اذاف ىنثم تيلص مث ء يرنو نم ىضمام ةدحاوب تعفش ليللا نم ىلصأ نا تدرأ

 رخآ اولمجا » لاق هيلع هللا ىلص هللا لوسر نال ، ةدحاوب ترتوأ ىتالص تيضق

 لوقي لسوعيلع هللاىلص هنعو « ةليل ىف نارتوال » لوقي ناكو « ارتو ليللاب كنالص
 زوجيو « ةدوهشم ليللا رخآ ةءارق ناف ء ليللا رخآ رتويلف ليللا مايقب قثو نم »
 عنام لغش وأ رفس وأ ضرم وأ فوخ نودب ىنبنيال نكل ةدحاو ىلع راصتقالا

 هل مأ الاذه فرعنبأنم » سابع نبا لاقف ڵ ةدحا وب ةيواعم رتوأو ء كلذ وغ وأ

 رصتتيفا ثيدحلا نم هفرع ناو هفرعي مل ىأ « ةمكر ىلع ديزب الف اذه فرع اذا امأ

 اريثك ةي وام . ناك ةياور ىفو « لل فيفختب وه امأو ، فينعت اذهو ديزي الف هيلع

 هللا لوسر ب يحص دق هناف هوعد »لاقف هنع هللا ىضر سابع ناا ربخأف ء ةدحاوب رتويام

 اذا الا اهليطي ليملا ىف ةدحاوب رتوي نانع ناكو « هيلع ركني ملو لسو هيلع هللا ىلص
 عولطلا فاخ

 ( ق ) ( ص ) وهو زوجي وأ . موي وحنب لضف الب رتولا دعب لفنلا زوجي الو
 ك اثالث صالخالاو ديدحلا رخآو ةحمافلاب ىلوالا هالصم نمي نع نيتعكرب بدن دقو

عبرابو انالئ صالخالاو حلا «وه الا هلإال ىذل هللا وه»رشحلا رخآو ةحتافلاب ةيناثلاو



 ٢٠٠ ) رجفلاو برغملا ىنس رك ذ (

 ةالصلا عمج ناو ى رم ام ىلع رجفلاىلا ةمتعلا دعب ام هتقوو « ىحضلا ةالصك نهيف أرقي

 وأ . هناف رجفلا ىلص ىتح هكرت دمعت نهو 2 اضيأ هلبق رتولا عمج زاج هاشملا تقو لبق
 لصنلانا الا سمشلا علطت ملام ليل تقولا نا يلع ءانب رجفلا ىلصي نا دمب هادا هيلصي
 ء رجفلا عولط رتولا رخآ نا ءاج ثيدحلا نا هيفو ء عولطلا لبق هني ضرفلا ةالصب

 لبقي الو ، تقولا نم برقلاب ريجيف هفعضل هعولط دمب هاضق هنعمان وأ هيدن نمو
 . نيلوقلا ىف ريخأتلا لمتحا هتوقل ةلبقملا ةليللا نم وأ . سمشلا عولط وأ . ريخأتلا

 وأ . ةدحاوف زجع ناوي زاج داز ناو ء ثالنهلك كلذ ىف وهو هبنتوأ ركذت ىتم وأ

  

 مايقلا داتعلبدنو ) قا ( ناسن وأ مونب نتفي ال وأ .ننسلا رئاسك هتقو تاوفب تاف

 هرخ آل هربخأت اليل

 لصف
 نه هيتمكر تقوو ( ق ) (ان ) ديكأتب وأ . رجفلاو برنملا اتىمكر تنس

 ثيدحل هات جا هدمب اتنيبتو هنظ ىف هلبق نيتعك ر ىلص نمو ث اقرشو ةلبق هضرعت
 عقوأ نم ةفينح وبأ لاق امك كلذف « رجنلا يننكرالا رجنلا عولط دمب ةالصال »
 نال رضاحلا ناضمرل بلقنا هيضقي ناضمر موص وأ ، ناضمر ريغ موص ناضهر ىف
 ى رجفلا عولط دعب اهيلصي لسو هلع هللا يلص هنالو ث اهتين مدعل ال ( ت ) هل تقولا

 ع رحسلا ةالص فالخب ةدكؤم رجفلا ةنس ناف ء ىوقلا نع ىزجي ال فيعضلا نالو
 ريغ ىلع هذهو دمعلا يف كلذناف « رجفلا عولط دعب ةالصال » ثيدح ىف ليلد الو
 اكامهداعا رجفلا ليق مان و امهالص نا نكل ليللا فصن نم وأ . دمع ىلع ديعيف دمع

 امال خيشلا دارع اذه هضرعت نم امتقو نأب لوقلا ىلع « هلبق اهيلصم هدعب اهيلصي
 اضيأ ةنسلا نكل ث تلق ام قفاويام ىلع رفعج نبا باتك يف تعلطأ مث ء ليق
 مانيال ملسو هيلع هللا ىلص هنال ى رجفلا دمب ولو ضرفلا نيبو ايهنيي مونب لصيال

بدنو حيرتسيل ضرألا نم برقي وأ 2 هافق يلع امهيلصم دتمي انموقلاقو دي نكلو



 ٢٠١ ( ناضمر مايق ىنع مالكلا )

 نوكو عضرلل هيلا بهذي مث ك رجنلا دنع دجملا ىف نكي مل نل تيبلا ف امعن وك
 ملو ةالصلا تميقأ نمو ء امهنيفختو انالن صالخالب ة_يناثلاو نيرفاكلاب ىلوألا
 ةمقالا هنا ىلع همارحا لبق امهكردي ناكا اهيف لخدي وأ مامالا عم لصيلف امهلصي

 تخأ ةماقالاو « مامالا عم ة وتكمل الا ةالص الف ةالصلا تميقأ اذا ه ثيدح ىف

 ثيدحلا نا ىلعدجسملا نم جرخي وأ . هيلع لخديو اهيلصي وأ . لوالا ىلع ناذالا

 (قا)ةرخآلاتوف فخي نا وأ .ةمكر توففخي ل نا امهيملصيو دجملا لع روصقم
 ء ضرفلا نعاضارعا ال حيحص ضرفل جرخ هنال ةماقالا دعب ج ورلا ىف ريذ الو

 اهلمتحيو لزت ملام وأ .تعلط اذا وأ . سمشلا علاطت ملام وأ ، رجفلا دعبف هاتتاف نهو

 هنا ىن ىوقأ وهو « سمشلا تعلط اذا اهلصف هاتتاف نم » ملسو هملع هللا ىلص هلوق

 كلذ ليقف رجفلا دمب امهتالم نع ىهنلا ىورو لماكلا عولطلا بقع اهيلصي

 ىرخأ ىف وهو ةالص تميقأ نمو ، سمشلا دابع قفا وب ىتح ايحيف لاسرتسالا ةفاخم

 ةالصلا تزاج وأ . همارحا هقب.ل مرحأ ولو الوأ . مامالا مرحي ملام الوأ . تذضقتنا
 ريغ ىف تميقأ نا ضقن الو ( قا ) فيض وهو ةمطقنملاك دجسملا نم ةيواز ىف

 ء هضرفو رجنلا ىتنس نبب ركذلا ريغ مالكلا هركو ( ق ) هلثم هريغ وأ . دجسملا

 ملسو هيلع ه ىلص هنعو ث ريثك لصف الب هدعب ايهتقوو ى هتنسو برغملا ضرف نيبو

 ىف اهولصف تويبلا ةالص هذه » لوقيو هتيب ىف برغملا ىنمكر ىلصي ناكهنا

 امناف برغملا دمب نيتمكرلب اولجع » ةنيذح نعو دجملا ىف ضيأ امهالصو كتوي

 نيكلملا ىلع ةقثم برغملا دعب نينمكرلا سبحو « ةبوتكملا عم ناعفرت
 لصف

 اينامن ركب وبأ داز تاعكر نامث وهو ى ةدك مال اهيف بغر ةنس ناضمر ماي

 .ةمكر نيرشع هشدب ىف مايقلا ىلصي ملسو هلع هللا ىلص ناك هنا ىورو 0 ىرخأ رعو

 . ةرشع تس امهدحأ ىلص نالجر الا نكي ل ناو ى ةمأ ةثالثب ىلهي نا ىغبني كلذلو

 ٢٦



 ٢٠٢ ) نيديعلا ةالص ىلع مالكلا (

  

 .( ان )نورشعو عبرأ وهف ةرشع تس وأ .نامن يلع زجاعلا رصنقي امكاينامن رخآلاو
 ء نيعبرأب ضنبو ث نيئالئو تسب (م) هبحتساو ( ش) و (ح) نورشع وأ
 حوريو تايآ رشع ةمكر لك ىف مامالا أرقي نا ضعبو ث هلك كاذ ىلع دئاز رتولاو
 الا هلإ الو ى هلل دجلاو ى هللا ناحبس » ردقب نامن لك ىف وأ ء نبتميلست لكف مب
 رتولاو ةمتعلانيب ىغبنيو « ميظعلا يلعل هللاب الاةوق الو لوح الو 2 ربك أ هللاو ڵ هللا
 هنع هللا ىضر رمع ناك ىنارعشلا لاق « معب اميلصم مهب هيلصي ناو ء ةنسلا وه 5

 لوأ اهنواصي نيذلا نم لضفأ ليللا رخآ نوموقي نيذلاو « ىه ةعدبلا تمعن لوقب

 هعم رتولا لصي الو دحاو ماماب مايقلا ةالص ةعدبلاب ىسيو ٤ هرخآ نوماني مث ليلل
 ( ق ) ًلطم هعم هيلصي وأ . هعم امهالص نمالا

 لصف

 ىلع ةعاجلاب امهنوكو امهكرات ةلزنم تسخو ث نبديعلا ىف ناتمكر ديك أتب نس
 ةيانك ضرف وأ . دحاو لك قح ىف ةدكؤم ىهو خيشلا دارم اذه ث ةيافكلا
 (قا)ةرشعوأ . ةعبسوأ . ةسمخوأ . نينئابوأ . لجرب ماما عم دقعنتو (ق) فعضو
 ليقو ث مهيلع دكأتت الو ينم لهال ًادارفا بحتستو ث ءاسنلاو ديبعلا بسحيو
 ديع الو ةعمح ةالص ال » يلع نعو ى ديع تاريبكت الب ناتهكر 0 بحتسي

 كاوسلاو ى تاردخلاو راغصلاب ولو عيجلاب اهل زوربلا بدنو « عماج رصم ىالا
 لسر ىلصف موي ىف رطم مهباصاو ى 37 بايثب ىنالاو ء نسحلا سابللاو بيطلاو
 ةقدصلاب لاغتشالل رطفلا ديع ىف ريخأتلاو ء دجسملا ىف مهب ملسو هب هىلع هللا ىلص هلا

 " و ث لوالا قيرطلاريغ نم عوجراو ء اياحضلل ج رل ىحضألا ىف ليجمتلاو
 ( قا) (ان ) لبق وأ . دعب وأ . ال وأ . دعبو اهلبق لفنلا زوجيو (ق) ال وأ . ناذا الب
 نه وأ . اتس ىجحضالاو 4 ةمكر ةرشع ىتنثا رطنلا ةالص دعب انموق ضعب بحتساو

اذاو ص امهلبق الو ائيش نيديعلا دعب ىلصي ال ملسو هيلع هللا لص ناكو ةنسلا نم



 ٢٠٢ ( نيديعلا ةالص ىلع مالكلا )

 رمع نباو ى امهلبق ةالصلا هركي سابع نبا ناكو ى نيتمكر ىلص هلزنم ىلا عجر

 هيلع هللا ىلص ناك يلع نعو « المع دبع ىلع هللا دري ال » لوقيو امهلبق اههركي ال
 « امهدعب الو نيديعلا لبق ىلصي ال » لسو

 » يلعالا كير ےسا س حبسب ) ىلوالا امهدعب : عبراب رمأ ملسو هي هلع هللا ىلص هنا ىورو

 . نهيف ةحمانلاو ى ًاكالن صالخالا ةعبارلاو ءىحضلا وب ةثلاثلاو % سمشلاوب ةيناثلاو

 تبدنو م ارحالا لبق ذيعتسي وأ . ذيعتسيف اعبراف مارحالل ربكيو هجويو ىونيوال وأ

 فاقب وأ . حبسب ىلوالاو ةيشاغلاب وأ (ان ) ىحضلاوب ةيناثلاو ء سمشلاوب ىلوالا
 لوالا ىفو اسمخ وأ .(ان) ثالث ربكآهيف ةءارقلا نم غرف اذاو (قا ) رمقلاب ةيناثلاو
 عفرلا دمب و انسمخ ةيناثلا ىفو اسمخ ىلوالا ىف وأ . اسمخ ةيناثلا ىفو ء اتس وأ . اعبرأ
 يلوالا ىف هلككلذ ىف ريبكتلاو (قا) اعبس ةيناثلا ىفو اتس وأ . ًائالث اهعوكر نم

 لبق ةيناثلا ف ربكي وأ . رتو هلكهريبكتف عبارلا لوقلا الا 2 ةيناثلا ىفو عفش
 ىف رطنلا ةاكز ركذيو 2 اهيف سلجي ةبطخ بطخ : لس اذاو ( ق) اضي أ ةءارقلا

 ةيحضلا ةفصو ث طعي ل نمم ءاطعتساو اهاطعأ نم صالخا ىف ةدايز اهيلع ضحيو هديع .

 رهك ناف ض ةالصلا عم اهيف ةريبكت نونالث تبدنو 0 ريبكتلاب اهحتتفيو اهديع ف

 ةدايزب اذكهو ةرشع ىدحا ةسلجلا دعبو ، ةرشع ىتنثا ةبطخلا لوأ ربك اعبس اهيف

 نا داعا ةالصلا ىف صق وأ داز ناو ى صقن وأ ةدايزب سأب الو ى الوأ ةريبك

 . انالث صقني و ديزب ىتخ الا و دمعت

 ةالص نم اوفرصنا اذا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نولوقي ةباحصلا ناكو

 كلذكو « كنمو انم هللا لبقت من » لوقيف هللا لوسراي كنمو انم هللا لبقت 2 ديعلا
 تماصلا نب ةدابع نعو 4 ركشي الو ط دريف زيزعلا دبع نب رمعل نولوقي اوناك

 كنمو انم هللا لبقت نيديعلا ف سانلا لوق نع لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر تلأس

ء هترهشو مالسالا خوسر لبق ىمنالا (ت) «ههركف نيباتكلا لهأ لعف كلذ » لاق



 (مع ميهاربا ماقم فلخ ناتعكر تنس) 3 ٢٠٤

 مهصلخي نا داراف ء مالسالب دهع ىبرق موق قح ىف ةهاركلا لل ضب لوق تيأر م

 نأ نم ڵ بتكلا ضعب ىف ركذ امع باجي كلذبو باتكلا لهأ نع ةيلكلاب
 نم الا مامالا ىلع لخدي الو { هركي هناو { قلقلا لهأ | لعف نم كرابم كديع مهلوق

 ام سمشلا عفترت ذم اهتقوو ث هب قثي ن وأ ةيناثلا ريبكتب ولو ى ربك ك فرع

 كردت ال اه ردقب هلبق و ] سمشلا فوقو تقو وا لاوزلا دعب ديدلا حد ناو ث لزت

 ث دغلا ىحض اهيلا لسو هيلع هللا ىلص لمف امك اوزربو مهموي اورطفا . ديملا ةالص

 ريبكتلا درفنملا نسح : مل ناو ث ىحضالا ىف اهدعبو رطفلا ىف اهلبق لكالا بدنو

 نيديعلا حابصو قيرشتلا مايأ | ريبكتلا بدنو ص ديع ةالص ايها ون دقو نبتمكر ىلص

 دجلا هللو ع ربك أ هللا هللا الإ هلإ ال ء ربك أ هللا ربك أ هللا لاقي نأب ءامهتالص لبق

 ىحضالا ديع ىف هنم دك 7 % هديع ةالص ىلا رطفلا ةليل لوأ نه ريبكتلا نا يورو

 قيرشنلاو

 لصف
 نم ءاش ثيح وأ . ماقملا فلخ فاوط عوبسا لك دمب ناتعكر ديك أتب تنس

 . عرذا عبس كرت نا الا طلاو ةهج لك نم هلثمو { ماقملاو تببلا نيب ام ريغ دحدمل ا

 جرخ ناو ث مرحلا نم ءاش ثيحخ الاو (قا ) رابشا ةتس و أ . اعارذ وأ . اعبرا وأ

 ه ابجي لوا ابجو ةرمع وأ جل فاوطلا بجو نا مد همزلو ڵ ءاش ثيح اهكر هنم

 ىف بجي ام امهيف بجاوب لالخالاو ث ةبجاولا ريغ ةرسلاو جحلا داسفا يف مزلي هنال

 الف ايهكرو مرحال عجر نا لاقي دق (ت ) هدلب لي ل ام همزلي ال وأ . نييجاولا

 هبو اهلبق وأ (ان ) برغملا ةالص دعب ايحمكرو رصعلا ةالص دعب فاط نمو (ق) مد
 (ق) ذئنيح وأ . سمشلا عولط دعب اهمكر رجفلا عولط دعب وأ (قا) ذئنيح وأ .انضعب
 لفنلا جل بجاو وهو ڵ فاوطلا بجي مل نا ةرضاحلا ضرقلا ةالص امهنع ىنكيو

امهبجاولو هت رمعو



 ٠٥ ٢ ) ف و-خلل ن اتعكر تنص (

 لصف
 ىف ةعاجلاو دارفالب سمشلاو رمقلا فوسخ دنع ناتعكر بيغرتب تنس

 (قا ) سمشلا ىف دارفالاو هيف ةعاجلاب وأ . رمقلا ىف دارفالا وأ . هربغو دجسملا

 . ةرودلاو ةحمانلاب امهنال امهيف رهجيو ، دوجسلاو عوكرلاو مايقلا لوط بدنو

 مامالا لس اذاو (ق) ذنلا بساني امنا اذه نا هيفو ى هبناجب نم عمسي امكرمجي وأ

 بطخ اماو ةبطخ / وأ . ركذلا ةرثكو ة هقدصلاب مهرم أو مهركذو ميظعوو مهلبقتسا

 اهن ةيلهاجلا معزو ء ميهاربا هدلو تومل تنك اهنا مهمعزل لسو هيلع هللا ىلص

 تقو افسخ ناو ى هكردتسا ءىشب هناف نمو ) ق ( هتدالو وأ في رش تومل فسكت

 تفي مل امو سمشلا لطت مل امىلصي ليقو ء عرضتلاو ءاعدلا اورثكأ [ هيف ] ىلصيال

 جورخ لبق هفوسخ روصتيف ث اراهنو اليل هفوسخ رهظي ر.ةلاوا ى رصملا تقو
 ‘ بيغت نا ىلا اهعولط دعب اراهن سمشلاو ئ رصعلا تقو جورخ لبقو ئ رجفلا تفو

 هنم فسخ ام نببتيف سمشلا نيبو هنيب تلاح ضرالا نا رمقلا فوسخ ببسو

 ناف سمشلا فالخب ء سمنلا ةلباقم نه هرون نال قلخ امك ص ءىضم ريغ سلطا

 ةلباقمب فسخ اهناو ، شرملا رون نم تقلخ ولو « ءىش ةلباقم نم ال "") اهيف اهرون

 اذك و سمشلا نم رونلا دمتس ه٠:اق رمتااك اهريغ نم دمتسمال يتاذ اهرون سمتلا )١(

 ىلام هل رة قادصم ذهو اهف اهرون ناف : باتلا لوق ىنهم اذهو اهنم ٩771 موجنلا ن ه ريثك

 هسذنب . ىفيام ة 4) جارسلا ناف تانآ ١ ف ) ا رس سمدشلا انلمح و _ ءايض سمللا لعج يذلا ره (

 ناسنالاو ناو .لا اج عفتني ىلا ةرارجلا ثعبنت هنمو بهتلم سما ا مج نا ديت تاي الاو ابهتلم ٠

 ةركلاب ط.ءلافطلانمقارشالا نا نجنثاتلا يأر بذكت و راعلا اهب ج طن7و ءاوهار, ط; ه و تايلاو

 ( بوك۔.اتلا) نم دهادي ك هريغ ن ه هداد۔تسال ارون هللا هلهج رو ااذ اهنم ال ةس۔دكلا

 يف ج رامتو قورخو هذ رونلا ساكمناو رجحتلا هلع ود.. ءيفضلا فصتنلاف رونلا دايدزا دنم

 ةآرلاب هاندهاش ةو رولا ناصتن دمب اذكو ىلتسولا طخلا رورم دنع متعملا هزجال ةيلاوملا ةفاحلا
 عدبأ نم ناحبسف هب ةطب .وما ةعإرالا هراذاو يرتملا و خرملا ان دهاشا ناولحدصرم نم ة .كلفلا

 امم ةراتف سهكلا فو۔خامأاهلا۔جب لوقم )ا ترهب قلا ةيناروذلا ا ماسجالا ثالت و بيجملا ماظنلا ثإلذ
 لوحف دراط .ك ض راا نيب و تند رغ قلا بكاوك لا نم رخ آ بوكر ورع ةرات و بطقلا .ركذ

 سمشلا رون نيب و اننيب

 



 ٢٠٦ ) يوامس ثداح لك دنع ناتعكر نس )

 ىف ىريسفت رظناف { قاحملا ةليل ىف كلذو 6 اهنيبو اننيب لوحيف هنحم نم اهل رمقلا

 اذكو رحب ىف "') اهتلَحَع نم اهطوقسب وأ ث اهتحت ىراردلا نم يردب وأ ى سي ةروص
 دراطعب كلذ ربتعاف ءاكلف هنم ىلعأ ناك ام اهنم لك فسخي ردقلاو بكأ وكلا رئاس
 وهو اعولط تاودنلابو ابيغم تايشملاب ادبا ةرهزلا براقي ىذلا ءىضللا مجنلا وهو

 بورغو اعولط نايحالا ضعب ىف ادج رمقلا نم ابيرق نوكي فيك اهنم رغصأ
 رمقلا نبب ةرهزلا وأ دراطع لاح ا ذاو 6 ادبا ءامسلا طسو ف ةرهزلاو دراطع ىرب الو

 رلا ىف افك كلذ ناك سمشلاو

 مجن روبظك تايآلا نم كلذ ريغو ةملظلاو يرلاو ةلزلز ناتعكر بحتستو
 نيتعكر ةلزلزال ىلصي امهنع هللا ىضر سابع نبأ ناكو ءاعمج و ادارفأ موجنلل فلاخم
 ةالصك ةالص اياك تاي الل تبناف ء تايآلا ةالص اذكه : لوقيو ناتعكر ةعكر لك ىف
 هنع هللا ىضر رمع ناكو ث اهتدش وأ ءامسلا ىف ةرجلا ةرثككلذ نمو ى فوسكلا
 هللا ىلص ناكو ى لزالزلا لثمل نولصي ال ةباحصلا تناكو ىلصي الو ةلزلزلل بطخت
 هللا نا » لوقيو ؛ حيرلا نكست ىتح دجسملا ىلا عزف ةديدش حيرتبه اذا لسو هيلع
 ص ضزئلل الا ناذأ الو « دجاسملا لهأ نع هفرص ءالب ضرالا لهأ ىلع لزتا اذا
 بجتال ذا عنام ال ذا لوالا حيحصلاو ال ليقو ى زئاج ةالصلل اولاعت لاقي نا اماو

 برتتلاب عراشلا رما قراوخلا نم ةماملا اهارتو ةصاخلا فرامم نم لاوحالا هذه تناك املو
 ءاف.ضلا سوفن ىلا نيرمتلا ريثأت نم داقتعالا ءو۔ يرسيال ىح هنا ركذو نيتمكرب هللا ىلا
 . فوخلا اهنم فشكي هناحبس اهمرتمىلا فرصنت لب

 ملعلا ماما توهث اهل قي مل يلاوخلا روصملا يف رشبلا نيب ةرشتنم تناك يلا ماهوالا نا )١(
 هبلان قيقدتلاو قيقحتلا ىلع ىنبملا حيحصلا

 هلثم و لقملا هليةيالو حصيال ام ةلجع ىلع اهنأد نم ملاعلا ف ءاململا فرعام م سمللا نوكف

 ةتنا نذأ اذف سرفلا مامزك تامامز اهل كلم ديي اهمطق نوكو روثلا لرق ىلع ضرالا نوك
 ى اهناب ليتقلا اهب دارب نا الا مهللا اهلاثماو لزلزتتف ةمطقلا كلت ذبجب نا هرما نهادحا ةلزلزب
 ليبق نم امل بطتلارك ذو مبتيزا قحا قلاف الار ءاشي فيك امنردي قئادلا هيب ليخاك هتنا ةضبق
 هاكح وا . اذه.نوملؤملا بكتري اما ريثكه ناف ةطاذضغ الو راغالو هيلع عالطالا دصتيام داريإ
 ملعا ةناو نيقةحملا هلاثماو هند ههزنن امف هل هداقتعا اماو لاق نمب ةدملا طانا]هم عروتلا يف ةغلابم

 



 ٢٠٧ ) ىحضلا ةالص ۔ ءاقستسالا نس)

  

 .ناك اهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور دقو تأ ءاش نمو 0 كلذب لفنلا

 ةمماج ةالصلا ىداني يدانم ثعبب سمشلا تفك اذا ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر

 ناذاب شيلو

 لصف
 ‘ مجلاو )ا ) سشلا عفنرت نبح اعامجا عرضتو ءاعدن ءاقستسالل جورملا نس

 نمو ( ق) لوزت نبح وأ . اهبناج ىدب ذا هل جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىور

 لبقتسيف ى ةيشافلاب ىرخالا و حبسب امهال وأ ( ص ) ىلع ناتعكر ىلصت نا هتنس
 الؤافت هرسيال هنمياو هنمال هئادر رسيا لوحيف :بوجو الب ههجوب موقلا مامالا

 ةريبكت ربكيف نيديلا عفريف نيتبكرلا ىلع وئجيف ء بصخلا ىلا لالا لوحتب
 ىلص هنا ةياور يفو ث ملسو هيلع هللا ىلص لعف اك ث أئينه اعفان اماع اثيغ بلطيف

 ىنبنيو « خيشلا دارم اذه هءادر لوخ ةلبقلاف ققستساف هيدي عفرف بطخ مهلإقتساف

 نيتبولقم هيديب وعديو اهدعب ةلبقلا لبقتسي ناو ى اريسي ةبطملا ىف سلجي نا

 الب امهدحأبو رافغتساو ءاعدب زاجو مهب فرصنا غرف اذاو نوحبسي و ث هلثم نولنيو

 خارصو ءاكب راحو لابجىف فاوط ريغ نم نايبصلاو ءاسنلابو ك جورخ البو ةالص

 ل ارارم ماعلا ىفو ةيلهاجلا

٥9 

 . تسوأ . عبرأوأ . ناتمكر طسوتت ! ام حمر ردق سشلا تعفترا ا ذا تنس

 ،ةرشع وأ . ليق ( قا ) لضفأو رثك أ ىهو ةرشع ىتنا وأ . لضفأ ىهو نامن وأ

 ىلا ريخأتلا بدنو ء ىحذلا ةذاص كلذ ىسيو لسو هيلع هللا ىلص هلك كالذ لعفو

 نيعاجرلا نيباوتلا ىأ نيباو الا ةالص تقوو ى لاصفلا ضمر تقووهو رحلا دادتشا
 تبحتساو ى برغملا نم رصعلا تقو ىف اهلثم قرشملا نه نوكت نأ كلذو ء هللا ىلا
` هدنعديزب ح حمر ردق اهعولط دنع ناتمك ر وأ . هيلا ترخأ نا ن امن وأ اتس وأ برأ



 ٠٨ ٢٠ ) ليللا يف دجهتلا ةنسلا نم (

 ةالصلا لخد نمل الا عانترالا لبق ةالص الو ڵ نامخوأ اتس وأ ًنبرأ رلا دادتشا

 نرق اهعمو علطت اهنأ » ىور ث اهعولط لوأ اهبف ىضمي هناف « كسمأف اهعولط فاخو
 اهىلا: هصقلا ةيعملا ىنعمو ء سانلا نم اهل نودجسي نيذلل هموق ىأ « ناطيشلا
 | (ق) هل دوجدلإب

 سمشلل ناطيشلا موق هيف ىلصي ىذلا تقولا كلذ ىف ةالصلا لسملا بنتجيف
 لحم لك ىنف ء سنجلا ناطيشلاب دارملاو ") ناطيشلل ثيدحلا ىف ىلصب نم نوهبشيو
 دنع اذكو , اهنونراقي .نيطايش وأ ناطيش عولطلا دنع سمشلل هيف سانلا دجسي
 بورغلل تند اذاو اهنراق توتسا اذاو 2 اهقراف تعفترا اذف بورغلاو طسوتلا

 لوقبوآرضحو ارفس ىحضلا ةالص ىلع هباحصأ ثحي لسو هب هرلع هللا ىلص ناكو ١ اهنراق
 ىلص هنعو « هلصانم ردق هيلع ةقدص نيتسو ةئام ثالث نع نايز ى >ضلا اتمكر »

 نعو ؤ دكؤي ملو و كيلع بجو { ل ىأ « هب اورهؤت لو ىحضلاب ترمأ ( ملسو ه هلع هللا

 هلعلو ( ت ) اهيلصأ ىناو اهيلصي ملسو هب هيلع هللا ىلص هتيأر ام اهنع هللا ىضر ةشئاع

 . ىلص ناك سنأ | نعو ى هبيغم نم ءاج نا الا ىحضلا ىلصي ال اهنعو ث اهللقيو اهم .ه
 كلذكو ى اهلصي ال لوقن ىتح اهكرتيو اهكرتي ال لوقن ىنح اهيلصي ملسو هب هلع هلل
 نبح ىف الا اهيلصن ال نالوقي ة ةرب ره وبأو رمع ناكو رمعو ركب وبأ

 لصف
 نيحلاصلا بأدو ث اهيف امو ايندلا نم ريخ وهو ليللا مايقو كاودلا ةم الل بدن

 العو لج هللا لاق لضفأ ريخألا فصنلاو ث م لا نع ةاهنمو تائيسال رفكمو ةبرقو
 ىأ « ليللا طسو ىف نكلو هرخ آم هلوأ ماقنم هناف هرخآ آالو هلوأ مقت ال » دوادل

 هللا ىلص هللا لوسرل كالذ هركي لو و هرخا آمو : هلش هرك هن أ ليلب هر هرخا 1 طسو ىف

 ىنم هل سيلو انيديأب ىلا هخ۔نلاب اذكه ٠ ناطيشلل ثيدحلا يف ىلسي نم نوهبشي .7
 توهبشي وا وا ناطيشلل ىلصي نمي ثيدحلا يف يف ىلسي نم نوهبشيو لصالا نأ رهاظو ضا
 ق دراولا يأ ثيدحلا ق هلوتةن , حلا سنجلا د ;ا۔۔ كاي دارملاو 4 > ه!مل؛ ف۔ تم >نالي۔ثال لمي ص

 ل: أت ثدحلا نتم



 ٢٠٢ (دجسملا ةيح ةنسلا نم )

  

  

 ___ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔=>=_=_=
-_- 

 طسو راتخي ناكو ك حبصلا لل مانيو ىلصبو مانيو موقي ناك ذا ك دمح ملسو هيلع
 وهو دوجملا نم جورخلل وأ رهسل ىأ دجهتلل ماق اذا ملسو هي هىلع هللا ىلص ناكر ث ليللا

 رون تنأ دجلا كا مملا ) لاق ى مئالاو جرحلا نم جورخلل ح أتلاو جرحتلاك مونلا

 كرشأو ث امهرون قلاخ وأ امهف نم ىداه وأ ايهدع ىأ حلا « ضر ألاو تاوسلا

 وأ ضرع وأ مسج وأ كرونلا رون ي وأ ليق ث راونألك ال رونو رون هللا لاق نم
 هلل ىلص هزنو ث ناطيشلا ةدقع لحنل نتمكربهيدتبن نأ بدن و ى ماسجألاك ال "

 هل رسيت ام ىتم ىلصي مث نيتفيفخب هحتتفي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ء اهنع ملسو هيلع
 ىف جيردنلاب اذكهو نيتفيفخ مم نيتليوط ىلصي هن أ ىورو ى هلصي مل نا رتولا مخيو

 ةراتو رهجي ةرات ليللا مايق ىف هنع حص ام رثك أ ىهو ى ةرشع ثالث ىلا فيفختلا

 نهف بدنو ث هنم بيرقب وا هبنجب نم الا هعمسي ال ام ردقب هتوص ضقخي ىأ رسي

 ةدجلاو ناتلك ، هتءارق لسو هيلع هللا ىلص هنع رثكي امم ةيآ ةئام ثالث ردق

 ديزيو حيرتسيل ةميلست لكدعب ةحيبست ةئام بدنو ء صالخالاو نورفاكلاو حبسو

 ام هنأ مك« ةدؤزلا لفنلاو ضرفلا نع دئاز هن أل ًالفن بجاولا ريغ ىسو ء اطاشن

 « كل ةلفان » لاقو القن هامس اضرف هللا داز

 لصف

 . بدن امهب رمألف سخلا ىف ةضورفملا رصحل مجلاو ( ان ) ديكأتب تنس

 ٢ « اولصف ملخد اذا ه ثيدحو «نيتمكر ك ريلف » ثيدح رهاظل بوجو

 رعالالب ( ت ( » ننتكر ىلصت ىنح سلجت الف تلخد اذا ) ثيذحو « اوسلج نأ

 تقو هلخاد سولج لبق دجسملل ةيح( ق ) بوجولل ال ديكأتلل كلذ يف ىنلاو
 ناحبس » لحيال تقو لاقيو ( ان ) رصعلا دعبالو رجنلا عولط دعب الف ع لغنلا لحي

 نهو 2 وعديو املدعي كلذ ناف برأ « ربك أ هللاو هللا الا هلإ الو هلل دلاو هلل

 دحأ هيف ناكناو 4 بارحملا نيمي لوالا فصلا عضوم ىف امهو ك ادغ هجاح امهكرت

 ٢٧

  



 ٦١٠ ) رفسلا ىتمكر ىف لوقلا (

 تيلص ام ليقف 2 ةمكر مكرف دجسملا رمع لخدو ءاش ثيخخ ناك ناو ث هراسيف
 نمم ء فاوطلا مارحلا دجسملا ةيحتو ء داز وأ صقن ءاش نف عوطت لاقن ء نينمكر

 ث دجملا ىتككر هيف مكريف فوطي ال مرحملاو ڵ ضعب دنع ئراق وأ جحب امرحم نكي مل

 كلذ دعبو ء فاكه فاوط لب دجسملا ةيح همزلي الف ث هنرمعل فوطي نراقلا ىف ليقو

 هك ثةماقتساو ىوقت ىلع نيي مل ذا نبنلاخلا دجسمل ةيحنالو ث مكر لخد اذا
 دجاسك نيباتلاو ةباحصلا وأ 4 قافولا لهال هلصأ ناكنا الا )١( سومادلا كح

 تاولصلا سر ىلع ىب هنال لكلا ىف ىلصي (ت) سنوتب ةنوتيزلا عماجو ناو ريقلا

 هباحصأ نم ةعدبلا لعف انرمغي الف ء نآرةلاو سخلا

 لصف
 « رجفلا لبق ارحس ًاالث صالخاب ةيناثلاو ىمركلاب ىلوالا ناتمكر ت:دن

 هناعسوتوحابصملاك ربقلا نا رونت راهنلا ةكئالم لابقاو ليللا ةكئالم فارصنا تقو
 بولطملا نأل « نورفغتسي م راحس ألو » ىف رافغتسالا امهو ، هتش>و نابهذتو
 دجملا ىلا هيف جورملاو ملعأ هللاو خيشلا دار اذه رافغتسا ىهف نارفغلا ةالصلا

 تاعكر عبرأ ىلصي نأ ضعب بحتساو 4 ملسو هيلع ه يلص هل لوسر عش ةوزغك

 فعاضي ذئنيح هناف ةالص الب رفغتسا رجفلا برق اذاف ى ءاشام دعب ىلميو وعديو
 وأ . ربكف ةالصلا تزاجو رجفنا اذف ء قزرلا عسوبو بونذلا لك أبو تانسحلا

  

 ةتنا تويب دجاسملاو هل ةناها هناف سومادبهيف هتنا دبمي دجسم ىسي نا ديدب سيل )١(
 مدعو هتمحتك هقوةح ءاداو ىلات هنلا ةدايعل لبس تيب لك مارتحا بحف ( هلل دحاسملا ناو (

 لينلا ح رش يف بطقلا هيلع صنامك اهلاثما ىلا هيف ءىش دافاو همدهو هيف ةلاض ا دادناو هسيج.7
 ةالصلاو نآرقلاو مالسالا و ديح وتلا ماب هتمرل فالخ لهالناك ولو ( هسجنم معيو ) : لاق زا
 ىمتا٠۔ هكلميال ايف لظ كلذ نال رفكي لقو رك ذلاو

 . عورقاا نم رذعلا هب مطقي سيل امو ةعاطلا وه مهدجاسم يف نونفلاحلا هلعفب ام رثكا نالو
 ج رم الو سانلا نم دحأ هكلمي ال هلل تيب وهف ةفلاخم وا ةعدب هيف تبكترا ناو دجملا نالو
 مالسالا رثاعش نم اهريغو نيتيعرش ةءارقو ةالصو مالسا دجم هنوك نو



 ١ ١ ٢ ) ةالصلا لضف - ني اشعلا ند ام ءايحا (

 ىورو ءانالبلا عفدي ودسلا ,م ىقنيو هجولا روني هلبق لسفلاو ى بًوئي ىتح (ق) حبس

 ك رشعب ىهو ةنسح ةوطخ لكب طعأ ث حبصلا ةالصل دجملا دصقو أضوت ن »

 ء ةروربم ةجح هلو ةنسح هيف ةرعش لكلف «سشلا عولط فرعنا ناف « ةئيسوحمو
 ةرمعو كلذ لثم ةمتعلا ىلصملو ى ةنسح فلأ فلأ ةمكر لكبف ىحضلا ةالص دعب وأ

 ةروربم

 للصذ

 ةىهذم ئ نباو ا ألا ةد ةالص ىهو ن ءاشعلا نبب ةالصلا ب ملسو هلع هللا ىلص رعأ

 ةدابعلا نع ةلفغلاو ةوسقلا نم هنم بلقلا هب ر تي ام ة ةىهذم ىنم راهنلا وذال

 ةئشان و راهنلا موص نم لضفأ او ة 4 آلا ) ىئاحتت ( ق ةدارح ىصاعملا لا را رجشالاو

 ظفح ةمكر نيرشع اهنيب يلصنمو ( ق ) (ص ) وهو مونلا دعب مايقلا وأ . ىه ليللا
 تاعكر تس ىلب ملسو هيلع هنلا ىلص ناكر 6 هت رخاو هاين دو هدلو و هن دو هلاهو هلهأ

 لصف
 ث نيعبسب هريغ نم لضفأ بجاولاو ث ديحوتلا دعب لامعألا لضفأ ةالصلا

 مع ضوقنملا (ت ( صتنمبو ملعي غلضقانب ةلتخلا ةضيرنلا لكت اهنف اهنم راثك الا ىنبنيو

 هز أر رث :لا ءاح هز ١ ريغ لبكتل جاتحي الف س دويلا لذ دبو هنل ا حيحص لم كَ هب ملع الب

 ضرغلا نع لفنلا ىنب ١ الو ؤ هضرف صقن هب لكي لقن هل له اوراتنا ةكمنالدل لاق

 ضرغلل وهو ًاروذعم وأ ؛ ايضاق تام نا لبقي (ت) ىضقي ضرف هيلع نمم لبقي الو

 عفربو ءاعدلا اهيف بابحي ةعاس لاوزلا بقع رهظلا لبق عبرأ تبدنو ى فالغلاك

 ىسركلاب ىلو ألا ، ليللا ىلا هل نورفغتسي كلم فلأ نوعبس هعم نميلصي ث لمعلا

 ح سانلا ح قلنلاب اهدعبو ةرقبلا متاوخ ةثلاثلاو ًاكالث صالخالا ةعبارلاو ةيناثلاو |

 ىف الا وأ . روللا نهب سيكنتلا هركي ال هن أ ىلع ى ال: صالخالا ش : نورفاكلا

ةلزلزلب رصعلا لبقو (قا ) نييلالا دعب لي وأ . ةروسلا ىق الاوأ . ةدحاولا ةىكرا



 ٢٢ ) هتاقوأو لفنلا ىلع مالكلا (

 برغملا ةنس دعب ضعب نيتمكر دازو ةمتعلا لبقو ى رئاكلا مث ةعراقلا مث تايداعلا مم
 مدعو ريدملا ىف اهلثمي ةضيرفلا عبتت الئل رهظلا دعب دوعسم نباو ك عب رأ امهعومجن

 هنأ هيفو ، ةدحاو ةميلستب رهظلا دعب عبرألا نأ ىلع هنعهللا ىضر هنم ءانب ث ميلستلا
 ةءارق انموق دنع ثيداحألا ىف دوجوملا ناب بابو ةقراف ىهف نهيف ةروسلا أرقي

 ناذا الا ناتمكر ناذأ لكدعب » لسو هيلع هللا ىلص هنعو ى رهظلا ىف اضيأ ةروسلا

 نكي مل سابع نبا لاق ء ايعنيب نيتمكر نم نولصي اوناك امل خسان اذهف « برغلل
 اوناكف نيتمكرب سانلارمأ امناو ائيش برغلل لبق ىلصي لسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر
 نأيسحيف دجسملا لخديل بيرغلا لجرلا نأ ىتح « امهنومكريف ىراوسلا نوردتني
 اهيلصي نم ةرثكل تيلص دق ةالصلا

 كلذىأ « ءاش نمل نبتمكر برغملا لبق اولص » لوقي لسو هيلع هللا ىلص ناكو
 الا دارملا لب خسن ال لاق دقو ء ةنس سانلا اهذختي نا ةيشخ اذه لاق امناو ءاش نا

 ىلع هدعب امهوبث ىناني الف ى هدعب دمك أتلا ىلع ناتنونسم نيتكر الف برغملا ناذا

 خسنلا ىلا راصيال ذا ىلوأ اذهو « ءاش نمل » هلوق ىلا ىرت الا ث ديكأتلا ريغ
 ةحنافلاب لفني ناكو ث امهكرت ىلع عامجالا عقو مث خيراتلا لهج نا ايس الو ث نكمأ ام

 اليل هب روه ىم لفنلا نوك بدنو > ماني 7 اعبرأ ءاشعلا دعب ىلصيو ةروسو

 نهراثكأ وأ . ايحيذ وأ . اليل مايقلاو أ هيف تاعكرلا راثكأو ايفخم اراهن ارن

 مومو راعو ى فلل نيديلا فوتكم نم زوجيف ضرفلا حص امب حصو ( قا ) امهيف
 ىذو رذعب دعاقو عجطضم نمو دوجسو ع كرب هيلع تزمجأو ث نيط وأ ءام وحنل

 نم زوجي ( ت ) ربكلاو فيكللاكم هنس الوأ . ( ص ) وهو ى مثوحمو مزال سين

 مميتو ك ءىوي و ] نكمأ نا دجسيو كربو نيلجرلا ىلع ىتمو بوكرب وأ فيكلا

 هجوو « مهبونجىلعو » هلوقل رذعالب عجطضملل ولو زاجوا . نهفالخ دجوولو دوعقو

 اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق رداقلا ةالص ض اعبا نم سبل هنا اعاجطضا هعنمب لوقلا



 ٢٢١٢ ( حيبستلا ةالص - عادولا ةالص )
_ 
__ 

 ىف كلذو « دعاقلا فصن هلف اعجطضم وأ مئاقلا ةالص فصن هلف ادعاق ىلص نم »
 حيبت ةلع هل نوكت نأب اضيأ ضرغلا ف روصتيو ( قا ) مئاقكَم هريغ اماو حيحصلا
 هتداعا هيلع تبجو لننل مرحأ نمو ث ردقل جلاع ول هنا الا عاجطضالا وأ دومقلا هل

 ءضقاونلا نم هوحنو رهط الب لخد نا ال ( ش )ال ( ح) و انمج دنع ضقتنا نا

 ةصاخ ةيآلا وأ ( ص ) وهو « كلامعا اولطبت ال » لجو زع 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 . ةرمعو جحو موصو رذن الب ولو

 لصف

 عبرك ىهو نورفاكلاب ىلوألا ء ناتمكر مودقللو دجسملاو لزنملا عادول تنس

 ك رشعب ةنسح فيعضت الب امهاتلكو ث هنلثك ر هو صالخالا ثيلثتب ةيناثلاو نآرقلا

 متاوخو ىراارسو ىلامو يلهأو ىنامياو ىنيد كعدوتسا ىنا محللا » س اذا لوةيو

 ضرم نا مهللا لاقو ك هدقتنيف هب اروعش هل هللا لعج دجسملا ىف كلذ لهف ناف « يلع

 كاذ لقي مل ناو رشابت مدق اذاو ث هل رسيو هنغأف جاتحا وأ هددراف باغ وأ هنش

 كيلا كلذ لكأ خلا عدوتسأ ىنعمو لمعام رجأ هلو همودقب الو هباهذب رعشي م

 لصف
 نا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنرمأ رع نبا لاق ى حيبستلا ةالص تنس

 ء ةروسلاو ةحنافلاب امب رأ اليلوأ اراهن اهلص لاقف ردقأ ناف تلقف لاوزلادمب [اه]هقوأ

 هللاالا هلإ الو { هللدجلاو ربك أ هللا » هبيترت ىلع ةمكر لكف امهدعب مالكلا اذهبو

 مدع قرطت الاو هتئيهب مالكلا اذه دارملا نال خيشلا دارع اذه « هللا ناحبسو

 لسو هيلع هللا ىلص هنم نذالا ءاج هنا الا ى ةروثأملا راك ذالا نه ههبشا ايف بيترتلا

 ةالصلا هذه ىف امأو ةلمجلا ىف نكل « ترخأو تمدق ا_؟ سأب ال » لاقو كلذ ىق



 ( ةراختسالا ةالص ةنسلا نم ) ٢ ؟

 ةرم ةرشع سمح « ربك أ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دجلاو هللا ناحبس »اضبأ هنع ءاجن

 هدعب ال وأ . غرا دعبو لوالا دوجسلا ىفو هدعب ال وأ . عفرلا دمبو عكر ىفو

 انام حبسي وأ . ةئام ثالث كلذف ى رشع ل أ . مايلا لبق عفرا دعبو رخ آلا ىفو

 هدعب ال وأ . عفرلا دعبو ميظعتلا دعب عوكرلا ىفو اهدعب ا۔خو ىلوالا ىف ةءارقلا لبق

 الوأ . تايحتلا لبقو رخ آلاىفو هدعب الوأ . 2 دعبو هحربست دعب دوجسلا ىفو

 حبسيو اينام ةعبارلاو ةيناثلا لوأ ىف اعبس ةثلاثلاو ىلوالا لوأ حبس ناو اهدب و

 ىلوالا نبتهكر وأ . ىلوالا تايحتلا دمب 77 ًارشع هيف حبسي عضوم لك ىف اسمخ

 ىلع ث عضاوملا كات نم عضوم لكف ارشع حبسيو حرشن ملب ةيناثلاو ىحضلاو
 رمع نبا نعو (قا ) تايحتلا لبقو نيتدجسلا نمو عوكرلا نم مايقلا دعب فلملا
 ث ةعمج لكىفف الاو ث موب لكحيبسنلا ةالصاولص ه ملسو هيلع هللا ىلص لوقي

 « رمعلا ىنف الاو ةنس لك ىنف الاو ، رهش لكىفف الاو

 لصف

 لوقي نيتعكر هكرت مأ ريخ هلعفأ ىردي ال رمأب م نمل ةراختسالا ةالص تنس
 ردقا الو ردقت كناف ى كتردقب كردقتساو كملعب كريختسا ينا مملا » امهدعب

 رمالا اذه ىف ةريللا ملس تنك نا كلئسا ڵ بويذلا مالع تنأو ملعأ الو ملمتو
 ۔ىرمع رخآ يأ _ ىرمأ ةيقاعو ينشيعمو _ _ ىنيالرضالب ىايندىأ _ ىايندو ىنيال

 قيد ف رش ث رمالا اذه نا ملعت تنكن او ء هيف ىل كرابو ىل هرسيف « هلجآو هلجاعو هلك

 ةريره وبا لاقو « هلجآو هلجاعو ىرم أ ةيفاعو ىتشيعمو _ ىاين د ىف وأ ىأ _ ىايندو

 « ىنع هفرصاف ه ةريره ىلا نع ىوارلا كش وأ لبق ىذلا ى اذكو هلجناو هلجاع لاق وأ
 من » ةريره وبأ دازو « ناك ثيح ريللا ىل ردقو ىنع هفرصاو » ةريره وبأ دازو

 ء ةرضخ وأ ءام ىنراف اريخ ناك نا مهالا » ضعب دازو « هتجاح ىسي و هب ىنضرا

مدعو بابسالا رسيت لب اطرش ايؤرلا تسيلو « ىمانم ىف ةرج وأ رانف ارش وأ



 ٢١٥ ) رامنذتسالا ةالص ةنسلا نم (

  

 هييف هبر رختسيلف رمأب مكدحأ مه اذا » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ع ءوسلا روهظ

 هبلق ىلا قبسي ىذلا ىلا رظني مث _ لاق ايؤرلا الو ةالصلا ىنعي سيلو _ تارم عبس
 رخ مهللا » لاق رمأ هل ضراعت اذا ملسو هيلع هللا ىلص ناكو « ريخلا هيف ناف

 « ىل رتخاو ىل

 لصف
 بنذ نم امهدعب رغغتسي ث رهطلا ناسحا دعب نبتمكر رافغتسالا ةالص تنس

 ش ةضورفم ريغ وأ { ةضورفم اعبرأ وأ ى نيتعكر ة ةياور ىفو « دوعلا ونب . م نا رفغيف

 ث ةعمج لك ةعكر لك ىف تارم رشع صالخالاب تاعكر رشع رهدلا ةالص تبدنو

 « ردقلا ةليل ةقناوك ىهو « رمعلا ىنف الاو ةنس لكف الاو رهش لكف الاو اهليل وأ

 اهيلصم وجرب الو نبرشعو اسمح صالخالاب اهتيا وأ ةعجلا موي اعبرأ ءاجرلا ةالصو

 ( ق) اع رأ وأ . نىتمكر رجالا ةالصو ڵ هدجو الا ىلاعتو هناحبس هللا دنع انش

 ىسركلاو ةحمافلا ريشءتب ةرقن ضيب بايث سبلو لسغ دعب ادرفنم عفترم ىف ةعجلا ىحض

 هللا ىلص ءىنلا يلع اهالصف نيعبس رفغتسا لس اذاو ء لك ىف صالخالاو نورفاكلاو

 لاق ةجاحلا ةالصو ث لجو زع هللا نذاب امطق ىضقتف ةئام هتجاح لأسف ملسو هيلع

 لصبو ءوضولا نسحيلف س دحأ لا وأ هللا ىلا ةجاح هل نم » ملسو هيلع هللا ىلح

 ه مركلا ملل هللا الإ هلإ ال لقيو ى لع لصبو هلهأ وه امب هللا ىلع نيو نيتعكر

 كتمحر تابجوم كلأسأ نيملاعلا بر هلل دلا { مظعلا شرعلا بر هللا ناحبس

 هترفغ الا ابنذ ىل عدت ال م لكن م ةمالسلاو رب لك نم ةمينغلاو كترفغم ممازعو

 تدسفو « نبمحارلا محرأ ا اي اهتيضق الا ىضر كل ىه ةجاح الو هتجرف الا اه الو

 هيزجمنالو ( ق) اهيف غولبلإب ةالصلا تدسف لهو لننلا ىلا ةينلا فرصب ضرنلا ةالص

 لواطت ىتح ايسان وأ ادماع هبلق لغتشا نا : قاحسا وبا ، اضرف اهاوت نا اعامجا

وبأ همسي مل هنا الا تيبلا باوجلا ىنعمو : رصن ىا لوقب بسنأ وهو ء تدسف



 ٢٢٦ ) ةاكزلا ثلاثلا نكرلا (

 .دسفت ال ليقو ث ناويدلا ىف رسف امك ىلوأ هرهاظب باوجلا ريسفتو 2 اباوج قاحسا
 هل باوث ال هنا الا اهعمج ىف ولو لاغتشالا لوطب

 ةاكزلا ىف ثلاثلا نكرلا
 بارأ ئرعتو :مرقم فو

 ةمدقملا
 ندب وأ لام نم جرخي ام اعرشو ى ةدايزلاو ولاو حالصلاو ةراهطلا ث ةغل ةاكزلا

 ء ثبلا نم هرهطيو هحلصيو لاملا ىني هنال ىس ، نيصوصخم ةفئاطل هجو يلع

 اه رشي ث نهنع بونمل رئابكلاو نهيلع رصمل ريغ رئانصلاو لخبلا نم نلا
 « اوفعو اقحو انوعامو ةقننو ةقدص ىستو ء تان لا ف.ضيو مركلا ةلمضف

 مهوباهيو ءاينغالا اوبحيف ث ربلا ىلع انواعتو ءاينغالاو ءارقنلا نيب افلأت تعرشو
 اهيلا ءاسأ نم ضغبو ى اهيلا نسحأ نم بح ىلع تلبج سفنلا ناف ث ايندلا رمعتف
 ةكمي دح الي تبجو ث هلال ينل بحلاو ةبيهلاو عوضملا دمعت ريقفلل زوجي نأ نودب
 لبق مهيلع بيت ملو دادعتسالاو ناعذالاو لوبقلا ىلع نوباثيف ث ةبيطب تدحو

 وأ . ةجاحلا تقو نع نايب ريخأت الو ، كلذ ىف قاطي ال اب فيلكت الب دحم نا
 وأ . ةرجملا نم ةيناثلا ةنسلا ىف تضرف وأ . اليصفت ةبيط ىفو ةفزاجم اهيف نوطعي
 قفانو ث رمام ىلع اهريغو هتالص تلطبو ى اهكرت لحتسم كرمثاو ( قا ) ةعبار
 اهريغو هتالصل باوث الو لالحتسا الب اهكرات

 لوالا بابلا
 رشع ةسمح ىفو ناتاش ةرشع ىفو ةاش اهيفو 0 ةرعبا ةسمح نود ايف ةقدم ال

 لام ةنس اهل مت ام ىهو ك ضاخم تنب نيرشعو ةرمخ ىفو عرأ نيرشع ىفو ثالث
 ل ناو ء لماوحلا ىو ضاخلاب ناكمالاب ولو تقحل اهما نال تيمس ةئلاثلا ىف لخدت



 ٢٢٧ ( ماعنالا ةاكز )
 _ حص ۔۔۔صسص

 هيلع تدلو هما نال ىمس ث ةمبارلا ىف لخدي مل ام ناتنس هلام وهو نوبل نباف دجوي

 نيعبراو ةتس ىفو نوبل تنب نيثالثو ةتس ىفو { نبل تاذ تناكف ناكممالب ولو
 بكرت نا تقحتسا اهنال تيمس ةسماخلا ىف لخدت مل ام ثالث اهلام ىهو 2 ةقح
 ىف لخدت ام مبرأ اهل ام ىهو ةعذج نيتسو د_حا ىفو ث لحقلا اهقرطيو لمحو

 ىفو اهنانسا لماكتل وأ « اهطقست ىأ اهنانسا مدقم عذج اهنال تيمس ةسداسلا

 ثالث ةئامو نيرشعو دحا ىفو ناتقح نيعستو دحأ ىفو نوبل اتنب نيعبسو ةتس

 ك نوبل تنب نيعبرالا ىفدعبو ء نوبن اتنبو ةقح ةئامو نيثالث و دحأ ىفو « نوبل تانب

 لك لع ىكز ناف ث امهيلع ةدايزلا نم ةرشع مني مل بف ةاكز الو ةقح نيسخلا ىفو
 ىكذ ناو ث نيثالث وأ نيرشع وأ ةرشع ناك نا الا هيلع داز ام كزي مل نيمبرأ
 نيعبرأ وأ نيثالث وأ نيرشع وأ ةرشع ناك نا الا اهيلع داز ام ىكزي الف نيسمخ

 هضعبو نيبراب هضعب وأ نيسمخب وأ نيهبراب مسقني لاملا نا كلذ نم طبضأو

 كلذف لضفأ ىثالاو 2 هيف ةاكز الو ةرشع نود ام الا اذه ىلع ديزي الو نيسمخب

 ىطعأ ناو ى مذلا 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 ى همدعل مزل ام قوف

 وأ (ش) هيلع كلذ در هقوف وأ ث نياش وأ امهرد نبرشع هل داز هنود ذخأ نا وا

 مث ليصف مث ءافيه مث ءاعبر دلوي ام لوأو (قا) (م) بجاولا نسلا ءارش فاكي
 ةعساتلاو ايف سدس ةنماثلاو ةيعابر ىهو عابر ةعباسلاو ىت ةسداسلا لخادو ضاخم نبا

 دعبو ث اذكهو اهحفلخمو هفلخمو نيماع لزابو ماع لزاب دعب و ايل فلخم ةرشاعلاو لزاب
 لجلاو ىثاو ركذ ريعبلاو ، فراشو بان ىهو مخ مرهلاو ةدوعو دوع رشع ةسمخ
 ةقانلا دض

 ناتاشف ةاش هذه نكل « ىرخالاب امهادحا لكب الو لبالاك رقبلا ةقدصو

 ىف ركذ ام ريظن اهيف نانسالا هذهو « سدسف ةيعابرف ةينثف ةيلوخ مبرأف ثالثف

٢٨ 



 ٢١٨ ) رفاولا تاوذ ىف ةاكزال (

  

 ءةيعابر نبسخلا ىفو ةينث نيعبرالا ىنف نيرشعو ةئام ىلع تداز اذا هنا الا ء لبالا

 وأ عيبت نيئالثلا ىف وأ (ان ) لاض سدلا دمبو عيبت اهلبقو ةعذج ةيلوحلا ىسنو
 ىف تناك ناب ةنس امل تمت ام (ت) ناتنس اه ام ىهو ةنسم نيعبرالا ىفو ةعيبت

 ىف ةقدص الو ى (قا) عيبت نيئالثلا فو ةاش نيرشملا ىف وأ (ش) و ( م) ةيناثلا
 ىف وهوأ . قانشالا ىسيو اهبف وأ . مجلا هبو نيتضيرفلا نبي ام وهو صاقوالا
 ء ثرحلل ضرالا قشي هنال قشلا وهو رقبلا نم وهو ( قا) رقبلا ىف صاقوالاو لبالا

 هبسنو هيف وأ . حيحصلا وهو (ان ) و ( ش ) لمحو ثرحو رجزكل معل ايف الو
 ىتسي ام هلثمو هيلع ثرح ايف ببحت ل ثرحلا ىف تبجو نا وأ (م) و (ان )ل ضع

 قما نع ىفع » ثيدحل ليحلاو قيقرلاو لاغبلاو ريجلا ىف الو ث (قا ) راملا نم

 نم ذخأي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكهنا ىور امو « ريجلاو لاغبلاو ليملا ةاكز

 «ائيشرجلا ىفّيلع هللا لزناام »لوقيام اريثكن اكو ريملا نم الو قيقر نمالو ليخلا
 هسرف الو هدبع ىف ةقدص ملسملا ىلع سبل » لوقي ملسو هيلع هلل ىلص ناكو

 لسنلل اسمخ نا ةاكز ليللا ثانا ىف وأ قيقرلا ىف رطفلا ةاكز الا « هقيقر الو
 ممرد ىتئام ىنف مهارد موقت وأ ڵ ةدحاول رانيد رفزو نايلس نب دامح هخيشو (ح) دنع
 ةفينح ىا ىحاص دمحمو فسوي ىا دنع ةاكز ال هنا ةيفنحلا بتكىفام لصاح ةسمخ

 اناو اروكذ لسنلاو ردلل تناك نا ةاكز اهتئاس ىف ةفينح وبا لاقو ث ليملا ىف

 وأ ث رانيد ةدحاو لك نع مفد برعلا سارفأ نم تناك نا هنا الا لوحلا لاحو
 هلافمهريغ سارفا تناك ناو ء مارد ةسمخ مهرد ىتئام لكنع طعأو اهموق ءاش نا

 ص بوجولا مدع امهرهشا ناتياورف طقف ًئانا وأ طقف اروكذ تناكناو « ميوقتلا ال

 يفو همدع روكذلا يف حجارلا اهنم حتنلا ىفو ء ةيننحلا بتكن م طيحملا ىئام اذه

 ليقو ريدقتلاب لقنلا مدعل ء ال حصالا ردقم باصن اهل لهو ك بوجولا ثانالا

رجتلل ام كيو بوكرلا وأ لمحلل ايف الو ةفولعلا ىف ةاكز الو ى سمخ ليقو ثالن



 ٢٦٨ ( منفلا ةاكز ىف ىلطميام نانسأ (
  

 لمح هقح نال « اهباقر ىف هللا قح سني ملو » ثيدح ىف ليلد الو ةميقلاب اهنع
 لمج امب وأ (ص) وه (ت) ةميقلاب ىكز كلذ نم عيبلل ذخ امو ء جاتحيامو فيعضلا
 ماعنالا ةاكز باصن غلبت م اماعنا ولو ناويلا رئاس اذكو (ق) هيف

 لصف
 ىفو ث ناتاش نيرشعو ىدحاو ةئام ىفو ةاش اهيفو ث ةاش نبدبرأ نود الو

 ةئانلث ىف وأ ء مجلاو (ان ) ةئامل ةدحاو رثكأف ةئانلل ىفو ثالث ةدحاوو نيتئام
 ناكاناضرئك أ نم ذخؤتو (ق ( اذكهو سمخ ةدحاوو ةئابرا ىفو عبرا ةدحاوو

 هل نش ( ص ) وهو (ان ) امهردقبو (م) ذخالا ءاش ثيح نف توتسا ناو ث ازمموا

 لضفلا هيلع دريو ةيناض وأ ء صقانلاو ةزعم ىطعأ ةيناض نورشعو ةزعم نورشع

 صقن ناو ث زعم نم ةيناثلا ىفو هنم ةنسلا ىف وأ ى ةءيةلا زاوج يلع ايحيغصن ةق وأ

 هل نمو ةيناض فنصن هب ي ام هداز صقنو سكع ناو 4 ذخ آلاىلع عجري بانلا

 كلذ ىف ةاكزلل نبغ الو ث ةزعم اتلاثو نيتيناض نيماعف زعم نم رشعو ةيناض نوئالن

 اهنلضف وأ ةيناض تواس نا ةزعم ىزجتو ث اذكو رم ام لعف وأ لضفالا ميدقنل

 وأ ةعبارلا ةلخاد ىهو ةيعابر وأ ةثلاثلا ةنسلا ةلخاد ىهو ةينث ناضلا يف ذخؤتو

 زعملا ىفو ث اهنع جرخت ملام ةسداسلا ةلخاد ىمهو علاض وأ ةسماملا 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

 ٠ نع وأ . لجلا نع ىغتسا ام وأ .ىعارلا هلمحي ربغصب ولو ماعنالا ىف ةدعلا متو

 مهسبو (قا)دكأ رلا ىداولا زاجام وأ ةنسم متلا نم وأ . مسالا هيلع عقو ام وأ (ان) هما

 نمدنعال ىلا لام ىفاهعوزال ىبصلا كيرش مزاتف هتمزل نا وأ (شر و ( ان )كيرشلا
 لاق نم دنع ال ى عورفلاب بطاخم وه ذا هايا اههوزال كرشملا كيرشو ي هيف اهمزلي" ال

هجوو { ةاكزلا يلع رهقي الو ةيزجلا هنم ذخؤت هنال هكيرش مزلت وأ . اهب بطاخم ريغ



 ٢٢٠ ) ةمئاسلا ىق ةاكزلا (
.. 

