


 ينامعلا ثارتلا نويع نم

 فيلأت

 ينامعلا يلخنلا تيخب نب قيزر نب دمحم نب ديمح

 )م٤٧٨١-٣٨٧١/_ه١٩٢١-٨٩١١)

 ميدقتو قيقحت
 يميلسلا كرابم نب دومحم .د

 يزاغلا قيدصلا لآلع .د .ا حلاص بيبح دمحم .د .أ

 عبارلا ءزجلا

 ىلوألا ةعبطلا
م ٢٠٠٩ - ه ١٣٠4



 ةظوفحم عبطلا قوقح

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازول

 نامع ةنطلس

 طتقسم :١١٣ ىديربلا زمرلا ٨٦٦:ب.ص

 | :عاديإلا مقر ١٠/ ٢٠٠٩ |



 :يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس

 رارسألا بحاص ،يوزنلا يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس ةمالعلا ملاعلا خيشلا

 هنامز يف لتقو ،يبرعيلا ريمح نب برعلب نمز ،يفاشلا ةريفولا نيهاربلاو ةريهشلا

 بحاص كلذ دعب هنومسي اوناكف بشخ نم باب ةدرف ىلع هربق ىلإ لمحو ىًاملظ
 نم وأ ، ع وس اهب دارأ نم يف ،نفد امدعب ،ةدرفلا كلت ريثأت نم ناك امل ،ةدرفغلا

 ارخاز ارحب روكذملا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا ناك .رهاط ريغ وهو ،اهسمي

 هل وكشي ىوزن لهأ نم لجر هاتأ هنأ هنع ىكحيو ،مولعلا رئاس يفو ،هقفلا ملع يف

 الإ }رشتت ال :هل لاقو الاوطو اباتك هل بتكف ،لايعلاو دالوألا ةرثكو ،لاملا ةلق

 لجرلا ىضم املف ،ةعبرأ نهددع ،ىوزن نم قتنغلا دجاسم نم أدجسم لخدت امدعب

 يف لجر هيلع لخدف ،باتكلا رشن ،هرمأ امك ،قنتغلا دجاسم نم أدجسم لخدو هنع
 اذه خيشلا كاطعأ هل :لاق مث ]٥٤٧[ ،مالسلا هيلع درو ،هيلع ملسف رشب ةروص

 هاطعأ فهل هعفد املف هللا ءاش نإ ىضقيل كضرغو يل هعفدا لاقف :معن لاق ؟باتكلا

 ،هئارثب هلهأو رشبتساو ،هتيب ىلإ ىضمو ،لاملاب لجرلا حرفف ،مهرد فلأ هيف ًاسيك
 كاطعأ مك :هل لاقف معن :لاق ؟هب كترمأ ام تلعفأ :هل لاق ،ةدم دعب خيشلا هأ ر املف

 لاقف ؟كل هتبتك يذلا باتكلا نيأو :هل لاقف «سيك يف مهرد فلأ :لاقف ؟لجرلا كلذ

 ،كعم باتكلا تكرت ول :هل لاقف ،هنم ةروكذملا مهاردلا تضبقو هايإ هتيطعأ :هل

 ديدش قيض كلذ نم لجرلا باصأف موي لك يف كاطعأ امم لجرلا كلذ كاطعأل

 ديعس خيشلا ثبل امف ،هب عنتقاف كافك كاتأ امف ،كتاف ام ىلع سأيت ال :هل لاقف

 هبقانمو ،ةريهش هرابخأو ،هللا همحر ،لتق ىتح ،لئالق امايأ الا كلذ دعب روكذملا

.ةريثك



 :يدنكلا ديعس نب دمحأ نب ديعس

 نب دعاج خيشلا ملعم ،يوزنلا يدنكلا ديعس نب دمحأ نب ديعس ملاعلا ةذبهجلا خيشلا

 رابخأ نمف 6٥ رصم بطقو ،۔٥ه رصع ديرف ملعلا و ده زلا يف ناك > يصررخلا سمخ

 املف ۔ جحلا ىلإ ةنس تاذ يديعسروبلا دمحم نب نافلخ ليكولا ديىىلا بحص هنأ ،هده ز

 قارفلا اذه دعب مث :هل لاقف ،نافلخ ديسلا عدوو ىوزن ىلإ عوجرلل رمش ،عجر

 لسرأو ،هاوثم نافلخ ديسلا مركأ عجر املف ،هللا ءاش نإ :هل لاقو ،هاوهن ال يذلا

 6هدال وأ ةداسلا لسر تعباتتو ،اهتلمج نع ربخي 0 باتكو مه ١ رد هعمو ل وسر هيلا

 ةبطع عصي ديعس خيشلا ناكف ،ددعلا ةلمج نع رعشم باتكو مه ١ رد دحا و لك عم

 لك ةيطع عمجي ملو ‘ را ذلا يف هيلع سلجي ي ذلا طاسبلا تحت هباتكو مهنم دحا و لك

 ثعب ۔ هنطول زغللا ىلع مزع املف ، هتيطع و يناثلا باتكلا عم هباتكو مهنم دحا و

 سلجأ تنك يذلا طاسبلا تحت نإ :هيف هل لوقي ،باتك هعمو نافلخ ديسلا ىلإ الوسر

 .اهيف يل ةجاح الف ،اهوذخ ،يلإ اهومتثعب يتلا بتكلاو مكمهارد رادلا يف هيلع

 ىلإ ىضم ،٫أرقو هباتك متخ نافلخ ديسلا ضف املف ،اريض متيقوو ،اريخ متيزج

 دجوف ،هيلع سلجي ناك يذلا طاسبلا يطب رمأو ،روكذملا خيشلا هيف ناك يذلا تيبلا

 نم صقني ملو ‘ هباتكو يناثلا ةيطع ىلإ ةفاضم ريغ » هباتكو مهنم دحا و لك ةيطع

 هنا خيشلا رد هلل : مهلك اولاقف كثعاب طخ قوف اهنم ءزج لكو ‘ ءيش مهاردلا كلت

 ينربخأ و ،كيلع ءانثلاو هيلا دمحلاب هاف مهلكو رخفو هدهزو هملع يف هرهد ديرفل

 ةمالعلا ملاعلا خيشلا ةنس تاذ ترز :لاق ،يوزنلا هللا دبع نب كرابم يضاقلا خيشلا

 يذلا ،ةاشحلا دجسم يف هعم موي تاذ تسلجف ،سيمخ نب دعاج ناهبن ابأ سيئرلا

 رهظلا تقو ناحف ،يدنكلا دمحأ نب ديعس دهازلا ملاعلا خيشلا هعمو .ايلعلاب وه

 هيلعن نم :خيشلا هل لاقف ،هيلجر نم هيلعن علخي ملو ،ةالصلا تقو نذأف ،نذؤم ىتأف

 لاقف ،امهل علاخ تنأو ،تنذأف ،ناذألا لبق كيلجر نم كيلعن تعلخ كنأ ول كل بحأ

 .هل تلقق امنإ “بنج وهو نذؤم نذأ اذإ لوقت ام ،دمحأ نب ديعس دهازلا خيشلا هل

 هباتك يف لوقي ىلاعت هللا نإف ،ناذألا دنع ]٥٤٨[ هلل ميظعتلاو بدأتلا قيرط ىلع

٢



 علخافلل سنإلا ةاجانم سدقلا ناكم يف ،ميلكلا ىسوم ،مالسلا هيلع هيبنل ميركلا

 .ةساجن امهب ام ناترهاط ،مالسلا هيلع ىسوم يلعن نأ مولعملا نمو ،أ')؛كيلعن
 خيشلا هل لاقف .كلذك كلذ نوكي نأ بجي ،سنإلا ةاجانمو سدقلا عضوم يف نكلو

 يف كنإو ال :ناهبن وبأ خيشلا هل لاقف ،مهفلا ملعلا يف كنود يننإف ،تنسحأ :ديعس

 كرابم يضاقلا خيشلا مالك ىهتنا ،امهنيب ناتشو ،يدتبملا انأو .يهتنملا تنأ ملعلا

 .روكذملا

 لاقف ؟هيف اوفلتخا اميف نيملسمل لوق ىنعم ام :يدنكلا دمحأ ديعس خيشلل ليقو
 فالتخا هنأ هلصأ يفو ،مارح وأ كلاه وأ ،زوجي ال مهضعب لاقو ،زوجي :مهضعب

 للئاقلا لوق نإ :لاق ،يأرلا فالتخاب همدع عم كلاه :لاق نم لوق ىنعم ام ،يأر

 .عامجإب كاله :ناينعم هل كالهلاو ،هيأر يف كلذ امنإ ،زوجي الوأ مارحو كلاه

 كلهي سيل كلذف ،يأ رلا يف كالهلا مسا هيلع عقي امو ،ةرخآلا يف كلاه هبحاصف

 خيشلا لاق كلذ رصبي نمم الدع هآر اذإ ۔نيملسملا ءارآ نم يأرب ذخأ ام هبحاص

 ،لصألا يف ناينعم هل كالهلا نأ خيشلا لاق ام يل نيبي ال :سيمخ نب دعاج سيئرلا

 .هعم ةلعل كلذف ،كلاه هنإ هلاق نم لوق ىنعمو ،دحاو وه امنإ كالهلا نأ يعمو

 عضوم يف كالهلاب هفلاخ نم هيلع مكحي نأ ينبجعي الو ،عطق ريغ نم هيأر يفو
 ،هتلزنمب لزن نم كلذك ،هاري ال ام ىلإ هفلاخيف ۔عيش يف لدعلا ىري نأ الإ ،يأرلا

 .ملعأ هللاو

 ء

 :ةلاسم

 ناوخألا نم هيلإ بتك نم ىلإ ،يدنكلا ديعس نب دمحأ نب ديعس خيشلا مالك نمو
 ىلع دلولا اهيأ كثحأ ينإو :لاقف ،هيلع هضرحيو ،ميلعتلا ىلع هضحي ،نيملعتملا

 تاومسلا ىلع هللا اهضرع ةنامأ لمحب كدبعت ىلاعتو كرابت هللا نأل ،ميلعتلا

 امولظ ناك هنا ‘ ناسنإل ١ اهلمحو اهنم نقفشأ و اهنلمحي نأ نيبأف ،‘لابجلا و ضرأل ١ و

 ١١. ةيآلا .هط ةروس ()



 .اهيلع ظفاحي ملو ،اهتياعر قح اهعاري ملو ،هتنامأ ناخ نم هللا بذعيل ،الوهج
 ىلع هللا بوتيو ،تاكرشملاو نيكرشملاو ،تاقفانملاو نيقفانملا نم اهلمهأو اهعيضو

 نكي ملو ،اهيلع نيظفاحملا ،اهل نيعارملا ،مهتنامأل نيدؤملا ،تانمؤملاو نينمؤملا
 الإ ،اهتياعرو اهظفحو اهلمح ىلع ردقن ملو ،اهكرتن وأ اهلمحن نأ رييخت كل الو انل

 جاتحي ميلعتلاو ،ميلعتلاب الإ ملع انل نكي ملو ،اهلك ءايشألاب نيلهاج انقلخ انأل ،ملعلاب
 ريصي اميف ميظع نوبو ةحيحصلا نيملسملا راثال سيردتو ،ةبظاومو داهتجا ىلإ

 هل ىجرب ال وهف ةلعل ،امهدحأ ىلع تام نمو ،ةلزنملا نم يصاعلاو عيطملا هيلإ

 رمأ يف انإف ،قاس نع دلولا اهيأ رمشف ةياهن الو ةياغ هل الو ،دبألا يف لاقتنا

 هللا انذاعأ ،منهج رانب نوبذعم نوكلاه انإ كش الف ،هللا ةمحر ،انكرادتت مل نإ ،ميظع

 ىلإ يدؤت ةين وأ ،لمعو لوق لك نمو ،رانلا نم نيحلاصلا نيملسملا عيمجو كايإو

 اتتايح لاح امو انلاح امف ]٥٤٩[. هلدعب رانلا يف دولخلاب انيلع هللا مكح نإف ،رانلا

 ينإو ،نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ،برقلا ىلع ةضبقنملا ةينافلا ةايحلا هذهب انتطبغو
 صعأ مل ،ةنس ةئام الثم ىلاعت هللا تدبع ول ينأ يترل نيدأو ،هب دهشأو ،أانيقي ملعأ

 هتفلاخم عسي ال يذلا ،نيدلا فورح نم دحاو فرح ىيف الإ ،يتدابع يف ىلاعت هللا
 هللا طبحأل و ،راتلا نوكسب أرغاص هلدعب ىلع هللا مكحل يمع وأ ،ئوهب هللا نيد يف

 انلاغتشا لاح امف ،كلذك هنأ بير الو كش الو ،اذكه رمألا ناك اذإو ،اهلك يلامعأ

 ماطحلا اذهب انحرف امو ‘انمزالمو انيلع لبقم وه امب لفتحن ملو ،انع ينافلا اذهب

 يسفن تلغشأ دقو ،دلولا اهيأ هللا رسي ام اذهف ،ىلاعت هلل ناك ام الإ ،نونج الإ ينافلا

 هللا ءادعأ ةتامإ ،هللا نيد نم نويحي نيذلا نم نوكتو هب عفشت نأ كنم اعمط هب

 يتين اذكه .رجألاو باوثلا يف ككيرش نوكأو ،نوملاظلا هايحأ ام عدبلا نم تيمنو

نم كلصي ام لمهت الو “كنمو كيف تننظ امك نكو ،لوبقلا كنم وجرأو ،يداقتعاو



 تافآلا نم تملسو .اهتقزر ن يتين باوث يلو كرهظ ءارو هذبنت الو ةةحيصللا

 .()نواعتلا نم اذهو ،ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاب انالوم ىصو دقو .تامملا ىلإ

 نامزلا اذه يف لومخلا نم ةمالسلا يتبحمو هيلإ بتك نم ىلإ رخآ هل مالك نمو

 يف مهمدعل ،عرولاو ميلعتلاو ملعلا لهأل ءايح يبلق يف نإو ،ةرورض سانلل انتطلخو

 هللا ةدابع نود هتدابعل ضرألا يف رثكأ رج نيعللا ناطيشلا نإو ،نامًزلا اذه

 دجأ ملف ،ةعفانلا بتكلاو ،هنع ينغ هللاف هنع ىنغتسا نمو ،مهنع ينغ هللاو ،ىلاعت

 ربتعملاو ةماقتسإلا باتك م لوصألا يفو عرشلا نايب لثم افينصت ةعيرشلا يف
 يتلا بتكلا يف انل هللا كراب ۔ءاطع نب فيلأت ،مكحلا حرش باتك :شم ريسافتلا نمو

 ءادتهالا انقزري نأو ،نيحلاصلاب قاحللا هللا لأسن .انتاداسو انفالسأ انل اهرثأ

 روشأو نيمحارلا محرأ هنإ ،ةرخآلاو ايندلا يف باذعلا نم انمحري نأو ىدهلاب

 نإف ،ةاجنلل ابلط ملعلا بلطل كتايحو كبابشو ،كلامو كلاح لذبت نأ ،يدلو اي كيلع
 ال اهنم جورخلاو ،اهلهأو اهكرتاو ،اهنم كغالب ايندلا نم ذخو ،نيهب سيل رمألا

 الو ،أ"«نوملسم متنأو الإ اوتومت الوإ» :انالوم لاقو ،ديعب مأ بيرق هب يردي

 ،كّبر دبعاو ،اهتداع رجهاو كسفن محرا ،يدلو اي هبابل نع ملعلا رشقب نغتست

 اظفاح تسد ام ،ريخب تلز ال كنإف كايندو كنيد رمأل ربدو ،نيقيلا كيتأي ىتح

 كلل ةدئاف يأف ايندلا بالك عزانت الو ،كداعمل كنيدو ،كشاعمل كمهرد :نيتلصخل

 ربداو ،يقابلا بلط يف دهتجا نأو ،هل ىقبت ال تنأف يقب نإو ؟كل ىقبي ال ءيش يف

 رمأ وهو ،ًرفم هنع كل سيل ام ىلع لبقاو ،اهيف امم ايندلا يف وهو كنع ربد امع

 .رهدلا الإ انكلهي امو ،أ" ايحنو تومن ايندلا انتايح الإ يه نإ لقت الو ةةرخآلا
 هب دادزت الو .هلمح كمزلي ال ام لمحت الو ]٥٥٠[ شًاحابصو ءاسم حاورلا عقوتو

 )١) لص كسفن ردصملا : سيمخ نب دعاج ۔ يصورخلا ٤٦٩.

 ٢) ةيآلا ،نا رمع لآ ةروس 959

 (٣) ةيآلا ةيثاجلا ةروس ٢٤.



 نم اهماحتقا ىلع ىوقأو فخأ فخملاو .دوك هبقع يف كنإف ،كالوم ىلإ ةبرق

 اذهب يسفن تلغشأ دقو ،ىنعم نع لاغتشا ،هل ىنعم ال امب لاغتشالاو ،نيلقثملا

 ةيوقتل ادعتسم نوكت نأو ،لوبقلا كنم وجرأ ينأل ،هكلا دنع ام ءاغتبا ،باتكلا

 باستكالا نع كينغي ام لاملا نم كقزر هللا نأ ،كنع ينغلب دقو .هلهأو مالسإلا

 سيل نم ميلعتب هسفن لغشي نمم ابجع ايف ،راغصلا دالوألا ميلعتب كسفن لعشم تنأو

 كحصان فيكو ،مئاقلا كالهلا نم اهذاقنإ ىلإ جاتحم وهو ،هسفن ميلعت نع هب دبعتمب

 هدنعو .نامزلا نم ةدم زبخ الب عشاقو رمت ىلع بابشلا تقو ميلعتلا يف عطقنا

 ىلإ كل جيهتل نكل ،ًنَم الو ،رخف الب كل هتفشك اذهو ،اهشاعم مامتب اهل مئاق ةجوز

 .أ')ملعأ هللاو ،كلذ مهفاف ،ملعلا بلط

 ضرألا يف داسف وأ ،سفن ريغب اسفن لتق نمل :ىلاعت هلوق يبلاعثلا ريسفت نمو

 سانلا لتق امنأكف شألدع امامإ وأ شبن لتق نم :ليق دقو ،أ"4ًأعيمج سانلا لتق امنأكف

 خيشلا لاق شاعيمج سانلا ايحأ امنأكف ،لدع مامإ وأ ،يبن دضع ىلع ش نمو ،أعيمج

 ،كميلعت ىلع هلامو هسفنب هناعأو ًاملعتم ىبر نم اذه ىلعو :يدنكلا دمحأ نب ديعس

 راص ىتح .هايند يف هل جاتحي امو ،هتوسكو هتقفن ىلع هناعأو ،هلام نم هيلع قفنأو

 ةةمالتسلا ىلإ كالهلا نم مهذقنم ،مهنيد مهل املعم 3 سانلل اعاقن اكرابم اهيقف املاع

 ملاعلا نأل ،لدعلا مامإلا ةناعإ يف هظمو اعيمج اهيف مامإ وه يتلا ةمألا ايحأ امنأكف

 لتق نم كلذكو ،امهنامز يملاع ىلع نالضفم امهو ةمألا ًىناَيار لدعلا مامإلا و

 ،ىشملا ةقيرطلا ىلإ سانلا يدهي ،اميقتسم الداع بوصنم أمامإ وأ ،نيدلا يف ًاخأ

 نم كلذكو .ليلجلا ىنعملا اذه مهفاف ،مهل مامإ وه يذلا ،ًاعيمج سانلا لتق امأكف

 سانلا ايحأ امنأكف ،هتبرضمو هملظ نم سانلا ذقنأو قح ةجحب أدينع أرابج لتق

 )١) ص “ هسفن ردصملا : سيمخ نب دعاج > يصرورخلا ٤٧٠.

 "( ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٣٢.



 .مهرايد برخيو ،مهلاومأ كلهتسيو ،مهئامد كفسي ،مهيلع ربجتم وه يذلا ،اعيمج
 .('أأناودعو املظ قح ريغب مهمرح كتهيو

 ارابج ناك هلعلو شةلدرخ لتق :لاقف ،داهجلا لضفأ نع ملاع لئس نإ :ليق امك

 لثمأ :هل ليق ،هتقو يف مه نيذلا ةربابجلا نع ديعس وبأ خيشلا لئسو .مهنامزب
 نم سانلا ىلع شأ ربجتملا ملاعلا نإ :ليق كلذكو ۔ةلدرخ نم ةشأ , لاقف ؟ةلدرخ

 .ا""صل فلأ

 نوكأو لاملا عمجأ نأ يلإ يحوأ ام :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاق هنمو ،عجر
 ىتح كبر دبعاو ،نيدجاسلا نم نكو كبر دمحب حبس يلإ يحوأ نكلو ،ارجات
 .ا“لمعلا ريغل ملعلا عمجيل الو :دمحأ نب ديعس خيشلا لاق .'")«نيقيلا كيتأي

 هنكمي لب :ليقف ،ربقلا ىلإ هبهذب بهذي نأ ردقي ال ناسنإلا :لوقي ادحأ تعمس هنمو

 ىلإو ،ربقلا ىلإ هب بهذ دقف ،ربكألا ناوضرلا بلط يف هقفنأ اذإ هنإف ،كلذ
 .أ)ةمايقلا

 هلوخ ام عيمج ةبحاصم ىلإ ناسنإلا نكمي [هللا] :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق

 اذإ وهو .هرهظ ءارو هللا هلوخ اًَمم ائيش كرتي الو ةرخآلا ىلإ ةمعن نم كشلا

 :مهيف لاقو هللأ ،مهمذ نم دضب ]٥٥١[ نوكيف ،هتعاط يف ىلاعت هللا معن لمعتسا

 .(")ةيآلا مامت .(١«ىدارف انومتئج دقلو

 هيفو ا)«اذه لبق أوَجرم انيف تنك دق حلاص اي :اولاق :ىلاعت هلوق هنمو ،عجر

 نأ يف مهءاجر يوق مهتليبق نم ناكو ،رطاخلا يوق الجر ناك اسل هنإ ،لوألا هوجو

 ٢٨٧. ص ،هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج ،يصوزخلا (
 ٢٨٧. ص هسفن ردصملا ")
 ٩٨-٩٩. ةيآلا رجحلا ةروس ")
 ٢٨٧. ص هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج يصورخلا (٤)

 ٢٨٨. ص هسفن ردصملا ()
 ٤ ٩. ةيآلا ،ماعنألا ةروس ")
 ٢٨٨. ص ،هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج ،.يصوزخلا (")

 ٦٢. ةيآلا ،دوه ةروس )٨)

٧ 



 ،موق يف لضاف لجر قلخ ىتم هنأل ،مهتقيرط ززعيو ،مهبهذم يوقيو ،مهنيد رصني
 ناطلسلا ةعفنمو :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق ،هجولا اذه يف هب اوعمط

 .(')مهيلع ةنتف ناك الإو ،مهعم أبوهرم ناك اذإ ،ةيعرلل
 اهب مهبذعي نأ هللا ديري امنإ ،مهدالوأ الو مهلاومأ كبجعت الولف :ىلاعت هلوق هنمو

 ىلوألا ةيآلا يف عطق امل :لاق هنأ ملعا .ا"!%نورفاك مهو مهسفنأ وهزتو ۔ايندلا يف

 باب نم اهنونظت يتلا ءايشألا نأ نّيب ةرخآلا عفانم عيمج نع نيقفانملا ءاجر

 نحملا عامتجا بابسأو ،ايندلا يف مهبيذعت بابسأ اهلعج ىلاعت هنإو ،ايندلا يف عفانملا

 هنإف ۔هوجولا نسحأ ىلع ةبترم اهنإ .تايآلا هذه يف لمأت نمو ،مهيلع تافآلاو

 باذعلا نم ةرخآلا يف مهل ام نيب ،مهلامعأ حئاضفو مهلاعفأ حئابق نيب امل ىلاعت

 هنولعفي ام نإ ،كلذ دعب نيب مث ةيلبلاو نحملا هوجو نم ايندلا يف مهل امو ،ديدشلا

 هنأ نونظي امنإ ،ةيآلا هذه نيب مث شةتبلا ةمايقلا يف هب نوعفتني ال ربلا لامعأ نم

 ةنحملا بلجيو ،ةلعل مهءالبو مهبيذعت ببس ةقيقحلا يف وهف ،ايندلا يف عفانم نم

 للطبمو ،ايندلاو نيدلا يف تافآلا عيمجل بلاج قافنلا نأ رهظي اذه دنعو ،مهيلع

 ال هنأ فرع ،بيترتلا اذه ىلع ناسنإلا فقو اذإو ،ايندلاو نيدلا يف تاريخلا عيمجل

 .(")قيفوتلا هللا نمو ،اذه نم نسحأ هجو ىلع مالكلا بيترت نكمي

 باذع ببس ريصت دالوألاو لاومألا تناك اذإو :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق

 ةاناعمو ،اهتاناعمو اهبلط يف يغتبي نمل هاجلاو ةنطلسلا بلط فيكف ،ايندلا لهأ

 قفانملا لمع ناك اذه تبث اذإو ،اهلهأ ةعزانمو ،اهبورح ةاساقمو ،اهلامع
 ايندلا يف أديدش اباذع مهبذعأف اورفك نيذلا امأفإل:ىلاعت هلوقل اقيدصت تاعاطلل

 )١() ص هسفن ردصملا : سيمخ مب دعاج ‘ يصورخلا ٢٨٨.

 ٥٥. ةيآلا ةبوتلا ةروس ")

 (٣) ص هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج ذ يصورخلا ٢٨٨ ٢٨٩.

٨ 



 .ةيآلا ا"«اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع نمت الوإ» :ىلاعت لاق دقو ،أ')4ةرخآلاو

 .(")هتتصق مامت ىلإ هتنيز يف هموق ىلع جرخم لاقو

 نب ديعس خيشلا لاق ،(هنيطايش ترثك هعيب رثك نم) :مالسلا هيلع لاق هنمو ،عجر

 .()ندملاو لئابقلا سوؤرل هتكلممو هلقاعمو هنوصح ترثك اذإ فيكو :يدنكلا دمحأ

 ابرق ناطلس نم دارأ نم :لاقو ، (نورثكملا كله) :مالسلا هيلع هلوق هنمو ،عجر

 هب ديريو ،هسفنب ناطلسلا وه ناك اذإ فيكو :ديعس خيشلا لاق .ادعب هللا نم دادزا
 .ا")؟هتاساقمب هللا هبذعي فيكو ؟هبر نم هدعب فيكف ،ايندلا

 .(")راختفالا عم ةعاطلا نم صالخلا ىلإ برقأ راسكنالا عم ةيصعملاو ،ًاضيأ هنمو

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع ةيلقعلا ةمسقلا بسحب تادوجوملا :نيققحملا ضعب لاق هنمو

 الو ًابلزأ نوكي ال يذلا :يناثلاو هلالج لج هللا وهو ايدبأ ًابلزأ نوكي يذلا ،لوألا
 اذهو هيدبأ نوكي ]٥٥٢[ الو ،ًاَيلزأ نوكي ال يذلا :ثلاثلاو .ايندلا يف وهو هيدبأ

 نوكي يذلا :عبارلاو .همدع عنتما همدق تبثام نأ ليلدلاب تبثي هنأل ،دوجولا لاحم

 ال نكل ،لوأ اهل ةرخآلا نإف ،نيفلكملا عيمجو ةرخآلا وهو 4 هنلزأ نوكي الو ،اّيدبأ
 رخآ ال لوأ هتايحلف ؤ ايصاع ناك وأ 3 احم ناك ءاوس فلكملا كلذكو ێاهل ةرخأ

 دشأ ،ةرخآلا نيبو فلكملا ناسنإلا نيب ةلصاحلا ةبسانملا نأ تبث اذه تبث اذإف ،اهل

 ال نأ يغبنيف ،ايندلل ال ةرخآلل قلخ نأ اذه نم رهظيو ،ايندلا نيبو هنيب ةبسانملا نم

 )١) ةبآلا ،نا رمع لأ ةروس ٥٦.

 ١٣١. ةيآلا ۔هط ةروس "ا

 ٢٨٩. ص ،هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج .يصورخلا (٣)

 ٢٨٩. ص هسفن ردصملا ()

 ٢٨٩. ص هسفن ردصملا ()

 (٦) ص هسفن ردصملا ٢٩.



 ال ةرخآلا وه هل يلصألا نكسملا نإو اهيلإ هبلق ليمي الو ،ايندلاب هبجع دتشي

 .أ')ايندلا

 يف باذعلل اببس هنوكل امإ ايندلا ةايحلا يف اهب مهبذعي نأ هللا ديري امنإ هلوق امأ

 ملأتو هنزح ناك ۔ىوقأو شأ ءيشلل هبح ناك نم لك نأ :لوألا هجولا نمف هايندلا
 تناكو ،دالوألاو ةريثكلا لاومألا مهل تلصح نيذلاف .بعصأ و مظعأ هتاوف يلع هبلق

 ،تكله تناك نإو ،اهتاوف نم ديدشلا فوخلا ملأ يف اوناك ،مهدنع ةيقاب ءايشألا كلت

 تاداعتسلا بجوم لوصح نأ تبثف ،اهتاوف ببسب ديدشلا نزحلا ملأ يف اوناك

 .ا")اهتاوف نم فوخ ببسب امإ ،بلقلا ملأت نع كفنت ال ةينامسجلا

 اهليصحتو اهباستكا يف جاتحت هذه نإ :يناثلاو .اهتاوف عوقو نم نزحلا ببسب امإو

 قشأو ة شأ بعاتم ىلإ جاتحت ،اهلوصح دنع مث ةميظع ةقشمو ،ديدش بعت ىلإ
 هباستكا نم بعصأ هلوصح دعب اهظفح ناكف ،اهظفح يف مظعأو بعصأو

 عشتني ال هنإ مث .هكاله نع نوصلاو ظفحلا بعت يف أدبأ دلولاو لاملاب فوغشملاو

 .أ")ليلق عفنلاو ةريثك بعتلاف ،لاومألا كلت نم ليلقلاب الإ

 هذه هيلع ىقبت نأ امإف ،دالوألاو لاومألا هذهل هبح همظعأ اذإ ناسنإلا نإ :ثلاثلاو

 دنعف ،لوألا ناك نإف لطبيو كلهي لب ،ىقبي ال وأ ۔هرمع رخآ ىلإ دالوألاو لاومألا
 بوبحملا كرتو ،ةديدش بوبحملا ةقرافم نأل ،هترسح دتشتو ،هنزح مظعي توملا

 لاح لطبتو كلهت ءايشألا هذه نأ وهو ،يناثلا ناك نإو ،قشأو دشأ ءادعألا دي ىلع

 ٢٩. ص كسفن ردصملا ( ١)

 ٢٨٩-٢٩٠. ص هسفن ردصملا ")

 ٢٩٠. ص كسفن ردصملا (٣)



 لاومألا لوصح نأ تبثف ،اهببسب هبلق ملأت دتشيو ،اهيلع هفسأ مظع ،ناسنإلا ةايح
 .أ')ايندلا يف باذعلا لوصحل ًاببس دالوألاو

 تقرغتسا ،تلاوتو ترثك اذإف ،اهيلإ ةلئام ساوحلاو ةرضخ ةولح ايندلا نإ :عبارلا

 لصحي هنإ مث ،هللا ركذ نع هنامرحل أببس كلذ ريصيف ،اهيلإ اهتيلكب تفرصناو ،اهيف
 ةوسقلا كلت تناك ،رثكأ هاجلاو لاملا ناك املكو ،رهقو ةوقو ةوسق نم عون هبلق يف

 نأ رهظف أ"«ىنغتسا هآر نإ يغطيل ناسنإلا نإ الك»» :هلوقب ةراشإلا اهيلإو ،ىوقأ
 يفو ،بلقلا نع ةرخآلا بحو هللا بح لاوز يف يوق ببس دالوألاو لاومألا ةرث

 ناتسبلا نم لقتني ناسنإلا نأك ،توملا دنعف ،بلقلا يف اهتاوهشو ايندلا بح لوصح
 مظعيف ،ةبركلاو ةبرغلا عضوم ىلإ ءايحألاو ءابرقألا ةسلاجم نمو ،نجسلا ىلإ

 رشك نأ تبثف ،باقع اهمارحو ،باسح اهلالح رشحلا دنع مث ،هنزح ىوقيو ،هملأت

 .(")ة رخآلاو ايندلا يف باذعلا لوصحب ببس دالوألاو لاومألا

 يعسلاو دالوألاو لاومألا عيمج ساقي نأ يغبنيو :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق

 ايندلا يف أباذع رثكأ ةنطلسلا نإف ،اهظفحب اهظفحو ةنطلسلا ليصحب امهليصحت يف
 نأ يغبنيف ،دالوألاو لاومألا يف انه هركذ ام لكو ،دالوألاو لاومألاب بيذعتلا نم

 اهتاساقمو اهظفحو ]٥٥٣[ ةنطلسلا ليصحت يف يعسلا نأ ملعيل ةنطلسلل الصأ ذختي

 ،ىلاعتو كرابت هلل تناك اذإ ،دالوألاو لاومألا تاساقم نم أاباذع رثكأ ،اهلهأ ةاناعمو

 دومخو ،قحلا راهظإ هتدارإ تناك اذإ ،ةمحر نوكي كلذ لب ،أباذع ىمسيال كلذ نإف
 .ا")ءاهفسلا دي ىلع ذخألاو ،لطابلا

 نيقفانملا ءالؤه صيصخت يف ةدئافلا امف لكلل لصاح ىنعملا اذه :ليق هنمو عجر

 اذإ لجرلا نأ اهدحأ ،بابلا اذه يف تادايزب نوصخي نوقفانملا :انلق ؟باذعلا اذهب

 ٢٩٠. ص ن هسفن ردصملا ()

 ٦ ٧. ةيآلا ،قلعلا ةروس "ا

 ٢٩٠. ص ،هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج ،يصوزخلا ا"

 ٢٩٠. ص ،هسفن ردصملا ()

 ١١



 ذايندلل هبح ريفن ملعلا اذهف ،ايندلل ال ةرخآلل قلخ هنأ ملع ،رخآلا مويلاو هللاب نمآ

 .اهيف هتبغر تمظع ةلجاعلا تاريخلا هذه يف الإ ةداعس ال هنأ دقتعا امل قفانملاو

 دنع ىوقتو ،هقح يف رثكأ اهتاوف ببسب ،ةلصاحلا مالآلا تناكف ،اهل هبح دتشاو

 ببسب ايندلا يف مهل لصاح باذعلا نم عونلا اذهف ،هتامالع روهظب توملا برق

 .أ')دال وألاو لاومألا

 لبق نم ،لاومألا تاوف ىلع هنزح لقي نمؤملاو :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق
 ناك اذإ .هنع كلذ بئاغب سيل هنأ ةقيقحلا يف ملعيف ،ةرخآلا يف اباوث كلذب وجري نأ

 هنزح لقي .ايندلاب هحرف لقي ام ردقب لقاعلاف .كلذ نع لزعمب قفانملاو ،هباوث وجري

 ىدج)إ الإ انب نوصبرت له لق :ىلاعت هللا لاق دقو .دئاوف هدنع بئاصملاف ،اهيلع

 لعفلاف ،'")« انيديأب وأ هدنع نم باذعب هللا مكبيصي نأ مكب صبرتن نحنو ،نيينسحلا
 اهميلستو .ةاكزلا ذخأو ،امهمساو ،امهانعم فلتخاو .رهاظلا يف ملؤم هلكو ،دحاو

 الإ ةريبكل اهنإو :ىلاعت هللا لاق كلذكو مرغم مهادع نم دنعو ،منغم نينمؤملا دنع

 .() { ()“»نوه راك مهو الإ نوقفني الوإل» :لاقو ،أ")«نيعشاخلا ىلع

 كلت قافنإ م هفلكي نأ داك ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نإ :اهيناثو هنمو ،عجر

 بجوي كلذو ،وزغلاو داهجلل مهدالوأ لاسرإ مهفلكيو ،تاريخلا هوجو يف لاومألا

 هنوك يف قداصب سيل ادمحم نأ نودقتعي اوناك موقلاو ،لتقلل مهدالوأ ضيرعت

 مهدالوأ ضيرعت نأو شةدئاف ريغ نم اهل عييضت لاومألا كلت قافنإ نأو .لوسر

 ٢٩٠-٢٩١. ص هسفن ردصملا ()

 ٥٢. ةيآلا ةبوتلا ةروس ا"
 ٤٥. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ا"

 ٤ ٥. ةيآلا ةبوتلا ةروس ()
 ٢٩١. ص ،هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج يصورخلا ا"

 ١٢



 بلقلا ىلع قشي اذه نأ كش الو شةدئاف ريغ نم ديدشلا هوركملا اذهل مازلإ لتقلل

 .(')نيقفانملل ةلصاح تناك بيذعتلا نم ةدايزلا هذهف شادج

 لذب ىلإ نوجاتحي اوناك مث ،مهبولقب مالسلا هيلع ادمحم نوضغبي اوناك مهنإ :اهثلاثو
 .("ةديدش ةقاش ةلاحلا هذه نأ كش الو ،هتمدخ يف مهسوفنو مهدالوأو مهلاومأ

 ۔أمات أروهظ مهرفكو مهقافن رهظيو ،اوحضتفي نأ نم نيفئاخ اوناك مهن إ :اهعبارو

 لتقلاب لوسرلا مهل ضرعتي ذئنيحو ،رافكلا نم برحلا لهأ رئاس لاثمأ نوريصيف

 هجو ىلع فقو امبر هنأ نم اوفاخ ،ةيآ تلزن املكو ،لاومألا بهنو دالوألا يبسو

 .ا""باذعلا ديزي ،بلقلا ملأت بجوي امم كلذ لكو ،مهثبخو مهركم هوجو نم

 رماع يبأ نب ةلظنحك ،ءايقتأ دالوأ مهل ناك ،نيقفانملا نم أريثك نإ :اهسماخو

 هللا نم ناكو سردب ديهش ،يبأ نب هللا دبع نب هللا دبعو ]٥٥٤[ شةكئالملا ليسغ
 مهئابأ ةقيرط نوضتري ال اوناك مهو ،قافنلا نع نوهزنمو ،ريثك قلخ مهو ،ناكمب

 بألا بنأت مظع ،اذكه ناك اذإ نبالاو ،مهيلع نوضرتعيو ،مهيف نوحدقيو ،قافنلا يف
 .ا")مهباذعل اببس دالوألا كلت لوصح راصف هنم هشاحيتساو هيف

 ىلإ لوسرلا ةمدخ يف نوبهذي اوناك ،مهءافعضو ةباحصلا ءارقف نإ :اهسداسو
 ءالؤهو ‘،مئانغلاب زوفلاو ،ميظعلا ءانثلاو تفيرشلا مسالا عم نوعجري مث ،تاوزغلا

 هابشأ مهتويب اياوز يف نوقبي اوناك ،ءايوقألا دالوألاو ظةريثكلا لاومألا عم نوقفانملا

 ،عاردزالاو تقملا نيعب مهيلإ نورظني قلخلا نإ مث .سانلا نم ءافعضلاو انمزلا

 لاوحألا هذه لوصحل أببس ريصت دالوألاو ،لاومألا ةريثك تناكف ،قافنلاب ةيمستلاو

 ٢٩١. ص هسفن ردصملا ()

 ٢٩١. ص هسفن ردصملا ا")

 ٢٩١. ص هسفن ردصملا ")

 ٢٩١. ص هسفن ردصملا ()

 ١٣



 يف باذعلا نم ديزمل اببس تراص مهدالوأو مهلاومأ ةرثك نأ هوجولا هذهب تبثف

 ۔ًأ')ابندلا

 هللا ىلص هللا ،لوسر ىلع ركب وبأ قفشأ راغلا قوف نوكرشملا علطا اسل :ليق هنمو
 :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق .هللا نيد بهذ مويلا بصت نإ :لاقو ،ملسو هيلع

 نمؤملا توم نأ ىلع ليلد اذه يفو هضرأ نم هللا نيد باهذ ىلع هقافشإ لدي
 مهيلع تكب امفإلظ :ىلاعت هلوقل كلمو نمؤم لك دنع ،ءامسلاو ضرألا يف ةبيصم

 ،ضرألاو ءامسلا مهيلع يكبت مهاوس نم نأ ىلع لدي ۔(""4ضرألاو ءامسلا

 لصح اذإ يقيقحلا ناميإلا يف انل هللا كراب ،أتيمو ايح هل امهيف نمو ،نارفغتسيو
 .'")تافآلا نم ملسو

 الإ تنأ ام :لاق ؟رفنأ نأ ىلعأ :هللا لوسرل لاق هنأ ا"موتمك مارآ نعو هنمو ،عجر

 سيلإ هلوق لزنف ،هيدي نيب فقوو ،هحالس سبلو هلهأ ىلإ عجرف ،ليقث وأ .فيفخ

 لخديو ،سفنلا ةدهاجملا فاصوألا هذه نسحت :هريغ لاق .(")«ج رح ىمعألا ىلع

 .(")[(")«“هداهج قح هللا يف اودهاجول :لاق امك هيف امب لمعلاو ملعلا بلط كلذ يف

 )١( ص هسفن ردصملا ٢٩١-٢٩٢.

 ٢٩. ةيآلا ناخدلا ةروس "ا

 ٢٩٢. ص هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج .يصورخلا ا"

 .ةباحصلا مجاعم يف هركذ دري مل :موتمك مرآأ (٤)

 ٦١. ةيآلا ،رونلا ةروس ()

 (٦) ةيآلا جحلا ةروس ٧٨.

 )٧) يصورخلا ٠ ص كسفن ردصملا : سيمخ نب دعاج ٩٢.

٤ ١ 



 اوقدص نيذلا كل نيبتي ىتح ،مهل تنذأ امل كنع هللا افعإل :ىلاعت هلوق هنمو "عجر

 بوجوو ،ةلجعلا نع زارتحالا بوجو ىلع ةيآلا هذه تلد ،أ')“نيبذاكلا ملعتو

 ىتح ،صقّفتلا يف ةغلابملاو ،رومألا رهاوظب زازتعالا كرتو ،ينأتلاو ثبشتلا

 .أ")داعبإلاو برقتلا نم هقحتسي امب قيرف لك لماعي نأ هنكمي

 ريثكلاب يتأيف ،أينغ نوكي دق ،ةلفانلا ةقدصلاب يتآلا مث هنمو .كلكأي كبلك نمس هنمو
 ،لقملا دهج وهو ،ليلقلاب يتأيف ۔أريقف نوكي دقو ،نامثعو ،“فوع نب نمحرلا دبعل

 ةيفيك ةرهاظلا لامعألا نم دوصقملا نأل باوثلا قاقحتسا يف سانلا نيب توافت الو

 ةريقفلا هب يتأي يذلا ليلقلا نوكي دقو “فراوصلاو يعاودلا لاح رابتعالاو ةينلا
 .(ينغلا هب يتأي يذلا ريثكلا نم ىلاعت هللا دنع اعقوم رثكأ

 يف مورلا ةمكح :لاق هنأ ،ءامكحلا ضعب نع ،بتكلا ضعب يف تيأر هنمو

 ،مهماهوأ يف دنهلا ةمكحو ةبيجعلا تابيكرتلا ىلع نوردقي مهنأل كلذو ،مهتغمذأ

 برلا ةمكحو ةيلقعلا ثحابملا نم مهلام ةرثكل كلذو ،مهتدئفأ يف نانويلا ةمكحو

 .اُ)مهتارابع ةبوذعو ،مهظافلأ ةوالحل كلذو مهتنسلأ يف ]٥٥٥[

 رفكلا اهضرمو ،ضرم اهل حورلا نأ ىلع لدي «ضرم مهبولق يف نيذلا امأو هنمو

 دمحأ نب ديعس خيشلا لاق .ةلضافلا قالخألاو ملعلا اهتحصو ةميمذلا قالخألاو

 ةنتف تناك الإو أَيقت مهعم ًابوهرم ناك اذإ ،ةيعرلل ناطلسلا ةعفنمو :يدنكلا
 .()همنلع

 ٤٣. ةيآلا ةبوتلا ةروس ()

 (٢) ص ،هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج .يصورخلا ٢٩٢.

 ص هسفن ردصملا ا" ٢٩٢.

 ٢٩٢ - ٢٩٣. ص ێهسفن ردصملا ()

 ٢٩٣. ص هسفن ردصملا ()
٥ ١ 



 :انلق ؟ةحابإ رمأ وأ باجيإ رمأ ا'"4كلفلا عنصأول :هلوق ليق نإف هنمو ،عجر

 نع هريغ حاورأو هسفن حور نوص ىلإ ليبس ال هنأل .باجيإ رمأ هنأ رهظألا

 الإ بجاولا متي ال امو .بجاو كالهلا نع سفنلا نوصو ،قيرطلا اذهب الإ .كالهلا

 .اعارذ نوسمخ اهضرعو عارذ ةئامثالث ةنيفسلا لوط ناك :ليقو .بجاو وهف ،هب
 .(")ملعأ هللاو ،كلذ نم رثكأب ليقو ،اعارذ نوثالث ءامسلا يف اهلوطو

 الو ،ةتبلا اهتفرعم ىلإ ةجاح ال رومأ اهنأل .ينبجعي ال ثحابملا هذه لاثمأ نأ ملعاو

 ىلع اميس ال ،لوضفلا باب نم اهيف ضوخلا ناكف ،الصأ ةدئاف اهتفرعمب قلعتت
 ناك نإ تناك اهنأ ىلع هملعن يذلاو .بناجلا ىلع لدي ام انهاه سيل هنأل ،عطقلا

 ردقلا كلذ نيقي امأف ،هيلإ نوجاتحي املو ،هموق نم نينمؤملل عستت ثيحب ،ةعسلا يف
 ىلاعت هلوق لثم ليق ،أ"أاهاسرمو اهارجم هللا مسبإ» العو لج هلوق ،مولعم ريغف

 لاق .ا“'«قدص جرخم ينجرخأو ،قدص لخدم ينلخدأو ،أكرابم الزنم ىينلزنأإل
 :ليقو ،هترذقو هللا مسب وسرتو ،هتردقو هللا مسب يرجت اهنأ ديري :سابع نبا

 هلوق ،اهئاسرإو اهئارجإ هللا مسب ليقو كلاب اوأدبا ليقو ،أ"١“هللا مسب اوبكراإف
 ثدحت ام يه :ةميظعلا جاومألا .أ")«“لابجلاك جوم يف مهب يرجت يهو :ىلاعت

 حاير تقولا كلذ يف لصح هنأ ىلع لدي اذهف ةةفصاعلا ةديدشلا ةيوقلا حايرلا دنع

 ٣٧. ةيآلا ،دوه ةروس ()

 )٢) ص هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج .يصورخلا ٤ ٢٩.

 ةيآلا ،دوه ةروس ا" ٤١.

 ٨٠. ةيآلا ءارسإلا ةروس + ٢٩ ةيآلا نينمؤملا ةروس )

 ٤١. ةيآلا ،دوه ةروس اا

 )٦) ةيآلا .دوه ةروس ٤٢.

١٦ 



 دمحأ نب ديعس خيشلا لاق .عزفلاو لوهلا ةدش نايب هنم دوصقملاو ،ةديدش ةفصاع

 .(')لزلزتملا نم هنيد يف تبثلا ربتخي هلعل :يدنكلا

 مكل لحأ لق :ىلاعت هلوق :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق .باتكلا ريغ نمو

 ميلعت يف ةرهابلا هتايآ ىلإ اورظناف ةيآلا مامت ۔أ"«ح راوجلا نم متملع امو تابيطلا

 اَمم اولكفإط :ميلعلا انالوم لاق .اهملعم ميلعتب ةبدأتم ريصتف ،ناويح يهو ،حراوجلا

 نم اهيف ام اورظنا ،هدئاصل اهديص ظفحل ةنومأم ريصت فيكف ،أ") مكيلع نكسأ

 ،لقع هيف نكرم وهو هدلو بتأ ناسنإلا امبرو هلكأ ىلإ ةوهشلاو ةةجاحلاو هرشلا

 ناحبسف ةنايخلا نع عبسلا كلذ شمك بنأتي مل امبرو ديعولاو دعولا هيلع هجوتمو

 هللا ةمعن اوركذاو ىلاعت هلوق ىلإ رظناو ،نينرقم هل اتك امو اذه انل رخس نم

 .(")كنع مهيديأ فكف ،مهيديأ مكيلإ اوطسبي نأ موق مه ذإ ]٥٥٦[ (ُ)«مكيلع

 ىلإ هموق اعد هنأ ،مالسلا هيلع دوه نع ىكح امل ىلاعت هنأ ملعاو :هنمو عجر

 هللا اودبعا موق ايلث:لاقف ،ديحوتلا ىلإ مهاعد هنإ :لوألا عونلاف ،فيلاكتلا نم عاونأ

 فيك :لوألا لاؤسلا تالاؤس هيفو .أ" «4نورتفم الإ متنأ نإ هريغ هلإ نم مكل ام
 للثالد :انلق ؟ىلاعت هلإلا توبث ىلع ةلالدلا ماقأ نأ لبق ،ىلاعت هللا ةدابع ىلإ مهاعد

 ةفئاط ايندلا يف دجوي ام لقو ،سفنألاو ةدئفألا لئالد يهو ،ةرهاظ ىلاعت هللا دوجو

 نم مهتلأس نئلو :رافكلا هفصو يف ىلاعت هلإلا لاق كلذلو ،هلإلا دوجو نوركني

 )١) ص هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج يصورخلا ٢٩٤.

 ٤. ةيآلا ةدئاملا ةروس ")

 ٤. ةيآلا ةدئاملا ةروس ")

 )٤( ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٣١.

 )٥) ص ،هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج .يصورخلا ٢٩٤ - ٢٩٥.

 )٦) ةيآلا دوه ةروس ٥٠.

٧ ١ 

 



 رمع نب دمحم باتكلا فنصم لاق .()؛هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ

 دوجوب ففارتعالا ىلع نيقبطم رافكلا كئلوأ تيأرف ،دنهلا دالب تلخد :أ""يزارلا

 تّسع ةفآ اهنإف ،ناثوألا ةدابع يف نأشلا امنإ ،كلذك اضيأ كرتلا دالب رثكأو ،هلإلا

 ."ضرألا فارطأ

 ةهلآ اهل مهذاختاب ةيوهألا تّمع ةلبقلا لهأ يفو :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق

 مانصألا دابع يف تركفت نإو .أأأ«هاوه ههلإ ذختا نم تيأرفأ]» .ىلاعت هللا عم

 ةدابع ىلع نيقفانملاو نيكرشملا ةدابع تقفتاف ،مهئاوهأ نودبعي امنإ كلذكف

 .ا)ههئاوهأ

 نيدهازلاو مالعألا ءاملعلا نمل يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا نإ ةلمجلابو غعجر

 بر وفع هلو انل هللا لأسن ،ًايكز تامو .ايقن شاع ،مانألا يف مهلضف عئاشلا

 .نيمحارلا محرأ وهو .نيملاعلا

 :(ناهبن وبأ) يصورخلا سيمخ نب دعاج سيئرلا خيشلا

 ةةذبهجلا دهتجملا بطقلا ةماهفلا ربحلا ،ةمالعلا ملاعلا ،سيئرلا خيشلا ناهبن وبأ

 ۔ايح نب ،دمحم نب رصان نب هللا دبع نب ىيحي نب ،كرابم نب سيمخ نب دعاج

 ٣٨. ةيآلا رمزلا ةروس ا

 هللادبع وبأ ،يركبلا يميمتلا نسحلا نب نسحلا نب رمع نب دمحم :يزارلا رمع نب دمحم ("

 يشرق وهو .لئاوألا مولعو لوقنملاو لوقعملا يف هنامز دحوأ .رتسفملا مامإلا :يزارلا نيدلا رخف

 يفوت " يرلا بيطخ نبا " :هل لاقيو ،سني اهيلإو يرلا يف هدلومو ،ناتسربط نم هلصأ ،بننلا

 " تادلجم ينامث يف " بيغلا حيتافم " :اهنم ةريثك تافلؤم هل غم ١٢١٠ / ه٦٠٦ ةنس ةاره يف

 رظنا .ةيسرافلاو ةيبرعلاب رعش هلو .نيدلا لوصأ يف نوسمخلا لئاسملا " و " نيدلا لوصأ ملاعمو

 ۔٣١٣ ص ٦، ج ‘مالعالا :نيدلا ريخ ، يلكرزلا

 ٢٩٥. ص ‘،هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج .يصورخلا (٣)

 ٤٣. ةيآلا ،ناقرفلا ةروس ()

 ٢٩٥. ص ،هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج .يصورخلا )٥)
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 نب ليلخلا لداعلا مامإلا نب ةدرو نب روصنم نإ :ليقو روصنم نب ،ديز نب

 ،يناسغلا ،يدمحيلا ،يصورخلا يليلخلا كلام نب تلصلا لحالحلا مامإلا نب ،ناذاش

 يبوبحملاو ،انكسم ىينامعلاو 4 انطو ءايلعلا ،عابرعلا برعلا نم ۔يناطحقلا ،يدزألا

 عبسو نيتئامو فلأ ةنس يفوتو ،نيعبرأو عبسو ةئامو فلأ ةنس دلو ،ًابهذم يضابإلا

 يف يفوتو ،ةنس نيعست نسلا نم غلب .روهشم اهب هربقو ،ايلعلا ةدلب يف ،نيثالثو

 عبسو نيتئامو فلأ ةنس جحلا رهش نم موي ثلاث .سيمخلا موي نم ،راهنلا فصن

 .انركذ امك نيثالثو

 ةةرَوَجلا ةملظلا ءالؤهك ،هللا نيد ريغ ىلع يذلاو :ىلاعت هللا همحر همالك نمف

 اومزلف ،قافنلا ىلع اورم ،قافآلا يف نيذلا ،ةَرَجفلا ةقسفلاو ،ةرفكلا ةملظلاو

 عاونأ دالبلا يف اورهظأو ،دابعلا ىلع اوراجف .يصاعملاب اولمعو يصايصلا

 ،ءاهقفلا ةفلاخم يف حطتتلا ليبس ىلع ،ءاهفسلاو ينادألا نيب هللا لام اولادأو ،داسفلا

 يهتشت ام نيب هوعزوف .نيح لك يف تاوهشلا يعاد ةباجإ ىلإ ةمسق يف اولامو

 الو .أطخ الو دمعب اولابي ملو ،ءارقفلا نم يقت لك اولمهأو ،نيعلا ذلتستو ،نفنلا

 عمج يف أدهج اولأي ملو ،رومألا نم دحاو يف ،روجحملا بوكرب الو ،روزلا لوقب
 .طلغو أدمع ،أطرف مهرمأ ناكو ]٥٥٧[ شاططش اولاقف ؛مارحلاو لالحلا نم ،لاملا

 ،نوهني هنع امع عالقإ الو ،نورمؤي هب امل عامتسا الف ،مكب مص ،عاعر جمه

 يفو ،هوهقفي نأ ةنكأ مهبولق ىلع نأك ،نورذحت هنم امم ةفاخم الو ،نورجذزيف

 الو أايهن نولبقي الف ،هورظني نأ ةواشغ مهراصبأ ىلعو ،هوعمسي نإ رقو مهناذآ

 نأ الإ نونمؤي ال ،مهرذنت مل مأ مهترذنأ مهيلع ءاوس .أرفك الإ نودادزي ال ،أرمأ

 ءادعأ كئلوأ ،نامزلا لوط ىلع ،ناكرألاب لمعلا عييضت عمو ،ناسللاب رارقإ نوكي

 .ةنعللا مهلف ،ناودعلاو مثإلا ىلع ،ناطلسلا ناوعأو ،ناطيشلا ناوخإو ،نمحرلا
 ءوس نم ،هبر ىلإ باتف عجر نم الإ ،رارقلا سئبو اهنولصي منهج ،رادلا ءوس مهلو

 ىلع تومي نل ،راتلا نم ب الف الإو ،هانج امم هدابعلو هلل همزلي امل نادو هبنذ
 اميف مهل لمعتي نأل زوجي ىتح ،هللا لام يف قح ي مهل نآلا زوجي فيكف ،رارصإلا
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 رثكأ نإو ،رذحيف ةزاجإلا نم يضقي نأ ،ردجأل مهترمأ نم اذه ىلع هنإ ؟مهل عمجي

 يف ىفطصملا رازف ،مارحلا هللا تيب ىلإ جحو ،ماين سانلاو ليللاب ىلصو ،مايصلا

 ءافعلا ألإ هلمع نم هل نوكي نإف ،ءابه هنأل ۔«يشب سيل هلك كلذ نإف ،ماع لك

 نأ هيلع زوجي فيكف ،ةكرشلا لبقي ال ،ينغلا ميظعلا ىلعلا نأل ،ءاقشلاو ًدكلاو

 ناك ام الإ ،لبقي نأ الإ ،هنأش نم سيلو ،أبوحو احلاص ابوشم لمعلا نم يضري
 وأ عمست امك ،ىرولا يف ءالؤهو ،ميلس لاب يذ لك نم ،ميركلا ههجول اصلاخ
 .(')كلذ يف رظنيلف ،قفوملا هللاو ،كلذك نوكي نأ اورذحاف ،ىرت

 يه ‘منهج اهامسو ،هئادعأل اهدعأف ،اهقلخ أراد هلل نإ معن :رخآ عضوم يف لاقو

 ةرعو اهقرطو .ديعب اهرعقو ديدش اهًرح ،ةدئفألا ىلع علطت يتلا ،ةدقوملا هللا ران

 ،روبثلاو ليولاو ،ريفزلاو ليوعلاب جهلتف اهدجت ،جهناف اهدرت نإف ،اهنم ةدحاو هذهو

 راد يه ،جورخلل ليبس نم جولولا دعب سيلو .لوخدلا نوكي لوصولا دنعو

 ظالغ ةكئالم اهيلع ،ديدصلا اهبارشو ،موقزلا اهماعط ،ديبعلا نم ىغط نمل ،دولخلا

 يشخغت . دافصألا يذف نينر قم اهيف اوديعأ اهنم اوجرخي نأ اودارأ املك ،دادش

 هللف اهفرعأ الف كاذه يف اهريغ امأو راغصو لذ يف نولازي ال ،رانلا مههوجو

 ايندلا نم ىطعأ نم ىلع بجاولا قيرط نم يغبني ناك دقل ،اهفصأ نلو .اهيلع

 ةرخآلا يف هيلع ضوعي نأ ىسعل ،ىفلز هللا ىلإ هبرقي اميف هلذبي نأ ۔أرفاو امسق

 امو .قئاقحلا ةيؤر نع ىمعلا بابرأ دنع مهردق عفترا امل ءالؤهو ۔أرخاف اظح

 نم اولخد ىتح ،قيضملا بناجلا ىلإ قيرطلا مكترمأ نع اوداحف ۔اوداسو حضتا
 دق مهنأك ۔اودازف ،اوداع .عوجرلا ىلإ اوعد نإو ،كلاسملا قيضأ يف ،كلاهملا

 ،يغبلا نم هب مه امب مهفرعي نمل ةوادعلا مهثروأ امبرلو ،هنع ا وهن دق امب اورمأ

 ىمع ودعلا وه هنأب هيف نظلاو ،ودغلاو حاورلا يف يغبلا نع عوجرلاب مهرمأيو

 ةفاقثلا ةرازو يف) طوطخم ،قافنلا لهأ قانعأ قد يف قاقدلا :سيمخ نب دعاج ،يصوذزغلا ()

 ص (ةينامعلا ثارتلاو



 مهرمأو ]٥٥٨[ هرمأ ةقيقح يف اورظن مهنأ ولو .رئارسلا ثبخل رئاصبلا يف

 اوَمصو ،قحلا ةيؤر نع اومع مهنكلو حصنأ مهيلإ ادب امف حصن دق هنأ اورصبأل

 ،رودصلا يف يتلا ،بولقلا يمعت نكلو ،راصبألا يمعت ال اهنإ ،قدصلا عامس نع
 مهو هايندلا ةايحلا نم أرهاظ نوملعي ،رومألا يف بقاوعلا هيلإ لوؤت ام كرد نع
 نيب قحلاب يضقي هللاو ،مهالاو نم لضو ،مهالوم نم لز دقل ،نولفاغ ةرخآلا نع

 الو ،أدحتلم هنود نم دجت نلو ،أدحأ كبر ملظي الو “باسحلا نوكي ًادغو ،قلخلا

 ءالؤه هيلعو هب امب ريغتف ،أنسح ةنيزلا نم ،هب اوعتم ام ىلإ ًانيع كنم نمت

 ،لاجرلا عم ردقلا عفرو ،لاملا ةرثكو ،شاعملا بيطو ،شايرلا نسح نم ،شابوألا

 نأو ،لاذرألا ءالؤه نم ىصقألا ناكملاب ،دعبلا ةياغ يف مهنم نوكي نأ دعسلا نإف
 ىللإ ةفاضإلاب .ءاطغلا هرصب نع فشك نم دنع هنإف عمطم ريغ يف عمطلا عذت

 سيل وأ .يشب سيل هنأك ،ةقيقحلا ىلع هنأل ،ءاطعلا نم ارزن ةعاطلا قزر نم

 ،ليوذ هب انسحف لالحلا نم كي نإف ،لئاز ليلق نعو ،لئاح هنأب هيف كش الو ،كلذك
 الو ؟لجآلا نم ألدب لقاع هب ىضري فيكف ،ليلق ريغ هباقعف ،مارحلا نم نكي نإو