 ۔۔==

 عار فطيلللاب و هب وأ (م)الوأ . فصولا ىف هكيرشل امكهلأم سبل همزلت ال نم نا كلذ

 افرع اذا ضواطو ءاطع لوق ىنعمو ءةنس اضبرمو ابلحم طلخ نا وأ . حارمو لخو

 . سبللاو ةطلخلا تجرخمهس اهب زيمتيال ذا ةكرشلاب مزلت هنا « نيطيلخج اسيلف اهلاومأ
 وأنبرجوأ نضرم وأ نلزه وا نرغص ناو( قا ) ةضوافم تناك نا ةكرشلاب بجت وأ

 بويعلا نم ملس ام فلكي وا (ص) وهو ربدقنلابف نهنم ةلج وأ . اهنم ىمعأ نروع

 ىف هلثم مزل كلذك ن اك ول هنا هيفو (م) وانضءب هلك منغلا ندثب ولو ةقدصلا نس غلبو
 تسيلو (قا) ةنسم نافرللا نع ىلعي وأ(ش ) نبلضفا وأ. اهيف مزاي الو بوبلا

 لكالل ةنسسم الو لخ الو لق ولو نبالا وأ لجلا تاذ الو اهدلو ىبرت ىتلا هيلع
 ةحلصمل ال كلذ ذخأناو ء لاملا تيبل ةحلصمل الا ةبيعمو رك ذالوةمرهو سيت هلالو

 ء ةصقانلا يدؤي نا لاملا بحاص مزل ء لاملا بحاصل ةاباحم وأ ةلفغ وأ الهج لب

 نا احبذ اهحيذي اهقحتسي نم ناك اذا هل ىلوألاف ء ريقنلل هسننب هلاه ةاكز طعي نمو
 ةيناملا ىفو % كلذ ون وأ روعا وأ اركذ ولو نيساو ايسج مظعأ وهام ىلا دصقي
 ةاشنيعبرألا ىف نا » مومع هدريو ( ق ) ( ح) و (ش ) الوأ ( ان ) ةقدص لكألاب
 الو سايق اذه نال ةيعارلاكمانلا لاملا ىف اهنب صخي الو « ةقدص دوذ سمخو
 وهو ص ةاكز اهتيعار ىأ غلا ةس ٢ موه الو ء قيقحتلا دنع ثيدلا عم هل هجو

 ثدحلا نا ملسن الو { موهغملا يلع مدقيف قوطنم مومعلا نال اهريغ ىف ةاكرال هنا

 امناو ء بلاغلا ىلع ىرج موسلا ركذ نال موهفم ال لاقي دق لب لامجا لب قوطنم

 ه ةمئاسلا ريغ ىف ةاكز ال هظفل ناكول ء قلطملا ىلع مدقي صاخ موسلا ثيدح لاقي

 نم اهيف بلاغلا ةباد لك ىف ربتعيو ء ليلدل جاتحي بلاغلا ىلع ايرج مودلا نوك لب

 ل۔وهيلع هللاىلص هللا لوسر ناكس نا ثيدحو «تيكز اهيف ايوتسا ناو هريغو موس
 حال الكلا نم ىعرت ةئاس تناك اذا ملاو رقبلاو لبالا نم ةقدصلا ذخأي »
 طقف رثك أ وأ ماعلا ضعب تعر نا ةاكز ال هنا ىلع لدي « اهماع لوط

  

  



 ٢٢١ ( بوبملا ةاكز ىف مالكلا )

 لصف
 هب اموأ لوألا وأ . رثك ألا اهعمجب ربتعي و هفصن هبو رشعلا رجزلا ريغب بجو

 اهلباقي ام عرزلا ىف ةدحاولا ةيقسلا ىف ربتعيف ( ص ) وهو ايعنيب صاحي وأ . كاردالا

 ء اعامجا بيبزلاو رملاو ريعشلاو ربلا ىف ( قا ) نويعلا نم هريغ ءام تايقس نه

 رصمىفو شه افيفخ دن وع ىف نكمتم قدالتم رمحأ بح ىهو فيقخنلإ ةردلاو

 ‘ ءاو اواو ةفوذحم مال نع ضوع ءاتلاو ، ءارفصو ءارمح اهيفو اضيأ ةردىسست عاونا

 نوتيزلاو ( ص ) وهو ( ان ) رب هناك هل رشق ال ريمشلانم برض وهو غلاب تلدلاو

 رمع نمم ذخؤي نا نوتيزلا ةاكز ىف ةنسلا تضم ىرهزلا لاق ديز نب رباج دنع

 ءاش رب ىتسي ايفو ى رشعلا العب ناكو ا راهنالاو ءايسلا تقس اميف ڵهرصعي نبح هنوتيز
 ىذو ‘حمقلاكق سوأ ةسمخ هبح غلب نا الا ءىش هيف سيلو ء رشعلا فصن حضانلا

 ولو تبنم توقم لكو ( ش) و ( م ) لوفلاو صخلاك ابلاغ رخدي توقم فالغ

 ( ح) بصقو بطحو شيشحال ؛ رخديال ناك

 وهو تانقيالام ىأ « تاورضملا ىف ةاكز ال » ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ء رشملانويعلاو ءامسلاتقس اهف » لسو هيلع هللاىلص هلوق وأ . نباوقلانيذهل بسانم

 غيص نم لوصوملاو ىذلاك لوصوءام نال موع « رشلا فصن حذا ونلاب تس ايفو

 قحلا ذخأ ىف امومع « تاشورعم ريغو تاشورعم تانج » هلوق ىف نا . مومعلا

 وأ . رخدملا داتعلاب كلذو ىوقلا ةسلا عوجلا س ةاكزلي دوصقملاو ے داصحلا موي
 امج شيشحلا وحم جرخي لاح لكىلعو ث رخدي ال ناكولو تاتقملاب كلذو دسلا قلطم

 ةنج لعجي وأ . ثرحي نا داتميال شيشحلا وحنو ًاذاشالا نوكي ال هب تايتقالا

 ى اذاشالا هدحو تاتقيال نوتيزلا بحو رخدي ءاثقلاو رخدي ال تاتقم خيطبلاو

 الو { خضراا اعم امهيف لب هدحو هاون ىف الو هدحو هيف تيزالو ذلم هيف معط ال زا

 قاسوأ ةسمخ تمت نا ( قا ) تارشعملا ىف ( ح) دنع باصنلا طرتشي



 ٢٦٢٢ ) بوبحلا ىف باصنلا رادقم (

  

 ،عجلا وهو قسَولا نم قسوأ هحوتفم ى لاقيو واول رسكب قس و عج ظنللاو

 وأ ىدادنبلاب ةريسي ةدايزو ثلتو لطر دملاو دادما ةعبرأ وهو اعاص نوتس وهو

 مهردلاو ‘ م رد ةرشع ىهو 4 ةيق وأ ةرشع سمح لطرلاو نالطر وأ . اهنودب

 ( ان )ةبح نوثالث طاريقلاو ناطاريق وهو نيفرطلا ةعوطقم طسوتم ريعش ةبح نوتس

 قاسوالا وأ .ةبح اسمو نوسمخ وهو ايكم امهردزورشعو ةينامنو ةئام لطرلا وأ
 ةعبرأو امهرد نورشعو ةينامنو ةئام وهو ى ىداذنب لطر ةئام تسو فلأ نزولاب

 ثيدح ناو دح راملاف سيل وأ . ىرصللب عبرو ابدرا نوتس ليكلابو ءمهرد عابسا

 ءيسلا تقس ايف » ثيدح مومعب خ وسنم « ةقدص قاسوا ةسمح نود ايف سيل »

 هنا قحلاو ى ماعلاب هلمعو صاخلاو ماعلا ضراعت ىف هبهذم ىلع ( ح) « رشعلا نويعلاو

 رخأتملاو هيف اضراعت امىلا ةبسنلاب هب لمعلا مدقتملا ماعلل خسانو رخأتملا ماعلب صصخم

 نم حجرملا بلط خيرات نكي مل ناو ء مجلا نكمي ل نا مدقتملل خسان نيماعلا نم
 نا ( م )و انج دنع رخآلاب تلاسلاو ريعشلاو ربلا نم لكم يو رتخا الاو { جراخ

 نه ءىدرلا نمو ( قا ) انضعبو (ش) الوأ . رهشا ةثالثوأ (ص) وهو ةنسلا اهتعمج

 رخالاب ديجلاو رانلا

 ؛ لكلام بسحي ايهلامنم ىطعي و هلفط لامبو اطق ةصاحملب وأ طدوأألانم ىطعيو
 ماعنلاو ، كلذ ىف (ق) الوأ . كلذكاملام نم ىطيو رخآل هلفط لام هبو
 (ش) ةاكز الفقنادو ةاش رشعو لطركل يلق صقن ولف قيقح باصنلاو ث نينيعلاو

 فصنو ليق ةسمخوليق نيلطرو لطرك ليلقصقن ولف ( م )بيرقت وأ ( ص ) وهو
 زاجو ( ق ) عوصأ ةرشع نكي لام الوأ . دئازلا ىف ببحو ء تبج ول همبرو عاص
 اهنم لك ألا حابيل اهحالص ادب اذا بانعالاو ليخنلا ىف صرملاب باصنلا ريدقت
 صرلا داز هديب لصحم ام ةاكز هيلعو لطاب وأ . ليخنلا ىف وأ . ملا دنع اهبحاصل

هنامز لهأ نا دارا هلعلو ( ش ) مويلا ةعدب وأ (ح) مي مل وأ باصنلا مت صقن وأ



 ٢٦ ( ذاذجلا لبق لخلا صرخ )

  

 هلمن امل هولعني مل وأ لسو هيلع هللا ىلص هلفام فصو ىلع هولفي ملو ةنس هلا هيف اونلاخ

 ‘ ّاسالاو لخ لب رملاب الثم بطرلا هل عي ل هنال ء ليق امكابر سيلو (قا)4

 لخنلا ىلع رقلا عيب ىهو ةنبازم الو ث رقلا نش الاو ث هنم ىمعأ |ذاذجلا ني قب ناف

 عيب ال زا

 (م)باصنلا مامتو ةاكزال داصحلاو ذاذجلا لبقو كاردالا دعب بهذأ اه بسحيو

 لام وأ . هيلع ىكزيف تقو ىف رثكأو اصن بهذأ نا الا ايهف عرشي ملام الوأ
 بسح غرف اذاو باصنلا هدنع عمتجا نا الاو ء ردنالا لصو ام الا احنم غرغي

 امع ىكز يو باصنلا متتل كاردالا نم بسحي وأ . اماعط وأ انيجع ولو هنم دوجوملا

 عبرلا وأ ثلثلا طاقسا عم دوجوملل باسح هناف صرملا هل لديو ث طقف امهدعب دجو

 لوقي لسو هيلع هللا ىلص ناكو نيكأسملا معطي امو حيرلا طةست امو ث ةي رعلل وأ هل
 يلص ناكو « عبرلا اوعدف ثلثلا اوعدت مل ناف ء ثاثلا اوعدو اورح » نيصراخلا
 لكوي نا لبق بيطت نيح رانلاو بنعلاو لخنلا صري ًاصراخ تعبي ملسو هيلع هلل
 لكؤت نا لبق اهنم نوجرغيام رادقم فرعيل مهيلع اهيصحي صراخلا ناكف 2 اهنم

 تالكالاو ة ةي رعلا لاملا ىف ناف صرملا اوففخ » لاقو بيبزلاو رمتلا صقنيو ى قرفتو

 ريتنل اهرمث ىطعي ةلخن ةيرعلاو « قحلا نم رقلا ىف بجو امو بئاونلاو اياصولاو

 نم هلهأ هب ىصوي ام اياصولاو ،هب فيضي وأ نايحالا ضعب ىف لكأي ام تالكالاو

 ربتعي وأ . تاهاعلا باونلاو « محرا ةلصك وه هب يصوأ وأ ك رجالا هوجو ىف قاننالا

 ) قا ) (ان ) امهدور هماع

 اهريخأتو 2 ةاكزلا جارخا لبق لكألا ةحابا ةيآلا « هرمن نم اولك » ىنعمو
 ت امب باصنلا مامت مم طقف ةيقنتلاو داصحلا دعب دوجوملا ىرب ے اصيخرت داصحلل
 ىف يهت وأ . قاسوأ ةسخ كارداب وأ ليلق كارداب لكلا ىف بجتو ١ اكردم لبق

دب ال وأ . ًاملطم لخنلا يلع بطرلي باصنلا متيو ( قا ) ةسخلا متأ نا طقف كردلل



 ٢٦٤ ( ءارقفلل قحو ةدابع ةاكزلا )
 ۔۔====»=>۔==دس۔»سسس==- ه۔ === - -= ۔۔>_ححص>» ا ۔ے مسح ۔۔۔۔۔۔ح>س>هِ_

 ام ال سبيتلإب خيشلا دارم اذهو ضقني هن ل رملا دح ىلا هجورخ ماملا رابتعا نم-

 جرختف رذيلا هنم ىذلا ضر ألا بحاصل عبات هلمعل ءزبجب كيرشلاو ( ق) ليق

 ث اهحاص ىلع ة ةاكزلابو هثانعب هل كح ةكرشلا هذه عنامو 2 هئزج ذخأ لبق ةاكزلا
 ثمزل اهنأل امطق ءزج ىف ةاكرال (ت) كلذك ءزجب ذجلاو دصحلا وحنل ريجألاؤ .

 رجأتسملل بوبحلا ناو مهاردب ةرجأتسملا ضرالا ةاكرو ء هكلم ىف كاردالاب 7 _

 رجاتسملا وهو رذبلا بحاص وأ . اه قح اهنا ىلع ( ح) اهبر يلع ميلا رسكب

 (ش) و (م) و ( ان ) هسننل اهثرحيل هريغ ضرا - ىذلا وهو 2 ميجل ك (

 ىلع ى اهيف ةاكز الف لاملا تيبل جارخ ضر الا ىف ناك اذاو رامثل قح اهنأ ىلع
 (قا) اهبحاص مهس ىف باصنلا متنا الا ال ( ت )اهبف ىه وأ . ناعمتجي ال امهنأ

 » جا رلا ضرأ ف عرز امم امم ةاكلا ذخأب ناك» ملسو هب هلع هللا ىلص هن أ ىروو

 رشعو جارخ ملسملا ىلع عمتجي ال : لوقي ى هنع هللا ىضر دوعسم نإ هلل دبع ناكو

 ء ةيزجلا نم الدب : جارلا ناك اذا سا نمع جارملا طقسي لسو هي هيلع هللا ىلص ناكو

 مرايدوممديبعو ملاومأ أ نم هيلع اوملسأام مه لوةيو ؛سوعرلا ةيزج مهنع طقسي امك
 اهنتيه ىلع لاملا ىف ةدابع ىهو ء ةقدصلا هيف مهيلع سيل « مهنيشامو مهبضرأو

 نف ريقنلل قح وأ ( ص ) وهو ( ش ) و ( م ) ةيقلا زوجت الف رهظلاو ناضمرك
 نكل ارقنلل قحاهناو ء .ةدابع اهنا ىلع اوقنتا دقوانل ( ق )(ح)تزاج اهيف اهلبق
 . مل اتح اهنوكب ناج ربتعا ضعب و ء ةنيعم ةدودحم ةدابع اهنأ بناج ربتعا ضعب

 صيمح بايث ضرعب ىتونيا : نيلا لهأل لوقي هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم ناكو
 هللا ىلص هللا لوسر باحصأل ريخو كيلع نوهأ هناف ء ةردلاو ريمشلا ناكم سيبل وأ

 ةنيدملا نيكاسمو لسو هيلع

 لصف
ت ظفللاو ئ مهارد ةسمح اهفو مرد اتئام ىهو قاوأ سمح نود ةقدص ال



 ٢٢٥ ( نينيملا ةاكز )

  

 ثيدلا ىف امهرد نومبرأ ىهو اضيأ هب قلوأ جلف دشلاب امأو ء فيفختلاب ةيقوأ
 )ن( ا اذكهو مهردننوعي را ن : ىنح قوفالو بطلاو فرعلا ىف عابسأ | ةسمخو ةرشعو

 ريغ ابهذ الاقثم نيرشع نود الو (ش) و ( م ) لق ولو رشعلا عبر هيفوأ ( ح) ه

 دقو طب رارق ةثالث وهو لاقثم فصن (ص) ىلع نيتئاملا وست ولو اهىفو ى ككسم

 ص رانيد فصن ارانيد نيرشع يفو ي تابح تسب هنع رانيدلا رانلا تصقناو ترم

 وأ . لق ولو رشعلا عيرهيفوأ . اذكمعو لاقثم رشعف ليقاثم ةعبرأ متي ىح قوف الو

 هدري و لطاب وهو رانيد وهو اهرشع عبرف اران د نىعب رأ ن ىنح ب بهذلا ىف ةاكز ال

 عر ةقرلا ىف » هلوق امأو « ةقدص لاقثم نيرشع نود ف سيل » ثدح موهفم

 نأب لئاق وهو ؤ قاوأ سمخ الاقثم نيرشع لثمم ةضفلاو بهذال لماشف « رشعلا

 هدهع ىلع قاوأ سخل ةلباقم ىه ذا الاقثم نيرشع ىف همزاتف قاوأ سمخ ىف ةاكز

 ناو( ص ) ىلع نيتئاملا ىوسي نيرشعلا نم لقأىفالو ( قا ) ملسو هي هيلع هلل ىلص

 ةاكر الف ةشوشغم تنزتا وأ انزو تصقنو ( ارانيد نورشع وأ مهرد اتئام 7

 (ص) وهو (ش)
 دح امك ًالاقثم نيرشعب هدحب ثيدحلا ءاج نكل ضورعلاك ناك ولو بهذلاو

 نم لك منيد( ق)(م)ةصلاخلاو ةنزاولاك تزاج نا اهنم اهف وأ . قاوأ سمخب ةضفلا
 بهذلل فرصتو (ش)الوأ(ص) وهو(ح) و( (م)و(ان ) رخآلاب ةضنلاو بهذلا

 كلذو (قا)ادعاصف ةنالث وأ . فصن عم وأ . .متردلا فرصيو ريناند ةثالثلوأ . لق ولو

 هللا ىلص هدهع ىلع اهلاح ىلا آرظن مارد ةرشع ادبأ رانيدلا ةميق وأ (ح) و (ان )ةميقلا

 رخ الل ممام فرصي الو ىلعالل فرص ًاصخرو ءالغ ات وافت ناو ( ق)(م ((م ) ملسو هيلع

 الوأ (ش) كيرشلاب مت رشلاب متيو (ق) ال وأ .سنج اهنال رخآلل امهدحأ نمجرخننأ ز زاجو

 (ق ) (ص) وهو (ح) (م) و (ان)
 وه(ت) نزولاب هريغو حالسالو لاجرللو ءاسنلل ىللا ) ح )و ) و )ان ( ادر أ كيو

 ٢٩



 ٢٢٦٦ ) ةميقلاب رجتلا ضورع ىكرت (

 ناالوأ . اماع وا . هيف لمج امي وأ . ةميقلاب وأ .رجنلاب ال تاذلاب امهناكز نال (ص)
 راعي امم يلحلا ناك اذا سنأ نعو ( قا ) هتيرع هتاكز وأ ( م) ةنيزلاو سبللا ديرأ
 نعو ث هتيراع يلحلا ةاكز بيسملا نب ديعس نعو ث ةدحاو ةرم ىكزب هناف : سبليو

 ك رغصالا عبت مهاردلاو ٤ ربكالا عبت زيناندلا برض نم لوأ ع ديز نب دامح

 بهذلا ريغ نم ىلح ىلع لومحم « ةاكز ىللا ىف سيل » ثيدحو ذورمن سولفلاو

 امهملح ىف بوجولا ىف صن ثيداحأ ليلدب خودم وأ ث ةضفلاو

 لصف
 رودلا يف ةلخادلا ةربدملاو ةريدم ريغ وأ ةربدم ) ص ) ىلع رجتلا ضورع ىكزت

 امب وأ . قارعلا لخد ىنعمب قرعاك“ عيبلاب ريناند وأ مارد تاوحم ناب لوحتلا وهو

 . ريخي وأ . لومو هب عابت ىتح الف ةلغ ىف بايثك لمجي مل ناف ء نيع نم اهيف لمج
 ماعل ىكز يف لوحيو هب عابت ىتح ضورلا ىف ةاكز ال وأ . ةاكز رثك أ وه امب وأ

 ه هريذل ام ال اميمج هريغو رجتلل ذختا ام ىكزي هنا ريرحتلاو (قا) فيعض وهو
 .ءىش ءارشو ةرجالا ءاطعاو نيدلا ءاضق رجتلا نمو ث عاب ةدئاف ىار نا ناكولو

 نيع نم تناكن ا وأ (ش ) و (ان ) نه تيك اماوعأ كزت مل ناو ءةقفنلل ولو ميبو
 (قا) (م) لوحلا لاحاذا وأ .ماعل اهاكز هب اهعاب اذا وأ .انضعب هبو ةاكزلا هيف ةبجاو

 ى اهريغ ىف ةاكَلا هتمزل نا اهاكز هتغلب دقو لاحو باصنلا نم لقأب تيرتشا ناو
 لاح نبح وأ ( ص ) وهو هيف تهجو نيع نم نكت ل نا هتغلب ذم لوحي ىتخلالاو
 تيرتشا ناو (قا ) لوحي مث هب عابت يح وأ (ش ) هب اهعاب نا اهكلم تقو نم

 لبق هيف وأ ث ةاكرلا تقو لبق ةراجتلل در ام زيو (ق) ذف لوحلا لبق صقنو هب

 (ق) امهالوأ . هلبق اهريغل در ام ال اهجارخا

 لصف
بحتسيو ( ق ) اهكلُم تقو وأ . ماعنالاو نيعلا ةاكزل لقاف رهش نييعت بجو



 ٢٢٧ ( ةجاحال اهتقو لبق ةاكزلا مدقت)

  

 اجيلوت اهبهو نهنم ًادحاو دارأو نهريغ ىف اهكلم ناو { بجر وأ مرحلا وأ ناضمر

 « لاتتنالا دصقلو نهريغ رهش دصقل اضيأ ةبهلا هذه زوجت ( ت ) هرخآ ىف اهدرو

 ًرظنيو ىطعي ام ءىيو ث ةاكزلا باسح نق عوبسأو هويكهنم قأ , : يج رهثلا خيشلا بابحتسا لو 2 رارفلا ريغ ةلعل نهريغ نم رخآلل نهنم دحاول ولو

 ىلع ءانب رهش نم رثك أ ىلع حيجرتو ث ةاكز حلاصم وه امم كلذ ريغو هيطعي نه

 ردقلا ةليل نم لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص لوي وأ هدلوم ةليلو ع هنم رثكأ زاوج
 سبلو 6 ةثالثلا روهشلا نم لضفأ ناكممويلا وأ ةليللا تذخ ولف ك ةريثك فاضا

 م هربخأتب ىصعي وأ .همزلت الو عييضت الب تقولا جورخ لبق عاض نا اعيضم

 لام الوأ . تبجو نيح نم ماع متي نأب رخآ ىف لوح لوخدب كلهي وأ . ناكمالا
 دع رهشلا لوأ تقو نمو ( قا )صومهالو دؤم ربغ ت وأ ى ىلعويال هنا دقتعي

 ناو ث جورملا لبق ولو ءاطعالا دعب دافتسا ايف ببح الو ناكما عم موب ىذ اعيضم

 ةنس لكمع أ .لك من باصتل صقن دلو نينسلا ىضام ىلع هيف تبجو طب إ
 زوجنو ( قا )ةصاحملب وأ . الوأ . ةدئاغلاىف تبجو ًاضمب ىطعأ ناو ( ق ) اهيف اع
 لاملا تيبلو ءارتنلا ةجامل تقولا لبق ( ش ) و ( ان ) ءارقنلل اتح اهنوك ةاعارم ىلع
 نا وأ .جتحي مل ولو وأ « ماع ةقدص انمدقف انجتحا » ثيدحل ( ص ) زهو ةنسب ولو
 لبق هل لحال لاحب راص وأ , ربقلا تام ناف امهيلعو نيرهش نم رثك أ قبي مل

 2 ةالصلاك ةتقؤم ةدابعاهنا ةاعارم ىلع الوأ . طرتشي مل نا اهكردي ملو هزهحت ل تقولا

 وهام نيب قرفلا الولوثيدحلا الول ( ص ) وه ( ت ) اهكردي ملو داعادلبق ىلمعأ نف
 ( قا ) هلام ىف رخآ ىلع قولخ قح وه امو ةالصلاك هلل قح

 ةاكَر رخؤي دق هنا ءاج س ماع ةاكز مدقي هنا لسو هيلع هللا ىلص هنع حص اكو

 نا لبق هلام فلت ناو ( ق ) جورملا لبق دعب دافتسا نف ؟لبق ىعدأ نف ى نياع

وأ . هتمزل وأ (ص) وهو اذكقق ميضي ملو نكمت ناو ث هيلع امف اهنالطعا نه نكمتي



 ٢٦٨ سخا زاكرلا نم جرخي) ( .
   ححص ح>ح۔۔ءء-ص

 لوأ اهلزع نا وأ . هتزجأ تعاضف اهلزع ناو ( قا ) ليكللاب هلام رادقم بفرمب نإ
 ىكزالاو نمض طرف نا وأ (ص ) وه ( ت) اهبحاص لصت مل نا الوأ . تقولا
 هتمزل نأب عيجلا نم اهبسجي وأ ( ش ) ءارقنلل الو هيلع بهاذلا يف ةاكز الو ؛ يب ام

 تويب ىنابلا يف ءارقنلا عم كرتشيو مهيلعو هيلع تبهذ لب اهنبضي مل نكل ج مه
 (قا) مل هتاكز

 صوب ناو ( ق ) مل هبو لكلا نم أ ( ص ) وهو ( ان ) ثلثلا نم يهو
 لولح دعب كلملا ا نم جرخأ امو ؛ ردنالا لصت راث ىف مهمزلت ( ت ) همزا

 عجرو هنم وأ . ارارف هلبق هجرخا ول اك (ص) وهو هجرخم نم لماعلا اهذجأ ةاكزلا

 .ملرد ةثالث ىتبام تقولل تبو <( ق) جرخلا ىلع ضومب هيلا لقتنا نم اهب
 امم( ,قا ) دحلو يتبام وأ . ناننا ىتيام وأ . تاناويح وأ .ريناند وأ .ليفاثم وأ
 اكز هب ميام 4 ةعي وسب ولو هلبق كلم ناف ج رخ : ولو ى ىلوحلاو ددملا ماه هي هيف تبجو

 تقوو ث ددج ددملا ,ث متي ملامم وأ ك هيلع لحب لامم تيقب ناو لوملا رظني ملو هيف

 هنال هفالساي ضقتني , ( ق ) الوأ ( ص ) وهو قاب لوحلا لبق هسنهب هلدبأ ام

 ديب ولو جرو بصغ وأ هنم سيا وأ فلت ناو ؛ هضبقي ل ولو فلسلا ىلع ىدؤي

 (ان )لصألا تقول عبات ثدح امو هتنس يلع وأ . . نهيلع ىداو ضقنني مل٬ نينس

 اذا ىكز «باصنلا متأ ىتح ًايشف ًائيش لاملا دادزا اذا وأ ( ش) لوحلا هب رظني وأ

 (قا)( م ) لاملا لوأ ناك ذنم لوحلا مغ

 لصف
 ثدل هيمح جرخأ كرش ةمالع هضعبب وأ هب اضرع ولو ان وفدم دجو نم

 رسكو حتفب قنادلاو ان ).قناود سمخنم رثك أنا وأ « سخلا زاكرلا ىفو »
 ملناو ث مامالل ( قا ) مارد وأ ريناند اككسبم ايع نا وأ .ممردلا سدسقانادلاو

 نمف ك يبص وأ ةأرعا وأ دبع وأ يذ هدجو ناو 2 ةاكرلل نيلهأتملا نيلوتمللف نكي



 ٢٦٢٨٩ ( نيدلا ةاكز ىلع مالكلا )

  

 هتعمس ىذلا نا كلام نعو ( قا )ايوأ . مهل وأ . ةنتفلا رذحنو ( ان ) هيلا قبص

 هليس لط مل ام ، ةيلهاجلا نيفد نم دجوي نيفد وه امنا زاكرلا نا ى ى ملعلا لهأ نم

 و لامب بلط ام اماف ى ةنؤم الو لمع ريبك الو هيف ةقفنب فيلكت الو لامب

 متدجوام )» لوقي ملسويلع هلل ىلص ناكو ث زاكرب سيلف ةره .يلطخأو ةرم بيصاف هيف

 « هوذخ . ةيلهاجلا روبق ف

 لاقق ربقب انررهف رفس ىف سو هللع هللا ىلص هللا لوسر عم انكر مع نبا لاقو

 مرحلا نم جرخ امل ء دومن موق نم لاغر ىنأ ربق اذه» لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .

 اوردتباف « هوةدجول هنع مشن ول بهذ نم نصغ هعمو ء هموق باصأ اام هباصأ

 ضر ضرألا بحاصو دجاولا هنال هلف هريغ ضرأ ىف هدجو نمو , هوذخ و هوجرخاف

 رجش نم ليسلا باجاهاذكو ( ق ) هكلم ىف هنال اهكلاامل وأ .نفاد الو دجاو ال

 ،ةمالع نكت ملناو ( ق) لا اهيف دجو ضرأ بحاصل وأ .ذخأي نمل وه وأ . ربلا

 هعضوم نم هلوح ناف ڵ كرش ةهالعو ىه وأ 4 هضعب ىف ولو ديحوت ةمالع تناك و ]

 نا همزات ال وأ . ناك امك هرتسالاو ناكأك هدر ولو ى هتمزل ةطقلف نيما ريغ هارا و ]

 (ش)و(ان.) لوحل هنم جرخا ام ىكز ث نيع ندعم دجونهو (ق) هدرو هنع بغي {

 لمعب الا ةضف وأ ابهذ نوكيال :7 ( ق ) ضرألا نم رانلاك ( م ) ذئنيح وأ

 لمع نبح نم لوحي ىتخ

 لصف
 كولمم هلام نال كانم دابع نبا دنع ًقللطهو ( ان ز ان )لحي ملنا هيلع نم نيدلا ىكزي

 ( ش ) هل ,0 نه وأ . ةمذلا ىف نيدلاو هب ء ءارشو عيبو قتعو ة ةبه ن ه ضام هيف هلعف ح هل

 . طح الب وأ . مزاللا طحب نينسل وأ . لومي ىح دأ (م) ةنسل هنما هضبقاذا و

 تمت نا ةدحاو ةنسل كز ضورفم شراو فلسو عيبك ضومب ةمذلا ىفام وأ

كر ميرغ ةمذ ىف وأ . ةمذلا ريغ يف ثاريك ضوع الب امو َ ضبق اذا ًادعاصق



 ٢٢٠ ) نونجملاو متيلا لام ىف ةاكرلا (

  

 ىلاف لبق نم تقو هل ناك ناو ء هكلم نبح نم وأ .هضبق نبح نم لوح دعب

 نم نايسن وأ 6 هيف نفد لحم نايسن وأ مادعا أ سالفال هنم سيا امو ( قا ) هتقو

 .هنودب وأ . طحلاب نبنسلل هاكز هضبق اذاو ى هك زب كلا فلحو راكنا وأ _ هيالع

 ء ةاكزلا همزلت الئل انويد هلام ىطعي نمو ( قا ) لاح اذا وأ . ذئنيح ةدحاول وأ

 ىلع ىكز يف رضحي ىتحالوأ (ان )ضارقو ةناماك باغ ام ىكبو همزلت راف وهف

 عب ىتح ءضرانملا ال وه ك هملع نا ًاضيأ هيف همهس ىكز حمرلا ناكناو ( ق ) ضام
 ىدؤيف مسقي ىتح وأ .هلام نم تقولا مامل ىدؤيو تقو هل نكي مل نا تقويف هل ك
 ىكذ ملعي مل وأ تام ناو ء ةنس لك حرب رابخالا ىف ةجح وهو ( ق) ضام ىلع
 ىتح نيدملا يلع ةاكز الو ( ق.) هب وأ . طح الب ىضمام ىلع همهس لاملا بحاص

 وأ . كلذ نم لام ىأ نم ارامت وأ اناويح وأ ًائيع نيدلا جارخا دعب باصنلا قبي

 طح ىقو ( قا )( ان ) طقف رجتلا عاتمو نيعلا نم لالا نيعلا نيد طقسي وأ . هيلع
 هل مصخ ال امو لاصتناو س ةثوروم ةيصوو نيكاسمو سمحو ةاكزو دجسملا لام

 ( ق )تارانكلاكهيف

 لصف

 امهنا (ق) ةيلوفطلا نم نج نم وأ ..نونجملاو هريغ وأ ابتي لفطلا لام ىكز
 ىلع ايكز قفاو غلب اذاو ء هيكَزي الوأ ( ان ) قفاو غلب اذا اهجرخأو اهبسح الاو
 ضرألا قح اهنا ىلع هرامن ىف ىه وأ . هيف ةاكز الوأ . بسح ءاش ناو ء ىضمام
 ناويح ىفو ث رجتلا ضورمك ىنخي امم اهوحتو نيعلا ريغ ىف وأ .عرزلا قح وأ
 هراتخا ام ةبسانم هل ىك يف هلام ةاكز عبتا ًاراتخم ما صو ىلص اذا وأ . اهروهظل رجتلا
 هيلع ديملا 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

ىتؤي ناو ى هنم عزني ال نا لوق ىلع ازنكد هي نأو ى هل ىموي نا لثم ( قا ) هيف



 ٢٢٣١ ( ةاكزلا نوقحتسي ناذلا فانصالا )

 نم ذخؤت اهنا ه ثيدحلا ءاجو هل بهو وأ ء اهيلع ايقاب ةيكرشلا هتلم لهأ نه لام
 ل اذا نيريقف نانوكيو ث نيينفلا نونجملاو لفطلا لام نم ذخؤتف « نيملسملا ءاينغا

 نيملسملا ءارقف نم امه ذا اهنايطعيف باصن اهف نكي

 ديقت مدعلو . امهانل ملام نم ذخؤتو « مار ةف ىف عضون , اهنا» ثيدحلا ءاجو

 هيلع هللا ىلص هلوقلو باصنلاب ةاكزلا بوجو ركف ثي - ىف لقعلاو غولبلاب ةاكزلا

 ك ىماتيلا لام ىن اهبوجو ىف صن هناف « ةاكزلا اهلكأت ال ىماتيلا لاومأب اورج ( لسو

 لنط لام ىف لوأف متيلا لام ىف تبجو اذاو ء غولبلل رخؤت ال اهنا ىف ردابتم رهاظو

 ) ا )فقولا ىف ةاكز الو 4 متيف هيب أن ه ولو هدج يحو هوب أ تام .. نهو ث ىح هوبا أ

 نم لكو ث ةجاحلا لهاك لطم وأ . ممارقن وأ نالف ىنبك نينيعم ىلع نا هيف وا

 ن ةمالاو نينذؤملاو هيف لع بلاط وأ العم وأ انذؤم وأ اذك لبي اماما نوكي
 رشم لام ىف الو (ش) و (م) قالطالا نم كلذ لك اذكدلبب وأ . اقلطم
 7 نم ىنذ هارتشا ايف بجت وأ . ةعيرشلا عورفب ( ص ) ىلع بطوخ ولو كحلا

 ةسمخ ىلع نبت :اشك دحولا ىلع ام مهيلع فعوضف بلنت ىراصن الا ( قا )نيملسمل

 وأ ا ارانيد نيرشع ىلع رانيدو مهرد ت :ام ىلع مهارد ة ةرشعو ڵ& تارقب وأ ةرعب ا

 جالعلا ريغ رامن ىلع سخلاو جالعلا رامث ىلع رشعلاو نيعبرأ ىلع نيتاش

 ىناثلا بابلا
 عون ىف نامنكلا ىف تعضو ناو ةيآلا « ءارقنلل تاقدصلا امنا » ىف نل ةاكزلا

 بجي وأ (ح) و (م) و (ان ) ىزجأ رظنلا عون ىف مامالا اهعضو وأ ى مبنم دجوي

 مالسالا فعض نا الا كرشملا ال (ش) اهنم دجوي لام الإ عاونالا كلت ىلع اهقيرفت

 وأ . ىغل الو (ق) نبكسملا ىذل ةرافكلا ءاطعا ىفو 2 هب ةيوقتلل مامالا جاتحاو
 نيملسملا ةماعل ةعفنم هيف نمو 2 زاغو مراغو ء بلقلا فلؤمو (ان ) لماعل تزاج

كرشم هاضقتسا وأ ث ملع ريغب ىضقي ضاقل ال ( قا) نبلوتم ريغ ءاينغأ ولو ضاقك



 (اهتحتملاهنم ىليام رادتم) {.. ٢٣٢
  

 مهرد ىام كلام وهو 2 ثراو ةبهو ءارش وحنب هل عامجا تلحو ضاق ريغ هنال

 لثمو رشع ةسمخ وأ . نيئالن وأ (ح) نيهرأ وأ . نيسمخ وأ . هنيد ىلع ةدايز
 ذا هنم ذخؤت هنا ثيح نم ينغ هنأ هيفو 4 ةاكزلا هتمزل نم وأ . ابهذ هتميق كلذ

 ناف ةاكز كتمزل له لوةيو ةاكزلا مهبطعي ركب ابا ناو ء باصنلا كاذ عم جاتحي
 هيف انل لام ال اولاق ناو اهليا مهيطمي ةاكز نم قب ام ماطعأو اهيلع مهبساح من اولاق

 جاتحي ام لك نم هلايعو هيفكي ام هل نم وأ . امات ةاكزلا نم مهبيصن مماطعأ ةاكز
 لسو هيلع هللا ىلص هنال (ص ) وهو نكسمو مداخ ىلع ةدايز لصأ عيبب ولو ء اماع هيلا
 وأ . ةنس ةقنف لجرلا ركب وبأ ىطعيو ء ةاكزلا ريغ نم ةنس ةقفن لاملا نم رخدي
 ةريخالا ةعبرالا هل ىودبو ث ةنس ةنؤمو بكرمو تيبو مداخو نانج هل ىرضح
 هبكرم ريقفلا نا اذه نمو ع فراعتملا ىوغللا ينغلا ىلا ارظن اذهو « منغو ةلومحو
 ىواسي ام هل نم وأ . امه وأ . اهاطعي هنا عم هل مداخ ال هةن مداخ وهو 2 هالجر
 فرتحم ىوقل الو ( قا) )م ( لاوحالا فالتخال رظنلا عجرملا لب دحال وأ . كلذ

 ىلعاهب وةتمل الو ث ةشدعم وأ 6 لع بالط ىف اهيلا جاثحا نا وأ ى ةفر> دجم نا الا

 ء هدبمت ل نا هب نيزتت ام ىلمعت نا ةميتيل صخرو ث نيزتل اهذخأي نل الو ء ةيصعم
 وا (ان ) هنيح نه رح بتاكملاو دبعل الو ء لاملا مج ديرم الو ء لمعلا هلع سيلو

 هيلع لمحو باصن هل نكي ل نا فرتحملا ىوقلل تزاج وأ . ءىش هيلع قبي ملاذا
 (قا) ثيدحلا

 ح انضعب هبو هل وأ (ان ) لوتي ل ن .ل الو ى ىلوتم ريغ ولو صلخيل اهاي و

 ( قا ) افلاخم ولو امحر نا اهضعب هل وأ . راكتنلا نم بيعشو زيزعلا دبع نب هللا دبعو
 نا مهنم اهذخأت الو ض اباوص اطلا اودقتعا مهنال ك مهعرو نم اهم قحأ انق۔افو

 نينلاخملل تزاج انتوعد تلع نا وأ . اقلطم ةريبكلا ىذ نم ال وأ . كنالخ اوملعي
هانب ڵ اهةيوفتو مهنم اهذخأ ىلع انيوق نكل نكي مل وأ ء انم لداعلا مامالا ناك نأب



 ٢٢٢ ( هتقث مزلت نمل ولو ةاكزلا زوب )

 هتتنن مزلت نم الو ( قل ) روهظلا ماكحأ نم روهظلا ريغ ىق هيلع ردق ام زاوج ىلع

 تجوزت وأ ى جوزتت مل تنبكو (ق) هزحي ملام همزلت وأ . غلاب ريغ نباك لعنلا

 اهليا هيطعتو ء ةجوزكو جوز تح ماك اينغ اهجوز نكت ل نا ىلمعتف بلبس ملو

 قلطم دلاول الو (ق) ال وأ . روهشملا ىلع هقننت ال اهنالو (ص) وهو كلذ دورول

 نل لحت وأ . فيعض وهو ًتلطم بيرقل ال وأ . لعفلاب اجهنتنن هتمزل ةدجو دج الو
 قاننألا نع هانغأ ليلق هدنعو قاننالب رمؤي ىذلا وه نوكي نأب ةوقلاب هتقفن همزلت

 انا وأ ابأ ولو

 ةيويند تاعابت اهب نوضقي ةجوزوأ ابأ ولو ى هنقنن مزلت نم لكل زوج ( ت)

 نيمراغ اوناكو أ 2 ةاكزلا ريغ نم مهةفنيو ث هب اهنوذفني ام نودجي ال ةيورخل وأ
 مهيطعيو ةاكزلا ريغ نم ةمزاللا ةقفنلا ةنؤم مهيطعي مهنيدب موقي ال لام ل ناكولو

 ءاضتلل ضهن نم كلذ ىف ربتعي امناو 2 هب اهنوضقن ام نودجي ال تءابت ءاضقل ةاكزلا

 هنا ليقا الاهينباو خأو مك هل تمزل نم لك ةقفن ىلع ربجيو (قا) ىارت نم ال
 له هل لاتيو اهبلاطل الو ء لفطلا دلولاو نيوبالا ريغ بيرق ةقنن ىلع ربجي ال

 ىوتف نم اهبلط ناف اهيف ناكل هتيالول اكرت ال ث هنع اماهباو اخييبوت عب كتيلوت

 دوعسم نبا لعف امكل هأت نا هل ؤأ . لاؤسلا هل لحي ثيحب ناك نا الا هللا هنعل سيلبا

 نم بلطلاك جوز نم بلطلا سيلو هسفنو هدالوال هتجوز نم اهبلط امنا هنا هيفو

 ًازاجملبق كلذ ى دعب ىنعمو (ق) هسفنل بلطلاك اهنم اهدالوال بلطلا الو اهريغ

 لابقتسال تيلوت وأ ى كرمع نم ىفم ام ضعب ىغم ام دمب وأ ڵ داضتلا ةقالمل
 دمب هالوتي الف لبق هلوتي نا هنا ىلا ريشب { ةاكزلا كبلط دعب كالوتأ له ىأ

 مدقنت مل نا ىفو ولو ةيالولا اهيلع لزنت ال يتا ءوسلا قالخأ نم اهبلط نال ء هبلط

 ىخارةلدعب وأ ى لاقيب دعب قلعي وأ ، ال لبق كاونأ مل نا كبلط دمب كتيلو لهوأ

 مث ف عقي اك ى ركذلا

  

٣٠



 ) م ذخؤت نه دلد ءارقف ىلع اهقرف مامالا ( ٢٢ ؟

  

 ع ثلنلا ىلا هبلق نم ناميالا فعض ىأ هنيد اثلث طبحأ هانغل ينل عضاوت نمو

 ءاثر الب هتعاطب ربخا نم » هنا ىور ام هتعاط تانسح انلن ىأ هتعاط اثلن طبحا وأ
 : هلوق اذه ىفاني الو « اهنم ةدحاو ةنسح هل تيقب هرابخا ىف

 تيبلا ( هلقأ هنم لاز امهم نيدلا ىوس )
 ى « هلمع اثلث طبحا » ىور هنإ اذهف لديو انتلئسم ىف ال اضرف كرت نميف هن ال

 لقنت ال وأ . مهاوس نكي ل نا اهبقحأ نيقناولل اهدلب قتاسف ناف دلبلا جراخ نمل الو
 ىدنع كلذ نم سيلو 4 تزجأ اهلهأ تلصوو تلقن ناو (ق) ةبارق ىذل الا

 ىمني ال هناف « بعصم هنكسمو الثم ( نايرب ) وأ (نالجر ؤ ) ب ليخنلا كلام لقن
 ولو بعصم ىف هردنا ناف ث ابمصم غلبي ملام هاوأم لصي مل هرمن نال لقنلا نع

 ( نايربب ) وأ ( نالجروب ) لاكو ليكلاب ةاكزلا موزلب ضعب لاق
 الاو ڵ مهنم أربتمللف الاو أ مهيف فوقومللف نئلوتملا نيقفاوملا مدع نمو

 نيكرشللف مهمدع ناو ث عرولاو لملبو ةوادعلا ةلقب لضفالف لضفالا نينلاخمللف
 هجول الو ڵ لعف اهلهال هثعبو انيع اهعيب نكمأ ناو ء بيرقل مالسالا ىلا برقالا
 فحصملا ءارشو قيرطلا حالصاو تيملا نفكو دجسملا ءانبو لفنلا جحك رجا
 جوزتيل ريقنلا اهذخأيو ء قدصتلاو دلولا جيوزنل الو (ص) وهو( ان ) معلا بتكو
 هطايتحاو ةرافكك اينيد وأ ايويند همزل الو ىرسنيو

 لصف
 عفربو نينلاخم ولو ( ق ) اهفصن وأ . اهناكر ثلث ةدلب لك ىلع مامالا قرفي

 عفرب نأ هل رهظ ناو ء ةبيرقلاف ىبرقلا اهبف ةاكز ال ىنلادالبلاو مالسالا حلاصمل قابلا

 جوزتي امو هنيدو ةنس ةنؤم ريقنلا ىطعيو ع زاج هيف اهلكدلبلا ةاكز قرفي وأ عيجلا
 وأ . فعضلاو نسلا وذو جاتحاو لضافلاف لضفألا اهيف ربتعيو ء جوزتي ملنا هب
ام وأ ٠. ةاكزلا ترثكو لايع اذ نا مداخ ةمق عم وا . ًاهرد رشع ةمرح عم اهنش ؤم



 ٢٢٥ ( ةاكزلا ىتحتسم فانصا )
  

 رظنلاب وأ . فيعض وهو باصنلا نود وأ . ةقباسلا لاوقألا ىلع اين هب ريصي

 ىف نيد نم هيلع امو ةنس ةنؤم مراغلاو ( قا )(ص ) وهو (ش) و ( م ) داهتجالاو
 ىطعأ ًاحوصن بات نا هنا حضاولاو (ص ) وهو تمي ل نا وأ فارساو ةيصعم ريغ

 هلال هلصوي ام ليبسلا نباو ، فارسالا وأ . ةيصعملا ىف هناد ىذلا نيدلا كلذ ردق

 فيعضوهو اهلك اهمرني وأ . هكسميوأ (ص ) وهو اهلهأ ىف قابلا فرصي و اينغ نا
 وهو مامالا ىأرب لماعلاو ، نالوق باهذ وأ ًاعوجرو اباهذ هتنؤم ىزاغلاو ( قا )

 تيبلو ء جاتحا نا ملع ةنؤم مامالاو ( قا ) هانع وأ . ماع ةنؤم وأ . ل وأ (ص)

 ، هينوطعأ يل اذهو كل اذه لماع لاق هتبتر وهو هترلماعل لماعلل ىدهأ ام لاملا

 لوقي» لاقو بطخو « كوطعيف كمأ تبب ىف تدعق اله » لسو هيلع هللاىلص لاقف

 لاملا تي يف كلذ عضوو » طعي له رظنيف همأ تدب يف دعق اله ا ذكَ كدحأ

 كلذ لاق ذا هيأرل ًاامضتساوأ ڵ همأ تيب نم جرخ هن ال مالا ركذو

 تيب ىف رمع هعضوف هجاتب اهلفاكف ىرسك جوز ىلا ًابيط رمع ةأرما تدهأو

 ءىناكي ملا مهب اهتزعو مهريمأو نونمؤملا الول هنأل اهيط ةميق اهاطعأو ء لاملا

 هلعجل الام رمع دالوأل نوكرشملا ىدهأ كلذكو ى كلذب بيط ىلع ةأرعا ناطلس

 فلسأو ء هدالوأ الو رع نوكرشملا فرعي ل هناوعأو مالسالا الول هنال ءلاملاتيب ىف

 كدالوأ دي ىف هلخ ةباحصلا لاقف ى لاملا تيب ىف هدر رمع دارأف الام ىسوم وبأ ل

 ك هلاح ىلغ قاب وه لب هونلتي نأ لبق كلذو ك اصيخرت هكرتف ًاضارق نينمؤملا ريمأاي

 ري ريغ ةجاحل مامالا الا لاملا تيب نم فلستي ال هنأ كلذو

 مهعروأومهملع أ نوملسملا ميقيو ٤ اهداعأ لماع وأ مامأ ىأرالب هناكز قرف نمو

 ملعلا ةبلط هيلوتم ىف ابقرفيف ، نوءربيو اهايا هنوطعبو هيلا نوذنتسي نامتكلا ف
 روهظلا ماكحأ نم هيلع ردق ام ناكلا ىف زوجي لاق نم لوقب بسن ] وهو ؤ مهريغو