 نيدتعملا كئلوأ رامع يف الخاد ،ةلالضلا درب يف لفري ةلاهجلا رامخ يف ىقبي

 رذعي نأ هل يغبنيف غعجري نأ ىبأف ،لطابلا نم هب ام ىلع تومي ىتح هلإ راتخم

 هنأل ،رانلا لهأ نم وهف ،رابجلا يصع نع :هنأب هيف لوقي نم ناسل نم عمس امل

 هعم حص نم ىلعو .هركش هراد نع هجورخل هرفك يف بجوملا راجفلا لمع نم

 يف ىفكو هنم هلل أربي نأ ،همثإ يف هب غلبي امو ،هملظ نم اذه ىلع ثيدحلا نوك
 ،لزانملا نم ةلاح يف هسفن لزنأ هب امب هيلع مكحي نأ ىلع هيف ردقو ملع نم قح

 يذلا ،هرزو يف تام نإ ةمايقلا موي ىلإ اذه ىلع بيصن ةمالسلا يف هل سيلو
 .(')مكحلاو عساولا يف ،ملع وأ لهجب ،هرهظ ىلع لمح

 )١) ص هسفن ردصملا ٨٣
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 :[باتكلا ةحتاف ريسفت]

 دمحلا . ميحرلا نمحرلا هللا مسب : باتكلا ةحتاف ريسفت يف ىلاعت هللأ همحر هلاق اممو

 نم هيدي نيب امل ًاقتصم ،ليربج نيمألا ةطساوب ،هدبع ىلع ناقرفلا لزنأ يذلا هلل

 ةرونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرخيلو ،اريذن نيملاعلل نوكيل ،ليجنإلاو ةاروتلا

 نأ تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملا رشبيو ةرومألا نم موقأ يه يتلا ىلإ يدهم
 هرخآ رمعلا نم رفكلا يف اولمكتساو ةةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نأو ،اريبك ارجأ مهل

 هملعب هلزنأ .ريعس نولصيسو هداعملا يف أدغ اروبث نوع دّيس دايقنالا [نم وبأ]

 ع امسأ هلب ع رفف ‘ ةداهشلا ملاع ىلإ ةبيغلا ملاع نم هجرخأف ،هدا ز امك ةدافإلل

 ع دوأ و “ ا ريذحتو افيوختو قيوشت ‘ رئاصبلا و يهنلا ىلوأ بارلأ نم .. . رئا نسلا عماسم

 راجب ئلآل نونكم عئادو ،هراهنأ راونأ تاصيوع قئاقد ضماوغ نئازخ يط يف

 ناكف .رظني هرونب نم كلذ ىلا فشكلاب ىدهف ،ه رامثأ را رسأ تانوصم قئاقح

 .هماتخ عطاقم ةعارب لامج يلحب ،همالك علاطم ةغالب ةعايش لامك ىلحو ،أريصب

 يف دس هماكحأ عماوج مراوص عطاوق مزاوج [عماول] عولطب يلجو ،اريبخ هب ىفكف

 ،ىقتلا مناغم نكامأو ]٥٥٩[ ىدهلا طارص ملاعم نع نابأو ،أريونت تالاهجلا لايل

 راكذأ يناعم را رسأ عماجمو ةرانم 5 ونأ ةلدأ ع وطس روهطب ى وهلا ملاظم نماكمو

 يناثم ءامس يناغم باوبأ سرحو . أروكش دارأ [وأ] ركذي نأ دارأ نمل ،هرابخأ

 حيحصلا رايعملا ناكو هتاذ يف ديزملا وأ صقنلاب ءيش قارتشا نع هتايإ

 للئلا لبقي ال ،مالكلا يف للخلا نع ماظنلا يف ادرجم تايآلا مكحم حيجنلا [رابعملاو
 افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو ،لاوحألا نم ءيش يف وأ ماكحألا يف

 ةةبيجعلا هظافلأ بيكارت ةبارغل هماظن بيجعو همالك فيلأت يف هنأ ىلع .اريثك

 ۔امظه مار نم هزاجعإ نوك ىضتقا دق ،هزاجيإ ةدشو ةبيرغلا هيناعم يهانت مدعو

 ةروص يف ةروس وأ كظمب ا وتأي نأ نيملاعلا عيمج كلذل ىدحتف ‘ امظن هضراعي نأ

 يبن ىلع مالسلاو ةالصلاو .اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو ،كلذب مهل ىنأو ،هلكش

 يف هدوجو لاله ةلاه هدوجب هللا دارأ يذلا يمألا يبنلا دمحم ةمألا يداه ،ةمحرلا
٢٢



 هلآ ىلعو .ارينم جارسو ارمق سانلا يف هلعج نأ ثيح نم نيدلا ةجهب ءامس ةبق
 قحلا رونب فشكنا دقف دعب امأ ،اريهطت نيملاعلا عيمج نم ،حئابقلا نم نيرهطملا

 يف زوفلاو ،هللا ىلإ لوصولا ىلإ ليبس ال هنأل ،نايعلا رهاظ رمألا راصو ،ناهرربلا

 هيلإ ريسلاو .ةياعرلا دوجوب الإ ،ةيدمرسلا تاذاذللاب مّعنتلاو ،ةيدبألا ةداعسلاب هءاقل

 هبر نم رون هل نكي مل نم هنأل .ملحلا نانع يف ،ملعلا راونأ ىلع ةيادهلا رانم يف

 ليبسلا دصق ىلع ليلدلا وه ملعلاف .عفانلا ملعلا وه كلذو ،هب لدتسي رون نم هل امف

 هل ريسفت ملعلا نم هدعب امو ،ليزنتلا وهو ،نآ رقلا هلك ملعلاو ،ليلجلا كلملا ىلإ
 ءاودأو رورغلا ضارمأ نم رودصلا يف امل ءافشلاو رونلاو ىدهلا وهف ،ليوأتو

 هنإف .أفئاط هرارسأ ةبعكبو ،أفقاو هراكذأ تافرع ىلع ناك نمل ىبوط .روجفلا

 ،ىوغف لض هكرت نمو ،اجن هب قلعت نم يذلا ،ىفوألا ببسلاو ،ىقثولا ةورعلا

 .هليلدل اعبات نوكي نأ حصي ال ،هليوأتب ةفرعم ريغ ىلع نكل معن .ىرتف كلهو
 هرارسأ هيمغت نأ ،كلذ ريغ ىلع هيلع فاخن لب الك .كلذك هقح يف نوكي ىتح

 ضاخم محتقاو ،ةرم اذ همومع يف نكي مل امهمف ،هراحب هقرغتو ،هراونأ هقرحتو

 ىثلا ريسافتلا هذه نكت ملو .اذكه هنأ كش ال ،اذ يف رمألا ناك اذإو ،ةرغ ىلع هتَجل

 نأك راص .ةيلاج كلذ يف قحلا ريغل نيدلا يف ةماقتسالا لهأل نيفلاخملا نع يه

 نم لدعلا لهأل دجن مل اذإ اميس ال ظةيانغلا ربكأ نم كلذ ىلإ ةيانعلا فرص

 اذه يف نحناهو :هيلع لوعنف ،هرثأ ىفتقيو هيلإ قحلاب عجري أريسفت انباحصأ
 كلذ يف هتعجارمو يلع هللا يف يناوخإ ضعب نم حاحلإلاب بلطلا ةرثكل جاهنملا
 ةورذ يف ءاقترالا نع فعضلا ضيضح يف روصقلا هب دعق نمم ينوك عم ،يلإ

 .هنم عورشلا ةمه يف ،فينملا خماشلا يلاعلا ]٥٦٠[ ،خذابلا فيرشلا ىقرملا اذه

 .لمملا باهسإلا وهو ،لخملا لالقإلا نيب ادصق ،طسوتلا ليبس ىلع نيدايم حتفل
 هنوكل ،هيف لاب يذل عمطم ال ،هيصاقأ ىلع ىتؤي ىتح هيناعم عيمجل ءافيتسالا نف
 هلل لحاس ال يذلا .رحبلل راصبألا صوغو ،راكفألا موعو ،راكذألا موحل ناك دق

 حيحصلا ىلع يفوتسملا .رابتعالا لاجمل حيسفلا ناديملا وهو ال فيكو .رعق الو
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 هيف ينإو ألهم هرباع ىلع ىتؤي ال مث معن .هرخآ ىلإ غولبلا لبق ،لامعألا عيمجل
 ،ةذاشو هب لومعم لك تاءارقلا نمو .نايبلل هنم دب ال ام ،ناسللا ملع نم دروأ

 همامتب يلع هللا نم نإ هيمسأ و .ذالملاك أطخلاو نحللا ةبسن ىلع ءيراقلل نوكيل

 ،لّسوتأ هناحبس هب انأو .ليوأتلاب قئاقح هكاردإل ،ليزنتلا ديلاقم هماركإو هلضفو

 ةباصإلا ىلع لمعلاو لوقلا يف يب مجهي نأو ،هباب يل حتفي نأ ،لأسأ يبر هلو

 .هيدابو يأرلا دانع نم ةلاعإلاب هيدانأف ڵعرضتأ و ،هيلع لكوت نم أجلم هيلإ أجلأو

 كنإ ،اهمامت ال رتسي يبر ءادتبالا ريخ اذهو .قيفوتلا هبو هريغ ال قفوملا وهو
 .(')ءاشت امل لاعف ،ءاعدلا عيمس

 همأو هلوأ .ءيش لك ةحتافو «ساسألاو نآرقلا مأ ىمستو ،باتكلا ةحتاف ةروس

 ءانثلا قايس يف اهءاوطناو ،اهب باتكلا حاتتفال اذهب اهقحأ امو هأدبم هساسأ و هلصأ

 ىلع اهئاوتحاو ،ديرغتلا ةيمكو ،ديحوتلا ةيفيك ىلع ةلادلا ءامسألاو تافصلا ىلع

 حّملتلا نوكو ،حلاصلا لمعلاو ،ملعلا جراعم ىلع هلا ىلإ لوصولا جرادم جسن

 اهلجأل الإ ،دوجولا يف ءيش سيل يتلا ،ةماقتسالا قيرط ىلع ةماقإلاب أرمأ

 كلاملا نم نيقيرفلا لاح نع ارابخأ صصقلا نم هيلع تلمتشا ام عم .دوجوم

 د يعولاو دعولاب حيولتلا لاصخ نم .حيرصتلا كلذ لالخ يف امو ،كلاهلا رخآلاو

 يف ةلمجلاك يهف ةلمجلا ىلعو ،لذ ةماقتسالا ةقيقح نعو ،ًلض نملو اهب أجل نمل
 ىمستو .أشني اهنم كلذو ،ًادبملا يهف ،اهيناعمل ليصفتلا لكف ،اهادع امو اهتنيابم
 لك نم ءافش يه) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل ،ةيفاشلاو ةيقاولاو ةيفاكلا

 عبسلا ىمستو .كلذ ىلع اهلامتشال ةالصلاو ءاعدلاو ركشلاو دمحلا ةروسو (ءاد

 تاعكرلا يف يفكيو ،اهنم ةعكر لك يف لب ،ةالص لك يف ىنثت اهنأل ،يناثملا

 ةباتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل ةالص لك ذإ ،اهنع اهريغ يفكي الو ،اهدحو ةيرسلا

 نأ ركذ هنأ ، يلازغلا دمحم نع ىوري هنأ ىتح ،ةميظع رارسأ اهلو .جادخ يهف

 ١. ص ،ليوأتلا قئاقح كاردإو ،ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج .يصورخلا ()
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 ىلع ةيكم ،قافتالاب تايآ عبس يهو ةنطاب ًافلأو ،ةرهاظ ًافلأ صاوخلا نم اهيف
 ةالصلا تضزف موي ةكمب ةرم ،نيترم تلزن اهنأل ،ةيندمو ةيكم :ليقو حصألا

 يتلا ظةيدجبألا فورحلا نم ءيش اهنع دشي مل ،ةلبقلا تلوح ثيح ةنيدملاب ةرمو

 .أ)اهريغ ال ةعبس الإ ةيبرعلا رادم اهيلع

 ؟ال مأ اهنم ةيآ يه له ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يف لا وقأ ىلع سانلا فلتخاو

 يف فلتخمو ،اهكرتل دمعلا ىلع حصت ال ةالصلا نأو ،اهنم ةيآ اهنأو ]٥٦١[

 نكل ةناعتسالل اهيف ءابلاو .أعامجإ هللا مالك نم اهنأ يف عزانت الو ،اهل نايسنلا
 ةناعتسا ءابو ،ةفاضإ ءاب اهًَومسف ،اهل ةيمستلا يف اهنع ةرابعلا يف لوقلا فلتخا

 فرح يهو ،ةبحاصملل اهنإ :اهيف ليقو ،ءايشألاب لاعفألا قصلي يأ .قاصلإ ءابو
 ريمضب ةطانم اهنإ :اولاق كلذلو ،اهب ناسللا لهأ دنع حصت الو ،هدعب ام ضفخي رج

 يف اهراهتشال ةزمهلا فذح ىلع ملعن اميف لكلا عمجأ دقو ،ءارقإ :ليقو ،أدبأ

 .اهيلع ليلدلاك نوكتل ،اهنم اضوع ليق اميف ءابلا تلوط امنإو ،ةفخلل ًامود ةءارقلا

 هريغ ليقو ،ىمسملا وه مسالاو ،هب أدبملا نأشل ميظعت نيسلا م يفو كلذ يف ناكو

 لوقلاو ،مسالا هب ديرأ يذلا ىنعملا وه ىمسملاو ،هريغ ال فيرعتو هل ةفص هنأ

 ال ىمسملا تاذلا هداريإ ةطيرش ىلع نكل .حصأ لوألاو ،هريغ الو وهال ،نلاثلا

 هفرحتو هفدارتل هريغ هنأ هيف كش ال كلذ نإف .دارملا سفن نع ادرجم هسفن ظفللا

 يف هفالتخاو .تاوصألا يف افورح هعطقتو هدادعتو ،تايفيكلا يف هرياغتو

 بولقل حيورتو ،نيديرملا قيوشت ةلمسبلاب ةيادبلا سفن يف هنأكو .تاهاجتالا

 ،نيلبقملل طيشنتو ،نيكلاسملل ثاثحتساو نيقاتشملا سفنأل عيمطتو ،نيفئاخلا

 ،بابلألا لهأل ،هللا نم ةفيطل ةراشإو ،نيبنذملل فاطعتساو ،نيربدملل ءاعدتساو

 رمعي نأ ءاجر ،اهيدابمل قاشنتسا وأ ،اهتاحفنل ضرعتي نمم ةبيرق ةمحرلا نأ ىلع
 دمحلاف ،نيملاعلا بر هلل دمحلا ،هركذ دهاعمو ،هركش دعاقم يف الئاق اهيصاقأب

 )١) ص هسفن ردصملا ٣٢.



 ةيرايتخالا رومألا ىلع نوكي دمحلا نأ ،امهنيب قرفلا نكل ،حدملاك ءانثلا نع ةرابع

 ىلع ءانثلا قالطإ حدملاو ،لاح ىلع داسف وأ ضقنل ،لالخإلا ةبئاش نع ةدرجملا

 ،ىمسم ىلع نافدارتم امه :ليقو .صخأ دمحلاو ،ًمعأ هنأكف ۔صيصخت الب ليمجلا

 نأل "سنجلا قارغتسال نوكي نأ لمتحيو ،دهعلل هيف فيرعتلاو ،ىنعمب امهالكو

 ،عضوم هيف ديرملل سيل ،هللا نمف ةمعن نم مكب ام ذإ ،هريغل دمح لك قرغتسم هدمح

 اهنإف ةةروص ربخلا ضرعم يف اهنأك تناك نإو ةلمجلاو .عزقم هيف ضقنلل الو

 .اهنم ءيش وأ ،اهب ةيلبلا لوزن دنع اهب فلكملا دبعلا ىلع هقح يف تابجاولا نمل
 تاماقم ناكرأل ماع ركشلاو ،ناسللا فئاظو نم هنأ الإ .ركشلا نم عون نأكو

 دمحلا يف فالخ الو ،ركشلا سأر دمحلا :ثيدحلا يفو .ناسحإلا تاجردو ناميإلا

 درجملا سيلو شالك ،قالخ ةينامحرلا قلخلاو ةةيعرشلا بادآلا نم هل نكي مل نمل
 نوكي كلذ سيل لب ،هدمح نمف هريغب ناك املكو .هلالج لج هلالا الإ صئاقنلا نع

 قحتسي نأ داك هدمح ىلإ ةفاضإلاب هناكو هدمح توعنو ،هدجم تافص نمف هردك

 ةمادإ ىلإ ليمكتلل اجاتحم ،دمحلا تالامك نع هروصقو هصقنل ادمح ىمسي نأ

 هل تتح نم كلاو .امزح نيدمحلا نيب ةبسانملا ثيح نم اهاضم الف ،ليقصتلا

 لك هلأت هيلإ جايتحالا طرفي يذلا ]٥٦٢[ وهو ةدايسلا ضحم هل تبثو ةدابعلا

 ناك املو .هل كيرش ال هدحو ،معنلاب ًادادمإو ،مدعلا نم أداجيإ اهلاحب هيلإ تاهولأملا

 ال نأ داك كلذكو ،مَعن هريغ ىلع قلطي نأ زجي مل ،أهولأم هادع امو ،هلإلا وه

 مظعألا مسالا وه اذه نأ ىلإ ليمأ ينإو ،دبعُي نأ شالضف دمحي نأ هريغ لهأتسي
 ىتح ،ىنسحلا ءامسألا عيمج فاضتت هيلإو ،ايلعلا تافصلا لكل عماجلاك هنأل ،هتاذل

 :هقاقتشا يف ليق دقو هيناعم تاموهفم نم ديحوتلا عيمج جارخإ مهفلاب نكمي هنأ

 .للخب اهيف رعشت للعل حيحصلا ةبتر نع هطاطحنال كرتي نأ ىلوأ اهرثكأ لاوقأ

 ،سابع نبا نعو هل قاقتشا ال ملع مسا هنإ :هتعامجو دمحأ نب ليلخلا لوق يفو
 ةنس يناثلا همال ميخفتو هيلإ قلخلا هَلأت يذلا وهو ةيهولألا وذ هللا نأ ،هللا همحر

 لك ،أواو ريصت اهنإ ثيحب ةمضلا عابشإو هئاه يف واولا ديزمو اهدمو هفلأ فذحو

٢٦



 كلاملا برعلا مالك يف برلاو .ةالصلا هب دسفت ،مارحإلا يف نحل امهنم دحاو

 بر عاطم هللاو .حصأ رسكلاو ،حدملا ىلع بصنلاب يرحو ،حلصملاو ديسلاو

 نم كلذو فةيبوبرلاب دحوتو ،ةيهولألاب درفت ،هاوس امل كلامو ،هادعام رهاق ،لكلا

 نع هريغل هل ديرجتلا الو هيف فيرعتلا قلطي نأ زوجي الف ،هتاذ ءامسأو هتافص

 ماللا حتفب ،ملاع عمج :نيملاعلاو .كلذ لاثمأ يف اذك برو هبرو كبر نكلو .دييقتلا

 نوكيل :ىلاعت هلوقل ،سنإلاو نجلا مهنإ :هللا همحر “سابع نبا نع هيف ليق ،متاخك

 ،سنإلاو ،ةكئالملا ،ممأ عبرأ مهنإ :ةدابع يبأ نع ،يناثلا لوقلاو ،أ")؛اريذن نيملاعلل

 بر امو :ىلاعت هلوقل .نيقولخملا عيمج ،ثلاثلا لوقلاو .نيطايشلاو ،نجلاو

 سنج لك نأل ،عئاش اذهو (")«امهنيب امو ضرألاو تاومسلا بر لاق ،نيملاعلا

 نبل أبيلغت ،نونلاو واولاب هيف عيمجلا نوكو ،ةدح ىلع هسفن يف ملاع حصألا ىلع

 ،رجبلا يف ةئامتس ۔ملاع فلأ :ليقف ۔ءاهرصح يف فلتخا دقف اذه ىلعو .لقعي

 يف نارمعلا امو ،اهنم ملاع ايندلا ملاع ،فلأ رشع ةينامث ليقو ،ربلا يف ةئامعبرأو
 ،رحبلا يف فلأ نوعبرأ :ملاع فلأ نونامث :ليقو .ءارحص يف طاطسفك الإ بارخلا

 :ىلاعت هلوقل ،هللا الإ نيملاعلا ددع ىصحي ال :عبارلا لوقلاو .ربلا يف أفلأ نوعبرأو

 تانئاكلاو .هيف هجوألا وه ليوأتلا نم هيلع ناكو أ"" وه الإ كبر دونج ملعي امول
 يف هلاح ناسل ىلع .هلاقمب يداني اهنم ءيش لك ذإ ،اهبر هنأل ،هل ةدهاش اهلك

 ىلإ اهدادمإ يلاوتو ،اهداجيإ يف اهنم ةجاحلا ةدش دوجول ،هثدحأ اثدحم هل نإ ،هثدح

 ليلدلا اذه ناكو معن .مدقلا يف ثدحلا لبقي ال يذلا دوجولا ،هتاذل بجاو دجاو

 ىلع اريدقتو ،ًأعارتخاو أريبدتو ،ًأعاديإ اهرمأ يلوتملا .عناصلا دوجو ىلع عطاقلا

 ةدارإلاو ملعلاو ةردقلاو ةايحلا روهظل ىضتقملا راص أ ريدقت ،ةئيشملا ىضتقم

 يش هلثمك سيل هنإو ،ءايشألاب ةطاحإلاو ءاقبلاو مدقلاو ةزعلاو ةوقلاو ةمكحلاو

 ١. ةيآلا ،ناقرفلا ةروس ()

 ٢٤. ةيآلا ۔عارعشلا ةروس ")

 ٣١. ةيآلا رثدملا ةروس "ا

 ٧ ٢



 نم ىصحي ال امم اذه ريغ ىلإ .القع اهل عناصلل ]٥٦٣[ ةعانصلا ةلثامم ةلاحتسال

 .('ءيش لكل قلاخلا هل تافصلا يف يناعملا

 هنأو عسوأ قرفلاو ،ىنعمب امهنأ امهيف [ليق] هتاذ ءامسأ نم ،ميحرلا نمحرلا

 ا"%نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لقإ» :ىلاعت هلوقل هللا مسا ىلإ ءامسألا برقأل

 نمحرلل ىمسي الو ،ريغلا ىلع ميحرلا قلطي هنإ ،ىرُي الو ىري ،ةلمسبلا يف كلذكو

 نع ةغلابم ،ءانثلا ةدايزل هيف هنأكف .رثكأ لوألاو ،زئاج :ليقو .رهشألا يف هريغ
 ؤ،سابع نبا نع يور امك .ةماركلا حيسفو ةمحرلا عستم نع ةرابعلا يف ميحرلا

 .() ةرخالا ميحرو , ةرخآلاو ايندلا نمحر : لاق هنأ فلا همحر

 :موق لاقو ،ةرخالا يف نينمؤملاب ميحرلاو ،ايندلا يف رجافلاو ،ربلاب نمحرلا :ليقو

 ثيح نم ،نكمم نيدبعتملا يف اذهو ،نينمؤملاب ميحرلاو .قلخلا عيمجب نمحرلا

 الماش ةمحرلا ناضيف نوكي نأ 4 معنلا نم ةرهاظلا يناعملا ىلع رظنلا يف راصتقالا

 رابتعاب ،بابللا نم اهالوت ام ىلإ اهل ةرواجملا يف نكل ،كلذك وهو ،هرامغب لكلل

 ةضطانم اهنوكل .ةيصوصخ ةرخآلاو ايندلا يف ةيهلإلا ةمحرلاف .عجرملا يف ةقيقحلا

 مل نم قح يف معنلاو ،اياطع نمؤملا قح يف ايالبلا نأل .ناك امثيح ةنئاك ،ناميإلاب

 ةمادتساف ،ةمحرلا باب عرق باجيإ ىلإ ةراشإ ربكأ امهيف هنأكو ىلب ،مقن اهركشي

 عوجرلاو .نمحر هنإف ،اهلك تامهملاب هب قلعتلاو ةمدخلا تاماقم يف ،ةمعنلا ركش

 ةةبوتلا لبقي ميحر هنإف «تاعاطلا ليبس يف ةمهلا هنكب هيلإ لابقإلاو ،تابوتلاب هيلإ

 نم زرابلا ىنعملا ليلدب اذهب فرعي ،سايإلاو مكايإو ةلاحم ال تائيسلا نع وفعيو

 ٣-٤-٥. ص ليوأتلا قئاقح كاردإو ،ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج ،يصوذزنخلا ا

 ١١٠ ةيآلا ۔ءارسإلا ةروس ")

 (٣) ص ،ليوأتلا قئاقحلا كاردإو ،ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج .يصورخلا ٥.

٢٨ 



 .(')ىوحفلا موهفم

 موي ،نيدلا موي كلام ميم يف ،نمحرلا ميم ،نيميملا مغدي ناك ورمع ابأ نإ :ليق دقو

 راج هيف لخادف ،رهقلا مويو ةعاطلا موي هنإ :ليق امو ءازجلل باسحلاو ءاضقلا

 ةمصاع أرق .هب لوعفملا ةلزنم [هل] اليزنت هيلإ لعافلا مسا ةفاضإب ،رورجمو
 هنإ :ليق دقو .ميملا دعب فلألاب (")«4[نيدلا موي] كلامل يئاسكلاو ،كلامو ،بوقعيو

 ىلع بصنلابو فوذحم أادتبمل ربخ هنأ ىلع ،انونمو افاضم عفرلاب كلذك أرق

 نيكستبو ،بصنلاو عفرلاو رجلاب فلأ ريغ نم كلم أرقو ،أنونم حدملا وأ ،لاحلا

 :ليقو ،دحاو :ليقف ،امهانعم يف سانلا فلتخاو يضاملا لعفلا ظفلبو ،اففخم همال

 كلم :ليقو ،هكلام ءيشل كلم لك سيلو ،هكلم ءيشل كلام لك نأل عمجأ كلام

 ديزملا نم هيف امل حجرأ هنأكو .كلم كلام لك سيلو ةكلام كلم لك نأل ،عسوأ

 مهيف ذفانلا ةيعرلا يف يهنلاو رمألا هل نم :كلملا نأل ،هيلع هئاوتحاو كلاملا ىلع

 .اصاخ كلاملاو ،َماع هنأكف ،هكلم تحت مهنوكل ،كلام مهل هنأل ،دارأ فيك ،همكح

 نم ءيشل كلم ىندأ هل ناك نم ىلع قلطي كلاملا مسا نأ ىرت الأ ،هانعم نم جرخي

 يمس كلذلو ،دعب كلمب سيل ناك نإو ،ىنعملا يف كلذ ةدارإ ىلع ةكولمملا نايعألا

 اهيف فرصتي ،ةيعرلاك هل يهو ،اهل رهاقلا كلملاك هنأل .حراوجلا ناطلس بلقلا

 ال ةداقنم يهف ،ءاش ام ىلعو ۔ءاش اميف ،ءاش فيك كلاملا فرصت ةيهلإ ةردقب

 كلاملا وهو ،دعب نمو لبق نم كلملا هللو ،هتعاط ىلع ةلوبجم اهنأل ،هدانع قيطت

 ]٥٦٤[ ءاضقو هردق الو همكح فداصت ال .نوكي وأ ةعيش نم دوجولا يف ناك امل

 ريداقملا نانع ىلع قحلا كلملا نم قلخلا يف رومألا يرجت لب الك ،هكلم ريغ

 ،ىلوألاو ةرخآلا نيرادلا يف .ةئيشملا قفوو ،ةمكحلا ىضتقم ىلع .ريبادتلا ةمزأب

 )١) ص كسفن ردصملا ٥-٦١.

 )" ةيآلا ةحتافلا ةروس ٤.
٢٩ 



 هلل مويلا كلملا نمل ،ءادنلا نيح ،ءاطغلا فشكل ،نيدلا مويل صيصختلا ىرج امنإو

 نع ينغتسملا ،نايعلا روهظل ،قحلاب أفارتعاو ،قدصلاب ألاقم .راهقلا دحاولا
 كلملا ىلإ خيزاجملا كلملا نم يداوعلا عوجرو ،نايعألا بلس ىلع ،ناهررلبلا

 هنأل ،هللا ركذ نع هب ءافتكا ،مويلا سفنل صيصتتلاو «يدمرسلا كلملا يذ ،يقيقحلا

 ةغللا فرع يف ةداعلا هب ترج ام ىلع هيلع هفرص يف هلامتشا يف هل مزلتسملاك

 ةيمستلا صاصتخاب نأل ،ةحلاطلا بانتجاو ،ةحلاصلا لامعألا ىلع هيزنت عون كلذو

 اي كلذ يف رظناف ،نادت نيدت امك كنأ ىلع شةلالد ىمسي ام رئاس نيب نم نيللاب هل

 دشأو ،ايندلا ةراقح ىلع هيبنت غلبأ ةلمجلا هذه يف هنأكو ةلهملا مايأ كسفنل ةلفغلا اذ

 ىتبي ام اورثآف ةبولسم ةرخآلا يفو ،ةبولطم اهنوكل ،اهيف ًاديهزتو ،اهنم ًاريذحت
 اهوعراف ،ريغ ال .تاحلاصلا لاوقألاو تاّينلاو ،لامعألا تايقابلاف ،ىنفي ام ىلع

 ةةميظعلا ءامسألا ةسمخلا هذه ىلإو ،اهيف اورظناو ،نينقوم متنك نإ ،اهتياعر قح

 .هل لحاس ال يناعملا نم أرحب ةفصو مسا لك تحت نإف ميسجلا ةغلابلا تافصلاو

 هنإ الك ؟أالهأ دمحلا صخمل نوكي ال فيكف هفاصوأ يف هلاح كلذك ناك نمو

 هدمح يف هصلالخإل بجوتسي نم دمح هودمحاف ،هتياده ىلع كلديو .دمحلا بجاول

 بلق ةجيتن نوكي ىتح ،هل ىودجال ناسللا يف دمحلا نأ ملعاو .هدمحب ةفلزلاو دمحلا

 داوج ىلع ىلعألا توكلملا ىلإ ىندألا كلملا نم ىرسف لحر ،ناكرألا ركاش
 لزنم لزنيف ،ةيبوبرلا ةرضح ءانفب اضرلا ىلع خانف لصو ىتح .داهتجالا

 ،تافتلالا ىلع هللا ردق ام قفطو ،رابجلا كلملا دوهش رايغألا نع باغف ةيدوبعلا

 نيقيلا نيعب رظن امل ،هيلإ هرشأ رشب لبقأ دق ميركلا هبرو ،ميظعلا هالومل رضح ال

 .أ')هلاقم قدصو هلاح ناسلب هلاب صلاخ نم لوقب ،هيلإ

 ءاَرقلا ضعب اهبلقو ،هرثكأ رسكلاو ةزمهلا حتفب أرق ،أ"؛نيعتسن كايإو دبعن كايإ
 ىلع ةداهشلا ملاع تاحفص حاولأ حفصي امل اذه ناكو ،رهشأ لوألاو ءاه

 ٦-٧. ص ،ليوأتلا قئاقح كاردإو ،ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج يصوزغلا ا
 ٥. ةيآلا ةحتافلا ةروس ")



 رارسأ راونأ ،بيغلا حئاول نم هل ىلجم ةيهلإلا تاحفص يناعم حملتو ةينادحولا

 عاطيو دحويو حبسيو ،دمحي نأل قحتسملا هنأ انيقي ملعف شةقيقحلا ىلع قحلا

 لاهتبالاو ةمدخلا يف عرضتلاو لاثتمالاو ةناعتسالا تحت لاقف هريغ ال وه ،دبعيف

 جراعم ىلع ،ناهربلا راونأب لدتسا مث .كريغ ال دبعن كايإ ،صيصختلا ىلع

 باغ ىتح ،ناوكألا هتظحالم نع هشهدأف ،نايعلا رارسأ جرادم نم اقرف ،نافرعلا

 نع يمعو هلامعأ ةدهاشم نع هلاوحأ يف ينفو ،سدقلا نانج يف سحلا نع

 كايإو :لاقف ،هدوجو ةرئاد نع ،هدوهش يف ىوطناو ‘قحلا كلملا دوهشب ،قلخلا

 ]٥٦٥[ اهلك تامهملا يف لب كرمأ و كقوقحب مايقلا و كركش ءادأ ىلع نيعتسن

 نع زجعلاب أرارقإو ،روطلاو ةوقلاو ،روجلا نم ابرض هريغ ىلإ ءاجللا نم ًابره

 ىلع هل ةقاط ال نأ نقيأ امل ةةردقلاب ىلومللو ،هسنج ءانبأ نم هريغ ىلعو ،هسفن

 نيح ةيلكلاب هيلع لبقأو ،هريغ ىلإ تافتلالا كرت ،هريغ ال هب الإ ،اهنايعأب ضويللا

 نيعتسن كايإو ،ةدابعلا يف صالخإلا ماقم ،دبعن كايإ نأل ظةيقب هريغل هيف قبت مل

 ابياث لصتملا فاكلا يف ريمضلاو هللاب يناثلاو ،هلل لوألاف ةةدارإلا يف قدصلا ماقم

 هب دسفت نحل هل رسكلاو متنك امنيأ مكعم هللاو ،ملكملا بطاخملل ملكتملا نم .اهيف

 رداص كايإ هلوقل لمعلا ىلع ملعلا ميدقت ىلع ليلد باطخلا سفن يف هناكو ةالصلا

 نيعب هيلإ رظن امل دبعن هلوقب يفن مث ،هيف ةيئرمال بارطضالا ةليازم هب ةفرعم نع

 دوجو يعدتسي ملعلا دوجو نأكف ،ةيدوبعلاب هلاثمأو هسفنو ةيهلإلاب هفرعف ،نيقيلا

 ىلع لدتسا هبو ،دبُعف ،هيلع ىنثأو ،هدمح كلذلو ،هعبات لمعلاو ،مامإ ملعلاف ،لمعلا

 ليزجو هاياده نم اهنأ ثيح نم الإ ،ةدابعلا نيح هيلإ الإ ،}هرظن نوكي الأ يغبني هنأ

 هريغل بوسن هيف نوكي الئل كلذ ةلصولا ببست ةلصخلا هذه نوكلو ،ىلب ،هاياطع

 نكمي ال ،تادابعلا نأ ىلع هيبنتلل ليق اميف هل ريركتلا نوكو ،ةكرشلا لبقي ال هنإف

 كلذ هيلإ هنم ةقيقحلا يف يهف هللا نم ةنوعملاب الإ ،اهديرمل ىتأتت الو ،اهب مايقلا
 كب نينيعتسم كدبعن يأ ،لاحلا اهنإ :واولا يف ليقو ،ءاشي نم هيتؤي ،هللا لضف

 نيصلخملا نأشل ًاميخفت عمجلا ظفلب امهداريإ نوكي نأ نيلعفلا يف لمتحي هنأكو

 هسفن هب دارأ هنإ وأ ،نيلتبتملا لاؤسو ،نيبرطضملا ةاجانمو ،نيدباعلا يعسو
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 ةمهب لسوتلاو ،مهركذب ةباجإلا حنمب معي نأ ءاجرو ،مهب اكربت نينمؤملا ةعامجو

 ىلع ةدابعلا ميدقتبو ،رهظأ حتفلاو ،ميمت ةغل ىلع ،رسكلاب امهنم نونلا ءاًرقو

 ةةدابعلا ةمدقم نع ةدارملا ةجاحلا بلط نأ ىلع لدتسا ،امهيلع صنلا يف ةناعتسالا

 يف اهنأكو اهنم وهف ،هب هللا عيطأ ءيش يأو ،عاونأ ةدابعلاو ةباجإلا ىلإ ىعلا

 امهنم ءيش ذشي ال ،لمعلاو ملعلا :امه نيتدعاقل ،ناكرأ ةعبرأ ىلع رودت ةلمجلا

 .رهاظ :نيهجو ىلع هلل لمعلاو ،هللا رمأبو ،هللاب :نيبرض ىلع ملعلا نكل ،امهنع

 ىلع ًاضيأ امهنم دحاو لك مث ،كرتو ،لعف :نيمسق ىلع امهنم دحاو لكو ،نطابو
 .مراحملا بانتجاو . مزاوللا ءادأ :نيينعم ىلع ضرفلاو ،لفنو «ضرف :نيلاح

 ّ ىص ذف رصحني ال ١ ذإ ۔ىصقتسي ال مث ،تادلجم يعدتسيل كلذ يناعم صيلختو

 نم ناكام وأ خعفد وأ ،بالج نم دارملا ليصحت ىلع ةنوعملا مور ةناعتسالاو

 ةركذت ،اهنم ءيش لك ليصفتو ،ةيرارطضالاو ةيرايتخالا نارقأ عارمأو .بلاطملا

 ،نارمأ اهل عماجلا نكلو شامزح رصحلا تحت لخدي ال ام ،اهل عيونتلا يف ةدح ىلع

 امو ،أيورخآف هل ناكام : :كلذ نازيمو ،أيورخآو ًايوايند بولطملا نوكي نأ دب ال ذل

 ظكلذ نم ريثك ىلع عرشلا يف صن دقو ]٥٦٦[ ،يوايندف ناطيشلا وأ ،سفنلل ناك

 6هدادمإ ةنوعملاو ،هدادمتسا ةقيقحلا يف ىهنو نيملسملا نم ملعلا لهأ نع هنايب يف

 ىرج ام بسح دق نوكي ،اهريغ وأ ةطساول امإ ،ةلمجلا يف نيهجو نم اهلوصحو

 كلذك ،اهنم دحاولا سنجلا يفو ، ىرخألا يف ةرخآلابو ،ءايشأ يف اذهب هللا ةنس نم

 ال ام طئاسولاو ليدبت هللا ةنسل دجت نلو طسوت ريغب ةرمو ،طسوتب ع طسوت ةرم

 ينلع ءيشل لعافلا سيلو ،ةينامسج وأ ،ةيناحور نوكت نأو دب ال اهنكل ،ىصحت

 اياطخلا وحم يف هنأكو ،ريدق ءيش لك ىلع وهو ،عيش لك قلاخ هللا الإ ،ةقيقحلا

 ءاجر هبابسأ ريسيتو ،هباوبأ ليهست ىلع هللا ليبس يف نكل ،اهب رمألا ىلع ليلد

 ،سكع نمف ،ءيشلا نم ءيشب ءيشلا ىلإ ةليسولاو ءاعدلا يف جاجلإلا عمو ءاطعلا

 قجب ةماقتسالا ىلع ةماقإلا عم ،دترملا فراعلا ءاده هلأسن كلذلو ۔سكتناف يوه

 طارصلا اندها :لاقف .هبولطم ىلإ لوصولا نع عاطقنالا ةفاخم ،ديرملا
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 ابرق قيرطلا وه :ةغللا يف طارصلا نأل ،هبوبحم ىلإ ةلصولا قيرط .أ')«ميقتسملا
 مامتإب أرقي ةزمح ناك دقو .رثكأ هب ةءارقلاو .رهشأ داصلاو ،داصلاو نيسلاو ءارلاب

 ةدابعلا هب دارملاو ،ةلباسلا طرسي ناك هنأل ،اطارص يمسو ،ىوري هنع اميف ءارلا

 هل هيبشتلا يف هجو غلبأ ىلع ،مالعلا كلملا ىلإ ،مالسإلا يف نيدلا قيرطلا نع

 ىنعملا يف هللا ىلإ ،نيرفاسملل هنأ ثيح نم ،لقعلا هكردي اريوصت ،قيرطلاب
 درجملا جاهنملا هنأل ۔هل ةفص يوتسملا ميقتسملاو ،ةراملا عيمجو ةرايسلل قيرطلاك

 :لاحلاف ،لمعو ،لاحو ،ملع :ةثالث نم مظتنم نيدلاو .جاجوعالا لبقي ال ،ليملا نع

 اهبابسأ جراخمو ،فطللا ةياغ يف داشرإ :ةيادهلاو ،لاحلا ةرمث :لمعلاو ،ملعلا عرف

 امهدحأ :نيمسق ىلع لوألاف ،يعرش بستكمو ،يلقع :نيلصأل ةعبرأ ةلمجلا ىلع

 نم قحلا رس ضحم نع فشكلاو ،تامولعملا نم هيلإ ىذأتي ام كلذو «يرورض
 ،سدحلا ىلع ةدراولا ،ةيتوكلملا رارسألا ىلع ةيسدقلا راونألاب علطملا لقعلا رون

 ناضيفو ۔مانملا يف وأ ،ةكئالملاك ةظقيلا يف ماهلإلا ليبس ىلع .سدقلا بانج نم

 سكعلا ىلعو ،ةرهاقلا سفنلا ةطساوب ،ةرهاظلا حراوجلا ىلإ ،لقعلا عيباني نم كلذ

 رمألا عجري هيلإو ،نطابلا ىلإ رهاظلا نم يداتلا ىنعم يف سنجلا نم هدمتسي اميف

 بستكملا :يناثلاو ..ةيلقعلا عضاوملا يف ،ةيرظنلا عقاوملا ىلع مكحلا يف هلك

 ،سانلا يف ةريصبلا رون ىلإو ةريرغلا ىلإ نايدأتي امهالكو ،نيمسق ىلع يعرشلا

 باتكلاو ،هيلإ ىحوملا نم هل يقلتملاو .يحولا امهدحأ نكل ساوحلا لخادم نم

 نع درجملا سايقلاو ،راربألا نيملسملا نم ملعلا لهأ نع راثآلاو ،عامجإلاو ةنسلاو

 .الهج هتلطبأو شًالصأ هتركنأ عيشلا نم ةيمامإلا نإو ،يده عون هنإف ،ساسحإلا
 ةجرد ىطسولاو ءايبنألا نم لسرلا ةبتر :لوألاف ،كلذ جئاتن هنأل قح وهف
 :سايقلاو ،ءاملعلا نم نيعباتلا غلبم :ىرخألا ]٥٦١٧[ ةثلاثلاو ،ءامهفلا ةباحصلا

 ةّيسحلا داوملا نم اذه ءارو نم :يناثلاو ،ءاهقفلا نم ةنطفلا لهأ هب صتخي

 امم هتايحل اهدمتسيو ةئاملاب لقعلا بستكي اهل يتلا ،ةيرارطضالاو ةيرايتخالا

 حاولأ تاحفص ىلع ةيهلإلا مكحلا نم ةينارونلا مالقألاب ةةينابرلا ةردقلا دي هترطس

 ٦. ةيآلا ةةحتافلا ةروس ()
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 راونأ ءام ءاد يف اهب لدتسملا سمغت ةلدأ هب نإف ،ىدتها هب نم ىدؤملا ،كلملا ملاع

 نم هبرش هيقسيو هتاذ ىلويه لكيه يحو نم هجرختو ،بيغلاب نيقيلا ناميإلا

 نطابلا يف نيفد ءاد لك نم ىفاعت دقو ،بيعلا نم ةئربت ةيديحوتلا ةفرعملا قيحر

 رانو ىمعلا رح نم بلقلا ليلغ دربتو .رهاظلا يف ةحصلا دوجول ىضتقملا
 ةملظو ،قافنلا ةواشغو كشلا ىدص ىلجتو ىدبأ ىرخأ اهدعب ًامظي الف ،ىوهلا

 ءايندو هسفنو هبرل هنم ةفرعملا رس رونب ،لقعلا رون ديزمل بلقلا ع يضيف كرشلا

 لقصيو ،ءوسلاب ةرامألا سفنلا ملظ تامهلدم جسنب اقارشإ هديقت ةدايز هترخآو

 ملاع ىلإ ةيلدتملا هبابسأب ولعي امهم جرعتو ،هيف توكلملا ةروص يلجنتتف ،هتآرم

 ئطاش نم يداني مث نكل ةيلقعلا لزانملا ىلإ ةّيبسكلا تاجرد يف ىقريف ،ةداهشلا

 درجتف ،تافصلا يسوم نكو ،كتافص يلعن علخاف يباجح ءارو نم نميألا داولا

 شاير عردتو ةيناحورلا سبالملاو ،ةيكلملا بادالا علخ سبلاو ،ىوهلا حسم نم

 كيشم يف دصقاو ىوط سدقملا ةيقيقحلا رارسألا داوب كنإ ،ىقتلاو ملحلا

 ،باوجلا در نسحأو باطخلا نحل عمتساو ،ىرت امل تبثاو ،كتوص نم ضضغاو

 .هتمحربو هللا لضفبف ،ىندأ وأ نيسوق باق ريغ ىلعألا توكلملا نيبو كنيب سيلف

 لاجنتت راكذألا ةمادتسابو ضح رسي ةيهلإلا فراعملا راونأ خزرب يف كبلق عدو ،حرفاف

 حتفتو ،هردص هللا رونب حرشنا امل ،هركذ ىلعألا ألملا يف اولعت ىتح ،راونألا هيف

 يف هيتيف «ىضقلا عاونأب ىضرلاو سنألاو ةبحملا باب يقيقحلا فشكلا حيتافم هل
 حيسف يف حبسيف ،توكلملا ىلإ كلملا ىطختي ىتح ،ىلاعت هللا ىلإ قوشلا تاصرع
 ىللإ ال ةةريصبلا نيعب رصبيف ،اهراحب ىندأ يف صوغيو ،تايهلإلا [هرارسأ]ءاديب

 ضايع يف ميهيف عامتسالا باب هعامسأل حتفيو ،تايبيغلا قئاقحلا راونأ ضماوغ

 كلاملا ىلإ كلامملا نع بيغي ىتح ،تادامجلا حيبست تامغن عامسب ،دجولا ضاير

 .أ')ةعبرألا بابسألا يه هذهف ،هادع ام رظني الو ،هاوسام دجي الف

 ةياهنلا يفو ،ءيشل ةيادبلا يف حيحصلا ىلع وه ام تامولعملا ضعب يف نكل

 لقعلا اهديفتسي ،يناعملا نم عاونأ تايرورضلا ضعب يف دلوتي كلذكو يرورض

 ١٧-٨-٩. تص ن ليوأتلا قئاقح كاردإو ،ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج ،يصوذزخلا ()
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 ،هردق عفري نأ هللا دارأ نمل ،هللا لسر اهلكو ،يبسكلا نم نوكتف ،اهنم اهل بسكلاب

 وأ ءاهب ةجحلا مايق دعب هرذع ةنيبلا ةجحلاب عطقي وأ ،هردص مالسإلا رونب حرشيو

 ىلإ يدتقا [٨٦٥].ردقلا يف كلذ نم هجو يأبو معن .هنيد نم ءيش يف اهنم ءيشب
 ىصعو ،أططش هللا فلاخ دقو ،هتتأ اهنم ةيادهلاب يتلا ةجحلا عزان نمو .يدتها هللا

 .هيلإ اندشرأ يأ :طارصلا اندها يف ىنعملاو ،اطرف هرمأ ناكو هاوه عبتاو هليبس

 ،ىفخلا ةياغ يف ةماقتسالا قيرط نوكل “قح رظنلا يف امهالكو هيلع انتبث :ليقو

 ريثك ىلع الإ ،لكشملا ةبعص دوزك ،ةبقع ىلع ةرعشلا نم [قدأو ظةرفسلا نم] دحأ

 ،لذ مدق مكو ،لض رئاس مكف ،عطاقملا ةديدش ،عناوملا ةريثك ،رمع يذب سيل ،نمز

 نمو ،رانلا يف كله ،رارقلا يف ىوهف ،سعت نمم ،هب لوح نم فيلكتلا لهأل سيلو

 هذه يف سانلا رثكأ ىرت تنأو ،ةفلز مظعأ ةفلكلا هذه ءارو نم نأل ،زاف دقف زاح

 ،قللزني مهضعبو ،نووهي طارصلا اذه ةورذ نمو نوتفاهتي اهيف شارفلاك ايندلا

 كلذلو .رمعلا رخأ ىلإ ىدامتي هنوكلو ،هنع هئانغإل هيلع تيبثتلاف ،قلعيف عجريف

 ام وأ ءاهقوف امف ،أماع نيسمخ ىلإ ةظحل نم ةعطق يف سانلا لاوحأ تفلتخا

 اذهو هنم دب ال ةوطخ لك يف داشرإلاف ،رادلا هذه يف رامعألا ةدم بسح ۔امهنيب

 نلو ،يدرلا بهذملا عابتا بولقلا يمع هنظ يذلا ال .يفخلا قيقدلا طارصلا وه

 يدهلا نم ليلد باطخلا سفن يف هنأكو معن ،هادهو هلضفب هللا هاجن نم الإ هنم وجني

 همايق هنم بولطملا عم هيلإ ليبس ال هنإو ،ىهانتي ال ىدهلا نأ ىلع ،ىهنلا يلوأل

 الو .هيف الإ مهب هل نوكي ال نأ يغبنيف ،ىلاعت هللاب الإ ،ةمايقلا موي نع لوؤسملاو

 يرارطضالا قلعتلا يف يناسنإلا سنجلا يف يناحورلا لامكلا نإف هيلع الإ لابقإ
 عشختلاو للذتلاو .لاؤسلا ىلإ ةردابملا عم لاحو سفن لك يف يلكلا عاطقنالاو

 نأب ،حيرص راعشإ هيف لب ،لاهتبالاو عرضتلا يف لتبتلاو لامعألا يف رايخألاو

 ةلئاسلا نم هنوك عم هارت كلذلو ،هرارطضا هللا عم لازي الو ،هرارق رقي ال فراعلا

 يف عاطقنالا نم ةبهرو ،لاصولا يف ةبغر هيلع هلديف ،هدشري نأ هبلاطي ،هيف

 بلقلاب هآر امل أنايبو ،هل اديكأت لذبلا قيرط ىلع هداز نكل «لالضلا بابسأب .لاملا
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 يف كنم ةيادهلاب مهيلع تمعنأ نيذلا طارص :لاقف ،اناهرب هيلإ هلو هيلع نأ ،انايع

 ىللإ ،قيفوتلاب غولبلاو ،ملحلاو لمعلا يطم يف ملعلا ءايض ىلع ،كليلإ هيف ريسلا
 ةيلح ناهرب رون بيغلا نئازخ نم ىلجت هلامل "قيدصتلا دعاوق يف ،قيقحتلا دعاقم
 .ىوهلا ةرهاق ىوقت سفنلا ىلع ضافو ،ىمعلا نيراجد بلقلا نم الجف ،ىدهلا
 اولصو ىتح ناسحإلا نيدايم يف ناميإلا ةمزأب اهرجي حراوجلا ىلإ ىرسو
 .نيحلاصلاو ءادهشلاو ،نيلسرملاو ءايبنألا نم ةةيدبألا ةمعنلا ىلإ ةيمالسإلا ةمعنلاب

 ول ،مهريغ ال ةاجانملا يف اوقرغتساف نيقيلا حور اورسايو ،ةفرعملا ةذل اوقاذ نيللا

 ،لاحلا يف ءالبلا مهقزمو ،ىنغلا اودقف دق ،عارقف جيواحم ايندلا هذه يف اوناك

 يف نيرادلا نع ملعلا رسب ،مهولا عانقل فشكلا ةيزمب مهو ،ال فيكو ،لاملا رابتعاب

 ضرأ نم ءاقترالاو ،ءاضقلا ضارقم تحت نوكسلاو «يضرلا ضاير ةجهب
 ءانغل ،مهل حتف دق ،صالخإلا ماقم ]٥٦٩[ صانم يف ،قوقحلا ءامس ىلإ ظوظحلا

 ،لاحلا ناسل لاقم ناحلأ بئارغل عامسلاب ،ةحارتسالا باب سنألا سلاجم يف سفنلا

 علئارذ بابسأ عئادو نم هيف عدوأ ام بئاجع ىلإ رظنلاو ،هاياده لجأ نم كلذ نأب

 دارم اوذلتساو ،ايندلا بئاصم كلذ دنع مهيلع كلذب تناهف ،هاياطعب هيلإ لوصولا

 ،لزانم ىلع مهوراتخي مهلام الإ ،رايتخا مهل قبي مل هنأ ثيح نم ،مهيف قحلا
 امهيلع .ىسيعو ىسوم موقل صيصختلاو ،هولمع امم تاجرد لكلو ،مهنم مهعابتاو

 يضر ،رمعو ،ركب وبأو ،لوسرلا مه :ليقو تفيعض مهنيد اوريغي نأ لبق ،مالسلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ مه :ليقو ،هعم نمو يبنلا مه :ليقو ،امهنع للا

 ءانثلاو ريركتلاو نايبلا ىلع لمتشملا لوألا نم لدبلا ىلع هل بصنلا نوكو .ملسو

 ،نيدلا يف ةماقتسالا ىلوأ نم .نيدتهملا قيرط ميقتسملا نأ ىلع ةلالدلاو ميظعتلاو

 نورثكألاو ،ىوري اميف ،ءاهلا مضب ةزمح أرقو ةرابع زجوأو ،[هجو] غلبأ ىلع

 باطخلا سفن يف هنأكو ،ةالصلا هب دسفن نحل اهل رسكلاو ،ءاتلل مضلاو ،اهل رسكلاب
 ،كلذك معن ،معنلاب هيلع معنملا ركش باجيإ ىلع معنملل هيبنتلا ىلع لدي ،حجيولتلاو
 نكلو .ىصقتستف ،دعت الو ىصحت ال ةددعتم ىلوألاو ةرخآلا يف يلوملا معنو
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 ةمعنلا يه ،نانتمالا ضرعم يف اهل ركذلاب ،عضوملا اذه يف دارملا نيع ةدارملا

 يف نأل ،اهل ركشلا لاقعب اهديق نمل ،اهل عبت اهئارو نإو ةةيصوصخلا ىلع ةينيدلا

 هيلإ ةفاضإلاب معنلا كلت هقح يف بلقنت اهنإ معن ،اهلاوزل ًاضرعت اهل رفكلاب اهتلباقم
 هنإف ،'')«نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغإلل :هلوق اذه ىلع ليلدلاو معنلا دشأ نم

 بابسأب ىدرلا يوذل مذلاب حدقلا ضرعم يف ىدهلا يلوأ فصول حدملاب ديكأتلا نم

 دوجول ىضتقملا ديدسلا قيرطلا نع ،ديدشلا غيزلاب ضارمألا يوذو ضارعألا

 ديزمل ،ءانثتسا عون هنأكف ةمعنلا تحت جارد الو .ةمعنلا قلطم نع اهل جارخإلا

 اميف بصنلاب ءارلا أرق ،كلذل هلعلو لاكشألا ضراوع سبل لامتحا نع فشكلا

 نم هنأكو ينعأ رادقمب ،تمعنأ يف ريمضلا نم لاحللو ،ريثك نبا نع ،ىوري

 ولو ةمعن ىلع سيلف هلاح كلذك ناك نم نأ ىلع ،باطخلا يف ةلدألا حضاو

 غارف ىلع اهيف ؤبتي ،اهتاذل يف طسبنا ىتح ،هندب يف يفوعو .اهلك ايندلا ،يطعأ

 نجس يف روصحم مصأ ،هتاوهشب لبكم ىمعأ هتاذ لكيه يف هنأل ،ءاشي فيك بلق

 .هتاوفه سارمب أرورجم بيجتسي سوكنم ههجو ىلع بكم سوكعم ۔ هاوه

 .ا"ىقبأ و دشأ ةرخآلا باذعلو ،نيهملا باذعلا يف هنأكف .نيلفاسلا لفسأ ىلإ أدودرم

 نيرهاجملا مه اونوكي نأ لمتحا ،دانعلا لهأ ىلع نوكي ،هبلاغ بضغلا ناك املو

 ىوري اميف ةزمهلاب ئرقو مهريغ نم فلألا نكاس نيلاضلاو .داسفلا عاونأو رشلاب

 دصقملا اذه يف عورشلا نع ةلاهج نع نيدحلملا مه نينكاسلا ءاقتلا نم ابره

 اذإ ءيشلا نع لض ردصم اهنوكل ،ىوغ يف ليم ةلالضلا نأل ،ةدابع عورشملاو

 نم مهريغ نود بضغلاب ]٥٧٠[ ىراصنلاو دوهيلا صيصختو .ىمعل هاطخأ

 دمعتلا و ،ناعللا هنأب ضفتني نيقفانملاو نيكرشملا نم هنع نوهنت ام رئابك نيبكارلا
 عم ةكرشلل ةيضتقملا ةفطاعلا واولا دوجول رهاظلا يف امنأكو ،ًاملظ لتقلا ىلع

 ةةلالضلاو ينعملاو ةبسنلاب لماش امهل هنأك بضغلا نكل .ناقيرف ةفصلا فالتخا

 ةيآلا ةحتافلا ةروس ()

 (٢) يصورخلا ٠ ص ، ليوأتلا قئاقح كاردا و ؤ ليزنتلا ديلاقم : سبمخ نب دعاج ٩- ١٠-١١-١٢١٢.
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 الو معن ،لض نم الإ [هللا يصعي الو] ،هللا يصع نم ىلع بضغلا نوكل كلذك
 ةلاحم ال لض نم ىلع عقاو بضغلاو .ىصعف ،ةجحلا هيلع تماق نم الإ لضي

 نمل ًأءازج هباذع ميلأب هباقع نم ةرابع هللا بضغ نأ ليلدب ،امزج صاع هنأل

 لهأ سيل ذإ ،ىمسم ىلع نافدارتم امهنأل ىنعمب امهنأكف .هاوه عبتاو ،هاصع

 اقيرف ،تاعاطلاو يصاعملا يف مهنم لاوحألا تفلتخا نإو ناقيرف الإ عمجأ ،فيلكتلا

 فيرعتلا نم عوبت ءالؤهل ةيمستلا يف ميسقتلاو ،ةلالضلا مهيلع قح أقيرفو ،هلل يده
 ،شحف تالالضلا ضعب نأب راعشإلل نوكي نأ لمتحي ،نيمسق ىلع رهاظلا يف

 ةنجلل نأ امك نكل ،لاح رش ىلإ يدوم لآملا يف اهلكو ضعب نم شحوأو دشأو

 مولعم ماقم ناميإلاو رفكلا رادقم ىلع هل الإ مهنم امو تاكرد رانلا كلذكف .تاجرد

 راد ىلإ ريصملا نمو ،رابجلا بضغ نم كلاب ذايعلاو ،ادحأ كبر ملظي الو ،امهنم

 حيحصلا ىلع فيك ةريصبلا نيعب رظناف ،رارقلا سئبو اهنولصي منهج ،راوبلا
 الإ تادوجوملا نكت مل نيذللاو ،ملعلاو “لمعلا نم ،اهلك تادابعلا عيمج ساسأ رادسإ

 عيمجل سرادملا يه تناكف ،ةةروسلا هذه يف لمحلا تحت ةدحاو ةلمج رادق ،امهلجأل

 ليضفتلاو ،اهل ريسفتلاك الإ نكت مل اهنأ ىتح ،ةيرثألا تافنصملاو ةيوامسلا بتكلا
 تئش ول :ىكحي هنع اميف بلاط يبأ نب يلع لاق .رابتعالا اذه نأ نظلاو ،اهلمجل

 نع ىوري ثينحلا يف نإف ورغ الو ،باتكلا ةحتاف ريسفت نم أريعب نيعبس تترقوأل

 .أ)قيفوتلا هبو ،ملعأ هللاو ،اهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأ :لاق هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا

 :ةلأسم

 الإ حصي ال سايقلاو :دمحم يبأ خيشلا لوق نع لئسو ىلاعت هللا همحر هباوج نمو

 جرخف ،حص نإو ،يأرلا فالتخا يف معز نم لوق نعو ،هيلع قفتم لصأ ىلع

 .أ")هللا دنع أطخ هاوس امو ،دحاو يف الإ نوكي ال قحلاف ،لدعلا رهاظ ىلع

 ١٢. ص هسفن ردصملا ()

 ٢) ص هسفن ردصملا ٤٧٣.
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 وأ ،باتكلا نم حيجن تباث حيحص لصأ ىلع سايقلا يف عورفلا نم لمح ام :لاق

 هبشأ نإف .هانعمب ناكو ،همكح ىنعم هيف امهنيب ةعماج ةلعل عامجإلا وأ ةنسلا

 همكح جرخي نأ هب ىلوأ ناك ًاهبش هيلإ برقأ وه يذلاف ،مكحلا يف نييفانتم نيلصأ
 حص نيبناجلا دحأ ىلإ جحزني مل نإو ،ىرعتي ال هبشتلا رخآلا نم ناك نإو هيف

 ىلع ،امهنم لك نم امهب هيف سايقلا ناكو اعيمج نيينعملا مكح يواستلا ىلع هيف
 نيب اذه ىلع هيف فالتخالا عقو امهم كلذكو ،هيلع عامجإلا يف قفتم حيحص لصأ
 ىلع سايقلاو .امهنم هب قلعتلا هل حصي لصأب مهنم لك قلعت دق ناك اذإ ،نيسلئاقلا

 عرفلا كلذ عامجإلا نود اميف قفتم نم ،هل سياقملا لصألا ،عرفل عرف سيق ام

 قافتالاو ،هيلإ عجار عبتتلا نع ]٥٧١[ ةبسنلاب هنأل ،هيف يأرلاب فلتخم وأ ،هيلع
 هيلع لوقلا يف يطاوتلا ىلع قفارتلا لصح ام :يناثلاو ،عامجإلا :امهدحأ :ناعون

 ،لاح ىلع عامجإلا هبشي مل نإو ،كلذ نوكي الو ،[هل] نيلباقلا نم عامجإ ريغ نم

 وهف ،هيلع عمجي مل هنيعب ناك نإو ،هنم همكحف ،عامجإلا هبشأ امو عامجإلا ناك

 امل هب سايقلاف ،هزاوج ىنعملاب هيف حص وأ ححصو هيف يأرلاب فلتخا امو ،هلثم

 فيكو ،لصألا يف هيف فلتخم لصأ ىلع ناك نإو ،عئاش هنع توكسلا نم ههبنشأ

 تباث ،يأرلا نم ،ةريصبلا رون نع ةزيزعلا نم ةزرابلا ةيرظنلا عورفلاو هال

 كلت نم لصأ ىلع هساقم نكي مل نإو .امرج بابلألا يلوأ دنعو ،قحلا يف اهناهرب

 رهاظت دقو ،اهليزي ام لوصألا يف الو ،اهيلجي ام لوقعلا يف نكي مل اذإ ،ةثالثلا

 اهباب نإو الأ يعرشلا ملعلا باوبأ يف اهوتبثأو .اهب لمعلا يف لوقلا ىلع يأرلا لهأ

 لصألا هنأكو معن 4 اجلوم اهرثكأو ،ًاجرخم تليهقفلا جراخملا ةعبرألا ۔عسوأل

 نمو ،لقنلا حيحص ىلإ 0لقعلا ةجح نم جرخام ىلع قافتالاو ،عامجإلا دوجول

 نع ،زثألا يف كلذ صو ،يأرلا لهأ نيب يأرلا يف فالتخالاو يأرلا أشني .كلانه

 ىلإ ىرت الأ ،راثآلاو عامجإلاو رابخإلاو يأرلا ليوأت يف ىتح ،رصبلاو ملعلا لهأ

 يف كلذك ،امهناوخإو ملآو ملاك روسلا لئاوأ ضعب يف فالتخاب ليوأتلا نم ءاج ام
 لقعلا ريغ ليلد ءارآلا كلتل نأ ىرتف ،ةثدحم وأ ،يرلابلل ةميدق اهنأ لاعفألا ءامسأ
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 ۔نايدألاو ماكحألا يف كلذ لاثمأو الك ،رارسألا قئاقح ىلإ ،رابتعالا نيعب رظانلا

 ،ليلد هيلع ةنسلا يف الو باتكلا يف ال امم .نادبألاو لاومألاب ةطانملا يناعملاو

 ىلع لمعلاو لوقلا ىلع هقفلا لهأ عمجأو ،ليبسلا ملعلا لهأ بابلأل هللا لعج دق نكل

 ام كلذو ،ىرخأ يف يأرلاب فالتخالاو .كلذ نم ءايشأ ىلع عامجإلا عقوف ،كلذ

 ،مهيديأ يف قحلاو ،لطاب ىلع اوعمجي نأ قحلا لهأ ىرتفأ .القن ىصحي ال ناك

 يأرلا نم هيلع بصني مل ام لك نإ يعدملاو شالك ؟مهاوس نم ىلع ةجحلا مهو

 ردص امل لطبم ءيش سيلف ،«يش يف اصن عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم ليلدلا

 ةعورشم ةلع كلانه نكي مل نإ ،لقعلا ةجح ريغ يأرلا يف لمعلا يف لوقلا نم
 ريغ ،يأرلاو رظنلا لهأ دنع كلذو ،ةثالثلا لوصألا دحأ نم ةلالدلا اهب بلطي

 ،يأرلا قرخل ىضتقملا هنأل ،لومعم أدبأ هب الو عوبتم الو ،لوبقم الو عومسم

 الو ،هيلع قحلا يف قفتم يف زوجي ال كلذ ،يأرلا نع لصألا يف نئاكلا عامجإلاو
 .ةجح ةثالثلا لوصألا فلاخت مل اذإ ،لقعلا ةجح نأل ،هيف يأرلاب فلتخم يف

 ام ىلع سايقلاو ،ًالصفمو المجم اهنم ةقيقحلا يف ةجراخو اهنع اهنأل "معن لصأو
 ةفاضإلاب ،يأ رلاب هيلع قفتم لصأ ىلع هنإ :لاقي ال هيلع كلذ نم قافتالا عصي مل
 لحم يف هلمعتساو ،هوزاحتسا دق كلذ عمو ،يأرلا لهأ عمو ،يأرلا لصأ ىلإ

 جارختساو .ةيعرفلا قئاقدلا حاتفتسا ىلع اهب ردقي ،ةزيزع يذ بيبل لك سايقلا

 اميف هيبشتلا و ضعبل اهضعب ةسياقملا ليبس ىلع ةلباقملاب ةةيعرشلا قئاقحلا ]٥٧٢[

 يف صوصنملاب هرثأ حيرص نع حيحص الو ،هربخ حيحص ةمكح يف هل قلي مل امل

 هنع هاندجو اميف هللا همحر ديعس وبأ خيشلا اميسالو ،ةركذت نيملسملا نع راثآلا

 ظعورفلا نم هارن ام ريثك يف لوقيو هتافنصم بيجعو هتاباوج نم عضوم ريغ يف

 ملعلا لهأ نم هريغ نم كلذكو ،كلذ يف سايقلا يف عورفلا نم هيف فلتخملا هبش

 دارأ نمل ليلدو ةجح هللا همحر ،ديعس يبأب يفكو ،كلذ لعف حص ،نيملسملا نم

 ال ،راثآلا حصأ هراثآو ،رايخألا نم ملعي نم ملعأ هنأل اليبس قحلا هسفنل ذختي نأ

 نإو الأ ةيضرملا هلاوقأ يف قحلا راونأ روهظل نكلو ،ةّيبصعلا ضحم ليبس ىلع
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 يف هيف فلتخم لصأ ىلع ،هبشلا نم سايق عون وه لب ،دعب قافتالا لحم نع كلذ
 كلذ نم يضتقي هنإف ،دمحم يبأ اذه مالك رهاظ ىلإو كلذ يف رظناف .لصألا

 هلوق ىلع اميسالو ،هب ساقملا ىلع قافتالا حصي مل [امهم] امهلاطبإ بجويو ،عنملا

 الف ،هيف فلتخا امو ،هلوق يف نحنو ،يأرلا يف فالتخالا يأرلاب هيف حص اميف

 ىتح ،كلذ تبثي ام يناعمل هب سايقلا يف هفالخ ىلع هيلع ساقي الو ةًالصأ نوكي

 ىلع عورفلا لمح ذزيوجتب انإف الإو ،هيلإ عجرنف هلوق يف انل باوصلا حصي
 انعم عئاش هلك كلذو ،لوقعملا حيحص يف لوصألا هبشت مل نإ .عورفلاو لوصأ

 عامجإلا وأ ةنسلا وأ .باتكلا صن يف ،القن عناملا دوجو مدعل ، القع رظنلا يف

 اميف نيملسملا نم ملعلا لهأ نم دحاو دنع قح شأ نم وأ ،كلذ هبشأ ام وأ .الصأ

 فلتخم وأ ،هيلع قفتم نم عرفلاو لصألاب عرفلل سايقلا نوك حص دق هنإ لب ،ملعن

 الو «لوضصألا وأ .عورفلا ىلع لوصألا لمح ،زوجي ال يذلاو .زئاج هلكو هيف

 نأ كش ال ،يأرلاب نيلوق ىلع هيف فلتخملا يف لئاقلا لوقو افالتخا كلذ يف ملعن

 [دحاو] يف قحلا نأ ىلإ بهذي هنأك كلذ ىلع داز ام كلذكو هللا دنع أطخ امهدحأ

 يف ليق هب ناك نإو ،اذهو ،ةقيقحلا يف أطخ الإ نوكي ال هادع ام نإو ،ءارآلا نم

 نم ءيش يف الو ،يأ رلا حيحص يف هب لمعن الو هارن الف ةيبرغملا بتكلا ضعب

 ،لقعلا ةجح وأ .عامجإلا نم لدعأ اهنم ءيش ناك نإو يأرلا يف زئاجب ءارآلا

 نأ دعب ،هيلع لمعلاو هب لوقلا هلف ،هيأر نم يأرلا لحم يف أيأر ىأر نم لكف الإو
 هاري الام ىلإ هنع لدعي نأ هل زوجي الو ،مزاللا عضوم يف كلذ هيلعو ،الدع هاري

 ناك ولو ،نيملسملا نم ملعلا لهأ لاق كلذكو لدعأ لدعلا يف هنم وأ هلثم هاري ىتح

 لهأ دنع قحلا يف هيلع يذلا يلتبملا ناكل ،لئاقلا اذه هنظي امك كلذ يف رمألا

 وه هب لمعلا همزلو هآر يذلا كلذ ناكو ،لدعأ هاري امب لمعي نأ كلذك ،قحلا

 وه امب ،كلذ يف هبر ىلإ برقتي قحلا يف هنوكل .ناك هفالخ قحلاو ،هللا دنع أطخلا

 لمعلاو لوقلا يف هنأل ،هتباجإ عرفم ةبرقلا يف كلذ نوكيو ،ةقيقحلا يف أطخلا

 ةرهاظلا يف قحلا وه ،نطابلا يف لطابلا نأ حص ،اذه حص اذإو ،هتباصإ عضوم

١ ٤



 ،لالضلاب ىدهلاو ]٥٧٣[ .لطابلاب قحلا ماقف ،نطابلا يف لطابلا رهاظلا يف قحلاو

 يف قحلل أطخلا نأل ،هيناعم يف ةحارص هيفانتل ححصي ال هنكلو شأطخلاب باوصلاو

 باوصلا نوكي نأ لاحملا نمو قحلا يف رخآلا ريغ امهدحأ هيف باوصلاو لوقلا

 يف نكي مل ،هللا دنع باوصلا نع جرخامو ،ةقيقحلا يف اباوص قحلل أطخلاو ۔ًأطخ
 كلذ يف رظناف «نوفرصت ىنأف لالضلا الإ قحلا دعب اذامو ۔أطخ هدنع حيحصلا

 يف هل ةئطختلاب هيلع مكحلا يف عرشي نأ ريغ نم كلذك هيف انم يأر نع لوقن انإف

 الو .دحاو يف قحي نإ :هلوق رثأ ىلع لوقي ناك نإ هلوق نم ،كلذ ىلع نيدلا

 ةدحاو يف قحلا نإ :لوقي نم كلذ يف لوقي ناك نإو هفالخ سانلا ىلع قيضي

 نم هدعبأ امف ،هاوثام هللا دنع ناكو ،رذعي مل أطخأ نمو ،قحلا باصأ هقفاو نمف

 يف داهتجالا موزل عضوم يف ،رابتعالاب رمألا عم هيف ناكو باوصلاو قحلا

 كلذ نكل ،حصف تبث ول نإ ،قاطي ال ام فيلكت هل رانلا يف قحلا جارختسال ،يأرلا

 ريغ يأرلاو ،يأرلا يف انعم اذهو ،نيدلا يف كلذك كلذ نأل لاح ىلع زوجي ال

 .عامجإلا وأ ،ةنسلا وأ .باتكلا يف ءاج امل نيدلا نأل يأرلا ريغ نيدلاو ،نيدلا

 امو ،لوصألا اهنإف ،نيدلا نم ثالثلا دعاوقلا هذهل أعرف ناك ام :يأرلاو ،ةمكح

 نم لوصألا هبشي مل امو ،اهيناعم يف اهمكح هيلع زاجو ،اهلثم وهف ،لوصألا هبشأ

 يف عرفلاب مكحي نأ زوجي ال هنأ فالخ الو ،ليق اميف لوصألا نم سيلف ،عوزفلا

 عضوم يف لوصألا نم ءيشب الو عرفلا عضوم يف لصألاب الو لصألا عضوم

 سيلو هعجرم ىلإ عرف لك رحبو ،هعضوم يف لصأ لك رقي نأ بجي لب ،هريغ

 يف نيدلا زوجي ال ذإ ،أمتح اذه الإ ،يأرب الو نيدب يأرلاو نيدلا يف عساولا نم
 هجو ىلع لوقلا كلذل جتحاو ،لئاق لاق نإف امزح نيدلا يف يأرلا الو ،يأرلا
 رفسلا يف ةبحصلا مهتمض رفنلا نم ةعبرأ متيأرأ :لاقف ،لداجم جتحم هل بصعتلا

 ةةلبقلا تيمع لكلا ىلع نكل ،اهل ءادألا ضرف مهمزلف عيمجلا ةالصلا ترضحو

 لك ىلصو .اهيف مهنيب اميف فالتخالا عقوف ،اهل يرحتلا ىلإ اولزنف شةلدألا تيفخو
 دجسملا رطش هجوتلا اوباصأ دق مهلك نكمي لهف هدح ىلع ىرخأ ةهج ىلإ دحاو

٢ ٤



 كلذك هادع ام اهل ئطخملاو مهدحأ بيصملا نوكي نأ دبال لب الك ؟مارحلا

 مل هنأ يف معن :هل لاقيف ،لاحلا اذه ىلع سايقلا يف نوكي ،يأرلا يف فالتخالا

 يذلا مارحلا دجسملاو ،مارحلا دجسملا لهأل ةلبق يه يتلا ،ةبعكلا ىلإ هجوتلا بصي

 ةةيصاقلا ضرألاو ةيئانلاو ،قافآلا لهأل ةلبق وه يذلا مرحلاو ،مرحلا لهأل ةلبق وه

 يف ةباجإلا هتلباقم يف حيحص كلذو ةفصلا هذه ىلع ةعبرألا نم دحاو يف الإ

 .نيرخآ موق نم أطخلا وأ طلغلا ليبس ىلع يراجلاو .يأرلا لهأ ضعب نم يأرلا

 ةنزاوم يف هنأكف ،يأرلا يف فالتخالا نم لدعلا يف تباثلا يأرلاو حيحصلا امأو

 لزعم يف دعب كنكلو ،ترصبأ كنأ ول ،تركذ نيذلا ءالؤه قح يف ةلبقلا ةقيقح

 كلذ يف رظناف ،يناعملا نم نطابلا قئارط لزنم نع يناثملا نم .رهاظلا قيرطلا

 تادابعلا نم ىنعملا اذه يف اهنم دارملا سيلأ ،ةبعكلا يف ةريصبلا نيعب ]٥٧٤[

 رمأل ًالاثتما ،اهنم كلذ ريغ ال ،هلل ةالصلا ضرف ءادأل اهل لابقتسالا ىنعمب ؟ةلبقلا

 الو هللا عم الو ،هللا نود نم هلل دبعي نأل ال اهنيعب ةبعكلا سفن بولطملا نأل للا

 ةبولطم ريغ ةبعكلا نأل ،ىلب :لوقيف فرتعي نأ الإ اذه ىلع فيضن نأ نم دب
 ةلبقلل قتشا دقو ،ةلبقلاب ةطورشم ةالصلا تناكو كلذ ناك اذإو ،اهريغل لب اهتاذل

 يف عامجإلا يف ءالؤه ىلع ناكو ‘اهل لابقتسالاو اهيلع قافتالا لبق نم ةلبقلا مسا

 نإف ،مارحلا تيبلا ةبعكلا ىرحتي يتلا ةهجلا دحاو لك هجوتي نأ .عضوملا اذه

 اهل لابقتسالا ضرف عّيضو ةلبقلا كرت دقف ،ةةرورض ريغل دمعتلا ليبس ىلع اهكرت

 يف مث ةلبق اهلك عبرألا تاهجلا كلذ دنع تراص دق اذه ىلع سيلأ ،ةالصلا يف

 هل يه اهب ةبعكلا ىرحت نم ىلإ ةفاضإلاب ،ةدحاو لك ةيمستلاو ىنعملاب ةقيقحلا

 اذإو ،' ")هللا هجو مثف اولوت امنيأف ظ :ىلاعت هلوقل معن نم دب الو ،هقح يف ةلبقلا

 اهنإ :ةبعكلل يرحتلا ليبس ىلع .ةبعكلل ةلبقلا يف دحاو لك لاقو كلذك كلذ ناك

 قحلا باصأ دق سيلأ كلذ ىلع ةالصلا ىلصو ۔اهب اهارحت يتلا ةهجلا يه

 ةيآلا ةرقبلا ةروس ١١٥.

٣ ٤ 



 ،هللا دنع ةلبقلا يف ةقيقحلا ىلع لمعلاو لوقلا يف ،دادسلاو قدصلل قفوو دارملاو

 نم هريغو ،ًامزج هضف ءادأل ،اهلبقتسي نأ هيلع يتلا ةلبقلا يه اهنأل ،معن ىلب
 لكف ،لابقتسالا يف ةداضملا تعقوو ،لاوقألا تفلتخا نإو قرف الف ،هظم كئلوأ

 قحلاو ،قحلا ىلع مهنأل كلا دنع أطخ اهنم ء يش يف سيل ،ةقيقحلا يف قح كلذ

 لاحيف هيلإ ةفاضإلاب لك كلذك اذه ىلع نأ ىرت الأ ،هيف فالتخا ال .دحاو ءيش

 هجوتلاب ،دبعتلا موزل يف قرفلا رهاظ يف اوناك نإو .قرف الف ،لابقتسالاو يرحتلا

 تفلتخت ماكحألاو ،نيابتت لاوحألاو ،توافتت لزانملا مرج ال تاهجلا وحن نم

 يف اوناك نإو ءالؤهو ،قلخلا ال لاوحألاو لزانملا فالتخاب قلخلا ىلإ ةفاضإلاب

 نأ مهل سيلو ،قافتالا ةقيقح ىلع نطابلا يف مهنإف ،قارتفالا ةروص يف رهاظلا

 يف رهاظلا يف قافتالا راص ،اولعف نإف ،هجولا اذه يف ةهج ىلإ هجوتلا ىلع اوقفتي

 امب هجوتلا يف دبعتلا سفن رهاظ يف مهنم ألك هللا دبعت دق ذإ ،قارتفالا ريغ ةقيقحلا
 هل سيلو همزلأ امب مايقلا لك ىلعو ،رخآلا مزلي مل ام همزلأو رخآلا هب دبعتي مل

 مهنم دحاو لك لمع اذإف ،هريغ مزل امب عضوملا اذه يف مايقلا الو ۔همزال عيضي نأ

 مهنأل كلذو ،عازنلا عضوم يف عامتجا ىلع نونوكي مهنأ يف كش الف ،رخآلا لوقب

 يف رظناف ،نيقرتفم لمعلاو لوقلا يف اوناك نإو ،نيقفتم لطابلا ىلع اوراص دق

 ،لوقلا نم دحاو لك قح يف 0قحلا هللا نيد مكح يف ناك فيك ،يناعملا هذه قيقد

 نم حيحصلا هجو ىلع ناك هل لمع وأ هب لاق .رخآلا قح يف لطابلا لمعلاو

 سيلو ،ساكعنالا لئاسم نم اهنأل "سكعلا يف سكعلا ىلعو ،ريغلا نم ةياكح لوقلا

 ةكلذك لطابلاو تدحاو هسفن يف قحلاف الإو ،سانلا يف لاوحألا فالتخال كلذ

 اوناك ،هلاح يف اولخ ىتم مهنأ ىرت الأ لاح ىلع لصألا يف عيمجلا يف نافلتخيو

 يأرلا يف فالتخالا نم لدعلا يف يأرلا كلذك ،ءاوس ىلع مكحلا يف اهيف ]٥٧٥[

 هتوافت ىلع هنم حيحصلا بيوصتو ،يأرلا يف دكأ اذه :لاق نإف ،لاحلا اذه ىلع

 ؟هلدع رهاظلا يف يأرلاب فالتخالا نم حص ام ىلع ليلد كل لهف ،لقعلا ةجح نم

 نوكي نأ زوجيو نكمي لهو ،لقنلا ةهج نم هللا دنع قح هل ،هداضت ىلع هلك هنإ

٤ ٤



 ىلع سايقلا زاوج يف كلذكو ،ةقيقحلا يف قح اهلكو ،دحاو ءيش يف ةفلتخم ءايشأ

 اوتنه لقث رصبلاو ملعلا لهأ نع رثألا هب ءاج له هيف يأرلاب فلتخم لصأ

 مكنم ناك نمف إل:ىلاعت هللا لوق معن :هل لاقيف ،أ')«نيقداص متنك نإ مكناهرب

 دحأ نيب وهف .ا"«كسن وأ ةقدص وأ مايصو ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم

 ناهربلاو قح هللا دنع اهلكو ،راتخي نأ هلف ،ءاش اهيأ ،لاوحألا ةفلتخم لالخ ثالث

 نم ةلسرملا ناميألا ةرافك ىلع ةدئاملا ةروس يف ىلاعت هللا هتصن ام :يناثلا

 ريرحت وأ مهتوسك وأ مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطإ :رييختلا

 لاح ىلع زوجي الو ،أ"!“مكناميأ ةرافك كلذ ،مايأ ةثالث مايصف ،دجي مل نمف ،ةبقر
 اهنأل ،اهمكح يف دارفنالا ىلع دحاو لك الدع الإ رهاظلا يف اهتوافت ىلع نوكي نأ

 يف يه نإو ،ةقرتفم ريغ أدبأ هللا نيد مكح يفو ةقفتم ةقيقحلا ىلع ،قحلا يف اهلك
 ،لدع اهلكف ،لاقملا يف تناك ۔اهتبثي اميف قحلا يف رهاظلا هجو نم نيابتلا ةروص

 ًأمهلم نيتيآلا نيتاه يناعم يفو ،كلذ يف رظناف ۔ءيش نم لدعأ اهنم ءيش سيل

 ناهربلاو .نايدهلا نع رداصلا نايبلا نم امهلبق ام نع مكبر نم ناناه رب ،امهف

 كلذو ،(نسح هللا دنع وهف ،انسح نوملسملا هآر ام) :مالسلا هيلع ،هلوق :ثلاثلا

 عامجلا هيف حص ،حيجرلا لقعلاو ،حيجنلا يأرلاو حيحصلا رظنلاب هآر دق ام صاخ

 لوقو قحلا يف نسح .ةياورلا ىضتقم هلك ،قافتالا هيلع عقو وأ ،فالتخالاو
 نم ملعلا لهأ هنسحتسا دق امم يأرلا عضوم يف يأرلاب فالتخالا ةلمجو ،قدصلا

 يف لدعلاب رصب نم هاور دق ام هللا دنع نسحلا كلذك ،كلذ ناك اذإو ،نيملسملا

 نسح وهف ‘،مالسلا هيلع هلوق دعب هللا دنع أطخ نوكي نأ زحي مل ال ةأالدع يأ رلا

 ىلع سيل ذإ .أطخب سيل قحلا يف نسحلاو نسحب سيل قحلل أطخلا نأل ،كللا دنع

 .اقدص قدصلا قباطو ،ًاقح لدعلا قفاو ام الإ ،أدبأ عيش يف نسحلا نم حيحصلا

 ١١١. ةيآلا ةرقبلا ةروس ()

 ١٩٦. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ")

 ٨٩. ةيآلا ةدئاملا ةروس "ا

٥ 



 يف ةماقتسالا لهأ عامجإ :عبارلا ناهربلاو .كلذ فالخ ىلع هنأك ،قحلل أطخلاو

 لوقلا ىلع نيلطبملا نم مهنم اليلق الإ «نيملسملا نيدل فالخلا لهأ كلذكو نيدلا

 عضاوم يف كلذ يف مهنيب فالتخالا نم ىرج دقو ،يأرلا ىلع لمعلاو يأرلاب

 ظكلذ يف ةجح كلذ دنع قحلا لهأ عامجإب ىفكو ىصحت ال رومأ يف يأرلاب يأرلا

 .اطخ الو لالض ىلع ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم ةمأ عمجي ال هللاو ،ةمألا مهنأل

 ،قحلا نع جرخ ام نوكي ال امك ةًاقح الإ نوكي الف ،قحلاب ةلالضلا نع جرخ امو

 ابا وص قحلا يف نوكي نأ ميقتسي ال كلذلو ،ةثلاث ةلزنم امهنيب سيل ذل ةالالض الإ

 يف فيكف ،ناعمتجي ال نادض أدبأ امهنأل ،باوصو قح لطابلا يف الو ۔ًأطخو
 قحلا ىلع عامجإلا يف قحلا يف حص دقو ،انوكي نأ زاج ]٥٧٦[ يأرلا نم لدعلا

 نوكي نأ حصي دقو ةةضيرفل هموزل عضوم يف نإو ،ىلب ،هندب نم هتحايإو ،هزاوج

 لاوقألا نم ءيش يف ،تادابعلا نم ائيش دبعتلا نم ءيش يف هدابع ضعب مزلي هللا

 ىلإ بدني وأ ،همكح يف أطخ وه امب لاوحألا نم لاح يف لامعألا وأ ،تاێنلاو

 ةقيقحلا يف نكي مل ام لوقعلا يلوأل حيبي وأ ،هعم الطاب نوكي .رهاظلا يف ءيش

 ناك ول وه لب ،ادبأ هللا ىلع هللا نيد ماكحأ يف زوجي الام اذه ،لوقلا نم اباوص

 امل اذإ ،كلذك نيدلا يف كلذ ناك امك ع لاق امك ،دحاو يف الإ قحلا نوكي ال ،كلذك

 يف قح ىلع اهنإ .رهاظلا يف قحلا ىلع ةجراخلا نيملسملا ءارآ يف لاقي نأ زاج

 .أطخلاب الو ع أطخلا يف قالطإلا ىلع باوص هنأ اهنم ءيش يف الو الك ،نطابلا

 ،قحلا وه نوكي نأ لمتحي امك ،أطخلا وه نوكي نأ يأر لك يف لمتحي هنأل

 امهيأ هنأ هيف كوكشلاك ،يأرلا نم يأ رلاب فالتخالا هيف اميفو ،يأ رلا يف نانوكيو

 يهنلا يلوأ بابلأ يف لاحم دحاولا لاحلا ىلع دحاولا ءيشلا يف امهنوكل ،ىلوأ

 امإ نوكي نأ نم هلوق ىلع دب ال ناك نإو ،امهدحأب اهنم ءيش ىلع مكحلاب عطقلاو

 يردي ال ،بيغ اهلك ،باوصلاو قحلا نع ةجراخ نكت مل نإ أباوص امإو شأطخ
 نكل ،بيغلا نم هل جرخم الف ،بيغلاب اذه لاثمأ مكح نمو ،نيرمألا اهلامتحا ىنعمل

 باوصلا يناعم ىلع ةجراخلا نيملسملا نم ملعلا لهأ ءارآ نإف كلذك رمألا سيل

٤٦



 يف لمتحم هل نكي ملو ،هيلع نوكي ىتح لصأ هل نكي مل ام أطخلا امنإو ،لدع اهلك
 نكل ،كلذ يف نآلا مالكلا سيلو ،لوقعلا ججحو لوصألا ليلدب ،هداسف روهظل هداسك

 لصأ يف تباثلاو ،هنايب لدعلا يف حضاولا حيجنلا حيجرلا يأرلا نم حيحصلا يف

 الو أطخ هنم ءيش يف سيل لدع ،رهاظلا هفالتخا ىلع هلك هنإ ،هناهرب قحلا

 يبأ خيشلا لوقك رثألا :سماخلا ناهربلاو ،ىضم اميف كل تنيب ام يناعمل .لطاب

 هيف ناكو يأرلا هيف زوجي لوقلا ناك اذإ امأو] :ربتعملا يف هللا همحر ،ديعس

 دارأ ع يأرلا ماكحإ يف ءيش هطلاخي الو “باوص هلك يأرلا يف جرخي ،فالتخا

 نم انارأ ام ىهتنا ،هباوص عامجإلا يف جراخ باوص لصألا يف كلذ لكو ،نيدلا

 .أ')هلقنب همالك

 الإ نوكي ال عامجإلا نوكل أطخ هيف نوكي نأ رحي مل .كلذك جرخي كلذ ناك اذإو

 قحلاب أدهاش اذهب ىفكو اعطق اطخلا هلوبق ناكمإ نوك ةلاحتسال ،ىلاعت هللا دنع أقح

 ليلد دهاش ديزمل هيف دزن نأ ديرن انكلو ،انلوقل رسكلا مار نم ىلع انل ةجحلا يف

 يتلا نيملسملا ءارآف :هل ليق هنأ كلذو هللا ةمحر هنع هيف نأ وجرن امم رخآ

 يف هولاق ام الإ مهنم ءاملعلا يدنع اذكه :لاق ؟لدع اهلك تتبثو ،مهنيب مهل تحص

 نامض الف ،يأ رلاب يتفي نأ هل زوجي يذلا ملاعلا امأو :دمحم يبأ خيشلا لوق ،طلغلا

 قحلا نوكي ام امأو ،نيتنثا يف قحلا نوكي اميف باصأ نإ روجأمو ،أطخأ نإ هيلع

 رظنلل لمتحم هنأك ]٥٧٧[ اذهو هظفل ىهتنا هب لمع نمو ،أطخلاب كلانهف دحاو يف

 نم كلذ هئطخ يف هل نكي مل اذإ كلذك قحلا أطخأ اميف جرخي ،كلذك هنأل شاليوأت

 لوقلا فلتخا نإو ،دحاو يف الإ ،هيف قحلا نوكي نأ زوجي ال نيدلا نأل ةلدع نيللا

 نأ نكمي يذلا كلاذف ،يأرلا ىلإ نيدلا ادع امو هيف نيدلا وأ ،يأ رلاب نيفلتخملا نم

 للا همحر ،ديعس يبأ خيشلا لوق نم هوجرأ امو ،امهقوف امف ،نينثا يف قحلا نوكي

 يف كلذك هنأل ،لوقن هب نحنو حيحص قالطإلا ىلع هنإو الأ ،هيلع ديزأ الف

 ٤٧٣-٤٧٩. ص ليوأتلا قئاقح كاردإو ،ليزتتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج ،يصوذغلا ا
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 .هل ناكو هآر نم ىلإ يأر لك ةفاضإب ،ليصفتلا يف ةطيرشلا ىلعو ةلمجلا

 ىأر نم لك ىلع نأ ،قحلاب حص دق هنأل ،هيلع لمعلاو لوقلا يف نوكي نأ هيلعو
 ةدارإ وأ هب هل لمعلا موزل دنع هب لمعي نأ ،ءارآلا نم ءيشب لدع يف قحلا

 يف لدعأ وأ ،هلدع ىري ال امم ،هريغ ىلإ هزواجي نأ ،هل زوجي الو ،هل لامعتسالا

 ةريصب نع لدعألا كرات نإ :اولاق دقو .هقح يف قحلا هنأل ،لضفأ وأ ،هنم لدعلا

 يف ةفاضإلاب اذه ىلع هنأكف ،زوجلاب ذخآ هفالخ ىلع لماعلاو ،لدعلل كرات هنم

 ال ناك اذإ ةنونيدلا يف امل لمعلا يف كلذ هلاح يف هقح يف هيلع عمتجملا ىنعم

 ۔أمولم هكرتي ناك ام كلذ الولو ،هنم حصأ وأ ،هظثم هريغ ىري ىتح كلذ الإ ،ىري

 ىأر نإو «ىري اميف نوكي ،هلثم هريغ كلذكو ،أموثأم كلذ ىلع قحلا يف الو
 .امهنم دحاو لك قح يف لدعلا قحلا ناك ،لدعأ كلذ هآر ام فالخ يف لدعألا

 عضوم يف هيلعو ،ىري نأ سانلا نم لكل نأل «سكعلاب كلذ يف هيلإ ةفاضإلاب

 نأ هلو ،لدعألا كلذ نم عبتيو ،ىري ال ناك اذإ ،ىري نم رظانيو ،ىري نأ مزاللا

 ىرحت ،رصبلا لهأ نم هلدي نم ىلع ردق الو رظن هل نكي مل نإف ،لضفألا ذخأي
 الو لامهإلا ىلع ال ،كلذ يف هب ءاج ام حصأ ىلع ردق ام غلبمب هب ذخأيل ،لدعلا

 اذه يف .لاجرلا ءارآ نم يأر وأ ،لاوقألا نم ءيش ىلع لاكتالا ليبس يلع

 ةباثمب كلذ هلل نيرعلاو ةرابعلا ربعملا دقف دنع هنوكل ،لاح لك ىلع ،لاجملا

 ،اهب هللا رمأ امك ،ةالصلا ضرف ءادأل ،اهل يرحتلا ىلإ لزانلا ،ةلبقلا يف ريّحتملا

 هنأ امكو ةلبقلا ىلع لدتسملاك يأرلا يف لدعألاو ،يأرلا ىلع هريغب لدتسملاو

 يف لدعلا يف الو ،يأرلا يف هل سيل كلذكف هلثم ىرحتي رّيحتمب يدتقي نأ هل سيل

 يف امهيف ناريحلاك امهب ريصبلا سيلو ،يوقلا ريصبلا ىمعألا عبتي امنإو ،يأ رلا

 صهأرف هيلإ رظن ملعلا رونب امل ،قحلا سفن ىلإ رظنلاب ،كشلا ةلزان ،عافترا يناعم

 يف كشلا سفن ةقيقح يف زراب ريغ هيرحت يف اذهو ،هاضري هريغلو هل لدعلاب ناكو

 ةرهشلا ادع اميف سيلو .راص دق ،هقح يف رابخألاك هلك كلذ نأل ،لدعلا سفن

 هنأكو ،ءاهبو حبق نم اهب امك ،نايعلاك نايعألاب عامسلا الو ،ةربخلاك ربخلا نوكي
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 بلاطلاك ،هل همور يف نوكي ،ملعلا رونب ئيضتسملا كلذو ،عمس اذإ ،ىنعملا يف

 .اهيف كشي نأ ريغ نم ةقيرطلا دصق ىلع ،ةقيقحلا يف ىري ام دصقب ،ىري اميف

 ىري ال امل بلاطلاك «يرحتلا ىلإ لزانلا كلذ يف ريحتملاو ،ىري اميف الو

 كشلا هليازي ال ،بلط ام لاني نأ هسامتلا يف ]٥٧٨[ وجري ،ىري ال امل سمتلملاو

 هب همايقل ،كش ال ةقيقحلا ىلع قحلا يف هتباصإ يف نإف بهذ امنيأ كلذ ةقيقح يف

 ركشلا نم ناك نإو ،يرحتلا ىلع كلذ يلصملاك كش الو هيلع وأ هل ام لحم يف

 يف هيلع يذلا قحلا هتباصإ يفف ،ىرحتي ال هلابقتسا يف ألوأ ةبعكلا باصأ هنأ يف
 0هلل قحلل ةقفاوملا ريغ بولطملا لهو ،هقح يف هللا دنع قحلا وه كش ال ةلبقلا

 وأ رظنلا يلوأ نم هريغب وأ رصب نع هتاذ نم هآر ام دحاو لك قح يف قحلاو

 يواستلا عقو امهمو ،دمحلاو يدهأو ،لدعأ لدعلاب هارحتف ،يرحتلا يأرلا يف لزن

 يف اهنوكل ،ءاوس ىلع هقح يف قحلاب مكحلا يف يهف ،هعم ءيش يف ءارآلا نيب

 يف ،لمعلاو لوقلا يف ةقرتفم هريغ ىلإ ةفاضإلاب تناك نإو ،ةقفتم لدعلا يف هيأر
 ذخأي نأ هل نأ ،دمحم يبأو ،ديعس يبأو ةرثؤملا يبأ خيشلا نع ،رثألا يفو رهاظلا

 هيف زئاجلا نم سيلو .افالتخا لوقلا نم هيف ملعن الو ،لوقن كلذك نحنو ،ءاش اهيأب
 يف أراتخم لدعلا كرات ىلع مثإلا نوكي مكحلا يف سيلو كلذ ىلع ناك ام ،كلن الإ
 ول ذإ ،هللا دنع أطخ هب لمع يذلا هل فلاخملا يأرلا كلذ سفن نأ ىلع ليلد لمعلا

 لدعألا ىريو ،هاري ال نم ىلإ ةفاضإلاب ،لدعأ هآر يذلا ناكل ،كلذك كلذ ناك

 هآ ر يذلا ،ريغلا كلذل هنم أكرت لمعلاب مثأي ۔حصألا ىلع هنإف ،هللا دنع أطخ هريغ

 ءيش يف نكي ملو ،اطخ امهقوف امف ،نيلوقلا الك راصف ،لدعأ هنم ةريصب نع

 لهأ نم نيملسملا ءارآ نإف .كلذك كلذ سيلو ،قحلا يف اذه تبث ول نإ ىتح ،اهنم

 اهبيأبو اهآر نمل ،باوصلا يناعم ىلع ةجراخ اهلك .حيحصلا يف ةتباثلا ملعلا
 كراتلا مثأي امنإو ،قحلل افلاخم اهنم ناك ام الإ ،ىدتها فصولا اذه ىلع ىدتقا

 ذإ لمعلا يف هل هموزل دنع ،هيلع يذلا هضرف وه ذإ ،اهب هنم ةريصب نع اهلدعأل

 البقتسم ،هضرفل المهم هريغ ،هاريو هاري ال يذلا ،هفالخ ىلع لماعلاو ،هب لمعي

٤٩



 ام ىلع هلمعب مثأي دحاو لك ناك امبر كلذكو ،َئمع باجح وأ ۔ئوهل هريغ ضزفب

 لسعيف ،ىري ال ام ىريو ،ىري رخآلا ام ىري ال امهنم لك ناك اذإ .رخألا هاري

 امهنأ ىرت الأ ،امهنم دحاو يف الإ ،قحلا نوكي ال هنأ ثيح ،رمأل ىري ام ىلع

 لوقي ام لاح يف ،نيمناغ ،نيقحم نيملسملا نيد مكح يفو نيملاس نيملسم نانوكي

 .رخآلا هيلع لمعي ام فالخ ىلع لمعيو .رخآلا هلوقي ام فالخب ،امهنم دحاو لك

 هآر دق ام ىلع امهنم دحاو لك دمتعا اذإ امزح حصي يأرلا يف هملعن فالخ الب
 ةمرحم اذه لجأ نم ةوادعلاو ،يلو داضتلا اذه دوجو ىلع يلولاو ي بوصأ قحلاب

 ؟قحلا يف قحلا لهأ مكحلا يف اذه ىلع اناكو ،اناك ملو ؟اذه فيكف ،كلذك فوقولاو

 ملو ؟ًأ روجأم نيملسملا لوق يف لئاقلا اذه لوق ىلع قحلا ريغل قفاوملا ناك املو

 ريغب هيلإ برقتلا حابأ دق هللا نأ ىرتفا هآرو ،نود ام قحلل تفل الهف ىلع نكي

 يف هدابع نم صاوخ ىلع ضزف وأ .لطابلاب ]٥٧٩[ ةعاطلا مايق لعجو ،قح

 هكرت ىلع دعوتو هب مايقلا ىلع باوثلا دعأ وأ .نطابلا يف أطخلا وه ام رهاظلا

 نم ملعلا لهأ هآر ام نأب ليبس حضوأ ىلع ليلد حصأ نمل اذه نإ الك ،باقعلاب

 كلذل تقرتفاو ،لاوقألا يأرلا يف تفلتخا نإو ،قحلا وهف 4 اقح قحلاب نيملسملا

 ام كلذ الول ،اهعدصم قحلا نمو ،اهعجرم قحلا ىلإو ،اهعمجي لدعلاف ،لاوحألا

 لمعي نأ زجي مل قحلا فلاخ امو لالضلا الإ قحلا دعب سيل ذإ ،اهب لمعلا زاج

 نأ زوجي ال فيكف ،اهل ام قحلاب هيلإو اهلاح اذه ناك اذإو ،لاوحألا نم لاح يف

 ام عرفلا نم ههبشأ امل ظع رشلا يف سايقلل الصأ يأ رلاب هيف فلتخملاو يأ رلا نوكي

 وأ نيمألا هللا لوسر ةنس ه ،نيبملا هللا باتك نم عنملل بجوم كلانه نكي مل

 دهش ،لقع ةجح وأ ،كلذ هبشي ام وأ ،نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نم ،نيقحملا عامجإ

 الك ،الصأ ةلمجلا يف كلذ زجحي الصأ اهنم ءيش يف ملعن الو “باوصلاب قحلا اهل
 فالتخا يف ليق ام ىلإ ىرت الأ ،لقنلا حيحص تباثو ،لقعلا يف غئاسل كلذ ن

 ،رايخلاب جوزلاو ،بألا لوق لوقلا نإ ،لوخدلا لبق قادصلا يف ةأرملا بأو جوزلا

 املو بألا لاق ام ىطعأو لوخدلا ءاش نإو ،لاق ام فصن ىطعأو ،قلط ءاش نإ
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 كلذ يف كش ال و ،عيبلاب اهساقو ،هلوق لوقلا نوكي ال هل ام :لاق ،اهنع يلع وبأ لئس
 نمثلا يف يرتشملاو عئابلا فلتخا اذإ ،لاوقأ ةعبرأ ىلع هيف يأرلاب فلتخا دق امم

 طاخملا ساق فيك ،هللا همحر ،ديعس وبأ خيشلا كلذكو ،عئابلا دي يف ةمئاق ةعلسلاو

 يف فالتخالا نم ىرج ام ىرجأو ،بايثلا وأ ندبلا نم تاساجنلا ةلازإ يف قازبلاب

 نيتاهب كتيتأ امنإو ،ىصحي الف ،عستي اذه لاثمأو ،هب هل اهيبشت طاخملا ىلع قازبلا

 نيهجولا الك يف كلذل ةزاجإلا هجو ملعتل .ماكحألاو نايدألا باب نع ،نيتروصلا

 يف يل هجوتي ال ،دمحم يبأ خيشلا نم كلذ يف عنملاب لوقلاو ،ماودلا ىلع اعيمج
 لهأ نم هنم ملعأ وه نمع ،رثألا يف هدوجو كلذ حص دق ذإ اميس ،هباوص هجو اذه

 لصأ يأرلا يف فالتخالا نأب دارأ نوكي نأ الإ مهللا ۔هل هجو ال نأكف رصبلا

 باتكلا ليلدب هدنع ةماقتسالا لهأ نم عامجإلا دوجول ،لصألا يف هيلع قفتم

 يف قحلاو .رودصلا يف امل ءافشو .يدهو .رونو “باوصو قح هنأ ىلع ةنسلاو

 ىنعمو ،دحاو لصأو ،دحاو ءيش هنأل فالتخالا هيلع زوجي الو ،فلتخي ال ،هسفن

 ام اذه ،أامرج امهل ثلاث ال نائيش امهنأل ،لطاب هنأ كش الف ،قحلا فلاخ امو ،دحاو

 حيصفلا ،ةلاقم حيرص نم يتأ دق نكل .هاوس بابلألا لهأ دنع هللا نيد يف زوجي ال

 ام اذه ام هنأ هيلع هب لدتسي ام دعب ةراتو ،كلذ هلوق لبق ةرات عضوم ريغ يف

 ىفكو ،هانعم سوفنلا ىلإ رهاظلا يف قبس ام ىلع وه امنإو ،دمتعا هيلع الو دصق

 ىلإ ةرورض ]٥٨٠[ لدعلاب هعوجر ،هيلع ةجحلاب دلخملا يف هسفن ىلع ةجح هسفنب

 ةدشلاب قلعتي وه امنإ ريصعلا يف ميرحتلا لصأ اندجو انإ :لاق ثيح ،هافن دق ام

 اهب هانقحلأ ،رمخم ريغ يف ةدشلا هذه انيأر اذإف ،اهعافتراب عفتريو ،اهدوجوب دجوي

 هنكلو ،سايقلا حيحص نع رظنلا حيحص يف جراخ ريغ اذهو ێامهنيب ةعماجلا ةلعلل

 ريصملا ميرحت نأل ،لوق ىلع وه امنإو ،عامجإ الو ،قافتا ىلع ال ،هيف فلتخم

 نم يأرلا لمأ يأرلاب هيف فلتخا دق امف هب رمخم ةدارإ نود ةدشلا سفنب

 هب تلح ام لاح ىلع نوكي نأ هبشي الو ،ةدارإلاو ةدشلا هيف عمتجي ىتح نيملسملا

 ام هقحليو ،اهنع درجملا ريصعلاك الإ ،ةدارإلا كلظ ريغ ىلع لالحلا نم ةدشلا هذه
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 نم لاحناام ليلحت يف كلذكو ،هظم وهف ءيشلا هبشأ ام نأل .فالتخالا نم هقحل

 دلجب كلذل ،هتمرح عافترا يف هسايقو ،هيف فلتخا دق امف شالخ رمخم نم هنع ةدشلا

 نم هيف حيحصب سيلف ،قفتم لصأ هنإ :ةتيملا دلج يف هلوق كلذك ،غابدلا دعب ةتيملا

 ىكح دقو ةياورلاو يأرلاب هيف فلتخملا نم هنأل .سايقلا هب مزل يذلا غابدلا دعب

 نم اذه سيلأ ؟اذه فيكف ،هسفنب هيف انباحصأ نع فالتخالا عضوملا اذه ريغ يف

 ،هلوق نم رخالا يضتقي ضيقن هلوق نم دحاو لك الب ؟لوقلا يف ضقانتلا حيرص

 نإف ،هنم جراخلا ناك نإو ،نيدلا نم هيلع قفتملا ريغ هيف يأرلا يف فلتخملا نأل
 ةلخلا سفن لخلا نم مث ،دوصقملا هلاثمأو اذه يف سايقلا يف سيلو ،عرف هلصأل

 ،ظدلج هنإ ،دلجلا يف هيلع هتاذ يف قفتملا امهنم لك نوكيل ،دلجلا سفن دلجلا نم الو

 نيرهوجم هباشي .امهنيب ةسياقملا يف امهنم بولطملا الو لخ هنإ لخلا يف الو

 كلذ نم بولطملا امنإو ،هيف امهنيب اميف ةهباشتم ال كلذ نإف ،نيتاذلا سياقتو

 عافترال و ،ةراهطلاو لحلا يف نيمكحلا يواسيو ،نيينعملا يف لامتلا نوك دارملاو

 امهنأكو امهنم هصخي لب الك ،امهيف ةمرحلا بجومو ،امهنع ةساجنلا ضراع
 لكف ،امهب عامجإلا يف ضراعلا ماد ام هنكل ،مكحلا يف ءاوس ىلع ىناعملا هباشتل

 غابدلا دعب .رخآلاب امهنم سايقلا امنإو ،سايق الف همكح يف هسفنب مئاق لصأ امهنم

 .هيف فلتخم ىلع هنكلو ،عرف امهنأل ،ةرمخلا ذيبن نم ةدشلا لاوزو ،ةتيملا دلجلاب

 امهدحأل درم الو ضعب امهضعب امهل ةرظانملاو ةلباقملا نوك ناك ثيح نم

 عمجأ ام لاح يف هيلع عامجإلاب قفني ام لاح يف ،رخآلا نع هيف فلتخي ام لاحف

 فالتخالاو يأرلا ناك ۔ هب ام دوجوب هنم فلتخيام لاح يف رخآلا ىلع هيلع

 بالقنالا نوكل كلانه .رخآلا نود ةراهطلاو لحلا يف امهدحأ يف نوكي يأرلاب

 ةاكزلا ىنعمب ،امه نيذلا اذه يف غابدلا ديزم نم وأ ،اذ يف نيعلا يف بالقنالاب

 الإ نوكي ال ةةساجنلاو رجحلا يف لصألا ىلع مث ،هئاقب نوكو ،يأر ىلع امهيف

 يف عامجإلاب ال ،عامجإلا عضوم يف فالتخالاب مكحي نأ زوجي الو .لوق ىلع
 يف ةضقانملا نم همالك يف خيشلا اذهل جرخملا دجأ مل كلذكو فالتخالا عضوم

٥٢



 ]٥٨١[ هيلع حص ،امهدحأ نع عوجرلا ىنعم ىلع هنم كلذ نكي مل هنأكو ،هماكحأ

 هريغل رهاظلا ،هنع نطابلا يف هيف ةقيقحلا ىلع وه امم ،عنملا ىلع رهاظلا يف هنأ

 .أ')ملعأ هللاو يردي ال ثيح نم هلعلو

 عضوم يف يأرلا لهأ نبي يأرلاب فالتخالا هيف ام يف هنم قافتالا ىوعدل هنأكو

 ،قفاو ام الإ سبرطضبلا هنأل ۔ءيشب سيل كلذ لكو ،كلذو نم برقي ،يأرلا

 ليبس ريغ يف ددرتم هنأب ،هيلع ةلدألا حضوأ نم ناكو ،قباط نيملسملا راثآلاو

 موقلا نع فاعرلا مد يف يذلا فالتخالا دعب ،هاوعد نم ناك ام ،كلذ يف ىده

 لصأ يأو ،ةضاحتسالا يهو هيلع قفتم لصأ ىلع ساق دق لكو ،هلوق يف هاكح

 ةضاحتسالا مد ةراهطل ناك نإف ،سايقلا ةضاحتسالا يف هل حصي ،هتراهطب لاق نمل

 جرخم نم جراخ هنأل هنع جرخملاب ةساجنلا هتضراع امنإو ۔هعم لصألا هيف

 نم جرخ هنكلو «لصألا يف هلثم كلذف ،هتساجنل ةلعلا وه جرخملا ناكف ،تاساجنلا

 هتاذل سجن وه امنإ هنأل ،لطاب كلذف ةراهطلا نم هلصأ ىلع ناكف رهاظ عضوم

 يف ملعأ الو ،كلذك فاعرلاو ،“تاراهطلا نم هتضراع امل ،تاسجنملا نم هريغل ال

 نم امهنأ يف هملعأ ،امهيف فالتخالا امنإو ،أفالتخا لوقلا نم قحلا لهأ نيب اذه

 .الف ةراهطلاب لوقلا يف امأو .اعيمج اذهو اذهب امهيف ليق دقو ،الوأ حوفسملا

 هنأ ةضاحتسالا مد يف لوقلا نكل ،سايقلا يف درت الف ،ج رخي ،امهنيب اميف ةهباشملاو

 لصأ يأو «لطاب هنأل ،دودرم لدعلاب هنأكو ،سابتحالا رهاط ،جرخملاب سجن

 ريغب عرفل دوجو ال ذإ ،ىلع الك سانلا نم همار نمل ،هب سايقلا حصي لطابل
 سايق هنأك هب سايقلاو هل لصأ ال لطابلاو «ساسأ ريغ ىلع ءانبل مايق الو لصأ

 .هلك موقلا نم ةضاحتسالا مد يف فالتخالا ناك ول لب ،همساك هنأل ءيش ريغ

 لصأ ىلع الإ هلوق ىلع فاعرلا مدلا ذإ هب سايقلا ناك امل باوصلا نم جرخيال

 ،مسالا يف هيلع عمجملا ناكو ،أدحاو هسفن يف ناك نإو هنأل ،اذه يف هيف فلتخم

 )( ص هسفن ردصملا ٤٧٩ - ٤٨٣.

٥٢٣ 



 الأ مكحلا قيرط نم هيف فلتخملا وأ ،هيلع قفتملاب هل ةيمستلا يف كلذ قحلي امنإف

 اناك ،ةفاضإلا نم ادرج امهم امهنأل خعضوملا اذه يف امهنم بولطملا وهل هنإو

 ةسياقملا نم دارملا يف انعم رظنلا يف قبي مل هنأكو ،امهل ةيمستلا يف ىمسم ىلع

 هتراهط يف فالخلا لهأو ،امهيف ةساجنلا وأ ،ةراهطلاب مكحلا جارختسا ريغ .امهنيب

 ىلع ناك ،اذه دمحم وبأو ،ىوري ام حص نإ ،ىوري اميف فالخ ىلع ،هتساجنو

 عامجإلاو ،ةنسلاو .باتكلا ليلدب ۔حيحص كلذو ،ةراهطلاب امهيف لاق نمل ةئطختلا

 ظةراهطلاب فاعرلا مد يف لوقي نم لوق يف ،هلوق ىنعمب هل فيك نكلو ،كلذ ىلع

 يأف ،هيلع قفتم لصأ ىلع سايق هنإ ءةضاحتسالا مد لصأ ىلع أسايق جرخملا

 نم ههبشأ اميف هب مكحي سيل ،ةمكحلا دارم لصألاو .لصألا يف ةمكحل قح لصأ

 ةجحلاو ،ةدساف ةلعلاو ،لطاب مكحلاو ۔همكحل سايق يأو ،امهنيب ةعماج هلعل ءيش

 ةفاضإلاب ،هيف رظنلا يف قافتا يأو ،ًالطاب الإ نوكي الف «لطابلا هبشأ امو ،هتضحاد

 ىتح ،مهنع هسفنب همكح يف مهنيب فالتخالا ىكح ]٥٨٢[ دقو ،رهاظلا يف مهيلإ

 حص دق ،هيلع قحلاب رظنلا يف هيلع قفتم لصأ ىلع مث ،هب مهنم لك ساق دق نوكي
 سايقلا ناك هنألو ،اذهب فلتخم لوقلا اذه ذإ ،هدنع هيلع قفتم لصأ ىلع هعم هل

 ىنعم هيف حصي ملو قافتالا ىنعم هيف جرخ ،همكح ىلع قفتم دحاو لصأ ىلع

 بلقني نأل زوجي الو لصألا يف دحاولا مكحلا نأل هدحو هب فالتخالا جورخ

 يف ةدعاق ىلع دعب رقتسم ريغ كلذ هلوق نإ ،ملع هلك اذهبو ،عرفلا يف نينثا

 بلطي ةدئاف يأو ةريغ ال ةضاحتسالا سفن ةضاحتسالا نم دارملا هلعلو ،لدعلا

 وأ ،اهتساجن يف اههبشأ اميف يرجت ،نأل اهيف مكحلاو ،ةدارإ نود اهنم اهب ةسياقملاب

 مد يف لوقلا نم حيحصلاو ،دارملاو بولطملا وه كلذ نإ الك ،اهتراهط

 ىلع ناكو لصألا يف امهتساجنب مهنم لوقي نم لوق ،فاعرلاو ةضاحتسالا

 سايقلاب جرخو ،ههبشأ امو دحاو لصأ امهنأكو انباحصأ نم قحلا لصألاب قافتالا

 مكحلا دوجول هب نوكي همكح يف هيلع قفتم لصأ ىلع سايق كلذب مكح ىنعم هيف

 ناك اذإو ةالصأ هملعن لخدم مهعم هيف فالتخالل سيل شًامسج هتاذ يف هتساجنب

٥٤



 نيأف ،ةراهطلاب لوقلاو ريغ ال قحلا لهأ نيد يف قحلاب جرخي ،اذكه امهيف لوقلا

 هيف لوقلاو ؟يأر فالتخاو قافتا يف هب ساقملا ةراهطب لوقلا يف قحلا عضوم
 لهو ههارأ ال ينإف ،هايإ ينورأ ؟لطاب هنأ يف قحلا لهأ نيب فالخ ال ،ةراهطلاب

 ملعن ال شالك ؟هآر قحلاب فالتخاو ،قافتا يف قحلا لهأ نم أدحأ نأ قحلا يف حص

 الو ،نيمدلا نيب ةهباشملا الو ،نيدسجلا نيب ةسياقملا يفن دارملا سيلو ،كلذ

 قحلا يفن دارملا امنإو ةةساجنلا يف نكلو ،عاوس ىلع امهنإف ،نيمكحلا نيب ةاواسملا

 مكح ناك اذإ هنأل ،دساف هنأب هيلع سيق اميف ،همكحب مكحلا يف مكحلاو ،ةراهطلا يف

 سايقلا هيف زوجي اميف ،سايقلاب ءيش نم ههبشأ اميف يرجي سيل ،دارملا وه ءيشلا

 نأ لطابلا نمو ،لطاب هنأل ،لاح ىلع هيف هب قلعتلا رجي مل ،ًالطاب مكحلا يف ناكو
 هنأل ،هب سايق الو ،هل مكح الف ،هلطاب لدعلاب كلذ حص دقو ،لطابلاب ءيشب مكحي
 .أقوهز ناك لطابلا نأل ،لاح لك ىلع قهاز وه ذإ ،ءيش ال هنأك ،ةقيقحلا ىلع
 نم لدعلاب برقي ،كلن يف ىنعم ةقيقحلا يف دمحم يبأ لوقل هيف ملعأ ال كلذلو

 .أ')لعأ هللاو باوصلا

 حيحص كل فشكناو ،هلدع رون كل حضتا ام الإ ذخأت الو ،هلك اذه يف رظناف

 هللا ىلإ ريقفلا بحملا نم .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ،هللاب قيفوتلاو هلضف

 .(" يصورخلا ىيحي نب كرابم نب سيمخ دعاج

 الإ حصي ال سايقلاو :دمحم يبأ خيشلا لوق يف يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق

 يناعم ىلع نيدلا نم ةجراخلا عورفلا يف هانعم ناك نإف ،هيلع قفتم لصأ ىلع

 مل نكل ،لوق اهيف قبس وأ ،يأرلا لهأ نم لوق اهيف قبسي مل يتلا ،داهتجالاو يأرلا

 نم اهلثم يف يأرلا لهأ نم لوق هعم حصو ]٥٨٣[ شةثداحلا كلتب يلتبملا عم حصي
 ناك اذإ ،همار نمل سايقلا عنمي نأ يل نيبي الف ،ةلع وأ ،ةفص وأ ،ىنعمب لزاونلا

 ۔٥٨٤-٣٨٤ ص هسفن ردصملا ()

 ٤٨٥. ص ،كفسفن ردصملا )٢)

٥ ٥ 



 لوقلا هيف قبسي امم ائيش ةلزانلا كلت هبشت مل اذإ هنأ امك ،سايقلا هيف زوجي امم
 هل زاج يأرلاب لوقلا هل زوجي نمم هب يلتبملاو ،يأرلا هيف زوجي امم ناكو ،يأرلاب

 هل حرشناو ،هباوص هل نابو ،هيف يأرلا هجو رصبأ اذإ .يأرلاب هيف لوقي نأ

 ساقي هنأ رثألا ءاج دقو ؟هظم وه ام ىلع هساق اذإ فيكف هبلق هيلإ نأمطاو ،هردص

 سايق ،أدهاشو ةجح ىفكو هيلإ ءايشألا برقأ ىلع ملعلا لهأ نم لوق هيفوتسي مل ام
 دق يأر ىلع ،اهل نيسئاقلا لبق لوق اهيف قبسي مل يتلا ،عورفلا ضعب ءاملعلا ضعب
 نإ ،كلذ كيلع بيغي ال نأ وجرأو ىصحي ال اميف يأرلا لهأ نم لوق هيف قبس

 نم لوق يف تركذ دق امو ،ثألا ءاج اذكه ،هلثم وهف ءيشلا هبشأ امو هللا ءاش

 ىلع داز ام كلذكو ،هللا دنع أطخ امهدحأ نأ كش ال ،يأرلاب هيف فلتخا ام لوقي

 يل نيبب مل الدع اهلك رهاظلا يف تناك ولو ،دحاو يف الإ ،قحلا نوكي ال ،كلذ

 ىلع جرخي هانعم ناكو ،اضعب هضعب ضقنب لوقلا ناكو ،لئاقلا اذه دارأ ام ىنعم
 مهيأب ،موجنلاك يباحصأ) :مالسلا هيلع ،يبنلا لوق لاطبإو نيدلا نم يأرلا لاطب
 دقو ؟هللا دنع ةقيقحلا يف ائطخم ،رهاظلا يف ًايدتهم نوكي فكيف ،(متيدتها ،متيدتقا

 انكو موقلا منغ هيف تشقن اذإ ثرحلا يف نامكحي ذإ ناميلسو دوادو :ىلاعت هللا لاق

 بيصملاو يطخملا عيمجلل ًاحدم لاق مث ،أا)«ناميلس اهانمهفف نيدهاش مهمكحل
 مهلك اوناك اذإ فيكف ، يأرلا يف أطخلا يف اذهف أ" )املعو ًأمكح انيتآ الكو
 لوقلا اهيف زوجي امم ناكو ةثداح يف سفنأ ةرشع فلتخا اذإ تيأرأ ،نيبيصم

 دحاو لك لاقو رصبو رظنو هقفو ملع لهأو يأرلا لهأ نم مهلك اوناكو ،يأ رلاب

 تناكو ،مهلك اوفلتخا لب .دحاو ىنعم ىلع مهنم نانثا قفتي مل ۔هرظن داهتجاب مهنم

 وأ ،اهب لماعلا نوكي نأ زوجي لهف ،ةيواستم لدعلا ىنعم ىلع ةجراخ اهلك مهليواقأ
 مالسإلل هردص هللا حرش نمف :ىلاعت هللا لاق دقو ؟هللا دنع ًائطخم ،اهنم ءيشب

 ٧٩٧٨. ةيآلا ،ءايبنألا ةروس)

 ٧٩. ةيآلا ،ءايبنألا ةروس"

 ٥٦



 .ةقيقحلا يف هدنع ايطخم هبر رون ىلع ناك نم فيكف أ)«هبر نم رون ىلع وهف

 لدع نايبو .'")«مالسإلل هردص حرشي ،هيدهي نأ هللا دري نمفلظ :ىلاعت هللا لاق دقو

 ول هلوق يف .ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاق دقو ،اهل ردصلا حارشنا ليواقألا

 ،بلقلا نع بلقلا هيلإ نأمطا ام) هلوق بسح ىلع ناكف ،ربلا نع هلأس دقو رصبأ

 ال بلقلاو :ملعلا لهأ ضعب لاق دقو (روجفلا وهف ردصلا يف كاح امو ربلا وهف

 بولقلا هركتنت ركنملاو .بولقلا هفرعت فورعملاو .ركنم وهو ،ربلا ىلإ نئمطي

 نمو ؟هللا دنع فورعم وه ام ركنت وأ ؟هللا دنع ركنم وه ام بولقلا فرعت فيكف

 هللا دنع كئلوأف ةداهشلاب اوتأي مل نإف لط:ىلاعت هللا لوق ،لوقلا اذه لاطبإ يلع ةجحلا

 .ةرهاظلا ةجحلا مهتفلاخمل ،نيبذاك قدصلاب مهتداهشب اوراص فيكف أ"«نوبذاكلا مه

 هنأ يباسح يفو ،رئارسلاب مهدبعتي ملو ،مهلرهظأ الإ ،ةدابع هللا ]٥٨٤[ دبعتي مل اذإ

 ينعم ىلع ةجراخلا ءارآلا يف ةجحلا نمو ،يناعملا هذه لاثمأ مكيلع بيغي ال

 نوكي ءيش اهيف سيلو ،ىلاعت هللا دنع قح اهلك اهنأ .قحلا ةباصإل رظنلاو داهتجالا

 لاثتماب صاع ريغ ،هلل عيطم ،اهنم لدعلا ةباصإل دهتجملا نإ ،ىلاعت هللا دنع أطخ

 هملعل ،أُ)«“مهنم رمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو :ىلاعت هلوقل ،هرمأل