( ت) (ق) مهلاح لهج دأ ممالوت نأ مهيلوتم ىف اهقرفيف اهقرفي ىخ نوءربي الوأ



 ٢٣٦ ) غلاب ريذل ةاكزلا ىلعل )

  

 ملعال كلذ دجوي 1 ناو ى اهنم هل اوردق جاتحا ناو ى ًاتلطم هلوتم اهطعي نأ هل

 الو ء اهيطعي نم رعأ وأ ث ءارقنلا لاملا بحاض اهاطعأ الاو , نيلسملا ةعاجخ مدقملا
 (ق)ناتكلا فمالمالا ىلع اهبةارادملا ىفو , زجت ملالاو هيلا ىعدي ًاماط لعب
 اهل نوعمجي امو لفنلا تاقدصو « هنع ةارادملل هب ىصوأ امب هن اراديف منملا رهشو
 نألو مالسالا رئاعش راهظالو ث ةيده اهنأ ىطعملا نافي الئل ةاكزلا مالعالا ىغبنيو

 الو ( ص ) ىلع تزجأ الاو لهأتي مل نا اهنع جرحتيلو راهظالا ضئارفلا نأش
 (ق ) جاتحي وأ . لوبقلا ظفل ىلا اهبف جاتحي

 ىح زع . ةن ارم لع نا ( ث ) ةبستحم ةأرما ولو همق ةطساوب غلاب ريمن : ىلتمتو

 اهايا هوكي وأ ث اهبحاص اهايا همعطي نأ (ص) ىلع زوجيو ى هيلع اهفرص هنأ لعب مهي

 عاض اهف هيلع نامض الو هلاصم ىف هلعجي وأ ؛ همعطيف يلب ام عيبيف ىلبت ىنح هبقاربو

 هنن نع ةمارغلا عطق دصقيمل نا هل ةاكر ريقفلا ىلعام عطقو عييضت الب هايا هسابلا دعب

 ' ىتحال وأ (ص ) وهو هرسعل هصالخ نم سباي مل نا وأ . هتناعاو هعيرفت درجم لب اهب

 ركب ابأ ناو ء عييبال ةبه درجم كاذ نأ هيفو « نيدلب نبدلا عيبن وكي الئل اهضبقي
 ( قا ) ةاكزلا نم كيطعأ ايف هب كصصق ةاكر هيف لام كل ناك نا لجرلل لوقي

 (ق) هضبقي ىنخال وأ . هاز+أ هلصوو ىلام ةاكر ىف نالف ىلغ ىلاه كتيضق لاق ناو
 ىلغ هنيد ىف انالف اهطغا وأ ه ىلع .كنيد ىف اهضقا اهبحاصل ريقنلا لاق نا ىزج الو
 . هدي لصت ىنح ءاعولا اذه ىف وأ ك اذكم ضوم ى اهلمجا وأ ى اذك اهب ىل رتفا وأ

 ى خيحصلا ىلع هزجت مل هانغ نيبتو رهاظلا ىف ًاريةف اهاطعأ ناو (ق) ضبق ءاعولا وأ
 باتو مدحأ اهذخأ ناو ى كرشم وأ دبع هن أ نبت ن٤ هكرد. اك اهدر كرديو

 (ق) اهلهأ ن اهقننأ وأ . اهدر

 وأ . بات نا اهكآسما هل وأ . اهلهأ يف اهقنن أ وأ اهدر ةريبك وذ اهذخأ ناو

ذخأي نأ اما هنأل ناسحتسا ةب وتلا طارتشاو ڵ ةيصعم ىف اهلمجي نأ بتي ولو



 ٢٢٧ ( ةاكزلا جارخا ىلع ليكوتلا ىف لوقلا )

 بتي ملولو ًامزج اهكسميف 2 اقلطم ةوعدلا لهأ ءارتفوأ ء ًاتلطم نيدحوملا ءارتنل اهنأ
 " هل ك وأ . ةيالولا طرش لوةب ذخأل نأ امإو ث هب ىنغيو كلذ هل كحي دأ وا

 ل ناو ڵ اهذخأ نم . عنام ال ثيح همامأ اهعضو هنم اهلبةي ملو اهدر ناو (قا ( ًامزج
 نع هلام نم عأ نمو (ق)سانلا لاومأنم لاصتنالاىف وأ .اهلهأ ىاهتننأ هفرع

 . ًاتلطماصيخرت ىزهت وأ . دعن هاطعأولو كطعأ ىنع طعا لاقولو ى زهت مل ةاكز دجأ

 ةبئاغ اهؤ ؤاطعا زوجيو ڵ فسوب نإ دواد ناملس ذأ ناويد ف ىو ( ق ةا ( هجور نع , 5

 ىنغ وأ كرشم اهدمعت ناو 2 اهلمج ةرجا كلامل ىلعو ى تلصو نا اهذخا اناغ وأ

 هتقنن هتمزل وأ ،ةيصعم ى اهلعجب نأ ىلع وأ ء لوق ىلع ةريبكل هل رحن ال ريقن وأ

 مهمز وأ . هللا دنعالو كحلا ىف اهدر مهمزلي ث دبع وأ هقافنا نع اهب [زتجم

 (ق) هللا دنع

 لصف

 هنأ لمي ىتخ نيمأ ريغ وأ 2 هازجأ اهقيرفت وأ هلام ةيك زت ىلع ًائيمأ لكو نم
 لكو ناو ( ق ) اهلهأ ع د أ لاومالا ىف انيمأ ناك نا هازجا وأ۔قحلا هجو باصأ
 نأ لبق ن نورخ آلا زاجأ ناو ء هدحو اهيطعي نأ دحاول رج دحاو ةلزنمب ًاددعتم

 وأ ى مهدحأ تام ناو همهس ءاطعا وأ هؤاطعا زاج وأ . تزاح اهذخنآ دي نم ىنفت

 الإ هليكو اهمفدي مل اهبحاص تامناو ى اهبحاصل ىقابلا اهدر ةلكرلا لبقي وأ ك نتجس

 اهبجاص ننجم نا نديالو (قأ) ة ةندب الو عنملا فاخا مهنم ملعالب عفدي وأ۔٠ةثرولا رحأب

 ةدرلا : رثألا ىف اضيأو ك احص نا نونجملا وأ دترملا هعنم ام اهعفدي (ت) دترا و أ

 نيتمكر ىلصي نأ اهجارخا دارأ نمل بحتسيو 4 هليكوو ربقنل عفدتو تولاك

 اهب نلعي و ءىشب طاتحيو هللا مسب لوقيو 4 اهعضوم ىف اهعضول هللا هقفود نا وعديف

 يف كلذو ى ضأارفلا رئاس اذكو نظلا هب ءاسي الئلو هب ىدتقنلو مالسالل ةيوقت

 لمهأ ءارقف مدع نم نا ةنانك نانكلا ةاكز مهلوق ىنمو ث روهظلاو نانكلا
ًاذخأ وأ رارضا فاخ نإ ارس مهيلا اهثعبو ائبع اهعاب ةوعدلا



 ٢٣٨ ) رطفلا ةاكز ىف لوقلا (

 ثلاثلا بابلا
 لوقل ء تضرف وأ ( ص ) وهو بيغرتب ندبلا ةاكز ىسنو رطنلا ةاكز تنس

 وذللا نم مئاصلل ةراهط رطفلا ةز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرف سابع نيا
 اومهوتي الئل سانلا هخسنب ربخال اهضرف خسن ول ذا ، نيك اسملل ةيعطو ثفراو
 غفري ال ع ضرالاو ءامسلا نيب قلعم ناضمر » ملسو هيلع هللا يلص هلوقلو 2 هءاقب
 امأو خلا « ءارقنلل تاقدصلا امل » ىلاعت هلوقب اهضرف خسن وأ « رطنلا ةاكرب الإ
 الماش وأ . اهريغو ةضورنملا ةاكزلل الماش لبق لزنق « ةاكزلا اوتآو ةالصلا او.يقا »

 نب دعس نب سيق نعو 2 ةبجاو ةقدص لك اهليصفت خسن تلصف اللو 2 لاملا ةاكز
 املف ث ةاكزلا لزنت نأ لبق رطفلا ةقدصب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ ةدابع
 ك اهضرف طوقس ىلع لدي الاذه ضعب لاق ء هلعفن انكو « اناهني ملو انرمأي مل تلزن
 ناك « خلا قلعم ناضمر » ثيدحو رخآ ضرف طوقس بجوي ال ضرف لوزن نال

 (قا ) اهبوجو خسن لبق
 وأ٠ًاتونجم وأ ايبص ولو (ص)وهو ىنغلا دحف ةقباسلا لاوقالا ىلع ىنفلا لام ىف

 ىنغلا ىلع رطنا ةاكز » لسو هيلع هللا ىلص هلوقل يلتعي ام دجو نا (ش) ًاضيأ ريتنلا
 امم رثك أ هيلع هللا دريف ريقنلا امأو ء هللا هيكزبف ىنغلا امأ ع نيملسملا نم ريقنلاو

 دلوو سفنلا نع (ق) مهسفن أ نع اهنودؤيو اهنوذخأي ةباحصلا ءارقف ناكو « طعأ

 ةدايزلاو ء ةياور ىف مالسالا ديق ةدايزل (ص) وهو كرشي مل نا وأ .قرو غلبي مل ريقق
 سابع نبا ثيدح ىف رم امك يطعملا ىف ركذ مالسالا نأ هيفو اهلوبق نم دبال ةقث نع
 عورفب بطوخ ولو كرشملاو « لهملا عرشلا ىف دوهعملا مئاصلا « مئاصلل ةراهط اهنا »

 ناو كولمم لك نع ةاكزلا لجرلا جرغي سابع نيا نعو ء لي ال نكل ةعيرشلا
 الماح ولو ةقلطملا الا اندنع هتقفن مزلت نمعو ز اينثو وا اين ارصن وا ايدو ناك

ًاعضرم وأ



 ٢٢٩ («تانقيام لج نم رطفلا ةاكز )

  

 ردابتملا وهو موز الب ولو قفني نم لكنع وأ . ةيعجر ةدع ق نمع مزلت ) ت (

 دلو نع وأ ث مفان هذيملت دالوأ نع ىلطمي رمع نبا ناكو مهثيداحأ يف ةباحصلا نع

 نم ال ء هن لام نم هنعاهيطعي اينغ ولو غلاب ريغ نع وأ ، زحي مل نا الاب ولو ريقق
 اهقر نعو اهنع وأ . لام اهلزاكن ا اهنع ال وأ . ةجوز نعالوأ . يتلا دلولا اذهلام

 لوق ىنعمو ث ينغ ولو هل كولمم لك نعو ث هجوز قر نع طعي رمع نبا ناك امك
 ىف فذخف اهب مهيف بطاخم هنأ ء اهب نوبطاخم لفطو دبمك مهنع ىطعت نءنا خبشلا

 جرختف ءاليتسالا رطفلا ةاكز بجومو ةيباتكلا هجوز نع الوأ . ريمضلا لصواو
 نم ىمف لام هل ناك نا هنع ال اهنمف ةتننلا وأ . جوزلا نعو لام هل ولو لفطلا نع

 (ق) رجتلا دبع يفو (قا) هيبأ لام ال هلام
 الب املو بلح نكل انبل ولو ( ق ) ناضمر وأ . هماع ىف توقلا لج نم ىهو

 (ق)رييختلاب طقاوبييزو ربو ريعشو رمت نم وأ ًاديصوابواَرحَص المطقب القي و مظع

 نعد(ح) رب نم هغصنو ريمش وحن نم وه وأ ( ش ) و ( م ) و ( ان )سفن نع عاص
 لسوايلع هتلا ىلص صخر لاحلا قاض املو رب ىأ ماعط نم اعاص ج رمن انك سابع نا

 هعبتو هريغ رع نم عاص نع ماشلا رب نم نادم ىزجي ةيواعم لاقو ى نيدم ىطعن نا

 ترثكو ث اعاص اهريغ نمو نيدم ةطنحلا نم جرخي هنع هللا ىضر رع ناكر ڵ ضعب

 ؛ لسو هيلع هللا ىلص هدهع ىلع ناك اك اهنم عاصلا ىلا سانلا درف يلع ةفالخ ف ةطنحلا
 نزويهنا نبل نم نيدملا وأ عاصلا ىنعمو ث اهبوجو مدعىلع لاود تافرصتلا ءالؤهو

 هالعا غلبي ءانا غاصي نا اذه نم ىلوأو ء نهالاب قباسلا رييختلل هريغ وأ ارب عاص

 ةميقلاب وأ . نيسنج سفننع زوجو ( ق ) نالب غلبيف هل زحي وأ . رب وحن نم ليكأم
 ( قا )( ص ) وهو اهب الو اهعب الوأ . اسأ انيع

 دلو وحن نم هدعب ثداح نع جرختف ( ص ) وهو ( ح) رطفلا ريخ نم ىهو

نعال هدعب ثداح نعف ( ش ) بوزنلا نموأ . هلبق بهاذ نعال ص قرو ةجوزو



 ٠ ؛ ٢ ( ةقدصلا راثكا بدن )

  

 نعو ( ان ) ىحضالا ةليل ىلا وأ . رهشلل مامتوأدنلا وأ .ليللا ىل ( ق ) لبق بهاذ
 ى تاقدصلا نم ةقدصف اهدمب وأ ڵ ةلوبقم ةاكزف ةالصلا لبق اهلدل نم سابع نا
 ضمب اولأسل اهب لجمي مل ولف « لاؤسلا نع مويلل اذه مهونغل » لموهيلع هللا ىلص هنعو .

 (قا ) الوأ .رخآلا هفصن ىف وأ . ءارقنلا ةجاملناضمر ىف اهميدقت زاجو ( قا ) مويلا
 قالطاو هب ذخؤيال اولاقو 7 انضعب هبو ندجحوملا ءارقنلل وأ (ان) ةاكزلاك لهأت نمل ىهو

 نوكت ال اضيأو ء ةيناملا ةاكزلا باحصال ىه ةباحصلا نعو ى هيلع لدت ثيداحالا
 ةاكز نود ىمه لب ةبالولا طرش ىف فالللا تيأر دقو « لاومالا ةاكز نم ملعأ

 (قا ) نابهر نا وأ ٠ ًاضيأ نييمذلل وأ٠اهبوجو ءاقبب انلق ولو ى لاومالا

 ءانخاب ناريجو ةبارقلو ،ناضمر ىف ايس الو عوطتلا ةقدص راثكأ بدنو
 طرتعتو ء لفنلا رئاس اذكو لضفأ اهراهلاف ء ءادتقا ءاجرو ءامرك ًادسفم نمأ ناو
 ءلومجملا ةيدو ى ءاضعالا ةاشو ء شارفلا رانيدو ى رطفلا ةاكزو ء لاملا ةاكرل ةيالولا
 مارحلا وأ ةيرسلا وأ ةجوزلا ربد ىف ءطولا ةمزاللا ةنالنلا وأ ء ريناندلا ةسمخو
 ء بط رينل عطق نمهسنن ىف لعف اف ناسنالا مزلي املو ث ىثالاو لجرال ةمزاللا

 الو ء ةأرملا سأر رعشو بادهالاو ةيحللاو نيبجاحلاو ةيصانلا رعش صقكو مشوك
 ميتو لاستغاو ءاجبنتساو ءوضوك ث ريهطتلا قلطمو لسفلا. طايتحا ىف طعي
 .دلولا ابأ هيطعت ليقو ث ةميشملا فتدسفأ امف ةلباقلا ىطعت املو ء اهضيحو رامجتساو
(قا ) كلذ نم ءىشل ال وأ . ىلوالا ةسمخلل طرتشت وأ



 ٢٤١ (موصلا يف عبارلا نكرلا )

 موصلا ىف عبارلا نكرل

 باوبأ :عبسو :مرقم ,فو

 ةمدقملا
 ص جراخ نم فوجلا لصي امع كاسما ًاعرشو 2 ام ءىش نع كاسمالا ةنل وه

 بارشلاو ماعطلا نع كاسمالا لاق نمو ء برقملا هلبق ةينب ، رجنلا نم ةريبكو عامجو

 ًامانيا هفراعل هئازجا ةقيقح ركذ دارا امناف موصلا دسفي ام عيمج نم هريغو عاجلاو
 ركذي نأ ، موصلا دسني ام عيمج نم هلوقب دارأ وأ . كلذب هلهج نم هفرعيل ال ه

 ةدسنملا ةقابلا ءايشالاو ى موصلا دسب ام عيمج نم هلوق لدب موصلل فراعلا عماسلا

 موص ضرفو ث عماسل | اذه لمعب عماسلا اذه ريغل فيرعتلا لصحيف موصلل

 ةيناثلا ةنسلا ىف ناضمرب خسنو (قا ) كلذ لكوأ . رهش لك نم ةثالث وأ . ءاروشاع
 :لكم ةثالث نهو ، تادودعم مايأب ءاروشاع وأ نابعش نم نيتليل ىضمل ء ةرجملا نم

 (قا) ضرف مث مامطالاو هموص ىف ريخ وأ .هلبق موص ضرفي مل وأ . هب نه مث رهش
 لج لق ليللا حيبأ مث مني ملام ءاشعلا ىلصب نأ ىلا برغملا نم لالحلا حيبأو

 رهش مايص ىأ لدب وهو « ناضمر رهش_ لاق نأ ىلا مايصلا كيلع بتك » العو

 ةيناثو ةيركذلا ةيدهعلا لاب « رهشلا كنم دهش نف » لاقو فاضملا فذحو كناضمر
 ءًالاغ ىلوالا تسيل كلذك ن ينركتلا ةيناثو ىلوالا سفن ىه ء دحاو ىنعمل نيتفرعلا
 نيتركللا ريغ ىف كلذ نال لا « هلا ءايسلا ىف ىذلا وهو » بلاغلا ريغ نم سيلو

 وه ىأ فوذحم ادتبملاو فالخ الب ىلوالا سفن هذهف { دحاو ادتبم نع امهس ربخلا

 ىنعمب نيتركنب رابخالا ةلق لياقلا نم اذه دع هجوو ى ضرالا ىف هلإو ءامسلا ىف هلإ

 ةاكز اب هيلع ىخسيف عئاجلا ركذتو سننلا ةوق رسكل هنأ ثيح نم وه و ، دحاو

 هصيصخت ثيح نمو ء ةلع ال هل مزال اذه لاقي دق نكل ىنعملا ةلوقعم ةدابع ةقدصلاو

 . ديعت نيمولعم ددعو تقو

  

٣١



 ٢٢ ) ةيؤرلاب الا موصال _ كشلا موي موص نع يهن (

 .لوالا بابلا
 .قافن وأ (ص) وهو ةيصعم باحس كي مل وأ , لفنل ولو كشلا موب موص

 مويو لبق نم لصتم موصو لفنل زاج وأ . طوحأ وأ . ىربيخت وأ .هوركم وأ

 هيف كاسمالا نس وأ . بدنو ( قا ) باحد كي مل وأ . مليالا رئاسو أ . ديتعاو

 وأ (ص ) وهو (ان ) ةمزاج ةين ريغ ىلع هنال ديعاو ن ءاج ناف ربل اعقوت ىحذلل

 ( قا) (ح) رفاسملا ماص ام الا وأ . هل عجرب ناضمر ىف موص لكذأ ىلع ءيزبحي
 اموي اوموصت الىأ « نيموي الو مويب ناضمر اومدقت ال » مسو هيلع هللا ىلص هنعو

 مثوي الئلو هل اووقتل هريغو ناضمر نيب اولصفا لب ، ناضمرب تالصتم نيهوي الو

 « ناضمرل اورطناف نابعش فصتنا اذا » لسو هيلع هللاىلص هنعو هلكن اضهر كاذ نأ

 موصلا اوكرتا ىنعملا نوكي نأ زوجيو ء لاصنا عم رثكأب مدقي ال نأ ىلدأ باب نف
 (ص) وهو رهشلا وأ . مويلا ضقنب ةني م ام ربلاب دتعيو ڵ نيموي وأ مويب ناضمر لبق

 الف هرذني و ط بجر موص ىوني نأ لثم روهشلا رئاس ىف كشلا موي ربتعيو ) ن ة )

 . هموصب ةيصعم ال نكل (ص) وهو معلا مدعل ةقفاوملا دصق ىلعو هنم هن أ ىلع همصي

 (ق)ال وأ

 لل صف

 هل اومنأ ىأ « اوردقاف كيلع غ ناف { هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص » ىور

 نمو. اهنم نوكي و ( ص ) وهو مجلاو ( ان ) هلوأ نا نابعشلو هرخآ مغ نا نيئالث

 ؛كشلا موي نياص اوحبصأ و أ (ش) موجنلا باسح هل اوردقا وأ ك نيرشعو هعست

 رادقالا هب رشي الف كشلا موي موص نع ىبنلا دورول ء فيعض وهو ارخآ و ًالوأ

 ناضمر نم سيلو ةلبقملا ةليللا نمف ث راهنلا لوأ ولو سمشلا فلخ ىؤر ناو ( قا )
 هآر ناو ث اهنف سمشلاو لاوزلا دعب نا وأ (ش) و (ح) د (م ) و ( ان ) هلوأ ىف

 امأو ء رمع هيلع صنو (ص) وهو انع رهشو ناضمر نمو ك ينال نش اهفلخ هلق

 



 ٢٤٢ ( نيلدمب رطفيو لدعب ماصي )

 هقالطال المح هدعب هومتيأر اذا اهانعمف اورطننالف اراهن لالهلا تيأر اذا » هنع ةياور

 (قا) هدييقت ىلع
 المعو نيقي ءاغلا هيف نال لطاب ؤهو ال وأ (ص) وهو ( ان ) ماص هدحو ءآر نمو

 لاوش ةيؤر وأ ع نابعش دمب هتيؤرل فلاخ ناو ( قز انيقي الو املع ديقي ال امم هرينب

 (م)الوأ (ش) و (ان ) راطفالا ف قدصي ال ذا هنم أربي الئل ارس رطفا سانلا راطفا

 لجعي ال نا حضاولا نكل ى هل عنن هنال راطفالا ىف قدصي لامناو(ق)(ح) ه .

 هنال لكالا دمعت هناب رقي ىتح نايسن وأ ضرك ارذع هل نا ناكمال ةءاربلاب هيلع

 ىدع نبا ثيدحل مباتي ال ناكو لو هقدص ناكمال هنم أربي ال دقف دعبو ث لالهلا ىأر

 سمشلا ىرت » لجرل لاق لبو 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 ةعيرذلا دست هنا باوجلاو ء لصالا ىلع هئيجم با والا عيمج ىن هب

 قيرط نم نيتلداعو هبو نيلدعب رطنيو ىبارعأب موصلا ثيدحل لدعب ماصيو
 (ص) وهو (ان ) معلا ال لسلاو كحلا ةرتاوتملا ريغ ةداهشلا دافم ذا ے ملا العرشلا
 هب لمع نمو (م) امهب راطفالاو موصلا وأ . هب رطنيو ماصي وأ . ةمذلا لغشل هب ال

 ةرافكلاو رفكلاف معي ملف ةرهشلا وأ امهاغلا نمو ث هتلزنم تسخ دحاوب معي مف

 هيلعو هسنن 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 ث نويناهلا

 دحاولا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هناكف ىنارعالا ثيدح ليلدب موصلل ال راطفالا

 (قا) امهب رطفيو امهب ماصي نانثالاو هب ماصي

 « هللا لوسر ادمحم ناو هللا الا هلإ ال » هلوقب ىنتكاو ىيارعالاب قثوت امناو
 ولو ماصخلا رما ربغ ن لسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا وهو لدعلا ماما تحت كلذب هنال
 سا ولو دحانم هب أربتي وأ هب ىلوتي نا ىف اذكو ث هتلادع تطرتشال هرما ىف ناك

 



 ) ريسالاك ناضمر فرعيال نم موص ح ح ) 3 ٢٤

 قح - كلذو همالسا لبق هلع امب ملسو هيلع هلل ىلص ذخا الدع ناك كلذ هلوق تقو ىخ

 نأل هللا لوسر هلوقب قح هب ءاجامو 5 انلوق نع ىنتك او لبق ملسا هنا ردابتملاو

 وا ةما وأ دبعب ماصيو ك لوسر هنا رقا دقو هلل نم قحالا ء ءيجي ال لوسرلا

 توك ڵ اوبارب نييلمج ادعاصف ةثالث و عفدت ;ال ةرهشبو انل ( ق ( ق )الوا لودع ةرح

 ى ريشلا دعب نوابتي الو ى راكنا ال ثيح لايماو ساياو ةماماو حاكنو بسنو

 ميغ ةدش ىف سانلا نيبنم وا ى هنم ىرب ال عضوم ىف هنيؤرىعدي ناك بذكب مهنم الو
 رهشالاب ةدتعمو «لالهلل نيد هل نك عفن راجو رض عنادو

 نا هنا رهاظلاو « مغ ولو اموي داز نيثالثلا دعب لالهلا ر لو لدع ماص نفو

 نا وأ . هتيؤرو دلب لكو ى غ نا الا موب داز لالهلا رب , ملو نوثالث متو نيلدعب ماص

 ًاثالخ ليقو ث ةيئانلا دالبلا اعامجا ليق ىعارت الو ( ق ( ( ص ) وهو تدعابت

 لالهلا نا دجوف ى برغملا ىف الثم هدلب ىلا جاحلا ءاج اذا لاق نم لاق اك( ص ) وهو

 « هب ذخؤي ال لطاب لوق وهو جحلا ةداعا همزل جحلا ىف مهنيؤر لبق برغملا ىف يؤر

 اليهس ىرن امك ًامدعو ةيؤر موجنلا ضعب هب فلتخي ام هنا ىعارملا دعبلا ى رهاظلاو
 اهيلع لطم لبج نم ىري اليهس ىعسي دلب نم الا سلدنا ىف ىرب الو

 مرحلاو رصبلا فيعضو دعقملاو ىعأالاك ك ناضمر ةفرعم ىلا لصوتيال نمو

 طلتجلا ريسألاو ربخي ال ثيح سوبحملاو ى نيدرننملا هوحن وأ لتق نم افوخ ىنتخلاو
 ءاضق هازجا هدعب وأ ى ءادا هازجل ناضمر قفاو ناف موصيو ارهش ىرحتي « هيلع

 ةكمف نم ةداهشروهظب ةفرع موي طخو ةلبقلا طخك الوأ (ص) وهو داعا هلبق ناو
 اهتعقب رست مدملاعامجا هيف رذع الف اهتعقب اطخ اماو ئ رم املع ديعبو اهنم بيرقو
 هب زجم وأ ۔ كلذل الو ناضمرل هزجي ةرافك وأ رذنل وأ اعوطت ناضمر ماص نمو

 هيلع بجو نمو ( قا ) هاون ا هازجا رفس ف نا وأ . فيض وهو ( ح) ناضمر
ح هماما نم دبال لاح لك ىلعو ي هيزجي ليقو ى ىدنع هزبي اعوطت هلخدو جحلا



 ٠ ٢٤٥ ( ليللانم ةينب الا موصال )

  

 هنال اضرف هب وني نا ىلوألا و ، هازجا النن الو ًاضرف هونب لد هنلكتف بجي ناو

 لخد نمو ال ليقو ء هداعا الاو هماما همزل الفن لخد نمو ى هقاطا فلكت ام دب

 همامأ هيلع ضرفي هنا الا ًاضرف لوحتي مل القن

 لصف
 ثدح اماو ڵ دىمتةنا لع ( ص ) وهو ( م ) و ( ان ) ليالا نم ةينبالا موصال

 زاجم ىوفل هيف موصلاف اراهن كلذو « مئاص ىناف لاق ال تلاق ماعط رثلدنع له »

 دجأ . ذا لك ألانع فك أىأ « ليللا نم ةينبالا موص ال ه ثيدح ةني رقل ىعرش

 لونم هب رطنيل ماعطلا نع لاا ليلعت ءاغلا وأ لك ألا ىنع ىنتني ىأ ث لكآ ام

 امب اومتهيال نا ءاىلوألا نأش نه نا » هيفو ىوارلا ةياكح ىف وأ \ذئنيح باوجلاب

 عسولا ىلع هلاوحا ىف هانبم ناو « هب مهلا زاوج نايب لهف هنا باوجلا « هب نورطفي

 ؛ ىصحمال ريثك كلذو ذليام لعفي و ءاملا بذعتسي ناك اك فوصتلا قيض.ىلعال

 ربخأ وأ ' دوجوم وهأ هب رطني امع لأسي نا هقح ىفاعونمم سيلو فوذحم ليلعت وأ

 ةقيقح لعافلا مسا نال مودلل ءاشنا ال ء مئاص ىال ىلال كل ماعطلا نع تلأس فا

 ينثتساو ىون وأ « ليللا نم مايصلا تيبي ل نمل موصال » هلوقلو ء لمنلاب سبتلملا ى

 ناضمرك تقولا نيعتم ضرفل لاوزلا لبق تزاج وأ . تالانحا راهنلا فصن ىلا

 هنال ًارفاسمو اضيرم الا ناضمرل مزلت ال وأ (ش) لفنلل وأ (ح) ةروذنم مايأو

 (قا) فعضو ىنعملا لوقعم هنا ىلعو ث هتقوب صوصخم

 مملوق ىنعمو ڵ بجاولل ءادا بورغلا رجنلا نم ناضمرل هداقتعا الثم ىمهو

 لاقي ال ذا هدعب مويلا وه قباسلا مويلا دغو ث قباسلا مويلا دغ حبصا ادغ حبصا

 ك دودجلا ددعتملا موصلا نم لكلل لوالا ةليللا ف ينكتو ي هلبق ةليلل دغ هنا مويل

 (ص ) وهو (ان ) ةالصلاك ةدحاو ةدابع موي لك هنا ىلع لضفأ ةليل لك ديدجتلاو

نع اهلصف زاوج هدريو ث لايللا لصنل ةدح ىلع ةدابع موي لك هنا ىلع بجاو وأ



 ٢٤٦ ) ضرتملا ضيبالاب كاسمالا بوجو (

  

 نم دنع زجي مل ةليل لك ىون لب لكلل ةرم وني ل ناو ( ق) نامزلاو حابصلاب رجفلا
 لو ادمع ةين الب حبصا ناو ك اعامجا ىزهيي هنا هرهاظو « ادحاو ًاضرف ناضمر ىري

 ءاضقلاف ناينب اماو (ق) (ص) وهو وه وأ . لدبلاو رفكلاو ةرافكلاف لهجي

 رغكلاإ عييضت لكف ضعب لاق دقو « راطفالا د.عت هبشي ةينلا كرت دمعت ناىنخي الو

 قحلا وهو (م) و (ان ) ماصي امي ةينلا صيصخت نم دب الو ى مادهنالاو ةرافكلاو

 ارفاسم نا الا وأ . هريغل هيف ىونملا موصلا ناضمرل ىزجي وأ . ةينلاب ةالص نييعتك
 عفر ةين قالطا ينكي امك ث موصلا قالطاو هيلع موصلا بوجو مدمل هاون امل ماص اه

 دارم سفر ناو أ ناضمر ريغل هاون هنال قلطب مل هنا هدريو ى ةالص لكل ثدحلا

 [ قأ ] هيلع ساقي الف هتاذب دارم موصلاو هريغل

 | ىناثلا ابلا

 فلكت الب ناكثيح دحا لكل نييتملا هن ال { رمحالا رجفلاب “أاسمالا بجو

 يلع عامجالا دقعناو ث هب لمملا زوجي ال لطاب وهو قرطلاو تويبلا ف رهظي ثيحي

 دمب يلع لوقو ء ضيبالا راشتنا عسولا ى٬م نم رجفلا موهغم ف ىنكيو ش هفالخ

 ىلا راشأو ء ضيبالل ىلص هنال لمتحم ضيبالا طيملا نيبت نبخ اذه : رجفلا ةالص

 « وه هبجومو (ق) قحلا وهو مجلاو (ان ) ضرعتملا ضيبالب وأ . هتالص هدب تقو
 هدعب هلكأ ناب ن ث ديق هنال ال ةلجلا ىف عولطلا مزال نم هنالف نيبلا ركذ امأو
 وأ . ةعيرذلل ادس هلبق هبجوأ اضعب نا ىتح طوحا وهو (ش ) و (ان ) هموب ىضق

 هنا انظ راج كرحت وحنب وأ ، ربخ الو رظن الب لك أ نمو (ق) ءاضق الف هنيبت

 ك ىهاذاف اهتبويغل رطفأ نمو (ق ) اصيخرت اموي وأ . ىغم ام داعا دعب نابف روحسلل
 مل ذا ةمرح كته الب ليللا ىلا مايصلا متي مل ذا (ص) وهو مجلاو (ان ) اغوي ىضق

 (قا )ال وا. ىضم ام وأ . دمعتي

تباغو انهاه نم راهنلا ربدأو انهاه نم ليللا لبقأ اذا » لسو هيلع هللا ىلص لا



 ٢٤٧ ( ًارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم )

 تقو لبق ربدي راهنلا نا مولعمو « لك أي / وأ لك أ اصلا رطفأ دقف ، سمشلا

 ك اهعضوم ىفخي و اهمرج بيغي نا اهبيغب دارملا وا . سمشلا بيغب هرابدا ديقف راطنالا

 « اهل روبظ رجنلا ءوض روهظ نا امك ي اهل روهظ هروهظ نال لماكلا اهبيغ كلذف

 مويلا وأ . ىفم ام مدهيو ، هعضوم ءانخو اهمرج بويغ صرقلا بويغ اذكو

 مينب وأ لسنب ةبانجلا ثدح عفر عييضتب ةهبش ةبانجلاب هضقن ىف فالخلا نال اصيخرت
 ليل نموأ ،اراهن مالتحا وحنب كلذو هتامدقمو عفرلا ردق هيفو ث حبصلا ىلا رذعل

 .هنا ةياور ىف هل ليلد الو الوأ (ان )سافنلاو ضمحلل اهعيبضتك هبلغو هب ردي و
 ةروصب وأ «سان هنا لانحال «مالحا ريغ عاج نمابنج حبصي د لسو هيلع هللا ىلص

 باطخلاو « ارطغم حبصأ اب ابنج حبصأ نم » ثيدح ليلدب رذعا لستغي . ناب بذجلا

 ك حبصأ ىتح هب ردي ل مالتحاب ابنج حبصأ نمل لماش وهو ث لاح ةعقاو ىلع مدقم

 ىف ايغملا نا رهظ ثردحلا اذهبو لسنلا رادقم عيض نا الا ارطفم اذه حبصي . ليقو

 (قا)مفرلا ردق ةرشابملا مدقت هن ناو طقف برشلاو لك الا ةي آلا « نهورشاب نآلاف »

 ثيح لخد هنال (ص) وهو مدهنا ىسن وأ ى رجنلا دعب هبتناف مايقلا ىون ناو
 ركذب ىما ناو (ق) ظاقيتسالا داتعا نا (ص) وه (ت) مويلا وأ . جورملا كلميال

 (ص) وهو ( ان ) مادهنالاو ةرافكلاو رفكلاف هركذب ثبع وأ امهتمادا وأ رظن وأ
 ىما ناو (قا ) نهنم ءىشب ال وأ ( ش ) هب ال وأ ) م ( عبوت نا رظنلاب طقف وه وأ

 هنمو ىذني ال ام لاصيا دمعب : و 0 مويلاف ة ةدمعتم ريغ ةرطخ وأ ة رظن درجمب

 (قا)(ح)الوأ . مفلا نموأ(م) و (ان) فوجلل اناب ام دمب " دمالا
 وأ . اقلطم ا ةلمقلا ل » فالللا ىلع ةلصفنم طاخمو قيرو عمدبو

 (قا) ر طنت وأ . باشلل

 4ر كح ىذللاب وأ 4 امهب لسغلا بجوم نا رهاظلاو ىدروو ىذمع راطفا الو

ادع ءقلا ىفو (قا ) ءاضق ال وأ . مويلا وأ . وه وأ . مادهناو ةظلغم ىذملاب وأ



 ٢٤٨ ) فوجلا لصيام لكب موصلا ضقتني (

 يف ماعطلل ةلماعم هنالو ليق ى مدهي امل دع هنال (ص) وه (ت) مادهناو ةرافك
 هنا هيفو ء لكالا ىلع هسايق وه كلذو ث الوخد لكالا ىف هنلماعك جور خ هلم

 (قا) )ان )مويلا ءاضق وأ . (ش) و (م) وهوأ . هيف ةذل الو لكالا سكع

 (قا ال وأ . هاضق ةبلغ وا ث انايسن هعلب ناف هيلعوال وأ . فعضو هاضق دمعب . ناو

 لمحيو « هيلع ءاضق الف ءىقلا هعرذ نمو ث ءاضقلا هيلعف ىقتسا نم » ثيدحلا ىو

 هلبق ام ىلع ال دسملا هيف درو ام لحم ىلع ءاضقلا لمح لصالا نال مويلا ءاضق ىلع
 الصو ناف ڵ فناو ربد ىف هركو نذاو ركذ ىف ءاود لعج زاجو ص صنب الا هعم

 لصوي ال ركذلاو غامدلل لصوت نذالا ليق (ق) وه وأ .مادهنالاو ةرافكلاف فوجلل
 ى فوجلا قلطم نوكحي مهنا الا ةبقثب الحشراب اهنم لوبلا جرخي هنال ث ةدعملا لخادل
 نم حشرت اهنا ىعدي نا الا ةدعملا لخاد صوصخب ال نطب ىف بقن وأ ةرسب ولو
 قوذو ىبصلل ماعطلا غضم ال مصي مل ناو كلهلا غضم هركو ث اهلخاد نم ام اهجراخ

 دمنالاب ال ربصلاب هركو أ . مويلا ءاضق هب وأ . هرك وأ . مجلاو (ان ) لحكلاو ناسلب
 انباحصأ هركذي امناو (ح) هيف مامط ال ام زاج وأ . هب لحتكأ هنا ثيدلا ,ىجن

 ءاج لب ى لاكشا الف طرش اضيأ مدنع هنا عم هل اديلقنو هب المع ال هبهذم ًادييقت
 ىذلا وهف ةرورض الب ناضمر ىف اراهن : لسو هبلع هللا ىلص هنا ثيدحلا
 (قا )انباحصا هب كسمت

 هب ةظلغملاو .مال ىفو ث لوق ىف موصلل ةدسفم ىهو ةريبك نيطلا لكأو
 . راهنلا رخآ هركي وأ ۔ حابمو ةدابعل كاوسلا زاجو ى رم دقو ىذغملا ريغ ىف ام
 وأ . هب هرخآو فولخلل اعزت لقأ هنال سبايلاب ىلوا باب نمو بطرلب هلوأ زاج وأ

 ىور ضعب دنع كاوسي عطق الب فولحلا ىلع راطفالا بدنو (قا) اقلطم هركي
 ريبصتب ىزاجح وأ . كدنع هحير نم ىأ « كدملا حمر نم هللا دنع بيطأ هنأ »

.ركذلا نسلجمل كسمتملا باثي اممرثك اب باثي وا. كملا ير نم بيطا ادغ هتكهن



 ٦٤٩ ( موصال ةضقان رئابكلا )

  

 ةحئار وأ . كدنع كسملا حير نم هللا ةكئالم دنع بطأ وأ . كسملا نم لضفأب أ

 'هل بسن وأ . هب هأوس دبعي ىأ هلل هناو (قا ) كسملاك تادابعلا ةحئار نيب موصلا

 هدربو هاوس ملاظملا ىف بهذت تادابعلا نال وأ . ءائراك ت ادسفملا نع هدعبل ى ًاتي رشت

 .ملا « اذه برضواذه نش دقو مايصو ةقدصو ةالصب ىنأي ىذلا سلنملا ) ثيدح

 (قا) ربص هنال هاوس هباوث لعي ال هنال وأ ١

 «مجتحملاو مجاحلا رطفا » ثيدحل رطنت وأ . تهركو أ (ان ) ةماجلا تزاجو

 هركي امب ارضاح ولو ىلوتملا ركذ ىهو رطنتو (قا ) ةبيغل امهراطفا نأب بيجاو
 (قا)نذا وا بحا ولو هصقني امب هركذ وأ .ناتهب مساب اذ صتخي وأ . هيف نكي مل ولو

 بذكلاو ، سانلا نيب رشلاب ءارغالا ىهو ةميقلاو ى نذالا وا لحلا اهيف زوجي الو

 نيقسيو ث ءوضولا نضقنيو ث امده لامعالا نمدهيو ث ةوهشلا رظنو ةرجافلا نييلاو

 ىفم ام ضقنيو كرش ىف قاننابو (ق) نهيلع سايق ةريبك لكوأ . رشلا لوصا
 وأ اثيبن وأ ديحوتلا ىفن امك ةحراج وأ قطن الب بلقلا لمف وأ ث لوقلاب ناك ءاوس
 لمنب نوكب هنا خيشلا ركذ دقو ك امهريغ وا سأر وا ديب ةراشب كلذ وحن وأ اباتك

 ةضمضم ىف قلحل ءاملا قبسب ال ڵ 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 مجلاو( ان ) انايسن برشو لك أ الو (قا ) ًالطم هيضقي وأ

 (ق) انضعبو

 (قا ) رفكالب ةرافكو هؤاضق هيلعوأ (ش) ال وأ ( ان ) انايسن عماج نم هيضقيو
 ارارطضاو امهيلا اجايتحا دشاو آاروذو ةلماعم رثك أ اناك امل برشلاو لكألاو

 (ص) ىلع ةربغو بابذكهنمادب دجيال امالو { عاجلا ىف رذعلا نم رثك أاهيفرذع
 هتلح يف دجو ناو « يهم ( ت) هنناو هف ةيطغت اهجلاعل بدن و كلذ ىف هل لع ال ذا

 .قوف هلخد امو ث زرحتي نا هلماعم ىلع بجيف مسج هنال كلذ نم ناخدلاو هيلع الف

٣٢



 ٢٥٠ ( ةب ريمخ دمعلا ةرافك )

  

 « هيف نم مدلا سبح قطي مل نم ىلع امو ىذني ال هناب صخرتي وأ ، سأب الف هتقاط
 هدبجالا ةقلع برش وحنل هفوج نع هرخنم وأ

 مادهناو رفكلاو انيكسم نوتس وأ نيمباتتم موص وأ ةوتع ةرافكلا تمزل

 ماعطا وأ ةندب يده و ] قتعلاب ن .رسلا لوق هلباقمو 4 مجلاو (ان ) عامج دمعل ىضاللا

 لك أبو ڵ ثيدحلا نم انظفح ام فالخ كلذو انيكسم نيمبرال اعاص نيرشع
 دسفأ نكو هف ث دعب امات هيضقيو همتي ناب ربشلا وأ . مويلا وأ . مجلاو (ان ) برشو
 (قا) موي فالآ ةئالث امهب وأ (ش ) ةرافك ال وأ . لباق نم هيضقيو همتي جحلا

 ىنارعال لاق لسو هيلع هللا ىلص هنا ةريره ىبا نع ثيدحلا ىف امكر ييختلاب ةرافكلاو
 دنع ثيدحلاو ةغالا ىف راطفالا نم ردابتملا وه اك برشلاب وأ لك ألاب يا رطفا
 (ص ) وهو ( م) و (ان ) « انيكسم نيتس ممطأ وأ نيرهش مم وأ قتعأ » قالطالا

 لقال لاق ةبقر عيطتست له » ىارعال هلوق ف ليلد الو (ح)و(ش) بيت رقلا وأ
 لاقي الو ء ثيدحلا ليلدب بيترت ال لك لاف لكالل نايب هناف خلا « لاق نبرهشف
 مل هناب هل حرص دق ىبارعالا نال خلا موص عيطتست لهف قتعلا عطتست مل نا ريدقتل
 ىلع رطفا الجر رمأ » ثيدحل هريغب رييختلاو هئيدحل عاجلاب بيترتلا وأ . عطتسي
 لصي مل هلعلو ك ثيدحلا اذ_ه دورو مم عماجملا ىلع سايقلا ىلا ةجاح الو « هدهع
 مل نم نا ليلد عيطتست له هلوقو (قا ) سئاق ال مهسايقل كاح فنصملاو سئاقلا

 ةرانكلاب ءافولا ىوني و ث ءاضقلا الا بات نا هيلع ءىش ال 4اك كلذ نم ائيش عطتسي
 ‘ ةرانكلا نم لقأ كلذ نأل « كريغ ادحأ ىزج ال » لةو ث اهب ىصويو دجو اذا

 امهسقن أ ةرانك الكأ ا.هنالو

 (م)ادم وأ (ص ) وهو (ح)و (ان) نيدم نيكسم لك ءاطعا ماطالاو

(ان ) تعواط نا هيلع ام اهيلعو (قا) ءاشعو ءادغ ميعبشي وا ( ت ) (ش) و



 ٢٥١ ( فاكي مل نملالو كرشمل موص ال )

 هيلعو الوا (ص ) وهو اموي تضقالاو (ش ) الوا ( ص) وهو (ح) و (م )
 « رفكي ملام ةرافكف اضقان الالح رركنمو( قا )ال وأ .اههرك أ اذا ىرخ ةرافك

 هبجوم ريركت دحاو دح همزلي اك (ح) و (ان ) عامجو لك أك سنجلا فلتخا ولو

 اك ةرافك سنج لكلف امارح وا (م)د(ش)موي لكل ةرانكو أ . دجي ملام

 (قا) ناتنثا وأ موي لكل ثالث وأ (ان ) ةقرسو برشو ىنزك دح سنج لكل

 ال وأ . مدهناو طقف ةبوتلا ةريبكلاب نا ىلع ال وأ . ةدحاو وأ . ناتنئاف اليل هلعف ناو

 ادمع اراهن برشو لك أو ءانمتساو عامجب رطانقلا ىفو ٭ (قا ) (ص) وهو

 مادهنا نهريفب و ءاضقلا م ىا ةرافك

 عبارلا بابلا
 ىغم ام ىفقي و( ش) و (م) و (ان ) كردا ام ماص ملسا.ناف كرشمل موص ال

 ىلع ةالصلا تقو لولح ىلا هرظنب اهلك اهالص ةالصلا تقو رخآ كردا نك اضيا

 نونج نم اقيفمو ث همزلو ةميرشلا عورفب بطاخم هناو ڵ ةدحاو ةضيرف ناضمر نا

 هموص بجيباتقو اوكردأ مهنال ءدمحاو (ح) و (ان ) مويلا ةيقب كاسما اغلابو ءامغا وأ

 انلو ارفاك وأ . ضيرمو رفاسك امهرذعل امهنود وأ (ش) و (م) ال ةلجلا ىف
 موصلا ىضق هيف نج ناو ( ق) ف ناضمر دعب قافا ناو (قا )ال وا (ان ) هنوضقيو

 وحني هادسفا ام نايضقيو هموي هازجا ليل ةين دعب ىنا ناو ض اهتقو ىف نج امو

 نونجنكو أ , ةالصلا ىضقي ممانكو هف ةا هدسج ىف لقعلا حيحص هيلع ىغملاو ةبانج

 ناضمرل اوون نا مئانلا الو نايضقي ال (ت) (ق) اهتقو ىف ىغا ام الا اهيضقي الف
 كلقعب هادهشي مل ذا الوأ .هايضق هايوني مل ناو ءهودسني مل نا لهذ وانكم ذا هلك

 موصلاب ىبصلا رهؤيو 2 لوألا ريغ ىضق هدعب وأ ، ىناثلا ىف ظتيو 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 لجمي الئل مئاصل لحي ال ام ىنختو



 ٢٥٢ ) ةينب قيطم ريغل راطفالا حيبأ (

 اهريغ اذكو لئاسلا بيجت ال وأ . راذعالا ىنت ىتح ام رذعو نايسنلاو ضيحلا

 وأ .ال وأ . هيف اتريط موب كاسما بدنو « رايظالا اهلف ساننلا ةرهشل ءاسننلا ال

 هنايضقتو ( قا ) بجو
 ءادغ انيكسم موي لك طاو رطفا ههرب ىجري ال ضرم وأ ربكل زجع نمو

 ناو (قا)هيلعال وأ . اماعط هيفك ءلم هاطعأ ءاش ناو (ش ) و (ان ) ءاشعو

 انموص نيب لصف وهو روحسلاو لح اذا روطفلا ليجعت نسو ، ىضق دمب قاطأ
 ليق ، مرحم ىف مقي الئل حراوجلاو ناسلا فكو هربخأتو ى باتكلا لهأ موصو

 دمب رطفأ نمو ڵ قاشنتساو ةضمضم ىف ةغلابملاو ى اراهن بطرلا كاودلا كرتو

 رخلاكوه وأ ڵ رخلا نود وهو ع هموب داعأ ناخدب وأ سجنتج وأ ار> لامي بورغلا

 ماعط ىف ال رانلا نم هناو نتنلا هيف عمتجا هناف ثئابللا نهو ث ءاضعالل رتفم هنال

 نانسالا داسف ثرويو هدجي ملو هداتعا نمل لقع بيغو ةدبرع مزاي هن او ى هنم الو

 نيثالث نم برقت للعو نابلاو مفلاو

 سماخلا بابلا
 لك يالام وأ . اضرع ىسي ام وأ . هب مودلا قشي ضرمل ي ةرذب - جيب ]

 (ق ) )الوأ ا. رطضي نا ضام مدهنا ة ةين الب رطفأ ناو ( قا ) ( ان ) هيلا "غلبم هعم

 هلل لاق دقو ك هموي موص لطبي الئل ىونواليل نيخسرنلا . : 0 . ةرافك الو

 اذاوأ ( ق ) ف رطضي ملو وني مل ناو ( ص ) وهو « كلامعأ اوللطبت الو » العو زع
 ىفوأ .هنم هحورخ دنع وأ . هتيب ق وأ . ض أ لقال وأ .| مايأ ةثالث رةسل دلبلا زواج

 اذا وأ . نهدصقو امهزواج اذا وأ . ةثالثلا تضم اذا وأ . هرفس نم ىناثلا مويلا

 (م ) و (ان ) لضفأ رفاسملا موصو ( قا ) اليلوني مل ولو راغي وأ . ةزوحلاو امهزواج
 راطفالا نالو ث ريللا ىلا ةعراس. هف نالو ث ءاضقلا نم لضفا ء أ ءادالا نال ( ح) و

۔هزا هفو ‘ حابت دقو هركت دقو تبح ةسل دقو بجم دق هللا ة هصخر نا هدربو( ةصخر



 ٢٥٢ ( باطحلا ىوخو باطخلا نمل )

 ك ةيحوجوملا وهو ةصخرلا لصأ:ىلع ىقبيف انه ماكحالا ءالؤه دحأ ىلع ليلد متي مل

 وأ . ( ص ) وهو ليق ايف ( ان ) ءاوس وأ . هراطفا وأ . حجرتي الف ةرضم هيفام الا

 رطنلاك هيف مئاصلا : فوع نب نمحرلا دبع لوق ىنعم لعلو يما نم هموص سيل
 ثيدح ىسم لعلو ى مذالو حدمال هنا ىف رضحلا ىف رذمل رطنملاكهيف هنا رضحلا ىف

 امهسأ لضف الا وأ حجارلانع لاؤسلا ناو ع حجار سيل هنا « ربما نم سيل »

 رناسم وأ ضبرم ماص ناو ( قا ) « رسنلا كب هلل ديرب » ىلاعتو هناحبس هلوقل

 « رخا مايأ نم ةدعف » العو لج هلوقل راطفالا اهيلع بجيو الوأ ( ص ) وهو هازجا

 هايسو 7 رطفاف ىأ ىنملا هيلع فقوتي ام فذح وهو ى ءاضتقالا ةلالد نم هنأب بيجأو

 اولك اتال » كامكح قوطنملل توكسملا ةاواسم هنحل نا رهشو باطخلا نل ضعب

 ريينت اماو _بارعالا رينت ىلع قلطيو ع ىنل يلتلا ىنمب نحللا نم وهو « مهلاومأ
 هاوخ ناو ء ةهج نع فرصلا قلطم هلصأو ( ق ) اضيأ نحل وأ . فيحصتف فرلا

 ةقفاومل « ةقفاوم موهفم امهالكو « فا امل لقت ال » ك امطق مهغيف كلا ىلوأ 1

 ةفصلاو رصحلاب وهو « باطملا ليلد ىسملا ةنلاخلا موهفم سكع قوطنملل توكسملا

 دماجلا مالا وهو ث اهسنلو بقللاو ةجح نهو ى ددعلاو فرظلاو ةياغلاو طرشلاو

 بارعالا ةرينتملا ةملكلا زاجملا نا روهشملاو ازاجم فذح لك مسي دقو ى لعفلاو

 ازاجم ىسنق ىرخأ ةدايزب وأ ء صقنلاب ازاجمو فذحلاب ازاجم ىستف ، ىرخأ فذحل

 لبق ناضمر لخد نإ رطفي الوأ . ةراعتسالاو لاسرالا ىزاجم ريغ امهالكو ةدايزلا
 ماص ولو ( ص ) وهو الوأ . حص رطفأ 7 راطفالا زاوج دعب ماص ناو ( قا ) هرغس

 بسجب هل وأ . لمعلا كرت ريجلكهل لاطبا موصلا دعب هنال ًتطو هذختي مل ذا رصمف

 انل ( قا )نيرطق نيب موص الا دسفي الوأ . لمعلا ىلع رجيو اهلكو أ . لمعام
 ك ىندألا ىلع ىلعالاب هيبنت وأ ، اليلق ولو رومعم دلب لكل زاجم همالك ىف رصملاو

 نوكيف ارايتخا رطفي مل ذا (ص ) وه ( ت)الوأ ( ص ) و دسف رذمب رطفأ ناو
اهجراخ ًارطقم لف نا رطفملل لحام اراهن هلايما لخد نملو ( ق ) مزتلا امل الاطبا



 ) هاضؤ ادر ناضمر دسفم مزلي ( ٢٥ ؟

  

 هيبنت راهنلا لوأ ركذو ( ش ) و ( م) و ( ان ) رادقملا كلذ ىف مايا تب ولو هموي
 هيلع لجعي الئل الوأ . ديز نب رباج نع انباحصأ ةياور كلذو ،ىندالا ىلع ىلعالا

 لمف نا ةرانكأل نكل ى ديز نب رباج نع انموق ةياور وهو انضعبو ( ح) ةءارملا
 هنا لع نل بدنو ى هنطو ىف كاسمالا همزاي الف الثم هيف لك أ دق هنال ك اعامجا

 مايصلا تيبي نا اهلخدي

 لل ہعف

 مييضتبو ةظلغمو (قا ) هموب و . ضام وأ(ص) وهوهؤاضق ًادمعهدسشم مزل
 بدنو ء ءاضقلا داسفاب ةرافك الو 4 هموي ةهبش و ( ق ق ) اهيفو ( ق ق ) همو وأ . ضام

 راطفالا هيلع بجو نا ىلو لاو ء ان ًانايسن رطفأ | ناءادالا لدعف رطفلا دغ هليجمت

 مزل نا و أ ( ص ) وهو ءاضقلل ةعرسلاو رذعلل كلذو ةرورض وأ سافن وأ ضيحب
 ڵ هلبق امك دمعلا دعب ماص ام مدنا هدع ضقي و لسملا عييضتو لك ألا دمع وحنب

 عباتي مل ولو دحاو ناضمرل هعباتت بجيو ( ق ) هقبس ام الا دمعلاب دفي مل هنا ىلع

 ناف ءادالا تقو ىف عباتتم هنال ( ص ) وهو ( ان ) ىفق ة ام دسف الاو ء هيف راطفالا

 .ظذل مت خسنو ( ق ) الوأ . ةشئاع تلاق هبو ى نهندي عباتر آو طسوو لوأ نم اماي عج

 ةوالت خسن لوقي نم جاتحيو ء اكح ال ةوالت « رخأ مايأ ن | .,ه ةدعف » دعب تاعباتتم

 ىنارعشلالاقو ى خيشلا دارع اذه ليلدب ال نظلإب كلاخسن ز ةدايز هنالليلدىلا امكحو

 هزاوج وأ عباتتلا بوجول ضرعت ريمع نم ددعلا ىف صن ةدعلاو 2 مكحو ةوالت

 عباتتلا رظونو ث ءادالا ىف هعبتت بجو ام الدب كلذ نوك نم هب وجو ديفتساو
 للايللب قرفم موصلاو اهيف قيرفت ال ةالصلا نا هيفو ث جملبو ةدحاولا ةالصلا

 (ص)و( ش )و( ان ) رارطضاونايسنو ضركر ذعل عباتي مل نا ىضمام مدهنيو

 ( ص)وهو ( ش ) و ( 3 ) و ( ان ) مدهنا رفسل ناو ( ق ) ( ص ) وهو الوأ ضعب

. ناضهرو ديع الو نيتمناص احبصت مف اليل اترهط نا الاسافنوضيحل ال (ق) الوأ



 ٢٥٥ (هيلع بج نمو ماعطالا ركذ _ عباتتم ءاضقلا )

  

 رفاملا مدق ناو( ق ) ربطلا لوأ نعواملبق متي ال ىخ ءاضقلا رخأ نمع مدهنا وأ
 : ث ناث لخد ىتح رذعلا عجر مم دحاو مويل ولو ناكمالا م ايضقي ملو ضيرملا أربو

 ًئيكسم هرخآ وأ هطسو نم ولو ايعمزل موي لك نع ناضمر لوأ نم ايطاو هاماص
 وأ (ان )نادم لكف لاك ناو ء اروحَسو ًاروطفف اماص ناو ءاشعو ءادغ ارطنم

 ` (قا ) طقف نايضقي وأ . دعب ايضقو ( ش ) و ( م ) دم

 ىلوالا ةليلل لبق ناضمرل موصال هنال ء ناضمرنم ةيناثلا ةليللا نم ماعطالا ادبيو

 ليللا نمال لوألا راهنلا نم موصلا محازت ققحتي هنالو ث هروطف هيطعي نا نعالضف

 ٢ ولوىناثلا دعب ماعطا الوأ . اذكهو اذكف ثلاثلا ىلا ايضقي مل ناو ى هيف موصال ذا

 الوأ . دعب ايضقو امطا اماصف ىناثلا ىلا رفسلاو ضرملا لصتا ناو ( ق ) هيف معي

 اضيأ ءاضق الو انل ( ق ) هنع ةحيحصلا ةياورلا يف سابع نباو ( ش ) و ( م )ماعطا

 هرب دعب رفسلا ىف تا هب رفوس وأ ء هضرع ىف ضيرم ىلع ءىش الو هنع ةياور وهو
 ) م ( و ا ان ( ضيحو ضرم وحنب موصلا نم عنمو مدق وأ هرغس ىف تام رفاسمو

 اكال خيشلا دارم وهو ماعطالاب ايصوي مل ولو اينع مطي وأ ( ص ) وهو ( ش ) و
 ( قا ) ايصوأ نا وأ . ليق

 ناو هيلو موصي وأ . نيكسم مو لكل هنع ط ىخضقي نا لبق تام نمو

 هنع ماص هب ىمواف ءاضقلا ىف طرف نا وأ . رذن نعماصو ناضمر نع و . ممطا قلطي

 نا طرغملا هب ةيصولا تمزلو ) قا ( نيكسم لكلر عاص و . رع اك طأ ءاش ناو

 ىلاعت هلوقل هتمذق موصلاو طيرفتلا باقع ماملالا نال معطأ أ ولو ( ت ) ( ان ) ممطي م

 ثدحلا ءاج دقو نويدلا رئاسك هئاضقب ىموأ هضقر / ناف « رخأ مايأ | نم ةدعف »

 نا بوجوو صوب نا ء ثيدلا نم بدن ماعطالا و أ موصلاو تيملا نع مودلاب

 ء تيملا نع مطي نا ءاجو 2 اهنع جعيوهمأنع ناسن الا موصي نا ثيدحلا ءاجو ىصوأ

ث هنع موصي الو دحأ نع دحأ ىلصي ال فلسلا ضعب نع ءاجو ى هنع ماصي نا ءاجو



  ( 3٢٩٦دلولا ىلع فوخ دنع عضرملاو لماحلا رطفت (

  7هنع رذنلا ةالصب ثيدلا ءاحو 6 موصي و هنع ىلصب

 ىصوبو ث ماطالاو ءاضقلا موزل ق هب هيف رطفملاك رذع الب ناضمر ىف رطنملاو

 ٩.اص موي ب ناو ك عباتنلابو ثرالا ردقب موصلاو ماعطالا نم لكو مطأ ولو ءاضقلاب

 دحاو مطأ ناو . هلبق نه ةصحو 4هص> هتمزل مهنم هدسفأ نمو 6 ةرجا ولو دحاو

  

 ) قا ( اضيأ ىنجالا موص وأ ثراولا ثراو موص زوجي وأ . ىنجا ال ىزجأ ماص وأ

 اوفلتخا ناو ى اوعطأ وأ اوماص موصلاب ىصوأ ناو ء ضعب ممطيو ضعب موصي الو
 وأ . ىلوأ نهميدقنو اومعطا مامطالب ناو ءاوةفتي ل نا مايصلا دارأ نم لوقلاو اوقنتيلف

 اذا قابلا منتو ى ط رفت . نا نادسقيال ساننلاو ضيحلا نال ءاوس ( ت ) مهميدقت

 تماص نا لب ى امهدحأب اهموص عطق لاح نيرطفم ميجلا حابصا رضي الو ، ترهط

 ناو ث هموصب اهموص لصف دنف ث اهريغ ماصو ماغلا لبق تذضاخل اطسو وأ الوأ
 موصلا لاصتا قلطم اودارأ مهناكو اعيمج الصف دقف اهريط ثودحل همامت لبق رطنا

 لضف
 وأ اهسفن ىلع تفاخ عضرمو هيلع وأ ى اهنينجو اهسفن ىلع تفاخ لماح رطفت

 لماحلا معطت وأ ( ش ) ايهالكوأ ( ح ) ءاضقلا وأ . ماطالا اهيلعو ء ايهيلكو أ اهدلو

 (قا) (م) ءاضقلا لماحلا ىلعو امهالك اهيلع وا (ان ) دلولا ىبا نم عضرملاو اهلام نم

 6 رانلا ىضف تامث الاو مق هيلع رهق وأ ك مرحم نم ولو برش وأ لكال رطضا نمو

 ناو ى مادهناو ةرافكف لتق وأ توم نم هيجني ام ىلع داز ناو ث ءاضقلا هيلعو

 ىز ىلع هركأ ناو مدهنيو لعفي (ت) مدهنا لعف ناو لعفي الف عاجلا يلع هركا
 نالوقف مرحم لك أ ىلع وأ ث لعني الف ملظ وأ

 سد اسل بابلا

 زاج وأ . نهيف هركو أ (ش) ىحضالا دمب ةنالثو اعامجا نيديعلا موص مرح
ام رحن حلا « لت أمايأ اهنا حم ثيدح سيلو ةهارك الب زاج (ت) (م) طقف جحلا عتمل



 ٢٥٧ ( عوطتلا موص لئاضف )

 اهبحصي مل نا وأ ءناموب اهننتكي مل نا ةعجلاو (قا )عيسوت لب ليق اك ةهارك الو
 ، برغلاو قرشملا نيب امكرانلا نع قدنخ اهموصبنف اقلطم بدن وأ .ة .اور كلذو م

 ماص نمو ث ةنس فلا نيسح موسك و ) ٢ ة ) امره هتوم ىلا بارغلا خرف ناريط وأ

 (ق) تبسلا ىفو ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملسم اهتفاوب امناو « هل رفح ةعباتتم نيعبرأ

 موص ةين الب برغل برغم نمو ع رحسل رحس نم لكالا كرت زاجو لاصولاو
 هعسات وأ (ص) وهو مرحملا رشاع وهو ءاروشاع بدنو ث رهدلا مايصو ليالا ضعب

 وأ ىلوالا فلالا وأ اضيأ واولا طقستو اضيأ نارصقيو ءاعوسات لاقيو (ق) ابيلغت

 نم ث ليعاسا دلو نم باقر رشع قتع وأ رهش وأ ث ةنس نىتس ةرافكك امهالك

 نهقاتعا نهؤادفافنيدفاف نرساتاملسم نه وأ ءنقتعاونماساو ندبعتساف تاكرشم

 هيلع ميهاربأ ةيرذ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دج هنال ليعامسا صخو

 نم دعب ءاسنلا جاوزأ ىلا رظنلابو ى ليعامسا جوز ىلا رظنلاب برعلا نمو س مالسلا

 فشكو \فسوب ةوخاو دوادو مدآ ىلع هيف بيث « دحجي ال لضف برعالو ى برعلا
 قلفو سنويو مهارا ىجنو 0 يدوجلا ىلع توتساو سيردا عفرو هب ] رصب نع

 ءاعدلا نع فعضي الئل فقاولل هركو ةفرعو « مالسلا مهيلع ىسيع دلوو ىسومل رحبلا

 ةيضاملا ةنسلا رفكي ءاوحو مدآ عمج هيفو

 ىف مث ىدانتو (ص) وهو (ش ) و (ان ) رطفلا بةع لاوش نم ةعباتتم ةتسو

 ث ةرشعب مويلا ماعك ناضمر عم نهو )م ) بيترت الو نييعت الب وأ . ديمعلاب نهنيدنح

 ةرشعلا نم دحاو لك ( ت) هللا لضف نم رجالا لكأ نيرشعو ةعست تناك ناو

 ًاقلطم ةنسلاف الاو اضيا موصم هناك ميركلا هللا ءاش ام ىلا ادعاصق رشعب فعاضي

 ڵ سيخلاو نيننالاو ء رشع سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ضيبلا ىلايللا مايأو رشعب

 ربصلا رهشو نابعشو ى ةرشع لضف اهلضف ناك ةرشع ىستو ىحضالا لبق ةعستو
 راطفا زاجو ع رهش امم كلذ ريغو ردصلا رغو ضيبلا عم هموص بهذملا بجر وهو

٣٣ 

 



 ٢٥٨ ) فاكتعالا ىف عباسلا بابلا (

  

 (ان ) ج ًاتلطم ال وأ . فلح نا هديعبو (ا ) ضعب مامطل عاد له ةةفاومل لذن نم

 رجانخلا فلتخت نال ريبج نب ديعس لق ء ىقو يمع عاد ممم ةقفاوم ولو رامفاناف
 ءانثتسالا باصيو ةيفخ ةوهش هناف ذذلنل ال (قا) رطفا نا نم ىلا بحأ ىنطب ى
 دمب الا راطفالا هيلا قلع ام نكي ل ناو (ق) ال وأ (ان ) راهنلا فدنني ملام هيف

 هضراعبو ڵ ليق اذكه دسب ولو ًاتللطم هدوجول تلع ولو ث راطنالا دبي مل هفادتنا
 النن ماص نا نهو ٨ اناسحتسا كالذ اولاق : ةأكو و ( ميطورش ىلع نونم .ز » ثيدح

 معلا ضرغلا ءادا دعب لضفالا ناف هب لغتشاو راطفا هخسن وأ لهذا ن ء ف.ذ

 عباسلا بابلا
 ةدابعلل تا وملصلا هيف عمجن دجسم موزل اعرشو ث ناكملا موزل ةغل فاكتعالا

 ةالص وهو دكوالا كرتي الئلو اهيلا جورفلا زاوج ىلع ءانب ى ةعامجال جرخم الئل
 . مايأ ةثالث ىلع مزعو موص عم كلذو ث هتهج نم الا ضرف ام ءىش ىلا ةعاجا

 لكففزوجي وأ (ح) و (ش) و(م) و (ان ) ادعاصف (قا ) ةليلو موي وأ . ةرشعوأ
 جورلا بوجول اهيلا جرخي الئل ةعمجلا دجس صتخيو اضيأ هريغ ىف وأ . دجسم
 :ضوعب دنع مودنالب ولو وأ . سدقملا تببو ىوبنلاو ما رلا دجرللاوأ . اهيلا

 & فاكمعالا ىف موصلل طرش ال لاح ةعقاو ناضمر ىف ملسو هي هلع هللا ىلص هفاكسعاو

 دعب فاكتعالا ىف ةرشابملا نع ىهنلاو ث هيف هلف هنال ناضمرب ض أ صتخيلف الاو

 زوجي ال اولاق لب ڵ فاكتعالا يف موسلا بجوي ال ناضهر ىلايل ةرمثابملا ركذ
 (قا) مرحملا هنم عنم اكاليل ولو عاجا فكتعا

 ةليلل رخاوالا رشعلا اصوصخ ناضمر ىف ايس الو ث هيلا بودنم نونس ه وهو
 تشب ملسو هيلع هللا ىلص ناكو نهراتوأ سمتلت ڵ هل رغغ هلل اهماق نم ناف : ردقلا
 لدب ةثلاث ىورو « ةسماخ وأ ةعباس وا ىقبت ةعسات ىف اهنا ه ىور ث نهيف هداهنجا

ءافشا ىف تناك رخآ نم دع اذاف (ق) رهشلا رخآ نم وأ . نهوأ نه دعلاو ةسماخ



 ٢٥٩ ( اهكرت ةيصعملا رذن ةرافك)

  

 مدع فوخ (م) ههركو ث ىلوأ وهو اهراتوأىف تناك لوأ نم دع اذاو ڵ ةرشعلا

 رذنلاب ءافولا بهي هناف هب رذن نا بجاوو ث هيلا عرشلا بدنل دودرم وهو ث ءافولا

 قرغتسا ىف ةكالللب هبشت هيفو (ص ) ىلع ةرافك الب ةيصعملا ىف هكرتو ةعاطلا ىف
 لاق ىلع نب نلا لق ث ىنبني الامو تاوهشلا نع فكلاو ةدابعلا ىف تاقوالا

 نيتجح جح نك ناضمر ىف ةرشع فكمعا نم » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هنال ناضمر ىف ةنس ىف فكَس ملسو هيلع هللا ىلص هنا يورو « نبترمع رمتعاو

 ىذالا ماعلا ةرشع كردتسا هناك نبرشع ناضمر ىف لباق نم فكعاو ى رفاس

 نيترم هتوم ماع ليربج ىلع نآرقلا ضرع ى ملسو هيلع هللا ىلص هت وه ماع كلذو
 ةرم ضرعبو ارشع فكتعي كلذ لبقو ڵ نيرشع هيف فكتعاو

 هنم دب ال امع لاؤكهنم دب ال ا جرغيو ث ركذلاو نآرقلاو ةالصلاب صتخيو

 لعفي لب ةاصمو هيزعت وحنل فقي الو ء اهل نيعت تيم ةالصو ةعمجو ك لاحلا ىف

 جورلا هضقني وأ . هلايعل ولو هنم دي ال ماعطو ةرايطو ناسنالا ةجاحو ث ايشام

 هخسنو ملع سردك اهلكر لا لامعأ هيف لني وأ .اهبوجول فيعض وهو (م) ةممجلل
 هجراخ تناك ةدابع لكل جرخي وأ . نيعتت مل ولو اهل جرخيو هيف ملعلا سلجب نايناو

 ء سنن ةوق رجأتسك ةدابعلل سننلا لعج فاكتعالا نا ىلع ءانب ء هيلع نيعتت ل ولو

 ةدايع هلرأ (قا )ضيرم ةدايعكه يلا جرخ هيف اهنم نكي لاف دجسملا ةدابعلا لصاو

 جراخل هنمو دجسملا ىف ولو هيف منا الامب ثدحتلاو هنم دي ال ام ىلا هةيرط ىلع ضيرم
 حاكن دقعو سأر لسغو لحكو نهدو بيطو اناق ةحاح ف هلمجأ 7 أو هنم دبال ا

 ازاجو (ق)ال وأ . اعيبو ءارش اضيأ هيف زيح ( م) و ةدابع هنال (ان ) ضعب دنع

 هنم دب الو ةدابع ماص ن . هنال مونو توقل

 قاكعا ال » ثدحل حيسلا وهو (ح) و (م) و انمج دنع طرش موصلاو
قلطمب لب ناضمرب صتخي ال فاكّعالا نا ىلع ثيدحلا اذه لدو « موصب الا



 ) هركم و هنع عنمم امو فكت.هلل زوجب ام ( ٢٦ ة

 موص ال ذا همزل زاي مل ليل فاكَنعا رذن ولف ه ناضهر ىف الا فاكَمعا ال لاق الاو موصلا

 طرش ناو (ق) ال وأ . هلزنب شعتو (ق) انضعبو (ش) هديب مل نا ال وأ . هيف

 هيف عنصيو هتيب ىف تيبي نا طرتشي نا لثم زاج ةرايزو تيم ةالص فاكتعا منام
 دف رذع الب هفكَتعم نم جرخ نمو (ق) (ص ) وهو مجلا هبو الوأ . انل بسنو
 (قا) ةليل وأ موب نم هيف جرخ ام مامت وأ . ةعاسلا مامت دنع وأ .هجورخ لوأ هفاكتتعا
 رصتقتال راهنلاو ليللا نه اءزج نيرشعو ةعبرأ نم ءزج ىمه و لادتعا ةعاس ةعادلاو

 ز هقيقد نوتس ةجرد لكو ث ةجرد ةرشع رم ىمهو 4 فيصلا لولتت الو ءاتشلاب

 صالخالا ةروكو تايقابلاكو رثوكلا ةرودك افرح نيتس ةءارق ردق ةقيقدلاو

 ردق ةعاسلا اضيأ لاقيو ء ةءارقلا ىف طسوتب كلذ لك امح « هللا الإ هلإ ال » كو

 نيليم ريس ردق وا ، ةرم فلا س
 وأ . هل دارب ام وأ ث هب ىدوأ اددع تيم نع فكتعي و هنع غ "امع هر 3

 بورغلا لبق لخديو (ق) موصلل نوثالثو اليلق ولو فاكتعالل نوثالن هنع ,

 (ان) دمب مويلل وهو ليللا ضعب ىضتني الئل ةنس ولو ادعاصف رهش فاكَعا ىوان

 هننتكي مل ليل لخدي الف ليللب موص الو موصلاب هنال رجنلا لبق وأ (ش ) و (م) و
 عولط نم مويلا نال هلبق ماي ألا ىوانو (ق) هلبق مويال ليللا نا ىلع ءانبو ، موص

 هتالص دعب وأ . مويلا ضعب ضقني الئل رجفلا لبق لخديف 2 راهنلا ىنع رجفلا

 نم مويلا ناب لوقلا بسانيو ى كلذ لعف هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىور امن
 هلعف ىف ليلد ال لاقي دقو ى صقني الئل رجنلا ةالص دمب ردابي سمشلا عولط
 ىون ناو ع رجفلا ةالص نم فاكتعالا ىون لهل ىردن ال ذا ملسو هيلع هللا ىلص
 تقو بقع جورملاو (ق ) فالخ الب بورغلا لبق لخد رثك أ وأ لقأ وأ نيرشع
 ةالص دعب جرخ ع رثك أ وأ رحاوالا رشملا فكتعا نمو ددملا متي ام ردقب لوخدلا
 مزليف ءارحص ىف ناك ناو 0 هفاكَمعا دجسم ىف دنعلا ىلصي ناك نأ ًاجاسحتسا ديعلا

 ) قا )دسف هلق نا وأ ( ش ) هدمب وأ ) ( ثب ور .ةلا دع زاجو اهيلا جرخي ىتحهنكَتعم



 ٦٦١ ( فاكتعالا تادسفم يف لوقلا )

 لصف
 مادهنالاو رييختلاب ةرافكلا نم ناضمر ىف عماجملا مزل ام ادمع اراهن عامبجب مز

 ىف رفك ال امك ناسنالا هنيع ولو هللا نم تقولا نيعم ريغ هنال رفك ال نايصعو

 وه وأ (م) طق مادهنالا وأ . بيترتلاب وأ (ان )هتقو نيمي مل ذا ءاضقلا داسفا

 (قا) رمت نم اعاض نورشمف الاو ةندبف دجي مل ناو ةبقر قتعو وه وأ . نارانيدو
 ريغ ىف فكتعا نا لام مرغ الو مادهنا ال وأ (ان ) ال وأ (م)سملو ةلبق هدسنتو

 نا ىلع دجسملا ريغ ىفو موصالف دجسم لك ىف هزاوج ةيالا رهاظ ناف ڵ دجسم

 اذكو هني مل هي عقي ل ناف ڵ دجسملا ىف فاكتعالا عوقول وه امنا عاجلا نع ىمنلا .

 افكتعم سيل جورخلا لاح ىف هناف ةجال جرخ نيح هريغ ىف عاجلاو ء هيف عقو نا

 اك فاكتعالل دوعلا ةين ىلع هنكل لقنت دق اذهو ك ناكملا موزل فاكتعالا نال

 حالصاب ةالصلا ءازجا نيب لصفي اكو ، ىروزض هنا الا مودلا نيب ليالا لصفي

 جرخ اوفكتعا اذا اوناك مهنا سابع نبا نع ىور نكل داسفلا حالصاو ةالصلا

 (قا)كلذ نع اوهف هفاكتعا يلا عجر مث لدتغا م هتأرما عماج طاغلا ىلا لجرلا

 عماج ناو ى همويف الاو برشو لك أ وحنب هم وص داسفا دمعت نا هفاكتعا دسفو

 هموب نم ءاش نا هادنبا مدهنا اذاو ( ق ) ( ص ) وهو هوي وأ . هلك مدها ًانايسن

 ناضمر موص نال هلك ناضمر م دمماب كح اذا امك ث هماما دعل ال تدسف ةالصك

 اذا امكألو يني ال هموص ناكولو هراطفا نكميال صوصخم تقو ىف هللا نم باججياب

 مدع لصالاف الاو ليلدب الا امه دحأب قحلي الف هيف مامالا دورول جح داسةب مكح

 ماقملا ريرح اذه داسقلا دعب مامتالا

 فكتعاف فكتسي ملو رخا والاةرشعلا فاكتعا دارا ملسوهيلع هللا ىل هنا ىورو

 كلذنا هيفو هداسفاو هيف لوخدلاب ىضقي نا ىلوف دعولا درجم هاضق اذاف ءلاوش ىق

  

ىذلا رذنلا ره هوأ دا و هؤاضق بجاولا رذنلاو ح هب مج وب الو ءاضةلاب حرصت ريغ



 ٦٢. 3جحلاو ةرمعلا يف سداسلاو سماخلا نكرلا) (

  

 هلوقل كلذ لعلو اعامجا هئادا وأ هئاضق بوجوب ليق ث ةيصعمل ال هسفن ناسنالا همزلا

 لخدي الو ةنيرقل الا بوجرلا ىلع لمحي نارقلا ف حدم امو « رذنلاب نوفوب » ىلاعت

 ناسنالا ةجاحو لسغل وأ . ًالطم هنم دبالاملالا ؛ذاكعا دجسم ريغ فقس تح

 اذكو 2 راطفالل هتجاحل هب ماقملا نكمي مل ضرمل هنم جرخيو ( ش ) زوجي وأ ( ان ) طقن
 هربلا بقع هيلا ردابيو ء سافنو ضيحو ةاوادم وأ سجنلو جراخ ىلا هندب ةجاحل

 (ق) مرحم وأ . جوز عم وأ اهدحو ولو فاكتعا الو ء ىضمام ىلع ىنبيو ريهطتلاو
 وأ .ةرافك الب ملكت رذن ناف الوأ . ةمالس هف ىأر نا هفاكتعا ىف تمصلا رذنيو

 تمصلاو سمشلا ىف مايقلا "لجر رذنو ( قا ) ادحاوف ءاش ناو نينيكسم ممطي
 موصلا متيو ملكتيو أ سليو لظتسي نا لسو هيلع هللا ىلص هرمأف عوصلاو

 س ناسلا سماخلا نكرلا
 شاو ةرمعلا ف

 هنال نآرقلا ىف تركذ ولو تنسو تبدن وأ ( م ) ضرفت م وأ . ناضرف امه

 هيك الب تنسو تبدن وأ ( م) ةدك م يعو ةبجاو ريغ هنن لمو يلع لل لص
 اهموزل هتحت اهلوخد ىنعمو ( قا ) ( ح) ايحب مرحأ اذا اهلاطبا مدع ايعمامناف امهيلعو
 ىبس ءازجاو ماع ىف هعم اهنوكو ةرمع نم هعم دب ال الزن ولو جح لك نوكو « هموزلب

 ء هرهشأ ىفالا حصت ال اهنا ةيلهاجلا داقتعا ىننو ؛هنع ةياور ىف ضوب دنع ايل فا وطو
 فقاولا نظ بونذلا مظعأ نمو ء ةر ;نآلا رمأب هبش اهب سابنلالاواهعيلا جورلا ىفو
 نم » ىور همدعو ةرفغملا ىف كشلا بجاولا ناف ء هل رفني مل العو لج هللا نا ةف رعب
 نمو ايفاو تام نا ىأ « همأ هتدلو مويك هب ون ونذ نم جرخ ؛ قسفي ملو ثفرب 1 جح

 نع فعي لو ادش هنع لبقي هذخاو ناو { ةذخاؤم الف دش هنع لجو زع هللا لبق

 رخآ رفغي و بن ذ ا دلا ىف هذخا ناو ءىش نود اش هنع لبق نا روجحيو ئ ءىش



 ٢٦٢ ( فاكم ريغ ىلع جحال )

  

 ادبع نا لجو زع هللا لاق » لوقي لسو هيلع هللا ىلص ناكو ( ق ) الوأ ( ص ) وهو

 ؛ مورحم ةره ماوعا ةسمخ لك ىف يلا دنيال ةقزر ىف هيلع تعسوو همسج هل تحص

 هتمذ ىفو تام نمع اوجحي نا بناجالاو براقالل صخري ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 مدع ىفو صوب ملو جحي ملو تام نم يف ديعولا عم ىنعي رذنلا وأ مالسالا هجح

 رذنلاب ءافولا

 باب
 غابل دعب عاطتسا نا هيزجيو « حص لعف فيكم عو جح ناو لةطك ىلع جحال

 هلهأ هب جح ىص اما » ملسو هي هلع هللا ىلص هلوقل انمجو ( ح) الوأ بوبحم نا هب و

 الو ( ق ) كاردالا دعب عاطتسا نا ى أ « جحلا هيلعف كردأ ناو ء هنع ترجأ تامث

 نأب هريغ وأ اهيلو لمغي فيك ال ريغصلو هل مرحي وأ . حصي مل لعف ناو نونجت
 مارحالا ىف زوجيال امم امهعنميو مرحلا سابل امهبليو ايهنع يليو امهل الثم جحلا ىوني

 ثيدحل باوثلا املو هلو ( ق ( مرحلا ليبق عيضرلا دي ربح هلو ث هسفنل همارحا دعب

 دعب قاطا نا هزجي وحص لعف ناو دبع الو « مهل لم امواولمفام ةمألا هذهل نا »
 © بورغلا لبق ةليلق ةدم كردا وأ هازجا ةفرع لبق قتع ناو ء ثيدحلا ىف اك قتع

 ناو عيطم ريغ الو ث هلبق ىنمب هتببمل مدو قاتعالا لبق همارحال مد هيلعو
 ها رجا هفلكت

 دعب هنم قبي نا اضيأ لصالا نم وأ . لاملا ةلضف نم ةلحارو داز ةعاطتسالاو

 ٠ جحي نا ىلا نولك أيونوعيدي ام قبي نا وأ . جحي نا ىلا هلايع هتلغ ىنكت ام يبلا

 هيلا عاطتسا نم » ىلاعت هلوق ريسفت ىف لوقي ام ًاريثك لسو هيلع هللا ىلص ناكو

 (م)ندبلا ةحص وأ . زوجي ال فلكت ةلحار الو داز الب جلاف « ةلحارلاو دازلا » « اليبس

 نا همزل ندبلاب ال لاملاب ردق نمو ( قا ) ( ان ) ةقرلاو نمالاو نه وأ . ةنالثلا وأ
. ةيلام ةعاطتسالا نا ىلع هب ىصوي وأ . ةداعلا بسجب ءافش جري مل نا هريغ جحي



 ٢٦ ) جحلا مورل طورش (

 ىلصيال ام ةيلامو ةيندب وأ . ةيندب اهنا ىلع حصي الوأ (ان ) نس لف ناو الوأ

 | ( قا ) ثيدحلا امهدريو هريغ نع دحأ

 ديب مل وأ ے حص نديبو لاب لوق ىلع جحلا همزلو ةقفرلاو نمالا دبي مل نمو

 نه دجي ىتح اهرخأ وأ اهب ىصوأ ، سكعلاب وأ لوق ىلع ندبلا ةحصل همزلو لالب

 مث ءادا جحي نا بدن و ث افالخ ( ت ) اعامجا ليق اعوطت هريغ نع زاجو ث هنع جحي
 الوأ . ةحاركب هسفن لبق هريغ نع حصو اهب ىصوي وأ {ةثلانلل هريغ رجاؤي من ًاطايتحا
 ىلع لمحو « كريغ نع جح كسفن نع تججح نا » ثيدحل الوأ جاتحا نا الا

 نكل اهب فحصم بتكو دجسم ءانىك اندنع ةرجأ زاجو ( قا ) جايتحالا مدع

 ركذ فالخب اهريغ و ةدابع ةلجلا ىف نان وكي الثم ءانبلاو ةباتكلل نا هيفو 2 ةهاركب
 هريغ نع جحلا سيل هنال هسيل ( ت ) نيدلب لك أ هنال الوأ . تيبلاب فاوطلاو هلل
 نكل ةالصلل سانلا بايث لسفي نك 4 هريغ نع اهلمعي لب هلل اهبف برقتي ةدابع

 اذهو ركذلا نم دب الو ةرجأب حبذي نكو ك اذهب فلاخ لسفلا ى هللا ركذ مزليال
 ( ق ) ةدابع حذلا نا ىلع ليثملا

 نا ىنخي الو « ايجاحو اهذفنمو ء اهب صوم ةجحم ةدجلا لخدي هن ا » ىور

 ىلوتم ريغ نع زاجو ى عيطتسم ىح نع حصي الو ء اهجحي نل لاملب ذافنالا ردابتملا
 دهشيو ڵ هنمو رابخالا همزاي ال وأ ء كلذب هتراو وأ ث هربخيو نارفغ وحنب ءاعد الب

 ىلعالا الوأ . هل فوطيو نالنل كلذ لعفي هنا ث ةرايزلاو فوقولاو مارحالا دنع

 ريغ هتوج كالهي امناف ىخارت وهو ٭ سكعب و لجرلا نع اهنمو ( قا ) هنمو ىلوتم

 ىروف وأ . هنكم عم ملسو هيلع هلل ىلص هريخأتل ) ص ( وهو صوم الو جاح

 بجي امناو( قا ) ءاضق وأ . ءادا هاون هرخأ ناف هيلعو ةنسلا ف تقوب هصيصخت
 نا وأ ) ش ) و ) م ) و ) از ( مرحم وأ جور اهيف نكي و ولو ةنومأم ة ةقفر عم اهيلع

 ( ق )( ح) اهعم بهذي ًامرحم وأ ث ًاجوز تدجو



 ٥ ٢ ) جحلا رهشأ ركذ )

  

 ، نيكر شملل اهنمةروع وهام وأ اهسأر فشكب الا هدجت التناك نا اهنع طقسو

 امام ىف ناك ناو ى ةروع وهام فشكب الا هدجيال ناك نا لجرلا اذكو مهبئان وأ

 لامب ةكم ىف عوجرلا ريخات دجي نم اذكو 7 ايهمزل فشكلا نع ةارادم ناعفدي ام

 اضرأ ءانمالا عم وأ ى امهدحأ مم لغنلا جحت امناو « فشكلا كلذ لوزي ىتح ةقفرو

 نامحرلادبعو نانع م رمع نهجحااك ءانمالا م مل۔وهيلعلا ىلص هللا لوسر ءاسن جحل

 لحيال هنال كلذب قيرفت ال هنا هيفو ء نينمؤملا تاهمأ نهنأب قرفي دقو ، فوع نبا

 ءةمالانم دحاوب وللا نهل زوجي ال نهنالو ى مهمراحم ىلأ نورظني كن هيلا رظنلا مه

 ك هب ىصوت نا اهب رفاسي نم دب نم ىلع بجوأ ةلحارلا و دازلاب جحلا بجوأ نمو

 نا الا ىح نع دحأ اضرف جحي الو بطوخ ولو كرشم جح الو 2 اناسنا جحت وأ

 لوق ىلع لامب همزل وأ ڵ لبق همزل دقو هؤرب ىجربال ضرع وأ ث ربكل ردقي

 ملا « بوكرلاقيطي ال خيش وهو 4 يأ تكردأ جحلا ةضيرف نا » ثيدحل هب ه۔وزل

 لصف

 ةفرع دعب روما ءاقبو ث ةيآلا رهاظل ةجحلا ىذ عم ةدعقلا وذو لاوش هرهشأ

 مم وأ (م) هرخآل ةضفالا فاوط ريخأت زوجيف ؤ ىنب تيبمو رحنو قلحو ىسرك
 رشعو ةسن وأ . ةرشع وأ . هجح دسف اهنع رخا نف ڵ اهرخآل زوجيف نيرشع

 ث دحالب ريخأتلا زوجيف انل ) ق )ااو ) ش ( هجح حص ليللا نم ًاعزج كردأ نث لاي

 نمو « دسنيف عمابحي وأ ( ق ١ ( مد هالب لوصوب مزلو { هلها لصي \. رخآ ماعل ولو

 (ش) و ( ان )النن ريصن اهتقو لبق ةالصل مرحا نك هل ةرمع دقعنا اهلبق هب مرحأ

 لطب وأ . فعض وهو ( م ( ةيجاو ال ىلوأ رهشالا نا ىلع اجح وأ ( ص ) وهو

 سابع نبا نعو ( قا ) ةالصلا وحن ىف اذهو (ص) وه ( ت ) ةرمعلا ةينو هتقو مدعل

 ريركتب ةنسلا لك ىف زوجنو « هرهشأ ىف الا جلاب سانلا مرحي ال نا ةنسلا نه »

 (ق) ضرف اهنا ىلع ةرم وأ . هترمع الا الف هرهشأ ىف الا

٣٤



 ٦٦٦ ) جلا تيقاوم رك ذ (

  

 ةنسلا عيمج ىف اهب اومرحي نا ةرمعلا ىف سانلل صخري ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 نب سنأ نعو ى رهش ىأ ىف ةنسلا ىف ةرم هانعم ليقو ث ةنسلا ىف اهورركب نا ىأ
 بجر ىف رمتعي » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك « انوم ةباحصلا رخآ وهو كلام

 ؛ ناضمر ف رمتعيلف جحلا هتاف نم لوقي ناكو ى لاوش ىف رمتعبو ناضمر ى رمتعيو .

 « ةرمع رهش لك ف » يلع نعو « ىعم هجح لدعت ناضمر ىف ةرمع ناف

 لصف

 لحارمرشع وا عستو اهنم لايمأ ةتسب ريغصتلا ةغبصب ةفرلحلاا وذ ةنيدملا لهال

 قيرط ىف ليسلا هفحجا عضوم ناكسف مضب ةنحلا ماشلاو ، تيقاوملا دعبأ ةكم نم

 لهال ىمهو امنيب ءاملا ناكساو ةانثملاو للا حتفب ةعيهم ىسو اهنم ثالث ةنيدملا

 ء اهيلا برقأ اهنم نيتلحرم لزانل فاضيو ناكساف حتفب نرق دجو ء برغملاو رصم

 ‘ "نيتلحرم لبج ةحوتفم ةزمهب ل , لاةيو ث ىلوالا ل ناكساو تاحتفب ملي ن .رملاو

 ه ىلص وه نهتقومؤ ( ق ة ) ) ش ) قيقعلا وأ . مجلا دنع قرع تاذ قارعلا لهأو

 مزلي ال هناب ثحيو ( ص ) وهو هلاب قاردلا هحتفل رمع نيتاه ىدحا و . ملسو هيلع

 نا هملعل لسو هيلع هللا ىلص هنقومو ماشلا حتف هناف ے تقولل هن وك محنافلا هن وكنم
 عرشلا عورفب بطاخم كرشلا نالو اهنم جتحيو ى حتفت دالبلا

 لها نم » لوةي م ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ى دلب نم ولو زاج نهلبق مرح أ نمو

 7 نا نتاثع . « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ش ةجح و ة ةرمعب ىصقالا دجسملا نم

 اقعنال عجر ولو (م) و (ش) و (ان ) مدف نهدعب وا . نامرك وأ ناسارخ لثم نم
 . مد الف مرح و عجرف زواج ناو عجر نا مد ال وأ . هعوجر ىف ةدئاف الف مارحالا

 ( قا ) عجرب 2 وا (م) كلذ حبق ملع نا وأ . ًاتلطم همزل وأ

 (ق) مدلا مزليف ديك أتب نس وأ . هكرتب ةرمعلاو جحلا لطبيف ضرف مارحالاو

ناك نم » ملسو هلع هللا ىلص هنعو . وهو مجلا دنع هنم مرحأ نهنود هلزنم نمو



 ٢٦٦٧ (مارحالا هب حصي ام_ ةكم ىلا ددرتملا مكح )

 نا الا ةكم نم وأ . ةكم نم نولهي ةكم لهأ ىتح « هلهأ نم هلهُمف تيقاوملا نود

 ىلا اهنم مارحالا كرتو هتاقيمب رم نمو (ق) تاقيملا لبق مارحالا زاوجل اهلبق ءاشي

 رورمب مارحالا مزلي ذا ث مدف هل اسل رخآ ىلا تاقيمب وأ سكع وأ ى هريغ تأقيم

 نيع وه هانعمف « نهيلع رم نلو » ثيدح امأو ثيدحلا ىف امك تاقيم قئطم ىلع

 هل لحي الو مرحياف هلهأ نم نكب ملولو هل وهف لوالا تاقيملا لصو اذاف ع تركذ ام

 هريغ تاقيم رامل نا ةيكلاملا تعزو ى ىدنع ماقملا ريرحت اذه ىناثلا راظتنا

 هتاقرمل ريخاتلا

 الي وأ . مد همزل وأ . ءاسا الاو (ان ) مارحاب ددرتلا رثكي نم ةكم لخديو

 لبق فاوطلا ددرتلا رثكي نمم هوحنو باطحلا ىلعو ( ©) ل (ق) او (ش) مارح

 ىؤر وأ . ىنملاوجرخ اذا اهنم جحلل مرحي ةكمب نمو ث ةرمع الو مارحا الب جرخي نا

 لحل جورخ اهيذو ىلوأ ةيبيدحلاو ء ةينارملا وأ ميعنتلا نم ةرمعللو ( ق ) لالهلا

 نم مزلو ، 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 ط قف فاوطلا ةدج وحن ىلا بهذيو ةكمب
 اهرركت مزلي ال ذا اهرركتب 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 ث ماقملا ريرحت اذه
 الب ةكم لخدي نا رذع هل نل صخرو ى لجو زع هلل ايظعت كسن ريغب هلخدي نا

 لخد اهيلا عجرو جحلا لبق ةكم نم ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلا راز نمو ث مارحا

 ةرمعلا هذهو ك هريغل رمتعيو هريغ نع جحي ناك نا الا ىده همزلو ث ةرمعب امرحم

 هيلع ىده الف جحلا ال هل

 لصف
 السغ ذم اسبلي مل نيليسغ وأ نيديدج ىف بدنو ى مارحالا ف ةروع رتاس ىنكي

مارحالا دارأ ناو ء ندبلا معي وهو ءأدرو ادعاص وأ الفاسف وةحلا نم وهو « رازاك



 ٢٦٨ ) نارةلاو دارفالا ىلع مالكلا (

  

 ةفد امهب فحتلاو رخآلا ىلع امهدحأ لعج ى ةرم امهب فاحتلالا نكي نيبوث ى

 ةطيخم نكت مل نا زاج هيلع تلا ةندلا هباين ىف مرحا ناو ء رخآلاب امهدحأ دشي الو
 ةالصالب زاجو (ق ) (ش)و (م)لغن وأ ( ح ) و (ان) اضرفولو ةالص دهب نسو « هيلع

 اب
 وأ . قاب همارحاو ةرايزلا فاوط لبق فاوطلا هل هركيف جلاب مرحي مرحي نا دارفالا

 .رشعلالبق لخد نا وأ .فاط الك اذكهو نيتمكر دمب ةيبلتلاب ددجيف فاوطلا هلطب

 نارقلاو 2 مدف ىمسو فاط ناو ( قا ) اقلطم لوخدلا فاوط فوطي وأ . فاط
 ( ص ) وهو جحلل دى ديت الب امرحم بيو اه ىعسيو فوطيف ةرهعلابو هب م ارحال

 .دعب الا فاوط الب وأ . ضعب ( ص ) و ةورملا ىف اهيهس نه هغارف دنع هل ددبي وأ

 ( قا ) سب ىمسو فاوط اهيفكي وأ . لحيف جحلل مث اهل سيو فوطيف رجنلا
 ةيورتلا موب مرحيو اهيعس دهب لحيف ى هرهشأ ىف ا۔مب مرحلا جراخ مارحا عتقلاو

 ىفاهب مرحأ وأ . جحي مل وأ هلصو نا ال ىده هياعف ث هدلب لصي نا نودب جحلا
 اهما نا همزل وأ . اس غارفلا لبق جحلا اهيلع َإخؤا نا الو ( ص ) وهو نهديغ

 ىفاهمنأ ولو وأ . . جح نا فيكف هماع نم جحي لو ث هله أ لدو ولو همزل و أ . نهيف
 الك فا وطلابو ث هلالحال مرحملل لحي الام عتم : هنال ىسو ( قا ) جلا رهشأ ريغ

 جلا ل و= ز زاحو ث هلحم ماس غلبي ىتح لحي لاي ايده قاس ناو ى هب روه لهس وهو ءاش

 .ليلد الب صيصخت وهو ةباحصلاب صتخي و أ . اعتمت ىسبوهدورول ( ص ( وهو ةرمع

 ىفو ( قا ) ادرفم ولو امتح ةرسل لحي ىدهلا قدي مل نم لكوو أ . مجلا هبو هركي وأ
 (ش ) و ( ح)و( م ) عنم ( ق ) رخ الل امهدحأ فادراو ة ةرمعلا خسف

 ىعسو فاط ث جلا مايأ ا تضم تح ضرم وأ ودع هسب جحي مرحأ ن هو ث ةعبرال ا

 هايسيو ( ق ق ( ) ص ( وهو الوأ ا . ات كالذ ىحسلو ىد هاو لاف ن اق ن 1 لحأو

 هلوق ىف راصحالا دعب نمآلا ىلع ةلخاد ءافلا اهبترتل ةيآلا هيلع تجرخأو ًمطق ةغل



 ٢٦٩ ( مارحالا ىلع مالكلا ]

 مليأ ةثالث مايصف دجي ل نف » هلوق اهيلع ىنبل ةعتملا ركذ داعا نوكيف « متم :مأ اذاف »

 هب لوعملا عتملا ىنن نم هجو اذهو حلا « " ت

 لصف

 ،الوهجم ولو ىحاص وأ نالف مرحأ امب زاجو « ايهيلكو أ ةرمعلاوأ جحلاةينب مرحي

 ناو ( ق )( ص ) وهو الوأ . زاج هركذي ملوءاوت ناو هب مرحأ ام اهيف ر ك ذي ةيبلتبو
 نكر ريغ اهنا ىلع هنكي وأ . هكرتب جحلا دسفي نكر اهنا ىلع ث ًامرحم كي مل بلي م

 باوجىمو ( قا )(ح)ىدلا قاس نا هنكي وأ ( ش ) مد الوا ( م ) مد اهك رتبو
 بلا نم ةماقا دعب كتعاط ىلع ةماقا ىأ « كرل مهللا كسبل » ميهاربا ءادن نم ل

 « كل كيرشالكلملاو كل ةمعنلاو دجلا نا كيبل كل كيرشال » همزل ىأ ناكملاب

 ضحم فانئتسا ىلع وأ « لمج هيلع اهرسكو ردقملا فرملاب ليلعتلا ىلع ةزمهلا حتفب

 (ح)اهلع ةدايزلو ليلهتو حيبستك لدبلا زوجيو ( ق ) ( ص ) وهو مجلا هبو
 ( قا ) لدبلا ال ةدايزلا ( ت ) الوأ انضعبو

 كردعسو كيبل » ملل وهبع هللا ىلص .يبلا ةيبلت ىلع ديزي ةباحصلا ضعب ناكو

 هللا ىلص ناكو ، هيلع هدري الو كلذ وحنو « لمعلاو كيلا ءابغرلاو كيديب رلاو

 ك رانلا نم هب ذيعتسيو ث ةنجلاو هناوضر هللا لئسي ث هتيبلت نم غ رف الك ملسو هيلع

 « لسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلع يلصب نا هنيبلت نم غرف اذا ىلملل ةباحصلا بحتساو

 ) ص ( وهو ي هل ادحأ وعديل لبقتسا نيحو ث لاع ىلع ايسالو توصلا عفر بدن و

 ىدجسم ريغ دجسمىف عفري الو ث اهسفن ةأرملا عمستو ( ق ) بجو وأ .فارسا الب

 مالسلا دري الو حاحلا الب رثكألا بدنو ،هيلي نم امهريغ ىف عمسيو ك ينمو ةكم
 لم ايبلم عمس وأ ايداو طره وأ انرش الع وأ هتلحار تراس الكت بدن و ث ةسلتلا ت ح ىتح

 هتنا انك اراهن وأ الل مون ; نم هبتنا وأ الغن وأ اضرف ىلص وأ

 ةيبلتو ( قا ) تايصح عبس ماما وأ ىمرلل ةرجلا لوصو وأ ةفرع لاوز عطقتو

 



 ٢٧٠ ) مرحملا نع عنميام ( .

 . اهبرق نه مرحأ نا وأ . اقلطم ةكم تويب وأ . ( م ) و ( ح) مرحلا لوصو ةرمعلا

 رءتعملا ىلي » لوقي لسو هيلع هللا ىلص ناكو ( قا )( ص ) وهو ( ش ) رجهلا وأ
 « ةبقعلا ةرمج ىمري ىتح جاحلا ىليو ث دوسالا رجالا لتسي ىتح

 لصف

 نارفعز هسمام وأ اقوط وأ اسونرب وأ ليوارس وأ ةماع وأ اصيمق مرحلا سبلي ال

 بيطال نهدب هدا مارحالا دارأ اذا لسو هيلع لل ىلص ناكو « بيط وأ سرو وأ

 تبهذ ناو ةآرملا ىف رظنلاو سابع نبا هزاجاو ى ناحيرلا ش رع نبا هركو ى هيف

 نم هبايث ىف وأ هيفام لسغ مارحالا ديرم ىلعف (ان ) ز . هريغ وأ لسنب ةحئارل
 ءىنلا رماب هلس دعب هنول ءاقب نوكي الف بيط الب هنول ءاقب هرضي الو ص بيطلا

 ىنعم اذهو هلبق [ وأ ] مارحالا دنع بيطتلا زاوج ىلع اليلد ملسو هيلع هللا ىلص
 ( ق )( ح) نوالا بهذي ىتح هركو أ . هنال هرثأ هيلع ىتبي امنا خيشلا لوق
 نم هتيطغت زوج وأ ( ص ) وهو ( م) و( ان )هتيحلو هيجو وأ هسأر ىطغي الو
 مرحملا هجو اوطفتال » ملسو هلع هللا ىلص هلوق هدريو ى ايهفوخد الب نيبجاحلل نقذلا

 (ق ) اي ًارلم ث ثعس هناف تام نا

 بساني امم اذهف ى ءازج الب هب رف نتنل ايهتح امو مفلاو فن ;الا ةطغت تزاجو
 لمح زاجو ادش هسأر وأ هندب ىلع دشي الو ى هبجو ريغ هسأر نه لجرلا مارحا نأ

 الو ك ابوث هلع ل الو مزتحي الو ڵ هسابل كلذ سبل ذا هسأر ىلع هربغ وأ هماعط

 هنا » لسو هيلع هتلا ىلص هنعو ث ديلقت الب هكسمأ فاخ ناو ث اسوق الو ًاتيس دلقتي
 الو ذيواعت الو 2 هديلتت هسبلو « هوح وأ فو ان حالسلا سبلي نا مرحال صخر

 اعمطق سيلو نيبعكلا تحت ايحمطقيف نيلعن دبي ل نا الا نيفخ سبلي الو زورح
 . نيلعنلا دوجو مم اميمطق ول عيض امناو هب رحأ لسو هيلع هللا ىلص هنال ث ايمضت
زوجحنو ( ح) هلع وأ ( ش ) و ( م ) د ( ان ) نيلعن دجو نا الا امهسب ال ىلع مد الو



 ٢٧١ ) مارحالا دنع هركي ام (

 زاجو ؛ فللا سنج نم ىهو « بعكلا قوف نكت مل دولج مم ةبكرملا لاعنلا هذه

 . نطقب وشحم ديلل ءىش وهو « زانقلا ال مطق الب فلاو ليوارسلاو صيمقلا ةأرملل
 بهذ ىلحو « بيط وأ سرو وأ نارفعز هسم امو باقنلا الو ء نيدعاسلا ىلع روي

 ةأرملا بقننتال » لسو هيلع هلل ىلص هنعو { لحكو ةنيزو ريرحو امه ريغ وأ ةضف وأ

 تبحأام كلذ دعبسبلتو « بايثلا نم نارفعزلاو سرولاهسم امو نيزافقلا سبلت الو

 ىلتنتو ‘ نينخ وأ ًاصيق وأ ليوارس وأ بلح وأ ازخ وا رفصعم بايثلا ناولا نم
 تناخ نا قوف نم لدسب الا هيطنت الف اهيجو نم اهمارحا امناف اهرعش و اهسأر

 سم الب ةنتف
 امطق فقس وحنبو (ق) (م) هركوأ (ان ) هسأر سمي ال امب لظتسي نا زاجو

 م هرعغ ةقفن هيف ولو ر لمح زاجو « الح هماعط الا ائدش هسأر ىلع مضي ضر الو

 ىلع هدشو (قا ) مدف الاو هري ةقنن عم ال وأ . هتقفن نم رثك أ ال وأ . هتقنن

 الو ى مدف ةراجن وأ طقف هريغ ةقنن هيف وأ هقوف ناو ث رازالا تح امهريغ وأ هيوقح

 هيلعو انضعب دنع هسفن ىلع بوثلا دقتع زاجو ء ضعب يف اضعب لخدي لب هرويس دقعي

 انمجو(ش)و (م) الانسابل ىف اذه انبون دقعن اهو لو عضوم ىأ يف هدقع زوجيف
 سنا هركي ناكوء سبل الب سونربو ص.مقك طخو دوةعج ءادترالاو فاحتلالاو

 هل سابل ريغ نم مرحم وهو ص هيلع حرطي نا

 لصف
 مد الب (م) و (ان ) ثالث لسنيف هتدارا دنع بيطتلاو بيط ىلع مارحالا هركي

 ٭ امرحم حبصيف ملسو هيلع هللاىلص هسأر بيطت ةثناع نال (ش) و (ح) هركي ال وأ

 زاجو ڵ بيطي هناف رجحلا ليبقت دنع رذح ى مد همش يفو لسلاب هلاوزب بيجاو

 ‘ مدف اذذلت هنم ه.مشت نأو ( ق و ) مدلا ىن هق خبط الب طلخ ناو هيف خبط ام لكأ |

 ةيسرافلا ناهدالاو ىبرعلا ناحيرلا هنم سيلو



 ٢٧٢ ) جلا تادسفم _ ثقتلا هاقلا (

 لصف

 امهب ةالصلا زوجت ال ثيحب اناك نا امهتلازا تبجوو رفظ الو رعش لازي ال

 ةرعش فتني الئل (ح ) ال وأ (ان ) ةبانج وحن الب سأرلا لسغ زاجو ى مدلا هيلعو

 هللا لوسر ىأر هنا بوبأ ىنا لوق امأو ع طوحالا (ص) وه (ت) ةلق لتقي وأ

 فيك لاق نمل باوج ڵ امرحم امهب ربديو لبقي هيديب هسأر لسغي ملسو هيلع هللا يلص

 ء مارحالا لبق هجوز نم ةبانجلل لسغلا نم نوكي نال لمتحم ء هسأر لسني ناك
 « اهغشكو رتتسا لبق وأ ةروعلا غلب اذا مث هيلع بصي وأ هسفنب بصي ةفرع وحنل وأ

 لسغك هريغو كلذ ميي هؤاقلا وأ اريسفت هفطعف ثنتلا ءاقلا وه رفظلاو رعشلا عزنو

 قشي ىتح هسأر دبل نمل ىطخلاب زاجو ث ماخلا مرحلا لخدي له اوفلتخا امكخسول

 ءازجلا موزل ىفو ةرورض الب ماجتحالا زاجو (ح)و (م) هرك وأ (ان ) قلحلا هيلع

 ىدأ ,ه نهو (قا ) اهل الا زوجمالوأ | . هب و . ارعش مطقن عطقي ةر م نا هنوديف اهب ناو نالوق

 مل نا ال وأ . ءازج زئاج اهجارخإ ذإ لد ة ةدم وأ ةكوش رخ وأ كاوس وأ كحي

 ارعش الو ادلج مل عطقب .