 .هقح يف قحلا نأ كش الف هنم هملع ام مهنم ملع نمف ،مهنم نوطبنتسي نيللا

 هردص قيضل . لطاب ريغ قح يف ناك نإو كل هردص حارشناو هايا هملع غولبب

 ريغب هللا رمأي نأ لاحمو ،هقح يف لطاب هنأ كش الف ،ه ردص هب قاض امو ،كنع

 نم وه امنإ أطخلاو أ")«“ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا ناه :ىلاعت هلوقل ،لدعلا

 ال ام للا ىلع اولوقت نأو ءاشحفلاو ءوسلاب مكرمأي امنإ :هلوقل ،ناطينشلا

 ٢٢. ةيآلا ،رمزلا ةروس )١)

 ١٢٥. ةيآلا ،ماعنالا ةروس ا"

 ٣. ةيآلا ،رونلا ةروس (٣)

 ٨٢٣. ةيآلا ءاسنلا ةروس (

 ٠. ةبآلا لحنلا ةروس اا

 ٥٧



 لدعيل كلذو ،ءارآلا نم لدعلا ريغ ىلإ انلودع هملعن ال امب لوقلا نمو .(')«نوملعت
 ريغ كلذ نم ءيشب لمعلاو ،انرودص هب حرشنت ملو ،انسفنأ هب تقاض ام ىلإ

 ،ىمعلاو ىوهلا ليبس ىلع انرودص هب تحرنشنا ام وهو ،لدعلا ةباصإل انم يرحت

 لاوقألاو ءارآلا نم انرودص هل تحرشنا ام لمعب ،ىلاعتو كرابت هللا اندبعت دقف

 دق ىلاعتو كرابت هللا نأل ،انريغ رودص هب تقاض نإو ،يأ رلاب اهنم فلتخملا

 هردص قاض نم قح يف الطاب ناك نإو .انقح يف اقح كلذ نوكيف ،كلذب اندبعت

 دق كلذكو ۔اهنم انريغ هب دبعت ام فالخب هب ىلاعتو كرابت هللا اندبعت ام نوكيف

 انقح يف نوكيف الإو ،انرودص هل حرشنت ملو ،انسفنأ هب تقاض ام كرتب هللا اندبعت

 ناك نإو ،هنع اناهنيو ىلاعتو كرابت هللا نأل ،انريغ قح يف أقح ناك نإو شالطاب

 هب امع اناهنو ،انريغ هنع ىهن امب انرمأي نأ هللا ملع يف زوجي دقو .انريغ هب رمأ

 .(")ىلاعتو كرابت ،هتيصعم نع ءاهتنالاو يهنلاو لاثتمالا الإ انل سيلو ،انريغ رمأ

 قحلا ةقفاومل ًأسامتلا نكلو “بيغلا ملعل نيطاعتم انسل ،اذه انباتك يف هانركذ دق امو

 ةتبتك اميف ريظن وأ ،اهب اندهشتسا يتلا دهاوشلاو ،اهيلع انللد يتلا لئالدلاب كلذ يف

 .ا"قحلا قفاو ام الإ هنم لبقت الو ،كل

 ام ىوس ،أئيش هنم لدبأ ملو ريغأ مل ،هنيعب يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق ام اذهف
 امهدحأ ،نيترم يلإ هباتك لصو هنأل .نيتعقرلا رخآ يف ترخأو ،مالكلا يف تمدق

 دازف ،ةلأسملا هذه يف انأ هتفلأ ام ىلع ،ىلاعت هللا همحر ،فقو ام دعب ىرخألا لبق

 م٥دقي نأ ىلوأ وه ام ميدقت تببحأف ،ىرخأ ةعقر يف يلإ ةدايزلا لسرأو ،هلوق يف

 خيشلا ينرمأ دق ذإ كلذو ،امهنم ريخأتلاب قحأ وه ام ريخأتو ،امهيف يناعملا نم
 نوكيل هتلأس اهيف كلذ تفلأ يذلا انأو ملعلا ديرأ ثيح ةدايزلا لخدأ نأ هسفنب

 ةرخآلل دهشي امهنم دحاو لك نيباوجلا نيذه نأكو ،يل دهاشلاك هتلق امل هباوج

 ١٦٩. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ()

 ٤٨٥ - ٤٨٧. ص ،ليوأتلا قئاقح كاردإو ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج «يصوزغلا ("
 ٤٨٧. ص هسفن ردصملا ا"

 ٥٨



 ىلإ ]٥٨٥[ ريقفلا بحملا نم مالسلاو .لاح لك يف دمحلا هلو “كلذ ىلع هلل دمحلاف

 .(")يصورخلا كرابم نم سيمخ نم دعاج لا
 :هعماج يف دمحم يبأ خيشلا لوق نع لئاس لأس نأ ،هللا همحر هباوج نمو :ةلأسم

 الو ۔الصأ نوكي الف ،هيف فلتخا امو ،هيلع قفتم لصأ ىلع الإ حصي ال سايقلاو

 .(")هيلع ساقي

 ال قحلاف لدعلا رهاظ يف جرخف حص نإو يأرلا فالتخا يف لوقي نم لوق نعو

 ةرابع لصألا يف سايقلا نإ :هل لاقيف .هللا دنع أطخ هاوس امو ،دحاو يف الإ نوكي

 لوهجملا مكح جارختسا :يهقفلا عونلا يف هب دارملاو .نيمولعم نيب ةسياقم نع

 ،رثكأو نيتمدقم نع هنوفلؤي ،يقطنملا عونلا يف يفسلفلا سايقلا مكح اذهو ،مولعملاب

 هجئاتن يف بابلألا يلوأ دنع كش الو رهظيف ،جاودزالا دعب جاتنلا امهنيب نم جرخيل

 هنوكل ملسف شأطخلا نع نزولا يف سرحو مكحأ امهم كلذك اهب لمعلاو ،قح اهنأ
 نوكيو مكح رهاظو .رهاظ ىلع هب علطي ،ناه ربلا حيحص نازيملاك لاثملا يف

 هنع ىمع نمو ،هرصبأ نم كلذك هفرعي دادسلا نم هومارأ يذلا دارملا بسح ىلع

 يف هنم دوصقملا سيلو ،عستي هماكحأ عيرفتو ،هماسقأ عيزوت ىلع لوقلاو .هركنأف

 مولعملا مكح جورخو ،هقفلا عون نم هددصب نحن يذلا هجولا ريغ .عضوملا اذه

 ،ناك ةلاح يأ ىلعو ،ناك ام فيك ساقي هب يذلا «لوهجملا يف سايقلل بوصنملا

 ام عيمج يف امهنيب كارتشالا مكح بجوملا ،امهل ةعماجلا ةلعلل ءاوس ىلع نانوكيف

 سايقلاو ،هتلعل مولعم ،هب اهل عنام هيف اهنايرج نم حنمي مل ام ۔ءيش نم هيف اهسسا

 عاونأ ةلعلاو ةزئاج ريغ كلذك ةلعلا نم هدرجت ىلع هلكو ،ةدع هوجو ىلع ةهيشلاب

 .هيف فلتخمو .هيلع قفتم :نيبرض ىلع ةلمجلا يهو ،اهنم عون ةطبنتسملاو

 ٤٨٧. ص هسفن ردصملا ()

 ٤٨٧. ص هسفن ردصملا ")

 ٥٩



 ،يأ رلا ىلع ملعلا لهأ عمجأ ول .كلذك يأرلاب ةجرختسملا ةيرظنلا تامولعملاو

 ءايشأ ىلع قافتالا عقوف ،[يأرلا] عضوم يف ،يأرلا ىلع لمعلاو ،يأ رلاب لوقلاو
 ىقتلاو ملعلا لهأ نم أدحأ نأ ملعن الو .ةمحر ىرخألا يف فالتخالاو .ةمعن

 ندل نم هلعاف ىلع أطخلاب نيدلا يف مكحو نيهلئاق ىلع نيدلا يف ركنأ ،ملحلاو
 .لاح لك ىلع ةمعن يفاوي أدمح هلل دمحلاو ،اذه اننامز ىلإ ىرج ملهو ةباحصلا

 المعو ،ًامكحو العفو شًألوق ،هيلع ةمألا تعمتجا امل ،باوصو قح هنأ ال ولو

 لوألا ناك اذإو .ناهرب اذإ هيف ام نأل كلذو ،ةنسلاو باتكلا كلذ ىلعو ،املعو

 يف مزليو يأرلا عضوم يف زوجيو حصي ،ثداوحلا يف يأرلاب لوقلا ناكو ،كلذك

 اهيف تأي مل ليواقأو .يأر يذ دحأ يأرب الوق هيف يتأي دق نم ىلع ،هموزل عضاوم

 اميف همكح يرجي نأل عيش نم هبشأ امل سايقلا عنمي فيكف ،ءاوس هلكف ۔ءيش

 .هملعأ الو ،اذه ىرأ ال ينأكف ،لدعلا ىلع رهاظلا يف ناك نإو .هيف هاواسف ُبشأ

 اميف همكح جورخو .هضرف عضاوم يف هموزلو هتحابإو ،هزاوج الإ نيبي الو

 يف ءاوس هلكو ،قرف الف ،لدعلاب هيف فلتخملاو .قحلا يف هيلع قفتملا ناك ههبشأ

 تلد دقو .هم وهف ،ءيشلا هبشأ ام نأب .لوقنملا ]٥٨٦[ حيحصو لوقعملا حيجر

 ال ذإ ۔عيشلا نكامأو ىتش عضاوم يف رايخألا نيملسملا نع راثآلا يف صوصنلا

 عنملاب هملعن :دحأ لقي ملو ،أعيمج اذ وأ اذه ىلع اوساقو ،كلذ اولعف دق مهنأ يصحت

 فيكو ،يه ام هدارم ةقيقحب ملعأ هللاو ،اذه دمحم ابأ الإ فالتخالا عضاوم يف هنم

 ملسملا ءارآ قفاوي هيلع عقو دق ام ناك نإف ،هيلع قفتملا ىلع هلوق قلطم يف يه

 ام ىلع سايقلا نم عنملاب هل فيكف الإو ،هيلع اهلهأ نم عامجإلا ريغ نم ءيش يف

 ظدعب هوجولا لمتحي ام كلذ نوكي ؟امهنيب قرف الو ،ءاوس ىلع امهو هيف فلتخا دق

 اذه يف نأ امك ،عفدي الف ؤ يأ رلاب لوقلا هيف زوجيو ،عنمُي الف ،رظنلا هيف نكميو

 نم رأفلا روس ةساجن يف هدروأ امب هل فيكف عامجإلا هب دارأ ناك نإو ،كلذك
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 كلذكو ،سايقلاب عابسلا نم هدنع هدع هنأ ،سانلا نم هآر نمع هيف هلوقو ،لوقلا

 يف رظنلا لامتحا نع امهالكو هحرط ةساجن يف جاجدلا ىلع يلهألا مامحلا ةلمج

 ،هب رأفلا ساقني ال ام الإ نيدرجم ريغ يأرلاب امهيف فالتخالا يناعم لوخدو يأرلا

 نم وه ام ،هدارم يف ناك اذهو .اهراوسأ ةساجن ىلع قفتا يتلا عابسلا عاونأ نم

 ىلع لمتشي ،هلوق رهاظ ىلع ناكو ،هلوق يف ربعلا مدعل سيل عضوم نيرمألا نيذه

 اذه الولو ،نيلاحلا نيب ةضقانملا نع هل جرخي ال ،امهيلك يفو ،ًاعيمج نيينعملا

 مال ،همزجو هسايقب هساسأل همده نكل ،هنع سايقلا يف ايناث هنم ايأ ر دعي ناك امبر

 اهب نظلاو ،نيرمأ دحأ يف ةطولغالا نم دب ال هنأ ىلع هيلع لد ككسأفب هسأر

 يف أمزج فالتخالا لمتحي ال يذلاو .قافتالا ىلع كلانه مزج هنأ هللا دنع ملعلاو

 يف ىضم دق كلذو ،طلغ عون هنأكف ظةتيملا دلج غوبدم يف هب حرص دق ذإ ،كلذ

 .هلصأ يذلا ساسألل هيرمأ دحأ نم هنم دب الف ،لاح لك ىلع ،ىلوألا ةلأسملا

 لهأ ىلع لاكشإ اذه يفو .رخآلا ضقن امهنم دحاو لك نأل ،هلصف يذلا سايقلاو

 ،كلذ هسايق ناك امل هنإ :لاقي ،ناب يذلل امهيف فشكلا نم دب الف ،ىمعلاو فعضلا

 ال ،قحلا يف باوصلا يناعم نم رظنلا يف جراخ ريغ هيف فلتخم ىلع ناك نإو

 داسفلاف «مرج ال .رصبلاو ملعلا لهأ نع ،رثألا يف ءاج امل أقفاوم ناك اذإ اميس

 يف اورظناف .باوصلاو قحلا هل دهشي ىتح ،ىجحأ هب لمعلا كرتو ،ىلوأ لصألاب

 قحلاب هل فشكناو ،هباب هل حتفناو ،اذه ريغ هل ناب نمو ،بابلألا يلوأ اي ،اذه

 نيب عمجلا يضتقي .نيبم ناطلسب نييبتلا نم هيلع تأيلو ،هيف لقيلف ،هباوص

 هل قحلاو .عبتن هنسحألو عمسن هلوقل انإف ،نيلاحلا نيب ةافانملا يفنيو نيرمألا

 ةرباكملا ليبس ىلع ،داسفلا لهأ نم ناك نم وأ ،نانجلا يمع آلإ هركني الو ،ناهرب

 ةوسك هيلع الإو عرزي ثيح نم زربي ال هنأل "سمأ ىضمو ،سمشلا ركني ،دانعلاو
 .اذه يف اذهب هل ينإف نكلو ]٥٨٧[ .راصبألا يون نم دحأ ىلع ىفخي الف ،هراونأ
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 لوصحمل .لاصألاو ودغلا يف ،لاصتالا لاصو ىلإ لوصولا ليصحت لوصحو

 نم هيلإ ىعسف ،لاحملا لاحمب هيلإ لوحي نأ الإ لاح لك ىلع ،لاني ال ام لانم

 نإ مهولأسف ،نوكي نأ نوكلا يف نكمي كلذ نوك ناك نأ ،مدعلا نيدايم يف ،مدق ريغ

 نم هيلإ امف ،.ةجحم الو ةجح الو ليلد الف قيرطلاو قيفرلا زع دقل .نوقطني اوناك

 رارقإلاو زجعلاب فارتعالا ريغ رزو الف .رظن الو رثأ الو ريخ ال الك ،ليبس

 نم مكعم انأو اودهشاف ،يفخ ال حضوأو ،َيلج ءيش اذه نإ هلهأل قحلاب

 ،هكلل ةداهشلا اوميقأ ،نوملعت متنأو قحلا اومتكتو ،لطابلاب قحلا اوسبلت الو ،نيدهاشلا

 مكاخأ اورصناو ةلاقإلا هيف نوجرت ال موي يف ةلاقملا اوقتاو ظةدابع عون اهنإف

 ةيمحلاو مكايإو ةًامئال ناك نم ةمول هللا يف مكذخأت الو ،ًاملاظ وأ ناك ًامولظم

 وأ ،ناودعلاو يغبلا لهأ ناك ثيح ،هعم نوكلاو قحلا نع مكندصي نأ وأ ،ةيلهاجلا

 .هقاذم يهللا يف الح نإو ،ىوهت ام ىلإ سفنلا ةحماسمو ،ىوهلا ىلإ ليمل
 لكأملا هنإف ،قحلا عابتا يف قدصلاب مكيلعو ، هبغو ىبد هنإف .هقارف باوصلاف

 نيأ ،هودمحت بيرق نع هوردابف ،قاذملاو مفلا يف ناك نإو ،يرملا برشملاو ينلا

 مكادانو ،يعادلا مكح دقف ،يعاسملا نسحأ ىلإ يعاسلاو ،يعارملا بيطأ ،يعارملا

 ۔أ')«“نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايلط :لاقف ،يدان لك يف يدانملا

 الو ،هبر هللا قتيلو ،هتنامأ نمتئا يذلا دؤيلو عمسم اذ مكنم ناك نم مكنم عمسيلف

 همصخو هبلق مثأ هنإف اهمتكي نمو ،اوعت اذهل متنك نإ ،هوعد ام اذإ ةداهشلا بأي

 مكنمرحي الو ،ىلوأ ىلوملا قح نإف ،ىبرق اذ ناك ولو ،اولدعاف ،متلق اذإو ،هبر
 يبأ نع قحلاب اذه سيلأ ،ىوقتلل برقأ وه اولدعا ،اولدعت ال نأ ىلع موق نانش

 هنأ امبرلو ،ىلب اذه عم اولوقي نأ الإ ،۔ىجحلا لهأل صيحمال هنأكو ،ىكحي دمحم

 ،لوازي هتابثإل هلو ،لواحيف ،لواقي هيلعو .لبق نم بصعملا هلوقل ناك نم لك

 ١١٩. ةيآلا ةبوتلا ةروس ()
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 ،ىفكو ،هنود اذه نم يبسح ،لوقعلا يوذ نم ناك نإ ،كلذ عم كلذك رغي “لصانيف

 اميف ةعت دمحم ابأ نأ ىلع .ىدهلا نم أغالبو ،ىمعلا نع ءافش ىهنلا لهأل هيف هنأل
 ىلع انكلو ،ىهس لوقلا يف هنأ وأ هملع غلبم كلذ ناك نإ يردن الو ،ىهن هنع

 هذه نع نيبلا فشكلا يف عورشلا دصق مكلأسن ،داشرلا ليبس ىلإ داشرتسالا ليبس

 ؟اهيف سانلا لوق امو ؟ال مأ ؟هللا دنع اهلك قح يه له ،عورفلا يف ةفلتخملا ءارآلا

 .ايهنم دحاو يف قحلا نإ :اهدحأ ،لاوقأو ةبوجأ ةثالث اذه يف سانلل نإ :هل لاقيف

 يأرلا يف اذهو ،رذعلا عوطقم ناك الإو ،هيلع هللا هبصن يذلا ليلدلاب هباصأ نمف

 الو .هيلع لمع الو ،هعدف ،نيملسملا نيدل فالخلا لهأ يأر هلعلو ،رذجلا دساف

 ال ام ]+٥٨[ فيلكت عرفلاب لمعلاو لوقلل عرشلا يف رمألا عم هيف نأل ،هب لابتها

 .حيحصب سيلف ،هيف يأرلاب فلتخم لك ،داسفلا بجوم هنأكو معن ،عساولا يف لخدي
 امأو ،هولاق امك كلذ يف رمألا ناكل ،نيدلا يف نيلئاقلا نيب فالتخالا نوك ناك ولو

 عم نكل ،ًأطخ هللا دنع هاوس امو ،دحاو يف قحلا نإ :يناثلا لوقلاو ،الف يأرلا يف

 جتحاو اليلق لوألا نم برقأ اذه ناكو ،هفالخ سانلا ىلع قيضي الو :اولوق اذه

 ايؤرلا ةرابع يف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا عم ةفاحق نبال ىرج امب هيلع هولئاق

 ىلع .رخآ يف أطخأو ةعيش يف باصأ هنأ هربخأف ،اهيف هلوق نع هلأسو ،هلثم نع

 ،يأرب اهيف لوقأ :ةلالكلا يف ،هنع هللا يضر ،ركب يبأ لوقو ةياورلا ىنعم زاجم

 نب رمع نع كلذكو ،ناطيشلا نمو ينمف ،تأطخأ نإو ،هللا نمف تبصأ نإف

 امهيأ رب هالاق ۔ءيش يف الاق امهنأ ىوري ،امهنع هللا يضر ،دوعسم نباو ،باطخلا

 ال ايؤرلا نأل ،هولاق ام ىلع ليلد هلك اذه نم ءيش يف سيلو ةلاقملا هذه وحن

 نمف ،أدحاو أهجو الإ اهل سيل ذإ ،اهليوأت يف هلك فالتخالا حصيف ،هوجولا لمتحت
 يف لوقي نم ،ةباحصلا كئلوأ نم ناك ام كلذكو ،هأطخأ الإو ،ةقيقحلا ىلع هباصأ

 نع جراخلا يأرلا ئداب يف كلذ جرخي امنإ هنأل ،ليلد الو لوقلا يف قحلل أطخلا
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 قحلل فلاخملا أطخلا هجو ىلع جرخ ام عمج يف لب ،يأرلا وأ نيدلا يف باوصلا

 ىلع ،ناسنإلا سفن تالايخو ،ناطيشلا تازمه نم نوكي امم يأرلا يف باوصلاو

 دوجول ،اهنم باوصلا يف الو ،ءارالا نم لدعلا يف ال ،نايسنلاو لهجلا هجو

 ىلع نوكي نأو ،هب مهل هللا رمأل اباوص ناك امم هلل لمعلاو ،لوقلا ىلع عامجإلا

 ةهفطلو هدابعل هللا ةمحر نم هنأ ،هيف كش ال اذهو ،هيف هملعب صوصخم وه ام لك

 ۔امهنم جرخي الو ،امهنع نوكي ال امهو ،قح هنأل ،ناطيشلا نم الو ،سفنلا نم ال

 رظناف ،لالجلا وذ كبر ءاش ام الإ لالضلا ضحمو ءاشحفلاو لطابلاو ءوسلا ريغ

 ةلئاق كلذ ىلع رخؤيف ،عبتيل ،شؤيو عفدي نأب قيلخ قحلا نإف ،قرفلا نم امهنيب مك
 نأب يقيقح وهف ،هدض هنأل لطابلا سكعلا ىلعو هيف امهنيب تقدص نإ ةلئاقو ،هلل

 .اريس ضرألا يف ريسيو ،أرثأ رثؤي نأ نع الضف عمسي الف ،هيف فلاخيو ،عضوي

 زحي مل نإ ،ريكنلا ليبس ىلع قحب نم هعفدي ام امم رييعتلا نم هيلع ىتؤي نأ الإ
 يف هريغ ةربخ عمسي الو ،هرثأ ىقبي ال ىتح ،همسر باهذل همسأك ،هيلع همكح نم

 هب عدخني الئلو ،هدالبو هللا ضرأ نم ،داسفلا هيف يحمنت هيلإو هيف هل أ راكنإو كا

 هراشتنال هيف اذه نم سيلوأ نإف ،هل ةريصب ال نم ،هداشر جهنم ةدادس نع

 ،مهنم ةلاقملا هذه ىرأ ينأكو اذه ،ىدهأ سانلل هنوكل ،ىلوأ رلا ناك هراثآ روهظو

 عوزن هجو يأرلا يف سفنلاب باجعإلا نعو ،عدوتو بدأت عون مهنع هللا يضر

 ةكلئلوأك كلذك ]٥٨٩[ كلذ عم نوكي نأ ملعلا لهأ نم ناك نمل يغبنيو ،عفرتو

 ءأربج هيأر ىأر نم يأل وأ ،هيأر ىلع مكحلا عضوم ريغ يف سانلا لمتحي ال نأو

 نوكي نأ قحلا يف لك ىلع نإف هفالخب ذخألل عساولا كلذ مهيلع قيضي ال نأو

 يأرلا لهأ نم دحأل سيل هنأ ملعأو ،اذه مهفتف ،لدعأ هاري امب الماع هسفنل ارظان

 باوصلاو ،أباوص قحلا يف اهنم ناك ام عيمج يف قحلا نإ :ثلاثلا لوقلاو ،كلذ

 هنأ قحلا يف رعشت ،باتكلا نم هلوق ىلع هآرو هلاق نم لدتساو ،قحلا وه قحلا يف
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 ،ىنم مايأ نم ثلاثلا ىلإ ليجأتلاو ،يناثلا يف رقنلا يف ليجعتلاك ،يده ىلع

 ةلسرملا ،ناميإلا ةرافك يف رييحتلا لثمو ،نادض رهاظلا يف امهو ،قحأ امهالكو

 نأل ،لوقن هب نحنو ،ىوري ام ىلع حيحص اذهو ،ريرحتلاو ةوسكلاو ماعطإلا نيب

 نأ ىلع ردق نم ىرت الو ،هديؤت عامجإلاو ،ةنسلاو ،باتكلا يناعمو ،هبجوي رظنلا

 ال لب ،مزال هيلع كلذو ،مزاللا عضوم يف هنأو ىري امب لوقيو ،ىري نأ هل يري

 وأ قحلا ريغب نمؤي فيكف ،اذكه قحلاب اذه يف ناك اذإو ،رومأم هب هنأ يف كش

 فيك لب ،قحلا ريغب هلل لمعلا حصيو ،لوقلا زوجي وأ ،قحلا فالخ كرتب مثأي

 هايإ مهمزلأو هيلإ هدابع هب هللا دبعت يذلا رهاظلا يف قحلا يف نوكي نأ زوجي

 .أ")هارأ ال ام اذه ةقيقحلا ىلع هعم يذلا لطابلا يف قحلا ريغ ،هيلع مهثحو هب مهرمأو
 ،لاح ىلع انكل ،هارأ نمك هرأ مل ،يناثلا لوقلل ةمزلتسملاك يناعملا هذه تناك املو

 اذإ اميس ال ،هاري هنأ هنم يأر نع معزي نم نيدلا يف ًَيطخن الف هارن ال انك نإو

 هنألو ،هفالخ سانلا ىلع قيضي الو ،دحاو يف قحلا نإ :هلوق رثأ ىلع لوقلا ناك

 خيشلا نع يتاردسلا بوقعي وبأ خيشلا عفر دقلو ،أيأر برغملا لهأ انباحصأل لوق
 هنكل ،الادج ثلاثلا يأرلا لهأل هيف ىكحو ثألاقم اذهو ،فلحي نب ناميلس يبأ عيبرلا

 اميس ،اهب لدتسأ ججح فيعضت ىلإ هيف يفوي ،مالكب هنع هدروأام هلالخ يف ىتأ دق

 .نيفلاخملا مهب دارأ هلعلو ،موقلا مزلت اهنأ اهنم عضوم لك يف اهيف حرص دق ذإ

 امب انل نأب ،ىتم هولاق ام ىلإ عوجرلا دصق ىلع انإو اهعيمج يف قحلا نإ نيلئاقلاو

 هيلإ تدأ امل بلقملاو متلق دق مكنإ :لئاق لاق نإف ۔ىدهأو بوصأو ةيوق هيلع نحن

 :لاق دحاو لك نكل ،يهو دق ةثالثلا بهاذملا هذه ىلع لاوقألا هذه نم عمسلا ةساح

 حصتف نيبتت ىوقألاو حصألا سيلف حيحصلا يلعو ىعداف ،هلوق لوقلا نإ

 .باتكلا ليلدب هتوقل ،هريغ ىلع هلضفب ةرعشملا ةجحلا ةماقإب وه امنإو ،ىوعلذلاب

 ىلع نآلا نحنو ،سايقلا حيحصو لقعلا رظن ريغ يأرلا وأ .عامجإلا وأ ،ةنسلا وأ

 ٤٨٨ - ٤٩٢. ص ،ليوأتلا قئاقح كاردإو ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج «يصوزنخلا اا
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 ضعساو يأرلا فالتخا يف قحلا مسا نأ ،نوعدملا اهيأ مكلأسن اهب مكل ةبلاطملا هجو

 كلذك رهاظلا يف كلذ ناك امك ،غئاس هيف لدعلا ىلع هنم جرخ ام عيمج لوخدو

 ىتم ،هيلع لمعلا يف لوعيو .هيلإ نكريف .قحلا حضتيو .قدصلا ناهرب ةمامأ

 امك .سابتلالا نع درجم سانلا نيب رهظو ،ناهربلا رونب نايعلل يلجنتف ،ىلجنا

 ءوضب ]٥٩٠[ ليللا ةملظ تلجنا ىتح ،رانأف ،رانتسا مث ،قلعلاو قسفلا نم قلقنا

 .( ا راهنلا

 ءيشلا نوكي نأ .هنيد ماكحأ يف حصيو هللا ىلع زوجيو نكمي له انوربخأو

 هنأك ناك ول هنوك كانه نإف انوربخأو ،هعم ةقيقحلا يف أباوصو فهدنع اقح هدضو

 قحلا يف أمارحو الالح قحلاب هيف فلتخملا ء يشلا يف ةداضتملا سفن يضتقي

 ،دحاو ءيش يف حسف يأ رلاب هيف فلتخا ام عيمج يف ةداضملا هذه لاثمأو ًالالحو

 نأل لاحم هللا قح يف اذه سيل .زوجي ال زئاج ،دحاو نامزو ،دحاو لاح ىلع

 مارح امإو لالح امإ يهف ،فالتخالا اهيلع الو اهيف زوجي الو ،فلتخت ال هماكحأ

 نإ ،معن :هل لاقيف ،هيلإ انودهأو ،هيلع انولد ؟مكبهذم ةحص ىلع مكلوق عضوم نيأف

 لدتسي لاقملا اذهب نكل ،هيف كش الو اهيف لوقلاو .حيحص اذهو ،كلذك هللا ماكحأ

 نحن يذلا جهنملا نع ىصقألا عضوملاب دعب كنأب ،لالدتسالاو رظنلا اولوأ كيلع
 بيرق نيب نوب امهنيبو ،مسالا قيضم مسر يف تنأو ،مكحلا رحس مسق يف انأل ،هيف

 يف بعص هبرق يف هنأكف هديلبلا ىلع هبرق يف ديعب ،بيبللا نطفلا ىلع هدعب يف
 يمسن نأ انمزلت نأ ديرت كنأكو .هسفن ءيشلا ريغ ءيشلا يف لوقلا نّيه ،هدعب

 داسف سانلل رهظي نأ كلذو ،كلذ ةلاحتساب يفتني ،نيداضتم نيمساب دحاولا ءيشلا

 هب تبثنل ،دحاو ىمسم ىلع نيمكحلا نيب عمجن نأ اندرأ نحنو ،كفلاخم لوق

 هل حتفنا نم نع كش الو ؟قرفلا اذه نم نيرظانلل قحلا يف نيبأ نوب يأف كداؤف

 يفسلفلا نفلاو يعرشلا عونلا نم ملعلا عاونأ نونف بورض يف يقيقحلا بابلا

 ٤٩٢. ص هسفن ردصملا ()
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 قحلاو ،ركني ىنأف ،أعبطو ةفسلف اعرشو ةغلابل عئاش اندارم نإ ةيوغللا برضلاو

 ،يرعش تيل يرمعلف ،لئاق هب انأ ام نآلا عمتساف ،لئاسلا اهيأ تلأس دقو .رهظأ هيف

 مهدحأ معزف ،يأرلاب هولاق اميف هللا ىلع ءاعدإلا يأرلا يف يأرلا لهأل زوجي له

 اذه سيل هلحأ ام لحأ هللا نأ ،يأرلاب هل فلاخملا يعديو ،همرح ام مرح هللا نأ

 ئنعم كلذ نأل ،ىلب ،عازن الو هيف فالخ الب روزلا مظع نم هنوكل ،روجحملا نم

 عامجإب رخآلا عضوم يف امهدحأ عضوي نأ زوجي الو ،يأرلا يف اذهو ،نيدلا يف

 يف يأرلا ناك نإو ۔حصف ،رخآلا ريغ امهدحأ نأ ملعو حصو قحلا يف نيبت املو

 ظفلتخم امهمكح نإف ،هنع هرودصو هنم هجورخل ،نيدلا لصأل عرف عون لصألا

 ام هنوكل ،اذه نم سكعلا ىلع يأرلاو يأرلا هيف هوجولا لمتحي ال ام نيدلا نأل

 .حصيو ،يأرلاب فالتخالا هيلعو هيف زوجيو ،رظنلا هيف غاسنيو ،هوجولا لمتحي

 ظدحاو ءيش ىلإ عجار هلك ةقيقحلا ىلعف رهاظلا يف نيبلا هنيب نوكي دق ناك نإو

 يرحتلا هيلع غوسي فيكف ،همكح قحلاب كلذك ناك اذإو ةقحلا وهو ،دحاو ىمسمب

 دحاولا لاحلا يف هيف امهنيب عمجلا نوكيو ‘ءيش يف عمتجت ال يتلا ،دادضألا نيب

 نيبت دقو ،كلذ لاثمأو ،لالضلاو ىدهلاو ،ًأطخلاو باوصلاو لطابلاو قحلاك ًامارح

 ىريو ،ركنملا نم وهو ،دحاو ءيش هفالتخا ىلع هلك هنأ ،ةقيقحلا ىلع قحلا يف

 ناك ال الك ،هدحو اهنم دحاولا يف وأ ،ءايشألا عيمج يف دادضألا عامتجا دادسلا نم

 يف هزاوج حصي ال امو ]٥٩١[ ،لقعلا يف ليحتسملا نم هنأل ،نوكي الو ،كلذ

 يف يأرلاو ،ركنتسملا نم نكي مل ،هلام اذكهو هلاح اذه ناك اذإو ،لقنلا حيحص

 نمل هدنع ًالالحو امارح هآر نم ىلع هللا دنع ًامارح دحاولا ءيشلا نوكي نأ يأرلا

 نع دحاو لك عجر امهم .سكعلا يف سكعلا ىلعو أألالح هنم يأر نع قحلاب هآر

 كلت نم كلذ سيلو ،ساكعنالا لئاسم نم سانلا يف نإف ،رخآلا هآر دق ام ىلإ هيأر

 لاح ىلع دحاو هصخش قح يف نكي مل هنوكل ‘ءيش يف اهعمج مرحملا دادضألا

 اذهو صاخشألا يف لاوحألاو هوجولا فالتخال كلذك ناك امنإو .دحاو هجول دحاو

 نإ ،هيلع لوقلا يف أرركم ىضم دق امل ،ةريصبلا ىمعأ ىلع الإ ،ةريح هيف سيل ام
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 هيلع كلذ لب ،ىري ام ىلع لمعيو ىري ام لوقيو ،ىري نأ يأرلا لحأ نم لكل

 ،لدعأ لدعلاب هآر دق ام هيلإ ةفاضإلاب ،دحاو لك قح يف قحلاو هموزل عضوم يف

 يف هاري ال ناك اذل المع الو ألوق هاري ال امم هريغ ىلإ هزواجي نأ هل زوجي الو

 نكي مل اذإ سأب الف .ًاقدص ةياورلا ليبسو ةياكحلا هجو ىلع ناك ام الإ ،ًالدع هيأر
 .انايع ةريصبلا نيعب هاريل ،أنايب اذه ىلع فوقولا درت نإو همكح قبس دق كلذك

 .أدتبملا هل ناك ءيش يأر نم ،هناصغأ فالتخا ىلع ،هتدئافو عرفلا اذه ىلإ رظناف

 .جرخ ثيح نم جلو دق هلل دمحلاو هدجت كنإف ،ىهتنملا هنم ناك ءيش يأ ىلإو

 عجر نم ،دوعي هدوجو نوك دعب هيلإ و ،دوجولا يف ناك ،قحلا ىضتقم نع هنوكل

 ةصرف عضوم يف هل عيضملا ناك ام اذه ال ول شدب ام ىلإ أدوع هيف رمألا

 كلذك ،كلذ يف قحلاب رمألا ناك اذإو ،ًاملاظ هجارختسا دعب هب لمعلا وأ هجارخإل

 هنم ءيش يف سيل هللا دنع قح هفالتخا ىلع هلك يأرلا نم لدعلا نأ قحلاب حص

 نأ هللا مرك يف قحتسم ،ةلا يف هل عيضملاو ،قحلا فالخل كراتلا نأل أطخ

 .(')أمثآ أكلاه كلذل نوكيو ،رزؤي ىنأف ،رجؤي
 ابأو .رظنلا لهأ نم ناك نمل ،رظنلاو هوجولا لمتحي ءيش لك يف لوقلا اذكهو
 ۔«يش نود ءيش [قح] اهيف فالتخالاف ،ًأدحاو اهجو الإ لمتحت ال ىتلا رومألا

 هأطخ ناب ام الإ ،هنم ٦ري ال نكلو ،نوكي الف باوص امإو ،هلك هلطاب نكميو

 ضبذكلا و قدصلا يف هب ىلوأ هلهأف الإو ،كشلا لمتحي ال ،يعطق ليلدب هلطاب حصو

 نيدلا ىلع لمتشي ،همومعب هنأك ءيش اذهو ،ًأطخلاو باوصلاو ،لطابلاو قحلاو

 اقح ناك ام الإ ،نيدلا نم ءيش يف قلعتي نأل زوجي ال ،لاح لك ىلعو ،هريغو

 هدابعل رهاظلا يف هرهظأ يذلا قحلا وه نطابلا يف ةقيقحلا يف قحلاو هللا دنع

 هريغ ال ةمألا عامجإو ،مالسلا هيلع ،هللا لوسر ةنسو هباتك يف هيبن ناسل ىلع

 ةدحاو هيف لوقلاو دحاو هنأل ،عازنلاو فالتخالا هيف رثك ولو عامجإب فلتخي ال

 )١) ص هسفن ردصملا ٣ - ٢٩٤.
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 قيضأ ةفلاخم ىلع هنوكل كلذو ،هللاب ذايعلاو كله هأطخأ نمو كلم هباصأ نمف

 نم عسوأ ،ةيعرشلا لئاسملا نم ةيعرفلا يف يأرلاو لمجلا ةثج ىلع طايخلا مسرف
 الو ،قيض يف قحلا ريغ عابتا يف رذع الف ،لاح لك ىلعو ،لبإلا يعارل ءانهدلا

 مل ،يأ رلا عضوم يف يأرلاب هيف فلتخا امو ،يأر الو نيدب يأر الو ،نيد يف ةعس

 اليزم كلذ نكي مل لوقب لمعلا ىلع رصع لهأ عمجأ ولو ]٥٩٢[ هب نادي نأ زجي

 دقو ،نيدلا موي ىلإ هيف ىرج ام مكح ىلع راج وه لب ،ءارالا نم هيف تبث امل

 ىلع كلذو ،حجنأو ىدهأو حجرأ هاري ام ىلع هيف نوكي نأ ةلك ىلع نأ ىضم

 هل ناب ثيح ،هلدع نم هدشرأو ،هيلإ ىده يذلاب هيف دايقنالاو ،قحلل عابتإلا هجو

 هيف لوقتلا الو ىوهلا ليبس ىلع الو ةنونيدلا ىلع ال ،هردص هيلإ حرشناو ،هرمأ

 همزلأ و هب هللا دبعت دق ذإ ،هريغ ال هللا دنع هقح يف قحلا هنأ كلذو ،ةوعدلاب هللا ىلع

 مزلي نأ هللا ىلع زوجي الو لضفلا عضوم يف هل هحابأو ،هموزل عيضاوم يف هايإ

 الو صوصخ يف قحب سيل ام قحلا يف هل حمسي وأ ،هدابع نم أدحأ ءيش يف

 ال هللاو ًأمزح رفكلاو لالضلاو لطابلا وهف ۔«يش نم قحلا ادع امو ،مومع
 طسقلاب يبر رمأ الف .رجأي هيلعو ،لبقي هلو .رمأي هب فيكف رفكلا هداعبل ىضري

 امو ضرألا يف امو ،تاومسلا يف ام هل ،لجو اذه نع ىلاعتو هللا ناحبسو

 نإو ،ةداهشلاو بيغلا ملاع ةدابعلل قحتسملا وه الإ هلإ ال ،ىرثلا تحت امو ۔امهنيب

 .هكلامو هروصمو قلاخو ،ءيش لك بر ىفخأو رسلا ملعي هنإف ،لوقلاب رهجت

 املاظ ىمسي الو ،قلخلا يف ءاش امب فرصتملا قحلا كلملا مكلذ ،هريدمو ،هرهاقو

 لكلاو ،هديبع ديبعلاو ،هرمأ رمألاو ،هقلخ قلخلاف ،امكاح هيف ناك ،ےيش لك يف

 هرمأل ار ال دارأ نإو ،ءاش فيك ،دارأو ءاش امل ءاش اميف فرصتي نأ هلو ،هكلم

 .نولأسي مهو ،لعفي امع لأسي ال ،ديري ام مكحيو ،ءاشي ام لعفي ،همكحل بقعم الو

 دعوو ،رجزو رمأو ،قزرف فلخ ،ىصحت ال همعنو ،ىضمأف مكحو ىضقف لدع

 همسق يف روج الو ،همكح يف فالتخا الو ،هديعول الو ،هدعول فلخ ال ،دعوأو

 نوكيو ،هريغ همزلأ ام ضرف اذه نع عضي ،دحاو هنأل .دحاو هنيدو ،دحاو هلوق
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 ،رخآل الالح اذه نع مارحلاو ،همكح نع ،رخآلا قح يف الفن اذه ىلع ضزفلا

 توافتل نكلو ،همكحو هنيد يف فالتخالا اهلاثمأو اياضقلا هذه يف سكعلا ىلعو

 هوجولا لك نم اوناك امف ،عءاوس ىلع نونوكي مهنأ ملعت ملأ "لاوحألا نيابتو ،لزانملا

 رمألا رهاظ ،تادابعلا نونف عيمج يف دوجوم ءيش اذهو ،ةدحاو ةلزنم ىلعو

 ،يأ رلا كلذ نمو ،لهجلاو ةواتعلا لهأ الإ هركني ال ،لقعلاو ملعلا لهأ دنع رصبم

 كلذك كلذ نأ الول ،هيف فالتخالاو ،هيلع لمعلاو يأرلا عضوم يف ،يأرلاب لوقلاو

 يف باوصلاو قحلا وه نوكيو ،هباوص هل ناب ام “باوص ىلع لمعي نمل هيف

 ىلع هيف نونوكيف ،ءيش ىلع قافتالا عقي مل ام هلثم هريغو ،هيف فلوخ ول ،هقح

 نإ ،اذه يف رظناف .ىنعم هل نكي ،فالتخالا عضاوم يف ةدئافلا نع هدرجتل ،ءاوس

 ينإ :لاقو ،عوجرلا نم ىبأ نإف ،نيركنملا نم هل نكت ملو ،يأرلا ىري نمم تنك

 اهيأ لازنلا ىدانو ،لاقملا يف جلو لاطف ،رارغلا بلطو ،عوجرملا اذهب يفتكا

 ىتح ‘،عراقم ةرواحملا تاموح يف لدجلا لظنح ونبو ،عزانم مكل ينإف ،لاجرلا

 لاقيف ،ةمهملا هذه نع ةمغلا يلجنتف ،قدصلا ةقيقحب مكل ةدهاش ،قحلا ةيلح رهظت

 يف لازنلا نآ دقف ،يبغرت ال هريغ يفو ،يبلطاف هلو ،يبكرا هللا ليخ اي :اذه هلوقل

 اوزجنا هللا لاجر ايف ،ناهي وأ ءرملا مركي ناحتمالا دنعو ،لادجلا نيدايم ]٥٩٣[

 يتلاب الإ اولداجت الو ،ةوق نم متعطتسا ام اودعأو اوزجو :لوقلا يفو ،اوزربأف هلو

 ،لطابلا نم ءيش يف بصعتلا يف مكايإو ،لاقملا يف لدعلا يهو .نسحأ يه
 عمو ،لالضلا هنإف ،ناك هجو يأ نم .ناك فيك قحلا لوبق نم ءيش نع ةفنإلاو

 نوكيف ،ةلمجلابو ةارادم قحلا يف سيلف ةةارامملا ليبسو ةارابملا اورذحاف كلذ

 داشرإلو رهظ ثيح نم ،رهش ىتم هوذخأتل ،قحلا نع فشكلا مكنم اذهب دارملا
 نم كلا اولأساو هريغل الو هريغ ال ،هللا يفو هلل هداشرإو ،هب هتياده هللا دارأ نم

 ولو جورخلا ىلع اومزعت الو ،لدجلا تافأ نم تامالسلاو ،للذلا نع تابثلا هلضف

 ةميظع اهيف ةلذملاو ةةميسج اهنإف .تامدقملا هذه ماكحإ دعب الإ جورسلا قوف متنك

 ىضريو ،هّدري الو قحلا لبقي نأ هيلع اومسقاو «باطخلا نيلب الإ ،هؤدبت ال اهدعبو
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 هجو ىلع هنع ضارعإلاف ،ابنف ،هنع هبناجب ىأنو ىبأ اذه نم وه ذإف ،باوصلاب

 ةبولطملا اذه ىللإ ةباجإلاب معنأ نإو .ىلوأ ةدئافلا هيف امف ۔هريغ ىلإ تافتلالا

 يف ،كلوق نع اذهاي ،كلأسن ةلعاسملا نيح ىتح .كل ةلهاسملا هجو ىلع انإ :اولوقف

 هنأك اذهو ،نيلئاسلا نم نكت ملو ،هاري نمم ،اذه ىلع تنك نإ ،يناثلا لوقلاب اذه

 انربخأف ،لاحلا نم اذه ىلع هيف تنأ ،لاح يأ ىلعو ،نيلداجملا نم هيلع كنأل هاري

 الإ نوكي ال ،يأرلا فالتخا يف قحلا ناك اذإ :كل لاق نمل نوكي اذام ،كباوج نع

 همكح نم سانلل هادبأ ام رهاظ ىلع هعم هيف هادع ام مكح امف هللا دنع دحاو يف

 الو أطخ الو ،لطاب الو قح ال مأ ،لطاب مأ وه قحأ ،الدع قحلا مكح يف ناك اذإ

 ناك نم وأ غامدلا ىوق ام الإ ،هلوقي نأ ردقي ال ذإ ،اذه يعدي ال هلعلو ؟باوص

 داسفلا رهاظ دابعلا نيب هنوكل ،أرباكم دانعلا ليبس ىلع هلعفلو ،أرثاكم هلوق يف

 ،نالباقتم ةيدضلا ىلع نائيش امهنأل ،نيلوألا نيرمألا دحأل لوقت نأ نم دب ال نكل
 هل دحتلم ال هنأ كلذ نع صيحم ال ‘اذه امأو اذ امأ ظةثلاث ةلزنم امهنيب سيل

 يف ةدئاف هئارو نم سيلف .لادجلا عطقناو ،اندارم وهف ،قحلا لاق نإف ،امهنع

 لمعيو هلوقي نأ هل هموزل لحم يف هيلعو هآر نملو هل ليق لطاب لاق نإو ،لاقملا

 يف ،هب لمعلا همزليو ،هيلع لمعي نأ ،هآر امك الدع هآرو هيلع علطا نمل لهو هب

 هجو فيكو ؟ال مأ هب لمعلا ةّيلب كلانه هيلع لزن امهم ،هيف هب ليق يذلا ىنعملا

 اذإ ۔اذه ىلع فالتخالا كلذ عضوم يف اميس الو ،يأرلاب لمعلاو ،لوقلا يف قحلا

 هيلع سيلف ،لاق نإف ،هيف هللا ملع ملعي ىتح كسمي هنأ وأ ،يردي ال هللا دنع ناك

 ةبذك يردي ال ثيح نم أطخلا يف عقي نأ هيلع فوخ لاح ىلع هل الو ،كلذ
 هللا ملع ىلع علطي ىتح لاق نإو ،هيلع همصخل كلذ يف ةجح هب ىفكف ،عامجإلا

 .هيف هللا مالك عمسي ىتحو هيلإ ىحوي نأ ىلإ ؟ىتم ىلإو ؟كلذ ىتمو :هل ليق ،هيف

 دق رمأ كلذ نأل ح لالض لاحملاو ،هنوك لاحم ال اذه لهو ،هيلإ ىحوي نم ةطساوب

 تاراشإ يديب ىنعملا يف يفوي ةقيقحلا يف ءيش كنم اذه ناكو ،هللا ]٥٩٤[ هاوط

 هب لوقلا نم ،يأرلا يف يأرلا لهأ عامجإ هيلع امو ،يأرلا لاطبإ ىلإ ،يناعملا
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 ذإ ،لاحم ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم دعب هيف هللا مالك عامس نأل ،هيلع لمعلاو

 هذهب ةلواطملا هذه لداجلا اهيأ عدف ظةوبن الو كلذ ىجرتف شةلاسر ةمث سيل

 كلذ ناك ول باطخلا لصف اهئارو نمو ،لئاط اهتحت سيلف ،ةدسافلا ةزواجملا

 هيف عمسي يذلا ،هنيعب نيدلا هنأل حصف ،كلذ يف فالتخالاو يأرلا نكمأ امل .كلذك

 لاح لك ىلع فلاخملاو ،لهج الو ملعب يأر الو ،نيدب هل فالخلا عسي ال هنأ

 ،معن :هل ليق ءيش بيغلا ملع نم هيف همزلي ،سبل هيلعو ،كلذ هل لاق نإو ،كلاه

 ،ىضم دق ءيش كلذو ،لوسر نم ىضترا نم الإ هرهظي الو ،هيلع علطي ال هنأل

 تاومسلا هيسرك عسو ءاش امب الإ هملع نم ءيشب طاحي الو هيلإ ليبس الف

 دحاولا قحلا كلذ اقفاوي مل امم نإ نوكي لئاقلاو ،لئاقلا لاح امف نكلو «ضرألاو

 ىلع صكن ،كلالهلاب امهيلع مكح نإف ؟ناكلاه مأ اذه ىلع ناملاس امهأ ،كلوق ىلع
 ناك نإ هنأل ،حلفأ امف لاح نع لضو ،حلصأ ناك ام دسفاف ،ىرخأ ةرم هيبقع

 قحلو يأرلا ىلع عامجإلا قرخ ،كلذك يأرلا ةلمج يف رمألا نأب ،كلانه دارملا
 يأرلا يف ءارآلا نم هريغ نود أيأر صخ دق ناك نإو ،لوألا لوقلا باحصأب

 نيدلا ةلزنمب يأرلا لزنأ دقف ،ءيش يف يأرلا عضوم يف ،يأرلاب فالتخالاو

 ىللإ ،أجلم نيلاحلا يف ةكلهلا نع هل سيلو ،أعيمج اذهو ،اذه يف عامجإلا فلاخم

 يف نيدلا مكحب سانلا ىلع مكحلاو يأرلاب ةنونيدلا نع عوجرلاو ،هكللا ىلإ ةبوتلا

 نمف ،بجعت نإو همسر ةمدقم ىلع همكح نم ناك ام بجعلا نمو ،يأرلا عضوم

 امهل ام عضوم يف كالهلاب امهيلع مكحي نأ بجعف ،لاب يف زوجي فيك لاحملا

 نايب ىلإ جاتحي نأ نم ،رهشأ هداسف نأل ،هاوعد ىلع ردقي ال ام اذه لعلو امهيلعو
 ،جرادملا نآلا هيلع ترضح دقو ،هب قلعتي طانم لك عطقل هاندرأ امنإو ،رهظيل

 لوقي وأ ،هلالض ىلع بلاغي نأ الإ هلاح يف هل قبي مل هنأ ثيح ،جراخملا تقاضو

 الك ،نيليبسلا نيب ليبس ال ذإ ،هريغ ىلإ هنم جورخلا دارأ نإ ،امهتمالس ةرورض

 وهف ،اهيف ةبلاغملا ىلع يقب نإف ،هلطاب ىلوألا يف نيبت دقو ،امهئارو نم الو

 هلطاب هافكو لظطابلا عيرص ،لطبملا عوضوملا بوبكملا خعورصملا بولغملا
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 :هل ليق ،ناملاس امه :لاقو ،اهيلع كلذ مكح يف اهنع عجر نإو ،هعدف ۔ًأمرج

 :لاق نإف ؟ريغ ال لطابلا هريغو ،قحلا ريغ ىلع املسي نأ باوجلا يف زاج فيكو

 هدبعتلف ،امهيلع كلذ ضرف موزل عضوم يفو هلقن عضوم يف هايإ امهل هللا ةحابإل

 نوكي ال عامجإلا نوكو ،كلذ ىلع يأرلا لهأ عامجإب همكح رهاظ ىلع هب امهايإ
 :تلق نإو ،حيحص اذه معن :هل ليق ۔أطخلا هيلع زوجي ال هنأل ةًالالض الو الطاب

 يف هتحابإل اهيف نوكي ،كلذك همكح يف ناك اذإو “كلذك كلذف قحل هنإ يبرو يأ

 ةفالخ يف ]٥٩٥[ قحلا نأ زوجي لهف .هضرف عضومل دبعتلا لاح يف هلقن عضاوم
 ةقيقحلا ىلع نطابلا يف الطاب هقلخ يف هعم رهاظلا يف ًاقح نوكيف هلا دنع لطابلا

 زوجي فيك ،رودصلا يف ركنملا روزلا وهل هنإ :هل ليق ،معن :لاق نإف .همكح يف

 مكحلاو شحفلا نيع يهو ،رومألا اذه لم ةينابرلا ةمكحلا ىضتقم نع ردصي نأ

 هنأل ردصي ال ةيهلإلا ةمكحلا بجاو نع همو ،آيدبلا سفن الإ اذه ام ،شحرولا

 ولو “لظطابلا لطبيو ،قحلا هللا قحيل ،ميقتسم قيرط ىلإو قحلا ىلإ يدهي ىلاعت

 اذإف ،هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب ،ميجرلا ناطيشلا بزح ،نومرجملا هرك

 عمج نمل هنإو ،اذه فالخ ىلع وه سيلأ ،هقح يف كنم اذه ناك فيكف ،قهاز وه
 صيصختلا عقو ءيش يألف ،دادضألا نم ءيش يف ةمكحلا نع هعمج ليحتسملا

 لالضو قح تلق نإو ،لطابو قحو ،دحاو ءيشو نامسا امهو ،هريغ نود هيلع

 ىتح .دحاو ىمسم يف ءيش ىلع الو .ءيش يف ناعمتجي ال دبألا ىلع نادضلا

 اقح الطاب ةيضقلا يف سكعلا ىلعو أالطابو أقح حيحصلا ىلع هنوكل ،امهب ىمسي

 اذه نع ىشاحي نأ يغبنيو ،كلذ نع هللا ىلاعت هقلخ يف .همكحو هقح يف هعم

 ىلع كنم رساجتلا اذه ناك فيكف ،هيلع زوجيو ،هب فصوي نأ نع الضف هلاثمأو

 ؟هاوعد يف بجعلا نم هاوحف حبق روهظ عم اذه سيلأ ،دسافلا لاقملا اذهب كالوم

 بولغم كنأب ملعأو ،هرجدزاف هلاثمأ نعو نايذهلا اذه عدف ،ناسنإلا ءاد ناسللاو

 يف كشت الف الإو ،دايجلا تانفاصلا ىلع ،دانجألا لودع الإ نسحتست الو ،رصتناف

 ۔اروحدم امومذم اروسحم ل وذخم كدحو ىقبتف موزهم كدنجو ،مومنم كنأ
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 ىلع بعصلا ناديملا اذه يف نأل ،أروثنم ءابه مكيعس حبصيو ،أروب أموق اونوكتو
 ،ديدنص متف الإ مهلتاقي الو ،ديدعر لهاج مهلزاني ال ةديدش سأب يلوأ اموق ،دييأتل

 قاس ىلع عازنلا عضوم يف ماقو ،ةيهلإلا مراوصلا دلقتو ظةيوبنلا عوردلا سبل دق

 ةدشب فورعم ،ة يوغللا قرذلا بكنتو ةيلقعلا تاينيدرملا لقتعا دق .عامجإلا

 بكار .ريصب ريبخ ،يعذول سرفتم يمك سراف ،سايقلا دعاوقل مكحم ،سارملا

 سوق عزن يف قرفتسي ،يوق دعاسو ءيرج بلق هل ،داهتجالا داوج ىلع دابعلا نيب

 ماهسب اهنع يمري اهدنعو ،عزهم عزنملا يف يقبي ال ىتح ،عساولاب عساولا لادجلا

 كت نإف ،قدصلا راتوأ نع قحلاب ،ةيفخ لك حاضيإل تالداجملا يف ةيلجلا تاينلا
 ظعورشملا اذه يف نوكلاو ،عوجرلا نم ىبأ نإف ،ملسأ ملسلاف الإو ،كئلوأك كلذك

 نيأ ىلإ :حيصف توصب هودانف ،رارصإلا ىلع ،رابدألا مكألوف ،رارفلا ىلإ نكرو

 مدق امب ذئموي ناسنإلا ًوبنُي ،رقتسملا اذه الإ رفم ال ،رزو ال الك رفم الو ؟رارفلا
 تسلأ ،لداجملا اهيأ ايف ۔هناسل ىلع هللا هرهظأ يذلا ،هنأش بيجع ملعيل رخأو

 عم تلقو ،اعضوم كالهلل كلاهملل رت ملو ،أعرقم اهل دجت مل امب ؟لئاقلا امهتمالسب
 ،اميهنم هلحم يف لك ]٥٩٦[ ضرفلاو ةحابإلا ىلع عامجإلا دوجول كلذك هنإ :كلذ

 نأ اذه ىلع زوجي له ،راكنإلا ليبس ىلع ماهفتسالا هدعبو ،باوصلاو قحلا وهو

 وأ ةةبوثملا نوكت هئارو نمو ؟قحب سيل ام قحب امهيلع ضفي وأ ،امهل حيبي

 ال عامجإلاو ،اناك عامجإلا ىلع امهنأب ضرفلاو ةحابإلا يف هيف لقن ملأ ،ةبوقعلا
 يأرلا راص اذه ىلع سيلأ ؟اقدص أطخلا لبقي ال هنوكل ،أقح الإ هللا دنع نوكي

 ال ءيشب رمأي نأ ميقتسي الو ؟هنذإو هللا رمأ نم هلك يأرلا يف فالتخالا نم لدعلاو

 ال لدعلا ريغو هلبقي ال ءيش يف نذأي نأ الو ىضري ال قحلا ريغ هللاو هاضري

 ءيش يف سيل هلمجم يف قح هلك هفالتخا ىلع هنأ ،هيف رابتعالا اذهب حصف ،لبقي
 يأرلا يف نيلئاقلا نم لدعلل لوقلا يف طلغلا هجو ىلع ناك ام الإ هللا دنع أطخ هنم

 الب سفنلا تالايخ ىلع ناسنإلا ناسل ىلع يرجي امم يأرلاب يأرلا عضاوم يف
 لبق نم هللا يف تلق ام يناعم ربدتو ،اذه يف رظناف ؟ناطيشلا ساوسو نم وأ ،ملع
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 تعرشأ كنإ ،مهفلا لهأ نم تنك نإ ملعت ةةرملا هذه يف هلئاق تنأ امو ،ةرغلا ىلع

 هذه يف جلاولا يف ترصو ،ركنت تنأ امب رارقإلا ىلإ ةرورض تدعف ةركلا

 ىلع هيف ءافخ ال ام مالكلا يف ضقانتلا نم تيدبأ دق كلذ لالخ يف تنأو ،جلاوملا

 يف قيلخ تنأف ،هدنعو جورخلا هنع لوازي اميف جولولا سفن اذهو ،ميلس بل يذ

 نإف هلل دمحلاو كيلع كنم ةجحلاب ذخأملا يف ةجح كب ىفك كل لاقي نأب ،لادجلا

 يأرلاب ينوربخت ىتح ،لاقملا هيلع ىضم امب عنقأ مل ينإ :لاقف ،لبقأ وه
 داهتجالا ىنعم ىلع رظنلاب هيف سانلل سانلاب رمألا مل ،يأرلاب هيف فالتخالاو

 ،مهدهجب ةقاطلا بسح كلذ يف اودهجي نإو .لمعيل اهنم لوقلا يف لدعألا ةفرعملو

 ىلع لدتسيلف ،ىري ال ناك نمو ،يأرب لوق الو يأر تأي مل يتلا لزاونلا يف امك

 حصأ ىلع هب ذخأيل ،اهلدعأل يرحتلا نم هل دب الف ۔همدعأ نإف «ىري نمب كلذ
 اقح اهفالتخا ىلع مكلوق ىلع اهلك تناك اذإ ،اذه يف ىنعمو ةدئاف يألو ،بهاذملا
 لدعلا ةباصإ ىلإ لوصولا ءاجر بلطلا يف ةعراسملاب رمألا اذه يف سيلأ ،هللا دنع

 امك ناك ولو ،درفلا دحاولا كلذ وه .كلانه بولطملا قحلا نأ ىلع ليلد ،لدعألاب

 دنع قحلا وهف ۔هب لمع ءيش يأو ةعيش نم لدعأ اهنم ءيش ناك امل أذإ ،نولوقت

 يف داهتجالا نم هقوف امو راصف ،هباصأ دقو هريغ دارطالا سيل ذإ ىفكو كلا

 .مرحم ثبع عون نوكي ةدئافلا نع هدرجتلو ،هل ىنعم ال ردق ىلع رظنلاب ءارالا

 لهأل هنود ام اذه يف لوقلا نم ىضم دق :هل لاقيف ،ًالطاب لاح ىلع هب رمألاو

 نم حيحص وهو ،ةمكحلا يف ليق دقلو ،عنقت مل اذه اي اذه لكب تنأو ،عنقم بابلألا

 لبقي مل وأ :ليق ،لأسن امع بيجن نحن اهو .اهريثك هرض ،ةمكحلا ليلقب عنقي مل

 :هيف لوقيف ،هلضف نيبتو ،هلدع رصبأف ،هيلع فقو دعب نم هب يدتهي نأل ءاجر

 نوك نإف «نظي ام ىلع كلذ يف رمألا سيل ،ىوقتلاو ربلا ىلع ةناعإ عون نوكيل
 ]٥٩٧[ يأرلا يف مهنم لك نوكي نأل ،داهتجالاو يأرلا يف ،دابعلا ىلع رمألا

 .هيف هملع نم هب صوصخم وه ام ىلع ،يأرلاب يأرلاو ،يأرلا يف فالتخالاو

 همزل ام ضرف عيضي نأ هضرف عضوم يف هل سيلو ،هيف هيلع يذلا هضرف هنأل
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 نأ الو ۔هريغل هموزلل .همزلي ال ام هسفن مزلي الو ،هريغل هموزل مدعل .هضرف