 لصف
 هيلعو ء اعامجا فاوطلا لبق ةرمعلاو ةفرع لبق جحلا نيناتخلا ءاقتلا دسفي

 متي وأ (ص ) وهو الباق ىضق الاو كردي نإ لدبي" الو ڵ النن ولو لباق نم ىده

 . هجح متو ىدهلا هب وأ (ش ) و (م) و (ان ) امهدمب اذكو (ق) هيف ىذقيو
 لفنلا جحل ءاضق ال وأ (ص) ىلع ةأرملا هب مرحمالو (قا ) راجا ىمر دعب ءىش ال وأ

 ءطولا الا ريصقتلا وأ قالاب ءيش لكايو ليلق الا هب لق امو ىده الو هت رعو

 دحا ولا ةالصلا للحتك نالاح كلذو ث ةرايزلا اولط فوطي ىتخ ديصلاو بياتلاو

 هلوة دنع و! ى مالسلا ليق ةرورض للحت نالل ةالصلل لاتي دقو ى ماللا وهو

تايحتلا مامنا دعب مالسأ قالطا للعو نيحلاصلا وأ تابطا"



 ٢٧٢٢ _ (هنعمرحميامو ديسلا نم مرحملل لحيام )

 ١ 0 ٤ ( ةذل الب ولو رظنلا ةمادا وحنب ولو ءاملا لازنا دمعب ادسفو

 قا )مدلاهب وا ( وأ ( ان ) نايسن عامجو ( ح)جرنلارغ ىف الوأ ( ص ) وهو

 . قا ) ر كرحام لكب وه وأ ( ص ) وهو (ان ) مد وأ . داسف ةسملو ةلبقو

 سابع نبا ةلاخ ملسو هب هيلع هللا ىلص هجوزل ( ص ) وهو لوخد الب جوزيو جوزتيو

 نعم وأ هب صتخم زاوجلاف ثيدح ىف اكب طخب الوالرأ . امرحم ثرحلا تنب ةنوميم

 قوسفو ةيصعم وهو ( ق ) نمؤملا بابسب وأ . ةيصعملابو ( قا ) مرحلا لخاد مرحم
 . ركنمنع ىهنو فورعمب رحأ لادبحمال ث ءازج بضغي وأ بضغي تح لطابلا لادبيو

  

_- 

 [ ق ] بضغأ وأ بضغأ نا اضيأ هب وأ

 لصف
 لحو ًاعامجا دئاصلا مرحلا نع لحلا ديصو دحأ لك نع مرحلا ديص مرح

 هنف ( ش ) و (م) هل دصي مل نا وأ ( ح) هحبذو لحم داص ام وأ هريغ هداص ام

 هنال ( ان )الوأ « هل ديص وأ داصام الا مرحملل لالح ديصلا مل » لسو هيلع هللا ىلص

 كهلا هيدهل هداصن اكد هداصنالهدر هلعل هنا هيفو ث هيلا هادها نملىشحولا راجلا در

 لك أ ناف ث ًاحدسصلا كل؛المرحملاو ح هيلا هادهأ هن أل وأ هل هداص هلعل طاتحاوأ

 جيذ امو ةحيرج ولو هنم ىكذام وأ . لكألاو ديصلا ةميقف داص ناو ث هلكأ ةميقف

 شيعيامهنم سيلو رحبلا ديصلحو (ق )(م) امهلك أب ءازجال ناتتيم هنم رحأ الب ولو هل
 .بلاغل رظني وأ . هنم وأ . مجلا دنع ءاملا ريطو عدنفضو نوركفك اضيأ ربلا ىف

 توقلا ىف بلاغلا ربتعي الو (قا) ثكا

 وأ ( ان ) هقالطا همزل زابو رقصكد ئاصوأ ديص هديبو مرحلا لخد وأ مرحأ ناو

 رطضملا لكأيو (ق)ال وأ . ءازج هلك 7 ىلذالاو ديص مل هديب وأ (ق)ال

 مرحلا ةتيمو هدجو ناو (ق ) هتحابا درت : ذا ةعبرذلل ًادس ةتيملا لب ال وأ . مرحلا دص

 ديصو هتنيم لب هريغ هتيمو )ق ق ) اهدورول هنم ولو ىمه وأ . ىدنيو هتراهطل وهف

٣٥ 

 



 ) لالهالاو دوسالا رجملا لع مالكلا _ مرحلا دودح ( ٧ ٢ ؟

 دعبام وهو ؛٭ (قا) هلبق لحلا ةتيم وأ . هلبق ةنيلافمرحم هاكذ نا وأ. ةتيملا لبق لحلا
 ةنسو ةدج قيرطب رشع ىنثاو ء ةنيدملا قيرط ىف ةبعكلا نه فصنو لايمأ ةعبرأ

  

 ةعستو رشع ةينامع وأ ةعم وأ ةعست وأ ةفرع قيرطب رشع ىدحاو « ةماهت قيرطب

 قارعلا قيرطب

 لصف

 اهلبقو اصع وأ ديب هسم الاو ردق نا هلبقيف ةبمكلا باب ىرب ال امر جلاب ذولي

 ه نيلا نكر سمي انيمي بهذيو قارعلا نكرو رجحلا نكر هنكرل لاقيو راشأ الاو
 اهس وأ . مالسلا هيلع مهاربا دعاوق ىلع نايقإب امهو ارلغت نايناملا ايه لاقيو ا

 ةعبس متي ىتح اذكممو اضيا قارعلا نكر ايه بابلا ىلاتل لاقيو ( ق ) ني..اشلاو
 لو نهيف ةرم ولو همف وأ هديب هسم مل ناو اضيأ ريخالا ىف رجملا غارفنسا طاوشأ
 هارتالئلوىصاعملاب تريفن :سمشلاك ةنجلا نم ةتوقاي وهو ه )ق ) مد همزل وأ . ءاسأ غناه

 كانه هارما هعضوو ناك ام دو.يسو ث مهيلع مارح ةنجلا م نأ مم كلذك ك ةظلا

 غبصبو ث طقف نيلانكرو هنكر سمي ملسو هيلع هللا يلص هتيأر رعنبا لق « هب أدنبيل

 ةينبسلا لاعنلا سبليو ث نارفعزو سرو ىأ ةرفصب هتمامع ىتحهباينو هتيحل يأ

 مجلاو عيبرلا هبو اقلطم اهيف رمش ال تلا وأ . اهبف رهشال دودلا ىهو نوكسف رسكب
 . رسكلاو حتنلاب ةرباغملاب فعضو اهرعش ليزا ةلازالا وهو نوكسف حتفب تبسلا نم
 . غوبدم ريغ ولو رقبلا دلج وأ . غوردملا دلجلا نوكف رسكب تبسلا وأ .نبالا وه وأ
 ( قا ) رعشلا علقي غابد عون وأ

 عفرب هز ال لالهلا ىمسو 4 ةيبلتلاب هتوص عفرب ىأ هتلحار هب تشعننا اذا لسو

 ةيورتلا مول ىنل باهذلا بحيو هلك كلذ لعفي رع نا ناكف ى هتيورب تودلا

 رثكأبوأ . مويب هلبق مدقتلا هركو (ش) و (ان) اذكو هب تشعبنا اذا لهيو هيف مرحيف
 الو ًاعامجا فاوطلا ىف ءاسنلل لمر الو (قا) لضفأ ةجحلا ىذ لوأ وأ . نيموي نم

 



 ٢٧٥ ( هيتهكرو فاوطلا ىلع مالكلا )

  

 نيمللاب نأ نوكرشملا ىريل ءاضقلا ةرع ىف لسو هب هيلع هللا ىلص لمر امناو ى ميلع

 ةيقاب لوالا ةنالثلا ىف ةنس و أ (ص) وهو ( ان ) ًاعوجو انعض م نأ مهغلب دقو ةوق

 (قا )الوأ (ان)هبنجب نم عسي نأ وأ (م) هيف نآرقلا ةءارق تهركو ( ق )
 رجملا دنعو « مظعلا ىلا هلل دجلاو هللا ناحبس » ناكرالا ىف بدن و ، بحأ ركذلاو
 ليقو ؤ بازلا دنعو هدنع فوقولاو «رانلا باذع انقو_ىلا _ اندلا انتآ انبر (

 سملل فوقولاب ثيدحلا هيف درو ام الا فوقوال ىللاب كرحم فاوطلا نال هدنعال

 (ان) هزجي ل ءوضو الب ةضافاوأ ةرمعل فاط نمو ى هنيعب ءاعد وأ ركذ بجي الو

 مد هيلعو هنودب ىسلاك هزجي وأ . مالك اهيف لحنكل ةالص هنال ( ش ) و (م ) و

 وأ هءوضو ضقتنا ناو ( قا ) مدالو هارجأ ءوضو ريغ ىلع هنا م ناوأ ) ح(

 بورفلاوطس وتلا ال رصملاو حبصلا دعب زاجو 2 ىنب ةزانجلا ترضحوأ ةالصلا تميقأ

 ءاروال ةلظلا نم زاجو (قا) (ش) نهيف زاجوأ ٠ امهدعب هركوأ أ (م) و (ان) عولطلاو

 ء(ق) هريخأتل مد هيلعو مني وأ.. فنأتساو عجر عبس نم لقأ فاط نمو ع دجلل
 داعأومكرو هنيقي ىلع ىنب كش نمو ث مدف ةرمعلل وأ جحلل ةينامث نع دمعالب رفن نهو

 هتالص دعي م وهسلل دجسيو هنيقي ىلع ىنب هتالص ف كش نم نأ اك

 مث نيتكر كر ركذتف هيد داز ناو ؛ ًاعامجا ناتمكر ر عوبسأ | لكنب ن رمو
 كرو ىنبو كرو رتولا لصحيل ًاعوش داز انفش اهب ناكنا وأ . ر كرو ةدايزلا ىلع ىنب

 تناكو ، طوحأ كلذو مكرو داعأ من كرو صقن ام متأ مكرو صقن ناو ( ق )

 عوبسأ لك كلذ نم رثك أ ضعب زاجف اتس ىكرت من عيباسأ ةنالن فوطت ةشئاع

 لدي ام حيحصلا ىلع تيبلا نم هلك ميطحلاو ٭ عيباسالا نم غارفلا دعب نيتعكرب

 ىضرةشلاعل ملسو هي هلع هلل ىلص هلوق هل لدي امكو تيبلا نم رمك ىأ ممح هن أ همسا هل

 تبلا مده ةصق هل لدي اكو « ميطخلا ف لصف ةسكلا ىف ةالصلا تنش نا » اهنع ها

مدفلحأ ناوادعاصف طوش وأ (ش)و ( م ) و( ان ) هداعأ هنا وط يف هلخد نه هئانبو



 ٢٧٦ ( ةورملاو اممصلا نبب ىعسلا كح ١

  

 هنم وأ ( ح) بجاو ال ةنس هئارو نم فاوطلاف تيبلا نم سيل وأ . فاوط ةداعاو

 داعا فاوطلا سكنت نمو (قا) ناعارذ وأ . ثالث وأ .عبس وأ . عبرأ وأ .عرذأ تس

 (ق) حيحصلا وهو هيزجيال وأ . مدف جرخ ناو ةكمب ناكم

 لصف

 ىتح عسي مل نمل جحالف انضعبو دمحأو (ش) و (م) ةورملاو افصلا نيب ىسلا ضرف
 ليلدلالا بوجولا يلع ملسو هي هيلع هللا ىلص هتدابع لصأ نأل (ص) وه(ت) ءطو

 ىلص هلوقلو « ككسانم ىنعاوذخ » لاق هناو هكرت ًيباخص وأ ع هنأ وربملهنأ ابس الو

 « هيلع حانجالف» ىلاعت هلوق امأو «ىمعسلا كيلع هلل بتك دقف اوعسا » ملسو هي هيلع هللا

 ةنسوأ . اهب حسمتي مانصأ مالسالا لبق امهيف تناكذا هنع نينمؤملا جرحتل عفرف خلا

 | ( قا )عوطت وأ انجو (ح) مد اهكرتب ةبجاو
 هللا الا هلإ ال » لوقيو الث ربكيف تيبلا ىرب ىخ اهيلع قرب افصلاب ادنبيو

 الث « ريدق حىش لك ىلع وهو تيميو ىحي دهلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو
 ىلع ربو رخآلا ىلا لوره رضخالا ملعلا غلب اذاو ڵ ةورملا ىلا ردحنيو وعديف

 ( ق) فعض نا وأ . زاج ةأرملاكأمهلصأ ىف فقو ناو ء افصلا ىف اك عنصي و ةورملا

 امهالكو أ (ص ) وهو طوش عوجرلا و طوش باهذلا طاوشأ ةعبس متي ىح اذكو
 صنحوأو ىفاشلا تنب نا نمحرلا دبع وبا هب لاق كورتم ذاش فيعض وهو طوش

 طوشلا ىتلا ةورللاب أدب ناو ى انل ضعب هبسنو طقف ىفرعصلا ركب ولاو ليكولا نبا

 داعأ الاو مدف ءطو وأ قلح وأ رصق نا وأ .هيلعالف ةلورهلا ىسن ناو ث لوالا

 لحأ ناو ى داعأ لقالا ىف ناو ء داعأ الاو لحأ نا مدف هرثك أىف اهكرت ناو (ق )

 ةأرملا عرستو ع امل عجر نيتوطخ نم لقأب ىناثلا ملصلا دعب ركذت ناو ك هيلع الف
 ةلوره الي

هت رمعوأ هحح دسف ةداعالا لبق عم اج ناو ى هدعب هداعأ فاوطلا ىلع همدق نمو



 ٢٧٧ (ةفرع جحلاو فاوطلا ةرمعلا )

  

 مدف ةكم نم جرخ اذا وأ ه لباق نم جحو ىدهأو ى نكر هناو هتيضيرف ىلع ءانب

 ٢ مل ة نكر ريغبجاو هنأىلع ءانب طقف ىعسلا لاطباو هجحب دادتعالل

 ىعسلل لعجو هب ادادتعا جرخ نا هيلع الوأ . هجح حصو هميدقتب ةنسلا ةنلاخل وأ

 طق ىرصبلا نسحلا هب لاق تبجو وأ (ص) وهو ةراهطلا تبدنو ( قا )اعوط
 حيرعسيولمف امهمالا الكأ او ابرش دجي ا ناو ،ءارشو عيبال هف برشلاو لك الا هلو

 ناك ناف ىسلا ةين عطقي ل ام ىب ةجامل حرخناو ء ىنبيو امهنيب وأ ةورملاو افصلا ىلع
 متاذا هةلح وأ هرش رصق ةرمعل

 لصف
 مرحي نيتمكر كربو طاوشأ ةعبسب ةيورتلا مو تيبلا ةكم نك اسو عتمتملا عدوب

 امهنودو هنودب وأ فاوط الب امهدعب وأ ةكم ءاحطن وأ بازمملا تحص نم جلاب امهدعب

 ىنمب سخلا ىلصبو ( ق ) مرحلا جورخ ديرم لك ىلع هب تيبلا عادو بجي وأ ( ان )
 اه ليالا ضعب كردم ىلع مدالو ءمارلا دجسملا ىف نهنم لضف أ اهيف ذئنيح نهو
 الو سمشلا عولط لبق زواج الو كردي نا هريغ ىلع لي كرد مف ديعب نم تآو

 لبجو ةفرعل بهاذلا نيمي .ليج ءام مجم دنع ءاملا ضايح اهدحو ةزواجملاب ةرافك
 هلك ىم ءام هدنع عمتجي رعذص

 لصف

 باوثال لباق نم جحلاو ىدهلاف اهب فوقولا هتاف نف ةفرع جحلاو فاوطلا ةردلا
 ' ىلع هيلع ىنم جحو هجح حصو « لجو زع هللا ىلا ةبرق دصق الب جحلا ةيني اهنقاول
 ىنم ال وأ فاوطو مارحاو فوقو ىف امهابلق رضح ضيرمو همسج ىف ةفآلا نأ
 مامالا اهدجسم غلبيو ء القع له رمالا امهيلا دري (ت) ( ق ) هلقع ىف ةف آلا نأ ىلع
 رهظلا نيب عمجيف ي و نذؤملا نذؤيف هدعب بطخيو لاوزلا لبق هبئان و ] ملتع 2الا

ك مهجحرانل ق و بورغال فقيو هيف نكب .ل ذا فقوملل ىضميف ريخأت الب رصعلاو



 ٢٧٨ ) مارلا رعشملاب تيبملا بوجو (
  

 م ناو ٭ بطخي مل نا سأب الو ًادسنم لخدي مل نا ًاعامجا ارجاف ولو هءارو ىلصبو

 ةنرع نيبو هنطو لايمأ جراخل الا ريصقت الو سانلا كله ةنس ىف ةمأ ولو دحأ جحي

 امتف ( ان )لايمأ ةتس نع الضف قيرطلا فصن غلبت مل ىنمو اليم رشع دحأ ةكمو
 وأ .لامالا جراخ هريصقتل هنطو لخدي ىتح . ىفو ةفرع ىف ىكلا رصق .{.

 ( ق ) ( م ) نهنطو نم ولو عمجو ةفرعو ىم ىف رصقي
 (ان)بورفلا لبق ضافأ نمل الو ء اعامجا هدعب فقي لءلاوزلا لبق فقاول جح الو

 كرداو (قا) مدلا امهمزلو رذع ىذو سانلوأ. مد الو هل وأ . مد همزلو هل وأ ) م )و

 « ربك هللاو هللا الإ هل الو هلل دجلاو هللا ناحبس » ردق سمشلا نم كردأ نم جحلا

 . ديعب نم ىنا نا ليللا نم ةعاس فقو دقو مسبب مامالا عم رجفلا ةالص كردأ نم وأ

 ‘ بورغلا لبق ضاف أ نك ليلل نم هكرديف هفوقو لطب هنا الا ه_نم تأ ناو وأ

 نيتمض وأ حتفف مضب ( ش ) و (ان ) ةنرمب فقاول الو (ق) لاوزل لبق فقو وأ

 نيب قيض قيرط ىمهو (ق) مد عم هل وأ . مضلا نع افيفخ ناكسف مضب وأ ناتغل

 هلظ وأ . اهدجسم فرغ ةفرع ىداو ىم وأ . ةمحرلا لبج ىلا جو ةفرع نبب نيلبج

 (قا ) ةفرع لغس أ وه و . ما اهالا هيف ىلصي ىذلا دجسملا ىه و . ةفرع ىداو ىف

 لصف
 هب تيمسو اهلبج وه وأ مارحلا رمشلا ىسنو عمج ىهو ةنلدزللب تيبملا بجو

 نودو تيبملا نود طقف ركذلا ةيآلا ىف ركذ امنا هنال ةنسلاب فوقولاو ث راوجلل

 ةنس ىس ةنسلا نم هاككلذ نايب ناك املو ع عاطتسا ام ليللا ةلمج ىف ركذلا نوك

 ناو (ص) وهو مجلاو (ان ) مد فوقولا وأ ركذلا وأ ع تيبملا نم دحاو كرتبو
 ح ةيدب نانثا وه امو ڵ ةلماك ةيدب دحا ام ناسنالا ءاضعاكء دحاو مدف لكلا كرت

 ةيدف لتق ناو ى ةيد فصنف فكلا نم نم عطق ناو ؛ ةيد فصنب فكلا عباصأكو

هللا ىلص هلوقل جحلا داسف وأ ۔ اذكهو ث ةيد فصنف قفرملا نم عطق ولو ك ةدحاو



 ٢٧٩ ( ةيبلتلا جاملا عطقي ىتم )

  

 كردي مل نمو ، كردأ دقف ضيفي ىتح سانلا عم فقوف اعمج كردأ نم » لسو هيلع

 اعمج كردي ل نهف ةفرع ليللا ضعب فوقوب اعمج كردأ دارملا نا هيفو «هلتح الفكلذ

 ريغل حبصلا لبق باهذلاو ءاعدلا كرتبو (ق) ليللا ضعب فقو ولو هل جحالف

 تب ولو مدف اهب رجفلا لصي ملنا وأ . ليللا فصن ىلا تيبملا ىزجي وأ . فعض
 اهب هلحر طخ ضافأ نم ىلع ءىش ال وأ . مدالف هالصو عجرو هدعب بهذ ناو ث هيلا

 تاب دقف ةعاسب ولو اهب هلبق ثبل نمو (قا) فيعض وهو جرخ مث هللا رك ةو
 ڵ ةديبع ابأ الا اقافتا اهب ءاشءلاو برنمل عج نيتماقاو دحاو ناذاب نسو

 دنع اهالص هنا لسو هيلع هللا يلص هنع تبثي ملو ، برغملا دعب نيتمكر بحتساف

 . عجا ريغ ى ىه امنا امهيلع ملسو هبلع هللا ىلص هتبظاومش ڵ ءاشعلا دعب الو اهدعب جلا

 ولوال وأ . داعأ اهلبق برغملا وأ هالص نمو ث هيلع الو أطخأ اهنقوب الكد رفأ نمو

 جرخ اذا برغملا ىلص هفصن وأ ث ليالا ثلث ىضم فاخ نمو (ق) ةفرعب اهالص
 (ق) رجنلا فخب لام اهرخؤي وأ . فصنلا لبق اهبف اهيلصي ىتح ءاشملا رخاو ةن رع نم

 رسحم ىداو ىف عرسيو مدلف هدعب ناو ، سمشلا عولط لبق اهنم ةضافالا تنسو

 فكنا ىأ هيف رسح ليفلا باحصأ ليف نال « ىس ةفلابملل ةددشم نيسلا رسكب

 وهو « هتقرحاف ران تلزنف هيف داطصا الجر نال رانلا ىدأو ىمسو « يبع ني هبش

 (قا) ةطساو وأ . ىنم نم وأ . اهنم وهو ةفلدزملا ىلي امم ىنم دح

 لصف
 نا ىلا اهيف داع ارمتعم نا فاط اذف مرحلا ىأر اذا ةيبلتلا مداقلا مطقي ليق

 لصي ىتح اهيف داعان راق وأ ء ركذلاو ةيبلتلا نبب هيفممج ءاش ناو ء ىعسلا ىف عرشم
 انفاعو ىوقتلل انقفوو ىدهلل اندها مهللا » لوقيف ةرجشلا ىلع ىهو ىمرلل ةبقعلا ةرمج

 ربكأ هللا » ةاصح لكمم الئاق اعبس ىداولا نطب نم اهبمري مث «ىلوالاو ةرخآلا ىف

 بجو وأ . اهقوف نم ولو زاجو / هراسي تيبلاو هنيمي ىنم لعي نا دعب « دجلا هللو

 



 ٢٨٥ ( راج ىمد ةمكح )

  

 لؤافت انت وهو ح حبذلا لبق دعل : نا مدلا همزل اهقوف نم ىدر نم وأ . ىدا ولا نطب نم

 هنأ هل سوسو نح ميهاربا رحأب اعبس سيلبا ليعامسا ىب .رل هعباتم وأ . ىصاعملا ىمح

 هلس و . فيعض وهو رجلا نم ذوخأم راجلا ذأ رانلا نم دعلاب ٦ل : ؤانت ظ . هحذ دب 4

 هرمأف ملسو هيلع هللا ىلص انئيبنب ليربج ىضم دقو راجلا عضوم سيلبا دصق هنا
 ( قا ) اعبس هيمرب

 هلا يلص هلوقل هدعب زاجو ى لاوزلل سمشلا عولط نم رحنلا موي اهدحو ىمرو
 ىلوأ ءايوقالف « سمشلا علطت ىتم ةبقعلا ةرمج اوهرت ال » هلهأ هافمضل ملسو هيلع
 رجفلا لبق اوضيفي نا مه ًاميخرت ركذلاب مهصخ اضيأو ث اهعولط لبق اومرب ال نا
 (ش) ىزجأ رجفلا لبق وأ اهلبق ناو ع هافنف سمشلا عولط ليق اومرب زا مهوتيف

 وهو ( قا ) انضعب هبو ءاسأو اهلبق ىزجأ وأ . مدف ل إَو ديعف دحاو )م )ال وا ]

 نمو ممج نم اهنوكو اهلسغ بدنو ثمرلا نم ةزوجلا وأ قدنبلا وأ مننلا ربك ىمحب
 بيطلاو عاجلا الا لالحلا هل لح ىمر اذاو ىمرلا رئاس اذكو ث داعا . ىمحب ىر
 ءةضافالا فاوط وهو ص ةرايزلا فاوط دعب الا نالعي الو قلحي ىتح ال وأ . ديصلاو

 نا الا هاوس فاوط ىكملا مزلي الو ى هكراتل جح الو بجاولا فاولا ىسيو
 ىون نا وأ . ًاتلطم ىزجي وأ . عادولا فاوط هنع ىزجيي الو ةرسعلا فاواعف رمتعا
 ( قا ) ( ص ) وهو مد عادولل مزلو أطي ملام تقولا دنم هنال هل

 همزل يمرلا ىلع و أ (ص) ىلع مدف علا ىلع قمحلا مدق نمو هب ةلجعلا تبدنو
 لئاقل « جرح الو مرا » لسو هيلع هللا ىلص هلوقل همزلي : 22

 ىدهالا ( ق ) طقف مولا كلذ ىف ةصخر ثيدحلاو همزل و . ىرا نا لبق ترح : ىنا
 وأ . هرعش عيمج رصقيو & ريصقتلا نه لضف إ قلحلاو قلحلا دب هرحنف رمحلا

 هرخؤم ناو ىزجأ همدقم رصق نا وأ . تارعش ثالث و أ . هغصن وأ . هرثك أ

ريصقك ر يصقتلا هنكمي ال نمل نيعتم وهو (قا )مدقملا رصقي مل نا مد هيلعو زجي



 ٢٨١ ( قبرشتلا مايأ ىن راجلا ىمرت )
  

 ةكم نم جرخ نمو (ق ) لصالا نم وأ . ذخالاب ريصقتلاو هدبممو ء ادج رعشلا

 (قا) ريصقت الوقلح رصحلا ف سيل وأ . الوأ( ح) و (ان) مدف رصقي ملو قلي مو
 رادقم رصقن ةرح تناك نا وا . ةأرملل نيعتم ريصقتلاو مد كن ىلع كسن ميدقتيو

 رعشلا لوط ىلع امهلوطب اتدم دقو رعشلا نم نيعبصالا ضرع ذخأي ام ىأ نيعبصإ

 اسمخخ لق ناو ء امبر وأ اثلثف رثكن ا وأ . هلكو أ .عومجمال هتقلخ لصأ ىلع رعشلاو

 ةرح ولو همقلت وأ هنفدتو(قا) لقاو

 باب
٠ 

 اهدعب ناو ى رهظلا ةالصو لاوزلا نيب ديدلا دعب مايأ ةنال ًاتبس ةرمج لك ري

 نا زجي اليل ناو (ق) اهبورفل اهعولط نم هتقو وأ . مجلا دنع داعأ هلبق وأ ى ءاسأ

 ءةبقملا ةرمج لصأ ىف ىمحلا ىقاب نفديو فرمعنيو نيهوب وأ . صخرؤ فئاخ ريغ
 ةيمرلا ديعبو ، ىمريف لاوزال دوعقلا همزل ىنمب ليللا هكردأ ناو ى ءاش ثيح هيقلي وأ

 هريغ هنع ىمربو ةرجلا ىلع هتايصح عقت ىتح ىمعالا برقيو ةرجلا ىف عقت نا

 اهداعأ اهريغ ىف عوقولا دعب اهيلع تعقو ناو اهعافترال ةرج تيمسو ى دبت ا نا

 ڵ ةاشف ةرمج ىعح ىف هسن ناو ك ةاصح لك دنع ربكيو ) ق) ال و ( ص ( وهو

 افورعم عنص رحنلا موب هنيح نه دعي . ناو « اهداعأ اضعب ناو

 ايعاد ىطسولا ىف فوقولا ليطيو وعدي فقيو ةيقرشلا ىهو ىلوالاب أدبيو

 ةداعالاو حص سكن ناو ء ثكمالب فرصنيو ةبقعلا ىهو اريخأ ةثلاثلا ىبريو

 ١ اهكرتي ملنا مدال وأ (م) مد همزلو هيف اهامر ليلل رحنلا مويةبقملا رخأ ناو ء قثوأ
 اهامر راهنلا رخآ اهركذتو اهيسن ناو (قا) يناثلا لاوز دمب اهيمري وأ (ح ) دملل

 ريخأت لبالا ةاعرلو ث هامر نا اهدعب ام داعأو اهامرو مدف دفل اهرخا ناو ڵ ذئنيح

 تاب ناو ى ىنم ريغب تيبملا ملو (ق) ثلاثلا ةليل اهيمر ىف مهل صخر امنا وأ ۔ ليل
 يف ىمر رحنلا دعب نيمويلا مر . نهو ص ىنم ىف اهضعب كردي نا ةليلل مدف مهريغ

 ٦



 ٢٨٢ . ) هخانصأو يدلاو _ هماكحأو رذنلا (

 ىف نهامر ديملا دعب لوالا ىف نهمرب مل ناو ، تارم ثالن ابترم اعبس اعبس ثلاثلا

 فقوم ىف اهاصحب ةدحاو لك مر ناو « ىناثلا رفنلا ىلا قبي وأرفنو كلذكيناثلا

 رشع همزلو ىبرلا هتاف ثلاثلا سمش باغ ىتح نهمري مل نمو ( ق) ذ ةاصح ةاصح

 نيتنثاو دم ةدجاو كرتب وأ . انل اهو (م) ةاش وأ ( ص ) وهو رحنلا ةرمجب هايش
 دادما ةثالث تايصح ثالثب وأ . . ىمحلا اذكو , انضعبو ( ش ) ةاش رثك اف نادم

 مدف ىمرلا مايا تضم ىتح ةاصح رحنلا موب كرت ناو [ قا ] ةاش رثك أبو

 . لصف ٥

 نوكي امناو عنام ريغ دح ( ت ) ريخب دعولا اعرشو رشب ولو دعولا ةنل رذنلا
 رهظ مش مم ث عرشلا لصأب ةمزال ريغ ةبرق مازتلا هنا لوقلا هلثمو ى قيلعتلا ركذب اعنام

 نع زجعي 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) هافولا

 ناو ، ةكم ىلا ههجوب نا مزليف يده يلعف انالف تملك نا لوقي نا لثم هب ىدهلا

 ًاتدصت ة ةندب ىدهأو ء هنع ءادف ةيقر قتعا ىده رارحالا نم هريغ وأ ىنبا لاق

 (قا) ىنالل نيسمخو لبالا نم ةئام وأ اهيدهي وأ (ص ) وهو هب دوعوملا ىدها
 اهيدهي ةندب هتميقب ىرتشيو هعيبي وأ . تيبلا ةمدلل هادها ىده ىدبع لاق ناو
 (ق) هكسماو هتميق لثمب ىرتشا ءاش ناو ءاهمنا لقأ 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 دجي مل ناو ك ةرمع ىلا هجح خسف ولو همزلو

 ةفرع ىف مايقلاو ءاعدلا نع فعضلا فخي ل نا ء جلاف ًامئاص همارحاب نوكيل عباسلا

 نأ ىلع مرح ريع رشعلا لوأ ن ه ولو موصي وأ . هلبق و أ سداسلا م نم أدب الاو

 لبق ةراتكلا ضعب زاجأ امك دمب امو ةرسلاب همارحا لوأ نم وأ . همايأ جحلاب دارملا

(ان ) مد همزلو اهمصي الف ةفرع موب ىلا اهمصي مل ناو ء فيعض نكل ثنحلا بجوم



 ٢٨٢ ( مرحلا ديص مكح )

 يف مجر اذا ةمبسو ( قا )ةكم ىف مادام ءاش تم وأ . ىنم مايأ زوجت وأ ( ح) و

 (قا ( ةكمي ناو جحلا لمع نم عجر اذاوأ . هدلب لصو ناب هعوجر م اذا وأ . قيرطلا

 بنت ملام وأ . ةئالثلا مت ملام وأ ( م ) موصلا ىق عرشي ملام دجو نا ىدهلا ههزلو

 (قا)(ص ) وهو ةعبسلا ىف عرشي مل ام وأ . رحنلا سهش

 لصف

 مجلا دنع ةروصلا ىف لثملا مرحم ىلع لحلا دصب و ا اقلطم مرحلا دصب بجو

 ًاديص لتق لحم ىلعءازج ال وأ ( ح) ل امهو ةميقلا نيب و هنيب ريخم وأ . ةميقلا ىف وأ

 م ناو نالدع لب ال وأ .هسننل كح مكحلا ع نمو ( قا ) فيعض وهو مرحلا ىف

 هنا ىلع (ص ) وهو ( ان ) ةكم ىلا ثب :2 نم دجو اذاو ى عجر الاو امهملع املعي

 مويف ماص ناو( ق)(ص )وهو نيدم وأ (ش) رب نم ًادم نيكسم لك لطعيو دبعت
 ديصلا ةميقب ماعطلا ىرتشيو ام وي مت ش دم رك كل ىف عقو ناو ء نيكسم نع

 تاثلنملا رث راضقلا موي ةميقلا ربتمتو ةكم رعسب ( ش ) ملا نم هلثم ةميق وأ (ان )

 مزلو (ق)ةي آلا ىف هركذ بدترت وأ ( ص ) وهو رييخنلاب كلذو ديصلا عضوم ف

 كرتشا ناو (قا) ال و أ . انل بسنو مرحلا ىف نا وأ (ص) وهو لاملا نايضك اطلا

 دحأ هسنح ناب الاو ث هغلتب ام لكهيف لعف نا ءازج لك ىلعف ديص ىف ادعاصف نانثا

 )م ) ًاتلطمدحاو وأ (ان) امهيلع دحاو ءازج الثم ةدحاو ةيمرب هامروأ | رخآ هلتقو

 ( قا)(ص) وهو الوأ . مهنم ناننا وأ . هريغ عم امهدحأ كحيو

 هللا مقننيف ب فقذا هل لاق وأ (ص) وهو ( ان ) لتقلا ديعم ىلع كل داعي و

 مرحلا ىف ةكم نيك امل مامطالاو ( قا ) دمعلا ىف لاقيو لطلا ىف داعي وأ كنم

 ۔ ديصلا عضوم نيكأ سموأ . ًاعامجا هيف ملل هناف حذلاك(ص ) وهو سابع نياو ( ان )

 ال وأ . ديصلا ءازج ىف ةكم مرحكة نيدملا مرحو (قا ) موصلاك( م ) ءاش ثيح وأ

 - كرشم ءاقياو تبنتسملا ريغ شيشحلاو رجشلاو ديصلا ميرح يفو (ق) هل ءازج

 



 ( ديصلا ءازج ماكحأ ) لآ:

  

 طلللاو ل_٨لا نم ايلاخداو بارتلاو رجحلا م جارخاو عطقني ام شبنيو هنفدو

 (ت)رضنأاب لع (ش) و (ان) رثك أ ةكم مرحي : ود وأ ( م ) ل.هلا فيعضتو
 تيبب ضرنلا وأ . لمعلا فعضيو (م) لفنلا فعضي الوأ . ًاعامجا لضفأ هربق

 عيابيلو سلابحي ملو قسي ملو معطي مل هلخدو ايههرح جراخ ىنج نمو ( ق) لا سدقلل

 هيلا ىدملا قوسو ةكم ريغب رحنلا رذن مزلي الو ، هنم رصتقيف جرخي ىح وؤي لو

 (ق) اهتويب ءارك ىفو اهدشنملالا اهنلاض لت الو ء لالض

 لصن

 ةضسلا ىف وا أ اهنض.يك اهتمق و . ىن :ا ناو ركذف ر ١ اك نا ريعب ةءاعنلل

 وأ. نيكسمف ءاش ناو ء موب موص وأ . ا ىلع نطبلا ىف مدقت ولو لبا نينج
 اهنوطب ىف امدع اهحاقل نيبت اذاف ء قونلا ىلع لحفلا لمحي نأب هيلا دصقلا نم دبال
 ء هيسن أ شحولا ةرةبلو ع قا ) هيلعالف حلصي مل ناو ء ىده هنا لاقو ضيبلا ددع
 لك ىف ىنالب ىنالاو ركذلاب ركذلا نأ قيقحتلا (ت) اهركذ اذكو شبك مبضللو
 ةزعم ىهو ك ةرمج عو ريللو انس اهلثم و أ ةدلاولا ةزملا ىهو 2 زعت لازالو عون

 ام ىهو ث قانع بن رأللو ةاشلا رتجي شركو لجرأ عبرأ هلو عاضرا نع تنفتسا
 عذج وهو ةيحضلاو ىدلا ىف زوجي اج الا ناموةيال وأ (ق) اهنود وأ .ةرفجلا قوف

 و اده هسفن ىف لعج نم امهنم لقأ ىز الو (م) لبالاو رةبلاو زهملا ىنثو ناضلا

 اهتضيب ىفو (قا) ةموكغ ةرآح نا وأ ه ًاملطم ةاشوأ ه ٠ ماعط عاص ةماحالو ث همسي

 ( ق ) ق ) ةاش رئاط لكي و 1 ) ف ة ) فصتف الاو خرف ناكنا مرد و أ ٠ لطم نادم

 لثملا دلوب دلولاو

 وأ (ان) ماعط ة هض اق و آ ٠ ةر< وأ ٠ 4. وكح ةدا رجالو ) ح) هتمق دصلا ءا٠ رجحو

 مكحن كل هنم تناك ولو اهنأ هدربو رحبلا نم اهنا ىلعاهب ءازج ال وأ ٠ امهادحا
نوهأ ىه وأ ه اهنم ريخ اهنع معطأ امو ةر وأ ةبح ةلقلو هيف ن ماعل ذأ ربلاب اهيلع



 ٢٨٥ ( مرحلاو للا ىف ذؤم لك لتقي )

  

 روبنزو ثوغربو قبو ضومب لتق زاجو (قأ ) دمع نع الا اهم ءازج الف ليتق

 (ق)(ان ) نهنرنكل نهلنقب صلختي الهنأالو ء ةبسنلاب نهررض ةلقل ال وأ نهترضمل
 ديرا وأ ه ةرانلاو برقعلاو ةأدحلاو روقماا بلكلاو بارغلا ةيوزملا قساونلاب الو

 دمحاو(ش) و( م ) دهفو بثذو رمنو دسأكبلك۔ريغ ولو ىراضلا عبسلا بلكلا
 بئذلاو وه وأ ه بئذلاو بلكلا وأ (م) روهشم وهو بلكلا ريغ وأ ه ملاو
 اولتقا » ثيدحل ذؤم لكل تقي وأ نهنم فيخ نا الا نلتقي ال وأ ( ح )هب قحلم

 روهشمو (ق) هرغصل رضي ال يذو ( قا )(ص ) وهو هنم فخي مل ولو « ذؤم لك
 هروهشم ىف نابرغلا رافص لتقيو ى هلتقب ءازج ال ناو لتقي.ال نأ ( م )

 ىعفاشلا نعو امهنم فخي . وأ ث نيتريغص ولو اجا برقعلاو ةيحلا لتقتو

 .ةرقب ىركب وأ ( م) مالا لب مرحلا تابنب ءازج الو ء هخ لكؤي ال ام لكل قي

 انسلاب الو ى رخذإلا الا ( ح) و ( ان )نيكسم ةقرولاو مهرد اهنود امو ةاش ىطسولاو"

 بلعملا فو ( ق) هب وأ ٠ ملقيالو هلصأ لتقي الو سرضلاو نطبلا ءادل ىكملا

 ًاعامجا لحلا رجشو تبنتسمب الو (.ق ) طقس امو راملاو سبايلا
 لصن

 هتس طعي وأ ةاش حبذي وأ ٠ ه ماي أ ةثالث موصي و لمو حرقك ى ذال هسأر قلحي

 ًاعاصف ةسخلا نم امأو رب نم اذه وأ , ثيدح ىف امك ر ييخنلاب نيدم نيدم نيكسم
 دنع كلذ همزل ىذأ الب قلح نمو ( قا ) اهموصو ةرشع ماعطا نيب ريخم و . ًاعاص

 بيطو ءامداو طخك اك اعونمم دمعت ناو (ق) ىصع هبوادمع نا وأ ( (ص) وهو مجلا

 (ان) مدةئالثلاو نانثا نيتنناو نيكسم ةرعشكرفظ ىفو ث ةلعل ولو مدف سأر ةيطغتو

 رغظ نم لاط امب ال (ت) (ح)مدف اهلكاهصقي ىخ رافظالاب ءىش ال وأ (ش) »
 ىذأ هب طم : رعش : ليلق ال وأ . سأرلا ريغ رعشب ال وأ . ةناعو طبا رعشو براشو

ملا وأ . يده سيل هن ال( (م) ءاش ثيح و أ (ص)وهو مرحلا ىف ءازجلا كلذو ( ق (



  - 3٩يدملا لضات) (

  

 عامجا ءاش ثيح موصلا الا (قا ) سابع نبا هبو ءاش ثيح ماعطالاو هيف

 لصف
 وأ مجلا دنع ضرم وأ ودع هرصح ثيح ىدهلا رحنيو ةرمع وأ جح نم لحي

 فوطي ىتخ ديصلاو ءاسنلا الا هبقع لحي صوصخم تقول مرحلا ىف رحنيف هيده ثعبي
 أ . رحنلا موررحن اذا لح ادرفم وأ انراق ناو ًتتمتم نا هدعب وأ . لباق نم ىسيو
 نا (ت) (ح) و ( ان )لباق نم ج ىت امهايا الا ةرمع هلعجيف جحلا تقو تاف

 دال رركتت مل اهن ال رركتت ال اهنأب لوقلا ىلع ولو داعأ ةرمعلا ةداعا هماع ىف دجو

 لباق ىف ءاضقلا ةرمع هدرتو الصأ داعت ال وأ تدسف ةالص ةداعاكتلذفلوالا مارحالا

 ةيبيدحلا ىف اهنع روصحملا نع ..ع ءاضق اهنوكل ةيضقلا ةرمعبو ث كلذب تيمس ةيبيدطلا

 اهنع لج نا و ةمات اهنف ةيبيدحلا ةرمع داسفل ال شيرق ةاضاقل تيمس ليق نا الا
 تدع ليق ناالا ن رأ ةر عمج ملا حتفو نيملا ضب ملسو هب هيلع هللا ىلص هرمع دعل

 (قا ) ىعسو فاوطب الا ضرم رصحمل لحي الوأ ٠ اهيف رجالا توبثل
 جحو حص اذا وأ . هتقو تاف اذالح جحنع ضرم رصحم عم ىده كي . ناو

 ىف ىدهلا نأ ىلعال وأ ٠ مرحلل هثعبي وأ كانه هرحني (ص) ىلع ىده هيلعو (ق )
 ( قا ) دمحا هب لاق فيعض لي وأت وهو لبق نم قوسم ىده جلا « مترصحا ناف »

 الو لح سبح ناف ء سبح ثيح لحالاو ةرمف متي مل نا هنا ىلع جحلاب مرحا نمو
 مايالا وح ق أطخ جحلا هتاف نمو ى هلحم .غلي ىتح لحي . هعم ناك ناو ء هيلع ىده

 ةرمعب لح ناو ى هيلع ىده الف لباقل ًامرحم ىقب نف ، ضرمي رصحلاكف لالهلا وأ

 اذكف ةرمعب جحلا رهش شأ ىف لح ناو ء يدهف

 لصف
 نهالغأ نهلضفأو ، نهريغ نوكي الو زعملاف ناضلاف رقبلاو لبالا ىدهلا لضفأ

. رهشأ ةتس هلام وهو مجلا دنع ناض عذجو اعاجا ادعاصف ىنثلا ىزجيو نه فن أو



 ٢٨٧ ( راعشالاو يدملا ديلقت ةنسلا نم )
  

 .لبحب لمن وأ نيلمن قيلعت وهو ديلقتلا نسو (قا ) ةرشع وأ . ةينامن وأ . ةعبس وأ
 . رسيالا بناجلا ف قش وهو راعشالاو « عيبرلا هبو ةاشلا دلقت ال وأ (ان ) نهقنع ىف

 .. رخؤملل نذالا نم وأ ۔نذالل مانسلا نم وأ . رخؤملل ةبقرلا ةهج نم ( ق) نالا وأ

 ةلبقلل بدنو « ربك أ هللا هللا مسب د لوقي نا دمب (قا) اضرأ ةرقبلا ىف زوجي وأ

 ء مارحالاو مرحلا كسمي امع كاسمالا مزل رعشا وأ دلق اذاو ء بابذلا نع اهللج ءاش نا م

 .ةرورضالب كلذريغو لمحو بوكرو نيلب عافتنا هيف هل نكي لو تاقيملا لصي نولو

 مجلا هبو ثيدح ىف امك (نص) ىلع

 .ء هاوس هل زيلو بعتلا هكردا هنالف هب وكرب الجر لسو هيلع هللا ىلص هرمأ امأو
 ىده هنا قطنب ام لبق هلو ليدبت الو عوجر الو أ هرعشي لو هدلق 1 هنال وأ

 ةفرع ىف هب فقو مرحلا نم ىرتشا ناو ى بوجوب لحلا نم هقوس نسو ث ىوت ولو

 (قا) مرحلا جراخ نم ءاج نم اهيف هب فقي امنا وأ . بدنب وأ (م) لدبا الاو
 .ق ال (ص) وهو (ان )مرحلاو اقلطم اعامجا ىنمو اقلطم وأ . ةرمعل ةكمب رحنلا ىزجو

 .ىلع لادبا الو ( قا ) ديصلا ءازجو نراقلل سيل ام هيف زوجي وأ . راصحا الب للا

 .زوجي وأ . رحنلا مويالا عوطتلاو ةعتملل ام حيذي الو ء ينمي ةزمعللو ةكمب جحلل يذ نم

 وأ ةيدف وأ ديص وأ ةرافك ام زاجو(قا) (ص) وه و طقف عوطتلل ام وأ .هلبق

 .ىدهك رحنلا موب ىنمبف ةجحلا ىذ لاله دعب لخد نا الا ، لبق رذن وأ ةقدص

 .لك أ نا لدبلا كحي هناف رمع الا اعامجا عوطتلا ىده نم لكالا هل زاجو ء نرقلا

 اهريغ وأ همدب اهدلق ىتلا لعنلا غبسو هرخن لحلا ىف بطع ناو ءيشلا دارع اذه

 :اراعشا هفخ سمغي وأ . ينبلا هتحفص اهب برضيو اهغبصي وأ . هب اهقلعو نكت مل نا

 .ةميق وأ . لدبا الاو هتقفر الو هنم لك أي الو سانلا نيبو هنبي ىلخو أ ىده هناب

 ...لك أالو هلدبأ بجاولا بطع ناو(قا ) لادبا الب لكالا زوجي وأ .لوكأملا
( ق ) هل وأ



 ٢٨٨ ) اهماكحأو ةيحضلا يف لوقلا (

 علب اذا ايف (ق) ةكم غلب نا ىزجي امنا وأ. ىزجأو رحن مرحلا ىف بطع امو
 رثكألا مهمعطي و راصحالا ىدهو نيكآسملل ركذ الب هلل ىدهأ امم لكأيو « هلقو
 . بجاو ىده نم ال وأ . ف رذن وأ ةقدص وأ ةيدف وأ دص وأ ةرافك ىده نم ال

 . ىذالا ةيدفو مهرذنو ديصلا ءازج نم ال وأ . امهنم زوجيف نارقلاو ةعنملا الا وأ

 داسف ىدهو لحملا لبق ولو نارقو عتم ىدہهك ةرمع وأ جح نم صقنل امم لكأي وأ

 نيعملا ريغ مهرذنو ىذالا ةيدفو ديصلا ءازج نم الو دمب ولو نيعملا مهمرذن نم ال

 هتمزل نم ولو هل زاج امم ملعيو ( قا ) سكملاب عوطتلا ىدهو لبق زاجو ث دصب
 هل زوجي ال امم ايهمعطي الو اينغ وأ « هتقنن

 لصف
 دورول حيحصلا وهو ( م) و (ان ) بدن وأ (ح) بوجوب ةيحضلا تنس

 ةدرب ابا رما امناو ك هيلع اهبوجول اهيلع لسو هيلع هللا ىلص بظاو امناف ء هب ثيدحلا

 اهصيخشتو هتينب هيلع اهبوجولو لضفلاب هل ءارغا ةالصلا لبق يذ نيح اهتداعا
 ةمركع سابع نبا ثعبو (قا ) رشعلا ىف اهامس اذا بجت امنا وأ . ةيحضلاب ةيمستلاو

 نا اوملعيل ىنعي سابع نبا ةيحضا هنه تيقل نمل لق لاقو امل ىرتشي نيمهردب
 ديز نب رباج ىرتشاو ء يبت ال اهنا ىنعي كيدب لالب ىحضو ث بجت ال هيحضلا
 الف تبجو اذاو ءالوزهم الا دجي لو ةيحض دارأ نا دعب ءارقنلا مطأو لك اف ةيكاف

 كاهناوأ لبق تفلت وأ تبطعا نا الا اهلدبي ال ( ت) اهلثم وأ اهنم ريخالا اهلدبي

 مرحك نوكيل ىأ حبذي ىتح هرافظاو هرعشب مرحأ ةيحضلا داراف رشعلا لخد اذاو

 هريغو بجاولا نراقت ةدارالا نال اهبوجو ىلع هيف ليلد الو كلذ ىور ايده قاس
 وهو حلمأ شبكب تبدنو زعم عذج ال (ق) ال وأ : ناض عذج ىزجيو ث مهفاف
 تلعام وأ . هضايب طلاخم وأ . جزامم داوسب حلككهنول ام وأ . داوس هضايب طلاخ ام
 دوسا هلك ام وأ . دوس تاقبط هضايب لالخ ام وأ . رثك أ هضايب ام وأ . ةرح هداوس
 (قا) ةشئاع هبو



 آ ( ةيحضلا ىف يزجي ال ايف لوقلا )

 ناضلا لخ وأ (ش) و (ان) محللا ةرثكو ءالغلل ارظن ىدهلا ةيلضفالا ىف ىهو
 (م) ءاوس امهو رتبلاو لبالف محللا بيطل ارظن هاثناف زمملا ركذف هاثناف هيصخ -

 ابجاو ولو ىده اهنع ىزجو ث رقبلا نم امل بيطأ ريعبلا نا رهاظلاو اضعبو

 ديصل نكي ملا اهابسي وأ (م) و (ان ) ةيحض ىدهلا ىسي الو عتمتو ديص وحنل
 ىف لقأو ةسمخو رقب ةنسمو لبا ةينث ىف لقأو ةعبس كرتشيو ك انضعبو (ش ) ةيدفو

 ضعب وأ ؛ امهريغ وأ عنم وأ ةيحضتل رقب ةعذج ىف لقأو ةثالثو لبا ةعذجو اهتين

 الو (ق) 0 الوأ (ص ) وهو كسن ريغل ضعب ناك نا ال رخآل ضعبو عونل

 ضاخم تنب نود ام ىزبجي الو ، نود امو ةقح ىف الو اعامجا ديصلا ءازج ىف ةكرش

 ةدحاو راد ىف اهدالوأو ماكو ةوخاكو هدالوأو بأك ءاكرش ىزجم الو ك دحاو نع

 ددعتم ريعب وأ ةرقب ىزجو ى اهنوكم نا ىف صخرو ةيحض رنف اولعف ناو ث ةاش

 هننل الثم بالا هدصقيف اددعتم ىزهي ال ام امأو ڵ رم ام ىلع مهنم

 لصف
 ضرمو هب هلصن ال جرع الو ىعرملاو فلملا هب رصبت ال روع تاذ ىزبت ال

 نان اهلقع لاوزل لب (ت) ماملالا دقفل رض بانتجاو مفنل ىدتهت ال ناي انونج ولو

 لازهو هفالخ رهتشا ولو فيلكتلا اهب قلعتي ال ةمات ريغ الوقع نا ويحلل نأ قيقحتلا

 . مجلا هبو (ص) وهو ال وأ . قاسلا عطقو ىسلاكمظعأ ولو كلذ ريغ زاجو خم الب
 . نرقلا رسكو اهيف قشو مطقو نذالا بقثك نود ام زاجو (قا ) لثملا الو ال وأ

 نم عطق ام الو ءاقرش ىسنو رودالب ةقوقشم الو ءاقرخ ىمستو اهبقث راد ام ال وأ

 نيتمضب رخا نم وأ ا حتفب ةلباقملا ىعستو نيتمضب مدق نم ةقلعم تكرت ةعطق اهنذل

 ةعوطقم ىهو ءارتب الو ءابضع ىسنو نذالا ةعوطقم الو حتفب ةربادم ىمستو

 جرخ نا وأ .مذي ال نا زوجت وأ . اضيأ ءابضع ىمستو نرقلا ةروسكم الو بنذلا

 ءاضعالا كلت نم وضع نم هيف قب ام وأ . عبصالا ىواي ام قب نا وأ . رعشلا نع

٣٧



 ٢٩٠ ) هتقوو ةيحضلا حبذ دنع لاقيام (

  

 هب فلمي ام هنانسا نم قب ام وأ . نيثلث نم رثك أ وأ فصن ىدنلاو نانسالاو

 (ققا ) (ان ) هب بذ ام اهبنذ نم تب امو رتبيو
 الب ةقولخلا ىهو ( ان ) ءامكلاك اهيلع اسايق ةقلخ ةصقان و اعامجا ءاملا تزاجو

 نذالا تاذ ىأ دلت ءاقرش لكو ةيحلاك اهل نذا ال ىأ ضيبت ءامك لكل يق اك نذا
 نأ هرك أ هللا لوسراي ةربره وبا لاق (ق) ال وأ . لوبم الو هل لوب ال ضيبي امو
 هاور ام لمحيف « كريغ ىلع همرحت الو هعدف » لاق نيعلاو نذالا ىف صقنلا نوكي
 ىجضن الو نذالاو نيعلا فرشتسن نا » ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر انرمأ لع
 ثيدح لمحي وأ ء بدنلا ىلع « ءارتب الو ةلباقم الو ةربادم الو ءاقرخ الو ءاقرشب
 لق ام ىلع ةريره ىلا

 لصف

 (ت)(ق) مدب ىذؤت الئل ةكراب وأ . ةماق اهحبذي و اهارمسي لقعي نا بدن
 انأ امو _ ىلا _ تهجو ينا » اهب لابقتسالا دنع لوقي ناو ىذؤت ال ثيح بدني
 مهللا ربك أ ١ هللاو هللا سب » « ترما كلذبو _ ىلا _ يتالص نأ ٭ نيكرشملا نم

 حسميو ز اهم انانتسا اهنع ردصت ةيحضلا ةقيقح نا ىأ « هتماو دمحم نعو كالو كنم

 « ىم اهلبقاف تيحض هذهو ىنابرق اذه مهللا » الئاق فلخ لا اهسأر ة ةهج نم اهريظ.