 هيف هيلع يذلا هضرف يدؤي نأ هيلعو ،أحابم هاري ال ام هلفن عضوم يف حيبتسي

 عضوم وأ ،هل سيل ام ىلإ هل اكرت ،6هريغ ىلإ هزواجي ال ،هب هرمأ امك هلل موقيو

 هيلع لمعي وأ ،هنم يأر نع هيف يأرلاب لوقي نأ دارأ ىتمو ءيش ريغ ىلإ هموزل

 ،ىري ام ىلع لمعيو ،ىري امب لوقي نأ لاح ىلع ،هيلع ضزفلاف ،هيف حصنتتساو

 هلل تارايتخالا اهيف هل نوكي عضاوم يف الإ ىري ال امم هريغ ىلإ هزواجي الو

 ام كلا دنع هيلإ ةفاضإلاب دحاو لك يف قحلا نأل ،ىرأ ام ىلع اذه يف قحلا اذكه

 ام ناك كلذلف ،هب هدبعتو هيلع هبجوأ يذلا هضرف عضوم هنأل ،لدعأ لدعلاب هآر

 امك رمألا ناك ولو ،دحاو يف الإ هدنع يأرلا فالتخا يف لدعلا نوكي ال هنأل ،ناك

 وه نوكي نأ لمتحي امك ،ًأطخلا وه هسفن يف نوكي نأ يأر لك يف لمتحال ،لوقي

 ال هنوكل هيلع صن ام دحأ نع ةقيقحلا يف كفنم ريغ هيف فلتخملا ناك نإو ،قحلا

 نوكت نأ لمتحا ،هوجولا نم اهريغل تالمتحملا ناك نإو ،هيف ليق ام ريغ ىلإ ودعي

 بصي مل ،اهريغ كلذ يف قحلاو ،هللا عم يذلا قحلا ريغ هيف يه اميف اهلك ءارآلا

 مكحلا اهب مكحيو ،لامتحالا لاكشأ نم رمملا اذه ىلع نامزلا رم ىلع رمتسيو ،دعب

 هليح لكب هتلازإل دهجلا هيف غلوب ولو ،ةمايقلا موي ىلإ أبأد اذكه ،كلذ يف اذه ىلع
 اهل بحصتسملاو لاح لك ىيف اهل مزلتسملا مكح يف ناك ول ،نوكي ال هنأل ،لاز امل

 يحولا هيلع لد ام الإ ۔هنم ء يش ىلع علطي ال بيغ هللا ملع نأل .لاح لك ىلع

 ،هنع لوزي اميف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم دعب عطقنا دق حيرصلا يحولاو

 ،ليحلا تزع دقل ،عفريف حص نل اذه ىلع اهنع عفدي ةليح يأبو ،هنم جرخيف
 قئاضم يف روصحم هب لماعلاو يأرلاب لئاقلا هلوق ىلع يقبف ،لبسلا تعطقناو
 .هلهج ءاديب يف اهئات ىمعأ «ضللألا يف ناريح ،هبر ىلإ هكولسو هرمأ يف كشلا

 عتقيف ،كلاسملا يطخيف ،كلامملا موري «لالض يف وأ .يده ىلع يردي الف ىعسي

 نأ تاهيه ،ملعي ال اميف يرجت نأ نم ملسي ال هنأل ،كلذ نع ةلاحم ال ،كلاهملا يف

 ةدئفألا يوذ ىدهلا لهأ هللا لهأ نم ،ىهنلا يلوأ قح يف هداوج غاسني نوكي
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 الك ،ىمعأ وه نمك ،هبر نم ةنيب ىلع ناك نمف ،ةرصبتسملا رئاصبلاو ،ةرصبملا

 ولوأ ركذتي امنإ ؟رونلاو تاملظلا يوتست له مأ ؟ريصبلاو ىمعألا يوتسي له

 نم فدالتخالا لدع ىلع هزيوجت يف نألو ،ىلب ،نايوتسي ال امهنأ ىلع بابلألا

 يأف ،لطابلاب ةقيقحلا ىلع لطابلا يف هلل لمعلاو ،لالضلا غيوست يضتقي ام ،يأرلا

 .هيلإ هب هدابعل هرمأ ىلع هنم نوكي نأ هللا يف اذه زيوجت نم حبقأ لوقعلا يف ءيش

 ،نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقتأ .رمأي ال يدهلاو باوصلاو قحلاو لدعلا ريغب هللاو
 ملف ]٥٩٨[ ،متركذ امك زوجت ال هاوعدو يردي ال للا ريغ ناك اذإف :لاق نإف

 سيل ،يأرلا لهأ نم فالتخالا نم لدعلا يفو ،يأرلا نم باوصلا يف كلذ نولوقت

 ىضم دق امك يردي ال ‘بيغ هللا ملع نإ حيحص ۔معن :هل ليق ؟ةدحاو مكلذ نم هذه

 ةلدألا هيلع بصن وأ ،سانلل هرهظأو ،ءاش امب الإ هملع نم ءيشب طاحي ال هللاو

 دق امم ،يأرلا عضوم يف يأرلاو ءيش يف كلذ نم سيلف ،سابتلالا عانقل ةليزملا

 ةداقو ةمئأ سانللو .ةداس قلخلا يف مهلعج نيذلا ،ءاملعلا هدابع ىلإ هرمأ هللا ضوف

 هرارسأ فراعم راونأب مهبولق رانأو ،ةرانم ئدابم تامالع نم مهل حضوأو

 هرمأ نع هتقو يف ضوخلا عقوف ،هاوحفب مهيلع باتكلا يف مهلدو ،هادهب هيلإ مهادهو

 ةلدألا هذهل حصو “ىضري سيل امب نذأي الو ،ىهني هنع امب رمأي ال هللاو ،هنذإو

 نئلو ،لدعلا ريغ اهنم قحلا هنيب هتجرخأ ام الإ ،اهلك قح اهنأ ةلملا تارابعلاو
 فيكف ،مهنم دحاو ال اهريغب هؤاطخأف ،قحلا دحاولا كلذ اولوقيل مهرمأ هللا نإ :تلق

 ةمألا تعمجأ دقو ؟لطابلا ريغ هريغ ءيش يف سيلو ،هآر نمب هيلع لمعلا زاج

 هيلع هللا ىلص ،دمحم ةمأ عمجي ال هللاو ،هيلع لمعلاو ،هب لوقلا ىلع هلل دمحلاو

 نم سيل هيف كلذك لوقلا نأ ىلع هلك اذه لد دقو ،ًأطخ الو لالض ىلع ،ملسو

 هيلع ةمرحملا ىوعدلا امنإو ،هيلع علطي ال يذلا .بيغلا نم الو ،هيف هيلع ىوعدلا

 يذلا اذه هيأرب هلاق يذلا كلذ :لاق هللا نإ يأر يذ لك هيف هللا ىلع يعدي نأ ،هيف

 هلوبق نم ىبأ نإو ،دارملا معنف ،هيلإ زاجأ وه نإف ،هاريو اذه يف لوقي هب

 هل لاؤسلاب لوقلا هيلع سكع ،ىدامتي لزي ملو ىدان ،ريكنلاب هيلعو هنع ضرعأو
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 اذه ىلع كلذ نم وه سيلأ ،هدنع أطخ هاوس امو دحاو يف قحلا نإ :هلوق نع

 مل ول ةدحاوب هوجولا لك نم ةدحاوف ۔أدهع نمحرلا دنع ذختا مأ بيغلا علطا كلذك

 نم وهف ، ال ناك نإو ،ةدايق ىلع أطخ هللا دنع لكلا نوكي نأ هلوق قلطم ىلع نكي

 امك هنأل ،هيلع داز اميف كلذكف ،دحاولا يف كلذ لمتحا اذإ هنأل ،هداسف ىلع حضوألا

 ةعبارلاو ،ثلاثلاو ،يناثلا ىلع زاج ،مهدحأ ىلع أطخلا يأرلا فالتخا يف زوجي

 ىلع جرخي امف ،لدعلا رهاظ ىلع هلك كلذ حص نإو .لمتحيو زوجي اميف كلذك

 ،يأ رلا فالتخا نم لدعلا يف هلوق اذه ىلع يرعش تيلف ،اذه ىلعو ،هبهذم ةدعاق

 نإ اذه ىلع ينربخأ ،هنم أطخلاو لالضلاو لطابلا امو باوصلاو يدهلاو قحلا ام
 فشكلا يف ىيندهاو ،انايع هيف ملع ىلع تعلطاف ،أنايب هنم رمأ كل ،رهظ دق ناك
 :لاق نإف ،يقيقحلا ملعلا ىلإ ةقيقحلا ىلع يداهلا يضرلا يوسلا كطارص اذه نع

 للا دنع قح اهدحأ نأ ملعأ ينكلو يرلذأف ،هب ملعأ ىتح ،يرلذأ ال انأو ،هب ملعأ هللا

 ةمألا نأل ،هيف ةقيقحلا ىلع قحلا هجو باصأ دق ،نيلئاقلا ىدحإ نوكي نأ دب ال هنأل

 ،دادضأ اهنأل ،اقح اهلك نوكي نأ حصي الو ،لالض الو أطخ ىلع اهليواقأ عمتجت

 نم اذه سيلأ ؟يردت ال تنك نإ ،كلذك ةقيقحلا ىلع هنإ ،كلذب كملع امو :هل ليق

 اذإ ،ائيش ]٥٩٩[ قحلا نم ينغي ال هنأ هيف حص دقو ؟ملعلا نع درجملا نظلا سفن

 يأف ؟ملعي ال ام يردي وأ ،يردي ال ام ملعي نأ لاحملا نمو شال فيكو ؟كلذك ناك

 ىرو ىلإ اذه نع ىرقهقلا عجراف ؟حبقأو تاضقانتملا يف حضوأ هذه نم ءيش

 هنع عوجرلا ىبأ نإف شأرهاظ أدارم الإ هيف دامت الو ،ملع هب كل سيل ام فقت الو

 نم ءيش ىلع نيعف ،عجر نإو ،حضاول حضافلا هرمأ نإف هلهج هبسحف ،أرهاجم

 هيف هللا نم هيلعو ،ىوعد يهف ،ءيش يف يأرلاب فالتخالا نم هريغ نود ءارآلا

 اذه يف هنأكو ةةجح الف ،هجو لك يف هلام لثم هلوق يف نيفلاخملا نم هريغلو ،هلوق

 سيلو ،ىوعدلا ضحمل الإ ،هيف نوكلا ىلع ردقي ال هيف هل ةقياضملا ةدشل عضوملا

 .لاح يف هلوق ىلع اهب هل ينإو ،هاوعد ىلع هللا نم ةنيبلا ميقت ىتح ،عيشب كلذ

 ،كيلإ ءعيجتلي هجو نم لصفلا اذه يف سيل هنأ ملعت ،اذه يف رظناف ،لاني ال مدعلاو
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 ىلع ىقبي ،يقب نإف ۔ءعيشب سيل هبهذم ةدعاق ىلع امهالكو ،نيينعملا نيذه ريغ

 اهنأ الإ ،هلوق ىلع اهيف لوقلا عضوم ىلإ ليبس الف جورخلا دارأ نإو ،ءيش ريغ

 زوجيو ،هلوق ىلع نكمي اميف لامتحالا ىنعمل ،هب ةطيحملا لاكشألا ةرئاد ىلع اهلك

 امل لوقنف ،ىرن ال اننأل ،انل هزيوجت ىلع هيف عطقن مل دعب اننكلو ،هزاجم حص نل
 يف هنأل ،أطخ الو لطاب ال هللا دنع باوصو قح هلك هنأ ،اهنم لدعلا يف ىري

 .هيف هريغ انقح يف قحلا نطابلا يف نوكي نأ زوجي الو ،همكح يف قح هلك رهاظلا
 هللا نذأي مل ام بيغلا نم ىطاعتن نأ انل نكي ملو انرمأو ةرهاظلا يف هيف اندبعت انأل

 هللا دنع نطابلا يف قحلا وه ،انعم رهاظلا يف قحلا نأ انعم حص اذهلف هيف هب انل

 انرمأي ،باوصلاو قحلا ريغب نوكي نأ ،ىلاعت هللا ىلع زوجي ال ناك امل ،انقح يف
 :الثم اذه ىلع كل برضأسو قحلا هنإف هنم ةّيرف يف نكت الف ،حيحصلا وه اذه

 ةنيبلا ماقأف ،اذه ىلع مكاحلا ىلإ الزنو ،أقح امهنم رخآلا ىلع امهدحأ ىعدا نالجر
 يف ركنملا قدصو يعدملا بذك ملعي هللاو ،هب هيلع هل ىضقف ،هاوعد ىلع ةلداعلا

 عضومل هيلعو ،هلام عضوم يف مكاحلا نم اذه ىلع نوكي هسفن مكحلا سيلأ ،كلذ

 نإو .ةجح رهاظلا يف يه يتلا ةةجحلاب هعم رهظ دق اهب اميف هعم ةجحلا مايق

 هعوقو ناك نإو ،هللا دنع قحلا وه ةبذاك اهلوق يفو ،ةلطبم ةريرسلا يف يه تناك

 ام ماق هنأ ،ثبخ هيف هللا ملع يف ام فالخ ىلع ،ىوعدلا هيف يذلا ءيشلا سفن يف

 يف ةقرافملا هذه سفن تراصف ،ءيش هملع نم هيف هيلع نكي ملو ،هيف هايإ مزلأ
 يفو ،ةقيقحلا ىلع قحلا نم هدنع ام قحل ةقفاوملا يه ،ملعلا نم هللا دنع امب مكحلا

 هضرف عضوملا اذه يف همزلأ ام ضرف عّيض وه نإف ،كش الب أضيأ رهاظلا مكح
 يف امهدحأ قدص بيغلا ىلع دقتعاو ،مكحلا اهيف سكع نإو ،نيكلاهلا نم راص

 هللا ملع ةقيقحلا يف قفاو ولو “نيرساخلا نم ناكو ،سكتناف «لضو سكعنا ،مزجلا

 كلت قحلا يف نوكيو رهاظلاب مكحلا نم هب يضقي نأ همزلأ امل فلاخملا وهف ،هيف
 يف هتزواجمب كش الو ،ةقفاوملا يه ]٦٠٠[ رهاظلا يفو ةقيقحلا ىلع ةقفاوملا

 ةلاح ىلع هنم لدعلا ناك ام فيكم ريغ ال ،هسفن نطابلا يف قحلا وه ،رهاظلا
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 هنم تبب املكف ،لاملا يف قحلا ىلإ عجرت اهلكف ،لاوقألاو ءارآلا تفلتخا يه نإو

 يف كلذك نوكي هب َدّبَعتو هآر ام ىلإ ةفاضإلاب امهنم دحاو لك نأل ،دوعت ةبلاغ
 لض لعف نف هاري ال امم هريغ ىلإ ةزواجملا زيجتسي نأ هل زوجي الو ،همكح

 زوجي ال هنأل ،هقح يف هللا دنع ًاقح هآر نمم هريغ ىلإ ةفاضإلاب اضيأ كلذ ناك ولو

 دق هيلعو هل ةجحلا نإف ،هب هل نذؤي ال ام ىلإ ةرهاظلا يف همزل ام ىدعتي نأ هل

 ااذه يف ةجح هميرحتب نيدي نم دنع ةرجح عضوم يف فاذاقلا قدص بذكب ىفك
 هملعي يذلا ،هقدص عضوم يف ناك الإو ،يه امك هلوق ىلع ةداهشلاب تأي مل هنأل

 هل نذؤي ملو ،هنع ىهن ام ىلإ هتفلاخمل ،أبذاك هللا مكح نع هسفن نم هملعيو كلا

 ىلإ اهل ةفاضإلاب ،ةلمج اهرضح ىتح اهرادأف ،عارآلا يف رمألا راد اذه ىلعو هيف

 اهل عيمجلا دعب اهلزنأو عامتجالا ةراد يف ةقيقحلا ىلع نيملسملا نم اهلهأ ةفاك

 ةلدألا هيلع يرابلا بصن يذلا جهنملا وهو .قحلاب اهنع ربعي ديعب ةدحاو ةلزنم

 تمعنأ نيذلا طارصب هيلإ راشملا وهو ،قحلا ىلإ هلهأب يهتني ىتح فةلدملا ملاعملاو

 ءايلوألا نم ناك نم وأ .نيلسرملاو ءايبنألا نم ،نيقيلاو ةفرعملاو ملعلاب مهيلع

 نم هيتؤي هللا لضف كلذ ،ميعنلا تانج ىلإ هنودب ىهتنملا يف ىهتنملا ،نيحلاصلا

 لوقلا نم أغالبو ،ةيافك هنود يف نإف ،اذه يف رظناف .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ،ءاشي

 عم يتتاهو ىأنايب يندز :لئاقلا اذه لاق نإف ديهش وهو عمسلا ىقلأ نمل ةيادهو

 ،يلقعلا ليلدلا يعرشلا عم يندحوأو ،لادجلا عطقنيف ى ،لاكشإلا عفدنيل ،أناهرب نايبتلا

 ينم ينع أربخم هل لاقيف .ربصاف كبرلو . رثكتست ننمت ال و .رخآلاب امهدحأ ج رفأ و

 ءاشي نأ الإ ،ةردق نم ةردقملا هذه يف يل سيل :ينأب ،يناسل نم ينايب ينايبت يف
 .(')ريدق ءاشي ام ىلع هنإف قحلاب يناسل قطنت نأ ،قلخلا قلاخ قحلا

 ناسل عمساو ،يلاقم عدف ،أرش الو ًأريخ الو ًأرض الو أعفن يسفنل كلمأ الف انأ امأو

 ءيش ىلع يل ةوق الو ،«يش يف يل لوح ال ينأب "ينع اربخم قحلا يهف ،يلاح
 ، رمألاو قلخلا هل نم ايف ،ريصنلا معنو ،ىلوملا معن ،يالوم كاب الإ ،رومألا نم

 )١) ص 4 هسفن ردصملا ٥ - ٥٠٣.



 نايبو . قدص ناسل يل لعجا و ؤ امهف يندجأ و ؤ“ املع يندز . ءيش لك توكلم هديبو

 يف لوقلا نم ىضم دق اميف هل لوقيف ،لئاسلا اذهل ينع مجرتي لئاقل لوقأ ىتح ،قح
 ضجرف يبأ نإف ،عنقاف موقلا كئلوأ نم نكي نإ هبو ،عنقم بابلألا لهأل ىضقناو ،اذه

 امهيلع ّ ناميلس هنباو دواد ىلع ىرج يذلاب ىفك دق ،امهدنعف جل لوقلا اذه ىلع و

 ذ ثرحلا بحاصو ‘ منغلا هل نم نيب 0 امهنم ةيضقلا يف امهنيب فالتخالا نم ۔ مالسلا

 اهانمهفف ،أ')«نيدهاش مهمكحل انكوإط ]٦٠١[ :ىلاعت هللا لاق ،موقلا منغ هيف تشفن ذإ

 ۔ىضقأ ناميلس مكح ناك نإو ،ةيآلا هذه يف ةجح املعو امكح انيتأ الكو ،ناميلس

 سانلا نظ دق ناك نإو همكح يف دواد ىلع أطخلاب مكحي مل هنإف ،ىضمأو ،ىوقأو

 يأف الإو ،دواد عم أطخلا ةرورضلابف ،ناميلس عم باوصلا ناك اذإ هنإ :اولاقف كلذ

 امنإو باوص امهالكو ،هومهف ام ىلع رمألا سيلف ،ناميلس اهانمهفف :هلوق يف ةدئاف

 .يش نم ىوقأ ءيش باوصلا يف نوكي دقو حصألاو بوصألا ناميلس مهف

 نل و 4“ دحأ و ءيش هنأل 6 داضت `١ل و ضقانت `١ل و دانع ١ ذه يف سيلو 6 بوصأ و حصأ و

 ةدحاو ىمسم ىلإ عجارو ،دحاو ةقيقحلا يف هنإف هرهاظ يف يرحتلل الئاق ناك
 ناك ولو :هولاق امك ال باوصلاو أطخلا نيب اذه نوكي ةيدانعلا ةداضملا امنإو

 ،قمحلل أطخلا يف يرعش تيل يرمعلف (")املع امكح انيتأ الكل هللا لاق ام كلذك
 ،هلعافو هيلع ةحدملا هلئاق قحتسي املعو ،قالطإلا ىلع امكح ىمسي نأ زوجي له

 قحلا نع جرخ ام هنأل .كلذ يردأ ال ينإ ،كلذ ىلع هللا نم كلذك امهل تناك امك

 هنع فشكربلف ،ىري دق اذ دحأ ناك نإ و ؤ همساك هنوكل كلذك ىمسي ال و ؤ لطابلا وهف

 ىلوأ هيلإ عوجرلاف ،ىوقألاو بوصألا هنأ حضتاو نابو حضو امهمو ،ىرن ىتح

 هنأل ،}هارن هيف ةنونيد ال يأر نع انإف ىرن يذلا كلذ ىرن انك نإو ،انأل ،انب

 يفو ، نيدن ١ل نيدلا عضوم ريغ يف ‘ نيدلا عضوم يف نيدلاب نحنو “ يأ ر عضوم

 ٧٨. ةيآلا ،ءايبنألا ةروس ()

 ٩. ةبآلا ،ءايبنألا ةروس )٢)
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 دقو (متيدتهاف ،متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ) :لاق هنأ ،مالسلا هيلع هنع ثيدحلا

 فلخلا يف ىرجو ،ىتش رومأ يف يأرلاب فالتخالا مهنيب ىرجو ،ةباحصلا فلتخا
 ءاش ام الإ ،ىصقأ ىلع هل ىتؤي الو ىصحي ال نأ داك اميف فلسلا جاهنم ىلع

 ملاعمب ىدتها نم نوكي نأ الإ .حيحصلا ىلع رجت ملف عامجإلا عقو اذه ىلعو فلا

 يف هللا دنع الو ،رهاظلا يف قحلل ئطخم ريغ ةقيقحلل قحم ىده ىلع ىديهلا

 ةقح قحلاف فالتخالا هيلع زوجي الو ،فلتخي ال ،دحاو ءيش قحلا نأل ،نطابلا

 مل نم ،ريغ ال ناقيرط امهف ،اناك نيأ نمو ،اناك امنيأو ،اناك فيك ةلطاب لطابلاو

 أطخأ نم اذه ىلع يدتهي نأ زوجي فيكف ةلاحم ال ىرخألا يفف ،هذه يف نكي

 .(')لمعي هبو ،لوقي هيلعو ،ىدتقي هلهأبو ىفتقي قحلا

 هنأ وأ ،نيبم لالض يف وأ ئده ىلع كنإ ،ةلالضلا ريغ ةيادهلا ةلباقم يف سيلو

 يف ،ًأطخلاب باوصلاو سلالضلاب ىدهلاو سلطابلاب قحلا موقي نأ زوجي ،لدعلا يف

 هيف هل عباتلاو ،قحلل ائطخم عوبتملا نوكي نأ حصيو زوجيف ميقتسيو ،نكمي لاح
 وه قحلا نأ ملعت ملأ ،ةدناعملا هذه نم نيبأ ةداضملا هذه يف ءيش يأف ،ابيصم

 امع ىهنو ،ةنجلاب باوثلا هيلع دعو ،اودب هيلع دق يذلا هليبسو ،هئايلوأل هللا طارص

 :لاقف كلذ ىلع دعوتو ،لطابلا يهو ،اهلهأل ةلضملا ناطيشلا ليبس نم هاوس

 .(")«أ ريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبتي نموي
 ،يأ رلا ىلع نيملسملا نم عامجإلا عقو دقو ،لالضلا الإ اهدعب امو ،قحلا اهنأل

 نوكيل ،قحلاب قحلا ىلإ ]٦٠٢[ اليبس قحلا يف هوذختاو ،يأرلاب فالتخالا ةحابإو
 مهب يدتهملاو ،اهل ائطخم اهب مهل عبتملا نوكي نأ حصي اذه ىلع فيكف ،عامجإلا

 زوجيف ،عاسنيالا اذه ناك اذإو ،اهنم أزراب اهيف هلوخدب نوكيف ،اهنع ًالاض اهيف
 هعسي ام هجو ىلع يأرلاب هيفو فالتخالاو يأرلا يف نيملسملا ةنس هعابتإب هيلع

 ٠٣ ٥-٤ ٥٠. ص ليوأتلا قئاقح كاردغو ،ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج ،يصورخلا ()

 ١١٥. ةيآلا ءاسنلا ةروس )٢)
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 ،يناعملا يفانت نم اذه سيلأ هيف هنوك لاح يف نوكي هل هنم أطخلا عضوم نيأف

 اذه يف ةقيقحلا ىرت مأ ؟ادب لاح ىلع تافآلا نم ةملاسلا لوقعلا يف زوجي ال امو

 يف لطابلا وه ام ءيش يف نوكي نأ قحلا يف نكمي ىتح ،ةعيرشلا فلاخي ىنعملا

 ىلع لاحملا لاح سفن الإ اذه ام ؟رهاظلا يف هب رمأ يذلا قحلا هللا دنع ةقيقحلا

 لوأ نم ةهيدبلا يهف ،لطاب الو قح الو ۔ًأطخ هنأ يأرلا يف هيف تلق نئلو ،لاح

 نمو “ ةع زانم ىلإ هرف ج اتحي الف ۔ مرج ٫١ل ةعباتم الف داسف ملعي ،لقعلا يف ةله و

 ةلالد اهلك لدعلا ىلع ةجراخلا ءارآلا هذه نأ .حجارلا ناهربلا ىلع حضاولا ليلدلا

 نظ نمو ،كلذك لامعألاو مولعلا نم اهريغ يف كلذ ناك امك ،لئاسو اهب لامعألاو

 هب غلبيو ،كنم هلبقي ءيش لكو معن ،هيأرو هلقع يف صقن الف ةدابعلا نم ملعلا نأ

 هنأ ،هفالتخا ىلع يأرلا لدع يف حص دقو ،هدنع قح هنأ هيف كش الف ،كيلع هاضر

 ىلع نكل ،اضيأ ليصفتلا ىلعو ،هب هللا دارأ نم قح يف عامجإب ةلمجلا يف كلذك

 نأ دعب ،هلل هب لمعو هآر نم ىلإ امهنم دحاو لك ةفاضإب اهيف صيصختلا ةطيرش
 اذه ىلعو ‘ تاجرد كلذ نم ةقاطلا دوجو ىلع ها رحتي وأ 6هريغب هيلع لدتسيو هاري

 ّ َ م ۔۔ ء _[
 الف لصو نمو هيلإ ةلصوم ةهجو اهب ديرا امهم ةقيقحلا ىلع اهلك تراص اهناكف

 يف اهئات لضف عطقنا ،ةقيقحلا ىلع اهبصي ملف ،ةقيرطلا هجو أطخأ نمو ةلض

 مل هيف مادام اذه ىلع ،لوصولا هل ىنأو ،لصي ملو ،هلهج ءاديب يف ناريح ،ءالهج

 نإ :لئاق لاق نإف ،ادعب بولطملا غولب نع ةظحل لك يف دادزي وهو ،هنع عجري

 صرعم يف كيلإ امهئا ديإ نم دب ال ة رظانمو الاؤس ةرواحملا يف دعب ضراعملل

 ةلأسملا يف كيلع ناك دق ناك نإو نأل ءاوس لادجلا ىنعمب كيلع امهداريإو ،لاؤسلا

 الو ةةبطاخملا مأست الو ،نانجلا ضيرع ،نابللا حيسف نكف ةلداجملا يف ضوخلا

 ةمغلا فرس يلجنتف اهجو لك نم ةهبشلا عفترت ىتح ةبلاطملا ةرثكل ةبواجملا نلمت

 مازتلا نع أجلم ضراعملل ةجحملا حوضول نوكيس ال مث ظةمهلدملا ةلكشملا هذه نع

 .حيحصلا يأرلا يف لوقي امك اذه يف رمألا ناك اذإ :لوقي نأ هل يقب دقو ةجحلا

 نأ يأرلا لهأ قح يف يأرلا يف مهلوق ىنعم امف .حيرصلا فلتخملا لوقلاو
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 ىدحإ رثألا اذه يف امأ ،روذعم هل ءيظحملاو .روجأم قحلل مهنم هيف بيصملا

 ال ام ءاهقفلا نم يأرلا فالتخا يف قحلا نأ ىلع ،رظنلا يلوأل ةلدألا نم ربكلا

 ىلع هلك ناك اذإ ۔أطخلا هيلع زوجي فيكف الإو ،ءارآلا نم دحاو يف الإ ،نوكي
 هيف فلتخملا ءيشلا مكح نوكي نأ زوجيو نكمي له لب ؟ىلاعت هللا دنع اقح هفالتخا

 باوصلل يندهاف الأ ؟همكح يف هدنع هلك أباوص نوكي ىتح ،هملع يف هعم كلذك

 ينإف ،لئاق هيف تنأ ام لقف هيناعم يف صيوع ،هينابم يف قيقد هيناعم يف هنإف ،هيف
 اذه اي كلذ يف تنأو يلع امأو يلامل ينم ]٦٠٣[ دهعلا رخآ اذهو ،لئاس هنع كل

 اذهب نوكي نأ وجرأ انأو ،قحلا ىلإ عجريو ،قدصلا لوقي نأ انم لك ىلعو ،كلذك
 امب اذكه ،قباطم يلوقلو ،قرافم هنأك كلوقل يدي يف قحلا نأ نظأ ينأل .يل بلقلا

 قحلا ىلإ ىدهلاو .اليق موقأ نيلوقلا يأ ملعيل ىرت امب هيف لقف ،ىرأ اذه يف ىزأ

 هلوبق قحلا بلط يف قدصلا ةرامإ نإ :هل لاقيف ،هيلع لمعيو .هيلإ عجريف شاليبس
 نم ناك ولو .هاوس امل بصعتلا كرتو .رهظ ثيح هعم نوكلاو ردص ثيح نم

 ضحربت مل ةفلاخم ناسل ىلع ناك ولو ،حرفت هروهظبف لاح ىلعو ،هادبأ هسفن يأر

 هريغ هلدي وأ ،هسفنب اهدجي نأ نيب هعم قرف ال ،ةلاضلا دشنمك قحلا بلاط نإف

 هنإو الأ ،اهذخأ اهدجو ثيح نمف ،نمؤملا ةلاض ةمكحلا نأل ،اهيلإ هيدهي وأ ،اهيلع

 ، ضارعإلاو عطنتلا كلس نمو هيلإ هادهأ ام ىلع هركشيو ،هيلع لبقي كلذ عم

 انأاهو ،نيكلاهلا عم كلهو ،نيلهاجلا نم ناكف ىمعو ضارمألا هبلق ىلع تلوتسا

 يف سيل نأ ،ىرأ ام ىلع هيف لوقأف ،كل اباوج هنع تلأس ام ليوأت يف اذخآ ئدتبأ

 يف كلذكو مزال ريغ أطخلا نأل لوقي ام ىلع ،لوقعلا لهأل ليلد لوقملا اذه

 نوكي ىتح ،لاح ىلع هيف همومعم لخاد ولو ،يأرلا فالتخال يأرلاب هيف فلتخم

 .هيف سكعلا نوك نكميو ،أباوص هلك فالتخالا هيف نوكي نأ نكمي دق لب ،كلذك كلذ
 نم يأرلا يف قحلا بيصملاو ،أعيمج اذهو اذه يف ءايشأ يف هيف نوكي نأ نكميو
 يأرلاب لوقلا فلتخا وأ .نيرظانلا نم يأرلا هيلع قفاوي ،هيلع ليلدلاب هيلإ ىده دق
 قح ،همسر يف ًئده نطابلا يف ةقيقحلا ىلعو ،رهاظلا يف هلكو ،نيلئاقلا نم هيف
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 لوق لك نإ ،هملعن فالخ ال :نولوقي نيملسملا نم ملعلا لهأ نأ ىرت الأ همكح يف
 ام امل الدع هفالتخا ىلع هلك لصألا يف هنأل ،هب لومعم هنإو ،باوص نيملسملا

 نم ،رهاظلا يف هل ئطخملاو .قحلل أطخلل وه كلذو هنوك طلغلا هجو ىلع ناك

 .تانكمملا نم يأرلا يف هنوكو ،نوكي دق كلذو هيلع لدملا ليلدلا ريغب هيلع لدتسا

 هلامعتسا دارأ نم هيف رمؤي كلذلو ،تازئاجلا نم يأرلا يف يأرلا لهأ ىلع هنأل

 نأ هيف دهتجملا ىلع زوجي دق امل رصبلا لهأل لوق نم هنأ هعم حص ولو ،رظنلاب
 هيلع ةردقلا دوجول ،همزلأ وأ هل زيجأ ام عضوم ىيف هتباصإل هنم لهج ىلع ئطخي

 اذهلف دمع ريغ ىلع أطخأف ،دصقي ةدارإ هيلإ هتردابم يف نوكيف ،هموزل لحم يف
 ،هل ام عضوم يف هب هلل عيطملا هنوكلو روذعملا عضوملا اذه يف .روذعملا ناك

 ،هتدارإل ةقيقحلا يف قحمل هنإو ،اذه هدارم يف هقدصل ،هداهتجا رجأ مرحي مل هيلعو

 ةباصإ ةلدألاب نم نيبو هنيب قرف ال ،هترهاجم يف دارملا ريغ رهاظلا يف قفاو نإو

 ةبعكلا ريغ ىلإ يلصملا نأ ىرت الأ ،هتقاط نم كلذ ريغ نكي مل اذإ ،هتقيقح ىلع
 يف بيصم /اهل يرحتلا ىلإ هلوزنو ،اهيلع ةلدألا ةمدعوأ ،اهتدهاشمل هدقف دنع

 هجوتلا باصأ نم نيبو هنيب قرف ال ،ةبعكلا رهاظلا يف أطخأ نإو ،ةلبقلا ةقيقحلا
 يف كلذك ،يأرلا لهأ نم ناك اذإ ،يأ رلا يف ئطخملاو ،قحلا يف ]٦٠٤[ اهرطش

 كلذ نأ ولو ،أقفو نيدلا يف هنم جراخ ريغ قحلا يف هنوكل نوكي همكح نيللا مكح

 يف قحلا نع لاض الإ يأ رلا يف رهاظلا يف ئطخملا ناك امل كلذك يأ رلا يف

 بر مكح يف ،ريغ ال لالضلا وه قحلا ريغ نأل ،نيديالو 4 أدبأ كلاه 3 نيدل

 نوكي ةقيقحلا يف كلذك رهاظلا يف يأ رلا يف ئطخملا لاح ناك اذإو ،نيملاعلا

 ىرحأ سيلأ :ليوأتلا يف هلوق ،لدعلا رهاظ ىلع ج رخو ،ليلدلاب هباصأ نمب فيكف

 ملو ،عازنلا رثك ولو ،هظم هللا دنع ةقيقحلا ىلع قحلا هجو باصأ دق نوكي نأ
 ةدعاق ىلع أتباث هلك فالتخالا كلذ ناك اذإ ؟عامجإلا كلانه ء يش ىلع حصي

 ىللإ هاري دق ام ىلع نوكي نأ لك ىلع نإ :مهلوقب جتحا نإو ،قحلا يف باوصلا

 ،مهنم دحاو لك قح يف قحلا ىلإ ىندألاو ،قح هلك باوصلا نأ ملعيلف برقأ قحلا
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 ام نود هب دبعتملا هل مزاللا هنأل ،بوصأ يأرلا نم هاري دق ام ىلع هيلإ ةفاضإلاب

 الو .هقح يف كلذ ناك امك أأقح هاري نمم هريغ قح يف ناك نإو ،أباوص هري مل

 هعم باوصلاو ،هملع يف قحلا وه امب الإ ،هقلخ نم أدحأ دبعتي نأ هللا ىلع زوجي
 ناكل .دحاو يف الإ نوكي ال ،يأرلا فالتخا يف قحلا ناك ولو .همكح يف

 هب لمعلل ةرورضلا موزل دنع هب دبعتملاو ،الطاب ةلاحم ال هفلاخ ام ةرورضلاب

 نكمي اذه ىرتأ ،لطابلل حيبست كلذك ،ةحابإلا ةلاح يف هل حيبتسملاو ،لطابلاب دبعتم

 ىلع زوجي ال امو ،لاحملا سفن الإ اذه ىرأ ال الك ،ةرصبملا بابلألا يف ،ميقتسيف

 نوكي ال كلذك يأرلاب هيف فالتخالاو يأرلا مكح ناك ول هنأ ىلع ،لاح يف هلا

 نأ لحي مل مث "قحلا بلط هنم ءيشب نيدبعتملا نم لك ىلعو ،دحاو يف الإ قحلا

 هيف نوكيف ،هيلع لمعلاو هب لوقلل .هنيعب قحلا دحاولا كلذ بلط هيف مهيلع نوكي

 ،هلك هرمع هسامتلا يف فلكملا ىدامت ولو ،أنيح هيلإ غولبلا ىلع ردقي ال ام فيلكت

 ام نأل ،أطخأ ما ةقيقحلا ىلع هباصأ يردي ال هنأل ،انيقي ةلاهجلا ةرمغ يف ىقبيف

 الو ،هيف لخدم يأرلا يف ناك امل ،هيلع علطيو يردي هنأ ولو ،يردي ال هيف هللا دنع

 فيكف .حصي ال ام اذهو ،زوجي ال نيدلا يف يأرلاو نيدلا سفن هنأل .رظنلا عطقي

 بلط مهيلع امنإ ،ناك نإو هيلع اهب ردقي ةليحب هيلإ لوصولا عاطتسي ال ام مازلإ

 ينإف ،دحاولا كلذ سفنب ال ،يأرلا عضوم يف يأرلا يف ةلمج يأرلا يف قحلا

 ام يذلاف هيلإ لصو هنأ يرديف ،بلاطلا هب ملعي ءيشب سيل ،يش يف بلطلاب
 نأك اذكه نيقيلا ىلع اذه يف رمألا ناك ول اذه ىلع سيلأ ،ىلوأ هيلع امك همزل

 اضيأ رهاظلا يفو ،ةقيقحلا ىلع هنيعب هيف لهجلا نيع يأرلاب ملعلا سفن نوكي

 ال كلذ نأل .امهنيب قرف ال ةةدحاو ةلزنم يف لهاجلاو ريصبلاو ىمعألا ريصيو

 امه رمأب هيف ةلاهجلا يف امهو ،امهنيب قرف يأف شال مأ هباصأ يردي ال اذهو ،ملعي

 ۔املع ىسي نالطبو ةدئاف هل نكي مل ،حصو يأرلا يف تبث اذإو ،امهنيب ءاوس ىلع

 يواستل ،هيف ةدئاف ال ذإ ]٦٠٥[ هل ىنعم ال راصف امكح ءيش يف نوكي نأ وأ

 سيل رمألا نكلو ،كلذ ناك ولو ،ءاوس ىلع كلذ يف امهنوكو مث .لهاجلاو ملاعلا
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 هلك هنإ :نيملسملا لوق يف هانتبثأو ،نيملسملا نع هانيكح دق ام وه امنإو ،كلذك

 يف ءارآلا نيب يواستلا عقو ،ىرولا ءاهقف نم طلغلا هجو ىلع ناك ام الإ ،لدع
 كأنايب رهظأو ،أناهرب اهنم ء يش نم ىوقأ رهاظلا يف اهنم ءيش يف ناك وأ ،لدعلا

 يف لدعلا ىأر نم لك نأل ،ةقيقحلا يف ءاوس ىلع ةلمجلا يف امهنإف هنازيم حجرأو

 هيلع يذلا هضرف هنأل ،هسفن يف وه امك .هقح يف قحلا وهف ،ءيش نود اهنم ءيش

 دعب ،اهنم ءيش يف لمع نمو ،معن ةيواستم اهار نم قح يف ءاوس ىلعو هبرل

 ۔امهمدع نأ وأ ،هاري ال ناك نإ ،هرصبي نمم هريغب هيلع لدتسي وأ ،أباوص هاري نأ
 الو ۔ًأمناغ اهنم ءيش يف نوكي نأ زوجي الو ،مناغ ةلاحم ال ملاس وهف ،هارحتيف

 اذه يف لوقلا ىضم دقو ،عمسي هلو ،يدتهي هبو ، عبتي قحلاو الإ ۔ًاملاس ةكلهلا نم
 ال هللا دنع ةقيقحلا ىلع نطابلا يف قحلا وه رهاظلا يف قحلا نإو ىضم اميف

 نحنو ،أقح دوبعملا وهف ،هريغل ال هلل بيغلاو ،هريغ نوكي نأ زوجي الو هريغ

 نم ةداهشلاو بيغلا ملع يف ىطاعتن نأ ةدابعلا يف انريغل الو انل سيل ىقر ديبعلا

 كلذو هب اندبعتو هايإ انمزلأو شةلدألاب هيلإ انادهو هب انملع ام الإ ،همسا لج هملع

 كل تبرض دقو ،قرف الف هفلاخ وأ هدنعام همكح يف قفاو ،قحلا وه انقح يف هدنع

 ىلع لمكألا ناهربلاب كيدهأ و ،لدتعملا جهنملا كل حضوأ يك ،شملا ىضم اميف
 عمسلا نإ ملع هب كل سيل ام فقت الو ،عبتاف هلدعلو ،عمساف هلف ،لدعألا طارصلا

 حيضوتلا نم هيف ديزملا درت نإو ،أ')«ألوؤسم هنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو
 ،نيدلا يف ملعلا ةجح هيلع تماقف ،امهدحأ ملع نيلجر يف ،رخآ الثم كنودف الوق
 يف لالحلا بورض نم ماكحلا رهاظ ىلع يتلا تامرحملا نم ءيش ةفرعمل

 ناكو ،مالسإلا نيد يف انيقي ميرحتلا بجومب ،اهيف ةجحلا هيلع مقت مل نمل ،اهمكح

 اهب راصف ةلعب ميرحتلا هيلع ةلأسملا يف عقو امنإو ،تاللحملا نم لصألا يف كلذ

 ملعي ملو ،عامجإلا وأ ةنسلا وأ ،باتكلا نم مارح هجو ىلع هدي يف وه نم دي يف

 ٣٦. ةيآلا ۔ءارسإلا ةروس ()
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 يف هريغو ،لوقلا يف امهنم دحاو لك اذه ىلع ريصي سيلأ ،هملعك هب امهنم رخآلا

 هتلع يف ةيقب ىلع ءالتبالا هب امهنم عقو نإو ،ىلب ؟هملعب هيف أصوصخم همكح
 تماق الو ،همارح ملعي مل نملو ،أمارح همارح ملع نم ىلع ناك ،هتمرحل ةبجوملا
 هللا دنع ةقيقحلا ىلعو ،ةقيقحلا يف رهاظلا يف الإ شالالح ميرحتلاب هيف ةجحلا هيلع
 بيغلا ىلع لوقلا يف وه نإف كلذك ،اهملع نم ىلع كلذ يف ةمرحلا نوكت امك

 لزف ،قيرطلا أطخأ ،مكح هتلزنمب كرت نمم هريغ وأ هسفن ىلع هبو ،مرح هميرحتب

 يف ةجح ريغب هملع يف هملع نع رخآلا عجر نإو لض باوصلاو قحلا نع

 .اهمايق عضوم يف ةجح رهاظلا يف يه يتلا ةجحلا كلذ يف فلاخ هنأ وأ .همكح

 اهتداهش يف ةجحلا بذكل هنع نطابلا يف قفاو نإو .كله ةمرحلا يف ةجحلاب هيلع

 وأ هل اميف قح ريغب هتزواجمل كلذو كلس اميف ]٦٠٦[ هل رذع الف هيف هللا دنع ام

 هب تماق ام ،هقح يف قحلا نأل .قحلا يف هل سيل ام ىلإ قحب رهاظلا يف هيلع

 ىلإ بيغلا ىلع هزواجي نأ هل زوجي الو ،همكح يف قحلا ةجح رهاظلا يف هيلع

 ظكلذك هللا ملع يف ريغلا كلذ نوكي نأل زوجيف نكمم ناك نإو ،ةجح ريغب هريغ
 ال بيغ وهف ،ةمأ ملع يف ام فالخ ىلع رهاظلا يف قحلا ةجح هيلع هب تماق امو

 ،لطاب ملعلا نع درجملا نظلا يلع لاح يف هل عابتالاو تابثإلا يف مكحلاو .يردي

 .أ')هلعأ هللاو ،زوجي ال

 هب صخ دق ام امهنم دحاو لك يف قحلا نأ ملعت ،يناعملا هذه تاقيقد يف رظناف

 نذؤي مل امم ،هادع دق امم هقح يف لطابلا يف هيلعوأ ،هل رهاظلا يف هب ةجحلا مايقل

 ،كلذ يف هللا ملع نطابلا يف نيهجولا يف قفاو ،هريغ قح يف اقح ناك نإو هب هل
 يف هيلع امل فلاخملا كلهي نأ زجي مل ،كلذك كلذ نأ ال ولو ءاوس هلك هفلاخ وأ

 ةفلاخملا ىلع رهاظلا يف قفاوملا ملسي نأ الو هيف هللا ملعل ةقفاوملا ىلع رهاظلا

 هب لمعلاو لوقلا فالتخاو هباوص يف يأرلا كلذك ،أدبأ هنع نطابلا يف هللا ملعل

 رهظو ،هلدع هل ناب دق ام دحاو لك قح يف قحلا نوكي ،لاحلا اذه ىلع هباب يف

 ٥٠٥ - ٥٠٩. ص ،ليوأتلا قئاقح كاردإو ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج ۔يصوزخلا ()
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 ام نود هبر نم رون ىلع هيف ناكف ،هردص هيلإ حرشناو ،هبلق هيلإ نأمطاف ،هقح هل

 هريغ قح يف أقح ناك نإو ،هري ملف هيلإ رظنو ،هركنأف ،}ردص يف كاح امف ،هادع

 هلو هيلع امب هب موقي نأ اذه يف لاح لك ىلعو هسفن دنعو هللا دنع هرصبأ نمف

 يف بيغلا يف هللا ملع نم مث ،هيلع سيلو ،رهاظلا يف هل حيبأ دق ام هيف حيبتسي نأ

 يف لدعلاب هل فشكناو ،أردص هنع قاض مث ،هنم ءيش ىلع ناك ىتمو ،ءيش

 هليبس يف هنإو ،يأرلا يف نوكي اذه ىلع ،أركش لدعلل كلذ نع هلل عجريلف ،هريغ
 هل ناب امهم كلذك ،كلذ يف لوقلا ىضم دقو ،هاضرل أديرم هاقلي ىتح ،هبر ىلإ
 مل نإف ،هب لمعلاو لوقلا يف ليقتسملا يف هلل هكرتيلف ،هيف هيلع وه اميف هنم أطخلا

 رذع ريغ نم ةبعكلا ريغ ىلإ أدمع ىلصف ةلبقلا ضرف عّيض نمك وهف ،لعفي
 ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو ،نيرساخلا نمل ةرخآلا يف هنإو ،نيلاضلا نم نوكي

 عقو اميف ةرذعملا هللا ىلعو ،ىدرلا ىلإ ناطيشلا تاوطخ عبتي ملو ،ىوهلا بنجتو

 ناك عضوم لك يف ةدئافلا مامتإ لجأل هنأل .باطخلا يف يناعملا نم نيوكتلا هيلع

 قملا ةقيقحل ،باوجلا يف ًاراهظإ ،لادجلا ةرواجملا يف هيلع ىرجو لاؤسلا هيلع
 ال ‘مامزلا هب عجر ىتح ،مالكلا نم هيف حامجو وهسل ناك امبر لب باوصلاو

 ءأباوص هارأ ام دعب الإ ،أباوج اهنم ءيش يف رأ مل ينإف ،كلذ لك يف دمعت دصقب

 ظكلذ فالخب رمألا ناك نإو ،هنم يندزو ،هيلع ينتبثف ،ىرأ امك كلذ ناك نلف مهللا

 ،ردقأ الو ردقت كنإف ،هيلإ عجرأف ،هيلع وه امك هارأ ىتح هايإ ينرأف ،هملعت تنأف

 نمحرلا ،ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ ،هب ينتملعف شيلع هب تننم ام الإ ،ملعأ الو ملعتو

 الو هب ذخأي ال نأ هريغو اذه يف يلوق ىلع فقو نم ىلع مزعأ انأو ،ميحرلا

 نم يسفن ءيربأ ال ينإف ۔هلضف قحلاب ىريو ، هلدع فرعي ىتح هنم ءيشب

 يف رشلا ىلإ ةلايم ،عوسلاب ]٦٠٧[ ةرامأل سفنلا نإ ،ىوهلا بحو ىمعلا أطخلا
 ،باوصلاو قحلا هيف تفلاخ امم هللا رفغتسأ انأو خيبر محر ام الإ .رسلاو ةينالعلا

 نب دعاج هللا ىلإ ريقفلا نم اذه هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ،بوتأ كلذ نم هيلإو
 .(")يتصورخلا كرابم نب سيمخ

 )١) تص ،هسفن ردصملا ٥٠٥٠٩ - ٥١٠.
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 ء

 :ةلاسم

 هنإ :ليق لهو ؟هظم وأ هل عرف وهأ عامجإلا هبشأ امعو هللا ةمحر هباوج نمو

 نوكي نأ هبشي الو شالك ،هل عرف هنأب هيف ليق هنأ ملعأ ال :لاق ؟لصأب سيل هل عرف

 نكلو ،لوقلا نم حيحصل هنأو لصأ هنأب كلذكو ،هلثم هنأ الإ لاح ىلإ جرخي هيف

 لاق عامجإلا شم هنإ :نيلئاقلا نحن انكو ،ةلأسملا هذه يف مالكلا انم ىرج امل

 لهأ نع رثألا يف ءاج امب هانضراع املو ،عامجإلا عرف هنإ :نيرضاحلا ضعب
 يأو صاخ كلذ لاق ،عامجإب هم وهف ،ءيشلا هبشأ ام هنأ ،نيملسملا نم ملعلا

 سيل ناك نإو ،معن ،هب هنم دارملا هيف هرهاظ نع هنطاب يف اذه نع هل صوصخم

 لخادو .هصوصخ نم اذه نإف ،مومعو صوصخ هلو الإ ،يأرلا وأ نيدلا يف ءيش

 لوق اضيأ اذه ىلع انل ةجحلا نمو فالتخا لوقلا نم هيف ملعي الو .همومع تحت

 نونف نم نف يف همكح ءاج ام نيدلا يف لوصألاو ،هللا همحر ديعس يبأ خيشلا

 ،نيقحملا عامجإ نم وأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس وأ “باتك نم ،ملعلا

 ائيش وأ ،كلذ هبشأ ام وأ .نيرخآلاو نيلوألا نم ،نيدلا يف ةجح هللا مهلعج نيلا

 زوجي ال يذلا نيدلا لوصأ نم اذهف ،هعقوم عقوو ،هانعم ىلع جرخ امو هنم

 نع مالجبإلا هيف نابأ ريثك هل مالك عم نيدب الو ،يأرب لهجي الو ملعب اهفالخ

 ،هدنع ربتعملا يف دجوي اذه وحنو ،هلقن مالك نم اندرأ ام اذهو .ماكحألا ضما وغ

 كدنع ناك نإو ،اذهو اذه يف كل يباوج نع ةيافك هيف ام دجت هيف رظناف هللا ةمحر

 علطن نأ بحن انإف ،كنم هل فشكلا دارملاف ،ديؤي هفلاخ املو ذخؤي اذه ريغ ءيش

 ظعبتي نأ ىلوأو ،عمتسي نأ قحأ قحلا نإف هباوص انل ناب نإ ،هب لمعنل ،هيلع

 ةمئال الو بيع الو جرح الو ،لطابلا يف يدامتلا نم ريخ قحلا ىلإ عوجرلاو

 لمعتسيو ،لدعألا ذخأيو ،لذرألا عديل ،ةجحملا حاضيإ ىلع ،ةجحلا ىأر نم ىلع

 الو ءالدب هب ىضزن الو انذخأ هاندجو ثيح نم قحلا سمتلن نحنو لضفألا

 انل باعملا ريغ ىلع ىدهأو ،انرصب نم لك أريخ هللا ىزجو الوح هنع يغتبن

 الو ،أ“نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايلط :هللا لاقو ،انبويع

 ١١٩. ةيآلا ةبوتلا ةروس ()



 هبسحف ‘مثإلاب ةزعلا هتذخأ هللا قتا هل ليق اذإوإط :لاق ذإو هللا هفصو يذلاك اونوكت

 نمم نكلو ،كئلوأ ليبس ىلع الو ،كلذك هللا انلعج الف ،أ")؛داهملا سئبلو منهج

 ،بابلألا اولوأ مه كئلوأو ،هللا مهاده نيذلا كئلوأ .هنسحأ عبتيف هيف لوقلا عمتسي

 .أ")هلعأ هللاو

 نميف يصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع ةلأسم هللا ةمحر ،هدنع نمو :ةلأسم

 مسا هل رهش نمم ،نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نم ،نيملسملا ءاهقف نم ًادحأ ىتفتسا

 مكح هيف فلاخ ،ءيشب روهشملا ملاعلا اذه هاتفأف ،ةلأسم نع لضفلاو عرولاو ملعلا

 ]٦٠٨[ ،كلذ زييمت ىلإ هملع غلبي ملو ،لئاسلا اذه هلهجف ،عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 هنم لهجلا ىلع أضرف هب لطع وأ شأامكح هب لطبأ وأ .اقح هب عّيضف ،هب لمعف
 هللا قوقح نم ۔اهلك ءايشألا عيمج نم همزلي امب ءامع هلل نئاد كلذ عمو ،كلذب

 هللا نيد يف هعسي ام الإ ،ءايشألا نم يتأي ال نأ دقتعم كلذ عمو ،هدابع قوقحو

 رصقي ملو اهلك ءايشألا عيمج نم هؤادأ همزلي ام ءادأو هنع لاؤسلا دقتعمو هتفلاخ

 اذه هاتفأ امب هلهج قيرط نم الإ ،هملع هيلإ غلبو ،همزلي امم ءيش يف لئاسلا اذه

 كلذ ىلع ىضمو .هبكترا ام مكح نم همزلي ام غولب نع هلمع روصقو ،يتفملا
 .(")؟اكلاه مأ كلذب املاس نوكيأ ،ةنونيدلا هذه ىلع تامو ،هرمع لوط

 درو ام سايق ىلع لوقلا نم أباوص هارأو رظنلا يف يل نيبي اذه يف يذلا نإ :لاق

 هب ةجحلا غولب اذه نم نوكي اميف رصبلاو ملعلا لهأ نم نيملسملا نع رثألا يف

 ،لابلا رطخ نود ةجح هلو ،هيلع وأ ةجح هل نوكي نم ةرابعل عامسلا ةجح هجو نم

 افلاخم ناك نإ هنم هللا ىلإ ةبوتلاو ،هنع لاؤسلا كلذ عم دقتعا اذإ اذه ىلع هنأ

 غلب ىتم هنيعب هيف همزلي ام ءادأب نادو ،نيدتهملا نيد ماكحأ يف نيبملا باوصلل

 نم همزلي ام ةلمج يفو ،هيف كلذ ىلإ ىده نأ هئادأ ىلع ردقو ،هموزل ملع ىلإ

 )١) ةيآلا ،ظةرقبلا ةروس ٠٦.

 ص ،ليوأتلا قئاقح كاردإو ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج ،يصوزغلا ا" ٥١٠.

 ٤٥٢. ص ،هسفن ردصملا ()

 ٩١



 نوك نكي ملو ،هنم ءيش ىلإ الو ،هيف كلذ يندهي مل نإ ،ةلمجلا يف هداقتعا ةلمج

 ليبقلا اذه نم ةكلهلا نم أملاس نوكي نأ وجرأف ،ناك دق ةنونيدلا ليبس ىلع كلذ

 هنأ وجرأ امم ،راثآلا يف دجوي اذه وحن هنأ وجرأ كلذكو ،لوقلا ضعب ىلع نوكي

 نب دمحم كلا دبع يبأ خيشلا نع هب لدتسي ام ىنعم ناكو ديعس يبأ خيشلا نع
 هريغ ىلع ال جرخي ،قحلا يف باوصلا يناعم ىلع كلذك كلذ نأ .يدنعو ، حور

 نم ءاج ام ،لمجملا ليوأتلاو انعم رظنلا حيحص يف جرخي الو شالك «لطابلا نم
 .باتكلا يف همكح ءاج ام لمعلا يف فلاخ نم ىلع ،أامزح كالهلاب مكحلا يف لوقلا

 ال يذلا ،0نيدلاو ةنسلا يف هانعمب جرخو ،كلذ هبشأ ام وأ .عامجإلا وأ ةنسلا وأ

 يف هيلإ ادصق دمعتلا عضوم هريغ يف نيدب الو ،يأرب لهجب الو ،ملعب هفالخ زوجي
 ليبس ىلع هل هباكترا يف ناك ام فيك هب ةالابم ريغ ىلع لهجلاوأ ملعلا عم ملعلا

 هل عابتإلا وأ ،دساكلا فيعضلا ،دسافلا يأرلل ام هب امب نكل «لالحتسالاو كاهتنالا

 ةةلذدألا سفن نع هدقفل ،ةيادهلا هجو نع هب امع ،لئاقلا اذه لوقب ،لماعلا اذه نم

 ىلع ،قدصلا ةقيرط مكترمو ،قحلا ةدعاق ىلع اهتألدم حيحصب ةلدملا ملاعملا ىلع

 لطب لك نم ةاجنلاو ةمالسلا بلط لدعلا ةباصإ يف هتقاط غلبم هسفن يف هنم لهج

 تنيب امك ،طئارشلا هذه دحأ نم ةبوت ىلع ال ةمايقلا موي ةرسحلاو ةمادنلل بجوم

 عم هكالهب عطقلا يف جرخي نأ ملعأ ال ينأكف ااهدوجو عمو ۔ اضيأ كل كلذ

 شاع نأ دعب تام ولو ،هلدع اذه يف يل نيبي اميف ًامزج أدبأ قافتالا وأ .عامجإلا

 هكالهب لوقلا يف جرخي نأ هبشأ هنكل ،انايحأ كلذك هيلع لمعو ،ًانامز كلذ ىلع
 :لاق ذإ ،كلذ هعسي ال هنأ بهاذملا ضعب ىلع ]٦٠٩[ جرخي هنأل فالتخالا ىنعم

 ةرابعلا هب تتأو .ريخأ هب يذلا كلذو لهجلا ىلع هيلع مادقإلا نع فقوتلا هيلع

 يف جورخلا ةردقلا عم هيلعو ،مزال هل لاؤسلاف ،اذه دايق ىلعو .ءيشب سيل هنأك

 هب يذلا اذه ناك نإو ،ةيرزلا نم هب لزنو ةيلبلا نم هيف لح امم جورخلل هبلط

 هعسي ملل ،لقعلا ةجح نم هيلإ غلب نم ىلع ةجحلا موقت امم أطخأ ملاعلا اذه هاتفأ

 همزلو ،لهجلا هيلع قاضو ،هركذ لابلاب رطخ وأ ،هربخ عمسلا قرط نأ دعب هلهج
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 لوق يف ،لاؤسلا داقتعا ةكلهلا نم زيحتي الو ةلاحلا يف كله كلذ عيض نإف ىملعلا

 يف رظناف .افالتخا لدعلا لهأ لوق نم كلذ يف ملعأل ينإو ،لاح لك ىلع ملعلا لهأ

 قصالو .لدعلا قفاو ام الإ ،امهيف يلوق نم لبقت الو ،اعيمج نيينعملا نيذه

 ةطاحإل ،نيرمألا الك ىلع لوقلاب تيتأ ينإ ملعاو ،لضفلا لهأ راثآ نم حيحصلا

 .)ملعأ هللاو ،هيناعم تحت امهلوخدو ،امهب لاؤسلا ىنعم

 فيحصتلا نم أئيش اهيف ىأر اذإ ،اهل خسانلاو ،بتكلل ئراقلا نعو هنمو :ةلأسم
 ،تاملكلا وأ ،فورحلا نم ءيش ناصقن ليبق نم دارملا ىنعملا نع رييغتلاو للخلاو

 اوجني املقو .حيحصتلا مدع نمو ،خاّسنلا لبق نم كلذ اهب ثدح امبرو .اهتدايز وأ

 ينعأ ،هل زوجيأ ،اذه اننامز يف ةصاخو هللا ءاش ام الإ ،لاحلا اذه نم بتكلا نم

 كلذك هنأ هنظ ىلع بلغت ام ىلع ثالتخم هاري ام حلصي نأ ،اهل خسانلا وأ ۔ئرلقلا

 ىلع ليدبت وأ ،ةدايز وأ فرحألا وأ مالكلا نم ء يش صيقنت شمو ،اذه لم نم

 ريغ نم نوكيو ؟لضفأو زجوأ وأ ،ةءارقلل امهف برقأ نوكي نأ ىجر اذإ ،هاري ام

 ناك ولو ،كلذ يف راصتخالا بلطي وأ ،عطقلا ليبس ىلع هبتكيو ،باتكلا ليلعت
 امبرو .هضعب فذحي نأب ناسحتسالا ليبس ىلع نكلو ،لوألا ظفللاب اموهفم ىنعملا

 مزجنتو ،لوطتو عستت ظافلألا نأل ،لوألا ظفللا نم ىقبي يذلاب اموهفم ىنعملا نوكي
 ،لاق نم ىلع أبوتكم دجي نأ كلذ لثمو ،كلذ يف ادحاو ىنعملا نوكيو ،رصحتتو

 يف جرخي هنأ يعم :هلوق لثم ديعس يبأ خيشلا ظافلأ لثمو شًالوقو ًاليق وه هبتكيف
 يف وأ ،انباحصأ ضعب نع دجويو بتكيف ،اذه هبشي ام وأ ،انباحصأ لوق يناعم

 نوكي امف ،اذه شم مدقتم مالك قسن ىلع ناك اذإ مهضعب نع وأ ،انباحصأ لوق
 راصتقالا يفكي ال لهف ،يناعملا ماهفتسا الإ ظافلألاب داري ال هنأل ةموهفم ىنعملا

 ءانع فخأ كلذو ،كلذ دارملا ناك اذإ ؤ يناعملا تمهف اذإ ،عاستالاو ليوطتلا نود

 نعمأ ،ةزيجولا ظافلألاب يناعملل طبضأو ظفحأ نوكي امبرو ، أرجضو ةنؤم لقأو

 ٤٥٢-٤٥٣. ص ،هسفن ردصملا )

 ٩٣



 بسح ىلع هارأو هب لوقأ يذلاف :لاق .")رصحني ال امم ههبشأ امو ،اذه يف كرظن

 هب سأب ال هنإ شًافرحم هلصأ نعو شافحصم بتكلا يف دجوي ام حالصإ يف يدنع ام

 اذإ ،ميظعلا باوثلا هقح نايب يف هقدص ىلع نإو الأ ،سانلا نم هيلع ردق نم ىلع

 هنأ ىلع ءيشب لدي مل نإو ،ناصقن وأ ةدايز نم ناك امفيك ،ميركلا هللا هجو هب دارأ
 هيف كش ال امب كلذك هنأ مالكلا سفن نم ]٦١٠[ حضاو ليلد هل ناك اذإ ،حلصأ امم

 يتأي نأ الإ .ههجو نيبي الف هنظ ىلع بلغي ام ىلع جرخ امنإو ،كلذك نكي نإو

 الف هيلع ةدايزلا نم هيلإ فيضي نأ امإف ،هفلؤم ريغ نم هنأ ىلع لدي امب هيف
 اهريغب هظافلأ ليدبتو ،راصتخالا يف لوقلا كلذكو عضوملا اذه يف أزئاج ،هرصبأ

 نإو ،كلذك هفلأ يذلا وه هنأب ،هريغ ال ىنعملا هل نم ىلإ هفيلأت يف ةبسنلا ءاقب عم

 ىلإ لوقلا عفرو ،هريغ مالك يناعم نم هل فلؤملا وه هرصتخا يذلا اذه ناك

 سأب الف هيلإ هظفل ةفاضإ الو ،هلاق ام ىلع ىنعملا يف ةدايز ريغ نم هبحاص

 نميهملا باتكلاب ىفكو ،ةظفلب نكي مل نإو ،هلوق نم وهف ،هل ىنعملا نأل ،هيلع

 ىلع هفلؤي اميف رصتقا نإ كلذكو ،هرصبأ نمل اليلد اذه لثم زاوج ىلع زيزعلا
 ًالالخإ ،هنع ه دارأ ام ىنعم نم ءيشب لخي نأ ريغ نم ظافلألاو يناعملا ضعب

 نإو .هب سأب الف ،رذع نم ألإ ،هريغ ىلإ همكح نع هلقن يف ىنعملا داسف بجوي
 لاق هنإ ،هلوق يف هقدصل مول الف ،هكرت نإو ،نسحف هلوق ىنعم نم هنأ ىلع هيف لد

 ىوعد نم وهف ،هلقي مل يناعملا نم ءيشل ةدايز هيلإ فيضي نأ امإ و ،ىنعملا كلذ

 ىلإ بسني نأ زاج قح لك سيلف ،أقح اهسفن يف يه تناك نإو ،هل هجو الف ،بنذكلا
 ىنعم ىلع همالك خسني نم مالك يف ديزي ال نأ بتكلا خسان ىلعو ،هنم نكي مل نم

 نأ هبجعأ نإو .هيف كش ال حضاو ليلد نع هحالصإ ىنعم ريغب هيلإ ةفاضإلا

 عم كلذك هفلأ ام نأ هيلع ىوعد الو ،هقحل داسفإ ريغ نم ءيش نود أئيش خسني

 وهف هفيلأت نم هنأ هيف ركذ ولو ،هيلع قيضي مل هنم ءيشل فذحلاب هلوقل عيطقتلا

 ( ١) ص 4 هسفن ردصملا ٣٠٠.

٩٤ 



 يف كش الو ،هلك ريغ ءيشلا ضعب نأل ،ىنعملا رهاظ امهنيب قرفلاو ،لوألا ريغ

 فذحلا كلذ ناك نإف كيلع سأب الف كلذ ىلع لد دقو هضعب وهف .كفيلأت نم نأ

 نم عضوم يف لعف دق امك رجي مل ،هريغ ىلإ لوألا هلاح نع ىنعملا ريغي امم
 ءاقب عم هظفل ضعب هفذحل هللا همحر ديعس يبأ خيشلا مالك رّيغ دق نم فنصملا

 ،باوصلا نع جورخ هضعب فذح يف ذإ .جرح يف كلذ نم يسفن نلف هيلإ هتبسن

 هنم نكي مل ام ةفاضإ ىلع لدي ام ىقبأ اميف راص ىتح ،هلصأ نع ىنعملا رييغتل

 وأ ةريغلا نع هنم ةياكحلا عضوم يف ءيش ىلع مكحلاب عطقلا نوك نم هيلإ

 ىوعدلا هذه شم ريحي ءيش يأو ،ةبسنلا ىنعم ىلع ،هلوق ىنعم نم هل جيرختلا

 ال امم أبرض نيقي نع هارأ ينإف ،رذحي نأ يغبنيف ،بجعل هنأ هل نوك ال ءيش يف

 هأطخأف زئاجلا نم أهجو هدارم نوكي نأ ىسعو ،هرجح نم كش يف ىنسلو ،زوجي

 ةياكحلا ليبس ىلع هريغ نع هيف ةعيفرلا نم ءيشلا مكح لاحأ دقو شال فيكف ،هريغب

 شم دنسي نأ لحيفأ ،ةقداص ريغ ىوعدب هيلع عطقلاب هتاذ نم هيف مكح هنأ ىلإ ،هل

 ال ينإ ؟مهنع رثألا يف دجوي وأ ،مهنم اذه وحن نم عسي اميف ملعلا لهأ ىلإ اذه
 تهليقأ مل ،هب ليق ولو هزاوج اعد ادحأ نأ ملعأ الو كعضوملا اذه يف أزئاج هرصبأ

 امب هيلع يتأي نأ الإ ،أرثؤم هريغل الو هسفنل هرثؤي نأ رجي مل ،هلطاب حص امو

 ملاع نع[١١٦] اهنأك ةلأسم ظافلألا دجن كلذكو :هل تلق شا الف الاو ،قحلا نم هقهرب

 اهنأب نيقيلا هبش هبلق يف اهظفل نوكيو ،ةصوصنم هنع اهدجو هنأ ول دويو ،فورعم

 ل٥بي نأ ديري وأ ،نالف نع اهنظأ وأ اهبسحأ بتكي نأ هل بجتأ ،ملاعلا كلذ نع

 هبتكب هملق قبس هخسن لاح يف هنأ وأ ،اهلثامو اهسناجو اههباش امم ظافلألا نم أئيش
 ًأقفتم ظافلألا يف ًافلاخم نوكي امم هنم خسني يذلا باتكلا يف ام ريغ يه ،ةملك

 ءاشعلاو رهظلاوأ ىلوألا ةالص شم كلذو ،هغمدي نأ بجي الف ،يناعملا يف هيلع

 ،هتينكو همسا بسن دق ملاع نع ةلأسملا دجت وأ ،رجفلاو حبصلاو ةمتعلا وأ ،ةرخآلا

 وأ ،نالف لاق نيب ًاقرف دجت لهو ،راصتخالاو زاجيإلل ابلط امهدحأب يفتكي نأ ديريف

 فقوتلا ىرت وأ ؟هتلعف وأ كبجعي لهو ؟اذه ثم يف اصيخرت تيأر لهو ؟نالف نع
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 أربأو ىلوأو ههزنأ مدقتملا لاحلا ىلع هكرتو ؟هنم ءيش نع وأ ،لاحلا اذه نع

 الو ،اذه نم ءيش يف زوجي مأ ؟ادبأ اذه ليدبت ىلإ ليبس ال امع ملسأو ،بلقلل

 ظجيرحت ريغ نم ةيهارك كلذ يف ‘«يش نم صخرأ ءيش وأ ؟شةيقاب يف زوجي

 نذأ هريغل وأ ،هل دئازلاو كلذك لعافلا سفنل باتكلا نوكي نأ نيب قرف كلذ يف لهو

 اذه يف نظأو بسحأ نيب ام قرف يل نيبي ال :لاق ؟نذؤي مل وأ كلذ يف هل

 اهريغب اهظافلأ لدبي نأ امأو ،كلذك هنظ يف كلذ ناك اذإ ،امهب سأب الو ۔عضوملا

 هلوق نم ىنعملا لقن نم فينصت نم اهمسا ىقبيو ،اهسناج امم اهانعمب وه امم
 ةياكحلا ىنعم ىلع ناك نإو ،قدصلا نم هدعبل هزاوج رصبت الف ،اهمسا رييغت ىلع
 الو .هلقي ملل ءيشب هيلع ةدايز ريغ نم وه ىنعملاو ،هلوق نم هفلؤي اميف هدرو

 هل هلوق نم وهف ،ىنعملا كلذ لاق هنأل .هقدصب سأب الف ةةظفل نم هنأ هيلع ىوعد

 ىلع لوقلا ةياكحو ،رابخألا نم زيزعلا باتكلا يف امب ىفكو ،هفورحب نكي مل نإو

 الو ،اهلاح ىلع اهكرتي نأ يه امك بتكلا خسانل ينبجعيو ،هزاوج ىلع ليلد ريغلا
 ناكف صقن وأ ةدايزب اهفورح نم ءيش دساف حلصأ وه نإف ،اهرّيغي الو اهل اهلدبي

 ،نكي مل نإو ،سأب الف ،هيف كش ال امب ىنعملا وأ ،اهظفل نم حضاو ليلد هيلع هل

 يف هريغب ءيش يف أطخأ وه ناو ،اهلئاق ريغ نم هنأ ىلع لدي امب هيف يتأي ىتحف
 الإ ،سأب الف ،هكرت نإو ،ىلوألا وهف ۔هدر نإف هلصأ نع ىنعملا ريغي ال امم هلقن

 يلل نيبي الو ،هل بتكي نم ةهج نم هكرت نم هل عنملا بجوي لاح كلانه نوكي نأ

 همسا :هفيلأت يف نيرمألا دحأب اهلاق نم ىلع ةلأسملا ةبسن يف ىفتكا نم ىلع قيض

 ىنعمل دصق نع نكي مل ام .هل لحي ال ام ىتأ هنأ لقأ مل ،اهكرت ول لب هتينك وأ

 ريغل هل يه نم ىلإ اهتبسن كرتي ال نأ هل ناسحتسالا قيرط نم هنأ الإ ،لطاب

 يتأي نأ هل مازلإ ريغ نم ينبجعي ام هريغب سبتلي نأ امهدحأ عم فيخ نإف ،ىنعم
 يه اك اهلقني يتلا ةلأسملا لالح يف وأ ،هريغ فيلأت يف ناك نإو ،ًاعيمج امهب

 ،نالف نع وأ ،نالف لاق نيب قرفلاو ،اهفلؤم اهيف هبتشا امع اهرّيغي الف ،اهظفلب

 لوقلا يف امهو ،هلوق نم ال ،هلعف نم اذوخأم نوكي ام عضوم يف ىنعملا رهاظ
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 الإ هرييغت ىلع هديزي ال امبر ]٦١٢[ رخآلا ناكم امهدحأل هل دكأ نإ ،عاوس

 درلا ىنعمل الإ ،قحب سيل ام لقن نم عنملاب لوقلا ىضم دقو ،هلصأ نع افعض

 .أ')ملعأ هللاو ،كلذ يف رظناف ،هيردي نأ ىسع ،سبل عضوم يف هيف رظنلاو ،هيلع

 :ةلأسم

 مامإ البو رصم ريغ يف ةعمجلا ةالص كرت يف ليلدلا نع ،هللا همحر ،همالك نمو

 قيرط موقأل اضر هيف ام ىلإ 0قيفوتلا هلأسأ هللاو ،باوجلا :لاقف ،ربنمو لداع

 فرعي قحلاو ةجحلا حاضيإ هيلعف ةجحلاو قحلا ىعدا نم نإ ،معن :لوقأف
 ىلع يه ،ةميركلا ةيآلاب انيلع كتجحو .ةلهألاب روهشلا ةفرعم نم رثكأ ةلدألاب

 صوصنملا صوصخملا كرت نمو صوصخلا هيلع يضقي مومعلا و ،مومعلا ىنعم

 مولم اندنع كللذ لب مومأملا عابتا مامإلا مزلأ نمك ناك ،مومعلاب هيلع ىضقو
 .ةثالث يف الإ ةعمج ال :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لوق كلذ يف ةجحلاو ،مومذم

 اهب .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مايق يناث ليلدو ،ربنمو مامإو رصمم رصم

 مل نم لكو ‘مركملا هربنم عمو ،ةفرشملا ةنيدملاب هدجسم يف هعم نوملسملاو

 هللا ىلص هنإف رذع ريغ نم وأ رذع نم ةالصلا تقو هدجسم يف هعم رضحي

 .مهسفنأ ةالص الإ ،اوناك ثيح وأ ،مهتويب يف اهولصي نأ مهرمأي مل ،ملسو هيلع

 الإ ،دجسملا يف رهظلا لصي مل ةةالصلا تيضق امدعب دجسملا ىلإ ءاج نم كلذكو
 يف اهلدبي نإف ،هيلع تدسفف ،مامإلا عم ةعمجلا ىلص نم :اولاق كلذكو ،هسفن ةالص

 ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ثلاث ليلدو ،هسفن ةالص اعبرأ تميقأ ىتلا

 نيرفاسملاو ديبعلاو ءاسنلا رذع ،ملسو هيلع هللا ىلص هنإو ،هسفن ةالص هرافسأ يف

 ،يبنلا لوق ،عبار ليلدو نينمؤملا ةلمج نم مهنأ ملعي وهو ،ةعمجلا ةالص نع
 نأ اهرسأب ةمألا تعمجأو يلصف ةالصلا كتكردأ ام ثيح :ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ اضلأ ا وعمجأ و ؤ ناك نيأ و “ ناك ثبح ‘ تاعكر عبرأ ميقملا ىلع رهظلا ةالص

 )١() لص ةسفن ردصملا ٠٠ ٢٣ ٠ ٣.

٩٧ 



 ،ربنمو لداع مامإ عمو ،رتصمملاو رصملا يف ةبجاو اهنأو ،ناتعكر ةعمجلا ةالص
 يف تلخدو عامجإلا نم تجرخ دقف ،ثالثلا هذه نم ةدحاو تلتخا امهمو

 ةنسلاو باتكلاو ،ةمألا عامجإب انيلع ابجاو اضرف كرتن نأ انل سيلو ،فالتخالا

 ريغ يف ناتعكرلا يهو ،هيف فلتخم ءيش ىلإ هنع لوحتتو ،تاعكر عبرألا يهو
 ءيش ىلإ ،ةمألا عامجإب هيلع بجاو ضرف نم بره نم لكو ،رتصمملا رصملا
 ةةمعن رفك رفاك ،قفانم ،ملاظ .قساف ،لاض اندنع وهف ،نّيب رذع الب هيف فلتخم

 فالتخالاو ،ةجح عامجإلا نأل ،تبثي مل ام هنم ةءاربلاب ىلاعت هللا نيدن نأ انيلع

 الإ هريغي الو هخسني ال عامجإلا نأ تعمجأ دق ةمألا نإف اضيأو ]٦١٣[ .ةجح سيل
 بلط دقف ،هيف فلتخم ءيشب يلع عمتجم ضرف خسن بلط نم لكو هم عامجإ

 بابلألا يوذ نع راثآلا تدرو كلذب لالضلا يف عقو ،لاحملا بلط نمو ،لاحملا

 مهرمأ امك ،دودحلا ةماقإب نينمؤملا رمأ ىلاعت هللا نأ ،سماخ ليلدو .راصبألاو

 نأ مهعامجإك ،لداعلا مامإلا ريغ اهميقي ال دودحلا نأ اوعمجأو ،ةعمجلا ةالصب

 مامإلا ريغ عم اتفلاخ ولو ،لداعلا مامإلا فلخ الإ .عامجإب بجت ال ،ةعمجلا ةالص

 بهذ نم راطنق هل قرسي نم نأ اوعمجأو هعابتا انيلع بجي الف فلاخم لداعلا

 هيأرب كلذ لعف نإو ،هقراس دي عطق هدحو قورسملل زوجي الف ،هعاتم قراسب رفظو

 هدحو ةعمجلا ىلص نم نإ مهعامجإك ،أمثآ ًايدعتم املاظ كلذب ناك ،هسفن ءاقلت نم

 ىلإ عبرأ :مالسلا هيلع ،لاق كلذك ،يلصي مل نمك ناك ميقم وهو نيتعكر ادرفنم
 ال هنأ ةمألا عامجإ :سداس ليلدو ،تاعمجلاو ،دودحلاو ،تاقدصلاو ىع يفلأ :ةيالولا

 ةةعمجلا ةالص طرش نم اندنع مامإلاو ،نامامإ دحاولا رصملا يف لعجي نأ زوجي

 زاج ولو ،دحاولا رتصمملا رصملا نم نيتيرق يف ةعمجلا ةالص ماقت ال :انلق كلذكو

 نإو عبرألا يف زاجلو ،دحاولا رصملا نم نيمامإ فلخ تناكل ،نيتيرق يف اهمايق

 ىرقلا عيمج يف زاجل .كلذ زاج ولو ،نيعبرألا يف زاج ،عبرألا يف زاج

 يألو تاولصلا رئاس نيبو امهنيب قرف يأف اذه ىلعو ،اهلك نطاوملاو ،قيتاسرلاو

 يف الجر نوعبرأ عمتجا اذإ :لوقي مهنم الئاق لعلو .نيخسرفلا نم اهيلإ ىعسي ةدئاف

٩٨



 ناصقنبو ةعمجلا ضرف مهمزل دقف ةضيرفلا مهب يلصي مامإ مهعمو ،دجسملا

 ام مهل لاقي ناك عضوم يأ يف مهدنع كلذ لعلو ،ةعمجلا ةضيرف مهمزلي ال دحاولا

 نأ ،مكايإو نحن انعمتجا دقف ،اهلك تاولصلا يف ةعبرألاو نيعبرألا نيب مكدنع قرفلا

 مل ،ةعبرألا تمزل مهب دقتعتو ،مهل زوجتو ،مهيلع تتبثو ،نيعبرألا تمزل ةالص لك

 نحنف ،ةعمجلا ةالص يف الإ . تاولصلا نم ءيش يف تملع اميف مكايإو نحن فلتخن

 هزاوج متيعدا ءيش يف متلخدو هنع متجرخ متنأو ،دمحلا هللو عامجإلا ىلع انتبث

 نم كلاب ذوعنف.،ىري اميف مكحيو هيأر اهيف ىري مكنم لكف ،هماكحأ يف متفلتخا مث

 رشعم اي) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاق ،قيفوتلاو ةيادهلا هلأسنو ةةريحلا

 ةدجاونلاب كلذ ىلع أوضع هيلع متعمجأ امو ،يتنسو هللا باتكب مكيلع ،نيملسملا

 ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك نإف ،رومألا نم تاعدتبملا تاثدحملاو مكايإو

 ال ةعمجلا ةالص نإ :لوقي لئاق لعلو ،اهنم نيملسملا عمجو هللا انذاعأ (رانلا يف

 صقن نإو ]٦١٤[ ،ةالصلا اهب نوميقي الجر نوعبرأ اهيف عمتجت دلب يف الإ ماقت
 الإ ۔اولصي نأ مهل سيلو ،مهنع ةعمجلا ضرف طقس دقف ،نيعبرألا ددع نم دحاو
 نأ كلذو ،اهلبق يتلا ةلأسملا يف هل انلق ام ظم هل لاقيف ،تاعكر عبرأ مهسفنأ ةالص

 نوجبرألا اهيف يتلا دلبلا نيب فرعت ةلع انل نيبي وأ .ةجحو اليلد انيلع ميقي هبلاطي

 اليبس كلذ ىلإ دجي ال نظأو ،رثكأو فالآ ةعبرأ وأ ،ةئامعبرأ وأ ةعبرأ وأ الجر

 ةنس حيحص نم وأ ،نيبم باتك نم اليلد انل ماقأ نإف ًاليصأو ةركب هلل دمحلاو

 هعابتإ انيلع بجت ذئنيحف ،نيملسملا ءاملع نم عامجإ وأ ةنيمألا هللا لوسر

 سكع نإف ،هرخآو هلوأ لطاب ،هرباد عوطقم هلوق نأ فرتعيو ًرقيلف الإو ،هقيدصتو

 رئاس نم هريغو رتصمملاو رصملا نيب قرفي اليلد متنأ اوميقأ :لاقو ،لاؤسلا انيلع

 ةمألا نأ كلذو حثال نيب هرون قحلاو حضاو هلل دمحلا ليلدلا :هل انلق ،ىرقلا

 ،لدعلا ةمئألا فلخو ،ةرتصمملا راصمألا يف اهبوجو ىلع ةفاك اهرسأب تعمتجا

 هبيذكتب لب ،عامجإلا نم بذكلاب ىلوأ وهف .بيذكتلاو درلاب عامجإلا مداص نم لكو
 بصن زوجي ال هنأ :ةمألا عامجإ رمأ ليلدو ،مدق ىلع عاسو ،مهب قطان لك دهشي

٩٩



 ةمئأ ةثالثو نيرصم يف نيمامإ بصن زاوج نأ اوعمجأو .دحاو رصم يف نيمامإ
 نم وه مامإلا نإ :انلق دقو راصمألا ةعبسلا يف ةمئأ ةعبسو ،راصمأ ةثالث يف

 لوسر فلخ الإ مقت مل اهنأ ،اندنع تبثو حص ام كلذ ىلع ليلدلاو ،ةعمجلا طرش

 ةدم كلذو ،ةالصلا ىلع هفلختسيو هميقي نم فلخ وأ ،ملسو هيلع هللا ىلص كلا

 ادحأ نأ ملعن ملو ،هنع هللا يضر ،قيدصلا ركب وبأ ،هدعب نم هتفيلخ ناك مث ،هتايح

 ،لدعلا ةمئأ ريغ سانلا عيمج نم ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ مسا قحتسي

 ام اذهف ،نيملاعلا بر هلل دمحلاو حضتفاو لطابلا عمقناو حضتاو قحلا ناب ذئنيحف

 فئاخلا هسفن ىلع قفشملا ريبدت هربدتيلف هيلع فقو نمف باوجلا نم هللا هرسي

 وه هللا نأل كلذ ىلع ىلاعت هللا ركشيلف ،أباوصو اقح هآر نإف .هبر باذع نم

 نمو ينم هنإف ،هدريلف ،أطخ هآر نإو ،نيملسملا ةفاك ىلعو انيلع هب ناملا

 قمحلا اهيف تفلاخ ةينو لمعو لوق لك نم ىلاعت هللا رفغتسأ انأو ،ناطينشلا

 .أ')لعأ هللاو © باوصلاو

 :ةلأسم

 تبثأو ،هل اوعدا نأ كبجعيأ .تام مث ،ةيالولا ةلزنم نم يدنع هتايح يف ناك نميفو

 .ةءاربلاو ةيالولا ةفرعم نع افيعض تنك اذإ ةةطيرشلا ىلع هل

 كل زاجو هتيالو كمزل يلو تافص اهنإ كعنقأف ملاع ىلع هتافص تيقلأ اذإ :لاق

 فوقولا :لاق ةيالولا يف قلخلا مكح ام :هل تلق ،تامملاو ايحملا يف هل ءاعدلا

 يف امأو ،مهنيد يف كلذ امنإ :لاق ةنامألا ]٦١٥[ مهمكح ليق دق سيلأ :تلق

 يف نامع يف يتلا ثادحألا يف فالتخالا هجو نم مزلي امو :تلق شالف تانامألا

 اهنإ :موق لاقف ؟ىسوم نب ىسومو ،رظنلا نب دشارو ،كلام نب تلصلا نامز

 يف دقتعي ملف ،لطبملا نم قحملا ةفرعم نع قاضو ةعدب اهنإ :موق لاقو ىواعد

 لهو ؟ال مأ ،املاس نوكيو ،اذه هعسيأ بيوصت الو هئطخي داقتعا نيتفئاطلا دحأ

 ١٦١. ص ،هسفن ردصملا ()



 ،ليحرلا نب بوبحمو ناميلا نب نوراه نيب عقو يذلا قارتفالاك قارتفالا اذه نوكي

 ،لطبملا نم قحملا ةفرعم نع قاض اذإ ،معن :لاق ؟قرف امهنيب مأ ،هللا همحر

 يف لوقلاو ،ملاس هنأ هنم أرب نمم مهتعاربو ،هولوت نمل مهتيالو ىلع ملسملا ىلوتو

 هلا همحر بوبحم مايأ يف ناك يذلا نيبو هنيب قرف ال ،قارتفالا امأو عستي اذه

 ليمتو ىواعدلاب :لاق نم لوقب نئمطت يسفن تناك اذإ :هل تلق ،ناميلا نب نوراهو

 .ا؟؛ةجحب كلذ نكي مل اذإ فوقولا ينعسي له ،هقيقحت ىلإ

 نيبو .رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ثدح نيب قرفلاف :لئاق لاق نإ ،معن :لاق

 يف اندجو ام ىلعف :لاق ،ةيواعمو «صاعلا نب ورمع ثدحو ،ناورهنلا لهأ لعف

 هللا ةجحل هدانعو قحلا مكح هتفلاخمل ،لطاب صاعلا نب ورمعو ةيواعم ثدح

 لصألا ىلع هئاقبل قح نإو ،رهنلا لهأ لعفو .ةجح رهاظلا يف يه ىتلا ،ىلاعت
 راثآلا تلد كلذ ىلع اذهب امهيف قحلا لهأ نم قافتا ىلع ةقراف نم هتقرافمو لوألا

 امأو ۔هيلع تماق نمبو ،كلذ يف ةجح قحلا ةرهشب ىفكو ،رايخألاو نيملسملاو

 ةهلطابو هقح يف نامع نم قحلا ةوعد لهأ هيف تفلتخاف ،دشارو ىسوم ثدح

 رهجي نأ الب ،هبذكو هقدص لمتحي ام هيف دهاش نمم نيملسملا نم قيرف لك ىعداو

 .اذه ىلع كئلوأ ىضمو رهظ ام ىلع نيدلا يف هل هئطخت الو ،هفلاخ نمم ةءاربلاب

 .هنوك هعم حص نم عضوم عم هلاكشأ ىلع روجلاو لدعلا هلامتحال ثدحلا يقبو

 ءيش ىلع هيف عامجإلا مدعل راصف لصألا يف هيلع ناك ام لصأ ىلع علطي ملو

 لطابلاو قحلل تالمتحملا نم هنأل ،ىواعد هعم هفالتخا ىلع هعم ليق ام عيمج

 هبهذم ىلع نيقيرفلا نم لك جتحاو ،ةعدب هنأ هيف اومعزو ،نورخآ اذه نم ىبأو

 عستي اذه يف لوقلاو شأ ريصب ناك نم لدعلا ىلع لدتسيف ،ةفرعب أريثك اجاجتحا

 ١٦١. ص ن هسفن ردصملا اا



 ااهيف رظناف ة راشإ ىضم اميفو ۔ لاؤسلا هيلع ىوتحا ام عيمجب فيكف ،۔لوطيف

 .أ')هلعأ هللاو .هقح كل نأب الإ لبقت الو ،اهيناعم ربدتو

 ء
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 ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايلط :ىلاعت هللا لوق يفو ،هنمو

 ؟مهنم ةنونيكلا هذه ىنعم ام ،أ")«مهنم هنإف مكنم مهلوتي نمو ضعب ءايلوأ مهضعب

 هلثم نوكيأ ،هلعف ىلع هبوصو هبحأو يدوهي ىلوتو ،مالسإلاب أرقم ناك نم نوكيأ
 كلذ ريغو ،ةالصلا عطقو ةساجنلا نم ةيوايندلا ماكحألاو ةيمستلا يف ]٦١٦[ ايدوهي

 يف نوكي مأ ،هب أقوحلم ةيوارخآلا ماكحألا يف نوكي كلذكو ،نيكرشملا ماكحأ نم
 يف كدنع ام مأ ؟ةيوارخآلا ماكحألا يف هب قحالو هل أقرافم ةيوايندلا ماكحألا

 .'")؟كلذ

 مهنم نوكي هنأ نوكي نأ حص نإ ،هليوأت يف يل هجوتي يذلاو ،ملعأ هللا :لاق

 هقح يف بجوملا مدعل ،هل سيل ام عضوم يف رفكلا نم هب مه ام ىلع مهل ةيال ولاب

 الف ةلمجلاب رقأ نإو ،ىدهلا قيرط نع ةلالضلا لهأ ةلمج نم وهف ،رذعلا دوجول

 قلطي نأل زوجيف ،لكلا عمجي ام ءامسألا حيبق نم هيلع زوجي نأ نم هل جرخم

 ىداعي نأ قحتساف اهلهأ نم اهيحوي اميف هلوخدب راص نأ دعب ،اهنم عيمجلا ىلع
 رطخو ،ءاضغبلاو ةوادعلاو ةنعللا ةحابإل ةبجوملا ةءاربلاب هيلع مكحيف ،اهثم ىلع

 نأ هيلع مرحف ،هرمأ هيلع حص نم ىلع ،ىلاعت هللا يف ةرصنلاو ةبحملاو ةيالولا

 اراتخم ،رافكلا ةلزنمب هسفن لزنأ نأ دعب ءايلوألا قح قح ريغب ةيلوت نإو هالوتي

 ال قيقحتلا ىلع هتوم دعب نوكي ال نأ رارصإلا ىلع زوجي فيكف ،رانلا لهأ لمعل
 مهنع هجورخب نينمؤملا نم ال هنأل نيهملا باذعلا يف وهف الك ؟قيرفلا كلذ نم

 )١( ص كسفن ردصملا ٥١١.

 ٥١. ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ")

 ٧٧-٣٨. ص ليوأتلا قئاقح كاردإو ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج .يصورخلا ا"

 ١٠٢



 منهج يف نيرفاكلاو نيقفانملا عماج هللا نأ ليلدب ،مهنم سيل نم قحب ال ،هتيالوب

 ايدوهي يدوهيلا ةيالوب نوكي هنأ نظت وأ ،مهاوأم ىوأملا سئبو مهاوثم يه ۔اعيمج

 يفالو اهيف كش الو ،ةلمجلل راكنإ ريغ يف ناك نإو اينارصن ينارصنلا ةيالوبو
 هدعبل كلذك سيلو ،هيلع هب ةجحلا مايق دعب ،ليزنتلا نم ءيشل دري الو ،اهنم ءيش
 رفك ىلإ نكلو ،كرشلا ىلإ هب غلبي ال ذإ ۔عامجإلا يف لاح ىلع باوصلا نع
 ىلع فقت الو ،لاوحألا هذه لاثمأ نم اورذحاف ،لدعلا لهأ نيد يف هريغ ال ةمعنلا

 اوعدي امم هنأل ميظع هنإف ،اذه لثم يف اميسال ،ىدرتف ،ملع هب كل سيل ام ىمع

 يهنلا نم اذه يفف :رخآ عضوم يف لاقو ،هفرعاف كش الو ةلبقلا لهأ كيرشت ىل
 قح يف اهمزاول نم نوكي امو ،اهل اميرحت ،مهل ةيالولا نم عنملا ىلع لدي ام
 ام ديكأتلا يف نإو الأ ،اههبشأو ،عادعألا ىلع ةرصنلاو ،ءانثلاو ۔حدملا لثم ءايلوألا

 ةلمج نم نوكي نم نأل ،هيف رذع ال ام عضوم يف ديدشتلا ىلع ىنعملاب لدي

 عوجر الب حبصيف ،زوجي وأ ،رارصإلا ىلع تام نإ ،رانلا نم هل دب الف ،رافكلا

 امم هقحلي نأ هيلع زوجي اميف مهنم راصف ،مهعم جلو نأ دعب ،مهنع جرخي نأ هنم

 كارتشال ةبجوملا ةلالضلا مزاول نم مسالا يف لكلا عمجي نأل ،مكحلا يف زاج

 ىلع صخي ام نود ،قسفلا عاونأ نم ءيش ىلإ قحلا نم جورخلا ةلاح اهيف عيمجلا

 ةرخآلا يف عجرملا نإو الأ .قافن وأ كرش نم قافتاب ايندلا يف قيرف لك قارتفا

 ،راربألا نم ةنجلا يف نمل لباقم ،رانلا يف دحاو قيرف ىلإ عمجأ رفكلا لهأل

 ناقيرف لكلاو ءالؤه نم نكي مل نم ،كئلوأ نم نوكي ال نأ حصي ]٦١٧[ فيكف

 هيلع اهميرحت عضوم يف ةيالولاب نوكي نأ امأف ؟نآرقلا عضوم ريغ يف هللا نع
 امم هفرعأ الف ،امههابشأ يف اينارصن ةينارصنلا لهألو ايدوهي ةيدوهيلا لهأل

:لاق نأ ،عرولاو ملعلا لهأ نم هنع ظفح نمع ناطحق وبأ عفد نإو ،كلذك زوجي



 ىلإ لدي ام ،هللا همحر ديعس يبأ خيشلا لوق يف نإف ،يدوهي هنإف ،أيدوهي ىلوت نم
 .أ')ملعأ هللاو ،هريغ ال رظنلا يف لوقلا وهل هنإو ،هفالخ

 :ةلأسم

 مهماكحأ يف كافخي ال يذلا مهيف فالتخالا دراولا نيكرشملا لافطأ يفو ،هنمو

 مهابسو ،ءوضو ضقنو بطر وهو هونم نم ةساجنو ،ةالصلا عطق نم ةّيوايندلا

 ةياورلا ىنعم امو ،قرف نيمكحلا نيب مأ ۔هريغ وأ برح لاح يف ،مهب رفظ نمل

 يدوهي اذه نوكيأ ،هاوبأ هنارصنيو هنادوهي امنإو (ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك)

 .ا")؟نيلاحلا الك يف مأ ،غولبلا دعب مأ ،ةلوفطلا لاح يف ،ينارصنو

 الإ رظن يف زوجيف ،لاح ىلع نسحي امم الو ،رثألا يف حصي امم هملعأ ال :لاق

 ذإ ،هيف مهئابآب مهقاحلإ ايندلاب هتوبث يف قلعتي امم ههبشأ امو ،اذه لثم يف اونوكي نأ
 ظةرطفلا ىلع دلوي نأ دعب هاوبأ هسّجمي وأ هرصني وأ هدوهي نأ دولوملا يف حصي ال

 جرخي مل نإ ،غولبلا دعب نم الو ،ةيلوفطلا لاح يف اهمكح ىلع جرخي نأ زوجيو

 هل مكحي نأ الإ زاج امل اذه الول هيلع رقي نأل حصيف هيف زوجي اميف امهنيد نع

 رقي نأ ،هلقع يف ةمالس ىلع هغولب دعب نم رجي ملو ،رارقإلا لهأ مكحب هيلعو

 ام هيلعو هل نوكي نأ ،ماكحألا يف هتوبث نم مزلي هنأل ،كلذك ال نكلو ،راكنإلا ىلع

 ريصيو ،هيلعو هل اميف هارتصني وأ هادَوهي نأ هيوبأ يف لطبيف ،مالسإلا نيد يف

 لافطأ لثم ايندلا يف نيكرشملا لافطأ مكح نوكيف ،هل ىنعم ال أوغل هب لوقلا

 يذلا ححيحصلا يف تباثلا يفن نم هيف امب حصي ال هنكلو حص ول نإ ءاوس نيوقملا

 الو يأر ىلع هقحلي نأل ،زوجي امم هنأ اذه يف نظن وأ ،هيف هريغ هيلع زوجي ال

 ايلج عامجإلا يف حيبأ يف دق امم ،رطخ هتابثإ يف يضقي ام هنأ هئاحيإ يف كش

 امم اذه يف هفرعأ ال ينإ ،هيلع وأ هل اميف حبصي نأ هيف زوجي فيكف ،هتحابإل

 )١) ص كسفن ردصملا ٣٨ .

 ٢) ص ن هسفن ردصملا ٩.



 يدنع نسحي ال :رخآ عضوم يف لاقو .نيح يف همار نمل ،يأر الو نيد يف زوجي

 فلتخمو ةيوايندلا ماكحألا يف مهئابآل اذه لثم يف ًاعبت ةيلوفطلا لاح اونوكي نأ الإ
 اليلد ةياورلاب ىفكو نونوكي هيلعو ،هب مه ام ىلعف ،غولبلا دعبو ،ةيوارخآلا يف
 .أ')هلعأ هللاو كلذ ىلع

 :ةلأسم

 بكتري مل هنأ الإ ،فالخلا لهأ نم وهو ىلاعت هللا ةعاط يف أشن ئشان نع هنمو

 ملو ،أبغار هللا باوث يفو ،أكسان ادهاز هرمع لوط ناكو ،طق هللا مراحم نم ةمرح

 الإ ،هللا نيد يف ًأروجحم الو ]٦١٨[ هب رمتأي الإ ىلاعت هللا رماوأ نم ًائيش عدي
 نإ نوكي هلاح ام ،أداقتعاو ةّينو الوق ةيضابإلا نيد فالخب نيدب هنأ الإ .هنع ىهتنا

 .ا"؟كلذ ىلع تام

 نع ًالاض ،نيبملا قحلا فالخ ىلع ناك نم نيملاعلا بر ةعاط ىلع نوكي ال :لاق

 بورض ىلع نيقحملا نيملسملا نيدل فالخلا لهأو .نينسحملا نينمؤملا ليبس

 يف نأ معزتو ،باوصلا اهنأ ىلع يعت [ةقرف لك] ،ةقفتم ريغ بازحأو ةقرفتم
 راصو ،باتكلاو ةنسلا ةفلاخم ىلع اهنأب ىرخألا ىلع دهشتو باطخلا لصف اهدي

 مه مينأ نوبسحيو ،نوحوريو كلذ ىلع نودغيو ،نوحرف مهيدل امب بزح لك

 ،نونظي ام ىلع الو ،نولوقي امك رمألا سيلو ،اقدص نونسحملاو [اقح] نونمؤملا
 يف قحلا نوكي نأ زوجي ال ذإ ،عيمجلا يف ال دحاو يف قحلا نأ قحلا [لوقلا] لب
 ناد نم ءيطختو ،نيدلا نم نيدت ىرخألا هب ام فالخب ةنئاد ةدحاو لكو ،عيمجلا

 ةلمج نايدلل نكي ملو ،نيلوألا مكئابآ بر مكبر نيقلاخلا نسحأل هب تنادام فالخب

 ،مالسإلا نيد وهو ،عبار الو ،ثلاث الو ،هل يناث ال .دحاو نيدلا ناك لب ،نايلأ

 نيغلابلا نيفلكملا هدابع ىلع هضرفو مالسلا هيلع ،دمحم يبنلا هللا هب لسرأ يذلا

 )١) ص هسفن ردصملا ٩.

 (٢) ص هسفن ردصملا ٤٥٤.



 ،يضرملا قيرفلا نم قحلا لهأ هيلع يذلا كلذو ،نيعمجأ سانلاو ةنجلا نم نيلقاعلا

 ةماقتسالا لهأو ةقيقحلا ىلع مه مهنإف ،يضابألاب ةيمستلا يف فورعملا بزحلا نم

 هلاحتنا الو ،هب يمستلا سيل هنكلو قدصلا مهبهذمو ،قحلا مهنيدو ،ةقيرطلا ىلع

 لهأل صالخلا امنإو ،هيف قدص مدق هل نكي مل نمل عفانب ىوعدلا ليبس ىلع
 ةماطلا موي خصانم نيحت ال موي كلذ نوكي نأ لاحملا نمو ،هيوذ نم صالخإلا

 يف أئشان نوكي الو فالخلا لهأ نم ًأضيأ هل فالخلا ىلع ناك نمل ،صاصقلاو

 مراحملا نم هيلع مرح امل أابنتجم ،مزاوللا نم همزل امب ايدؤم ،ىلاعت هللا ةعاط

 .أقفاوم هل ناكل كلذك ناك ول لب ،لآالضلا نيبأو لاحملا دشأ نم اذه فهل فلاخم

 ٥هصو ێأنيد قحلا فلاخ نم هل فالخلا لهأ نم نوكي امنإ هنأل ،ًاقرافم لطابللو

 هللاب رفكو ،روجحملا بكرو ،رومأملا عّيض نمم كلذب هنإو ،معن 4 انيشو ةلالض هنع

 ع زفو «قدصو ،نيقيو ناميإ صالخإو ،نيدو ،ةداهزو ةعاط ةقيقح يأو ةروكشملا

 نمل .ةعفار ةعفاد هللا باذعلو ،ةعفان ةعفاش ةبقارمو داهتجاو ،ةدهاجمو عروو

 فيكف ،لهج وأ ملعب ،يأر وأ ،نيدب ىلاعت هللا نيد نم دحاو فرح يف قحلا فلاخ

 فالخلا لهأ اهب ناد يتلا تالالضلاو عدبلا نم دعي ال امو ،تاملكلاو فرحألاب

 يف تدجو ام بسح ىلع ،نيمرجملا ليبس يف ةنونيدلاب هوتأو .نيملسملا نيدل
 ]٦١٩[ ال ام اذه ،مئاظعلاو رئابكلاو مئارجلاو رابخألا مهنع هب تءاجو ،راثآلا

 عكرو ،دهتجاو دبعو ،قدص ولو ،لوقعملا حيحص يف زوجي الو ،لوقعلا يف ميقتسي

 ،مالسلا ىشفأو ،مايصلا مادأو ،مايقلا لاطأو ،ىكبو ىكشو ،عشخف عضخو ،عفرف

 راحسألاب رافغتسالا مزالو ،رارشألاو رافكلا دهاجو ،ماين سانلاو ليللاب ىلصو

 فاطو اعدو ،َجلأف عًرضتو ،خنو جعو جحو ىجش ذإ ليللاب دجهتو ،اجرو فاخو

 ،ركذف ربصو ،رازف راسو ،كسانلا هرمع [يف] ناكو ،كسانملا عيمجب ىتأو ،ىعسو

 نم ائيش عدي ملو ،ةدابعلا ناونعب ىتأو ،ةداهزلا مزال و ،ملحلاب ىلحتو ،ملعلاب هقفتو

 كلذ الإ ،هاهتنا الإ مراحملا نم ائيش الو هاتأ الإ ضمزاوللاو لئاسولاو نم ربلا باوبأ

 لهأ نم باوصلا لهأ عامجإو ،باتكلاو ةنسلاو هللا نيد نم دحاولا فرحلا

١٠٦



 نيلصملا نم ةقيقحلا ىلع ناك امل ،نييضابإلا نم نيدتهملا ،نيدلا يف ةماقتسالا

 نيعكارلا الو .نيقتص تلاو نيقدصملا الو ،نيمئاقلا نيمئاصلا الو ،نيعيطملا

 ةماقإلا ىلع هنإو ،ىلب ،نينسحملا نينمؤملا الو ،نيركاذلا نيرباصلا الو نيدجاسلا

 نيلاضلا نم نوكي ةجحلا دعب ةنايخ هل كاهتنالاو ،انيد هب كسمتلاو ،كلذ ىلع

 الف نيملسملا نيب افالتخا هيف ملعن ال ام اذه ،نيكلاهلا نيملاظلاو ،نيرساخلا

 طا ل ل و ميوقلا نيدلا وهل هنإو ،يلعلا قحلا هنأل ،يضابألا نيدلا نم ةيرف

 اليبس هنم ىدهأ اندجو ولو الوح هنع يغبن الو الدب هب ىضرن ال ،ميقتسملا

 ،قملا نيدلا كلذ ىلإ انعجرلو اليلق الو اريثك هانيضر امل ،اليق قحلا ىلإ موقأو
 ،يضابالا بهذم ريغ يف قحلا نوكي نأ هللا ىبأ نكلو فهانملع امب نيحرف هانعبتاف
 نيهاربلا هل تدهشو ،ةرهاظلا لئالدلا كلذ ىلع تلدو ،يكزلا رهاطلا وه لب الك

 .نولهاجلا هركمأف هدحجو ،نوكرشملا هرك ولو ،هلك نيدلا كلذ ىلع رهظف ةرهاقلا
 داكي ال هيف ميغ ال موي يف ءامسلا دبك يف سمشلاك ،هيف سبل ال نيب رمأ اذهو

 اليبس نيدتهملا نم نوكي نأ ضري ملو ،ىمعأ ايندلا يف ناك نم ىلع الإ ،ىفخي

 لضأو ىمعأ ةرخآلا يف وهف ،ىمعأ هذه يف ناك نمو ،ىجحلا يلوأ نم نيدتهملاب

 هدصق اولاجو ًالاوقأو ًاداقتعا سانلا نم ريثك ليبسلا اذه نع فدص دقلو اليبس

 هباوصبو افلاخم هل ناك نم مهنمو .ةلالضو ةهافسو ًةلاهجو ئمع ،ًالاعفأ دصقلاب

 .هلصفو هلصأل كاهتنالا ليبس نع عيضملا ،هلصأو هقاسل لحتنملا مهنمو الهاج

 ناطيشلل نوداقنم ىمعلاب مهلكو «ىصقتستف دعت الو ىصحت ال ةلالضلا لهأ ماسقأو

 قيرطلا راسم اوراسو ،اوداحف ۔ءايبنألا مهيلع تيمع .ايندلا ديبع كئلوأ ،ىومهلاو

 يف هب راهناف ،ًامزاج راه فرج ىلإ رارفلا مهأجلأو ،راسيلا اوكلسف ،قيقحتلا ىلع

 نإو ،رانلا دوقو مه كئلوأ ائيش هللا نم هل كلمت نلف ،هتنتف هللا دري نمو ،منهج ران

 ينإف ،مهفو ةريصب ةلقو مكنم ]٦٢٠[ ملع ةقرل انيبو اذه يف انلق امم بير يف متنك

 يضابألا نيدلا ىلع تام نم نإ ،ثنح الف هنيمي يف رب نم مسق كاب مىىقأل

 لدبم الو الك هتقيقح ريغم ال ،لبق نم هيلع هللا دهاع امب ثكان ريغ .حيحصلا

١٠٧



 تام نم نإو ،ءايلوألاو ءايبنألا عم ةنجلا لهأ نمو ،ءادعسلا لهأ نم هنإ ،هتقيرط

 دعب اذامو ،قحلا هنأل ريصملا سئبو رانلا الإ ةرخآلا يف هل سيلف ،هفالخ ىلع

 ىلأ هيلعو ،تومأو ايحأ ،هللا ءاش نإ اذه ىلع نوفرعت ىنإف ،لالضلا الإ قحلا

 .أ')لعأ هللاو نيملاعلا بر كلا

 :ةلأسم

 وأ ءاقح رخآلا ىلع امهدحأ ىعّا ،اضعب امهضعب ىلوتي نيلجر نع لئس ،هنمو

 نم عم يلولا اذه لاح ام هيلع ةجح ول ىنأ ،ةءاربلا ىلإ ةيالولا نم هلقنت ىوعد

 همكح نوكيو ؟ىوعدلا ركنم ىلع هسفنل مكحي نأ هريغ وأ مكاحل زوجي لهو ،هالوتي

 ائيش نأ ملعت لهو ؟هالوتي نم عم هتيالو ىلع نوكيو ؟لدعلا لهأ عم أزئاجو اتباث
 ("؟لدعلا لهأ عم اهب موكحمو ةلوبقم ىوعدلا نم

 اميف ،ءايبنألا ريغ نم ىوعدلا لئاقو ،اهلوبق زوجت ال ىواعدلا نإ :ليق دق :لاق

 تناك اذإ ،ىوعد اهنأ لهج وأ ىوعد اهنأ اهب ملع .كلاه هيف مهقيدصت زوجيو بجي

 باوص ملعي نكي مل اذإ ،ايندلا وأ نيدلا رومأ نم ءيش يف تناك ۔ىوعد لصألا يف

 ىلإ ةلوكوم يه يتلا رومألا نم صوصخم يف الإ ،هيواعد نم هيعديو هلوقي ام

 نكي مل اذإ ،هلوبق نانئمطالا ىنعم ىلع زوجي امم تناك وأ .مكحلا يف لئاقلا لوق

 ىلع هيلع ىعدملاو يعدملاو ،هاوعد يف مصخلا ةلزنم كلذ هنيح يف الزان

 ىوعد تحص ول هيلع ىعدملا ناكو ،ءايلوألا نم يعدملا ناك ولو ،امهتلزنم

 دبعت نم ،هلاح ىلع ةيالولاوأ فوقولا يف ناك نإ نوكيو ،ةءاربلا يف هيلع يعدملا

 .ةءاربلا ىلإ هثدحب هتلزنم ىلع هجارخإ بجوي ام هيلع حصي ىتح امهدحأب هيف
 ،هلطاب اهيف حصي مل ام ،هاوعد رهاظلا يف هرضت ال ةلاح يف يعدملا نوكي كلذكو

 هملعأ وأ ،هالوتي هنأ ملع اذإ تفوذقملا يلو دنع هاوعدب فنذاقلا ةلزنم يف لزنيو

 ٤٥٥ - ٤٥٦. ص هسفن ردصملا ()

 (٢) ص كسفن ردصملا ٢ ٣١.



 ةبجاو هنيح يف هتيالو تناك وأ ،كلذ يف نكمأ ام هل لمتحاو فهل هتيالوب هل يلوتملا

 ةجحلا هيلع تماق وأ .رادلا كلت لهأ نم يلوتملا نأ ملعي فذاقلاو ،رادلا لهأ ىلع

 .اقداص ةريرسلا يف ناك ولو ،أكلاه ،اثدحم كلانهو [ريصي هنإف].هجوب كلذ يف

 وأ .هيف فلتخي مكحب يل كلاؤس يف هتنيب بسح ىلع هريغ ىلع هسفنل مكاحلاو

 يف لدعلا لهأ ماكح نم هيلع هل مكحي مل اذإ .همصخ نم دايقنالا عم هيلع عمتجي

 ال ام تحت لخادو ،روجلاب مكاح راكنإلاو عانتمالا عضوم ىيف وأ .رارقإلا عضوم

 يف راصتنالا يناعم ىلع الإ ،هب هل نذؤي مل امف كلذ نأل ،رومألا نم هعسي

 هنم ةبلاطملا ىلإ ]٦٢١[ ،هيف ريخأتلا نم نوكي اميف اميسالو ،ههجو ىلع هعضوم
 دعب هكاردإل مدعلا وأ ،هل امل تاوفلا وأ ررضلاب هيلع هل مكحي نم ىلإ ،مكحلاب هل

 هجوب هدي يف ناك ام الإ «فالتخالا هزاوجو يأرلا عضوم يف نوكي الو ،هلف هباهذ

 هدي يف دعب ناك ول نإ ‘.همصخل كلذ ىلع كسمتلا هل نإف ،لوق ىلع هل نيب قح

 ،هعم اميف مهنم لك ناك اذإ ،هب كسمتم يذلا اذهل فلاخملا رخآلا يأرلا ىلع اضيأ

 ،يأ رلا لهأ دنع يأرلا نم اجراخ يأرلا نكي ملو ،يأرلا نم باوص ىلع لمعي هنأ

 هنأ وجرأ امل ،زاجيإلا ليبس ىلع ينم اذهو ،همكح امهمزلي مكاح امهنيب مكحي ىتح
 .ا')لعأ هللاو ،قحلا الإ هنم ذخأت الو هيف رظناف كلذ كيلع ىفخي ال

 :ةلأسم

 وأ ۔هردق نم همعطي نأ نم راجلا قح يف ءاج ام ميمحلا خألا اهيأ تركذ ،هنمو

 ال هنأ الإ ،أينغ تنكوأ ،ريقف تنأو ،اينغ كراج ناك نإ تيأرأ تلقو ،هنع اهيفخي

 هذه نأ ملعاف كلذ ىنعم فرعت نأ يتوفص تببحأو .اتيب نيعبرأ ردقك كردق يفكي

 نكي مل نمل .رطخلا ةميظع ،ىولبلا ةريثك ،ناهربلا ةصيوع ،نأشلا ةميظع ةلأسملا

 ،نامزلا اذه يف ةطلخلا يلوأ نم اهيف نورثكألا لهاست دقو ،ةلزع يف سانلا نم

 مكحيو .،اهيناعملو ،اهل هبتني نم سانلا يف لق ىتح ،اهماكحأب نواهتلا ليبس ىلع
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 نم اهلافنأ نطاوم زيميو ،اهمومع وأ ايصوصخ نيب قرفغيف .اهينابمو اهساسأ
 ديرملاو قحلا ةقيقح ىلع كلذ يف فقيف قدصلا ناهرب هل ح ولي ىتح ۔ اهموزل

 حيرص نم اهيلع ةيليلعتلا دهاوشلا ركذب الإ ،اهيف قحلا رانم هل حضتي ال كلاسلا

 اهيف رظانلل فشكنتل ،لقعلا ناسل نم كلذ يناعم حاضيإو ،رثألا حيصفو ربخلا

 يف لوقنف ،رّسيو هللا حتف ام ،رثألاو ربخلا نم اهيف درونسو ،لقنلا ىنعم ةقيقح

 هللا لوسر يناصوأ :لاق هنأ ،هللا همحر ،رذ يبأ نع يور امف ربخلا امأ :كلذ

 ةرواجم نسحأ و) :كلذ رخآ يف لاق ،اقوقح كلذ نم ركذف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 :مالسلا هيلع ،لاقو .(اهنم كناريج طعاو ،اهءام رثكأف ةقرم تخبط اذإو كراج

 .كدلو اهب جرخي الو ۔ًأرس اهلخدأف ،لعفت مل نإف ،اهنم هل دهاف ،ةهكاف تيرتشا اذإ)

 هيلع ،لئس املو ،(اهنم هل فرغت نأ الإ .كردق رابغب هذؤت الو ،هدلو اهب ظيغيل

 رابغب هيذؤت ال نأ :كلذ رخآ لاقف ۔ًاقوقح لئاسلل ركذ ،راجلا قح نع ،مالسلا

 :لاق مالسلا هيلع ،بوقعي نأ ،تايليئارسإلا يفو ،اهنم هيلإ يدهت نأ الإ ،كردق

 تكمحار ينإ يتزعو : هيلا هللا ىحوأف ؟يتمحر امف ،يرصبو يدلو تهذأ يهلإ

 كراج دجوف ،المح تيوس كنأل ةيلبلا هذهب كنولب نكلو ،كيلع كدلوو كرصب ارو
 عم دغترلف “ 1 رطفم ناك نم الأ : هيدانم يداني بوقعي ناكف هنم همعطت ملف هتحئار

 لآ عم رطنيلف ،امئاص ناك نم الأ :هيدانم يداني ءاسملا ناك اذإف [٢٢٦].بوقعي

 هللأ يصر ةشئاع نأ ثيدحلا يفو ،كدعو امك هدلوو ه رصب هيلع هللأ در ف . بوقعي

 ناك اذإ :ىرخأ ةياور يفو ؟يدهأ امهيأ ىلإ ،ناراج يل ،هللا لوسر اي :تلاق ،اهنع

 يف ابأو باب كنم امهبرقأ ىلإ :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقف ،امهعسي ال يدنع ام

 اذإ همزلي :لاقف ،همزلي امو راجلا قح نع لئس ،يراوحلا ابأ نإ :ليق دقف رثألا

 نعو هيلع سيلف ملعي مل نإو ،هيطعيف هب هراج ملعو ،هريغ وأ زرأ شم اردق خبط

 ۔اهنم هلنأف الإو ،كراج نع اهرتساف ،ةهكاف تيرتشا اذإ :لاق هنأ ةبقع نب حاضولا

 ى نأل ١ فرصل ى ودجلاب رمأل ١ نوك 79 وحفو هموهفمو هنحلو باطخلا لرلد ىضتقاف

 ريغل الو كلذ ريغ ال كلذك كلذ ناك املو ،ىذألا بابسأ وأ ةراجلا نع كلذ نم
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 ،معطملا :رومأ ةثالث يف رظنلا ماكحإ دعب الإ .كلذ يف قحلا فشكني مل ،كلذ

 قحلا بلاطل فشكنيل ،خيبطلاو رابغلاو راجلا ةاعارمل ،هنم معطملاو ،موعطملاو

 رظنلا .هنم مزلي ال امو كلذ نم مزلي ام زييمت نم قحلا ىنعم قح اهتاعارمب

 عقو دقف ،عسي ال ناك اذإف ؟لاونلا لبق عسي ال وأ ،هليونت عسي له ،راجلا يف لوألا

 ،سكعلاب ناك نإو ،هءارو ام ىلإ هزواجي ب مف ظكلانه رظنلا عطقناو ،كلذ نم دشلا

 دوجوب ملع امهم هنأب باطخلا ليلد ىضتقا ،ىذألا لاوزل كلذب رمألا عاقيإ ناكو

 ناك ،كلذ نم ءيشب هديرمل هيلع نكي مل .راجلا عم ةهكافلا نم سنجلاو ردقلا كلذ

 ةةلعلل ةيدؤملا بابسألا عاقيإب ىراجلا نع ىذألا فارصنال ،ًاريقف وأ اينغ راجلا

 ىقب ،كلذ ملعي مل نإو ،ردقلا كلذو ةهكافلا كلت نم لصاحلا ىذألا دوجول ةيضتقملا

 موزل نم هولاق ام ىنعم ىلع ةجرد موزللا نم برق دقو ثلاثلاو ،يناثلا يف رظنلا

 ضىذألا لوصحب هبوجو كلذ لصحي امنإ ناك اذإو ،رابغلا يف يناثلا رظنلا كلذ

 يفخ ام اذإ “كلذ نم ىذألا هلاني ال هنإ :هولاق ام موهفم نم باطخلا نحل ىضتقا

 راجلا ىراوي مل نإو ،يروو امهم ءافخإلا ةنظم يف رظنلا عطقناو أردان الإ ،هنع

 عالطالا يف كلذكو .رظنلا يف رابغلا لحم انهاه ناك ،هفخي ملو هراج نم كلذ

 ةقيقح فرعي مل نإو ،ةهكافلاب علطاو .راجلاب كلذ نم رابغلا لصتا دق ،ةهكافلا ىلع

 ىلع ًأيراج كلذ يف مكحلا ناكو ،هعم كلذب هلهجو هملع لمتحا ،كلذ يف لاحلا

 سيلو ،هيلإ هرابغ لصتم الو ،هيلع علطم الو ،كلذب ملاع ريغ هنأ نم «لصألا

 ،هكيلإ رابغلا غولبو ،ةهكافلاب هملعل هيدان ملعي ىتح هنم هربي نأ كلذ عم هيلع مزالب

 غولبلا حبصي ىتح هيلإ هعم ،اغلاب دبعتلا ماكحإ يف نوكي الو ،هب ةحئارلا ناجيهو
 لصوو ،كلذ نم هب حيارألا تجاهو ،كلذب ملع هلعل :تلق نإف ،هعم هنوك ]٦٢٣[

 ولو ،ةدحاوب ةدحاوف هيلإ رابغلا لصي ملو ،كلذب ملعي مل هلعل :انلق ،هنم هيلإ رابغلا

 حصي ىتح ،لصألا مكح ىلع وهو ،كلذب لهجلا هيف لصألاو فيك ،تلق ام نكمأ

 رابغلا لوصول هيلع ىذألا لوخد نوكي ؟يناثلا لاحلا ىلإ لاحلا كلذ نم هدنع هلقنت

 هلاح نم هلاقتناو ،امهل ءافخإلا مدعل ،ةهكافلا ىلع هعالطاو ،ريدقلا كلذ نم هيلإ
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 اذه لثم يف دنس ال اذإ ،ملع قيقحتل ديفم ريغ نظ لعلو ىسعبو يناثلا ىلإ لوألا

 حصي ىتح ،مودعم مكحلا يف مودعملاو ،مودعم انه لصألا يف ملعلا ذإ برطضملا

 ،لعل نم ىشخت تنك نإو ادبأ لسرملا نظلا عم حصي ال دوجولاو ،دوجولا هل

 نع لأسي نأ هيلع سيلوءاهنوك حصي ىتح ةنئاك ريغ اهنأ لصألاو ،نكت مل اهلعف

 ىلإ هرابغو كلذ ةحئار غولبب هملع لبق ،هيلع كلذ مزالب سيل هنأل .رادلا يف اهنوك

 ءاهب ملعلا غولبو اهبوجو لبق تاضرتفملا رئاس يف همزلل ،كلذ همزل ول ذإ ،راجلا

 ال ام هسفن مزلي نأ هل سيل هنأب ،هيف حرص دق لب ،كلذ نم ملعلل ضتقم عرشلاو

 نم ىذألا لوزنب الإ ،همزلي ال كلذ ناك اذإو ،يأر الو نيد لهجب الو ،ملعب همزلي

 نم كلذب يذأتلا نوكي ،ملعي ىتح هيلع مزاوللا نم كلذ نم نكي مل ،راجلاب كلذ

 هيلع ناك ،هيلع هناجيهو كلذ غولبل يذأتلا هنم ملعو ،ىذألا لصح امهمو ،راجلا

 ضىذألا هل لصح هتطساوب ناك اذإ اميسالو ردق امب هراج نع ىذألا عفري نأ

 بابسأ هيلع حورملا وه ناك اذإو ،رابغلاو هيلع حيرلا ناجيه ببسب هلوصحو

 ةيودألا نم امهعمقي امب ،ىذألاو ةلعلا كلت عفر هيلع ناك ةلعلا عوقوو ىذألا

 ةهكافلا كلئوأ .ريدقلا كلذ نم لاونلا ءاود الإ ةيودألا نم هليزي ال ءادلا كلذو

 نم اند دقو هيف رظنلاو ثلاثلل رابتعالا ةطيرش كلذ يف دح الب “فورعملاب

 يف ثلاثلا رظنلا ةةدحاو تيقبو ،نيتجرد بوجولا نم هولاق ام ىنعم ىلع بوجولا

 ةريدقلا نم رابغلا هب لصتا وأ .راجلاب ةهكافلا نم حئارألا تجاه امهمو خيبطلا
 ،ةكلذ يف ةلاحب ملعلا هيلع رذعتو حصي مل وأ .هعم كلذ شم سيل نأ هعم حصو