 ثيدحل ىزجت ال وأ . ىاتكب هركيو ةأرما ولو هسفنب اهحبذ ىحضلا ىلي ناو
 (ق)« باتكلا لهأ أ كسن يلب ال »

 . بورغلا ىلا كلذل ةاَدْبلا ردقيو سانلاب دلبلا ماما ىلص ذم حذلا تقوو
 ( ح) و (م) ثلاثلا بورغ وأ (ش) هبورغ وأ ان ) ىم لهاك بارلا لاوز وأ
 هلل رذف هلبق ةمستلاو رحنلا موي نه لوالا ىلعو تامولعملا مايالا ىف (قا ) دمحاو
 سيلف لبت ذ امو ةيحضتلاو ىدهلل اهدادعا دنع ه ركذ ذ ماعنالا ةم۔هب ىلع نهيف
نا ىحضملا رمأو ( ق ة ) ف رحنلا موي دعب ثالثلا ىلايللا نم اليل وأ . اعامجا اكب



 ٢٩١ (عاتجالاو قوقحلا ىف عباسلا نكرلا _ تيبلا عادو )

  

 قدصتيو « عتمتب نم ىلع باجا وأ . بدن وأ . باجيا رمأ اثلث هتيحض نه لكأي

 . مسقنلا اذه بوجوب وأ (ص ص) وهو (ان ) رثك أ او لقأب سأ الب رخآ رخدي و اثلث

 اه عابي الو (قا ) راخدالاو لكالل ثلنو ءارقنلل ثلثو ر ثلث بدن وأ
 (قا) ال وأ . طق ريناندلاو مها ردلاب وأ . زات اج وا ( ان ) رغشو دلج دلج ون هركو اعامجا

 تقرس نا تزجاو ى ةيح اهدلب باصقلا طراشي الو نلا قدصتيل اقلطم زاجو

 حذلا ء

 لصف
 تيبلا عداو هلحر زيجو تاقيملا جراخ ىلا فارصنالا دارأو:لغش هل قبي مل اذا

 فقيف وعديو هسأر ىلع بصيو مزر نم برشيف ٤ ناتمكر اهدعب طاوشأ ةعبسب

 هارسيي راتسالا ًاضباق تنلب ثيح هتفكسا ىلع هانميب ادمتعم بابلاو رجحلا نيب

 دري ل نمو ىكم ىلع عادو الو ((ان ) مدف عداوب ل ناو { وعديف رادجلب هنطب ًاقصملم

 ل ىلص هترايز ىغبنيو ث هروف نم جرخ رتعمو ةرمعلل نتلا ىلا جراخو جورلا

 باجنالا لا برف ةا وهو ) هافح دف هرري . حح ن 2 يذر و 6 بو>و الب ملسو هيع

 باد رلاو م راحملاو ملالاو ىوقملا ىف

 وأ (ص) وهو ءابآ ةسمخ نود ام محرلا ق قح ضرفو ء بيرقلا نم معأ محرلا

 ثري وأ . كنري الو هثرت ال نم ال كربو ثرت نم وأ . كرش وأ . ةعبس وأ ةتس
 وأ اهوبأ اهعنمي الف ةردخم ىلع ولو (قا) فيعض وهو كتمعك طقف رخآلا مكدحأ

 امل تيبلا نا ثيح نم طقف مالسلا لاسرا اهل حمبا ناو ء ةلصلا نم اهمماق وأ اهجو ذ
 ءىنلا لآ مظعي اك محرلل مظعا ىهو « اهالعا ةيدهب ةرايزلاو اهاندأ وهو ك ىفك رتسا

نما نا رفسلا مودقو ةبيصملا ىف ةرايزلا نم اهعنمي الو ك ةيدملاب لسو هيلغ هللا ىلص



 ٢٨٩٢ ) نيوبالا قوقح _ تايعامتجالا (

 فوخ ىف حيحصلا يلعو ى اعامجا اعوج مهكاله فيخ اذا مهمامطا مزلو ء ةنتف
 ناو مهمرحيو مهعطقي الو مهاهنيو مهرمأي و مهنزحو مهحرف رضحيو ث هب مهريغ كاله
 ث ميظعتلا اهب دصقيو كل ةوادع رمضلل محر ىذ ىلع ةقدص ةقدصلا لضفأو ڵاولعف

 اورواجتي نا ىتبني الو { هعطق ايعطق وأ هلصو اهلصو نش همسا نم اهمسا هللا قش ةشو

 رخآلا ىلع هقح ىف لك سنانتب اومطاقنيف اورجضي الئل
 نم ارح جرخيل هءارش دصقف اكولمم دجو نا الا ىزاجي الو بربا مو

  

 فطعل هقتعيو ىف واولاف ثيدحلا ينعم اذه هيلع قتع مرحم اذ كلم نم نا ثيح

 رحأتم الو مدقتم ال ءارشلا ماقل بحاصم هقنع ناف بحاصملا

 طقست ال ميحرلا ةوعدو محرأ اهنال ةوعد ةباجا عرسا ىهو مرنا رمو

 كما مث كمأ » ثيدحل ىوقأ ىهو ء اهرججب ةيواح اهنبلب ةيذغم اهنطب ىف ةلماحو
 (ت) تركذ الو « نافعض مالا قح » ثيدحلو ربأ نم لاق نملباوج « كبأ مت كما م
 ةدايزلا ثودحب عمجيو ث هب ذوخأملا هنال بالا قح وأ (ص) وه هيلع مالا لضف

 قلطم لب ركذلا ددع بسحب ةدايز سيل مالا ركذ ربركت نأب وأ ى مالا قح ى
 باوث ناك امك هصقني و اباوث ديزي نا هللو ى ىلوأ لوالاو ةدحاولا ةدايز ىف ديك أتل
 سيل ام اتومو ةايح هلام ىف هل نا هدري (ت) سكع مث ةقدصلا نم رثك أ ضرقلا

 اهيلا ىدؤي الو ى ةيصعم سل ايف ايهعيطي و نيرجاف ولو ايهربيو ء كلذ نع اضيوعت اهل

 اهعواطي الو هيلع لاتقلا فقوت نا اذكو هاعنم ولو ءىجانملا ودعلا دهابيو
 . هيفكت ةجوز اذ وأ ارثاكم نا الا (ت) يرستلاو جوزتلاو لالحلا بسككرت يف
 مالسلاب امهدهاعيو ايه عضتيو (ق) ةيصعملل ىدؤي كرتلا ناك نا الا عواطي وأ

 " ى ادشر كل . م نا الا امهيأر فلاخ الو ارزش امهيلا رظني الو ع حئاوملا ءاضقو

 امهتءارب ال ايحتيالو رهظيو ث نيريقف وأ نبفيعض نا ايس الو هلامو هسقنب ايحيساويو

موي امب ايه ضيرعتلا هلو (ق) امهالوتي وأ (ص) ىلع امهيف فقو املاح لي مل ناو



 ٢٨٩٢ (دلولا قوقح _ تايعامتجالا )

  

 نم ةباجا عرسأو امهل نيلأ وهو ىرجخ باجأ هاوعد اذاو ى كلذل جاتحا نا ةيالولا

 (ق) رهشا وهو سكعي وأ . ضوهنل ةنراقم نوكت هنباجاو ء يرجي ىتح تكسي نا
 هلهأو هلام نم جرخي نا هارما ناو 2 ايحُبضنهو اهطخسمه هبضغأو ةلا طخساو

 ذننأو اهنيد صلخو باتو مدن اقاع هنع اتام ناو ث امعقعي مل جرخي مل ناو ى جرخ
 امل اربج كلذب ىونيو اهقيدص مرك أو ث امهب الا لصوت ال امحر لصوو ايحتيصو

 لاملاو دنق اذا بالك ملاو ريبكلا خالاو قيدصلاو محرلا قح نم هوبا هصقن دق

 تدقن اذا مالك ةلاللاو

 وهو « هكرتب ىصعب قاش ىلع هلمحي ادلاو هلل محر » ىور رلولا ىمهو

 بوشم ريغ صلاخ دلو وأ { هحبر بيطل مشي امب هيبش ءىش وأ قزر ىأ اعبس ةناحير
 هدلاول رشلاو هذنل ريللا بحي ودع وه مث اعبس مداخو ڵ ةوادع وأ ةكرش وأ ةمدخ

 ىذالا طامبو ث هيبال فصنلاو هسفنل هريخو ث هيبأ لام فصن بحي كيرش وأ

 تنبلاو ء نيهباشتم نينناب نبالا ىلع كاسنالا. دعب ىسيو ةدالولا عباس كنيو

 ثيح كلذ فرصبو ث ةيحضلا ىف ىزجملا ردقلا ىلع ةيناملا جاوزالا نم دحاومي

 كلذ ريغل قلحي الو فيظنتلاو ةنسال مباسلا ىف ركذلاك اهرعش قلحيو فرصت
 نيح نارفعزلاب دلولا سأر ىلطيو ةغلاب ريغ ولو ةنيعتم ةحلصم وأ ڵ ةرورضل الا

 قوقعلا ظنلل ةقيقعلاب هتيمست تهركو ةضف وأ ًاهذ هرهش نزو قدصتيو « قلحي

 (ق) نلخد وا (ص) وهو نيضم تسل هبدؤيو لوالا رهشلا ىنعمب ةقيقعلا نه تناك ولو
 ىلع هبرضيو ث عبس لوخدل امهريغو هتخاو هيخا شارفو هشارف نع هلزعيو

 هملعبو ص هتنتف نم هللاب ذيعتسيو « ةرشع تدل هجوزيو ى ةرشع ثالثل ةالصلا

 كاطخ هحتنو مللا مضب دمحك همسا نسحيو باسحلاو ةعنصلاو مللاك هايندو هنيد رمأ
 ءامسالا لضفأ » ثيدحلا ىفو ى زيزلا دبعو هللا دبعو نمحرلا دبعكد بعتلا هيف امو

. غلبي ىتح هنوميو هبجيوزتو هعاضرو 4 هلل افاضم دبع ركذ هيف ام يأ .« هب ديعت ام



 ( جوزلا قوقح _ تايعامتجالا ) آ

    

 « نايبصلا حرفي نم الا هلخدي ال حرفلا باب ىسي ماب ةنجلا ىف نا » يورو

 « رجا ةلبق لكلف مهليبقت اورك أ » و
 هنوك ىنعمو ڵ فانالاب أدبيو ةقدص لماحك هدلول قوسلا نم ةفورطا لماحو

 ةنؤلاب مايقلا ءاداو ةبارقلا لضفب دازيو بنجالا ىلع ةقذصلا باوث هل نا ةقدص

 ةيشخ ىكابلاو ى ةش كابك نه قر نمو « هل باوث ال هنا نم مهوتي ا عفد كلذو

 تاوخأ وأ تانب ثالث لفكن مو ث نزحلا موي هللا هحرف ىنا 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 عاضرلاب دلولاو مالاو بالاو بيرقللو 4 ماف ةدحاوف

 لصف

 قلطيو اهترشع نسحب و اهنومي نا وهو ث جوزلا قحب ءىن لكو هلل ىموأ

 نع لزعي الو قالطلاو ةراضلاب اهددهي الو ( ص ) ىلع عامج ىف ولو لدعيو ههجو

 اهنم ليقو ڵ هكلم انال اهديس نم وأ اهنم وأ هنم نذاب الا هنع ىه وأ ڵ اهشارف

 جراخ ىف ةفطنلا بص ىنعمب لزعلا ىف اذكو اهجوزت ةما تناك نا جوزلا ىلع اهقحل

 ل ناف اهفوخو ايظعو تزشن ناو ى اهنم نذا الب ةيرس نع هلك كلذ زاجو ث اهجرف

 « اهجو ريغ ىف ديدش ريغ اهبرض وأ اهنع لزع وأ اهرجاه وأ هرهظ اهالو عدنرت
 قلح وأ ةالصلاو ءوضولا كرتك رهش ىلا رشع نم نيدلا ىف اهرجهيو هحتقي 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 ء ءطولا ىف امهرس نايشني الو هللا باتكب نهلالحتسا
 ىلا ءاشفالكس ضعب ىلا ءاشفالا نا ىنعمب قوس ىف هلعافك امارح هيت اكهيشفمو رض
 لصالا ىلع ناكل هيلا: ىثنملا دنع هيتآك ليق ولو مهيف هلعفكو ، قوسلا ةماع

 لستنت الف هقدصت ال دقف الاو & ضئاح اهلعلو ةذللا اهنوفت الئل ةمئان ىهو اهأطي الو



 ٢٩٥ ( ةجوزلا قوقح _ تايعامتجالا )

 ى ةاكزلاو ةالصلاب هلهأ هرما ىلع ليعامسا حدم هل لديو (ص) ىلع امتح اهنيد اهملميو
 همزلي ال وأ « ةالصلاب كلهأ رمأو » هلوقو ليلد متي ملام بوجولا ىضتقي حدملاو

 (ق) دوهش اذا ىهنو رعأ الا

 اهدارأ اذا هعنمألو هتدا اماحبق مدقل نرق نم هتسمل ول مظعأ دزلا ومو

 وأ ءاضقو ةرافكو ناضمركضرف موصو ضيحكر ذعل الا ريعب رهظب بتق ىلع ولو

 وأ ةالص تلننت ناو ى نينالص نيب هعنم اهلو ء سانلا ىأرمو كلذك مارحاو نذاب

 اهعنمي مام لتنلا اهلوأ . رتولاو رجفلاو برغملا ةنس الا ء بيثأو تمنأ نذا الب ًاموح

 ىتح ةكلاللل اهنمل هتيي نم تجرخ ناو ء تمنأو رجأ هل ام نم تطعأ ناو (ق)

 ةنئاك ةفبرش اهنأ سانلا ليخي ء ناطيشلا اهنيزب تاروع رشع ىهو ث بوتت وأ عجرت

 جوزلا رتسي ء تجرخ اذا نييزنلاب اهولعي وأ ج رظنملا ةحيبق تناك ولو تناك ام

 ( نهلك ربقلاو ةدحاو

 هرتسو ( ق ) ةنيز نهيف نكت مل نا وأ . قلطم نيفكلاو 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 تودو ًايشمو المع اهبوثو اهيلح توصو اهتوصو عاجلاب اهجرف توصو
 ضيح مدك اهجرف للبو اهلوب خشو « ناسنالا ةجاح ءاضقو ءاجنتسالا و رامجتسالا

 الا بنجأ هيطعت الاهناف نلكو ء ةنطنو ىدمو ةيرتو ةردكر ةرفصو رهطو سافن وأ

 اهفلخ اهرعش حب اهجربتو دوجملا اهسابل سفنو رييغتلا عم عفني ناك نا رييغت دمب

 اهمزلو ث عاجلاب اهجرف ىه جوزلا رتسي ىتلاو ء اهبوثو اهندب نم ةحئارو ًاروتسم ولو

 فرعتت الف ء باغ ولو هل ةرينلاو هبراقأو هلك هرمأو هلامو اهسفن ىف هظفحو رتسلا

 مالكلاليلقنو هرسي ام يلع صرحلاو 2 هبيجت ال ىنعم مالكلا ىف هدواعت الو هقيدصل

 ع هتهبش ال همارح نع فنعتلاو ء فافكلا قوف بلطت الف ةعانقلاو 2 اهناريج عم.

م



 (مدحلا قوقح۔تايعاتجالا) .. ٩
  

 الو ديسلا لام الو راجلا لام ةهبش نع الو جوزلا لام ةهش نع فكلا مزلي ال ذا
 ثيدحل ءادف وأ قالط لاؤسو ، مهبس مدعو مهرتسو اهدلو ىنع ةقنشلاو ث ميرغلا لام
 ناك نا الا رانلا ىفالزنم هب ذختتو ءادنلل لماش وهو « اهقالط ةأرملا لئست ال »

 مالكلا ىف هتعجارمو « ساب ام ريغ نم تاقفانملا نم تاعلتخلا } ثيدحل اهيلا ءىس

 ض ىنختف عرشلا ىضتقمل الا سكملاو هضغبم بحو لامب نمو ث لامجب راختفاو

 هحمةل هثاردزاو

 « لسنلا اوعطقت ال ) ثيدحل ةمأ تناكولو ةدالولا عنمي ام امهدحأ لعفي الو

 ديسلو ى هتيرس نم نذا الب ىرستمل زاجو (ق) ديسلا وأ رخآلا هل نذأ نا زاج وأ
 الوأ . هنذاب وأ . اهجوزل الاهديسل دلولا نأال اهجوز نم نذا الو اهنم نذا الب ةمألا
 ، موصلا الا حاكنلا ةوهش عطقي ام لجرلا لعفي الو ( قا ) ًاقلطم اههنام لهف زوجي

 ةيودالاب اهعطق زوجي وأ . بجلاو ىمعلا نع ىمنلا ليلد امهدورول لكالا ليلقتو
 ىعملا وحن ىلعو 7 زاوجلا ىف موصلا ىلع سايق ةلاصا اهمطقي ام الا اهنكسي ام لعف ىأ
 روفاكلاب اهعطق زوجيال هنأب ةيعفاشلا تحرصو (ق) (ص ) وهو عنملا ىف بجلاو
 فاخ نمل ضعب هزاجأو ك لماح هديو هديب ىنمتسملا ثعبي ىز ءانمتسالاو ك هوحتو
 نه » ىلاعت هلول عنملا قحلاو ةوهشلا نيكستل ةيفنحلا ضعبو ةلبانحلا هزاجأو ث ىنزلا

 جرف عم الا ارظن وأ م هحرفب ناسنالا عتمت نم ةعنام ةي آلاو حلا « كاذ ءارو ىنتب

 موصلا وحنب ةوهشلا رس م امناو ى ةيرسلا وأ ةجوزلا وأ جوزلا

 لصف

 تببحأ امو قيطي الام هغلكت الو ء ىستكتو معطت امم ككلم وكتو مطن
 ء كل اكلام هلعجأ كايا هكلم هللا ءاش ولف هبذعت .ال ء تلدب 7. تكسمأ

 مالكلا هيجوت رابتعاب لكلا رخآو { ملسو هيلع هللا ىلص هب ملكت ام رخاوأ نه كلذو
ةكئالملا مهو ء براي مهينغلب ىأ ىلعالا قيفرلا قالطالا ىلع هرخآو ڵ سانلا يلا



 ٢٨٩٧ ( راجلاو ةمدمحلا قوقح _ تايعامتجالا )

  

 ناسنا تناك ولو هنيعر نع لوئسم عار لكو ث ءادهشلاو نوقيدصلاو ءائبنالاو

 ء مهملعم مم لانطالاو ةأرملا لايعو ةريثملاو لجرلا لايع لخدف ء اناويح وأ ادحاو

 همعطت ام لوأو ء ةكلمملا ءىسو نانمو ليخو نئاخو عداخو لاتخم ةنجلا لخدي الو

 ضماحلاو رلاب هأدبت الو ء سفنل بيطأ هناف بييزلاو ركسلاو نيتلاو رملاك ولحلا

 ءاهلكهل لقو ةمقل هطعا وأكعم هل اف هب رقو اماعط عنص اذاو ع اه رفنمو ضبقأ هناف

 نا ءاشملا دعب ةمدخالو هعبشأو هئفدأو « هبلق نأطا اذا هل لقت مل ولو اهلك أ هلو

 موب لك هنلز نع فعاو ءاردزاو ربكب هرظنت الو ى ءىشب هاضرأ نا الا اهليكتسا

 كيلع هتردقو لجو زع هللا بضغ ىف ريصقتل كبضغ دنع ركفو ةئام

 ريقفو ديهش عم ةنجلا لخاد لوأ وهو ث نارجنا هبر دبعو هدم حصن نملو

 ىنغو « مهل ًالاظ نوكي لايع بحاصك طلستم ريمأ رانلا لخاد لوأو ففعتم ليءع

 هسابل ىف ىنغلا هاطاعتي ام ىطاعتي وأ { هل سلل ام رختفي روخ ريقفو هللا قح ىطعي ال

 هيصعم ريغ ىف هعطبو هتمدخو هتن امأ او هتفرح ىف حصنيو ؤ كلذ وع و ] هتيلو و ا

 اهذفني الو (ص) ىلع ةرانكلا هتمزل ثنح ناو 2 ةجوزلك لفنلا ىف ريجالاو وهو
 . ىمعو ىزجأ ماص نا وأ . ةلجلاىف فعضم هنال موصبولو نذاب الا نذا الب فلح نا

 كلمبوأ .ةعاطلا بلنت ةيصعلاوء ةيصعم نذا الب اهعاقياو ةعاطموصلانأال ىزهي ال وأ

 نم هيلا لسرأ اذا كرشم نم كرشم وهو هثرو وأ ‘هديس لجأ نم ال هل بهو ام

 ( قا ) زاج كلذب ممطا ناف هريغ وأ هدلب
 ل صف

 كسأ هدر ناو ء رجحلا الو ىضم املالا هيف لحلا ىزجم الف هلل راجلا قح

 ادحوم وأ ناقح ابرق اكرشم وأ انج ًادحوموأ قح ًاكرشم نأ هلو رانلا ىف هيذؤمو

 ءاطعلا لزجيف هعم ءافولبو ديحوتلا درجمب ناقحلا توافتي هنأ الا ةثالث اضيأ اي رق

 ضرقتساوأ ىنك ىزجي ام ىندا ىلع اهلك ىف رصتقا نا و ء بتارملا كلت بسح ىلع

٣٨ 



 ٢٦٨ ) فيضلا قوقح _ تايعاتجالا (

 هينه ربخ هب اصأ وأ هتزانج تعبتا تام وأ ديع ضرم وأ هيلع ديع رقتفا وأ بيجا

 هعن الو هلاوحأ ىلع الو هيلع علطتي الو هنع حفصي و م و مالسااب 7 « ىزع رش > وأ

 الو (ق) (ص) وهو هب و أ .نذا الب اهزرغيو هرضت نأ الا هرادج ىف ةبشخ زرغ نم

 هقيرط ىف للبب الو بارتب الو هبازبمب الو بوقعي ىمع ببس وهو هماعط حرب هيذؤي
 نع عدترب ل نا لاحرا همزلي الو ىرخأو ايندل هدشريو هرتسيو هبيع نغ ىفنيو

 { همداقل رظنلا ميديالو هدلول فطلتي و ى لبطلا ىلع عامتجالاو ءانغلاو رامزااكةيصعم

 وأ بحاصوأ ةجاح لأس ناو ى هتجاحل هلظحاليو ةبئان هتبان اذا هتعرص نم همفربو

 ليطي نأ ألا ىف هل ناكولو ءانب هيلع لاطي الو 7 مزات : اهكرتي فلتي ال محروذ

 عرذا ةثالث دعب

 ىرتشي ايف هيلع الوأ . هيبص نم ولو هب ملعنا وأ ١ ثدحام لك نم هيطعي و

 (قا) «ارس اهلخدت مل نا اهتيرتشا ةهكاف نم هطعا » ثيدح هدربو هديرم هبلبييامو

 هنأ ىورو دعب ريصي و هملعيو هيف هلعف ولو ركنملا نع هاهني نكلو هاذا لمتحيو

 جورملا لاح رابتعاب اتيم ناننا وهو ء هفورعم ىنعنم هلس بر الئاق ادغ هراب قلعتي

 ةئالثف ةعبرا وأ . كي ملو وأ . امهنيب و هنيب بقث ناكا افلخو امامأو الهش دحاوو

 هرحأ هجوو ث نوعبرا وأ . ةرشع وأ . ةعبس وأ . لكنم ةئالن وأ . دحاوف نانثاف

 ىاشلا ىرب هنم وكمتملا راجلا نا « راج راد نيعبرا نا » ءادنلاب لسو هيلع هللا ىلص
 لمجام ةالفلا ىف وأ . ردقلا ةحئار وأ . فرغملا توص غلبيام وأ . هراد دعبل راجريغغ

 ةريثك ولو تيي لكل مزليو ث انفس وأ رفس لاحر ولو نكسم لكف (قا ) سبقلا

 هرادج نلصتا اذا فلخ نم ولو

 وأ ًانونحم وا النط ولو فضال

هل لزجيو ث هتيطع ىأ ناطلسلا ةزئاجي اهبش ةزب رئاج نه و أ ؤ مايأ أ ةثالث ًاريجتسم.



 ٢٩٩ (ماركالا نوقحتسي ال نيذلا ركذ )

  

 ةرايزو ك ةعاط ىن هلايمأ جرخ نموهو ، هلح ىزجيو 2 نهيضمي هقح لوزب الو اهف

 ةمدملل وأ هللا اهب دصقي هل لحت ةرايزل جراخك حابم ىف وأ « هللا فيض وهو هللا ىف

 ىف ال ةربتعم ةجاح وأ ء الام بصي ملو رجنلو لالح لام وأ ثاريم ذخال وأ لالح

 ال ناك ولو فيض ره وأ .ةنسلا فيض وهو اهجورخ دصق وأ رطضا نأ الا هزنت

 (ق) هلايمأ جرخي

 وأ . ماعط هعم نمل الو ةيصعم ىف جراخلا وهو « ناطيشلا فيضل وه رو

 عناموبراحمو ةوشانو قباو('"نعاطو عطاقو رجم ةعاضب وأ (ق) (ص) وهو هل بن

 بلط ولو تيي مل نمو نيملسملا روجممو مارح شارف يلع دعاقو ةنتف ىذو قح

 ص مهنع هلوبق هركو فيضلا قح مهمزاو ى ةجاحالب دالبلا ىف ددرتمو ى هب بهذيل
 رظن ي ءاوس مكحلا ى امهنال ني.لملا تاروع ىلع لادلا هلثمو نبدلا ىف ىا نعاطو هلوق )١(

 . ودملا نيه نه ةرابع هنال نيدلاو ةمالا ىلع اررذ دشاو امهثبخاو اهاقشا ريخالا لب ةعيرشلا

 يقرو ةرق لك براحب يذلا ملاظلا ديصرلا اهبلط لد الا ةيبدا وا ةدام ةمالا ىف حيرب سحا اماكف

 ةلذنلاو ةجاذسلا ىله بعكلا ءاقب ىن هدهج لذ يذلا دبتسالا را,لاو -٠ هرما ىلع بولغملا بءثلا ى

 ةسيسخلا هتاوهشل ةلآ ةنيبلا هندارال اعضاخ هتضبق ىف قبام نوكيل
 ةداعسلاو ةعفنملاب دوميام براحم هنال ءيث لك نم هسفن ىلع قح رضا ودعلا نيع وا ن:اخلاف

 ومف هدانحاو هثانبالو 4 زونلا لفك دحع لك مد اهتواقشب قثو اهتداعسب دعسي قلا هتما ىلع

 ةليضف لك نم اخلسنمراص ذا هل ناك قح لك نم مرح نا بج هتدلج ىنال ودع وه اج هغل ردع

 قوقحلا كل: مهيلع هل تناك نيذلل ابراحم و مارتحا وأ مارك ا يأ اهب بجوتسي
 ليكنتلاو هنيدمدهل ةلآ هنم ةرذ هيف نم لوكي فيكف الاو ءالؤه ناما يف كشيل ملسملا نا

 ؟ هنطو بارخو هسنج ءانباب
 صخش لوكي لا نيملااب رارذالاو ةمالا ةنايخو . هت دبملا اهلمحت يلا ةنامالا ةنايخ نم نا

 ۔ سانلا نيب هرملا ام ودبي ةنص حبقأ يهو ةفر> اهل اذختمو ةباعسلاب اسبتلم هيلا يدنني بعش يف

 نيدلا نم مهلا نومعزي مهو اهوذلتساو نيملسملا نم ريثك يف ىربكلا ةقبوملا هذه ترهظ دقلو
 ةريظحو هنيد ةقبر نم هجورخ انالذخ دبعلل ىنكو ةيناسنالا مهنم تأربت ا مهنم ءيرب وهو ءىشيف
 نيرسالا نم ةرخ الا ف نوك ىتح هسفن ين ناطيشلا ىحو ىلا لم وأ امهل دكي نم ةمدخ هموق

 نيبملا نارسخلا وه كلذ

 قلخ هناف هنطوو هنيدل ايسجتم اصالخاو هتمال ازبرح انمح نوكي نأ نم دبمال فرشأ الو

 لؤسم هرملا ناف اهتحلصم هيضنةتام ىلع لك لمعو اهدارفأ قدصب الا ةيعامتجا ةئيهل ةمالس الو امهل

 ىسن امب سفن لك ىرجت موي اهنع



 ) ليبسل ١ ن ا ق وةح ( + ٠ ٢٣

  

 اودصق نا ضاقو تفمو قوس ىف نهو ث كولممو نونجمو لفطو دبحي مل نم ىلع الو

 ملو موق نطو لح رفاسم ىلع بجتو ء ةأرماو ءاضقلاو ءانفالاو قوسلا نأشل

 ناو رضحلاك مهيلع دراولل ذئنيح مه ذا دحأ ريغ ىلعا ولزن نيرفاسم تمزلو « هذختي

 هل ظفحو برشو لكأب هل لجعب و ڵ هريغ مزات مل ةفايضلا هيلع نمم دحأ ىلع لزت
 ىنام ريخ هل مدقيو ، لستفمو فينكل دشرو ىقدتو هتباد فاعتو ى ةالصلا تقو

 مطي الو ك هل هب .ىجا هل بدن هيف فيلكت ال امو ث نكي مل ام فلكت الو تنبلا

 الئل ًابرشو الك أو ًاجورخو الوخد ثيدحلا بيطيو هجولا قلطيو لايعلا توق

 شحوتي

 ايض جاني وأ لواني الو ييئر وأ اكلم ناك نا الا ءافجلا نم همم لكألاو
 بلطي الو فيضيالر.يف ريخالو هرادبابل هعيشي و هسفنبهمدخي نابدنو هرخآ نود

 ناف نذاب الا ًاعوطت مصي الو ارس شفي الو مدق ام رقحي الو ء رضحي ملام فيضلا
 ًامامط دسفي الئل هربخي نكلو ث هعني الو ءاضق ولو ًاضرف موصيو 4 عنتما هعنم

 دارأ وأ ڵ رادلا ىف دحأ ىلع زاج نا ليو نذأتسيو ضغيلو سلجأ ثيح سلجيلو

 الو ريصقت ىرج ناو سفن بيط فرصني نأ بدنو ؤ ًاضي أ ملس هيلا سولجلا

 ثملا ليطي

 نم دجي لو هلامو هلهأ نع عطقن او لايمألا جرخ اذا ىه ليهسلا ىبالو

 ل نا ايس الو 2 هل لام ال نم هنا ىلع ًاتلطم فيضلا نم صخأ وهو هل عيبي وأ هغلسي
 رطضا نا فيضلا قح هل هسفن لايمأ ىف ناك نم هناف هلايمأ جراخب فيضلا صخت
 ناطيو ( ق ) افدارت وأ . اهجراخ ليبسلا نا ناو ةفايضلاب الا هلزنم لصي ال ناكو
 هن أ ىلع انينبو نبع وأ ى ءىشل نيمي نا ( ت) دجسملا لامو امهملع فقو لام نم

 نأش نه ناف ڵفيظول فيظو نم فرعب هنأ ىلعو ع حلصالا دجسملا لامل لصي

امهيلا هنم فرص اهل لعجي مل ناف ليبسلا نباو فيضلل لام هل لجي نأ دجمل



 ٢٣٠١ ( باحصالا قوقح _ تايعامتجالا )

 لصف
 مم وأ رضح ىف ولو بحطصا نم حابم وأ . متك ةدابع ىف ةبحصلا قح مزلو

 رخآلا نع لك عنمي نأ وهو ، ةعاس وأ هل تدقع وأ 2 زعمم نونج وأ دبع وأ لفط"

 نأ ىف هبحاصل ةبغر وأ حالص هل رهظ وأ الاو هتباد تفعض نا هدازب أدبيو هءوسي ام

 الا ًارارم وأرتك أ ال لقأ وأ ع هلثم برشبو لك أيو هسفن دازي أدب هدازب أدبي ال
 الو ةرورضل الا هنود بكر الو ڵ هبحاص رجب ل ام كلذ ىف صخرو هأرب [ نا ]

 ناو ى هريغل تناكولو هسنن ةبادب قبسي الو هتبادب طحمو لوأ عفريو ٥أ وس ىجاني

 , رخآلا اهمهفي ال ةنل ملكنلا ىجاننلاكو ! دحاو نع ناننا جانتي الف هباحصأ ددعت

 هيلع فاخي امو دسني ام عبديو هتكرتو هتيصو ظفحيف تام وأ ضرع نا هب موقيو

 نأ بدنو ث تيللا قوقح هب لمنيو رثك أوأ « هلم هيلع ءاركلاب رسخن ام وأ

 مدأ نبا حول هناكو ، هبحاصب امهقفرأ ىلاعت هللا ىلا امهبحأو هلامو هسفنب هيسا وي

 بحاصلا نوكب نأ ىغبني هنأ ىل هنم هلامل كلمأ نوكي نأ هتقفارم بلاط ىلع هطرش

 ًاققردشأ هب نوكي ام ةلمج نم كلذو ء هل امل الصأ هبحاص لعجي

 ىري ال بحاص ىف ريخ الو ، هيخأب ريبكء رملاو ءىوقنلاب الا دحال لضف الو

 , اذل راتاو ىسا ركذيو ركاذلا نيهي نم بحصلا ريخو ث هنل ىرب ام كل
 باهذ وأ عوجرو باهذ نم ادقع ام ىلع نيخسرفلا بقع تمزل رفسل تدقع ناو

 لبق اعمتجا ناو ث قح الف ةرورضل اقرفت ناو اءاش نا عوجرلل اهنادقعيف طقف

 (ص) وهو هبلق ىف ضري مل نا ال وأ . هتمزل تكسف اهلئس' نمو تمزل لوصولا
 « هنف هريغ وأ رفسل اهعضوم نم تدقع ناو (قا) دازلا ةكرشب مزلت امنا وأ

 اداعم وأ ايمذ اكرشم بحصي الو (ق) هل وأ . بحاصلا بحاصل قح الو.

 ام ةرجاب الا اراجتسم وأ

 اباو انعاطو امنامو التاقو 7 ث نما دقف الاو ىبرحلا ةبحص روصتت الو

 



 ٢٠٢ ) نيكاسملاو ىماتيلا قوقح (

 .ف هرصع ناو ئ نايني الا هسم ةيلع ىعدا ناو ح هكرت كالذ ثدحا ناو ‘ ةزثان و

 ۔4٧6 هرجزو هرتس لز ناو .4 هعرو بدالاو هاين دو هنيدو لمج ام هملع لع بلط

 هيساوب نا بدنو ى نيشلاو ةبيغلا هنع دريو باغ ولو هظفحيو هسفنك هركي و هل بحيو
 سلجملا قح هيلعف لىلا سلجم اهحعمجي هنا الا ةبحصلا هعم دقعي مل ناو ث هسفنو هلامب

 طقف عامتجالا لاح ىف هعم ةرشعلاو

 لصف

 .نم يورذ ايبنجا وأ هل ابيرق ابتي ىبر نمو ى نيكسملاو متيل ناسحالاب انرمأ
 ةجرد الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو هنيب كي مل ىننتسا ىتح نيملسم نيوبأ
 هسأر ىلع دي عضا ولو ك هللا دنع هرجأ عصي ايستحم هب ماق وأ هاوآ نمو )1( ةءوبنلا

 حرف ناو كلذب ميتيلا عفتني مولو هيلع هتقر باون اهيلع رمت ةرعش لكب ةنسح امحرت
 ىصو الو ىلو هل كي مل ناف 2 ةيافك ضرف هب مايقلاو ڵ كلذ عم ًاضي أ هحرفلف كلذب
 ناو ث لام هل نكي مل ولو ةقث اتيمأ كي مل نا ةعاجلا وأ مك الا ملقأ حلاص ب نحم الو
 ‘ مهتفيلخ اوماقأو ماقا ناو ى هعم رخأب وأ هتزاجلب هوتي نا بدنو « حص رئاج هماقأ

 ع نا ىناثلل لعف الو لوالاف ناتنئاط تماقا ناو ى مهتنيلخي ملاعلا هتفيللل لمف الو

 .دحاب هعاض نبت ناو ) ق ( مهيحلاص وأ .هتريشع مزل هلام عاضوهل اونفلختسي ناو كهب

 ةبابسلا » ناويدلا يفو < هيمبصاب راشاو نيتاهكم تيلا ل.ةكو انا » : ثيدلا ظفل )١(
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ديك أت اذهو « ىطسولاو ةحابسلا » ىراخبلا ةياور يفو < ىلعسولاو
 برقل اتابثا ملسو هيلع هتنا ىلص هتجرد مم ءاوتسالا دح ىلا هتجرد غلبت ميترلا لفاك ناب ةنلابمو
 اذا نيتاهك ةنجلا يف ىعم » دعس ما نع يتا ريطلا ةياورو ىطسولاو ةبابسلا نيب لصافال ذا ةلزعلا
 م ولو متيلا ةسرت درجمب ةلزنملا هذه ءرملا علبيال ذا بطقلا لاق اندنع هنم دبال ديق وهو « قتا
 ةنا لبقتي اما » قتا اذا هتلافكب همايقو متيلل هناسحا هنم هقا لبقي امناو هتنا نيدب ايفوم نكي
 > 1 نم

 مهو مهنيد رمأ نولة.يال موق ىلا ثب ملسو هيلع هللا ىلص هن ا كلذ ي ةمكلاو : بطقلا لاق

 اتهاشتوآ امهتل زنام تب راقنف هاين د و هنيد رمآ لةعيال نم مساق ميتيلا لفاك اذكو مهدشراف هنامز لمأ

 . ها هنيد هملعو تلا 1 ماق اذا



 1 ( نيملسملا نيب توامتلاو داحمالا بوجو )

  

 ىف نمض نيمأ ريغ هل بسنحا ناو ث همرغي ىتح هل مايقلا مهمزل (ت) مهنود همزا

 عيضي مل نا هللا نيبو هنيب ال كحلا

 حلصي ايف رجالل فقولا لاومأو دجسملاو ةاكزلاو بئاغلاو نونجملا ه هملعو

 !ايو ةبولح هل ذخا اعساو ناف ث هنم ءارجل هل ذخؤيو هلام ردقب ىسكي و قفنيو ى ل

 ممتي نم وأ مداخ هل ذخا مدخي نمم ناك ناو ث اهناوأ ىف ارامنو ةيحض و نيديعلل
 نم ليلقب قدصتي وأ . حيحصلا ىلع هلام نم قدصتي الو ى هنم لهملا ة ةرجا طعأ

 هدصق ناو راجلا ىطعبو 2 تافآلا ا نم ظذملاو ةكربلل هتلغ ترضح اذا هيلع هلام

 ىلطعأ اهيلك وأ سنن وأ لام ىلع ًقوخ دلبلا لهأ ىف ةبئان هتيان ناو ى ود رئاج
 رئاجلاو كرتي لب هنم طعي ال وأ . بئاغو نونجم اذكو (ص ) وهو هنم هبوني ام

 (قا) نض هنم طعأ نف

 ىتح أربي الو هدريو هلام ريفوتل ال جاتحا نا هلام نم ضرغلا متيلا مماقلو

 ارو ااو كو وأ ةنيلخ هضبقي وأ هلاصم ىف هفرصي

 بوكرو ث ىنغلا فيو (ق) رسيأ نا درب وأ . رثك أ وأ هلثمب هعفن نا در الب

 ىلوأ وهو هلام ىكريو « اهيلع هلام لمحو اهيقسو هرمت ذاذج ىف اهبوكرك هعفن يف هتباد

 ىرتشت ال نا هنلضف لكأو (ق ) (ص) وهو هتيكزت همزات وأ . هل بسحي نأ نم

 لك اذكو داهشاب هلام ىلطعأ هغولب دمب هدشر سنا اذاو ء ضرقلا ةينب اهلثم فلخيو

 ، درلا ركي دق هنال ذخالا دنع هيلع دهشي ل 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 ل نا بئاغ لام ظفح بجوو ث هجني ل رداق

 لصف

ىعادت هضعب ىكتشا اذا دسجلاك » و « اضعب هضعب دشي ناينبلاك نوملسملا » ىور



 ٣٠٤ ) هناسلو هيدي نم سانلا ملس نم ملسملا (

 «‘') اوسسجتنالو » و « ىرخالا امهادحا لسفت نيديلاك » و « رهسلاو ىجنلاب هرئاس

 ىدحاب اهنع اوثحبت ال ةلمهملا ءاملاب « اوسسحتت الو » تاروعلا نع اوثحبت ال ىأ

 ءىش ىف بلقلاب ركنتلاب اضيأ نوكي هنال معأ ميلب سجنلا لاقي دقف ةمخلا سوملا
 هيخأ نع كدحأ ضرعي ال ىأ « اوربادتت الو اوعطاقتت الو » تارودلا هب كردي

 هركتو ملسملا كيخال بحت نا بجوو « اناوخا هللا دابعاونوكو » بلتلاب الو دسجلاب

 ڵ هناسلو هدي نم سانلا ملس نم وهو ى نوعلم هيذؤمو ث هيذؤت الو كدننك

 لاومأو مهسفنأ ىلع نوملسملا هنمأ نم وأ ڵ هرش ىأ هقئاوب هراج نمأ نم نمؤملاو

 ةمقاو نمو ڵ هررض نم انمآ هريغ ريصي نم لصالاو ىنعملاب ريسفت كلذو ڵ ناتياور
 ىمماونلاو رماوالا رثاس لثتمم ىلع

 ةبيغلا هنع دربو ج كديو كناسل نم نيملسملاو ى هلل كبلق ةمالس مالسالاو

 نيأ دب الو ث هييا هغلبي الو كنع لقن كيلا لقن نف هيف عمس ام لبقي الو نيشلاو
 لايمأ ةعبرا هترايز يف ريسيو لوبقل مدع ىلع رصتقي الو باتغا وأ م نا ىمن نم.

 ةريره يبا نع اج نع ةديبع وبا . حيحصلا دنسملا يف ةمالا هاور ثيدحلا نتم )١(
 الواوس۔جت الو ثيدحلا بذكأ نلا ناف نظلاو مكايا >ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق لاق
 « اناوخا هتا دابع اونوكو اوربادت الو اودساحت الو اوسفانت الو اوسسحت

 مميراسمو سانلا بثا ںاطتةلاو ثحمأا وهو دحاو اهانعم ناتظفل سسحتلاو سسجتلا ل۔ة

 باب نم آديكات يتاثلاركذو اهربخ نع فثكبالو اهنع لاسي نا لحب ل ترتتساو تباق اذا
 نوكي هنال سفنلا ثيدح ثيدحلا بذكأ نظلاب دارملاو يرابنالا نبا لاق ام اتحسو ًادمب مهلوق
 عقي صخشلا نال < نظلاو مكايا» هلوق ىلع نيتاجلا فطعم امناو ناسنالا سفن يف ناطيشلا ءاتلاب
 قناوي تيدحلا اذهو كلذ نع ىهنف عمتسيو ثحبيو سسجتيف قةحتي نا ديريف ةمهتلا رطاخ هل
 ةنايصلا ةياغملسملا ضرع توصب رمالا ىلع اهقايس لدف ( ةي الا نظلا نماريثكاوبنتجا ) يلات هلوق
 متتني الو ىأ اوسفانت الو : عيبرلا لاق يملالا رونلا . ها . نظلا نعهيف ضوخلا نعىهنلا مدقتا
 امهبساتيو اودقانت ىرخاو اوشفانت الو ةياور ىفو . ءوسلا نم هيف لعج امب ضمب نه مكضعب
 « نو۔ذانتملا سنانتيلف كلذ ىفو > . ءيشلا ىف ةبغرلا ىه ةسنانملا نال . هللا هحر عيرلا رمست
 ىرتاتيدحلاو ڵ ضعب نم ممضعب ماقتنالا ىلا ةسفانملا ىففت دق ذا مزاللاب عيرلا ريسفت نوكيف
 اهيلع ىرج نلا ةياورلا نا رهاظلا مث . اداحاو ابادآو اقالخأ ةيعامتجالا ةايحللةميظملا دعاوقلا نم
 ىف كلام ءاور ثيدحلاو ٠ ملعأ هتناو اهنم ةبيرق ىرخا ةياور اهلعلو دنملاةياوريه تسيل لمالا
 ملسمو ىراخبلاو اطوللا



 ٣٠٥ ( نييرقالا قوقح ۔ تايعامتجالا )
_ 
.-= 

 امهريخ «هلناقكم ةس ناو ث لوتي ملالاو ثالث قوف هرجاهي الو لضفأف رثك أ ناو

 هيلع مدقم م السو ناذئتساب الا نيدحوملا ر اسك هتني لخدي الو ى مالسلاب دن نم

 )ق ;) (ص) وهو رنك وأ . ىصع مالس الب وأ نذا الي لخد ناو ى ثالث وهو

 « ناذئنسالا ركنم وأ هركنم كرشأو ث نذا الب لخاد دربو لي مل نمل نذؤي الو

 رمأ نم ىلع مالس الو ء سنن وأ لام ىلع فئاخ هل نذؤي ل ولو لخديو نذأتسيو

 عفار لوخدلب رمالا ناق ء لصالل اباحصتسا همزل (ت) ناذئتسالا لبق لوخدلا

 لخديو ي رخآلا طقسي ال ضرف طوتسو مالسلا بوجول عفار الو ناذئتسالا بوجول

 قحل ناذئتسالا نم دبال (ت) لخدا أ انهاه نم لاقي نا دعب نذا الب كرشم تيي

 لخدي الف هل نذؤي ملناو « نايتسالاوأ دهعلا وأ ةمذلا قحو ىمد 3
 خألاو ملاو تادملاو دادجالاو نيوبالاو ى ديلاب ةغاصملا نمؤملا ةلبقو

 ةدجلاو دجلاو نيوبالل ديزيو قاصتلالاو ةمزالملا اهب دارملاو : ةقناعملا ديسلاو ريبكلا

 دي عضو ةلئطلاو سأر ىف هربغ لفطو ى دهلا ىف ليبقت لفطلاو ى سأرلا ليبقت

 اهسأر ليبقت زاجو « بنذ ال ذا ىلوتم ريغ اهوبأ ناك ولو « ديلا ليبقتو اهسأر ىلع
 رذحيو ةروكذملا ةقصالملا ىهو 6 ةقنامملا : عاضرلاو بسنلاب ةبارقلاو ك بلقلا افص نا

 ليبقتو ةقناعملا هلل ف خالاو ء رتسلا ءارو نم مالكب ةي ةسنجالا حفاصي و ص ةوهشلا

 (ق) اهليبقتو ديب ةغاصم وأ قنعلا بناوج
 يف اصن اذه سيلو هل مظت كلذ نال ىلوتم ريغ اهب حفاص ادي لبقي الو

 هلوق نم ذخؤي هنا الا ىلوتملا ريغ دي لبقي ال نا ديري نا زاوجل حاضيالا مالك

 هللا ىف خأ لكسبل ًاضي أو « ىلوتملا ريغ اهب حفاص اذا هدي لبقي ال هنا ميظعت ةلبقلا

 ىلوتملا ريغ دي اهب تلبق اذا كدي لبقتال نا دارملا نأ نابف ى « مظعملا دي لب هدي لبقت

 هالوتم دي لبقي دارملا ناك ول هنا هدي لبقيو نيديلاب ناحلاصتي هلوق نم ذخؤي معن

 هدي لبقيو ديلاب هغاصي هنا نابف ةدحاولا ىلع مالكلاو نيترم ةغلاصملا تناكل
 ٣٩

  



  33٦ملسملل ملسملا قوقح _ تايعامجالا) (

 هخاصت نا كلو ث ديلاب هخاصت 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

 ناك اذا ء اهب هتغاص ىتلا كدي لبقت الف كديب نيمالا ريغ تخاص نا ىنعملا نا هنم

 ءاه عوجر نا الا هدي لبقت ال نا ىلوالاب موهنهف هقنع ليبقتب ىلوتملا ريغ حفاصي ال

 نا هقنعالو نيمألا ريغ ىلا هدي ءاه دوع ىلع لدي نيمألا ريغ ىلا هقنعالو : هلوق

 نبز وهو نعلا ليبقتب بسنلا ىف تخالاو خأل او 5 هقناع

 ى اكربت نيدلا ىف ك مظعملا دي ليبقتو ى ةدابع نيدلاولاو لدعلا مامالا دي ليبقتو

 ىلا ديلاو فحصملاو اهب هتسسم ىلا اصعلاو اهب هتسسم قلا كديو دوسالا رجملاو

 فيعضلاو مالسالا روما ىف ءىدتبملا وهو ريغصلا محريو ى كريغ ةيبص يلع اهتلمج
 ةبيشلا ىذ لالجا هللا لالجا نمو ء اهيف ىوقلاو اهبف ميدقلا وهو رببكلا رقوبو ث اهيف
 الو ، هنم ردصي امم بوتيو ملعلاب عرولا جلاعي هبيش لبق ىذلا وهو مالسالا ىف

 خياشملا ىديا نيب مالك الو ث قفانم الا لدع ماماب وأ لع لماحب وأ هب فختسي
 ء نيرضاحلا ميمعت دمب مالسب ملاعلا صصخيو مالسلا ءادنبا يف بغرو ع نذاب الا

 لاح ىصاعلاو ى فول الا لاح لك ىلع ىصاعملاب نلعملاو ىهالملا ىذ ىلع مالسالو

 ء عدتبملاو ىنتفلاو قبآلاو ةزشانلاو نيملمملا روجهمو نعاطلاو قحلا عنامو ةيصعملا
 ء كلذ وح وأ ةناها وأ دقل هزواجي نا دعب الا دحأ ىلع ملسي ال نا دمعتي نم هنمو

 لوصولا دنع وأ لوصولا لبق ديعب نم وأ هنم تبرق اذا ململا ىلع ملت نا ةنسلا ناف
 درلا بجي . اوماس ناو ى نونجملاو كرشملا ىلع ال و زاوجلا دعب س ىسن ناو ث هيلا

 ةنتف فخي مل نا ةأرماو (ق) الوأ . ملس نا ىدنع ىبص ىلع درلا بجوو

 ءىزهتسملا كتهنملاو ى نايصملا لاح ىصاعلل الا قفريو سانال هيجو قلطيو
 لالح هقلاخيو ريرشلا لماجيو ء ىصاعملا ىلع ءاقبلا هجولا قالطا هديزي نمو ى نيدلاب

 نسحأ وه ىذلا فيرظلا رمالا بدألاب ىويندلا عم نوكيو نمؤملا صلاخيو 2 هيضري

 



 ٢٠٧ ( هيخال ملسملا قوقح _ تايعامتجالا )

  

 كلذ كنع هنكي هناف ملعلاب ىورخالاو ڵ ةيصعم سيلو ى هب قيلي امم هريغ نم

 هنم ملست نسح وأ ءوس نم هب تلعف ام لك نا ىنع ءاش امب فراعلاو ى هب ىضريو

 دعولاب ىقبو ، همم نايصعلا ةحابا ىنعملا سيلو سفنلا ظح نع ضرعم هنال هعم

 وأ كرشلا رايضاب قفانملا ةمالع ماصخلا ىف روجفلاو ةايملاو بذكلاو هنلغ
 هنايصع مدقتب

 مالسلا لذبو ث ليلق نم قافنابو هبو فيدنيأو هل لتف" نا بي ام لعنيو

 هصخ نبو هنيي نيبلا تاذ حلصي و ض اهنع هتلزنم تلع نم لزني ال و نابالا لكي

 لضفاف رثك أ ناك امو نيليم اهلريسيو كلذل ةلاص ةيآلاو امهريغ امحنيب حلصي وأ
 رتس نمو ث اهيضريل ةأرمالو برحلا ىفو هيف بذكلا زاجو ى ةقدصلا لضفأ وهو

 بقوع ردقو الاو منهج هنع تدر هنع در نمو ص نيرادلا ىف هيلع رتس" نمؤم ىلع

 سطع اذاو ء هتبب فوج ىف ناك ولو هحضفيف هتروع هللا عبت هتروع عبت نمو 4 اهيف

 حلصي و هللا كيدهي لوتمل دريو هللا كمحر هل ليق « نيملاعلا بر هلل دجلا » لاقو

 بابذل ساطعلا ىف نسي ال امك هيف تيمشنلا نسي ال ماكز نهدعبو تالث ىلا كلاب
 نا نسي الف لوأ نم موكم هنا ملع ناو ك دوعب كيرح وأ لفلف ةرارح وأ هفنا لخد

 هحصن ىف بغريو « ملاظلا هنع دريو لظلا نع هغكيو { اهدعب ايف الو ىلوالا ىف هتمشي

 نم ريخ ضقت ملوأ ةعاس ولو اهيف ىشمو هر هللا مداخك هل ةجاح ىضاقو هراسو

 نيرهش فاكتعا
 تنأ فيكل وقيو هدي وأ هتهبج ىلع هدي عضي نا ةدايعلا مامتو ضيرملا دوعيو

 كلذو ىلوأ لوالاو اهقيرط وأ ةنجلا نيتاسب ف دمق هداع نمو ى اليم هيلا ريسيو
 لوصح رابتعاب ىوقأ اهقيرط :ىف وأ ةنجلا ىف نوكلا نال ىوقلاب فيعضلل هيبشت
 ةنجلا نم لكالا ذا فيعضلاب ىوقلا هيبشنو اهنع دري الةنجلا ىلا رئاسلاو ريثأتلا
اذاو ادبا راملا ةكردم ىهو لجو زع هلل ةمدخ ةدابعلاو ڵ سقنلا ظح اهيلا ريدلاو



 ٣٠٨ ) دجاسملا قوقح ىف (
  

 لوطتل ناكمالا بسجب اهل ريكبتلا ىغبنيف ث ليلل كالم فلا نوعبس هل رفغتسا ماق
 سولجلا فنخس ى حابس ىلا هل اورفغتسال اليل هداع ول هنا رهاظلاو رانغتسالا ةدم

 نا اهراهظاب هاراد اهقحتسي ل ناو نكت مل نا اهنلكي وأ ةقرلا رهظيو لاؤسلا للقيو
 دحاك طاريق هلف ةزانجلا عيشيو ث رصبلا ضغيو ةيفاعلاب هل وعديو ةارادملل جاتحا

 فرصني مل ناو ةيافكلا ىلع اهنال ةالصلا ىلا عي ل ذا ةالصلا لبق فرصنا ولو

 رظنم عظفأ ىمهو ربتعيو وعديو قريل نبةفاوملا روبق روزيو ، ناطاريقف نفدي ىتح

 نهبستكأ الو هملعو هابر ىذلا هيبأ ىف نكي ملولو بحا نميف هللا اهعضي رشعو
 ء ريس ةأفاكملاو ى لئاسلا ءاطعاو ڵ ثيدحلا قدص « هبب ,دأتو هتدهاشم عم هنم هدبع

 مذتلاو « راجلل ممذتلاو ك وفعلاو ، فيضلا ءارقو ك ةنامألا ظفحو ى محر ةلصو

 نهسأر وهو ءايحلاو املع وضحلاو امهمارتحاوأ امهلجال هب مئا ال ام كرت ىأ بحاصلل

 لصف
 « ةنملا يف ارصق هل هللا ىنب ةاطق صحفم لثم ولو ادجسم هل ىنب نم » ىور

 ىف هرن عضوم نيتحتف نيب ناكساب صحفملاو « ةنجلا ىف تبب عسوأ » ىورو

 اهنالو ةرجش وأ لبجب ال ضرالا طيسب ىف دلت اهنال تصخو هيف ضيبتل ضرألا
 ديزي نا ىنعي هرهاظ ىلع وأ ةغلابم كلذو بارحمب اهريفح هبشلو قدصلاب فصوت
 ىناي امناو ى كلذك لك ة هصح نوكتف هريغ ح هءانب كرتشي و أ هرادقم دجسملا ق

 قح بلط الا ايندلا مالك هيف مرحو ةوعدلا له أ نورواشي و لزنملا لهأ رايخ قافتا :اب

 اوملكت اذا ةك ٣ لوقت ةعاطف ةك احلا يلا لاسرالا وأ هئاطعاب رمالا امأو

 زوجت وأ (ص) وهو تاناّرش هل اولمبيي الو هللا ءاضغب اي اوتكسا هللا ءاتقماي اوتكسا

 اذهو هيف ءاعدب الا ايرط ذختي الو (قا ) هناكرا ىف زوجت وأ . ةملظلا فيخ نا

 (ص) وهو ةالص الب دحاو باب نم ولو هنم جرخيو هيف لخدي ال نا دارملا وأ هرهاظب
 ( ق) ةالصلا تقو ريغف ركذلا ىزجم من اهنع ىزجي ءاعدلا نا ثيدحلا ىف درب ذا

 



 ٢٠٩ ( رك ذلاو ململا سلاجم قوقح )

  

 مصاخيالو رثدملا فوخ هيف دحي الو هباب دنع لب هيف ةلاض دشنت الو اقوس الو
 . نكي ملام ءاعداو ناك. راكناو بذكلا هيف نوكيو هيف تاودالا عفرت الل

 ( قا) هيف وأ . هجراخ كحيو هيف عصاخي وأ

 نذؤم هل ذختيو ث اهتعجارمو ءادفلاو ةنسلا قالطو دقعلاو ةبطللا تزاجو

 نا نيترم ةدحاو ةضيرف هيف اهب ىلصت الو ةعاجلاب هيف ىلصي و ء تقوال ظفاح نيمأ
 ء ليللا فارطا ىف رثك أو ناحامصمو هب عفتني ثيح حابصم هيف دق وب وأ ارماع

 لعج نمو ( ق) ليللا أطي ال نا راتخي وأ . رمعي ل ولو هلكل يالا ءافطالا كرت زاجو

 نسحيو نايبصلا ةبناجمو ةراهطلاب مركيو ء ةمطق تيقب ام رجالا هل بتكآ ريصح هيف
 نم هرادج ىلا دنتسي الو ةرضم هيف ثدح الو ى نآرقلاو ركذلاب ر.خيو هفيض ىلا

 سجني الو ةروع هيلا فثكت الو ) ت ) كرشمو ضلئاحو بنجك هلخدي ال

 (قا) نونامث وأ . نوعبرا وأ . اعارذ رشع ةينامث وهو هبرح

 لصنف
 اوداجامو ه «ءوس ساجم فلا ىفلا نهؤملا نع رفكي حلاصلا ساجملا نا » ىور

 سلجمو « هدنع نيف هللا 52 ذو ةجحرلا ممتيشغو ةكثد٦ا م ۔متع>ح الا ركذلل

 ةجح فلاو مهرد فلا ةقدصو موي فلا موصو ةمكر فلأو ةزانج فلا نه لضنأ لدا

 هعم نرادلا ربخ ملدلا اب دبعيو عاطي لجو زع هللا ناف ڵ بجو ام ريغ ةوزغ فلاو

 ًاتلطم هنتو هصصخمو ث ايحو تناك اذا نآر كلا خسنت ةنس ااو ڵ لوجلا مه ٨٠اهرشو

 عوطقم رتاوتلل نأل ترتاوت نا وأ . ًاملطم هخسنت وأ . ىدنع ق۔.ةحتلا وه اذه

 ( قا ) هنلالد ال نآرقلا ظال عوطقملا ناب ثحبو ك ةنونلظ :اغ داح لاو

 ڵ ءاعدلف نآرقلاب نوتخو ءاشعلا دعب ركذال ًاسلحم لضفالا دنع نولعجي
 مو لاخلا دسو ريودتلا هةحو 6 4.هف د>ح سه ناك ناو ك مسا دنعف او وتسا ناو

ربكلا ملكتب و 6 رساتب , مل نا الا اج وهم الو ةك اللا ه هرضح الذ نيطايشلا د.2 ه



 ٢٠ ) ركذلا سلجم بادآ (

 هنع هللا ىضر قيدصلا هركذ ام دوعقلا دنع لاقيو ى ملكت ريغصلا يلع هدر اذاو

 هدحو هللا الإ هلإ ال نا دهشأ » لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دنع هتبطخ ىف

 ماكحالا ىأ « عرش ام نيدلا نا دهشأ ى هلوسرو هدبع ادمحم ناو ڵ هل كيرش ال

 باتكلا ناو » ماكحألا كلتل ناعذالا ىأ « فصو امك مالسالا ناو » ةيعرشلا

 ريغ نم رثك أ الو لقا الو هيف ةروس ال انيديأ نبب ىذلا نآرقلا ىأ « لزن اك

 الو هيف هيبشت ال امب نآرقلا ربست نه ىأ « ثدح امك لوقلا ناو » ةلخدمن هللا

 قلا وه هللا ناو » ةبلغلاب ءاوتسالاو ةردقلاب ديلاو تاذلاب هجولا ريسفتك هضقاني

 نآرقلا ةءارق دارأ ناو « مالسلاب هايحو هيلع ىلصو ريخب ادمحم هللا ركذ ى نيبلا

 تازمه نم كي ذوعا بر ى مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ » كلذ بقع داز

 نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس ء نورضحي نأ بر كب ذوعأو ى نيطايشلا

 نآرقلا نم ءاش ام كلذ دمب أرقيو « نيملاعلا بر هلل دملاو نيلسرملا ىلع مالسو

 ايندلا مالكب اوملكتي الو

 ناقتالا ىف هركذ لوق وه اكب لقلا ىف وأ ى نآرقلا رهج نود روحب ةذاعتسالاو

 ةدالوو راعسالا صخرو رفاسملا مودقو رطملا نع لاؤسلا ف صخرو فيعضوهو
 ك اصيخرت زئاج لاؤس نودب كلذ ىف رابخالا نا رهظيو ذ كلذ يف باوجلاو ىصلا
 ى ءاعدلاب ةءارقلا اوعطق هيلع نوقنتي ارمأ وأ ةقاطب ةءارق وأ الك أ اودارأ اذاو
 قوطم عزنو بوثلا لامتشا هيف زاجو ى مطق الب لق ام ءاملا نم نوبرشيو نولك أيو

 ةرخآلا مالكو ث ةرورضل الا هيف نهسابلال لجر وأ سار سابلو صيقو ةبجك
 ناو ث ةيقر قتمك هل حشلاو ةمارك كلذ ناف موقيو ىلوتملل نوحسقيو ىن و رمأو

 حئاضفلا وذ وهف ءاح همالف لئاضفلا ىعدا نم ث ليق اك كله كلذل لهأ هنا نظ
 ء صقانلا وذ وهف داص هؤابف بقانملا وأ ڵ هراكملا وذ وهف ءاه هميمف مراكملا وأ
ڵ ةساجنلا وذ وهف نيس هؤابف ةباجنلا وأ نزحلا وذ وهف ىاز هنيسف نسحلا وأ



 ٢١١ ( ةنكمالاو ةنمزالا قوقح )

  

 وهف لاذ هؤاتف سانلا بتك أ أ هنا وأ ى ةنايملا وذ وهف ءاح هداصف ةنايصلا و أ

 روج وهف ءار هلادف دوجم هنا وأ ڵ مهلظأ | وهف ءاظ هنيعف سانلا ملعأ أ هناوأ 3مهبذك أ

 ل ناو ى رطأتب ال ايوتسم دعقيو ء فيخس وهف ءاف ةريخالا هؤايف ىتس هنا وأ

 ىلع ملسيو ردصتي الو ى سانلا ىلع طخو قييضت الب دجو ثيح دعق هل اوحسني

 تاسلاجملا رئاس اذكو هنم برق نم

 ةم هملع نم جم ملاعلا كحض اذاو هجولا رون بهذيو بلقلا تيمي كحضلاو

 صخرو عجريو هنم مقيلف هل رجأ الف سلجملا ىف كحض نمو ث ةلفغ نمؤملا كحضو
 بر » أرقو ذاعتسا نآرقلا ةءارق دارأ اذاو ي مسبتلا سأب الو مايق الب بوتي نا

 ةحمانلاو « نيملاعلا _ ىلا _ ةزعلا بر كب ر ناحبس نورضحي نا _ ىلا _ كب ذوعا

 جلا « كب ذوعأ بر » هلوق نال ذومت ةداعا الب مہنتو راقوو ةنيكسب ءاش ام أرقو

 كناحبس » لاق ممتجم نم مايقلا دارأ نهو ث ةذاعتسالا نع لوصفم ريغ نآرقلا نم

 ىرجامهلرفغيف « يلع بتو يبونذ يلرفغا موللا كنلا بوتأو كرفغتسأ كدمحبو مهللا

 ةزعلا بر كب ر ناحبس » عمتجم نم ماق الكل اق ىنوالإب لاتكي نأ دارأ نمو ى هيف هنم

 « نمملاعلا _ ىلا _

 لل ہصذ

 الإو نيلضانلا ناكملاو تقولا ىف لامعالا لضاوغب هلمعتسا ادمع هللا بحأ اذا

 ىمف ةعجلا ايسالو اهيف ىعيال نأ ةنكمالاو مايالا قحو ث هباذع دتشيل اهيف اهتسبفا

 ةكمالملقانعأىلع ةمجلا ةيقب ىف ةنجلا ىف لخدو زاجحلا ىف مدآ ىتلخ اهيف ث مايالا ريخ
 ةناخحاهتليل هينذأ نيلقثلا ادعام يفصيو ةعاسلا موقتو طبه كلذكورخآ ةعمج موي وأ

 ىهو يطعأ الإ لأسو لصم ملسم اهقفاوي ال ةعاس اهيفو « سمشلا علطت ىتح إمءايق

 وأ . ءامسلا باوبأ حتفو ةباجا تقو هناف لاوزلا ىه وأ . ., ىف دهنجيل ةافخم

بدنو ( قا ) ةالص ةالصلا راظتنا ناف برغلا راظتن ا وأ . ءاعدلا ةالصلاف ةريخالا



 ٣٢ ) ةمجلا موي قوةح (

 هنم ارون طعأ اهعوي وأ اهيف اهأرق نف ع فهكلا ايسالو اهتليل نآرقلا ةءارق راثك

 ىلصو تانسح اهلثمف بونذ نكت مل ناو ى مايأ ةنالثو ىرخالا ةعمجلل هلرفغو ةكم ىلا

 ةحرق يهو بنجلا تاذو صربلاو ماذجلا نم يفوعو ث حبصلل كلم فلا نوعبس هيلع

 لاجللا ةنتفو ء بنجلا لخاد

 ء نيبعكلا ىلا هيلجرو هيعارذو ههجو وأ هنارطأف قطي مل نمو اهيف لدننيو

 ةعجلا اهءاشعو صالخالاو نيرفاكلا ةروس اهمرغم أرقي لسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ىلع ايس الو { م "الا ىلع رشعب ةقدصلا اهيف فعاضتو ناوخألا رازتو 2 نيقفانملاو
 هةلحلسو هيلعهللا ىلص هنال ةنس سيلو سأرلا قلحيو ثنتلا ىقليو نيجاتحملا ماحرالا

 اذا رعشلا قرفيو ندبلل وقم سيخلا ىف قلحلاو 2 تارم مبرأ طقف ةرملاو جلا ىف

 . دضعلا قاصلا دعب هنع جرخ اذا طبالا رعش عزنيو (ق ) ًئالثوأ .عباصأ عبرأ لاط
 ةأرملاو نيمبرأل لجرلا وأ . رهشل وأ . عبصأب ىوتلا اذا ةناعلاو ( ق ) مايأ ةعبسل وأ

 وأ . عبصالا زواج اذا رفظلاو مغلا ىف لخد اذا براشلا صقيو (قا ) نيرشما

 ( ق )الوأ . كلذ كرتب ةالصلا داعتو ( قا ) اهلبق لطي مل نا نيعبرأل وأ . ةعبسل

 سلجملا رضحيو صالخالب ةمكر ةرشع عبرأ رهظلا لبقو رسيت ام اهاحذ مكريو
 عولطو رجفلا نيب ةرشع يتنا وأ . برغملاو هنيب وأ . رصعلاو رهظلا نيب ةئام أرقتو

 ىلصوأ ةئاماهأرق نمو (ق ا ) اهعولط دنع ةئاموأ . اهنيب ةرشع ىدحإوأ . سمشلا

 ديلا صق يف أدبيو ى ةكئالملا الا هلمجي ال اتح ةعمجلل لعج تاعكر نامن رهظلا لبق

 نييرسيلاو سباوخ ظفل اهبتريو ةبابسفرصنبف ماهباف ىطسوف رسهنخيب نيينيلا لجرلاو
 دمرلا نم نامأ كلذو بسخ وأ ى اهبتريو رصنبف ةبابسف رصنخن ىلعسوف ماهبا رخآ
 سيمخ صقلا ىف نأ يورو ى ىنب مدقت الا بيترتلا كلذل لصأ الو ث هللا ءاش نا

 الع نينثالاو ةكربلا باهذ دحأالاو نانسالا ةلكأ بسو الامو آرع ةمجو ىنغلا
 هب وثبف دجوي مل ناو كاوسلا بدن و ي قلللا ءوس ءاعبرأو اك اله ءائالنو الضفو

 



 ٣١٣ (ذاويمحلاب قفرلا_نيماسملا ىذؤم ديعو )

 لصف
 الو سجن وأ كوش وأ قلزم وأ ءام اهيف ىقلي الو مهقرط ىف نيململا يذؤم نعل

 برق اذإ اهيف ءانبلا ةنوئم دادعإ زاجو ث اهنع طلا وأ عفرلا ردق الإ ةباد اهيف كرتت

 . ةعرذأ ةعبس قوف فقست وأ (ص) وهو فقست الو رورلا نكال ىتح اهب دست الو

 لمفيو (ق ا ) دي دم الب وأ . ةباد ىلعأ قوف لح ىلع اق نمه ةدودمم دي قوف وأ

 ضغلا هيلع اهق دمق ن قيرط ىف دعقي الو ث هل اونذأ نا ءاش ام ةصاملا قيرطب

 رصنوىععالا ةيادهولاضلا داشرإو ركذلاو يهنلاورمالاو مالسلا درو ىذالا :7

 لئاسلا ءاطعإو فيعضلا نوعو فوهلملا ةئاغاو مولظملا

 لصف

 ءادردلا وبألاقو ء قيطنال ام اهليحي وأ اهبجو برضي وأ ةباد ىلع ماني نأ يهن

 ى كتقاط قوف كلمحأ مل ىاف كبر دنع ىنمصاخت ال ريعبلا اهيأ توملا دنع هل ريعبل

 بلطلاب هتايحءاجرارهظأ ريعبلا تومل هروضح نال ريعبلا توم دنع دارأ هنا رهاظلاو

 رادلا ىف نوكي ال ريعبلا نا بلاغلا نأل ريعبلا ةرضح وه هتوم نم هتايح رابتخالو

 دبكي ذ لكيفو ث لحي ال امب اهبذؤم ًادغ يه وأ هللا هب بلاطيو ى ىنكسلا راد مهدنع
 تبذعو « هب رم اذا ءاملا ىلع اهضرعب و اهلحر ةادأ نيليو قفريو اهيلا نسحرلف رجأ

 تارشحلا لكأل اهقلطت ملو اهمعطت مل ةره ىف ةأرما

 ٥٠ باب

  

 همزلو ضرعو لامو ندب ف وهو ؤ تالظ بجو يأ ةماقلا مويب تاماظ ملظلا

 ( ق) هتباد اذكو ملعي نا هللا دنع الوأ . لفطلا هنباو هدبع دسفأ ام لك مرغ

 (ق)هسننب لتق نميفالإ لتقيالوأ . مهب دوةيو رءأ نا هملعي لفطو سأر نإ هتيعرو

 لخد وا ( ص ) وهو دبعلا ملستو همرغ نيب ربخ هنمرثك أ ريغ دبعلا ىنج امن الإو
؟ ٠



 ٢١٤ ) نايسنلاو أطخلا ىف ولو نامضلا مزل (

 امب لوألا ىلع دبعلا عبتيف (ق) لف رثك أ ناو ( ق ) ةيانجلا ردقب هيلع ينجملا كلم

 حرسملا ةميقو ث ةلماعملا ىف ةنيبلا هب تماق وأ هل نوذأملا هب رقأ ام همزلو ع قتع اذا داز

 هكلم نم هجرخأ اذا روجحملاو هنطب ةمدخ ىف وأ ديسلا جئاوح ءاضق ىف قلطملا وهو

 دبعلا عبتيو ، اذكه دبع لبقنم هتمذ ىف ىل نا : ةداهشب ةوعدلا تييحأ دقو ضوعب

 اقلطم فرصتلا نم عونمملا وهو ( ق ) قتع اذا روجلا ةمذ ىف وا . قتع اذا ابلا
 تنتلنناف اهلثكأهقثوأ اذا الو ( قا) راهن هيلع الوأ . اهتبقر وأ . هتباد تدسفأ امو

 هب ذخؤيو 2 هلام نمف لفطلا وأ نونجلا ىنج امو ث اهارغا نا دوقيو , هتبلغ اذإ الو

 اهتيد ثلث سفن ىف ىنج نا الإ هيلع اجر اهلام نم ايطعأ نإو ث ىلولا وأ بألا

 ةلقاعلاف رثك أ وأ

 وأ الإ إو ث هنع لغتشاو هيلا مدقت نأ هحاص ىلع ةلت و ] رادج وح دسفأ امو

 يذ همزل ع دقو فرصلا نم نكملا وا ألوصولا لبق رضو هنع لغتشي لو هللا مدقت

 نم هيف كحلا نال ث نامضلا مزل ولو نايسنلاو أطخلا ىف مثإ الو ى طقف هللا نيب و هنيب

 باطخ نم ًاضيأ هلصأ نكلو ع بنذلا فالخب دمعلا هيف طرتشي الف عضولا باطخ

 خلا « انيسن نا انذخاؤت ال » لاق ام هللا افع نكلو ى مسلاك دمعالب ولو كلمب عضول

 ل نإ اداسف ىعاسلاو قراسلا دحيو ةيانجب دبعلا رارقإ مزلي الو ى كلذب ىنوعدا يأ

 لتاقيو بتي مل نإ مرغولو ( ق ) لكي وأ . بصاغلا بدؤيو ء هيلع ةردقلا لبق بي
 ' هنيعب باصأ ام ( ق) نيعلاب فرعي نا وأ ( ان ) كحلا ىف ال همزلو ء قحلا عنامو وه

 وا. ةئالث وأ . ةعبس وأ . نيعبرأ لبق سقن وأ لامنم هناسل ليثمت وأ ث هبلق فيكتوأ

 (قا )نيعلانع زرحتلا دصقب نيتذوعملا أرقوأ « لسو هيلع هللا ىلص ءينلا لع ىلص نإ ال

 ردقلاو ربقلا مهدروت ىتح ةلخنلاو لجاو لجراي لازت ال حيحص نيعلا رمأو
 ناو هللا لعفوهو ى ليشتلاو فيكتلاو ةيؤرلا دنع رذلا هللا قلخب كلذو ث رونتلاو

 ىف حدق كسمي نأ هجالعو ي اهئاعبناب عطقت الو نايعملل لعفف رهاوجلا ثاعبناب هنا حص



 ٢٣٦٥ ( درلاب اهنم ةبوتلا لبقت دابعلا قوقح )

  

 ىنملا هنكل سني ام هلايشب ذخأيو هيف ههجو لسغيو هيف جميو هنم ضمضييف ءاوملا

 نينكلاو نبقفرملا نيبام لسفي الو ء سكملاف نميالا هقفرم لسغي ام هلايشب مث سكملاف
 هبوث نم نبالا هوقخ ىلي امو كلذك ى رسيلاف ىنيلا ةبكرلف ىرسيلاف ىنهلا همدق مث

 فيخاذا كلذىلع 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

 ىصوملا نبعت تيم ةيصو الا هريغل ولو ةيصوو دعوو رذنو هتقفن هتمزل نمو دلوو

 نم كاح كح هملع ررقت امب اضر أ كحلا ىفو ص نبعمل هيلع بجاوب ىج ةيصوو اهب هل

 © اهيف دعتب ةناماو ضارقبو ث هدبع وأ هيلو وأ هتجوز ىلع هقفني نيعم رادقم

 دجسم لامو باوث ةبهو اهيف دعتب ةيراعو بئاغو مي لام نم هدي يلع دسف امو

 ال وأ وأ (ص) وهو هجني م لام وأ هتيجنت ىلع ردق نم نايضو اعمناقب فقوو

 ماقملا قيقح كلذو اعطق م :ايو (قا ) قيرغكدحأب هنامض قلعتي مل نا همزل و أ . همزلي
 مزايام لكو ثرالا ردقب هتنرو هل لامالو بسك نع زجاع ةقفن تمزلو ء ليق ام ال

 (ت) طعي مل نا همزلي ال ةلقاعلا هيطعت امو ةارادمو ةراف صعب اك طقف كلا ف

 رابجلا هدع ام دعب هلمح ىنخي نا لثم ،الثم هتقفر رابجلا هب ذخا هلطعي مل اذا ام همزلي

 ىلع ةرجالا تزاجو ى هب مهذخأيف امولعم اردق لمح لك مزلأ دقو ى لامحالا ةلمج ىف

 ةرجا الو (ق) ائيش مهل لمحي مل نا ال وأ . حيحصلا وهو ربخلا لاصياو ةلالدلا

 ٠ اهيف هناكم نم لقتني مل نمل اهيلع
 ريغ ىف ىضاقتلاو ةللاحملا زوج وأ . درب الا ررغو خاسفناو ىلر نه ةبوت الو

 ريناندلا ريغ ىف خاسفنالا ىف هب عفتنا ام دريو ( قا ) دقعلا لاح املعي مل نا وأ . ىرلا

 هءانع كرديو (قا ) ءارقنلا ءاطعا وأ . كاسمالا وأ . درلا امهتدئاف ىفو محاردلاو

نا نازيم وأ لايكم ىلع ذخأ امو ى باتو هنلح ىرلا ىف وأ هيف همصخ ركنأ ناو



 ٣١٦ ) لتاقلا ءازجو .هعاونأب لتقلا كح (

 اهيلع ةرجالا هلف الاو ڵ نزي وأ هسفنب لكي ملو نيعب مل وأ نيعو ةرجالا طرش
 راقو ىملسو مارح ىلعو (ق) ليكلاو نزولا ىلعو امهيلع وأ . طقف امهردق ىلع

 جحلا ىلع تزاجو « ةعاط ىلع ةرجاو هنم افوخ ىطعا امو ى درقو ملم ريغ بلك نمثو

 زرحلا ةباتكو ثرالا مسق ىفو (ق) هيف تزاج اج وأ (ص) وهو (ان) ناذالا ىلعال

 نا الا اهلمحت وأ ةداهشلا ءادا ىلع الو ء طرتشت مل نا ايجيلع تزاج ليقو (ق)ايقرلاو
 (ق) طرتشت منا وأ . ةلباقلل تزاجو اهب لاغتشاي هلايع عيضيو رةنفا وأ لايمالا جرخي

 اهب ملع ة ةبرو ما رحو شغ وأ لابتحاب ذخأ امو ص هب سبل ام ىلع ذخأ ام دربو

 . حرفي نا وأ . هيف كدجو ول هنم شنعن ٠ ال نم لام ىف ةلالدلا تزاجو ى اهذخأ لبق

 ناكمالو ى ةقرسلا ىلا اهنم جردتي الئل اهنع زرحتلا ىلوالا و ( قا ) نذاب الا ال و

 يردي الو هنع لاملا ىذ بلق ريغتي نا

 لصف
 © ناتكلا ىف ولو لتق امد هعم أناكتو لحي ال ًاكورعم لقاع ملاب ادمع لتق نا

 ةناما وحنب هديب اوناك نا الا هريغ ةميهب وأ دبع وأ لفط رمأ نا ةيدلاب هيلع كيو
 هدشرتسا وأ هرذح ف لتقلاب ادعوتم عمس وأ ىدي وأ لتقيف « مايق وأ ةطقل وأ

 ولو دبعب دبع لب دبعلاب رحلا لتقي الو (ق) طقف امهيف مثا وأ . هدشري مف قيرطلا
 هضعب وأ ح لتقلل مدقتلا هل حابيل لتقلا لبق لضفلا دارت عم هب ىهو ةماب و لضفأ

 ؤلو هتحت اروهقم رمأ نم لتقلا وأ ةيدلا مزلت و ةيانجلا دعب وهو نايض لضفلا نال
 ول » رمع لوقل لقاعلا غلابلا هروهقم رمآلا لتقي وأ. ةيدلا وأ . القاع الاب ارح
 ديسلا ءاش ناو (ق) مالا وأ . ةيدلا هل رهق ال نم ىلعو (قا ) خلا « اهيلع ىلامت

 لام وه ذا (ص) وه (ت) تنلب ام ذخؤت وأ . رحلاةيد اهب زواجي الو ةميقلا ذخأ

 ايباتكن ا هلو ء كرشمب ادبع ولو دحوم الو ى ارومأم نالضنلا ةدايز عم رحبو (ق)

 ى مامالل ريظ حلص وأ ةمذ وأ دهع ىف اناك نا ايسوجم نامرد ةئام نامنو ةيدلا ثلث

 



 ٢١٧ ) ةنايد لتاقلا كح (

  

 مالسالل ءاعدلا لبق التق وأ هللا مالك اعمسيل ةراجتسا ىف وأ

 اهلف ةأرملا الا ىبرحل ةيد الو ى هنعضف ىدنلا ةملح الا ركذلا فصن ةأرملاو

 ةيدو نيدحوملا ىندأ ولو هلخدا نا ىبرحلا ةيدو ، تلتاق نا الا اهلهأ براح ولو
 دهعب حلصلا لاح وأ ى مالسالل ءاعدلا لبق اولتق نا مهرد ةئايتس ىرهدلاو ينثولا

 لتقلل درلا نال هلتق دعب فصن هئايلوال دريو ةأرملاب لجرلاو ى هللا مالكممسي ءاج وأ
 كهب ىصوأ وأ ةعابت وأ انيد هب ىضق ناف ء هلتق ىلا اومدقتيل ابح هل ذري وأ . هدعب وهف
 هيف لتقتو ( قا) اكتف اهلتق اذا امكدر ال وأ . هوثرو الاو كاذف ثلثلا نم ىو

 ى ةيدلا ذخأو لتقلا نم لضفأ ونعلاو ( ق) ةدايز ال وأ . فصن هئايلوال دازيو
 ةليغ لتاق نعىضعي الو ى 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 افع ولو لتقي لب
 ڵ قيرطلا مطاقو ى ةيد ذخأ وأ وفع دعب لتاق نعالو ى هلتقيف ماعطل هوعدي نا

 ڵ اسم هنوكل وأ ث ايضإبا هنوكل هلتقي نا لثم هنيد ىلع دحأ لتاق لك نع الو

 ملعأ هللاو خيشلا دارم اذه روجلا ةمأ نم أربت هنوكل وأ ڵ دحوم هنوكل وأ
 ليق امال

 لتقوأ . هل مدلانال ىلوللوأ . نيدلا ةماقاب رومأم هنال ناطلسلل عجار ءالؤه لتقو
 ردغلاو 2 ءوسب دارم هنا ىري ال هناكم ىف لفاغ لتق كتنلاو ( قا ) ناطلسلل ةليفلا

 برضي نا ث ليق امك ءافلاب ال فاقلاب صقعلاو ڵ لتق رش وهو هلتقي مث هنمؤي نا

 هترك ذ امناو هب كلا ريغتي الو ث هلك كلذ ىف لخاد وهو هنيح ىف توميف ديدحي

 ةقيلو ةشيرك لتقي الامب برضلا دمعلا هبشو ث ةليغلاو كتنلاو ردغلا ركذل كبت

 هنا وهو ڵ توملا هب عقو العف دمعت ذا لتقلا وأ . لتقلا مهوم لمفي مل ذا ةيدلا هيفو

 لتقي ال ةشيرلا وحنو « هب لتق امب لوتقم ءرملا » لاق لسو هيلع هللا ىلص

تام ناو (ق) رجنخ وأ . فيسب انه لقيلف ناكمالا عم كلذ نا باوجلاو



 ٢١٨ ) صاصقتااو تايدلا ىلع مالكلل (
  

 لصتا نا الا ةشيرلا وحم ربغب تام لاقي هنال ةيد الو لتقي الف هعضوم ريغ ىف اذه

 وأ طثاح وأ < ىمرع نم ةيمرلا عوجرب هنود ام وأ لتقلا هنمو اطلا ىفو ى هع>وت

 هربخ وأ { ىص دنع ساطع وأ ء هريغ ىلع حايهب وا ، هدي نم طوقسو شيطل

 ى ةلقاعلا ىلع ةيدلا نينجلا طقست وأ رضتف لماح نع كلذ عوقو وأ كلذ وحن وأ

 لقعت الو كنريو ثرت ن لوقلا ريغ فلخلا ىلع بالا ةهج نم محرلا ىف رم ام ىهو
 اربعب نورشع هثرا ام لقعت وأ . ثلثلا نود امو ادبعو الامو ًائارتعا وأ ًاكلص

 متت مل ناو ث مهارد ةعبرأ برقالف برقالا ىلطعيو ةأرملا ىلعت الو (ق) ادعاصف

 ديعا ام ردقب وأ ةعبرأ ةعبرأ ءاطع مهرخآ نم مهيلع لضفلا دريو مت ىتح مهيلع ديعا

 ديعا نا مهيلع

 ك ماع لزاب ىلا ةعنج نوعبرأو ةقح نوثالثو نوبل تنب نونالث دمعلا ةيدو

 ى ةعذج اهلثمو ةقح اهلثمو نوبل تنب اهلثمو ضاخم تنب نورشعو سمخ دمعلا هبشو

 نورشعو نوبل تنب نورشعو ضاخم تنب نورشع نينس ثالث ىلع طلاو
 ىفف ةيانجلب مزل اذاو ڵ ةنس لك ىف ثلث ةعذج نورشعو ةقح نورشعو نوبل نبا

 رقبلابو ريناند ةعبرأب ريعب لك ةميقلابو ، ةنس ىف دسعلاو ماع ىفف ثلث وأ ڵ نيماع

 رانيد فلا بهذلاو ث ءادرو رازا ةينامي ةلح اتئام للحلاو ث نافلا ءاشلاو ناتمام

 امف هتميقل رظنلاب دبعلا شراو (ق) افلا رشع اننا وأ . مهرد فالآ ةرشع ةضنلاو

 ءارلاو ءادوسلاو حرجلا ربتعي ث دبعلا ةميق فصن نكي رملا ةيد فصن ناك

 افصن نكن اف رحلا ىف نهناكهمطقو وضع ةعفنم لاوزو مظعلا ىف ةرمفملاو ءارفصلاو

 وأ لقأ وأ رشعلا رشع وأ ةميقلا فصن بسح رثك أ وأ لقأ وأ رشع" رشحت وأ

 ةميقلا ربتعملا نال ءاوس امهدسجو امهوجو دبعلاو ةمالاو رثك أ

 .ىفاكلا عم نكمأ ابف (ق) ًاضيأ.ناتكلا ىف وأ . روهظلا ف صاصقلا زاجو

ةصتقملا ةأرملا در فو ث هدي عطاق دي دبع وأ كرشم عطقي الف ڵ هيف رم ام بسحي



 ٢٨ ( انزلا ماكحأ ىع مالكلا )

  

 اذا مهدارم وهو ، رم ام لودعلا رظنف هتيد لمت ملاهو (ق) لا اهيلع لجرلا لضف

 ملسلا لبق ولو هللا نيبو امهنيي ايف ةبهلاو لحلا زوجو ى ءامدلا نف ىف رانلا اوقلطأ
 ىلا عجر نا وأ . كل ىف ولو زوجي وأ . كاك فرعت ىتح ال وأ . ةيكلاب

 ل ناو ث ةبقر قتع لتقي مل نا لتاقلا ىلعو (قا) مهكح لبق واو زاج لودعلا

 نيعباتتم موصف دبي

 لصف

 ةئام دلج الاو ع نصحأ نا مجر هتيم وأ ةميهب جرف ىف ولو ةفشح بويغب مزل

 ٠ فصن ةرحلا بيثالو اهتميق رشع ةمالاو ءاهتيد رشع ةرحلا ركبلل وهو ر ةعو "رفكو
 اهريغ بيثلاو ڵ تجوزت ولو ءارذفلا انه ركبلاو اهتميق فصن ةمألاو اهتيد رشع
 ( ق) هب ءىشال وأ ( ص) وهو بيثاا لبقك ركذ نم ولو ربدلا و . جوزتت ولو

 ةميقب بيئثلاو ى كلا موب ةميقب اهتراذع لاوز لبق ءارذملا ةمالا ةميق ربتعتو

 اهنمضو ةميهبلا تمرحو ى ديسلا نذابو لقاع غلاب رح وه نم ىضرب طقسيو هموب
 امم تناك ولو نفدتف حيذتو ك اهنم كلذ ريغو محل الو نهل الو رهظب مغتني الو اهبرل
 ةقدصف رقأ وأ رخآلا هآر نأ نيجوزلا دحأو ( ق ) نامض الف اهب عفتني وأ.لكؤيال

 ( ق) اهدمب امو ةيؤرلا عم وأ . اقلطم اهتمأ ءطودو ةعبرأ دهش وأ

 .ةذخافمو اهل وأ . بيث ى عبصأب ل هريغب وأ عبصأب ركب ضاضتقإب رقع مزلو

 ةسملو ةلبقو كلذب رفكو ( قا ) ارقع هب ةأرملل وأ . جرفلا ريغ ىف ركذو ركذلا

 اهب ولللاو سملا لبق تنعالوأ اعم امهالكو أ وه وأ هجوز تنام ناو ث ةوهشب ةرظنو

 ىتلل ال سملا لبق ةقلطملل فصنلا ركذ العو زع هنال (ص) وهو سملاك قادصلاف
 هبو رقعل افالخ وأ سمو سمي ناو ى قالطلاك هفصن وأ اهنع تيم وأ تتام

 رقع الو قادص الو ( ق ) هب مكلا زوجيو (ص) وهو (ت) لثملا قادص وأ . كحي
سملاو وللا لبق اقرتفاو سي ل ناو (ق) رهشو امهب مزل وأ . ديب هسملو جرفلا ةيؤرب



 ٢٣٢٠ ( فذاقلاو فذقلا كح )

 (ق) ةيدتنملا الا تسم ولو اهل مسي مل نل ىه وأ . لودعلا رظنب هلام ردق يلع ةعتللف
 اذه ىرستلاو جوزتلاو ةترف لكبو قالطلاب ءىش ىلا ال لجؤملا قادصلا لحيو

 نهب لحي ليق امك ال (ق) ىمجرلا ةدع ءاضقناو نئابلا اهل قالطلاو امهب وأ . مهدارع

 نامدقي وأ ىدنع (ص) ىلع نيدلا عم ناصاحتي رقملاو وهو ى نهيلا قيلعتلا طرشب

 ء اهقلطيال نأ ةبهلاب اهتينواهفوخ ردابتل كحلا ف عوجر اهاف هل امهتبهو ناو ( ق )
 طرش الب اهسنن تباط نا هللا نيبو اهنيب ايف ال ةقرفلا دعب جوزتلا وأ ةمجرلا وأ
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 ناتهبلا وأ (ص ) وهو تهبي هنأل ناتهب ىسيو ءىرب ىر وهو فذقلا مرح

 كله ةرخصوأ ًادبع وأ الفطوأ انونجم وأ اكرشم ولو ىنزلب ناف (ق) كلعفب هكيمر

 . نيدحوم نيلقاع نيرح نيغلاب تيم ولو فوذقملاو وه ناكا هبدلجو ىنزلا ريغ اذكو
 هريغب لكنو ( ق) نينامن ًائيفع فوذقملاو عورفلاب بطاخم هنال دحوملاك كرشملا وأ
 نالاقي الو ء سيلبا ايو ريزنخايو هللا ودع ايو رفاكآيكن ونجملاو كرشملاو لفطلا ىو

 قازبو بارتب هلصوبو هيف رثؤي ناك نا نونجملاو لفطلا بدؤيو 2 ًاقفانم ولو دحوم

 ناف ىمرملا ةلزنمو مامالا ىرب ان سوسمملل ةناها هلجر وأ هديب هسمو هبوث ىف ولو

 نود ام وهوأ . ةئامسمخ لكنو ةنس ناج سبح : رثالا ىنف هل دح ال لاكنلا

 نيعبسل هب لصوي 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 ىف نورشعو نامتكلا ىف وأ . نيرشع نود ام بدالاو

 ائيبن وأ ادعران نم طايس دلج هفذق نمو ث رحلا فصن دلجيو كولمم مجري الو

 دحلل ال هرفكل لتق بتي ل ناف ، ًاكالث بدبتتسا 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 ءرب هلع كرشب دحاو وأ مهنم ءربو اودلج ىنزب دحوم ىلع ةنالث

 



 ٢٣٢١ ( اهنم صلختلاو دابعلا قوقح )
 ه."
--== 

 ذا ىنزلا . نسحأو أو لال لكأو محلل قيزمت نم سفنلا ىلع دشأو ايم باتغمل مل

 وإ نج نب ىنزلاك وفملا بلطي و لاق ام سفن هل ركذي نأب هلحب الا اهنم ةبوت لبقت ال
 وأ كلاملا انع اذا ام فالخب ارهق رح لقاع غلابب ىنزلاو « ىضرب ولو كولمم وأ غلبي مل

 ناو ى هيلع شوشي الئل رابخا الب بات هغلبت مل نا وأ . لقاع رح غلاب وه نم ىضر
 ك لحلا بلطي ماذل ام ىلع لمحيلف رهاظ ريغ وهو اهيف لح الوأ للا بلط هتنلب
 امناو ىضم ام تالحا وأ لح ىف تنأو تئش ىنم ىنبتغا لوقي نأ هب دارملا نأ ىلع وأ

 الاو (ت ) ءالوت نا هل رفغتسا هغلبت مل وأ تام ناو ( قا ) كنع توفع لوقي
 همحر ىلع ام اهلضفأو هيلع ةقدصلاف نكت مل ناو ى ةيويند وأ ةينيد ةعابت هنع صلخ

 امب هنيلا ىدعتي ال نأ بوجول هنع فوقوملا ىفو ىلوتملا يف روصتت ةبيغلاو
 عدي ملو دناعم الو ءيزهتسم الو كتهتم ريغ ناكاذا هنم أربتملا ىفو ص هنم أربتملل

 هيف امب قسافلا ركذا »لسو هيلع هللا ىلص هلوقل فرعيل ركذيو ث هركذ لا حيحص عاد

 قح نم ةبوت الو ى هصيقنت درب ولو هصقني امب ىلوتملا ركذي الو « سانلا هفرع

 عاض لفق وأ . روهجلاو ( ان ) ءارتنلاف مدع وأ هملعي مل ناو هنم هصلختب الا قولخم

 لوقلا اذه ىف ءارقنلا ىطعي ال هناف هسفنب هكرأدت هتاف ىأ سابع نبا هبو هحاتفم

 هتانسح نمه هيطعي وأ . ًادغ همصخ هنع ىضري نأب ًاحوصن بات اذا هللا ةحر تيقبو

 وحن نم تناك نا رذعي وأ . انمج دنع رذعي . قولخل ةعابت ىسنو بات نمو (قا )

 داهتجالا تالآ ىل تلك ام دعب لوقأ تنكهبو ةيدعت نم ولو رذعي وأ . ةلماعم

 تانسح هل نكت مل ناو (قا ) حاضيالاو ليلدلا ىف هيلع تعلطا مت عهتمحربو هللا لضفي

 . لسو هيلع هللاىلص هنع تحص نا ثيداحالا ضعب ىف ام ة عابتلا ردقب هرزو نم لمح

 الدتسم ميهاربا نب فسوي خيشلا لاق لوالبو (ق) حصت مل اهنا ىلع ( ان ) الوأ

 مهعنمو ر ركنملا مهرمأ ملاقن ا عم أ ]م الاتنا نأ هفو ةي آلا « ملاقنأ نلمحيلو » ىلاعت هلوقن
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3 

  
  



 (اهديعوو اهقيرهتو زئابكلا ) 1

 ك هنع مهعي هحوب هل ضرعي نأب هلحتسا اهلبق وأ اهسمل وأ هريغ ةجوز عماج نمو

 عم هب فارتعالاب سأب الف هيلع هل قح كلذ نأل زاج ةبوتلا رهظأو هل حرص ناو
 هبلق ىضرلا لخدي ىتح ريخلا هل رثك أفاخ ناو ةب وتلا

 باب
 سيل ذا ال مأ ايندلا ىف هيلع دعوا ءاوس ةرخآلا ىف هيلع دعوأام ةريبكلا

 نا الو { مامالا نامز ىف ولو ايندلا ىف اهيلع بقاعب وأ اهيلع لكني ةريبك لك

 ديعب ملهن أل اهيف باقعلا ةلزنمب ايندلا ىف اهيلع باقعال قلا ةريبكلا ىلع ةرافكلا

 كلذ ثدحأ امناو ث اهيلع باقعال ىتلا ىلعالو ى ةرافك اهيلع مزلت ةريبك لك نأ
 اناسحتسا ةقدص وأ ةلسرم ةرافكو أ ةظلغم ةرافك ةريبك لك لع اولعج نأب نوداسملا

 هنأب انضعب وانموق لوقي امكهتازجل ةبوتلا ىلع رصتقا ولو ث هيف تدرو ام ىلع ًاسايقو
 ايندلا ىف لاكتنلا هيلع بجوأ ام اهنأب اهفيرعت حي الف ى تدرو نا الا ةرافك ال

 انفرعو لاكنلا ةلزنم اهليزنتو ةرافكلا موزل انماس ناو ٤ ةرخآلا ىف باذعلاو

 قيقحت اذه فيرعتلا ىف ردابتم ريغ زاجم لايتسا مزل فيرعتلا اذهب ةريبكلا
 ىدنع ماقملا

 كرشلاك ىهو « ثئابللا مهيلع مرحيو » ىلاعت هلوق يف اهلكس رئابكلا تلخدو
 وهو نيتسبايلا ضرالا نم عبصالاب قصتلي ام لثم ولو لطابب لام لكأو رحدلاو
 ايف ةريغصو ديلا هب عطقت ام ردق ناك نا ةريبكوأ . لق نا ةريبك نوكي الوأ ( ص )
 .مارحلا لام ىسو ( قا ) فيفطتلا ةيآو عبصالا ثيدح نهدربو ث ةلزتعملا هبو هنود
 مارح ناسنالا مامط ناكاذاو 2 اهلع نم عنميو هبحاص ةعاط لصأتسي هنأل ًاتحس

 ىنيع نيب ادغ بتكيو ةملكب ولو هيلع ةناعاو سفنلا لتقو 2 هرمأب ناطيشلا لابي مل
 اهعمجن اهميرحت اهنعلو رخاكوكسملاو رتفملا برشو ي هللا ةمحر نم سيآ ع نيعملاو لتاقلا

& هزاجو هتقيقح ىف نلل لامعتسا ةنعلب اهيرتشمو اهعئابو اهلماحو اهعناصو اهبراتوحم عم



 ٣٢٢ ( اهديعوو رئايكلا )

 نمالا نأ ىلع ةيلالحلا نع اهداعبا وأ ء لكلل عرشلا ةهارك ىنعمب زاجملا مومع نه وأ
 نعلو ردقي وأ ء ةمحرلا نع داعبا اهبراش وحت نعل ناق ث زاجم الف دامبالا قلطم
 ةالص كراتو يثوك اهبراشو ء فذخخ قسافلا هقحتسي ىذلا نعللا ىنعمب خلا اهبراش

 مئالا عامج ىهو رانلا لهأ ةراصع نم ًادغ برشيو ى هتمعو هتلاخو همأ تآو

 رطضي مل نا ربزنللا ءزجو مدلاو ةنيل لكأو مالزالا و باصنالاو رسيملاو

 ةرلجو ةرعشكناسنا ءزجو (ق) نهيلا رطضي مل نا وأ . رمخو طئاغو لوبك سجنلاو
 نيدلاولا قوقعو ءاعدلا بجحي وهو نذا الب تويبلا ىفرظنلاو رطضا وأ نتم ولو رفظو

 رظنو ، ديحوتلا ىتبيو لماكلا ناميالل نابلاس رتخاو وهو ء ىنزلاو محر ا عطقو

 ةدابعب نرقو روزو فذقو ي ران نم ريماسب هيلع لحكيو لح ريغ ىف ةوهشلا
 لام وأ ضرع يف الظ كب نا وأ ( ص ) وه ( ت ) ةبذكو ةداهشلا مكو ڵ نثولا

 ( قال) ةريغصف الإو مالك ىف ةدايز كت مل نإ وأ . هلوسر وا هللا ىلع وأ سفن وأ

 نإو نيفل سمللرف نا وا . ةئفل زيح وا لاتقل فرحم الب ودعلا فحز لجا نم رارقلاو

 نمل لسو هيلع هللا ىلص هلوقل زيحن كلذف دوعلا ةين ىلع مهدلب ىف لب كانه اون وكي .

 اذه( قا ) طقف ردب موي رارفلا مرح وا «نورافلاال نوراكلا ن ا »مهلها ىلا اورف

 دلعملا راد ىلا دازلا نايمه ان ريسفت رظناف ماقملا ريرح

 بقللا ركذو ةمينغلا يف لولغلاو سومغلا يهو ةرجالا نيلاو ةميقلاو ةبيغلاو
 (ق)هب زاج وأ. ريخي ولو هالوم نم نذإ الب دبعلا بةلي الو حدلابو نيرت زاجو امذ
 ةوشرلاذخأو ك ىلاعت و هناحبس هللا لزن ] امريغب ترالا مسقو كلاو ء يهل هب زاجو

 وأ ى هبلط نمل ءاضقلا ناطلسلا عيبي نأ وهو كحلا عيب ةعاسلا برق تامالع ن.و

 ال وأ (ص) وهو اهؤاطعا قملا هل نل زاجو ث ةوشراب مكحي نأب كملا ىضاقلا عيبي
 نع هب لتقيو ةاكزلا منمو (ق) نيدلاب لكالا نم زوجي ال ام ىلع كاحال ةناعا هنال
ىطعأ امم السالا فعضل اهل عناملا بيلغت ملسو هيلع هللا ىلص لتقي ملو ء لدعلا مامالا



 (اهديعوو رابكلا ) ٢٣٢٤

 ادمحم نا سانلا ثدحتي الئلو ، نيقفانملا نم هكرش ريظ نم لتقي مل اكو ى ةنلؤملا

 تومي هكراتو ةيصو الب توملا ىلا ةاكزلاو جحلا كرتو ناضمر داسفاو 2 هباحصأ لتقي

 ينارصن وأ .دوهي

 مغلا عضو ةهاركل يق هنمو ى هنم لدرخ ةبح نزوب ةنجلا لخدت الو ربكلاو
 معنملا ىلع ةمعنلا لاوز ىنمت وهو دسحلاو « رذع الب هنع اعفرت براش عضو ثيح

 مدعل ال هنم حارتسيل نيدلا وأ املظ دابعلا رضي نمع هينمت زاجو ث اكرشم ولو هيلع

 دمح مالم رم أ ةمعنلا ن اىلع ءانب ادسح كرشم نع هينمت ىسي ال و . مسقلا ىذرا

 رفاكلا ناف ى هتبقاع دمح 7 ولو مالملا رمالا اهنا هدريو ى رفاك ىلع ة ةمعن الف هتبقاع

 رظناف هتانسحل لكأ او هباذع ىف ةدايزو هل جاردتسا ىمو نآرقلا صنب هيلع معنم

 ڵ ةيفاعلا دمح طرتشي الو لالح رما ةمعنلا نأب ثحبي و ث انريسفت ىف تلصف
 نبدلا اتقلاح امهو ءاضغبلاو « عيضي مل ول ةدومحم ةمعن رفاكلل ام نا انلقل تطرش ولو

 نم ءىش تبي الو ڵ قلحلا عم رعثلا لوصا قتبت هناف رعشلا قلح ال ىأ رعشلا ال

 بلق نا تبث ام هرقأ اذا هب لمعي ملولو ةريبك دسحلاو ءاضغبلاو دسحلا عم ةعاطلا

 (ق ) « غب « غبت الف تدسح اذا » ثيدحل هب لمع نا و . سوسم ريعش ةفرغك دسحلا

 رساخ اي " اي رجاف اي ىءار اي ادغ هبحاص ىداني رغصالا كرشلا وهو ءائرلاو

 بذك أ ءوسلا نظب ثدحتلاو ىلوتملب ءوسلا نظو ى كلمع لضو كيعس باخ

 رض هيف ءوسلا نظو دحأ ىلع هيف ريض ال ام بذكلا نم نال هثبخأ ىأ ثدح

 نهيلع ةراما: ةريبكلا نال رئابكلا رئاس اهب نظي اقلطم ةريبكلاو ء نونظملا
 ىنزلا الاو ء كرشلا ةراماب الا نظي الف كرشلا الا مزج الب نهعوقو حيجرت زوجيف

 لذب ىهو ةنهادملاو ث ةقسانلاب ولخلاو ىنزلا راد ىلا باهذلا لثم هتراماب الا نظي الف

 (ت) ءارقفلا ىفاهلثم مزلي وأ . ىلو معطنك اهب رابج معطم ةارادملا تزاجو 2 ايندلل نيدلا
ةراغكلاك مبهعاعطا نوكيف ةجاحلا فوقو لبق أرد اذا ام هلحم لعلو فيعض وه



 ١ ( ةعاط هبالقناو حابملا ىلع مالكلا ) ٣٢٥

  

 (ق) اهفوقو دنع رذتحم ريغ مهوتلا اذهو هنع ىضرلاو هميظهت نم همهوت نكمي امل

 امل وأ اهل وأ هل اهلذب ىم امناو ى عماج ريغ فيرعت اذه ( ت) نيدلل ايندلا لذب ىهو

 ماهبالاو كشلا وحنل نكت مل اذا فيرعتلا ىف وأب ريض الو

 زاجو نييويندلا وأ { .نييورخالا باذملا نه نمالاو ةمحرلا نم سايالاو

 لخبلاو ةعيدللاو ركملاو رودقملا طخسو ءانثلاو ولعلا بلطو ى قولخم نم سايالا

 « بنتيلف لعف نمو ص نهوحو ريقنلا راةتحاو هانغل ىتفلا مظتو رخفلاو ةبغرلاو

 ليق امك اهلبقي الو هنم ةبوتلا ضرقي الو بنذ نع ىلاعتو هناحبس هللا ىهني نا زاجو

 ذئموب مهوي نمو » ىلاعت هلوق ىف عقي نا لبق هنيف رارغلا نع ىهن هن ا ردب رارف ىق

 ء هنع ىهني نا ال نيونتلل اهغلا تفذ> اذا ىه وأ ى اذا ىنمب ذاو [ ةي آلا ] « هربد

 مدعو لضف اهلوبق نال سكعلاب وأ . حوصن ىمهو اهلبقي الف ةبوتلا ضرفيو
 انل (ق) بنذلل ةحابا اهضرف

 باب
 ىدؤملا لكالا كرتك مرحم ىلا ىدؤي هكرت ناك اذا بجيو زاج ام حابملا

 بلقني ةيصعملا كرتو ةعاطلا ىلع ىوقتلا ةينبو ىنزال ىدؤملا جوزتلا كرتو ء توملل

 لكالا بادآو (ق) ةينلا ةعاطلاو ةحابالا ىلع قاب وأ . ةينب هلل لمع هنال هسفنب ةعاط

 هبسك ىلع ثحلاب مارملا لاملا ىف كيرش ناطيشلا ناف ماعطلا ةيلح ةفرعم هلبق
 هنيرصتو هقوةح نع هكآسماب هرمأب لالحلا ىفو ڵ هكأسماو هقافناو هف فرصتلاو

 ةارتشم ةارستم وأ ڵ امارح اهقدصأ جوز نم دلولاو ىنزلاب مارملا دلولاو ء لحي ال ايف

 دبعو تاللا دبعو سيقلا ءيرماو رادلا دبعك منصل ادبعدلولا ةيمستبو ع مارخلب

 لب دلولا ىف ناطيشلا هعم طلتخيف نينايرع هجوزل هتعماجمبو ى ةانم دبعو ىزعلا

 دعبو رقنلل فان وهو نيت رهاط ولو نيديلا لسغو ص همال لي ىنازال سيل ىنزلا دلو

 تبنأ كلذ ناف ث ينيل عفرو ىرسيلا لجرلا عضوو ص نونج عونل فان لكالا



 ٢٦٦ ) لكالا بادآ ركذ (

  

 طئاغلا دنع اهيلا ليملاو ىرسيلا ةهجلا ىلع مونلاك هل ًارمأو ماعطلل

 زفوتسي لب لسكي الئل ىنهلا عضيو ىرسيلا بصنيلف ركذلا سلجم يف امأو
 ع ليللا انه ءاكتالاب دارملاو لق ام الا ءاكتاو عاجطضا ىف هركو مونلا نع دعبيو ..

 رانلاب راحلا راظتناو ث نيلجرلا دنكو كولملا عيبرتك ةنينأمطلا دوعق نوكي نا زوجيو

 اهتوخس لوزت ىتح سمشلابو ڵ هتكرب تبهذ الاو ةقرحم ريغ ةنوحس ىبت ىتح
 دصقي الو ةيصعملا كرتو ةعاطلا ىلع ىوقتلا ةينو ةكرب وهو ك يديالا ريثكت اهلك
 ىأ « زبللا اوهرك أ » ىورو مادالا راظتنا مدعو ماعطلا راقتحا مدعو ث ذذلتلا

 لسو هيلع هللا ىلص هدعب ثدحو ى هل ةناهأ هريغ راظتنا ناف هريغ هب اورظنت ال

 . هناق قيقدلا اولخنت ال ليق خفنلاب هنولخني هدهع ىف اوناكو لخانملاو هول

 لعلو ى عبشلا قوف لكالا ةريبكساا امناو اهسيل (ت) ةرببك وهو عبشلاو ، هلك

 نانشالاكفظنملاو ء دايتعا نودبعبشي ملسو هيلع هللا ىلص هناف عبشلا دايتعا ثداحلا

 خسان وحنل ايس الو رخ دصقي 1 نا سأب 7 (ت) نوباصلاو

 رهجي (ق) ةيافك وأ نيع ةنس هلوأ لمسبتلاك هلل سا ركذ ةلاح ىف هبادآو

 نمو ، اروكش حون ىمس هتمزالميو ص ماعطلا نمع , ذف ارخآ دجلاك هربغ ركذيل

 لك أي ال لسملا نال ث قفانملاو كرشملا ناطيشلا هعم لوانت ركذ الب برش وأ لكأ

 < هيلع طفي 1 امو ء هيلع مسي مل ام ش حابأ | هللا نوكي نا الا نذا الب سانلا لام

 ةيسنلب دصقيلو ، لوانت ام هئاعوو ماعطلا رينغ ىف ءاق ركذف ركذتو ىسن ناو

 كلذ ىف دارملاو ء ناطيشلا نم ماقتنالاو كلذ وأ ء اهؤا دا هتاف ذا ةنسلا ءاضق ذئنيح

 ىلع هلل دحلاو هلوأ ىلع هللا مسب » لاق غارفلا دعب ركذت ناو ، نيطايش لمشي ام

 ء لوك أم ريغ ىف ولو ذخالاو ءاطعالاو برشلاك نيلاب لك الاو « هرخآ

 ة ضمضملا الا ءوضولاكو كلذ نع ملسو هي هلع هللا ىلص ىمنو ى هلايشب لعفي ناطيشلاو

الا مهللا اهسفن لسنت ال ذا .اهب نيلاو خسولل لايشلابف نيلجرلاو قاشنتسالاو



 ٢٧٢ ٢ ) هدعل لك الا بادآ )

  

 ةمالملل ىرسيلا نذالاو اهيلا هدشت وأ ءاملاب اهديدشتب
 ةعبارلا عم زاجو ث ةنسلا وهو تايلاوتم نك ام ةنئاك عباصأ ثالثب لك الاو

 هناف ةلب الو ربكو ناطيشلاب هبشت هينف نيعبصأب الو مامطلل ضنب هناف عيصاب ال
 غضملا ديوبمو ةمقللا ريغصتو ع ماعطلا ىلع صرلا ةدش ةعبرالابو ليق نهب

 مفري نم وه وأ ى لمرملا ةلجمب مقلل عباتملل لاقيو 2 علبي مل ام ىرخالل دم مدعو
 ثيح نم ةهكافلا يف زاجو ىلي امم لس او ى مذالب كرت هركمو ى هوف عسي ال اما

 هركيو ث زوجي الف هدي هريغ هيلا دم ام الا فلتخم ماعط لك اذكو اهفالتخال ءاش

 امهيفف ةورذلاو طسولا نم ال رقلا اهنمو ى بدأ ءوس هنال دملا لبق هيدي نيب نح
 مدعو ث شرقن وأ ةورذلل شيرفت الب امهنم لكؤيف امهاوس قبي مل اذا الا ةكربلا

 رهاظلاو ، ممنذاب الا مادالا هل عمتجيل رفحلا مدعو هترارح ولو ماعطلا هجو رشق
 دمب هلك أيف هدي نم عقاولا ماعطلا عفرو ڵ تح نم مادالا مل ىوتسا اذا زاوجلا

 هلكا هعفري ل ناو ث ماعطلا زازعا ىلع ءازج هللا نم ءاود اهدعب ىب امو ى هاذا ةلازا

 بهذم هناف ب رشلا ىفو هيف خفنلا مدعو ص رذقتسيف ماعطلا ىف هدري الو ناطيشلا

 قاحلا ىنبني (ت) فحصملا فو ميبلاو ةمسقلا وحن ىف ررغ هناف محللا ىفو ث ةكربلل

 (ق) هيف زاج وأ . دوجسلا عضوم فو هب ملعلا بتك
 صوصخ ال هبوث ولو هل دعي مل وأ ى حسملل دع ام وهو ليدنمب دي حسم مدعو

 ارصنيف اماهباف ارصنخ ماعطلا نوصو ةكربلل اديج نهقعلي ىتح اليدنم هيمسن ام
 ع بيترتلا اذهل لصأ ال انموق ضعب لاق ( وسباخ ) بيترت ىلع ىلمسوف ةبابسف
 نيعبسو نينثا نم ءافش هناف حلملا ءدبلاو { ةرم مغلا ىف نهلخدي الو نهرشقي الو

 ميو نوتيزلابف نطبلاو قلحلاو سرضلا عجوو صربلاو ماذجلاو نونجلا اهنم ءاد

 حلملابف هب
هنك ملو موصلا ىلع ةوقلا دارأ نا الا عبشلا لبق كاسمالا ارخآ هبادآو



 ٢٢٨ ) ءاعدلا نم لاقيامو هدمل لكالا بادآ )

  

 سانيال وأ ءاودل وأ مزمز ءام برش وأ ءانالا وأ عباصألا قملي وأ ، كلذب الا

 جحلاو ةاكزلا كرت رئابكلا نم : ةيضرملا ةفحتلا ظفلو ڵ حيحص رذمل وأ فيضلا

 ناك اذا امأو ك رذع الب ةريبكم بشلا قوف لكألاو ى عبشلا قوف لكأو ةعاجلاو

 نم رش ءىلم ام » ىور هنع ةشحولا عفدو فيضلا ماركأ لجال حابيف فيض هدنع

 ثلثو بارشلل ثلثو ماعطلل ثلثف الاو ى هبلص نمقي تاميقل مدآ نبا بسح نطب

 ؤا عوجلا ىف ةدايز هدايتعاو & طقف هثلث لك أيف اثالئا هعبشي ام مقب نأب « سننل
 ىلع بعصي امم دشأ عوجلا هيلع بعصيو ڵ مبشي ملاذا عوجيو سانلا عوجك عوجي

 :ةعصقلا قعلو ى ةيودالا نسحأ نم مونلا لبق طوغنتلاو لوبلا عم همدعو ئ هريغ

 لوالا نامزلا ىف راصنالاو نرجاهملا ةداع كلذو ث هبرشيف ءالب اهلسغو هغباصأ دعب
 .ماعطلا تاتف طقلو ث ةبقر لدع وهو لاملا رثكي نا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هدهعىلع

 ءانالا قملو ء ىنزلا كرتو دلولا ىف ةافاعملاو شيعلا ةعس ببس هلك أو ، رولارهم وهو
 , عجسلا ديرا نا ازمهي مل نيطسولا يلع ليق فقو ناو ڵ ىنغلا ثروت تاننلا طقلو.