 يف ناك اذإو ،هعم كلذ دوجو هعم حصي ىتح كلذ .همدع نم لصألا ىلع وهف

 مدعمل هنأ ،ةهكافلا وأ .خيبطلا نم هعم لصح امب روهظلا مكح عم رهاظلا مكحلا

 ردق نع لضف امهيف ناك نإف ةهكافلا وأ خيبطلا يف رظنلا لحم انه ناك ،كلذ

 هلزنم راوجب وأ ،هلزنم يف نيلزانلا هتالايع نم هتيافك همزلي نم ةيافكو ،هتيافك

 دودح يف مازلإلا نم هولاق ام ىنعم ىلع فورعملاب امهنم هربي نأ هيلع بجيف

 راوجلاب ناك نم لك ناك ،مهعسي ال كلذ ناك نإف .اتيب نيعبرأ ىلإ راوجلا تالص
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 ةنسلا تلد كلذ ىلعو ،برقألاف برقألا غلب ام اغلاب ،هب أدبي نأ قحألا وهف ،بوقأ

 ۔أريقف ناك اذإ اميس ال لوقأو ،اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ]٦٢٤[ ةشئاع قيرطب

 كلذ ءارش نع هتردق مدعو هزجعل ،ينغلا هب ررضتي ال ام كلذب ررضتي هنأل

 ترهظو ،هل ملع ولو ،راجلا كلذب ىذأتي ال هلعل :تلق نإف “كلذ ىلع ينغلا ةردقو

 كلتب هذهف ،كلذب ىذأتي هلعل :انلق .اهفرعف ،ةهكافلا ىلع علطاو ،اهمشف ةحئارلا هل

 سفنو ،ملع الب نظ كلذ عم همدعو ىذألا مكح يواطلاو فيك :تلق .تبث ول نإ

 لاق ام كلذ ال ولو ؟ةهكافلا ىلع عالطالا نوكو ،رابغلا قشنتو ةحئارلا مش ىذألا

 الإ كردق رابغب هيذؤت ال نأو) :راجلا قح نع لئاسلل ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا

 جيهي ،راجلاب ريدقلا رابغ لاصتاو ،ةهكافلاب ملعلا نأل كلذو .(اهنم هل فرغت نأ

 ناك ولو ،كلذ لوانت ىلإ كلذ هب يضقي ىتح ،تايهتشملا كلتل ةوهشلا ثعاب هيلع
 دان كلذو ،كلذ نع هسفن كلم نم الإ ،عابطلا ىلع بلاغلا كلذو ،فلكتلا ليبس ىلع

 هلقعو ،ةلفغلا يلوأ نم نوكي نأ امإف :نيلاح دحأ نم كلذ نع راجلا كفني ال لب ادج

 ةراثإل اببس ناك ،ةلفغلا يلوأ نم ناك نإف ،سكعلاب نوكي وأ ،هتوهش ضبق تحت
 ،هيلع ثعابلا مكحتسا امبر لب ،كلذ يف فلكتلا ىلع هلمحو ،هتيوقت وأ ةوهشلا ثعاب

 يذف لايتحالا ليبس يف حدقلاو مرحملا هجولاب ناك ولو “كلذ لوانت ىلإ هئجلي ىتح

 دنج ةمواقم ىلإ جاتحا ،يجحلا يوذ نم ناك نإو ،بذكلاو ركملاو عادخلاب هلوانت

 الو كلذ نع ربصلا نم عزجنيل ،طيرفتلاو طارفإلا ىلإ هب لسلستي الئل ،ةوهشلا

 دقو فهكلا ءاش نم الإ ضجالعلا دعب ةوهشلا نايلغ نكسي ىتح ،أيذاحتم امهنيب لازي
 .هيلع كلذ ةراثإل اببس ةهكافلا وأ ريدقلا راهظإ ناكف ،أملاس اذه لبق اذه نم ناك

 ملع اذإ كلذب همسحو كلذ عفد ىلع هتناعإ همزلي كلذ نمو ىذألا سفن نم كلذو

 وأ هل ةهكاف نم راجلا ىلع عيسوتلا ىلع ردقي ناسنإ لك سيلو ،هردقو كالذ هلاحب

 لاحب ناك اذإو «سانلا ىلع بلاغلا وه لب ،نيرثكألا لاح كلذو هجضنأ ريدق

 نم هتلانإ وأ ،هريدق نم راجلل فارتغالا نع ةردقلا مدعو ةعسوتلا نع زجعلا

 هل بتحسملا ناك ،لايع وأ ،لام وأ سفن نم كلذ نم هيلع ررض توبثل ،هتهكاف
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 ىلإ صوب مث .راجلا عم كلذ دوجو صبرتي نأ :هولاق اميف بابحتسالا قيرط نم
 لمحي نأ ىرأ الف الإو ،هنكمأ نإ كلذ [نأ] عمو ،دارأ نإ ،دارأ ام كلذ نم هلزنم

 سانأف ،فلتخت اذه يف سانلا لاوحأ نأل ،هريغ الو بابحتسا يف كلذ ىلإ اذه يف

 يف مهرد دقنب هسفن حمست دحاولا داكي الف .مهيلع حشلاو لخبلاو صرحلا بلغ

 ام نودجي الف ،رقفلا مهنم كلذ نع لاح سانأو ،ةدملا لوط ىلع الإ .كلذ ءارش

 مهنمو ،كلذ يف هسفن ىلع فرسملا مهنمو ،أردان الإ ،كلذ ءارش يف نوقفني

 كلذ يف ًافرسم هراج ناك اذإو ،ءالؤه ىلإ الو ،ءالؤه ىلإ ال .كلذ نيدصتقملا

 بلغأ يف هل دارملا رسيت كلذ نم ]٦٢٥[ بوقألاف طسولل ًامزال ًادصتقم وأ ،ًارذبم

 ةتبلا ردقي ال ،ًاريقف ناك اذإ امأو ;هراج دي يف كلذ دوجول ،هراطشأ يف لاوحألا

 الإ كلذب هسفن حمست ال ،ايندلا ىلع اصيرح ناك وأ ،هللا ءاش ام الإ ،كلذ ىلع

 لاخدإ زوجي الو ،تاقوألا بلاغ يف ررضلا كلذل ديرملا ىلع عقي امبرف ،أردان

 راظتنا راجلل بابحتسالا يف ةردانلا صوصخلا ىلع الو ،بلغألا يف هيلع ررضلا

 لب ،لاح لك يف قالطإلا ىلع هل ًابحتسم نوكي نأ ،هل ىنعم ال اذه لثم يف راجلا

 ةلقو ،همدعل كلذ نم راجلا ىلع ةعسوتلا ىلع رداق هريغ ناك اذإ ،كلذ يف هجولا

 ،خيبطلا وأ ،ةهكافلا نم هعم امل ري مل هنأ الإ ۔ًاينغ ناك وأ ،هرقفل هدي يف يذلا كلذ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا رمأ امك ،هيفخي نأ هاودج نم كلذ ري مل هنأ وأ الضف

 طق س نإف هب رومأملا لعف دقو ،كلذ ريغ هيلع نكي مل ،ءافخإلا دعب رهظ نإف
 دنع ءافخإلل ناك ام ‘كلذ ريغ ناك ولو كلذ نم راجلا لاون موزل هنع لاثتمالا

 .أ')ءافخإلا دعب رهظ اذإ ،ىنعم روهظلا

 امنإ لب ،ريقف الو ينغ ىلع هموزل يل نيبي الف .خيبطلا نم ةقرملل ءاملا راثكإ امأو

 مل ام بحتسملا بدألا ةلمج نم ،ناسحتسالا ىنعم ىلع يعم جرخي هب رمألا كلذ

 عنمت :امهدحأ ،نانثإ راجلا نإ :تلق امل تلق نإف ،كلذ نم كلذ يف ةرضملا جلت

 ٤٦٠-٤٦٤. ص هسفن ردصملا ()

 ١١٤



 لب ،كلذ هل غوسي :يناثلاو ،هردقو هتهكاف نم ءيشب هدمي نأ نم هراجل ةراجإلا

 هاودج موزل يف طرتشت كارأ ىنعم يألو ،اهتركذ نايحأ يف هدادمإ همزلي نإ :لوقت
 ،تاقالطإلا نم رثألاو ربخلا هب ءاج ام ضعبل صيصختلا ىلإ اهب بهذن ،اطورش

 ريدقلا يذ ملعو ةهكافلا روهظ و رابغلا غولب كلذ موزل يف طرتشت ترصف

 رقفلا نيب قرفن ملو ،تلق نمل ةيافكلا رادقم نع نيلضاف امهنوكو ،كلذب ةهكافلاو

 لصف كلذ نم هعم ناك ولو ،لاح لك يف ريقف ناك نمع كلذ طقستف ،ىنغلا يذو

 هلضف هيف نوكي ،أردق كلذ نم ئيهي نأ ينغلا مزليو ،لاحلا بلغأ يف هترسع لاحل
 نم لك ةلانإل يفكت ،هتيافك هيلع بجي نم ةيافكو ،هتيافكب هيلإ جاتحي ام رادقم نع

 ىلع ةقرملا ءامل راثكإلاب رمألا نم قلطملا مكح تيرجأ ةلع يأل لب ۔أراج هل ناك
 هنإ :تلق امنإ :لوقأف .أ رسفم صيصخنتلاب انه اه ليوأتلا نم هب تأبنأ يذلا كلذ

 لهأ ىودجل هنم لضفلا عستي امل ،كلذ نم ءارشلا فلكتي نأ ينغلا ىلع سيل

 مزلي ال هنأل ،أريقف ناكو ،لاملا نم راشب نكي مل نم ىلع كلذ نكي مل امك ،هراوج

 ىلع هعالطإ لبقو ،راجلا ىلع ةحئارلا روهظ لبق كلذ نم هراج دادمإ راجلا

 كلذكو ،كلذب ريدقلا يذ ملعو ،راجلا ىلع رابغلا ءاشنإب كلذ مزلي امنإو ظةهكافلا

 ،راجلا ىلع كلذ نم رارضلا لاخدإب ،ةنسلا يف كلذ موزل نوكي امنإ هنأل ،ةهكافلا

 كلذ ناك ولو ،اهنم هلني نأ دري مل نمل ،اهيف ءافخإلاب رمألا حوضول ،كلذ ريغب ال
 نالطب باطخلا ليلد ىضتقاف ىنعم الو ةدئاف هب رمألل ناك ام ءافخإلا عم امزال

 هب ىذأتي نأ لاحملا نمو ،ىذألا لوصحب بوجولا يقبو ]٦٢٦[ ،ءافخإلا عم موزللا

 هب مالكلا قبس امك ،اهيلع هعالطاو ،ةهكافلاب هملعو ،ريدقلا نم هب فرعلا جايه لبق

 فيكف ،كلذب الإ همزلي ال كلذ ناك اذإو .روهظلا عم كلذ موزل نم يناثلا رظنلا يف

 مزال ريغ كلذ ناك اذإو ،نوكي ال كلذ نإ ؟أمزال هدي يفو هعم كلذ نوك لبق نوكي
 نمل اذه نإ ؟هيلع مزال ريغ ءيش هيلع نوكي نأ غوسي فيكف ،هنيح يف هيلع
 هنأ كلذ يف قحلاو ،قحلا ريغب لوقلاو لوصألا ىلع مالكلا يف ضقانتلاو يفاتتلا

 هعم هدوجو لبق كلذ نوكي الو .روهظلا دعب ءافخإلا كرت عم كلذ همزلي امنإ

١١٥



 ىلع هنع كلذ عفر هيلع بجي مل ،هب ىذأتو .راجلا ىلع كلذ رهظ ولو .ارهاظ

 ال نمل ةردق الو كلذ ىلع ةردقلاو كلذب هنم ملعلا عم الإ ،ةهكافلا يذو خباطلا

 مل اميف ملعي نأ هيلع سيلو ،ملعي نأ كلذ ملعي مل نم سفن يف عسو الو ،هل لضف

 وأ طورشلا نم ىضم امب الإ مزال ريغ كلذ نأب لوقلا قبس دقو ،مزلي نأ لبق مزلي

 ،كلذ هل نكي مل ،كلذ قاطأف كلذب ملع هنأ ولو كلذل عسولاو كلذب ملعلا نم مدقت

 كلذ فرص ،عساو الو عئاش ريغو هعفرو ىذألا كلذ لاوز هل احابم نوكي ىتح

 عطقو هرضحو هبرحب ملعلا يلوأ نم نونمؤملاو هلوسرو [هللا] رمأ نع هعفرو

 اذإ هنأل ،كلذ يف ريقفلاو ينغلا نيب قرفي مل امنإو ،هرصقو هرصم يف هنع داوملا

 موزللا ىنعم يف امهنيب نكي مل ،ريقفلاو ينغلا ىلع تاطرشملا هذه دوجول كلذ مزل

 رقنلا ةنيرقب فلتخي ال هللا نيد ذإ شًاعيمج امهقح يف ًامزال نوكي لب ،كلذ يف قرف
 ريقفلا قح يفو ب اضرف ينغلا قح يف بجاولا نوكيف ،«يش يف مزل اذإ ،ىنغلاو

 نوكيف ،الفن ناكو ،امهمزلي مل نإو ،كلذ امهمزل امهم الفن امزال هنيعب مزآللا كلذ

 لفنلا يف حصي ال ام اذه . اضرف ينغلا قح يفو 4 الفن ريقفلا قح يف لفنلا كلذ

 ضرفلا نوكي نأ قحلا امنإو لالضلاو لاحملا نم هنأل ،لقعلا هلبقي مل حص ولو

 سيلو ،كلذ يف امهنيب قرف ال ،ريقف وأ ينغ نم كلذ همزل نم ىلع امزال أضرف
 كلذ امنإو ،ىودجلل لضفلا هيف عستي ىتح ،خوبطملا ريدقلا ءام ارثكي نأ امهيلع

 اننأل ،لايعلاب ررضلا وأ عايضلا دح ىلإ كلذ هجرخي مل ام ،ةليسولا ىنعم ىلع امهل

 المع هموزللا هجو ىلع خيبطلا نم ةقرملا ءامل راثكإلاب رمألا لمح ىرن نكن مل

 ةليضفلا ىلع ثحلاو بدألا ىنعم ىلع هانلمح لب ،كلذ يف دراولا رمألا قلطمب

 رادقمل ريدقتلا ةطبار نع الخ امل بوجو رمأ ناك ول ذإ .راجلا ليونتل كلذ عستيل

 الو ةياغ كلذل ناك امل ،موزللا ىنعم نع كلذ جرخو ،كلذ نع الخ ول ذإ ،كلذ

 ىضتقملا طيرفتلا كلذ ىعدتسا الو رضح الب اقلطم كلذب رمألا دورول ةياهن
ىلص ،يبنلا نع هنأ هيلع عمجأ امب لخأ .هبوجوب ررضلا لصح امهمو ،ررضلل



 رماوألا تناك املو .[٧١٢٦]ا')(مالسإلا يف رارضإ الو ررض ال) :ملسو هيلع هللا

 هجو ىلع هنايرج نم تعنمو ،لضفلا لينل لقنلا ىلع ثحو ،أريختو ،ابوجو يتأت

 ةلاحم هيف هل اميف هانيرجأ ،كلذ ىلع دهئارجإ نم ةعناملا للعلا كلت دوجو موزللا

 مزلي ال ذإ ،موزللا ىنعم ىلع ال ةليسولا ىنعم ىلع ةليضفلا لينل هب رمألا وهو

 ىودجلا نأل ،راجلاب رابغلا روهظ لبق ريدقلا كلذل ،ءاملا راثكإب ىودجلل ةدعلا ذخأ

 ،كلذل ضتقم اذهف ،كلذ هل لب ،رابغلا روهظب الإ ،ريدقلا كلذ نم مزلي ال ،اهسفن

 ىلص يبنلا رمأ ام اذه الولو ،ةليسولا ىنعم ىلع جرخي هتدجو رمألا ثيح نمو

 .رخآلا نود برقألا كلذ يطعت نأب ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع ،ملسو هيلع هللا

 ةةيهكافلا نم ةلانإلاف ،لاح لك ىلعو ،أعيمج امهعسي ىتح ءاملا رثك نأ اهرمألو

 دعب الإ ،رسؤملا ينغلا الو رسملا ريقفلا نامزلي ال ريدقلا نم فارتغالاو

 نإ ءامهيلع ررض ال امب كلذ دعب ةلانإلاف ،امهلايع وأ امهسفنأل كلذ نم ةاساوملا

 لضف نم افرغي نأ امهل ةصخلملا طورشلا تلصح امهم ،امهمزل ةعس كلذ يف ناك

 يف اميل ناكو ،امهراوج تحت لخد نم لك امهتهكاف لضف نم الينيو ،امهريدق

 وه ،ذئموي برقألا ناك ،أيفاك امهناريج نم لكلل نكي مل نإو ،راج عرشلا ديق مكح
 دعبألا نع لضفلاب برقألا راثيإ نم ةنسلا تعاج كلذبو قحألاو كلذ يف برقألا

 ،لكلا نيب اعزوم ضعبلل هتعس عم ناك ولو ،دعبألا ىلإ هنع لضف هيف نكي مل اذإ
 ،ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمأل امزال لكلا عسي مل اذإ ،كلذب لكلا ليونت ناكو

 ضتقم باطخلا نحلو ،لق ولو ةمسقلا تنكمأ ام اهتراج نيب كلذ مسقت ،ةشئاع

 اهل هنم رمألا نكل ةلاحم ال نكمم ةمسقف دحاولا عسي ام نأل هيف ةمسقلا ناكمإل

 طوقس ىلع ليلد دعب الإ ،َيلإ هتعس نع لضف هيف نكي مل امل ،برقألا صيصختب

 لضف هيف نكي مل نإو لضفلا كلذ امهدحأ عسوو ،اهدنع ام امهعسي مل ذإ ،دعبألا

 هيلع ،يبنلا ناك ام ،امهيلع كلذ عم كلذ ناك ول ذإ ،كلذ امهيلع نكي مل ،امهنع

 هتأبنأ امل ،امهنم برقألا يطعي نأ هتلأس امل ،اهل ارمأ اهيراج يف ةشئاعلو ،مالسلا

 ٤٦٤ - ٤٦٥. ص هسفن ردصملا ()



 دحاولا عسي هنأب هيف نوكلا يضتقي باطخلا ليلد ناكو ،امهعسي ال اهدنع ام نأ

 لضف الو ،امهعسي ال امهعم يذلا ناك ول هنأ ىلع ةميظع ةلالد كلذ يفو ،امهنم
 لب ،ررضلا لاخدإ كلذ يف ذإ ،امهدحأل كلذ نم ءيش ةلانإب اهرمأ امل ،اهردق نع

 نع لضفي مل امهم عيمجلا طوقس ىلإ ةراشإ “لضفلا هعسي امل ،امهنم دحاولا طاقسإ

 ةثالثلاو نينثالا يف اهمزل ،راوجلا قحب كلذ عم دحاولا يف كلذ اهمزل ول ذإ ،اهردق

 نم أردان الإ ،اعيمج سنل عسو يف سيل ام كلذو ،نيعبرألا ءاهتنا ىلإ ةعبرألاو

 ءارش يف قانخلا سانلا ىلع قاضل ،كلذ ناك ولو .سانلا صوصخ نم تاقوألا

 هل لضف هيف نكي مل امهم امهنم دحاولا طوقسب نكلو ]٦٢٨[ ،تاخوبطملاو هكاوفلا

 هيف نكي مل اذإ هنألو ،كلذل دحأل [لضف] هيف نكي مل امهم لكلا طوقس ىلع ليلد

 ناك ،ررضلا دح ىلإ دحاولا كلذ نم لاونلا مهب جرخو فهل ردقو هردق نع لضف

 ىنضعملو ،دعبألاب رضي ال ام برقألاب رضي رابغلا نأل خنيررضلا برقأ عفر هيلع

 راثيإب :اهنع هللا يضر ،ةشئاع ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ ،رابتعالا اذه

 رادلا يف نم نع ررضلا عفر ناك ،راوجلا يف كلذ ناك اذإو ،لضفلا كلذب برقألا

 نأ هيلع ناكو ،راوجلاب هنم بيرق لك نم هيلإ برقأ مهنأل ،مزلأ مهب ءدبلاو ،بجاو

 مهب رضي الام رادقم نع الضاف ناك ام الإ ،مهريغ ىلإ مهنع كلذب ودعي ال

 لخديف ،كلذب ةقلعتم مهبولق ىقبت امبر شةيافكلا رادقم مهل قبي مل اذإ هنأل ،هجارخإ
 كرتب اهتلازإ ىلع وهو .ردق امب اهلاوز هيلع ناك دقو ،ةرضملا كلذ لجأ نم مهيلع
 اذه يف كلذ نم أئيش هناريج نم دحأ لني مل نإو ،رذعلا كلذ يف هلو ،رداق كلذ

 ال .كلذ نم هل عنام باجح كلذ نأل ،ةحئارلا تحافو ،رابغلا رهظ ولو عضوملا

 نع ج راخ راجلا ذإ ،هيلإ راج لك برقأو ،هيلع قحو ،بجوأ مهنأل ،هكته هل زوجي

 قح يذ لك نم قحأ مهقحو هيلإ سانلا برقأ مهف ،رادلا جلاو يف ءالؤهو ،رادلا

 همزلي نم لوعو هلوع نع لضف ام لإ ،هيلع نايدلل سيل نإ :اولاق مهنأ ىتح ،هيلع
 الإ ،هيلع مزال كئلوأ قح نأ امك ،هيلع ةمزاللا قوقحلا نم نيدلا ناك املو ،هلوع

 لضف ام الإ هل نكي ملو «ضورعلا نم هدي يف امب نايدلا نم قحألا مه اوناك مهنأ

١١٨



 ،كلذب راجلا نم قحأ مه كلذك ،مهلو هل عرشلا طباوضب ةدودحملا ةيافكلا دح نع

 هيلع عضوملا اذه يف هنأ الإ .مهنع لضف ام الإ سايقلا يف كلذ نم راجلل سيل

 .انهاه كلذ نم هليني نأ هيلع نكي مل ،كلذب راجلا ىذأتو ،هفخي مل نإف ،كلذ ءافخإ

 هذه نإ :تلق نإف ،كلذ نم ةبوتلا هيلع بجت ،ايصاع هب رومأملا كرتب نوكي لب

 بوجولا ةعقاول عقوملا راجلل راجلا ىلعو ،راجلل راجلا يف اهنوك طرشملا طورشلا

 ال امبر ،اهنم ءيش نادقف وأ ،موزللا اهدقفل ،عفترملا راجلا يف اهدوجو كلذ يف

 ليلق ناك نمل كلذ برقي نأ يغبنيف ،مهفلا وذ الإ ،مالكلا لالخ نم اهرصح طبض

 نإ :لوقنف ،أبيرقت طورشلا رصحل طاسبتسالا ىلع لفاغتلا نع مهفلا فيعض ملعلا
 وأ اهلاوزب لوزيو ،راجلل راجلا ىلع كلذ يف بوجولا اهنوكب نوكي يتلا طورشلا

 امو رادلا يف ريدقلا كلذ وأ ةهكافلا كلت نوك :اهدحأ .ةسمخ طورش ،اهدحأ لاوز

 ىلع راجلا عالطا :يناثلاو .كلذل ءافخإلا كرتو [راجلل اهيفو] .رواجملا رادلا هبشي

 ةهكافلا يذ ملعو ،رادلا نم ةحئارلا روهظو ،رابغلا ناجيهل ،ريدقلاب هملعو ةهكافلا

 كلذ شم نوكب ملعي ال نأ :ثلاثلاو ،هيلعو هعالطاو ]٦٢٩[ ،كلذب هملعب ،ريدقلاو

 ال نأ :سماخلاو .هلايع ردقو هردق نع نيلضاف امهنوك :عبارلاو .ةتبلا راجلا دي يف

 لتخا نإو ،كلذ يف بوجولا ناك طورشلا هذه تناك ،هليونت نم اعنام عرشلا نوكي

 عنملل ةبجوملا ةلعلا عافترا دنع كلذ نم هربأ نإو ،ًامزال ةتبلا كلذ نكي مل ،امهدحأ

 ىنعم ىلع كلذ جرخيف ،لايعلا نع ررضلا عافترا ةهجو راجلا ليونت نم عرشلاب

 لمعب هيلإ برقتلاو ،هللا نم باوثلا بلط ىنعم ىلع كلذ نم ربأ نإف ،ةليسولا
 همركو هدوجو ىلاعت هللا ةنمب ،ةليضفلا هللا نم كلذ ىلع كلذ يف هل ناك ،ةليسولا

 ةعبارلاو .سماخلا امأ :انلق ؟اهلك طورشلا هذه بوجولا يف طرتشن ملف :تلق نإف

 ،رادلا يف كلذ نوك طرش امأو ،كانبجأو اذه لبق اهنع تلأس دقف ،يناثلاو ،ثلاثلاو

 ذإ هيلع كلذ ناك ول هنلف ،اهنم لوألا طرشلا وهو ،رادلا نم كلذب راجلا يذ ملعو
 تلمك امهم ،كلذ نم هربي نأ هيلع ناكل ،رادلا ريغ يفو رادلا ريغ نم كلذ جاه

 لكل كلذ تبثلو ،هنع ءافخا لايمأ ةثالث ريدقلا بحاص هدعبأ ولو ،ةعبرألا طورشلا
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 راجلا اذإ راجلا ريغ ناك ولو ،هل هرابغ رهظو ،هب هحير تجاهو ،هب ملع نم

 يف ريدقلا كلذ نم رابغلا هب لصتاو ،ةهكافلاب ملعلا هل عقو اذإ .كلذ يف راجلا ريغو

 ام عضوم يف هنم فرعلا غولبو ،هب ملعلا ىنعم يف ءاوس راوجلا لحم ريغ

 ناجيه سفنو ملعلا ةهج نم رمألا عوقو لصأ ناك ولو ،هيف كلذ يف نايواستي
 ريغو راجلل امزال هلو الأ طورشلا عم كلذ ناكل ،راوجلا نم كلذ ريغ ال ةحئارلا

 ريغو ‘رادلا ريغ يف امهنوكو كلذ نوكل ،امهنيب كلذ يف يواستلا يناعمل ،راجلا

 راوجلا ىنعمب كلذب رمألا ناك امنإو ،نوكي ال كلذ نكلو ،راوجلاب رواجملا لحم

 نكي مل اذإو ،راوج كلذب دارفنالا عم نوكي الو راجلا نع كلذ نم ىذألا فرصو

 رادلا وأ ،راوجلا ناظم يف كلذ نوك ناك ول امك ،كلانه كلذ هيلع نكي مل .راوج

 .حص ول ذإ "حصي الف ،دبألا ىلعو هريغ حصي ال امم كلذو ،راجلل اهيف رواجملا
 ىلع رهظ نمم راجلا ريغو راجلا ىودجل هل ةعس ال ناك اذإ ،دحأل زاج امل
 ال يتلا ،تاولخلاو تاولفلا يف الإ ،كلذ رتسي نأ ،هريدق رابغ هيلع جاهوأ ،هتهكاف

 قاطي ال يذلا فيلكتلا ضحمو ،ررضلا نيع كلذو سانلا نم دحأ اهيف هيلع علطي

 ركذ راصف ،لطب و راوجلاب هتوبثو راجلا كلذب رمألا ىنعم لطعتل ،كلذ تبث ول لب
 لاحملا سفن كلذو ،هل ىنعم الو ،هيف ةدئاف ال ًاثبعو ،مالكلا نم ًأوغل كلذ يف راجلا

 رابخألا تلد كلذ ىلعو ،كلذ ريغب الو ،راوجلاب مزل اذإ كلذ موزل ذإ ،هنيعو

 ،راوجلاب الإ لاحلا نوكي الو ال ،راجلل [كلذ] موزل نأ .كلذ يف فالخ الب ،راثآلاو

 اهيف رواجملا رادلا هبشي ام رادلا يفو ،رادلاب الإ اذه لثم نوكي الو ،راوجلاو
 ،كلذ هيلع ناك ام ،راجلل ]٦٣٠[ باهيف ،هيف رواجملا رادلا يف كلذ ناك ولو ،راجلل

 هملعو ،ءافخالا كرتب الإ هل هنم انئاك هعم نوكي الإو ،كلذب هل هنم ىذألا نوكب الإ

 ناك هنوكو اذه لجألف هيلع هردق رابغ روهظو ،هتهكاف ىلع هراج عالطاب

 دعب هيف ةدئاف الو ،عستي اذه يف مالكلاو بوجولا نوك يف لوألا طرشلل طارتشالا

 .أ')ملعأ هللاو «نيعملاو ،كلنل قفوملا هللاو ،قحلا ليبس كولس دارأ نمل قحلا جهنم حوضو

 ٤٦٦-٤٦٩. ص هسفن ردصملا ()

 ١٦٠



 م .ء

 :هلاسم

 مالسلا غلبي نأ صوم هاصوأ هجورخ دنعو ،دلب ىلإ دلب نم ارفس ديري نميفو ،هنم

 كلذب رهظي مل تكاس كلذ دنع وهو ێاهيلإ رفاسم وه يتلا ،دلبلا كلت نم دحأ نع

 هلبقت نإو ؟هلبقتي ىتح نأ هركذ نم همالس غلبي نأ همزلي الأ ،ارذعت هنم الو لبقت
 نإو ؟هايإ هئانثنسا لاحل كلذ يف أرّيخم نوكيأ ،هللا ءاش نإ ،هلوق وهو ،ءانثتسا ىلع

 ،هلامحأ ىلع هلبقتف ،هنيعب أدحأ هب صخي ملو ،هنع مالسلا غيلبت يف لوقلا هل لمجأ
 .هلمحت اذإف ؟عيمجلا غيلبت همزلي مأ ؟ادحاو اناسنإ ناك ولو ،هنع غلب نم غيلبت هيزجي

 هدارأ امل يهف ،كاذو اذهل ةلمتحم ةملك هللا ءاش نإ هلوقو ،الف الإو ،هب ءافولا همزل

 مل نمع هغيلبتو “ءيشب سيل دحأ ريغ ىلإ هغالبإب رمألاو امزال هارأ الف الإو ،اهب
 هللاو .هرابخإ ىنعمل رومألا نم صوصخم يف نوكي نأ الإ ،هل هجو ال هب هرمأي

 .أ')دلعأ

 :ةلأسم

 دعب ،ةاكزلاو موصلاو ةالصلا كرتف ،ملحلا هغولب دعب لهج يف أشن نمع لأسن هنمو

 لا ءاش ام كلذ ىلع تبثو امرحم وأ هلهجب كلذل الحتسم ،اهب هيلع ةجحلا مايق

 ("؟دمعلاب كلذ نم هكرت اميف همزلي ام صالخلا دارأو ،هللا ىلإ بات مث

 ةرافكلا عم موصلاو ةالصلا نم هعاضأ ام لدب هيلع نإ ،ليق ام رثكأ يف :لاق

 لحتسملا نإو ،هميرحتب ناد امل كاهتنالا عضوم يف ةاكزلا نم هدؤي مل ام جارخإو

 نع هيزجت ةبوتلا نإ :مرحملا يف ليقو ،هبر ىلإ باتملا دعب نم هيلع ءيش ال

 ذخأ نإف :هل تلق .كلذ نم ضئارفلا هذه نأ كش الو هللا قح نم ناك امل ءاضقلا

 هلبقتسا اميف هلمع هللا حلصأ اذإ ؟اكلاه وأ هللا دنع املاس نوكيأ ،هب لمعف ،لوقلا اذهب

 يف هللا دنع ام يردأ ال :لاق ؟هنيد يف حالصلا نم هب ام ىلع تام ىتح هرمع نم

 ٤٥٩ - ٤٦٠. ص كسفن ردصملا ()

 ٣٩. ص كسفن ردصملا (٢)

 ١٢١



 رصبأ نمل ،هل زاج امب زاجأ دقف ،هرمأ رهاظ يف وه ام امأف ،هب عطقاف ،اذه م

 يف هعم هتمالس عضومل لاحلا يف يرحتلا نم هلام ىلإ لزن وأ هب لمعي نأ هلدع

 نم هدنع هل ىجري امب هقلعتل لالهلا نم اهريغب هيلع مكحي نأ زجي ملف ،لاملا

 ىلع حصي نلو .هل زاج ام ىلع باب نم هاتأف ،كلذ يف هللا قدص نإ ةاجنلا

 .( )ملعأ هللاو ،كلام يف املاس هتهج نم نوكبي نأ الا هقدص

 : ةلأسم

 ةلز مهنيب عقو نميف هلسرو هئايفصأ و هللا ءايبنأ نع عفرو :ليق اميف لوقيو ،هنمو

 ىتح ،دواد انديس كلذكو 4 اصقان أدئا ز ماع يتئام ىكب هنإ :ليق اميف ؤ مدآ انديس لم

 امف ،هئاكبو هعرضت يف نامزلا نم ةهرب دعب ]٦٣١[ ضرألاب هدخ قصل هنإ :ليق

 انبهذم يف حيحص كدنع اذه له بتكلا نم هريغو بونذلا قايرذ باتك يف هاندجو

 وأ يبنلا اذه تام نإ [تيأرأ ؟ال مأ] شابهذم هدقتعنو ،مهبتك يف انموق هعفر اميف

 هلوسرو هللا يبن نأ حصيأ ؟يبنلا وأ لوسرلا لاح ام ظةدملا ءاضقنا :لبق ،لوسرلا

 ؟رثكأ ام ىلإ أبقح وأ ةةنس وأ رهش اذك وأ ةعاس اذك اذك يلإ بات ذم ،هتبوت رخؤت

 يف حصيأ ،ءايبنألاو لسرلا يف اذه حصي مل نإو ؟ريخأت حوصنلا ةبوتلا يف لهو
 يف حص ١ ذا و ؟ةيصعم فراق نميف ۔“ مهنم بات نميف مهنم مهنود اميفو ۔ء ايلوأل ١

 ؟هتيصعم نع باتو هنع افوقوم ناك ،مهنود اميف حصيأ ّ مهتيال و ةقباسلا ع ايلوأل ١

 تحص نم دنع باتو ةا ربلا يف ناك نميف حصيأ ك٧كنع فوقوملا يف حص ١ ذا و

 قيرلطل انلدو ،هللا كملع امم انملع ؟ةبوتلا كلت نم هيلع بجي ام ىلع هتبوت هدنع

 .أ"هتمعن ةموميدو هتنج ةحوبحبب [ضحتأ] هللا ةاضرم

 نكمي امم هنأل قحب درتف ،ناهرب ريغب ركنن امم قلخلا يف اذه نأ ملعأ ال :لاق

 هللا ىشخي امنإإل ليلدب بونذلا ردق ىلع ال لوقنملا اذه لثم يف لوقأ ام ىلع زوجيف

 )١) ص هسفن ردصملا ٣٩.

 ٣٢٩. ص هسفن ردصملا ا")

 ١٢٢



 ليبس ال ةجحلا مايق مدعل حصي مل ام ةحصب عطقلا ناك نإو ،أ")«ءاملعلا هدابع نم

 هللا نم ةبوتلا ريخأت امأو ،زوجي ال بيغلا ىلع هل راكنإلا ىنعم ىلع هدر نلف هيلإ

 يف هللا ىلع زوجيف ،حصي امم هنأ ملعأ الف هريغ وأ يبن نم هيلإ بات نم ىلع

 نم هب هذخاؤي نأ الو ،نيع ةمعن نيح يف هتبوت دري نأ زوجي وأ ،مزلي هب امم ءيش

 اذه يف اليلد نوعرف ةرحسل ىرج امب ىفكو ،لاحلا يف تام نإو ،لاح ىلع اهدعب
 نم ىلع هللا نم اهب يحولا لوزن امأو .ليبس حضوأل ليلدب ىدتهاف رصبأ نمل

 همكحل هيف نوكي نأل ،ردق يذلا تقولا ىلإ اهلوبق نع ريخأتلل هيف نمكيف ۔هب صخ

 هلللا نم ىضرلاو لوبقلا سفن امأو .رخآ ىنعم يهف ،اهب هنع يضرو اهلبق نإو

 اهيلع داز امع الضف ،نيع ةفرط اهنع رخؤي نأ نكمي الف .هنم عجرلا قدص ىلع
 ناك ،تقولا ءيجم لبق تام نإ هيف نأل .رهش وأ موي وأ ةعاس نم رهدلا نم

 ةقبوملا بونذلا نم نوكي امل ،مومع يف حصي ال ،هلا ىلع هزاوجو ،اهعم هكاله
 ىضرلا نكل ،اهب نيدبعتملا نم دحأ الو ،اهنم ءيشل اهيف صوصخ الو .اهلهأل
 هلالخإل ،هيلع طخسلا ءاقبل درلا لامتحا زاوجل هقدص عم هسفن دنع ىردي ال بيغم

 هلثم دنع هل دع روهظ ىلع هب فيكف ،اهنم هيلع تابجاولا نم ءيشب هطورش يف

 نأل لاح يف حصي لادج ريغب اهلاح يف ةلاحم ال ةلوبقم ،اهلامك ىلع يهف الإو

 لامكلا دح هغولب ثيح نم هيف كشلاف ،لاح ىلع هسفن يف هب عوطقملا ناك نإو اذه
 ىلع مهبم رمأ اذإ وهف ،هيلع هئافخل هيف نوكي نأو دب ال ،دري الف لبقي ،هب يذلا

 نع هربخي ،لوسر وأ يبن ىلع هللا نم يحوب الإ ليبس نم هكاردإ ىلإ سيلف ،لاح

 أدبأ هنع كفني الو ،هل مزال هنم لوبقلا [يف] ةكشف الإو ،هبنذل ةرفغملاو وفعلاب هبر
 الو بجعلا نم نكي مل اذهلف ،لتضفت ىلع هدابعل اهعدوأ يرابلا نم ]٦٣٢[ همكحل

 يف هطيرفت نم نوكي ام ىلع دبعلا ءاكب ماود دعبلا ةفاخم يضتقي نأ لاحملا نم

 لوط رهد يف يكبي نأ مدآ مب قيقحو ،هالوأ معنلا نم هب ام ىلع هالوم بنج

 )١) ةيآل ا ح رطاف ة روس ٢٨.

١٢٣ 



 نم كلذ يف هريغو هبر راوج نم هطوبهل بجوملا هبنذ نم ناك ام ىلع ،هرمع

 يذ لك ةيربلا نم اميس ال كلذك ،ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ .بلق هل نمم ديبعلا

 دعب رظن نمو ،لوزنلا نوكي دوعصلا ردق ىلع هنإف لوقعلا بابرأ نم ةّيلع ةبترم
 ةفاخم ىلع هاجر يف راص ةفاسملا برق ىلإ هارخأو هايندو هسفنلو هبرل ةفرعملا

 نإو ،ىوأملا يه ةنجلا نإف ،ىوهلا نع سفنلا ىهنو ،هبر ماقم فاخ نمل ىبوطو

 أجلملا نع هجورخل زيزعلا زع هتاف نم نأل ةرخآلاو ايندلا رسخ ىرخألا نكي

 هعفد ىلع نيعم هل دجي هنأ نظيوأ هريصقت حبقب هريصم لذ ىلإ ريصيف ،زيرحلا

 رذحاو ،ريبكلا رذف ريصن الو يلو نم ريصقتلا حبقل ةرخالا يف هلامو ،نيح يف

 ءيش يف رارصإلا ىلع مقت الو ،ةبوح لك نم ءاصلخلا ةبوتلا يف لجعو ،ريغصلا

 كيلإ رظني نأ ىسع ،نايصعلا نم كنم ناك ام ىلع ،باتملا دعب كباو ،رازوألا نم

 تفتلت الو ،لدعلا ريغ كب دارأ نم لذع ىلإ غصت الو ةمحرلا نيعب ةمعنلا ىلوم

 ردق ىلع هللا نم لجولا نإف ،هرصبي الام ،نيحلاصلا لعف نم ركني نم لوق ىلإ

 هللابو هب قيلي ال امع ىلوملا ةرتف لمألا رصقل لمعلا باط نإو ،للزلا ال بابلألا
 .( اقيفوتلا

 صالخإلا ىلع هلل لمعاو .هتابثإ الو ۔ءيش يفن يف ملع هب هل سيل ام نلوقت الو

 طيرفتلا نم امهنإف ،طونقلاو نمألاو كايإو ،ملعت ىتح لمعت الو ،صلالخلا بلطل
 امهعدف هللا مكح نع امهيف ام ناك نإو ،كاذ نم لناب ذايعلاو ،كالهلا ىلإ يعادلا

 داشرلا قيرط يه ،سأيلاو نمألا نيب اقيرط سانلل نيدلا يف نإف ،امهنيب ام ىلإ

 نم غلاب رذح ىلع نكو ‘اهادع ام ىلإ اهادعتت الو ،اهاوس رتخت الف ،دادسلا ديزمل

 بر رمأ نم نيهملا باذعلا اهئارو نم نإف ،اهريض مظعو ،اهريخ مدعل اهريغ

 راصف ،نيفراعلا فوخ مظع ءاجرلا عم اذهلو “نيصاعلا نم بتي مل نمل ،نيملاعلا

 رضي ملف هللا ىلإ نيمكحتملا دابعلا نم بيبل يقت لك داؤفل قرحم مدنلا [ران] ملأ

 ٣٢٩-٣٣٠. ص ،ليوأتلا قئاقح كاردإو ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج ،يصوزغلا ا
 ١٢٤



 مدأ لثم حونلاو ءاكبلا نوك اذه ىلع هثروي ال فيكف ،دابعلا نم افوخ هنم ناك امم

 هللاب هللا قلخ فرعأ مهو ،يكز بلق يذ ىلوم يف يلو لك نم ،مهريغو حونو
 ةرارمل مهكردأو يهنلاو رمألاب مهملعأو .اعيمج ةرخآلاو ايندلاو ناطيشلاو سفنلاو

 ،مهنع ىكح دق ام مهنم نوكي نأ اذه ىلع دعبأ ال ينإ ،ةعاطلا ةذاذلو ،يصلعملا

 مهنإف ،رئابكلا نع نوهزنم مهنأل ،رئاغصلا نم ءيش ىلع ءايبنألا نم كلذ ناك نإو
 ناك دادولا ضحم نع ]٦٣٣[ داهتجالا ةرثكل ،مهبر دنع مهنأش مظع و مهبرقل

 موس هنود نم مهناهذأ ءافصل مهنكمتو ،مهبولق ةراهطل مهنطاوب ةحصو هداؤفلاب

 اهنوريو ،قرأ ءاملا نمو ،قدأ رعشلا نم وه اميف ناك نإو ،قحلا ريغل ةفلاخملا

 حبقو ،اهركذل مهدولج رعشقتو ،اهنم نوزئمشيف ،لابجلا نم يساورلاك لاح ىلع

 يف هيسن مث ،هراطأف ،هفنأب عقو بابذ لثم اهاري نمك ال ،اهرصأ لقثو ،اهرمأ

 موي يف هيزجيف ۔اًرش هب هيزجيف ،هاترأ نم ىلع ،هيصحم هللا نوكي ام عضوم

 نوري مهف ،ىدهلا راونأب ىمعلا نم مهبابلأ ىلج دق لب الك ،هيف ملظ ال [موي] ظةمايقلا

 نوك يضتقت ةيزر دشأو ،ةيلب مظعأ ةيلعلا لزانملا يف هب اوناك امع طاطحنالا

 ۔اهنم رارفلا الو ،اهعفد ىلع نوردقي ال ةةرورض ليوطلا [رمعلا] نمز يف ليوعلا

 ،ءافولا لهأ قح يف ءافصلا نيعل ةردكملا ةفلاخملا نوك دعبو ،اهنع لوحتلا الو

 كلذ نم تشأف ،مهبر نم افوخ مهب ىوأف ،مهنيد راكذت اهب مهل ددجت اهوركذ املك

 ةوقل ،ريفزلا العو ،نينألا لاطو ،نينحلا رثكو عوكرلاو دوجسلا دازو عوشخلا

 مهنأل ةرجألا مظعأ رزولا لدب هيف مهل نإف سأب الو رودصلا يف اهمارض جعاول

 هرك ولو نيدلا هل نيصلخم ،ميركلا ههجو الإ هب نوديري الف ،ميقتسم طارص ىلع

 ليبس ىلع ادملا كنع عدف الإو ،أموي مهسأك لضف نم برشت نإف ،4%نوزفاكلا

 يف ملع ريغب ،ءايلوألا نم مهريغو ءايبنألا لاوحأ نم ،رابخألا يف ءاج امل ،راكنإلا

 نم العلا بلط نم نإف ،مهنم نوكي نأ زاجم نكمأو ،مهنع يور ام عيمج نم ءيش

 شيعب أنهي وأ ،رارق صقنلا ىلع هلوقب فيكف ،ديزملاب الإ ،نيح يف عنقي مل ،ديبعلا

 عزن ،حيحصلا ىلع بابلألا يلوأ نم ناك نم دنع هنود نم ولو ،راد هل ذلت وأ
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 ابونذ عساولا لضف نم عجارلاك دعبلا نوكيف ،هيلع ناك ام ىلع عجري ىتح حورلا
 ام ىلع مدنيو ،ةفاخملاب ىشخي ىتح عضخيف ،يبلق عشخي نأ لعلو ،مهبونذ لثم
 ىندأ ظح يل نوكيوأ ،مهبونذ ىلع مهئاكب لثم هبنذ نم هفلسأ ام ىلع يكبيف ،مدقت

 ةرثك عم ،كيلإ لتبتلا ىلإ ،كيلع لكوتلا هب اوعدي امم هنإف ،هب ينتصخأ كلذ نم ظح

 ةكركذ ماود ىلع اهب ىوقي ،كتاجانم يف ةذل نع ،لاهتبالاو عرضتلاو لاؤسلا

 ءاضقلا عاونأب ىضرلا ىلع كريخل امود كريغ نم كب سنألاو ،كركش موزلو

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ثيدحلا يفف ،ىضرتو بحت ام ىلع كاقلي ىتح

 .امد عومدلا نوكت نأ لبق كتيشخ نم نايكبي نيتلاطه نينيع ينقزرا) :لاق هنأ

 ةحصو هلاب ءافصل هماقم قلع عم هلاؤس نم اذه ناك اذإو ،(ارمج سارضألاو

 د ق انإو ،يلدع ةلقو يلكوت فعض نم هيف انأ ام ىلع يلثم وه نمب فيكف هلاح
 ]٦٣٤[ وجرن انكل ،هب الإ اهنم انل صالخ ال ،عابطلل ةريغم عاونأب ثبخلا نم انثولت
 ،نانم مظعأل ا نانتمالاو دوجلاب هنإف ،انرسأ كف ىلع انرمأ يف ردقن هب امب اندمي نأ

 .)ملعأ هللاو شأالدع ناك ام الإ ،هنم لبقت ال مث ،هلك اذه يف رظناف

 :ةلأسم

 يف وأ ،قاتسف مهو مالكلا نم هوبسن ام هل رهظيو ،ناريج وأ ماحرأ هل نميفو ،هنمو

 ("؟ال مأ مهملكي الو مهرجهي نأ هل زوجيأ ،فوقولا لاح

 زوجي امم هملعأ الف ،ةينو لمع وأ لوق نم مهل هيلع مزاللا ىنعمب جرخ ام :لاق
 يف نيقسافلا نم اوناك نإو ،هتقو يف مهيلإ هئادأ نم هل دب الف ۔هموزل ىلع هكرت هل

 ام مهنم هل رهظ ولو .قرف الف ،هلاح يردي ال ام وأ ،نيملسملا نيد مكح رهاظ

 ليزم ريغ مهلطاب ناك ،هيدؤيف قح ريغب هريغ يف وأ ،هريغ وأ ،مالكلا نم هوبسن

 نم لقنلاب عوطتلا نم هريغ ىلإ مزاللا نم جرخ امو ،هيلع قح نم مهل بجو امل

 ٣٣١ ٣٣٢. ص هسفن ردصملا ()

 ١٩١٣. ص ،كفسفن ردصملا )٢)
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 .مرحم ىذأ ريغب نيدلاو ايندلا يف احالص هنأ وجري ىنعمل هكرتب مه رجهف ،مهرب

 لوق ىلع هيلع سأب ال نأ وجرأف ،هموزل دعب ضرفل عييضت الو ،هوركمل دصق الو

 ااذه لثم نع هلأس نمل كلذ هبجعي مل مهضعبو ،عوسلا راج يف نيملسملا ضعب

 نأ هبشأ راجلا يف اذه نم جرخ امو ،هنع همالك الو .راوج عطقي ال نأ هل بجاو

 ،مهيلع مالسلا كلذكو :هل تلق ،مهنم سيلف ،نيملسملا ىذأ نمو ،محرلا يف قحلي

 يف ألإ ،هلضفل عنام الب هكرتي ال نأ هزاوج عضوم يف ينبجعي هنكلو ،معن :لاق

 لوق يف مهل ةمارك ال هنأل ،هكرت عضوم وهف ،ركنم ىلع هيف نونوكي ام لاح
 هل زوجيأ ،مالسلا هيلع اودرو مهيلع ملس اذإ ناك اذإو :هل تلق ،كلذ ىلع نيملسملا

 نونوكي ال ام عضوم يف ينبجعي ال :لاق ؟مهتعيطق وني مل اذإ مهيلع ملسي ال نأ

 ءايحإ ىلع لضفلا نم هب ام ىنعمل ،مهيلع مالسلا عدي ال نأ ،لطابلا نم ءيش ىلع

 اذه شم ىلع هكرت وه امنإو ضرفب سيل ناك نإو ،هيلع اودري مل نإو ،هيف ةنسلا

 مهكرتب مهل ىفكو ،لصألا يف مهل مزال هنأل ،هيلع سأب ال نأ وجرأف دساف ىنعم ال
 بات نم آلإ ۔ًران ةرخآلا يفو ،أرانشو ايندلا يف ًأراع مهل نوكي ،رذع ريغل درلا

 هنإ ،ليق دق :لاق ؟ال مأ عارذلا نم دح [هل] لهو ؟راوجلا دح امو :هل تلق ،عجرو

 نم أدحأ نأ ملعأ الو ،رانلا ةسباقم هنأ هدحو يف يناث لوقو ،أتيب نيعبرأ ىلإ

 يف اهريدقت ىنعمب لخدي نأ الإ ،كلذ يل نيبي ال ،عارذلاب هيف لاق نيملسملا
 .()كلذ جرخي نأ ىسعف ،اهب لوقي نم لوق ىلع ةفاسملا دعب ةفرعمل ،بارخلا
 هذه امو :هل تلق ،عجر اعارذ نيعبرأ هنإ :لوق راثآلا يف دجوي :خسانلا لاق

 ريغ نم هب راد ام هنإ يدنع اذكه :لاق ؟كلذ ريغ وأ هلزنمب راد ام وه ،تويبلا

 ام ىلع ادر كيلإ هعفراف ،كلذك هب احرصم نيملسملا لوق نم صنلاب هظفحأ نأ
 ،ينكل .هجورخ رثكأ هنم نوكي يذلا ،هباب نم أتيب نيعبرأ ىلإ هدح يف هولاق

 نم هنظأو :رخآ لوق يفو ،هيلع[٥٣٦] لدتسا رخآ هجول هيف مهلوق نم ىنعملابو

 )( ص هسفن ردصملا ١٩٢ - ١٩٣.
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 ىنعم ىلع جرخ نإف ،هلوقو يلوق يف رظني نأ يغبنيف حيرصتلاب كلذك نيفلاخملا

 نم جراخ ريغ هنأ يسفن يفو ،هدر قحلاف الإو ،هلدعل ليق ،قحلا يف باوصلا

 دق :لاق ؟قرف امهنيب مأ ءاوس ماحرألاو ناريجلا قحو :هل تلق ،يأرلا يف باوصلا

 دعب ،هقح قح يذ لك ىلإ يدؤي نأ هيلعو ،كلذك هنأ يدنعو ،أقح لكل نإ ،ليق
 قح نم همزل دق امم ءيشل عييضتلا هل زوجي الو ،همزل دق امك ،هتقو يف هموزل

 امبرو الأ ،هب ةنحملا لوزن دعب هصوصخ يف الو ،عيشل مومع يف راج الو محرل

 ىنعم ىيف ةلمجلا يف امهف الإو .رخأ يف قارتفالاو ۔ءيش يف امهنيب يواستلا عقو

 .أ')دلعأ هللاو ،ًءاوس امهل اهبوجو ىلع ةلصلا

 :ةلأسم

 ام ألإ ،لصألا يف ةراهطلا مكح ام ،اهعاقب عيمج يف اهل ضرألا نعو هنمو

 اذه نم سكعلا ىلعو ،كلذك يهف الإو ،حصف ةساجنلا نم ءيش هل ضرع

 .أ")؟لدعلا

 اهبارتو أدجسم ضرألا يل تلعج) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق يفف :لاق

 ةةساجنلا نم ءيش هيلع أرط هنأ هيلع حص ام الإ ،اهتراهط ىلع لد ام .( أروهط
 يف يهف الإو .مئاق هب ماد ام ،مكح نم هلام ىلإ ،ةراهطلا نم هب امع هجرخأف
 .(")كلذ يف فلتخي هنأ ملعن الو .كلذك همكح

 اههصح نم نوكي امو ‘اهدامرو اهبارت يف لوقلا نوكي اذه ىلعو :هل تلق

 .ادبأ هريغ ال اهراجحأو

 ال اهراجحأو اهاصح نم نوكي امو ،هفلاخام زاوج مدعل ،اهلك يف يعم اذكه :لاق

 . 1 دبأ ريغ

 ١٩٣. ص هسفن ردصملا ()

 ٥١١. ص هسفن ردصملا (")

 ٥١١. ص هسفن ردصملا ")
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 .اهئازجأ نم ء يش يف هفلاخ ام زاوج مدعل ،اهلك يف يعم اذكه :لاق

 يف نوكي اذه ىلع ،تابنلاو ندعملا سنج عاونأ نم اهب ام عيمجو :هل تلق

 .؟ال مأ اهب همكح يف قح الف ،اهنم دلوت امو ،عامجإلا

 ىلإ لوحتي نأو دب ال هنإف ،هذبن الإ مرحم نم نوكي امو ،ةرمخلا الإ ،معن :لاق
 نأل مزاج لحلا ىلإ القتنا نإف .ةفص نم امهب ام ىلع اماد ام لاح ىلع ةساجنلا

 نم هيلع اناك ام ىلإ ،امهدوع ىلعو ميرحتلاو ةساجنلا ىلع امهئاقب يف فلتخت

 . لحلاو ةراهطلا

 يف قرف امينيب وأ هتراهط يف قرطتملا لثم ،اهنداعم نم قحتسملاف :هل تلق

 ؟لصألا

 هيف عيمجلل نأل ،هيلع لدي ام مدعل ،قحلا يف امهنيب ام قرفلا زاوج يردأ ال :لاق

 .لدعلا يف هريغ ال امهمكح

 ؟هيف لوقلا ام .رافلا مس وه يذلا [كشلاف] :هل تلق

 هنأب ةيضق يف يلوق نم هلام الإ .هضيبأو هرفصأ يف يرلذأ ال انأو ،ملعأ هللا :لاق

 .لاح ىلع ةيندعملا عاونألا نم هريغك وهف ،يندعم

 ةرغملاو خينرزلاو تيربكلاو جازلا مكحو ةراهطلا يف ىطعت نأ زوجي الف :هل تلق

 .؟لحكلاو

 الإ اذه نم ءيش يف ملعن الو لصألا يف ءاوس ىلع اذه يف امهنأل ،الب :لاق

 .لقعلا يف هفلاخ ام غاسني ال ذإ ،لضفلاو ملعلا لهأ دنع هتراهط

 يف :لاق ؟عامجإلاو يأ رلا يف هيف لوقلا ام ،ناويحلا عاونأ نم اهب امو :هل تلق

 .عامجإل ىرخأ عاونأ نم اذه يف سكعلا ىلعو .هتراهط الإ هيف لوق ال ام هعاونأ
 .كلذ يف هيلع يأرلا زاوجل .عازن يف يقب ام اهنمو

 .؟ اب الو همكح نم ]٦٣٦[ نوكي اذه ىلعف هعاونأ نم دلوت امو :هل تلق

 اهنإف ،ًادبأ هوجولا هذه دحأ ىلع نوكي نأ نم ءيشل الو ،هل جرخم ال ذإ ،معن :لاق
 .ةدملا لوط ىلع اهل عبر ال ةثالث
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 ،ندعم وأ ،ناويح وأ ،عام وأ ،ضرأ لك يف مكحلا نوكي اذه يف اهيلعو :هل تلق

 .؟ال مأ ،ناسنإ وأ تابن وأ

 هب نادي نأ زجي مل ،يأرلا هيلع زاجف ،نيدلا نم جرخ امو ،هلك اذه يف اذكه :لاق

 .هلدع مدعب نيدلا عضوم يف يأ رلا عضوي نأ زوجي ال امك

 رّيطي نأ ةةساجنلا نايعأ نم ءيش هب عقاولا ناكملا يف زوجي الفأ :هل تلق

 .؟نامزلا وأ .حيرلا وأ ،سمنشلاب

 يف ال يأر ىلع هنأ الإ ،اهنم رثألاو ،نيعلا لاوز عم هزاوجب ليق دق كالب :لاق

 .ناسنإلا عون نم ندبلا يف الو ،عامجإ

 ؟ءاملا ريغب رهطيأ ،ههبشأ امو لوبلا لثمب سجني ضرألا نم عضوملاف :هل تلق

 .رهط ةساجنلا نيع تبهذ ىتح ،حيرلاو سمشلا هتبرض [اذإ] هنإ ،هيف ليق دق :لاق

 .ءاملاب الإ رهطي ال :ليقو ۔ًأعيمج هابرضي ىتح :ليقو
 .؟هيف لوقلا ام حير الو سمش هيلإ غلبت ال ناك نإف :هل تلق

 اموأ ،يطولا وأ حشكلاب هنإ :رخآ لوق يفو ،ءاملاب رهطي ىتح هلاح ىلع وهف :لاق

 :ليقو ،اهرثأ احمناو ،اهنيع ةساجنلا نم لاز ذإ ،رهطت هيلع عقت ةكرح نم نوكي

 .ةكرحلا نم ءيش هيلع رجي مل ولو .رهط نيع نم هلامرلا نم سبي اذإ هنإ

 .؟اذه يف ءيش نم ههبشأ امو سجنلا ءاملا شم ةمئاق نيع هل سيل امو :هل تلق

 هيلع عقي مل ام هنأ الإ ،ىلوألا يف امم :راهطلا ىلإ ىندأ هفافخ دعب نم وهف :لاق

 .كلذ يف يأ رلا نم هب ام ىلع نوكي نأو دب الف ،ءعاملا نم هتراهطل هب رجي ام ردق

 .؟ههبشأ ام وأ مدلا لثم ،اهتاذ يف ةمئاق نيع ةساجنلا عاونأ نم هل ناك امو :هل تلق

 يف فالتخا الف ،اهلاوز دعبو ،ةمئاق نيعلا تماد ام لاح ىلع سجن عضوملاف :لاق

 زاوج عضوم يف يأر ىلع وأ ،عامجإلا يف روهطلا ءاملا نوكي نأ الإ ،هتراهط

 .هيف امب كلذك وهف الإو ،هيلع يأرلا

 نيع هيف قبي ملو ۔ےيش نم هب ام لاز وأ ،حيرلا وأ سمشلا هتبرض نإو :هل تلق

 .؟رثأ الو
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 سمشلاب رهطي هنإ :لوقو ،ءاملاب الإ رهطي ال هنإ :لوق نم هب امل ،معن :لاق

 ام وأ ۔«يطو وأ ،حسك نم اهلازأ امب :لوقو ،امهنم نوكي امب :لوقو ،حيرلاو

 بجوم نيعلا لاوز نإ :لوقو ،حير الو سمش هبرضت مل نإو ةكرح نم نوكي

 :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لوقل .نيحلا يف ةراهطلا مكح نم هب ام ىلإ هدرل

 .سأب الو رركتف ،اذه يف لوقلا نم رم دقو ،(أضعب اهضعب رهطت ضزألا)
 .؟ال مأ اذه يف ضرألا شم افصلاو ىصحلاف :هل تلق

 .ءاملا الإ امه رهطي ال هنإو امهنيب قرفلاب :ليقو ،لوقلا ضعب يف ،معن :لاق

 لوقأ الو ،هارأ ال ينإف .قرفلاب ملعأ هللاو ءاهمكح ضرألاب ىوتسا امل نإ :ليقو

 .قحلا نم هجورخب

 نأل زاج ]٦٣١٧[ ،هباصأ ءيشل اهتداعم نم وأ سجتتف اهتابن نم ناك امو :هل تلق

 . ؟ال مأ ،لوق نم اهمكح يف ام ىنعم ءاملا ريغب هتراهط يف جرخي

 هنكلو ‘اهتابن عاونأ نم اهادع اميف ددشي مل ام بايثلا يف ددش دق هنأ الإ ،معن :لاق

 هنأ ىتح ،هزجي مل نم لوقو ،هزاجإ نم لوقلا لاح ىلع فالتخالا نم جراخ ريغ
 .افالتخا كلذ يف ملعي ال
 نم اههبشأ امو ،سجنلا ءاملا وأ ،لوبلا نم ء يشب ضرألا نم سجن امو :هل تلق