 ىنغلاو ىنزلا ظفل اقفاويل

 علبيو ث ديلاب وأ هب نهنع لصفنا ام علبي الو هدعب ضمضميو سارضالا 7

 ازبخو امج لكأ ناو ى اهلصأ ىف فرط ىقبو نانسالا نيب هفرط لخد ولو ناسللاب ام

 مامتلا وهو ناحيرلاو نامرلا دوعب للخي الو ث ههجو امهنام لضفب حسمو هيدي لسع

 وهو صوملابالو ى ةليلو اموي مملا هبيصيف بصقلاب الو ى ما ذلا قرع ناثروي امهنال ا
 ةكرب هناف ءاعدلاو هبلقب ركشلاو ء دكب الا اموب نيعب رأ ةجاح هل ىضقت الف لخنلا قرو
 . نيمسملا هدابع نم انلعجو اناقسو انمعطأ ىذلا هلل دجلا » لوقي نآ لثم لاملل

 ى فوخ نم تنمأو عوج نم تسطأ ءىش هنع ىقكيأ الو ءىش لك فاك
 اربثكأدمح دحلا كلف ء ةليع تينغأو ةلالض نم تيدهو متي نم تي وآ دملا كلف

ىلع انل انوع هلعجاو احلاص انلمعتسا ابيط انتمعطأ مهللا هلهأ تنأ امهيف اكرابم ابيط



 ٣٢٨٩ ( رايا فئارط ىف مالسلا هيلع هتنس )

  

 هللاىلص هب لمف ام ىلع دجلا دارأو « كتيصعم ىلع هب نيعتسأ نا كب ذوعأو كتعاط .
 . لعف نم مومع دارأ وأ انيلع ماعن ا هيلع ماعن الا نال خا من ٫ نم ءاوبالا نم لسو هيلع

 هرهاظ ن الف كلذ لاقب نا عنم نمو ؤ لمعلا ىلا انقفو .7 ىنعمو « كلذ هب

 نبللاالا كلذب ثيدحلا ءاجو «هنم اريخ انمعطأو هيف انل كراب مهالا » لوقيو رابجالا

 هرشلا ال ةمحرلا ةعس بلط ههجوو س « هنم اندز » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هناق

 ذئاذللا راكنال عدرو ةحابالل رايظا كلذ اضيأو ى ذئاذللاب ءانتعالاو

 لاقو هيفو هينيع ىلع اهعضو ةروك اب املا ةرغلاب ىنا اذا ملسو هالع هللا ىلص ناكو

 دلو رغصأ وعدي 7 » اهرخآ انمعطأف الوأ انتمعطأ امكف مهللا نيملاعلا بر هلل دجلا »

 نود مهضعب ىطعت الف رافص رضح ناو ى كلذ لعفن نا نسبف ى اهايا هلوانيف هاري

 رارضالا لهأ نم اهوحنو لماحلا مدقتو ، رس ىف ادحاو ىطعت وأ مسقن لب ضعب

 ء رسيالا كنكر هظ ىلعاهوحو ةاونلا قلاو كاف اهلخدا لب ةرغلا ضمتالو دلولا ىلع

 ءةبادلب هبش كلذ نأل ءاعولا وأ ضرالا ىف كيف نم اهقلت ال هللضو نمالا زاجو

 هللا ىلص لعف اك هيف هظفحي ام دجي مل نا رسيالا هنك طسو ىف ىقلي نا ةنسلا لوقاو

 ڵ رغص امم امهوحمو نىتلوف ال رثك أو نترع نرقو نبتلا ريشقت هركو ‘ ملسو هي هيلع

 « كيلع هللا عسو ذا اونرقا » لاق مث مث نب :رملا نرق نع لسو هيلع هللا ىلص ىمنو

 بهذا هناف شهني لب نآلا ىلا مجلعالا لعف نم هناف اهوحنو نيكسلاب محللا عطقو

 , ديلابف ةبرج بنع الا بنعلا شهنيو ى مرقلل

 اهناك خيرامشلا جرخيو هيف ىف بنعلا دوقنع لخدي ملسو هيلع هللا يلص ناكو
 ةعبسب رانلا نع ىلاعتو هناحبس هللا هدمبأ هاورآو املسم عبشأ نمو ، بهذل نامج
 ةبقر قتع نه ريخ ماعطلا ىلع ناوخالا عمجو ى ملع ةئامسمخ نيقدنخ لك نب قدانخ

 اقراس لخدو اقساف ىثم هيلا عدي مل مامطل ىشم نمو « ماعطلا مطأ نم مكريخ » و
 ىلا وعدم رهاظلا بسحب هنا اقراس هلوخد ىنعمو ث اريغم جرخو امارح لكأو

٤٧



 ٢٢٠ ) ةفايضلاو لكالا بادآ (

  

 هيبش هنا ارينم هنوك ينعمو ى قراسلاك ءافخاب الام ذخأ دقف { عدي مل وهو ماعطلا

 فلكتي الو فيضلا وحم ماعطال ضرقتسي الو لحي ال لامب باهذلا درجم ىف ريغملا
 رقتحم وأ هللا مدق:ام رقتحما بنذا ىأ ىردي الو ء دوجوملا ههعطي لب هضغبيف هل

 فداصيل هيهشيو ء رسيالا راتخا تيبلا بحاص هربخ نمو « همدقي نا هدنع ام

 معطأو ء ةجرد فلأ فلأو ةنسح فلأ فلأ هلف ىمتشا امب املسم ذذل نمف « ىعتشيام

 عفر لك ي ناف مدقي لب مدقا له لقي الو ث دلخلا ةنجو ندعو سودرفلا نم

  مهلاح بسح مهنينا ادصق عواطي و اكربت لكالا لضفألا دسي نا بلطيو

 أدب بلط الب لك أي ىتح نوفقوتي اوناك ناو ث ةينلا كلتب أدب الهج اوبلطي مل ناو

 اوغرفي ىتح تولاكصفنمال هريغو لكالا ىف نيحلاصلا ةياكحو فورعملاب نوملكتيو
 لك أ ىلا دحا رظني الو اوشحوتي الئل تيبلا بحاص مهعم ملكتيو ث رذقتسم الو

 هل لقي الو امهربغل ناكو ماعطلا رثكوأ ىضر نا الا رثك أ لكأي الو « هريغ

 الف رثك أ امأو ث انالث لاق هعم لك أي نملو هلوأ هل ناك ناو ى هل نكي مل اذا لك

 عفزي الو ث اباكو أ اره ولو ماعطلا بحاص لايع نم ولو هريغ طعي الو حاحلا هنال

 لك الا كرت براق وأ عبشلا براق اذا وأ ث ةعصقلا ىف اهعضي لب هعم نم لبق هدي

 ةرع لكالا دواعي الو ث متللا نيب حسافو ةمقللا ريغصت داز كلذ ريغ ىلع هريغ ىأرو
 عضملاك رذقتسي ام لمفي الو ث ارَعَد ولو عفري مل ام لكالا هل زاج ولو ىرخا دمب

 ڵ هيقب هنم عطق ام درو ةمقللا عفر دنع سأرلا ءانداو ماعطلا ىف ديلا ضفنو هيقدشب

 ردصتي الو عضاوتيو هيجو فرص دعب هارسيبف هيف نم ءىش جارخا دارا ناو

 هرش كلذو ماعطلا ءىجمل فافتلالا رثكي الو ضنيو ءاسنلا تيب لباقي الو محازي الو

 حضتنيف هرشا هنا سانلا فرع تانتلالا رثك أ اذاو ء هنع ىنم

 ارخآ الو الوأ لك لا ىلع فلحي الو جرخ ردقي 1 ناو هَربغ ا ركنم ىأر ناو

ىنعأ هيلع فللا نم نوهأ هنع روجحمريغ لك الل رضاح هنا ثيح نم ماعطلا نال



 ٢٢٣١ ( لك املا ضعبل صئاصخ ركذو لكالا بادآ )

  

 لب ريقح ماعطلا نا دارملا سيلو ء فلح الب هيلا لصوب ذا ةبترلا ىف فلحلا نود هنا

 درو همصخركت أو هل وه نم هيلع فاحي نا لثم ةلجلا ىف هيلع فلحلا قحتسي ميظع

 انيمي راديف لضفالا 7 ‘ مسدلا نم مهيدي أو مههاوفا نولسغبو ث نميلا هيلع

 نا تسطلا نوقرهي الف شارف وأ دحأ شر الب قفرب مههاوفا اولسغ نا نوجيو

 اذا اهتقارا نع ىمنلب ثيدحلا ءاجو ث ءىلتمت وأ مهلسغ نم اوغرفي ىتح اهيف اولسغغ

 ولو اهنوقيري ذا هفرتلا لهأ سوجمال ةفلاخم ءىلتمت ىتح اهيف نولسغي لزنم لهأ :ناك
 ةثالث لا ماعطل ىعادلا ةباجا نم م عنتمي الو 6 نوفرصني و نوعديف ى اهيف لسغ ام لق

 اعدت۔م و ] ًاريرش و أ هايم و ] ًاتساف و ] ةر اذ و أ لاظ ناك نا الا نود ام لايما

 نيب حالصالل ناليمو هللا ىف ىف خألا ةرايزل ( ق ) عبر أ وأ . ليم راسيو انلكش وا
 ةزانجلا ع.يشآل ناليمو نىنثا

 بلتلا ىسقت هتموادمو ث محللا تبني محللاو ةدعملل غابد همحشب نامرلا لك أو

 برعلا مامطو ك ىرخأو ايند ماعطلا ديس ديرثلاو ى ةيراضلا عابسلا بولق تسق اذلو

 محللاب هلك 1 سوهب هيلع هللا ىلص ناكو و مل ق قرم عم و أ ح عم زبخ وهو عمسلا ىف ديزيو

 رسعي ءاعمالا فضرم وهو ى جنلوقلا نم ناما رقلا لك أو ءاملاو رلا اط رثك أو
 ث نطبلا باود لتاق موي لك ةوجع تارمت عبس لك أو ث ةلضفلاو حرلا جورخ هعم

 ف اهوركم رب ءارح ةبببز نيرشعو ىدحا لك أ نمو ث بطرلاكءاسفنلل ءافش الو

 نآرقلاب لحو ص هميرحتل ليبس الف عطقو نييعتب ال ةلجلا ىف ءاد رقبلا ملو ك هندب
 هنبلو ى ليبجلاو لفلفلاو ريثكلا موثلا عم خبطلاب هؤاد لوزبو ى عامجالاو ةنسلاو

 بلطلا ىف نهبيترت ىلع نهو ص ءاد هنم لك أ ام ردقب جرخي همحشو ءاود هنمسو ءافش

 ندبلا لكل ءاود وهوءاودلا ىهو ءافشلا ةلآ نمسلاو ء ةغلابم ءافشلا سفن نبللا ذا

 ءادلا نم ردقل هردقب وه ذا هنود محشلاو

ى نيدلا ففخو ى عاجلا للقو ى ءاذغلا ركاب ةايحلا لوطل ببستلا دارا نمو



 ٢ ٢٢ ) امهيف هنع يهامو برشلاو لكالا بادآ )

  

 كتيب نم جرخن الو ص ةمرهم ءاشعلا كرتو ث ةيلالا مل ب بهذم ةيقسم ءادفلا عطقو

 ربلا بل لك أي نمو ث قوسلا ىف ىرتام ءاهتشا كنع لقيو كلقعقبيل ىدفتت ىتح

 فورعم جسفنبلاو ى نمسي ناتكلا سبلي و جسفنب نهدب هندب نهديو زعملا راغصو

 ةاتف الا حكنت الو ى ًا_لاص امون موت همش ةماداو نبرورحملا عفني ابطر همش مهدنع

 ماعط نم هخبط مدنأ ام الا لك أت الو هنود امو باودلا نم باشلا ملل الا لكأت الو

 ڵ ندبلا ة ةوقنم ذخأ الاو ةلعل الا ءاود برشن الو غضملا دحأو ى 7 نم هجضنو

 هسبخلالوبو ًاطئاغ سبحت الو ، هدعب لك أت الف تبرش ناف لك ألا دعب برشن الو

 امجطضم راهنلا لك أ دعب نكساو ء اهلوحامم اهارحم دودسملا نيعلاكدسجلا نم دسفي

 سدلف بطلا درح وأ لمعل ةوطخ ةئام ولو ليللا لكأ دعب شماو ادعاق وأ مون الب

 ىنعي ال امم

 رانلل لك أو برش امهيف لكالاو برشلاو بهذو ةضفأىف برشلا زوجي الو

 امهريغ ىف زاجو امهدحاب هلكء وم ايف ال بهذ الو ةضف ريغ هرثك أ ءانا ىف زاجو

 نايب مئاق ملسو هيلع هللا ىلص هبرشو مئاق هركو امجطضم برشي الو يلعأ ولو

 صتخ زاوجلا لقن ملو ، عجلا نكمأ اذا هيلا ليبسال هناف خسن ال اهيزمت هيهن نوكل
 لصالاو لاتحالب تبث ال ةيصوصخلا نالو « هفنعي الف اناق برشي نم ىري هنال

 بنذهنا ىلع لدي اذهو \ برش ام ءاقتسال هيلع ام اماق براثلا لي ول ليق اهمدع

 اك ررضلا دارملا نا لاقي دقو ء حصي مل نكلو رخلا برشكو ه ليق اك ة ريبكل ب
 الو ماتلا يرلا هب لصحيال هناو ءتلاب عفدتف طالخلا كيرح اماق برشلا ىف نا ليق

 درب امبرف ةعرسب ةدعملا قاليو ءاضعالا ىلع دبكلا همسقي ىتح ةدعملا ىف رقتسي

 دارملا نا هيفو انبي ار رضيف يردت ريغب ندبلا لفسأ ىلا ذوفنلا عرسيو اهترارح
 ةرضم ديرأ ولو يلصملا ىدي نيب رورملاك كلذ لثم ىف اك بنذلا هيلعام هلوق نم

 هنا ليق دقو كلذل ةلاص ةرابعلا نكلو ندبلا داسف نم كلذ ىف ام لع ول ليةل ندبلا



 ٢٢٢٣ ) هنع ي امو سابللا بادآ )

  

 ةهارك)اىوعد عنترتالو هوركم هنا قيقحتلاو ًانايسن امئاق برش ولو هاقتي نا نسي

 ق برشلا نع ىمنلا لاقي الو ء ضعب معز ئ ام امايق ةعرالا ءانلللا برشن

 سيل برشلا نال ليق امك" امئاق هنم برشلا نسيف مزهز اماو مزعز ريغب صوصخم

 ًاقلطم هزاوج نايب مزعر نم هبرشو ماع لب هريغ نم برشب ديقي اقلطم

 الف زوكلا لخاد ىعاربو بعلا نم دبكلا عجو ناف صم نبالا ريغ صو

 لوخدلبق هؤام ىرب ناك نا الإ نطب هل وأ هلخاد ىريال ءانإ نم الو ري ملام برشي

 وأ ًأشجتي الو ةراهطلا هكح ليقو 0 لايعل نا سجنلو ًاتلطم خسو هلقس أ يعاريو

 سننتلاو خفنلا نم جراخلا حيرلا ناف هضمحي نبالا ىف خفنلاو ء هيف خفني وأ سفنتي

 ةثالث ىفبرشيو ى ءاتش ضرألا هب لتبت اكو ءاملا ىلعو ةآرملا ىلع ىري امك ق يقر مسج

 « هلل دجلا » ىلوالا رخآ لوقيو لك لوأ ىف يسيو هيف نع ساكلا عزنب سانن ]

 محرا نمحرلا نيملاعلا بر هل دل » ةثلاثلا رخآو ٤ نيماعل بر » ةين الا رخاو

 انبل برش ناو « انبونذب اجاجا احم هلعجي ملو هتمحرب اتارف ابذع هلعج يذلا هت دملا
 ركب ايبأ طعا : رمع لوق هجوو هاف ضمضمو « هنم اندزو هيف.انل كراب مهللا » لاق
 يتارعالاقحعنمي و ‘ ىنارعالا دعب ةيحان ىف نيهملا ىلع رمع لعل ذا هسفن نع هميدقت

 حدقلا ىف نبالا ةرثكلا هلعل كلذ نع

 لصخ

 لايتخادصقالب هفشكىنبنيال امو فصا و الو فاشال ةروع رتاس لالح سبلي

 مارحالا ريغ ىف ةأرمال بهذلاو وه لحو « ريرحلا و ا_هدصق برح ىف زاجو ث رخو

 ملا حتنب ١ ةمرح ليللا ىف اهناف هجولا ةبطغتو ى ادح 1 هدر وأ ادح اس رش ش هز وك رك و

 دلولا مهل وتك مارح ىف عوقو وأ هيلع ةراما وأ مارح بلاج يأ فيقختلاو اهرسكو

 اهلعج نودب ةمامعلا سبلو ةبير راهنلا ىفو ى ليق امك ميرحتلا نم لوعفم مسا ال ةنيجس
ملبحكو مل ةناعا كلذ نال قاسنلا يز هبشتلاو ے سيلبا ةسبل يهو نييحللا تحت



 ٢٣٤ ) عاجللا بادآ (

  

 , ىزلا هبتشي ىتح بولقلا هبتشن ال ليق ( ق ) امرح وأ . مهميظعتو مهبح ثروي و
 نم محري الو رانلا يف بمكلا تحت امو 2 لفسأ زاجو قاسلا ىلإ ضيبأ هن وكن سو

 نا ىلع ليلد اذهو ث رثك أ ال ًاعارذ ولو اهيمدق ىطغت ىتح هيخرتو , ءاليخ هرج
 فخمسو هلع هللا ىلص هل ناكو دوسالا ىتح سابللا ناولا زاجو ث ةروع اهمدق رهاظ

 ىلص هنا حص دقف ء اهمرحي ال ةرجلا ناطيشلا ىلا ناولالا بحأ نإ لاقي امو دوسأ

 الا رضخالا سبلو ىالتلا هاضتراو ةنس هنا يفاشلا لاقف رمحالا سبل ملسو هي هلع هللا

 ةروعلا رتس ةينو سبلتو ةرجلا ةرضم بنتجيو ى ضيبألا لضفألاو بلاغلا نا

 رسايملاب علخلا ىفو نمايملاب ءدبلاو الاثتما
 وأ ةحنافلا دعب ةروسب هللا قزرل اركس نيتمكر ةالصو ء نيحلاصلاب هبشتلا بدن و

 هب ىراوأ ام يناسك ىذلا هلل دجلا » لوقب نأو ديدج بوث سبل دارأ اذا ةحتافلاب

 ةايح هللا هظفحرف هل انيكسم هبايث نم يلبام وسكي نأو « ينايح ىف هب لمجأو يتروع

 ربقلاباذع نع ظفح هنعظذملا لي هت وم لوأ اظفح اذإو 4 نيكسملا ىلعم ادام ح ومو

 نيكسملا ةايحف ظفحيوأ ى ليسلا علقو امهوحنو دودلاو بئذلا باودلا لك أو هتنتفو

 ريمض ىلا اتيمو ايح برقل رهظأ اذهو هيف ًاتوغكم ولو نيكسملا ىلع مادام هتومو
 نيهجولا ءاوتسا دعب ثيدحلا ىف نيكسملا

 صف
 عاجلا هكرت نعربصلا يلع ىأ « افيعض ناسنالا قلخ » ىلاعتو هناحبس هللا لاق

 لسويلع هللا ىلص لاق ةأرملاو لجرلل لماش كلذو ، فيلكتلاو ءالبلاو باقلا نعو

 نهرتسي هللا نا الإ نيطلا ىف طايخلا رثاك لجرلا ةذلو ةأرملا ةذل نيب ام لضف »
 عاجلا ءاهتشا ةدش يأ ليق « هب انل ةقاط الام انل الو » هكرتب فعضيو « ءايلاب
 رهظيل قاطيال امب فيلكتلا زاوج ىلع اهب لدتسي دقو ع ءالبلا وأ ، فيلكتلا ةدشو

.لبجمليب اسن رحأ لجو زع هن أ يور اك هل رسي وأ هنع طقسيف نعذملا نم ناعذالا



 ٢٢٥ ( ةليل لوأ نيجوزلل بحتسي ام )

  

 هرمأف ؛ لسع ةمقل هدجوف هلصو ىتح رغصي لاز امو هيلا ىفف هنع ديعب وهو عواطف
 وأ نايسنب انذخاؤيال نأ ءاعدب انرحأ اكنكمم ىف ءاعد لا « انلمحت ال » لوقن نأ انل
 باقعلا بنذلا لصأف ث امهنع افعالعو لجو زع هنا الا ةذخاؤملا زاوجلالا اذه امف أطخ

 هل دمعالب ولو لتقي مسلاكد مع الب ولو

 ءاعدوناتمكرو رهط ةرم لوأ هجوز نم هديرمل بدنو ي فلآتلاو لسنلا هتكحو

 اهندب يلي ام الإ اهبايث عزنتو « مارحلا نع لالحلاب ىنانغأ ىذلا هلل دجا » لوقي نأو

 يلهأف ىل كراب مهللا » الئاق مادق وأ ءارو نم اهمدق ىلا اهسأر ىلع هدي رجيو هعزميف

 ةوهشلا رسك نايونيو ةلبقلا نع نافرحنيو بون وحن ىف نالخديو « يف يلهأالو
 ىفلوقيو ةمالا ريثكتو رداق هللا نال ني.يقع ولو ةعاط دلولا بلطو جرفلا نيصحتو

 يلعلا هلل مسب » لوقيو للهيو ربكيو صالخالا أرقيو « هلل دمحلاو هللا مسب » هسنن

 هبنجاو ناطيشلا ىنبنجا مهللا » لاق ناو « اهبيطف ةيرذ ىل تردق نا مهللا ٤ مظعلا

 ءاملا نم قلخ يذلا وهو » هبلق ىف لاق لازنالا برق اذاو ث هدلو رضي « ىنتقزر ام

 ينغيو ةيآلا « قلخ يذلا هلل دملا » بطلا بتك ضعبو لصالا ىفو ةيآلا « رشي

 ءاهتجاحىضقت نأ لبق عزنيالو ليبقتو مالكب فطلتلا مدقيو امهنوص ناضغيو هسأر

 لاق ناو دلولا ىف هوكراشبف نطايشلا ترضحو ءايح ةكشالملا تجرخ ايرع ناو

 ثالثبرشي ليق هلرفغيف لستغي ىتح تانسح هتظفح بتك « هلل دمحلاو هللا مسب »

 نم ىلوالا ةليللا عاجلا هركو ؤ جرخام لثم دوعيف هنيمي ىلع مانيو ءام نم تاعرج

 نضطايشلا عامج هنال ىرخالاو ىطسولاو رهلا

 دلو مكتيب ىضق نا هناف اريتك ع اجلا دنع ملكنال يلعاي»ملسو هيلع هللا ىلصهنعو

 الو ى دلولل ىسلا ثروي هناف ةأرملا جرف ىلا رظنت الو ك سرخأ نوكي نأ نمؤي ال

 , ةوادملا عقتف ةوهشلا ىلع ةوهشلا مقت ال ىك ىرخأ اهعمو ةقرخ كعمو الا اهممابحت

نوكيدلو امكنيب ىضق ناف ةماقالاو ناذالا نيب الو ىحضالا ةليلو رطنلا ةليل ممابحت الو



( 
 عاجلا نه بحتسملاو هوركلاو مرحملا

) ٢٣٦ 

 ةعجلا ةليل هب كيلعو « فانم نوكي امكنيب ىضق ناف فقسلا يلع اهعمابحت الو ث اراشع
 فقسلا ديقي لسو هالع هللاىلص هارتف ها « هللا باتكل اظفاحنوكي امكنيب ىضقناف

 هنع لبقي مل ال فاغكنالا يمنلا ةلع ناو هدييقت ىعدا نمو 2 ءامسلل فاشكنالا

 لوقي لب ةدئاف ركذلاب فقسلا صيصختل نكي مل ًادارع ديقلا اذه ناكولو 2 نايبب الا

 ىلص لاق دقو ى قافنلل لفسأ نم ءاوخلا ةبسانمل كلذ امناو ث ءامسلل ًاتشكنم اهعمابحت ال

 ثيحبامزج اقفانم نوكي هن أ اضي أ هدارم سالو « فرغلا نهونكستال » ملسو هلع هللا

 الإو ةلجلا ىف قافنلل ببس كلذ نا دارأ لب ءافولا هنم ءير وأ غلبي مولو هنم أربتي

 الإ اهعمابي ال مث اركب اهجوزتي نأب فقسلا عامج نم هنا نقيت دلو نم ةءاربلا تمزل
 ظنالا لصأ اذهو سانلا لام رشع ًانخآ يأ ًاراشع هنوك ىف اذك كلذ وحن وأ هيف

 ملعأ هللاو ساكملا دارملاو .

 ةقرحلا هتلوان غرف اذاو الستغم الساغ نوكيل ةعجلا موي عاجلا ضعب بحتسا و

 نم ذختيلف اهنيلتو هفعضت ناتكلا ةقرخو امهبو ىف اتابو اهنع حسمتو هنع حسميف

 دنع مرحو ،دهملا ف ىيصك ل قعيال نم دنع عاجلا هركو « ناتكن م اهذختتلو فوص

 كرتو ةيرسلا جرف جراخ ءاملا ةقارا زاجو ى ىرخأ لزنيو ىنا عمابحي الو لقعي نم

 نذاب الا ةمالا ةجوزلا الاو اهنم نذا الب ةقارالا تزاجو ء اهنذاب الا ةرحلا ال ا_هعامج

 وأ ىتش ءاسن نم ولو تابانج نم دحاو لاستغا ىنكيو (قا) هنودب وأ . اهديس

 (ق)اذب مرحم وأ . اهريغ ةوهشب اهنايتا الو كلذب مرحت الو مارحو ح نمو ص نمنم

 ىلع مونلا هركو ء 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 هنن أو هاف لسغو

 رصقت تقولا ج رخ ىح لستفتمل نا الا اهنم لسنلا لبقو ساننلاو 6 ما ذلا دلولا

عجو تروب ايعاجطضا ف نكل ةعجطضم و ةريدمو ةلمم روجو ريدلا ف الو ئ 7



 ٢٢٧ ( قلحلا ىلا ناسحالا بوجو )

  

 ةمفار اهؤاقلتسا لضفالاو هل راقتحا هقوف اهلعج ىفو اهيلع ةقشم اهكورب ىفو ةرسصاملا

 لصف 7
 كا » ملسو هيلع هللاىلص هنعو « انسح سانلل اولوقو » ىلاعتو هناحبس هللا لاق

 ةيافكلا ينعب مسولانم نينيسلا حتفب « كقالخاب مومسف كلاوما سانلا اوعست نأ
 , ةنامالا ءاداو { ديعلا ءافوو ڵ ثيدحلا نسحو هللا ىوقتب كيصوأ » ذاعمل لاق و
 ضقخو 0 مالسلا لذبو { مالكلا نملو ح متيلا ةمحرو ء راملا ظفحو ةن ايلا كرتو

 ثالث رمع لاقو « مالكلا نسحو مالسلا لذي ةرفغملا تابجوم » لاقو « حانجلا

 هللا دبعو« هئايسا بحاب هؤاعدو {هلحسفلاوء مالسلاب كؤدب »كيخأ و كل نيقصي
 كودعو كةيدص ىلا رظنأ : مكحو « نيل مالكو قيلط هجو نيه ءىش ربلا » هنبا

 رثأ هناب حرفوهل دعتساو ارش داز سوبعب هتيقل نا هن ال ةبيه الو لذ الب ىضرلا هجوب

 الو كيبنج ىف رظنت الو ى رومالا ىف طسوتو لذ الب عضتاو ربكالب مفرتو ، كيذ
 رذحاو ًادوهق نثمطاو ڵ تاعاجلا ىلع فقت الو كلكبف تنتلا ناو ء تافتلالا رثكت

 ةرثكو كفن اب عبصال الاخداو ى كن انسأليلختو كتيحلب ثبعلاو ث كمباصأ كيبشت

 ةيرسلاو ةجوزلادنع اذه لعفي اناو كعبطلاب همايضن ادعب دسجلل دملا وهوطملاوقاصبلا

 اهيف هعطةي لب ةالصلا ىفو سانلا هوجو ىف بؤاثتلاو نيديلابوىشملاب رتخبتلا كلذكو

 ةبوطرل حلي اك" ةرضمل زاجو قرطت كهجو نع بابذلا درطو متنتلاو اهريغ و
 بجعت راهظا الب نسحلا مالكلا غصاو ث ابترم اموظنم ملكتو نوكسب سلجاو نيدلا

 ثدحم الو ، تاياكلاو كحاضملانع تكساو ملعلا ىف زاجو ى ةداعا بلطالوطرفم

 حلت الو ةثر ىف دبعلاك كت الو ةأرماك نصتت الو ، كتصاخو كدلول كباجعا نع

 دودح نم دح ىف الو اظل عفشت الو ملظلاب رمأت الو املاظ نعت الو ء تاجاحلا ىف

 رثك نا مهاضر غلبت الو لق نا نوهتف كلام مك مهريغو كلايع لهت الو ك هللا
٤٣ 

 



 ٣٣٨ ) عامتجالاو قالخالا ىف ةروثام مكح (

  

 رقوتو ث كراقو طقسيف ككلم حزامت الو ء فض الب مه نلو فنع الب مهظفحاو
 ةراشالا رثكت الو كتج> ىف ركفنو كتلجع بنيتو كليج نع ظفحتو ماصملا ىف

 ىلا كديب رشت ال رثالا ءاجو ى ليلقلا زاجو حابم ىف ولو اهس راشي ال ل۔ةو ث كديب

 ةقيقح تسنل هديب لسو هيلعللا لص ءىنلا ربق ىلا ركب ا ةراشاو ڵ باحس وأ ربق

 راشأ هنا لاقي دقو « اقح الا ربقلا اذه بحاص لوقي ال » هلوق ريسفت اهب دير أ لب

 الو ملكتف كظيغ نكس اذاو كءارو تافتلالاو ء هيزنت ىهنلا اذه نأ ىلع ةقيقح

 كيلا طسبنا ولو حمرلا وحن نانس نم كلثم هنم نكف كبزق ناو ناطلسلا سلاب

 الو ء رسلا نمو لح امم ىتشي امب هملكل ىدلاك هب قفراو ع نومأم ريغ هبالقنا ناف

 ٢ حدقلا ريع لمحتي نأ هيلع ناف هل بضغي نهو همدخو هلامع نبو هناب لخدت

 بذكت الو ءوسب هدنع ادحأ كذ الو ء رسلا ءاشناو ميرحلل ضرعتلاو كالملا

 لكالا دعب للختالو ثحن الو حزامتالو مالكلاب حصفاو ظفللا بذهو جنولا للقو
 ةدايزب هأ هدنع

 كنالو ى هب كديكي امو كتاروعب فرعا هنال ءادعالا ىدعا ةيفاعلا قيدصو

 دعتسي هنالو ريخلا نمأت ثيحو هل دعتستال ثيح نم ءودلا كيتأيف هبناج تنمأدق

 الو كلاب كضرع نصو ص هب ىردت ال كنال هل لطبت الو ء كرمض ىف ءاش ام لك

 الف الاو ةماعلا سلاجت الو ء كراسي تح لب كنيمي الو ةلبقلل الو كمامأ قزمت

 الو ء ىعنلا بجي امع مههناو لفغاو مهرابخا و مهلطابو مهوغلل غصت الو مهعم ضخت

 هجولا ءام بهذيو ةبيهلا قرخي حازملا ناف رسجيف ًابيفس الو دحف بيبل حزام
 هناحبس هللا نع دعبيق بلقلا تيميو ىتتملا هب كضنبيو كحلا دنع ةلزنملا طةسبو

 .مهنف سانلا ةبحص للقو بنذلا رثكيو ةريرسلا هب لظنو لذلا ثرويو ةلفغلا ب كيو

 ريقنلا لثم ىلع نوبساحي ء ةروع نورتسي الو ةلز نورفغي الو ث ةرثع نول ةيال
.ريغ ىلع ولو نوذخاؤيو ء نوفصنيالو فاصنالا نوباطي ليلقلا ىلع ولو نودسحي و



 ٢٢٩ (ةيعايتجا ةيمكحَح اياصو )

  

 نمسلاب كنع نوزرفي و ناظلاب نوهطةي > نطابلا ق باثذ ناتهبو ةيمنت باحصا . دع

 نطابلا ىف كلذك اوديلف مهقلمل نكست الو ث ةوادعلا مويل تارثعلا نوصحيو

 ةئاملا نم ادحاو دبت دقو بذك كلذ ىف حرطلاو ء ملعلا كنم نوبلطي ولو بيغملا

 مل فصن او ‘ كودع ريصيف كتجاح ضقي وا كرض نه بتاعت الو ؟ دحع ال دقو

 ١ ذكو افورعم كقتح ف مهركنم لعجاو مهعم هب ذعتسا و هلل مهلكو ء كال اوغصني ولو

 وع ء

 اوديزيف مه ًامواقم تدلو هيلع مهساتت ال يأ تر دق نا ىمنلا دعب عرشلا قح ق

 نم ةاجنلا هل تسجر هللا ح نم باتو هنم صلخو قلالا قح نم لس نهو ارش

 لوح الو ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ىلاعتو هناحبس هللا لضنب رانلا
 مظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو

  

 رمش انل | ةملك

 ىصحمال ينلا كممن ىلعو ث ءارغلا كتعيرشل انايا كتياده ىلع مهللا كدمحم

 ةنوآ لك انيلع قدغتسإو ث كلالجو كلامكب قلي اهمجح ث ءارضلاو ءارسلا ىف

 كئالآ ليزج

 نم ةرهطملا ةنسلا بحاص ث ءاحمسلا ة_يفينلاب ثوعبملا ىلع ملسن و ىلصنو
 يذلا 5 ءابلاو تاهمالا رايخ نم رايخ نم ىفطصملا دمحم انديس ح ءاودالا عيمج

 مالآو لهجلا كلاحنم هيف ناكام صلختف ، ةداعسلاو ةيرحلا ةيولا ملاعلا ىف رشن
 هنع انيلا اولمح نيذلا هباحصأو ك اهالعاو رخافملا لكاب نيرافلا هلآو . ةواقشلا
 هيف نزحي الو ى راصبالا هيف صخشت موب ىلا نيعباتلاو ، اهلوصأو ةعيرشلا عورف
 رارالا ءافولا لهأ

 ململاب هونملا ، صلاخلا بهذلا » باتك هنوعو هللا دمحب زجت دقف رمب و

نيدهتجملا تاطبنتسمل لماشلا ء يمالسالا هقفلا بتكى سأ نم وه ىذلا « لاقلا



 ٢٣٤٠ ) رشانلا ةلك (

 نم مسقلو كلخ الو لمم ريغ اعمج هعورفو نيدلا لوصال عماجلا ، نيروهشملا

 اذه ىق راقتفا ددأ ةيمالسالا طاسوالا امهلا رقتفملا عامتجالاو قالخالا لع

 اهيلا تعره ىتح رذو ] طسةن ةيدروالا ةعدالا ةيندملا هيف تبرض ىذلا رصعلا

 مه ام ليلقو نيصلخلا بولق اهريثأت لوه تفرذو مهرثك أ امو ءامنعضلا سومت

 ۔ دورولل ةيفاصلا ةهيرشلا ىلع فوقولا ىلا نيحاطلا رشعم ارفس كنودف

 نقتم ۔ دوصقملا ىنسا ىلا غلبملا . كالهلك نم ذقنملا هللا لبحب كسلا ىف نيبغارلا

 لصالا ىلا عوجرلاب لكشا ام قيقحت ىف ادهج لان مل ذا آررحع اححصم عبطلا

 نات ًاطخو الوهذ تافام الا مهللا ،لينلا حرشك اهريغ ىف هناظم ىلاو ةيشاحو انتم

 هدحو هلل لامكلا

 قيلاعت ضعبب ىلح ء ىهتشتو نيلماعلا سفنأ ىغتبت امك" هلل دجاو ث ءاج دقل
 يف راكفالا رارحالا ةقيقحلا بالط نع مهبا حالطصا نايب نم ةدئاف نم ولخنال
 كلذ ربغو ، اهل ةلكتلات اهنم لصالابام ىلا لئاسملا ررغ ةفاضاو ، ةيمالسالا ةمالا
 المعو اداقتعا ةماقتسالا لهأ هيلعام ةفرعم ىديرءو قئاقحلا يقشاعل ذلي ام
 هلل دجلاو . نيدلا ة ةمدخ ىلع ةنامالاو ةانألا _ هاوس لؤسم الو _ هناحبس هلئسن

 هبحصو هلآو دمحم انديس يلع هللا ىلصو نيمآ نيملاعلا بر

  

ةرجه ١٣٤٣ رونالا عيب ر رهش ةرهاقلا



0 

  

 صل ان | بد ذل | ب اتك

 هحعص

 باتكلا ةطخ 1

 ىلع لمتشي و اهعباوتو هلا ةفرعم ىف لوال نكرل { ٢

 ن اوا ةنالثو همدتم

 خلا هللا ةفرعم بح لوالا لوصف ةنال هيفو لولاا بابلا ٧

 نييءيمتلل هدهع هيفوملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفرعم بجح يتائثلا ٩

 ةمدقملا _ ايسق رشع ةتسو ةمدقتم هيفو ثلاثلا ١

 خلا تومي يح لك نأ داقتعا بجي لوالا مسقلا ١٢
 خلا ةعاسلا مايق » » يناثلا » ١٣

 خلا وه ثومعبملاو ثعبلا داقتعا ببحي ثلاثلا 6٤

 باسحلاب ناميالا بي عبارلا ١٤
 هللا باتكب ناميالا بجحي سمالا ٥

 هللا باقعب ناميالا ببي سداسلا ٥

 ةكئالملا دوجو داقتعا بجحي عباسلا ١٥

 ءايبنالاب ناميالا بي نماثلا ٨

 ناءرقلا زاجعا ىلع مالكلا هيفو خلا هللا بتكب ناميالا بجي عساتلا ١

 ردقلاب ناميالا ببحي رشامللا ٢

 ديحوتلا ةفرعم بج رشع ىداملا ٢٢
قافنلا رئابكو كرشلا رئابك نيب زرةلا بحي رشع يتاثلا ٥



 (ب )

  

 _ ةحص
 دحوملا نلش قوس ميرحت هفر ٢ م رشع فكلادلا ٢٨

 هتعاطب .رمأ هللا نأ معي نأ بجي رشع عب ,ارلا ٨

 ٢٢٩ ك توهو نلا ة 77 بج رشع سمالا 3

 ٣٠ ءاحرلاو فولألا مز رثع سداسلا

 ةدودع ريغو ةدود ةعاطلا نا يف لييذت ١

 لج ثالث يهو فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ىف 7 اثلا بابلا ٣٢

 لوصف ةرشع اهيفو ةيالولا يف ىلوالا +
 برقلا ةغل ةيالولا لوالا ٣٢

 خلا نيدامملا ةلج لاوب مل نم يناثلا ٤
 ءاين الا هنالو بم كلاثللا ٤

 ٣٥ لداعلا مامالا تح ملع نم هيالو م عب ارلا .

 ٣٥ مالسالا لخاد ةالو بم ؟ سمالا

 خلا لخد اذا فلاخ ةالو م سدا۔.للا ٦

 خلا صخ صخدلا هنالو بم عباسلا ٣٧

 غلابلا ريغ ةيالو م نماثلا ٩

 ةقف اولا ةيالولا لصأ عساتلا ٤٢

 ةدا ,ثلاو راغا نيب قرفلا يف ةدئ اف ٣

 ةجلا مقن ; مل ام ةمالا لهج عمسإ رثاعلا ٤٤

 لو ةرشع اهيفو ةيناثلا ةلخلا ٤
 دعبلا ةغل ةءاربلا لوالا ٤ ٤

 الاجا نيرفاكلا ةءارب بجت يناثلا ٤٥
 خلا هيلع صوصنملا ةءارب م ثلاثلا ٤٦

هنم رق ماما روحب ملع نم ع: ادا ٤٦



 (ج)

  

٥٥ 

٥٨ 

٥٨ 

٥٩ 

٦٢ 

٦٢ 

٦٦ 

٧٢٠ 

٧١ 

٧٢ 

٧٧٣ 

٧٥ 

٧٦ 

٧٧ 

 خلا دترا نم ةءارب بجحت سمالا

 خلا عجر نم ةءارب ببحم سداسلا
 خلا ةءاربلا ببحم ' لوالا نامسق هيفو عباسلا
 خلا انتمأ ةب الو يناثلا

 خلا فلاخم مساب ىست نم نماثلا
 : ىلوتملا ربغ ةباتتسا بحتست تلق عساتلا
 نامسق هيفو هتوادعو هللا ةيالو يف رشاملا
 خلا هللا ةالو لوالا

 خلا كالوتمل بحت نأ بجحي يناثلا
 خلا فوقولا بي لوالا لوصف ةثالث اهيفو ةثلاثلا ةلجلا
 قحلا فرعي مل اذا ىناثلا
 خلا هكح ملعي ال ام لعاف ىأر نم ثلاثلا
 ةءاربلا بجوي الام أربت نم قفان اغ

 لج ثالث هيفو اهماع او تسلا للملا يف تلاثلا بابلا

 مالسالا نيد هللا عرش ىلوالا

 خلا مامالا وعدي لوالا ماسقا ةثالث اهيفو ةيناثلا ةرحلا

 مانصالا ةدع مامالا وعدد يناثلا

 مامالا ىري ام ةيزجلا رادقم ثلاثلا

 ةعبرأ ندلا دعاوق ةثلاثلا ةلجلا

 ملعلا دعاوقلا نم لوالا

 لمعلا يانلا

 ةينلا ثلاثلا

عرولا عبارلا



 (د)
 ه

 ةحفص

 مالستسالا اهكرات كلاملا ةبجاولا ناكرالا لوأ ٨

 ىفضرلا ىاثلا ٨

 لكوتلا ثلاثلا ٩

 صا و هتل ١ عي ٨٠ ٣ ١

 ةالصلاو ةراهطلاو ةساجنلا يف 7 اثلا نكرل { .

 ناسنالا ةحاح ءاضق ديرم دعبي براب ٨٠

 'حلا ةتيملا ىع ًاممرحتو اسيجنت قفتا لصف ٣
 خلا سحنلا لازب ه ٩٤

 ريغتي ملام قلطملا ءالا ٥

 خلا ءوضولاو ريهطتلا يف لسغلا لصف ٩٧
 ءاملا غارفا يزحي ٩

 اهف قوقش ال لجر رهطت لصف ٩

 اهنم لمع امو ضرالا رهطت

 اهنم امو ضرالا رهطت » ٠٠

 ةتيم دلج رهطي » ١

 ةتيملا فوص رمعي ه ١٠١

 حشارلا رهاظ رهطي » ١٢

 وحنلا ةلازا ةغل ءاجنتسالا ه ١٢

 سحنلا لاوز دمب الا ءوضو ال » ١٣

 خلا ست جورخب ضقتني » ٨٠

 ةفشح ةميغل لسغلا بجو لصف ١٢
 ناليسلا ةغل ضيحلا ه ٦

 ٠٠ ١ حي



 (ه)

 ةحص

 ةالصلا تكرت ضيح مد تأر نم لصف ٧
 ضيح تقو حصي ام تأر نا ه ١٨

 ةئدتيم تضاحتسا نا » ٠

 خلا همايأ تداز ضيح سافنلا ه ١

 خلا ةينحل الاستغا اه » ١٢٢

 ءاحذتسا نم لدب ميتلا « ١٢٣

 ةرح لق هض رف ةالصلا براب ١٢٨

 سمشلا طاطحتا روهظ تقو رهظلا لوأ لصف ١٣٣
 ةالصلا يف ةروعلا رتس بجو » ٣٧

 خلا ىلاعت هلوقل هقيطم ىلع مايق بجو » ٩

 ةل.ةلل الا ةالصال » ١٥

 اهنيع لايقتسا بجو » ١١

 خلا اماما ةالصلا ديرل بدن » ١٤٣

 خلا اهتمكح ىلع ملطم ريغ ةدابع حصت ال » ٤٣

 خلا نطوي مل نمل ةالص ال » 6٤٤
 لضفأ مامالاو ةصخر رمسلا يف رصقلا » ٤٥

 مالعالا قلطم ةغل ناذالا » ٤٨

 ١٠ مجلا دنع ةنس ةماقالا ه /

 ١٥١ » خلا لعن ضرع نيلجرلا نيب عسوب

 ١٣ » ضرف مارحالا ةريبكت

 !: خلا

 خلا اهدعل) امو يهو ةآ ةلحسدلا ه ١٤

 خلا وهو اعانجا عوكرلا ضرف » ١٧



 هحة۔

 ( و )

 خلا لاصيا وهو اطاجا دوجلا ضرف لصف ٨

١٩ 

١٦٣٢ 

١٦٤ 

١٦٧ 

١٧٠ 

١٧٢ 

١٧٣ 

١٧٥ 

١٧٦ 

١٧٦ 

\ ٧٧ 

١٧٧ 

١٧٨ 

١٨٢ 

١٨٤ 

١٨٦ 

١٦٩٨ 

2 

2 

) 

» 

» 

ح
 

 تايحتلا ةسلج 7

 يرهج ميلستلا

 مهولا اتدجس خلا ناطيشلل امغرت بوجو الب تنس
 خلا ةلملا يف بجاو ءاعدلا

 خلا مجلا دنع بوجو الب دوجسلا نس
 نيع ضرف يه لوالا ماسقأ اهيفو ةعاجلا ةالص يف

 ةمامالل لضفأ ءيراقلا هقفالا ينانلا
 مامالا نيي د_حاولا موقي كلاثلا

 لا كرشمو نونحجمل ةماما ال عبارلا

 خلا فوفصلا يوسي نم مامالا ضيقي سمالا

 مامالا عموأ ةعاجلا عم ىلصأ مومأملا لوةي سداسلا

 ٥هءوضو وا هتالص تضقتن ا نا عباسلا

 خلا لداعلا فلخ ةعمجلا ةالص ببحت لصف
» 

2 

» 

 ر

» 

) 

) 

 مايقلا يف مامالا كردم ةالصلا كردأ
 خلا اهنع مونملاو ةسنملا تقو

 تيملا ماكحا هيفو "حلا تيملا ىلع ةالصلا ةبافكب تضرف
 خلا انضعل دنع درك أتد رتولا نس

 برغملا اتمكر تنس
 خلا ةنس ناضمر مايق

 نيديعلا يت ناتعكر درك تت تذس

 فاوط عوبسأ لك دعل ]) « «

 ,سمشلاو رمقلا فوسخ دنع ناتعكر بيغرتب تنس

{ . ءاقستسالل جورخلا نس



 ( ز )

 هحفص

 خلا حمر ردق س شلا تعفترا اذا تنس لصف ٧

 ليللا مايقو كاوسلا ةمالل بدن ه ٢٨

 خلا دجسملا ةيحت ديك أتب تنس ه ٩

 خلا يمركلاب ىلوالا ناتعكر تبدن ه ٢١٠٠٠

 نبءاشملا نيب ةالصلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رعأ < ٢١١

 لامعالا لضفأ ةالصلا » ١
 خلا لزنملا عادول تنس » ٣

 ٣ » حيبستلا ةالص تنس ... 7

 ٢١٤ » ةراختسالا ةالص تنس

 رافغتسالا ةالص تنس ٢ا٥

 راو اثلاث و ةمدقمهيفو ةاكزلا ىف : تلاثل نكرل ٢٦١٦

 حلا ا ةذل ةاكزلا ةمدقملا ٦

 ةرعل أ هسح نود امف ةقدصال لوالا بابلا ٧٢ا٦`د

 ةاش اهيفو ةاش نيعبرأ نود الو لصخ ٩
 خلا رشعلا رجزلا ريغل بجو » ١ ٢٢

 مةرد اتئام يهو قاوأ سخ نود ةتدصال » ٢٤

 رحتلا ضورع ىكزت « ٢٢٦

 رهش نييعك بجو » ٦

 "حلا اضرع ولو ًانوفدم دجو نم » ٨

 ٢٩ « لحي مل نا هيلع نم نيدلا ىر الح٠
 :حلا لفطلا لام ىكزي » ٣٠

 خلا تاقدصلا امنا يف نل ةلزلا ىناثلا بايلا ٣



 (ح)

  

 هحفص

٢٣٤ 

٢٣٧ 

٢٣٨ 

٢٤١ 

٢٤١ 

٢٤٧ 

٢٤٢ 

٢٤٥ 

٢٤٦ 

٢٥٠ 

٢٥١ 

٢٥٢ 

٢٥٤ 

٢٥٦ 

٥٦ 

٢0٥٨ 

 ا\ا٢٦

٢٦٢٣ 

 'حلا ةدلب لك ىلع مامالا قرفي لصف
 "حلا هلام ةيكزت ىلع انيما لكو نم »

 خلا رطفلا ةاكز تنس تلاثلا بابل |

 باوبأ ةعيسوةمدقمهيفو موصلايف حب ارل نكرل

 حلا كامسمال ١ هغل وه ةمدقملا

 كدلاموي موص لو الأ بابلا
 "حلا هتيؤرل اوموص لصف

 . ليللا نم هينب الا موصال (

 رمحالا رجفلاب كاسمالا بجو 7 اثلا بابلا

 خلا نبعل اتتم م وص وا قتع ةرافكلا تمزل تلاثلا (

 ح ارل «

 ليل 4 راطفالا حيبأ سماخلا «

 هاضق "درح ٥هدذسمم مزل لصف

 حلا تفاخ لماح رطفت 2

 نيديعلا موص مرح س ناسلا بابلا

 لا ناكملا موزل ةغل فاكتعالا عباسلا ,
 "حلا ناضمر يف عماجملا مزل ام ادمع اراهن عامجب مزل لصف

 س حاسل و سم اذل [ نكرل

 جحلاو ةرمملا يف

كردأ ام ماص ل سا نان كرشم موص ال



 (ط )

 هحص

 لفطك ىلع جح ال لصف ٢٦٣
 حلا لاوش هرهشا » ٦٥

 ةمنلملا وذ ةنيدملا نهال ه ٦

 مارحالا يف ةروع رتاس يفكي » ٦٧

٢٦٨ 

٢٦٩ 

٢٧٠ 

٢٦٧١\ 

٢٧٢ 

٢٧٢ 

٢٧٣ 

٢٧٤ 

٢٧٦ 

٢٧٧ 

٢٧٧ 

٢٧٨ 

٧٩ 

٢٨١ 

٢٨٢ 

٢٨٣ 

٢٨٤ 

٢٨٥ 

٢٨٦ 

 خلا جلاب مرحم نأ دارفالا باب
 "حلا ةرمعلا وأ جلا ةينب مرحي لصف

 خلا اصيق مرحملا سباي ال »

 حلا بيط ىلع مارحالا هركت رز

 غلا رغظ الو رعش لازي ال د»

 فاولا لبق ةرمعلاو ةفرع لبق جلا نيناتحلا ءاقتلا دسفي »

 خلا دحا لك نع مرلا ديص مرح »

 خلا ةبعكلا باب ىري ال امكر جلاب ذولي د
 خلا ةورم او امةصلا ند يعسلا ضرف ز

 خلا ةكم نكاسو عتمتملا عدوي »
 خلا ةفرع جحلاو فاوطلا ةرمعلا »
 خلا ةفلدزملاد تيمملا تبجو 2

 `حلا ةيبلتلا مداقلا عطةي ليق لصف

 خلااعيس ةرج لك ىري باب

 | "حلا ربخب دعولا ًاعرشو رشب ولو دعولا ةغل رذنلا لصف

 حلا لثملا مرحملا ىلع لحلا ديصب و اقلطم مرحلا ديصب بجو لصف

 'حلا ىاف ىا ناو ركذف اركذ نا ريعب ةماعنلل »

 . خلا ىذال هسأر تقاح «

خلا ضرم وا ودع هرصح ثيح يدهلا رحني و ةرمعوأ جح نم لح «



 هحص

٢٨٦ 

٢٨٨ 

٢٨٩ 

٢٩ 

٢٩١ 

٢٩١ 

٢٩٤ 
٢٩٦ 
٢٩٧ 
٢٩٨ 
٣٠١ 
٣٠٢ 
٣٠٣٣ 
٣.٨ 
٣٠٩ 
٣١١ 
٣١٣ 
٣١٣ 

 ( ي )

 "حلا رقبلق لبالا يدهلا لضفا لصف

 حلا بوجو ةمحضلا تنس »

 حلا فالعلا “ب رصمت ال ر وغ تاذ يرح ال 2

 "حلا اهارسي لقعي نأ بدن »
 "حلا فارصنالا دارأو لغش هلقيي ملاذا »

 كرلا
 ط ؟

 ٠ 7 ١ ٠ - ٠ ٠

 حا حد زلا قحب ه يب لكو هللا ىصوا لصف

» 

2 

, 

2 

2 

» 

» 

» 

» 

 :حلا نيدلولاومحرلاق وةح _ قوةلايف حب اسل ن

 "حلا ككولمم وسكتو ملعت
 حلا هف لحلا يزجي الف هلل راملا قح

 حلا اكرش وأ ةمأ وأ آ ونع وأ الفط ولو فاضال
 حلا ةيحصلا قح مزلو

 'حلا متيلل ناسحالاب ا رعأ
 حلا ناينبلاك نوملسملا يور
 حلا آدحسم هلل ىب نم ىور

 "حلا رفكي حلاصلا سلجملا نأ يور
 :حلا لامعالا ليشاو هلمعتسا ادبع هللا بحأ اذا

 حلا مهقرط ي ىف نيملسملا يذؤم هللا . نمل

 حلا اههجو برضي وأ ة ه ,ادىلع ماني ن أ 7

 ه .

 خلا ةمايقلا موي تايلظ ملظلا باب ٣١٢
 ."حلا هعم فاكنو لجال افورعم لقاع غلاب اهعلتق نا لصف ٣١٦
٣١٩ 

٣٢٠ 

» 

2 

 حلا م حر :7 وا ةحدهم جرف ق ولو هتدح ب ويغل مزل

 حلا تهمي هنال اتهم ى + ل و ء؛5 رب ي ر وهو فذقلا مرح



 ( ك )
_ _ 

 هحفص

 خلا اءوس ةرخألا ىف هيلع هللا دعوأ ام ةريبكلا ف اب ٣٢١

 لكالابادآ هيفو خلا يدوي هكرت ناك اذا بجيو زاجام حابلا » ه
 ةفايضلا بادآو

 "حلا رتاس لالح سبلي لصف ٣٣٣

 حلا » .7 ذا۔أ الا قاخ»ىلا.آو هناد.س هللا لة » | ٣٣

 انسح سانلل اولوقو ىلاعتو هناحبس هللا لاق . :__

 رشانلا ةلك ٣٩

 « هنوع نسحو هللا دمحب ةسرهفلا تاك ه ..

 ليلجلا دقنلا
 ليجب ا تتعلل

 ىلع ليمجلا بتملا)هامم اباتك ةروفغنسب يولعلا ليقع كي دمحم ذاتسالا فلأ
 ال امب مالسالا يف ملعلا باطقأو فلسلا لاجر هب لوانت (ليدعتلاو حرجلا لهأ

 (ليمنلا بتعلل ليلجلا دقنلا ) اهامه ةلاسرب باتكلا اذه رشان هيلع درف ع قيلي

 ةيضابالا نع ليقع نا لاوقأ يف دروام راصتخالاو لاجالا هجو ىلع اهيف عفد

 ةعوبطم يهو . لمعلا سنجم ةازاجع الو اهيف فسمءتال ةقيرطب درلا ءاخغ قح ريغب

 ةمتمحمص ٤ ق نسح قرو ىلع دمج اعبط

 صح ےےسسسس

  



 (ل )

 ت ةياعدلا

 نىنمؤمل ليبس ل

 ،بجاولا نع ممنويع تضمتغا سانلا نم آريثكذأ باتكلا اذه رشان ىأر

 مدقتلا ليبس يف ةرع اوحبص اف ؤ ركفلا لامعا اولم و يودلا جهنملا نع اولدعف .

 توضقنيو ةمالا ىرع نومصةي نوكفني الو « ةيلمعلاو ةيملعلا ةايملاو ىوقلا ا

 مهو 4 ةمالا ةيةاع ه نسحمو ةيعاتجالا ةئملا حلصي امم نوخسارلا همرأ ام .

 ةيصخش تاياغ ىلا نيدلا مساب نوعرذتي

 ةمهملا ةيحالصالا هلوصمب نيبي ( نينمؤملا ليبس ىلا ةياعدلا ) باتكع ضوف

 ك ةيورخ الاو ة هل وين دلا نيتداعسلا ند مالسالا ن أ ىلع نهربيو 0 دوجا ررض

 هد رم أو مالسالا هيلع ضح امم وه ةين وكلا مولعلا يف رزرقملا ناو

 مجارت عم . ةفيرطلا دئاوةلا نم ريسثكبو . كلذ نيهاربب لفاح باتكلاو

 هثاحب ] لالخ ف مهركذ درو نيذلا لاجرلا .

 ليقص قرو ىلع ةيفلسلا- ةعبطملاب عوبطم ةحفص ١٨٠" ن نم رثكأ يف وهو

. ۔؟يخح