 .؟هلاق نم يأر يف ءاملا ريغب هتراهط دح ام ۔ءيش

 .لوقلا اذه ىلع هفافخ ءاملا يفو ،هرثأ لاوز لوبلا يف هدحف :لاق

 هل سيل امم هريهطت مك يف امهمالك وأ حيرلاو سمشلاف ،يأرلا اذه ىلعو :هل تلق

 الإ هل ح ال :ليقو ،دحاو موي يف :ليقو مايأ ةثالث يف :ليق دق :لاق .؟ةمئاق نيع

 .هباهذ

 .؟ةحئار وأ كوز هل يقب نإف :هل تلق

 هيف زوجيف ،رخآ لوق ىلعو ،ةساجنلا نم هلاح ىلع وهف ،ايقاب كوزلا ماد ام :لاق
 .؟كلذ مكح اهل نوكي ال نأ ىسعف ،ةحئارلا امأو ،أرهاط هبيط نوكي نأل

 .؟هيف اذام مأ هرثأ يقب نإو هب سأب ال ،هفافج دعب نم سجنلا ءاملاف :هل تلق
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 .كلذ يف لوبلا نيبو هنيب قرفل كلذك هنإ :هيلع لوقلا يفف :لاق

 .؟ رهطي ىتم ،هسّجنف ،نيطلا نم ءيش ىلع بلك ئطو نلف :هل تلق
 .امئاق عضوملاب هرثأ ماد ام هتساجنب ليقو ،رثألا سبي اذإ :لاق

 .؟سجن نيطب رادج ىنب نإف :هل تلق

 . رهطي ال هجلاو نإ :ليقو رهط سبي اذإف :لاق

 نم زوجيو ىرانلا هيلع دقوأ نإ رهطي الأ ةرونت نيطلا اذه نم لمع نلف :هل تلق

 .؟ال م هيف زبخي نأ دعب

 .كلذ يف فالتخالا ىنعم هقحلي مل نإو دب ال هنأ الإ ۔اذه ليق دق معن :لاق

 .؟اهلاوزب الإ رهطي الف ،ءيشلاب ةمئاق نيع ةساجنلا نم اذه يف هل امو :هل تلق

 هيف موقي نأ هل مميتلاب ىسعف ،اهلاوز نع زجعلا عضوم يف نوكي نأ الإ ،معن :لاق

 .كلذ يف يأر ىلع ناك امبرو ،كلذك وهف الإو ،هيلإ ةرورض لسغلا ماقم

 يف يأرلا ام ةموسدلا نم ءيش هيف ىقبيف «سجن محل هيف ىوشي رونتلاف :هل تلق
 .؟هريهطت

 ىتح رانلاب مّمحي :ليقو ،ةساجن نم هب ام لوزي ىتح ءاملاب لسغي هنإ :ليق دق :لاق

 ام وأ ،هل لعج دق ام لثم يف ،يأرلا اذه يف هب عفتني الو رسكي :ليقو ،اهنيع لوزت

 .كلذ وحن نم نوكي

 غلبيو ،هرهاظ نم هب ام لاوزب هلسغ يف غلوب اذإ لاح ىلع رهطي الفأ :هل تلق

 .؟ال مأ هباصأ ام ىلع يتأيف ،هلخاد ىلإ ءاملا

 هدعب نم ىنعم الف ،هتراهط ىلع هلثم يف ىنعملاب لدي ام راثالا يف نإ شالب :لاق

 .هلدع يف رظنيف ،ملعأ هللاو ،هرمأ نم اذه ىلع هلجأ نم أدبأ هرسكب رمؤي نأل

 .؟ادامر راص ىتح قرحأف ظةساجنلا نم تاذ هل ءيش نم نيطلا طلاخ امو :هل تلق

 عب هنأل ،هداسفب لوقي نم يأر ينبجعيو ،فالتخاب هدامر ةراهط يف ليق دق :لاق

 .كلذ يف هارأ ام حص نإ ،هلبق نم هب ام ىلع دعب نوكي نأ هب ام ىرحأف ،هلصأل
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 ىتح ]٦٣٨[ ،كح وأ هب يه يذلا ءيشلا نم ةساجنلا نيع ىلع حسم نإف :هل تلق

 .؟اهتاذ هنم لوزي

 .اهنم هلسغ نم عضوملا يف اهب ديرأ ام ىنعمل ،تاذ هل سيل ام مكح يف ىقبيف :لاق

 . ؟هبارتب ليزأو اهتحت نم عضوملا رفحف «ضرألا يف ناك امو :هل تلق

 هنأ ملعأ الو .رهاط عضولاف ،اهتابوطر نم جلو ام ىلع رفحلا ىتأ اذإف :لاق

 ،لازف ءاملا هيلع ىرج اذإ ،عضوملا يف ههبشأ امو لوبلاف :هل تلق .كلذ يف فلتخت

 ،كرعلاب الإ رهطي ال :ليقو ،لوقلا ضعب يف ،معن :لاق .؟ال مأ هتراهطل هيف يزجي

 هيف ام رادقم ةكرحلا نم هيرجل نكي مل اذإ ،هلاق نمل حصي نأ يأرلا اذه يف ىسعو

 .هكرع نع يزجي

 .؟هيلع يرجي نأ هتراهطل هيف جاتحي مك ىلإف ،هزاجأ نم لوق ىلعو :هل تلق

 نع لصفنا دق ءام نوكي نأ الإ ،اثالث هيلع يزجي نأ نم لوق ىلع هل دب الف :لاق
 نأل زوجيف .رخآ لوق ىلعو ،كلذك وهف الإو ،هيزجت هنم ةدحاولا ةرملا نإف ،ةساجن

 زوجي نأ نم دعبي ال هنأك .رثألا لاوز عم ةرمب هيف لوقلا نإو الأ .نيترمب رهطي

 .هفرعاف رظنلا يف يأر ىلع

 لاوز عم هيزجيأ ،كرعلا ماقم هلسغ يف موقي ام ةكرحلاو هيرجل ناك نإف :هل تلق
 .؟ال مأ لاح ىلع رهظيف هب ام

 .هلدع يف فلتخي هنأ ملعأو ،هظم اذه يف ليق دق ،معن :لاق

 .؟ةكرع نع يزجي اذه وحن نم نوكي ام ىلع بصلا سيلوأ :هل تلق
 نأل ءاقبلا عم زاج الإو “كرعلا نم هلسغ يف يزج ام رادقم يف ناك نإ :لاق

 .هتراهط يف فالتخالا نم هب ام ىلع نوكي

 ءيشب سجنت ام ىلع بّصلا يف ضرألا شم ىصحلا نم هريغو افصلاف :هل تلق

 ،ءاملا نافشني امهنأ الإ ،ضرألاك امهنإ :ليقو لوق ىلع ،معن :لاق .؟ال مأ اذه نم

 بلقي ىصحلاو “كرعي افصلا نإ :رخأ لوق ىلعو ،كرعلا امهيف يزجي الف

 نم ءاملاب اهلاوز نوكي نأ ةساجنلا يف ينبجعيو ،أبص اهبارت ىلع بصي ضرألاو
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 د قو ،اهعضوم ةراهطل اهلسغ نم دارملا وه هنأل ،اهعفرل أبجوم هب ةعقاولا ءينثلا

 هب ديرأ امب الإ ،اهريهطت يف ىنعم الو ،كرعلا نع أيزجم نوكي ال فيكف .لصح

 .؟ال وأ نيع هل اميف كش ام ريغ نم ،هريغ ال اهلاوز

 لوقلا نم هراتختف هارت يذلاف :هل تلق ؟ال وأ ءيشلاب ةراهطلا ىلع لد ام اذه يفو

 ليق نإو ،هكرعل كرتلا عمو ءاملاب هتراهط يف ضرألا م نوكي نأ .رجحلا يف
 .؟رثألا يف هرغب

 عم ناك ،ةبوطرلا نم ءيش هيف جلي نأ نم عنمت ةبالص نم هيف امل هنأل ،معن :لاق
 ةراهطلا ىلإ ىندأ ههبشي ام وأ كرع ريغ يف ةساجنلا نم هرهاظ ىلع ام لاوز

 ضحص نإ امهيف هارأ ام ىلع دعب ام وه سيلف .برقأ نكي مل نإو ،هفيشنت مدعل اهنم
 كرعلا نع اهتراهطل اهلازأف ،عاملا نم ةساجنلا ىلع ءامسلا نم لزن امو :هل تلق

 .؟ال مأ امهوحن نم نوكي ام وأ ،افصلاو ضرألا يف

 ام رادقم ةكرحلا نم هعوقول ناك نإف ،همكح يف بصلا لثم نوكي نأ ىسعف :لاق

 يف ]٦٣٩[ فالتخالا نم هب ام ىلع يهف الإو ،اهيف ءازجأ اهكرع نع يزجي

 اذه ىلع هارأ ينأل شأايزجم نوكي نأ اهلاوزل ينبجعي هنأ الإ ،هنود امب اهتراهط
 .هللا دنع ملعلاو ،ىلوأ

 .؟هيف لوقلا ام ،اهفشنيف هل ةبوطرل ليقث وخر ةراجحلا نم ناك امو :هل تلق

 يتأيف ،ةساجنلا جلوم هيف جلي ىتح ،ءاملا يف كرتي نأ نم هتراهط يف دب الف :لاق
 يف نوكي نأ الا .أدبأ هنود ام هلسغ يف يزجي الف الإو ،اهنم هب ام ىلع هلخاد نم

 .لاحلا

 ام وأ لوب وحنب ،دامر وأ صج وأ ،جوراص وأ .سبك نم سجنت امو :هل تلق

 .؟ال مأ رهطيأ ،سبيو ءاملاب ءيشل لمع مث ؟ههبشأ

 ًالإ رهطي ال هنإف شةمئاق نيع ةساجنلا نم هب امل نوكي نأ الإ ،اذه ليق دق ،معن :لاق

 .اهلاوزب
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 ،الب :لاق ؟ال وأ ءاملا نم هفافج لبق رهطي نأ اذه شم يف جرخي ال اذهف :هل تلق

 هلبق ام نأ الإ ۔هب ام ىلع روهطلا ءاملا ةبلغ عم ،ةمئاق نيع هل سيل اميف هلوق ىلع

 . زثكأ

 لاطو ،جحيرلاو سمشلا هتبرض هنأ الإ ءاملا نم ءيش هيلع لعجي مل نإف :هل تلق

 الو ةمئاق نيع هيف اهل قبي مل اذإ رهطيأ ،ةساجنلا نم هب ام لاز ىتح ،نامزلا هب
 .؟ال مأ رثأ

 ةراهط يف لد ام هلبق نم مدقت دقو ،ءاملاب الإ رهطي ال :ليقو .لوق ىلع ،معن :لاق

 ،يأ ر يف لاوق نم نامزلا هب لاطو ،نامزلاو ،جيرلاو خسمشلا يف ام ىلع هم

 .هل دعب لمعاف

 ،لوب وأ ،مد دعب نم هباصأ مث .حطس وأ زيلهد رهاظ اذه نم هب َجس امو :هل تلق

 هيف عقني نأ الإ ،هب ام لاوزو هلسغ دعب نم جاتحي ام ،هنيح نم لسغي ملف ،طئاغ وأ
 .؟ال مأ هتراهطل ءاملا

 ءاملا عم هماقم موقي ام وأ ،كرع نم نوكي امب اهلاوز نإف ،جاتحي هنأ ملعأ ال :لاق

 .هيف يزجي

 . ؟ال مأ لاحلا يف رهطيأ ،لوزي ىتح ةساجنلا نم لسغي عضوملاف :هل تلق

 .هنيح نم :ليقو ،هفافج دعب نم رهطي هنإ لوقلا رثكأ يفف :لاق
 .؟ال مأ اهلك سَّجتتأ ،ءاملاب ىقستف ةبلجلا يف نوكي ردقلاف :هل تلق

 وأ اهضعب نم هباصأ ام ىلع ينأت ةساجنلاف ،اهم سجني ام ردق يف ناك نإ :لاق

 ةثالث ىللإ الإ ،اهعضوم يف زواجي مل اهب سجني ال ام رادقم يف ناك نإو ،اهلك

 طايتحالا نم اذه نإ :رخأ لوق يفو .كلذ ىلع داز ام ىلع ال اهب راد ام ع رذأ

 اذه يف ليقو ،هيف مكحلا يه هيلإ ةساجنلا غولب هيلع حصي مل امل ةراهطلاف الإو

 لوألا نأ الإ ،سّجنت ةساجنلا كلت شم هسّجنت ام ةحب راص ىتح صقن اذإ هنإ :ءاملا

 .كلذ يف ام رثكأ
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 ةةئاق نيع اهل قبي مل ىتح نامزلا رم ىلع بارتلاب اهطالتخال يه نإف :هل تلق

 .؟ال مأ ارهاط عضوملا نوكيأ ؟عضوملا مكح نوكي ام ،زثأ الو

 ىلع نيترم وأ { اثالث ءاملا نم برست ىتح :ليقو ،لوق ىلع رهطي نأ ىسعف :لاق

 .كلذ يف ثلاث لوق ىلع ةرمو ،رخآ يأر

 مأ حيرلا وأ «سمشلا هتبرضف ،سبي اذإ رهطيأ ،سجن ءامب ىقست ضرألاف :هل تلق
 .؟ال

 زاج ام ىلع يأرلا يف لد ام لوقلا نم ىضم دقو هيف ام رثكأ ىلع ،معن :لاق

 .هيلع

 هيزجيأ سلوب نم سجن ]٦٤٠[ دامسب ذئموي دمست ةبلجلا وأ ليجألاف :هل تلق

 ١ .؟ال مأ دحأو ءام هتراهطل

 .هاومأ ةثالثب :ليقو ،نيتئامب ىقسي ىتح فال :ليقو ،هيزجي هنإ ليق دق :لاق

 ىتح اهجراخ نم حيرلاو سمشلا اهبرضتف سجن نيطب دشت ةلاجإلاف :هل تلق

 مأ ءيش هيلإ غلبي مل نإو ،اذه يف امهب لوق نم لوق ىلع اهلخاد نم رهطتأ ،سبيت
 .؟ال

 .عيمجلا ةراهطب هم يف :ليقو ،هابرض ام الإ ،لوقلا اذه ىلع الإ رهطت ال :لاق

 ةساجنلا نم هلاح ىلع وهف ،اهنطاب وأ ةلاجإلا هذه رهاظ نم سبيت مل امو :هل تلق

 .؟ال مأ

 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو ،كلذك وه ،معن :لاق

 دعب نم ناك نإو ،اهتساجن ىلع يهف ،حيرلا وأ سمشلا اهبرضت مل نإف :هل تلق

 نم نوكت نأ رخآ لوق ىلع اهيف زوجي دق هنأ الإ ،اذه ليق دق :لاق .؟ال مأ اهسابي

 .ةرهاط اهرثأو ،ةساجنلا نيع نم اهب ام لوزيف سبيت نأ دعب
 ام ،سباي هنأ الإ رهاط ءيشب قلع اذإ ،هتاذل سجنلا ءيشلا نم رابغلاف :هل تلق

 .؟هيف لوقلا

١٣٦



 الف ،جالع ريغب هنم لاز وأ ءيشلا نم هجارخإ ىلع ردق نإف «سجن وهف :لاق

 .هيلع ردقف ،هنكمأ نمل هموزل عضوم يف هلسغ نم دب الف الإو ،هيف ءيش

 لاح يف هب ناك وأ هبطر ىتح قرعف هدسج عضوم يف دحأب قصل نإف :هل تلق

 .؟ةبوطرلا

 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو رهطي ىتح لاح ىلع سجن هندب نم عضوملاف :لاق
 ام ةساجنلا نم هضراع دق هنأ الإ .هلصأ نم رهاظ ءيش نم ناك نإف :هل تلق

 .؟هلبق نم هب ناك امم هجرخأ

 امهنم ءيشب وأ ،امهب ام لازف ،حيرلا وأ سمشلا هتبرض نأ دعب نم ناك نإ :لاق

 ةةساجن نم هب ام ىلع ويف الإو ،هتراهط يف فالتخالاف ،نيح يف هل ضرع دق ام

 .نيع نم اهل ام ءاقب عم

 .؟هب ينربخت ال وأ ؟هيف هجولا ام ،هنول يف أريغتم ناك نإف :هل تلق

 ىلع نوكي نأ زاجل ألإو ،اهمكح هلف ،هيلع ةساجنلا ةبلغل هريغت ناك نإف هالب :لاق
 هريغت نأ حصي ىتحف ،ريغت نإو ،كش الو اهب ضراعم هنأل ،هب رمأ نم بلغألا

 .كلذك بلغألا ىلع وهف الإو ،اهلجأ نم
 .؟هرابغ يف لوقلا ام ،فينكلا نم ابارت ناك نإف :هل تلق

 هنأ حصي ىتح ،ةراهطلا نم هلصأ ىلع هنإ :ليقو ،لوقلا ضعب يف سجن وهف :لاق

 هنكمأ نمل هزنت لوألا يف ام ىنعم نسحأ امو ،هدسفأ دق ام ةساجنلا نم هيلع لخد

 .كلذ يف هارأ ام حص نإ ،هيف مكحلا وه ىيناثلاف الإو ،هيلع ردقف

 ردي ملف ،هريغ عضوملا يف دعب نم ىأر مث ،هب عقو ام دق نم هرهط نإف :هل تلق
 .؟اهيف لوقلا ام ،ةساجنلا نم وأ هبارت نم اهنأ

 نوكي نأ الإ ،اهنم ةيقب اهنأل ،ةردقلا عم اهلسغ نم دب الو ،ةساجنلا نم ةربغلاف :لاق

 سجنتف ،هتضراع دق امم اهلصأ يف تناك نإو هيف ام اهقحليف ،لاوزلا ىنعم يف

 ۔اهب ام ىلوأ اهلثم يف لسغلا يزجي ام ردقب اهلسغ دعب اهتراهطب لوقلاف ،اهلجأ نم
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 الف الإو ةساجن نم هطلاخف .هضراع دق ام نيع نم ءيش [١٤٦]اهيف نوكي نأ الإ

 .ةربغلا نم اذه ىلع ىقبي امم هريغ

 .؟عاوس هلك ،ةرذعلا وأ مدلا نم ءيش هب ناك نإف :هل تلق

 هب ام ردقب عضوملا لسغي نأ دعب نم اقرف اذه يف يردأ ال انأو ،ملعأ هللا :لاق

 كلت نم ءيش ءاقب هيلع حصي نأ الإ ،ةراهطلاب هل مكحيف ،امهنم لك يف ىفتكي

 .كلذك وهف الإو ،هيف ةساجنلا

 هب يزجي ام ردق ةكرحلا نم هيلع ىرج وأ ،هلسغ يف ىتأ هنأ ردي مل نإف :هل تلق

 مكحلا يف ةساجنلا نم هلصأ ىلع نوكي نأ عضوملا يف ىسعف :لاق .؟ال مأ رهطيف

 .هلسغ نم ناك امم هتراهط هعم حصت ىتح

 هدعب نم ىقبيف ،اهلسغي مث ،دحأ اهب رّونتيف ،اهضراعي ءيشب سجنتت ةرونلاف :هل تلق

 .؟همكح يف لوقلا ام ،ضايبلا نم ءيش

 .ىنعملا يف امهنيب ام قرف مدعل دحاو امهيف لوقلاف ،ىلوألا م هذهف :لاق

 ءيش اهضراعي مل ام ،اهتراهط الإ اهيف لوق ال رهاطلا ءيشلا نم ةرونلاف :هل تلق

 يف هزاوج مدعل هريغل لوقي ادحأ نأ ملعأ ال و كلذك يه ،معن :لاق .؟ةساجنلا نم

 .كلذ

 ضايبلا نم ىقبي اميف لوقلا ام ،اهتاذ يف ةسجن اهلصأ يف يه تناك نإف :هل تلق
 .؟اهلسغ دعب

 هجارخإ ىلع ردقي الف ،لحني ال ىتح هلسغ يف غلابيف «لسغي هنإ ،هيف ليق دق :لاق

 .همكح نم لاوزلا يف ام هل نوكيف

 نم رهاطلا ضرألا ىلع طئاغلاو لوبلا نم ةجاحلا ءاضق دنع راط امو :هل تلق

 .؟همكح ام ،رابغلا

 دب ال هطلاخت نأ دعب ةبوطرلا نأل ،هب سأب ال هنأ هيف يدنع يذلاو ،ملعأ هللا :لاق

 نم راط ام هنأ ىلع ىنعملاب لد ام اذه يفو ،رابتعالا يف هناريط نم عنمت نأو

 نوك حصي ال ذإ ةلاح ىلع سجنتتف ،امهتبوطرب هاباصأ ام ريغ امهعوقول ،اهبارت
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 ءيشب هلني ملامو ،هريغ ال هسباي نم نوكي نأ زوجي امنإو ،ةبوطر نم رابغلا

 .هفرع ام دعب هلاح ىلع وهف ،امهنم

 ىتح ،هلثمو اذه يف مكح نم هل ام ىلع وهف ،هلصأ يف أرهاط ناك امو :هل تلق

 .؟هيلإ هجرخأف ةةساجن نم هل ضرع ناك ام ىلإ هلاقتنا نوك هيلع حصي
 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو ،كلذك وه اذه ليق دق ،معن :لاق

 ۔امهب راويل .رهاط بارتب هفافج لبق امهنم ءيش ىلع وأ امهيلع يقلأ اذإف :هل تلق
 .؟هبوث وأ هندب يف قلعيف ،هيلع رمي رابغلا وأ

 .ءاوس اهلبق يتلاو هذه يف لوقلاف :لاق

 .؟هيف لوقلا ام .رابغ اهبارت نم رهظيف .سجنلا دامسلاب ساهت ضزألاف :هل تلق

 هتساجن حصت مل ام ،ىلوأ هب اهنإف ،ةراهطلا مكح هل نوكي نأ اذه يف ىسعف :لاق

 اذه نإف ،سجن هنأب ،هيف ليق نإف ،هدسفأف ،[هيلع] لخد ام ريغ نم نوكي هب امل
 ةساجن نم هل ضرع دق امل ،هداسف حصي مل ام ۔هلصأ يف رهاط هنإف ،هيف ام حصأ

 .هلثم يف اذه ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دقو ،هلاح ىلع وهف

 .؟همكح ام دامسلا اذه رابغ نم هطلاخ دق هنأ حص نإف :هل تلق

 دق امل هيلع لخد ]٦٤٢[ دق دامسلا اذه نوكي نأ الإ لاح ىلع سجن وهف :لاق

 .يأر ىلع وأ عامجإلا يف ءيش نم رهطي هب ام هيلع ىتأ مث ،ةساجن نم هضراع
 .؟أدبأ هنيع لاوزب الإ رهطي ال هتاذل سجنلاف :هل تلق ،كلذك وهف الاو

 .كلذ ريغب هيف لوقي أدحأ نأ ملعأ الو ةدملا هب تلاط نإو ،كلذك وه ،معن :لاق

 قلعيف ،امهل حسكلاب ريطي وأ ،امهبارت لزانملا وأ قرطلا نم يفست حيرلاف :هل تلق

 .؟هيف لوقلا ام ،هرابغ نم هبوث يف وأ ،امهب [ًرم] نم ندب يف
 .لاحلا يف هتساجن حصت مل ام ،ةراهطلا مكح الإ هل سيلف :لاق

 .؟ةرذقلا عضاوملا نم ناك نإو :هل تلق

 رذق لك سيلف ،اذه يف سكع الف ،رذق سجن لك ناك نإو ،كلذك وه معن :لاق
 ضرألل ام الإ لدعلا يف هل سيلف ،هدسفأ ءيشل هتساجن حصت مل امو ،سبل الو اسجن
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 سوردو ،منغلا ضبارم يف لاوبألا نوكت :هل تلق .لصألا يف ةراهطلا مكح نم

 يف مأ ،لاح ىلع ءاملا ريغب ةساجنلا نم اهب ام لاوزب رهطتأ ،لبإلا نطاعمو .زتقبلا
 .؟لوقأ ملعلا لهأل كلذك اهتراهط

 هيف امب اذه نم لك ةراهط يف يزجي نأل هيلع زوجيف ،يأر عضوم اذه نإ :لاق

 اذإ امهب لوقو ،حيرلاب وأ ،سمشلاب لوقو نامزلاب اهلاوزل رهطي هنأل .لوق نم

 .اهرثأ يحمتف ،اهليزت ةكرح نم نوكي ام وأ ،ئطولا وأ حسكلاب لوقو ،اعمتجا

 .مهلوقو رشبلا يأر نم هلكو .ءاملاب الإ رهطت ال لوقو

 .؟ ريمحلا و لاغبلاو ليخلا طبارم نم ناك امو :هل تلق

 اهلاوز دعب هيف مكحلا وه هنأل ،اهلاوبأ نم عضاوملا ةراهط يف نوكي اذه ىلعف :لاق
 .هوحنو اذه يف ءاملا نود ام ىلع قافتالا مدعل هريغ ال

 اهنم لك ىلع يأرلا زاوج يف نوكي اذه ىلع ةرزجملاو ةلبزملاو ةرحنملا :هل تلق
 .؟ال مأ

 نم ءيش يف قرفلا زاوج ىلع قحلا يف لدي ام مدعل ،هلك اذه يف يعم اذكه :لاق

 .كلذ

 يف قح الف ،ةرونلا وأ ،ديمرقلا وأ نيطلا نم ينب رادجوأ حطس نم ناك ام :هل تلق

 .؟ال مأ ضرألاب اذه شم

 .كلذ ريغب هنم ءيش يف لوقي أدحأ نأ ملعأ الو ،كلذك وه ،معن :لاق

 ااذه ىلع ضرألا نم عضوم يف ةساجن نم نوكي ام عيمجف ةلمجلابو :هل تلق

 .؟هريغ نود صوصخلا ىلع مأ ،اهنم هتراهط يف نوكي

 نم ةساجنلا سنج نم ناك امل ،مومعلا ىلع هنأ اذه يف يدنع يذلاو ،ملعأ هللا :لاق

 يف صوصخلا ىلع ال نيح يف لاز مث ،ناك ضرألا نم عضوم يأ يف نيع

 نإو عامجإ يف الو ،هيف يأرل الو ،هريغ نود عاونألا نم ءيش يف الو ،عاقبلا

 هباهذ ىلإ امهنم لك يف عجار مكحلاف ،اذه اهلاوزل ةدملا يف اهتوافت نم دب ال ناك

 عقي هدنعو ،عاونأ نم هلام ىلإ عماج رمأل هنأ وأ ،رصق وأ هنامز لاط ،رثك وأ لق
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 يف ءاج دقو ،عازن يفو يأر نم هيف امل ،ءاوس ىلع امهيف لوقلا نوكيف ،يواستلا

 نم عضوملا رفح امبرو ،راثالا نم عضوم ريغ يف نالوق رانلاب ]٦٤٣[ اهتراهط

 .هيف كش ال امب رهطف ،اهنم هباصأ ام ليزأف ،اهتحت
 .؟حصأ و رثكأ ءارآلا هذه نم يأر يأف :هل تلق

 رثكأو ،اذه يف ام رهطأ حيرلاو سمشلاب رهطي هنأب لوقلا نوكي نأ ىسعف :لاق

 الإ رهطت ال نأ امإو ۔اهلازأ ام عيمجب رهطي نأ امإ :نيرمأ دحأ هيف ام حصأو

 الإ لمعي الف الإو ،هب ذخأ حص نإف ،هلك اذه يف رظنيف ،حجرأ هلبق ام لعلو ،ءاملاب
 .أ')دلعأ هللاو ،هلدعب

 :ةلأسم

 ةةضفلاو يبهذلا لثم اهوحنو ةقرطنملا ةيندعملا عاونألا نم سجنت امو ،هنمو

 الأ ،لاحلا يف لسغي ملف ،هباصأ ءيشب صاصرلاو ۔ءايتوتلاو ،ديدحلاو ،ساحنلاو

 نم هيلع داز ام ىلإ ءاملاب ةساجنلا نم هرهاظ ىلع ام لاوز دعب هتراهط يف جاتحي

 .(")؟اذه يف ةفلتخم يه وأ ،نامزلا نم ارادقم هيف هكرت

 نأل ۔اهنم هريغ نود نم ءيش يف صوصخلا ىلع ال اهلك امومع فال :لاق

 ام لاوزف شالك ،اهرمأ نم اذه ىلع اهلسغ يف هيلإ جاتحت ىنأف ،اهب جلت ال ةبوطرلا
 ءيش يف هريغب لوقي أدحأ نأ ملعن الو ،اهتراهط يف يزجم ءاملاب اهرهاظ ىلع اهب
 .ادبأ اهنم

 .؟طالخأ نم اهوحنو ةيروديفسألاو ةّبشلاو ةيوريبلا لثم اهنيب نم دلوت امو :هل تلق

 نم هنطاب يف بلتسي ال هنأل .هلصأ يف هلام الإ ،اذه نم اذه لك يف سيلف :لاق

 .كلذ يف امهنيب قرف مدعل ،هلثمك هتراهط يف لوقلاف ،أئيش ةبوطرلا

 )١) ص هسفن ردصملا ٥١١١-٥٠١٩.

 ٢) ص كسفن ردصملا ٩.



 حيرلاب وأ سمشلاب رهطيف ىصحلا لثم نوكي نأ كلتو هذه يف زوجي الف :هل تلق

 .؟ةساجنلا نم امهب ام لاوز دعب امهب وأ

 .ءاملاب الإ رهطت ال اهنإ :ليقو ،لوقلا ضعب يف زوجي دق شالب :لاق

 اهبارت نم ءيشب كرع وأ هباصأ ام لاز ىتح «ضرألا يف نفد امو :هل تلق

 .؟ةساجنلا نم ءيش هرهاظ ىلع قبي مل ىتح

 لوق نم هيف امب امهيلع يأرلا زاوج يف ىلوألا لثم نوكي نأ هذه يف ىسعف :لاق

 .اهلاح ىلع دعب اهنإ لوقو ،ةراهطلاب

 نأ اهتراهط يف زاج .اهلازأف ةساجنلا نم اهب ام ىلع حسم ءيش يأبو :هل تلق
 .؟ال مأ اذه ىلع نوكي

 هب ام نيع نم هاقال ام دوجول نوكي امنإ ،لحملا داسف يف نوكي نم يأرل ،معن :لاق
 داعف .هيف هازجأ اذه وحن نم لاز ءيش يأب أيقاب هب ماد ام لح ةساجنلا نم

 نم يأرو ،حيرلا وأ سمشلاب لوقي نم يأرو ،هيلع هلبق نم ناك ام ىلإ عضوملا

 يأب ةسجنلا ءازجألا نم هب ام لاوز درجم نأب لوقي نم يأرو ،أعيمج اهب لوقي
 نأ زوجي ال ام اذهو ،ءاملا نم روهطلاب نوكي ىتح ،هل يزجم ريغ قفتا ءيش
 .دب الو هيف امب هيلع لخاد يأرلاف هادع امو ،هنم هتراهط يف فلتخي

 .؟هيلع لدتف ،هراتختو هيلإ ليمتف ۔هبحت ءيش يأو :هل تلق

 هنثكمأ نمل هزاوج الإ ،هيف لوق ال ام ،يأرلا نم جورخلا يف ام ىنعم نسحأ :لاق

 .هلل دمحلاو ،قيضلا نم ةعس هل زاج ام ىلع لمعلا يف وهف الإو ،هيلع ردقف

 نم هب ام بهذي ىتح ،رانلا لخدي نأ امهنم لك ةراهط يف يزجي الف :هل تلق

 سكعلا ىلعو ۔اهتراهطل يزجم هنإ ،هيف ]٤ ٦٤[ ليق دق الب :لاق .؟رهطيف ةساجن

 .ءاملاب الإ رهطت ال اهنإ :لوقي نم يأرل رخآ لوق يف اذه نم
 .؟ال مأ هنطاب يف جليأ .ءيش رانلا يف هبوذ لاح اهنم هيلع يقلأ ام :هل تلق
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 ال ةةساجنلا عاونأ نم ء يش يف حصيف ،نوكي نأ نم دعبي ال نأ اذه يف ىسعف :لاق

 نم سجتت ام وأ ،لوبلا حلم ثم هبوذ لاح همسج يف ضوع ىيف هل امل ،اهلك يف
 .داسف يف ىرخأو .حالص ىيف ةرات داسجألا هذه يف ةصاوغلا حالمألا

 .؟اهيف لوقلا ام اذه ىلع :هل تلق

 نأ دعب هنطاب ةراهط يف لوق نم هيف امب اهيلع يأرلا لخدي نأ زوجي نأ وجرأ :لاق

 هبوذ ةلاح حلملاب امل اهرهاظل ام هل نوكي نأ نم دب ال اذه ىلع هنأل ،اهنم لوزي

 نم اهل دب الف .ةجوزمم ريغ اهنأ الإ ،اهقامعأ يف صوغت ةيئام ةبوطر نم رانلاب

 ىلع ،ةيحلا داسجألا هذه نم هيلع ىقلملا يف لوقلاف ةيلكلاب هب اهباهذ دعبو ،اهقارف
 .كلذك وهف الإو ،ءاملاب نوكي نأ الإ ،هارأ ام حص نإ نوكي اذه

 ةساجنلا نم رانلا يف بوذي ال ام عاونأ نم ءيش هبوذ يف هيلع يقلأ نإف :هل تلق

 نم ذخأي نأ هيف حصي فيكف ،سباي هنأل .هتراهط ىلع وهف :لاق .؟ةبوطر هل الو
 .لاح ىلع هلثم يف كلذك سيلو ؟هيلع يقلي ام سباي

 .؟هيلع ىقلملا يف صوغت ال اهنأ الإ ،ةيبهذ ةبوطر ناك نإف :هل تلق

 وأ رانلاب اهلاوز دعب نوكي نأو .رهاط نم اهب هاقال ام سجنت نأ نم دب الف :لاق
 ءاملاب نوكي نأ الإ .ةلاحم ال ،هتراهط يف فالتخالا نم هب ام ىلع ،اهريغب

 .هفرعأف

 .؟ةساجن يف ةيبهذ ةوق نم هيف امل هيف ضراع نإف :هل تلق

 هب ام لاوزل ينبجعيو ،هرهاظ ىلع زاج ام ىلع نوكي نأل هنطاب يف زوجيف :لاق

 .رهظ وأ هتاذ نم نطب ام رهطي نأ ،رانلا يف

 .؟أبارت راص نأ دعب سّجنتتيف ،داسجألا هذه نم سلكت امو :هل تلق

 هب امل .راجحألا نم ةرونلا ةلزنمب هتراهط يف نوكي نأل ،هيف زوجي نأ ىسعف :لاق

 .رانلا وأ .حيرلا وأ سمشلا وأ ،ءاملاب اهتراهط يف هبش نم

 راصف ةراحلا هايملا نم ءيشب ةساجنلا نم هباصأ ام عم هبيكرت ضقن نإف :هل تلق

 .؟هيلع لخد دق امل ،ًاسجن ءاملاب ناك وأ ،ًاسلك
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 .ىفكو دحاو امهيف لوقلاف ،ىلوألا يه هذهف :لاق

 .؟امه ريهطت يف لوقلا ام ،ةساجنلا نم ءيش امهبيصي لحكلاو خينرزلاف :هل تلق

 نأ اهلعلو ،هب يردأف سانلا نم دحأل لوق نم اهيف ام يردأ ال انأو ،ملعأ هللا :لاق

 .اهرهاظ نم لسغي نأ ىلإ اهيرهطت جاتحي الف ،ساجنإلا نم ةبوطرلا برشت ال

 .اهلسغ دعب ءاملا يف اهعيقنت نم هيلع داز ام ال اهب ام لوزي ىتح

 ةبرتألا ةلزنمب نوكتأ قحسلا ةرثكأ اهنم ءيشل وأ اهل قدلا دعب ناك نإف :هل تلق
 .عامجإب هلثم وهف ،عيشلا هبشأ امو اهنم اذه يف اهبرقل ،معن :لاق .؟ال مأ اذه يف

 هيف ةهباشم نم امهنيب امل ،اذه يف كلذك يهف .هجو لك نم اههبشي مل نإو :هل تلق

 .؟ال مأ ]٦٤٥[

 داز اميف ال ،أهباشت هيف اميف ءاوس ىلع امهف ،كلذ يف اهل ةهبشم اهنأل ،معن :لاق
 .هيلع

 هلطلاخف ءام راص ىتح داسجألا كلت نم وأ ،داسجألا هذه نم لحنا امو :هل تلق

 دب ال مأ ،هريهطت يف هجولا ام شأسجن ءيش نم هب لح ام ناك وأ ةةساجنلا نم ءيش

 .؟لاح ىلع لسغي نأ نم هل

 وأ ابارت ريصيف ،دمخي نأ دعب نم الإ ،هيف لدأف شاهجو هيف ملعأ يندجأ ال :لاق

 نم هلثم نوكي ةساجن نم هب ام هنع لازي نأ اذه ىلع نكمي نأ ىسعف ،ارجح
 .عازنلا

 لصي نأل زاج ،هريغب ناك نإو ،عامجإلا يف هتراهط كلتف ،ءاملاب ناك نإف :هل تلق

 .؟هل ضرع دق امل ليزم نم رهطي هب ام هلخاد ىلإ

 رهطي ام هيلإ غلبي ىتح ،هقد دعب هئازجأ ريغصتل هقحس نم اذه ىلع هل دب الف :لاق

 .لاح ىلع وأ يأر ىلع

 يتأيف ،لازملا غلبم نم اذه ىلع ليزملا غلبي نأ هتراهط يف طرشلا نمو :هل تلق
 .؟هدلع

 .هيلع لد ام لوقلا نم ىضم دقو كيلإ غلبي مل امل ةراهط الف الاو ،معن : لاق
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 .؟هطلاخف هيف خبط وأ سجنلا نهدلا نم ءيش هبوذ يف هيلع يقلأ امو :هل تلق

 ىلع ردق نإف ۔عيش نهدلا اذه نم هيف يقب ام ،ةساجنلا نم هلاح ىلع وهف :لاق

 ردقي مل نإو ،هتراهط الإ هيف لوقأ الف ،هلاوز دعب ءاملاب هريهطت وأ هنم هجارخإ

 .هيف امب هل مزال هتراهط يف يأ رلاف ،هريغب الإ هيلع

 .؟راثألا نم ءيش هل قبي ملف ،لازف هب ام قرتحا ىتح ءانإ يف خبط نإف :هل تلق

 ع رق ىنعم يف نوكي نأ ىسعو ،رانلا رجت هتراهط يف فالتخالا عضوم اذهف :لاق

 .كلذ نم هبرقل سمنلا

 .؟أبارت راص ىتح سجن ءامب وأ لوبلاب حنط نإف :هل تلق
 ،لوبلا يف ال ءاملا اذه يف يأر ىلع رهطي نأ هسابي دعب نم زوجي نأ ىسعف :لاق

 نوكي نأل زوجيف ،رثأ هل ىقبي ال ىتح لوزيف “بهذي نأ نم هتراهطل هيف دب ال هنأل
 .لوقلا اذه ىلع أرهاط

 لوق ىلع جاتحيأ 3 امحف نهدلا نم وأ ،أبارت لوبلا نم سجنلاب راص امو :هل تلق

 نم هيلإ غلبيف معني ىتح قحسيف قدي نأ الإ ،ءاملاب الإ رهطي ال هنإ :لوقي نم
 .؟هلخاد

 يف هب الإ لخدي ال ءاملا ناك اذإ الإ ،رهطي ال ناك اذإ .همحف يف يدنع اذكه :لاق

 هلاح ىلع وهف الإو ،هروعق يف ام ىلع يتأي نأ نم هروهط يف دب ال ذإ .همسج

 .هيلع داز ام ال هتراهط يف نوكيف ،هب قحلي نأل هيف زاج ابارت راصف ،ىهتنا امو
 ،نيح ىيف ةساجنلا نايعأ نم ءيش اهريغ وأ عاونألا هذه نم هباصأ امو :هل تلق

 .؟نيعو رثأ نم اهل ام يحمنيف بهذي نأ نم هتراهطل دب الف
 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعن الو ،اذه ليق دق ،معن :لاق

 .؟ةلج وأ هقد دعب نم نوكي ام وأ هسلك نم ةراهطلا لبق هلحكل هذختا امو :هل تلق

 نم ]٦٤٦[ ةالصلا ءادأل هيف دب الف ،هب لحتكا نإف لاح ىلع سجن وهف :لاق

 .هيلع وهف الإو .زجعل الإ ،هلسغ

 .؟همكح ام ،لحكلا نول هنيع يف لسغلا دعب نم يقب نإف :هل تلق
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 ام ،اهلثم يف ام يرجي ام ردق عضوملا رهظ نإف ةساجنلا ضراعمل اذه نإ :لاق

 نم دب الف ،رهط نإف ،ءاقب اهتاذ نم هيف اهل ناب هيلع حصي مل ام رهطي نأل زاج

 ىسعف ،جرخي ام الإ .رثك وأ لق امب عضوملا نم لوزي ىتح ردق نمل ءاملاب هكرع

 .هيف ام هقحلي نأل هيلع زوجيف ،كوزلا نم نوكي نأ
 ةرذلا وأ مدلا شم هلصأ يف تاذ هل ام عاونأ نم ةساجنلا نم هطلاخ ام :هل تلق

 .؟أدامر اراص رانلاب اقرحأ امل امهنأ الإ

 فلالتخالاف الإو .لاح ىلع رهط اهنم يدعملا ريهطتو اهقيرعت ىلع ردق نإف :لاق

 نم ءيش هباصأ ام لسغ نإف ،هتساجن ىري نم لوق ىلعو :هل تلق .امهتراهط يف

 .؟نول هل يقبو ،هبوث وأ هندب يف اذه
 ةردقلا عم هجارخإ يف غلابيف ،لسغي نأ نم هلسغ نم ةدايق ىلع هيف دب الف :لاق

 .ءاملا يف هب جرخيف ،كرعلاب هتاذ نم لحني ماد ام ،هداسفب هيلع

 اميف نوكي اذه ىلع هلثمك راصف ةساجنلا نم ءيش هتاذ يف هطلاخ امو :هل تلق

 .؟هلسغ دعب نول هل رهظي

 ،هللا همحر ،ديعس يبأل لوق نم ةرونلا يف امل هارأ ام حص نإ ،كلذك وه معن :لاق

 .كلذ ىلع لدي هنأ

 امهل ضرعي ام عم نانوكي اذه ىلع صاصرلا نم جاديفسالاو اكترملاف :هل تلق

 .؟ال مأ لاح يف ةساجنلا نم

 تاذ هل ام عم امهنيب ام قرف مدعل ،عاوس ىلع امهيف لوقلاف ،ىلوألاو يه هذهف :لاق

 .ال وأ ةساجنلا نم

 .هتاذ يف هطلاخف ،ًاموي ةسجنلا ءامدلا نم ءيش نيذه نم هباصأ امو :هل تلق

 نم امهل ام الإ هيف ىقبي الف .هعضوم لسغي نأ دعب نم ،هسجنف ،هب عقو ام رهطيأ
.؟هعم ةرمح `١ل نول



 الف ،ةساجنلا نم هب ام نيع لاوز نم اذه ىلع رهطي نأل هيف زوجي نأ ىسعف :لاق
 يف هنأل ،ةراهطلا مكح هل راص نأ دعب نم رهطيف ،ندعملا نول نم يقب ام هرضي

 .لاح ىلع ءيش يف ةساجنلا نم ال هسفن

 سجنت ام ة راهط يف لوقلا ام ۔ مدلا نم ء يش امهطلاخب جنرسال ١ و رفجنزلاف :هل تلق

 .؟امهنم

 ام ةراهط ينبجعيو ،ألوق هيلع لدأف ،هعفرأ ام يظفح نم اذه يف دجأ ال :لاق

 .هجارخإ ىلع ردقي ال ام ىقبي وأ نول نم امهل ام بهذي ىتح لسغي نأ هاباصأ

 ىتح ،هدعب ةرمح [نم] هل وأ امهل امل ،هلاح ىلع وهف الإو ،كوزلا ىنعم يف نوكيف

 ىقبيف ،امهدحأ نم وأ طلخلا نم نوكي نأ زوجيف ،نكمي دق ذإ ،هلاوز يف اهءاقب يف
 .هلاكشأ دوجول ةساجنلا نم هب ام ىلع

 ناك ولو ع يش مدلا اذه نم هعم ىقبي ١ ام را دقم هلسغ دقو كاذه ملو :هل تلق

 ٠ ؟هدحو

 ةرمحلا نول ءاقب عم هتراهط يف كشو ،هب ءيشلا ةساجن نم نيقي ىلع هنأل :لاق

 نأ هب ىلوأ ناكف هلاوز ىلع اهعم ةلالد نم ]٦٤١٧[ هل ام مدعل ةهبش يف وهف هب

 .هلاح ىلع نوكي

 ههبشأ ام وأ ،لوب هلخاد نم هباصأف ،ًافوجم داسجألا هذه نم دحأ لمع نإف :هل تلق

 لوقلا ام لسغي نأ لبق نم هيلع متخو ،داسفلا نوك هتراهط يف يضتقت ةبوطر نم
 .؟هيلإ ءاملا غلبي مل اذإ ،هيف

 فالتخالاف هب ام هلخاد نم بهذي ام ردق رانلا لخدأ نإف هتساجن ىلع وهف :لاق

.؟ةساجنلا نم ءيشب هفوج يف يشح نإف :هل تلق .هتراهط يف



 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو ،هب ءيشلا ماد ام هلخاد نم هل ةراهط الف :لاق

 .؟هباصأ دق ام هنع ليزأف .هجراخ نم لسغ نلف :هل تلق

 امل ،هلاح ىلع ىقبي نأ نطب امل الو رهطي نأ نم اذه ىلع رهظ امل دب الف :لاق

 .ةمئاق ةساجن نم نيحلا يف هب

 مأ هلخاد يف ةساجنلاو هب ىلصي نأ زوجيأ هجراخ ةراهط نم اذه ىلعو :هل تلق

 .؟ال

 هب امل الماح هتالص يف نوكي نأو دب ال هنأل ،هزاوج نم عنملاب اذه يف ليق دق :لاق

 .ةساجنلا نم ءيش هسمي مل ام ةزاجإلاب ليق دقو هبايث يف وأ ،هندب يف ةساجن نم
 هرهاظ ىلع ام لاوزو ،هلسغ دعب ةرهط يف ضيبلا نم حارق هيف ام ةلزنمب هنأل

 نم كلذكو ،ةساجنلاب ةضراعملا ةبوطرلا نم ءيشل هنطاب نم سجنت نإف :هل تلق

 .؟هب يلصي نأل هرهاظ نم لسغ اذإ هنإ :هيف ليق دق سيلأ .هجراخ

 سباي ءيش هب لعج مث ،هنطب يف ةبوطر ال ناك نإف :هل تلق .اذه ليق دق ،ىلب :لاق

 .؟هلخاد نم هتراهط يف لوقلا ام ةساجنلا نم

 هسباي نم عضوملا اذه يف ذخؤي ال هنأل همكح يف ةراهطلا نم هلاح ىلع وهف :لاق

 ةالصلاف ،ءانإلا ةلزنمب اهل لماح هنأ الإ .همسج نم كلذك اهاقال امع اهعفريف ،أئيش

 .ءاهقفلا يأر نم اهيف ام ىلع نوكي نأو دب الو هب

 نع ال اهنم اذه ىلع هعدوأ دق ام هنم ليزأف ، ذئموي هنع ج رخأ نإف :هل تلق

 ةلع نم هب ام لاوزل هيلع ديزم الف :لاق ؟كلذ نم ءيش هيف قبي مل ىتح ةبوطر

 .لاح ىلع اذه شم يف فلتخي هنأ ملعأ الو ،اهعم زوجي ال ام عنمل ةبجوم

 سيلأ .هجراخ نم وأ هفوج يف سجنلا نهدلا نم ءيش هباصأ ام ناك نإف :هل تلق

.؟ءيش هرثأ نم ىقبي الف ،هب ام قرتحي ىتح رانلا لخدي نأ هتراهط يف يفكي



 نم يأر ىلع ال ،ءاهقفلا نم هزاجأ نم يأر ىلع رهطيف ،يفكي هنإ :ليق دق :لاق

 .ءاملا نود ام يزجي ال هنإ :لوقي

 .؟هب ام لاز ىتح رانلا ريغ ءيشب جلوع نإف :هل تلق

 .هيف هتداعإ نع ىفكو ،هيلع لد ام لوقلا نم ىضم دق :لاق

 نأ مزليأ .ةبوطرلا نم ءيشب هسمي ملف ،كرشلا لهأ نم دحأ هغاص امو :تلق

 .؟ال مأ هسبلي نأ دارأ نم ةالصلا ىنعمل هلسغي

 هدعب وأ هلبق وأ هلمع نيح هل هترشابم سفن نأل ،لدعلا يف همزلي هنأ ملعأ ال :لاق

 يف ةراهط ]+٦٤[ نم هل امع هلقن نوك ،لاح ىلع يضتقت ال ،ةبوطر ريغ يف

 .هب ذخأ هل دعب حص نإف ،هلك اذه يف رظنيف ،اذه يف فلتخي نأ زوجي نلو لصألا

 .")ملعأ هللاو زوجي ال قحلا ريغف الإو

 :ةلأسم

 نم هب ام لازأف ،ةساجنلا نم هباصأ ءيشل ةيتابنلا عاونألا نم سجنت امو ،هنمو
 ،هلبق نم هيلع يذلا هلصأ ىلإ هدري ام ءاملاب هلسغ يف نإف :لاق .؟ةيلكلاب ةراهطلا

 ءاملا هيلع ىرج وأ ،ثيغلا هبرض نإف ،هل [تلق] هلصأ نم سجتت هب ام لاوزل

 .؟هكرع نع يزجيأ ،ةساجن نم هب ام ةكرح نم هب ام لازأف

 ادحأ نأ ملعأ الو ،ىفكف لصح دقو ءاقنلا نوك كرعلاب دارملا نأل ،معن :لاق

 .لاح ىلع عضوملا اذه يف ءاهقفلا نم هريغ ىلإ انفلاخي

 هريغ وأ لوب نم ةساجن اهبيصي ةرجشلا نم روذجلاو ،لخنلا نم عوذجلاف :هل تلق
 .؟ال مأ رطملا ءام نم اهيلع عقي امب رهطتأ

 اذه الإ اهيف حصي ال نأ ىسعو .رثأو نيع نم اهب ام احمناف اهلازأ اذإ ،معن :لاق
 ام دح يف ،ةرجشلا نم رذجلا وأ ةلخنلا نم عذجلا ناك نإف :هل تلق .رظن يف نع

 )١) ص “ هسفن ردصملا 9٩ - ٥٢٣.
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 .؟هبرشيف ةساجنلا نم هاقال ام لبقي

 الإو ،رهط هظم يف يرجي ام ردق ءاملا هيلع عقو نم وأ ،هنيح نم رهط نلف :لاق

 .هنطاب ةساجنلا لخدم ءاملا نم رهاطلا لخدي ىتح ،هلسغ يف غلابي نأ نم دب الف

 .هلعف نم عنامل ال كانه نم اهليزيف

 .؟ءاملا يف كرتي ام رادقم ءيشلا يف اهثكم لاط نإف :هل تلق

 يف امهنيب ام قرفل ،ءاوس ىلع اذه يف نوكت ال نأ ةيتابنلا عاونألا يف ىسعف :لاق

 دري امل اهبرشو ةبوطرلل اهلوبق ةعرسو ،ةفاطللاو ةواخرلاو ةبالصلاو ةفاثكلا

 ،لاحلا يف نيبي ام اهنم نأل ،هيف كشي ال ام اذهو ،اهؤطبو ،ءاملا نم اهيلع

 نم أبيرق راص دق امم ابيرق هتبالص يف نوكي امبرو ،لق ام ةدملا نم هيزيجيف
 الأ "يأر يف لوق نم راخفلا يف ام هقحلي نأل ،هريهطت يف زوجيف ۔أفزخ نيطلا

 نأ هرهطف امهنم نم لك يف ةلمجلابو اذه ،نيبلا يف امهنيب طاسوأ امهنيب ام نإو
 غلبي ام رادقم عضوملا اذه يف هفافجو هرهظ ىلع ام لاوز ردقب ،ءاملا يف كرتي

 لبقو ،هراركت يف اهيلع داز امع اهب ىفكو ،ةرم يف اهليزيو ،ةساجنلا غلبم رهاطلا

 امل أموي سجنت كارألا قورع نم ذختي كاوسملاف :هل تلق .تارم ثالث ىلإ هتداعإب

 .؟مفلا يف ةساجن نم هريغ وأ كاوسلا لاح مد نم هلان

 ءاقب هيلع حصي مل ام ،هب ام لوزي ىتح ،رهظ دق ام لسغي نأ هيف يرجيف :لاق

 هاقلي امل لوبقلا عيرس هنأل ،همسج نم جراخلا يف وأ ،هلخاد يف ةساجنلا نم ءيش

 صوصخلا ىلع هبجوي ىنعمل الإ ،ءاملا يف قزوي نأ ىلإ جاتحي الف ،ةبوطرلا نم

 .همكح يف كلذك وهف الإو ۔ءيش يف

 نم رهطي ،اذه يف هظم وهف هيف ءاملا لوخد ةعرسو هنيل يف ههبشأ امو :هل تلق

 .كلذ يف قرفلا ىلع لدي ام مدعل ]٦٤٩[ ،كلذك وه ،معن :لاق ؟ال مأ هنيح

 يف دب ال ةبالص هل امو ،راجشألا بشخو لخنلا عوذج نم نيختلاف :هل تلق

 هلان ام لخدي ام ردقب ءاملا يف كرتي نأ ،ةساجن نم هباصأ امل ،هرشق عم هريهطت

١٥ .



 .؟لاط نإو رابتعالا يف هلان ام لخدم رهاظلا يف

 ريغ يف كلذك هنأب هيلع ليلد نم راصبألا يلوأ نع دجأ امل اذه يف اذكه :لاق

 هنم هبرقل راخفلا مكح يف ىطعي نأل زاج ام هضعب يف نأو الإ ،راثآلا نم عضوم
 هنأل ،عفدي ال ام اذهو ،ةعرس يف هجلت نأ ةبوطرلا عنمل ،ةبجوملا ةبالصلا يف

 .كلذ يف ةركف ىندأ هل نمل رهاظ ءيش

 هلان ام غلبم هلخاد نم غلبو ،هرهاظ ىلع ام لازأف ءاملا هيلع ىرج نإف :هل تلق

 .؟هيزجيف ةرم يف رهطيأ ،ةساجنلا نم

 يف زوجيف :رخآ لوق ىلعو ،أثالث هيف ليق ام رثكأ يف كلذك هيلع يرجي ىتحف :لاق
 .هل هيزيجم نوكي نأل ،ةرملا

 هنيح نم لسغي نإ رهطيأ ،ةساجنلا هبيصت ةرجشلا وأ ،لخنلا نم قررولاف :هل تلق

 .؟ال مأ ۔أسباي وأ ناك ابطر

 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو ،كلذك وهف ،معن :لاق

 .؟رثكأ وأ ةعاس هب ام ىلع ءاقبو لاحلا يف لسغي مل نإف :هل تلق

 ام لخدم رهاطلا لخدي ام رادقم ،هلسغ دعب ءاملا يف كرتي نأ هل دب الف :لاق

 ىسعف ،هيف جل نأ اهعفدي ام ةبوطرلا نم هب نوكي نأ الإ ،ةساجنلا نم هباصأ

 .لاحلا يف رهطي نأ لسغلاب هرهاظ ىلع ام لاوزل

 .؟ال مأ نوكي اذه ىلع ،راجشألاو لخنلا رامث نم ناك امو :هل تلق

 .هيلع ليلد نم هفرعأ امل ،هيف يدنع ام حص نإ ،معن :لاق

 ةةساجنلا اهبيصت رجشلا ءاحل نم وأ لخنلا فعس نم ةلومعملا يراوبلاف :هل تلق

 .؟لسألا نم طسبلا كلذكو

 ىلإ ءاملا غلبي ىتح ،رهاظلا نم هلسغ نأ ىلع ،اذه ىلع لد ام رثألا يفف :لاق

ال هنإ :هيف ليقو ،هتراهطل يزجم هماقم موقي ام وأ هل كرعلا عم رخآلا بناجلا



 .هلاح ىلع وهف الإو ،ديدج ءامب هل هكرع يف نوكي نأ الإ ،هيلإ ءاملا غولب هيزجي

 ضرألا يف ام هل نوكي نأ ،يتابنلا سنجلا عاونأ نم اذه شم يف زوجي الف :هل تلق

 .؟ءاملاب اهتراهطب لوق نم

 يف اذه نم سكعلا ىلعو ،هرثكأ يف هب لوقلاو هزاجأ نم ضعب هلاق دق ،ىلب :لاق

 .رخآ يأر

 ىتح ههداوعأ وأ هقاروأ نم ء يش ىلع عقوف ،سجن دامسب رفع نإ عرزلاف :هل تلق
 .؟داسف نم يأ رلا اذه ىلع رهطي

 هب ام لاز نأ دعب ،رخآ لوق ىلعو ،امهدحأ وأ ةحيرلاو سمشلا هتبرض اذإ :لاق

 .مايأ ةثالث يف :ليقو ،دحاو موي يف ولو ،هدايق ىلع رهط ةساجن نم

 .هب ءانفرع ؟هريهطت يف هجولا ام «سجنتف ،ةّبح نم ءيش ىلع عقو نإف :هل تلق

 ءيشل هئاذتحا عضوم يف هل دب الو ؟رهط هب ام لاز ىتح هنيح نم رهط نلف :لاق

 ،هسابي دعب ءاملا يف عقني مث هرهاظ نم لسغي نأ نم ذئموي اهنم هلان ام نم رخأ

 .اهئازجأ نم هبرش دق ام هنطاب نم جرخيف ،ةساجنلا غلبم رهاطلا نم غلبي ىتح
 يف ةكرح نم هماقم موقي ام وأ ،كرع ىلإ هريهطت يف جاتحي الفأ :هل ]٦٥٠[ تلق

 .؟هبيلقت

 ءاملا بص نإ :هيف ليقو هلسغ يف هنود ام يزجي ال هنإو ،اذه ليق دق ،ىلب :لاق

 لوقأ انأ يلعلو ،هلازأف هباصأ ام غلبم غلبو ،هلك ىلع ىتأف ،هيلع رثك اذإ هل يزجم

 ام ،ةساجن نم رهطي نأ لبق نم نحط نلف :هل تلق .هلكأ زاوجو هتراهط يف هب
 .؟أقيقد راص دق هيف لوقلا

 ةةرذعلا وأ ،مدلا لثم هتاذ يف ةمئاق نيع اهتاذ يف ةساجنلا نم هب امل ناك نإف :لاق

 اهجارخإ ىلع ردقي نأ الإ مهللا ۔}هريهطت ىلإ ليبس الف ،اذه وحن نم نوكي ام وأ
 .هريغب لوقي أدحأ نأ ملعأ الو ،هداسف ىلع وهف الإو ،هنم

 هيلع زوجيف هيف جرخي يذلا ام ۔ههبشأ ام وأ لوب شم هباصأ ام ناك نإف :هل تلق

١٥٢



 .؟لوق نم

 كرحيف ،ءاملا يف لعجي نأ هتراهط يف نوكي نأل حصيف ،زوجي نأ ىسعف :لاق
 هنع جرخيف ،ءانإلا رعق يف حيرتسيل كرتي مث ،هرخآ ىلع ةكرحلا يتأت ىتح ذئنيح

 ،هزاجأ نم يأر يف هتراهط كلتو ،اثالث كلذك لعفي ،ديدج ءامب هيلع لمعلا داعي مث
 ةراثالا نم ءيش هنم قبي ملو ،رانلا جهول هب ام لازف رونتلا يف زبخ نإ :ليقو

 نأ هيف زوجيف .رخآ لوق ىلعو ،هرهط ءاملاب هنجع يف نإ :ليقو ،هلكأ زاجف رهط

 .هل ةراهط ال نوكي

 .؟ال مأ رونتلا ثم هيف لوقلاف ىصح وأ خباط وأ رمج ىلع زبخ نإف :هل تلق

 بهل نأل ،هاوس ام نود ةصاخ رونتلا يف هزاوجب ليقو ،لوقلا ضعب يف ،معن :لاق

 ام لاوز هيلع لدي امب قرفلا هجو يدنع حصي الو هيف ام ليزيف ،هيلع عقي رانلا
 .يأ رلا اذه ىلعو راثآلا نم هباصأ

 .؟هيلع عضوي نأ دعب نم هلاح ام ،هيف زبخي يذلا ءانإلاف :هل تلق

 نم نوكي ام وأ ،ةديصع وأ ردق زبخ وأ ةسيره نيجعلا اذه نم لمع نإف :هل تلق

 .؟ةمعطألا نم اذه لاثمأ

 ىلع دعب هنأ الإ ،هيف يردأ الو شالك ،هتراهطب لوقي أدحأ نأ يردأ ال ام اذهف :لاق

 نأ ىسعف ،هرهط ءاملاب هنجع يف نإ :لوقي نم لوق ىلع نوكي نأ الإ ،هتساجن

 .كلذك وهف الإو حصي نأ هيلع زوجيف هيف امب هقحلي

 نحط نإو ؟هلكأ زوجي له هب ام لاز ىتح ،ةالقم يف رانلا ىلع يلق نإف :هل تلق
 .؟ال مأ .هبرش زاج أقيوس لمعف

 .هبرشو هلكأ زاوجو ،هلحو هتراهط يف فلتخت نأل هيف زاج عضوم اذهف :لاق

 .؟نوكي اذه ىلع امهب وأ .حيرلا وأ .سمشلاب هتراهط يف لوقلاو :هل تلق

.كلذ نع يأرلا يف جرخم نم هل ام مدعل كلذك وه ،معن :لاق



 هيلع لوقلا يف كلذك وهأ .همكح ام ،سجن ءامب نجعي قيقدلا نم رهاطلاف :هل تلق

 .؟ال مأ

 .هشمك هنأ ينعملاب لد ام رثألا يف ]٦٥١[ نإو الأ ،هلدعل هب ذخأ نإف ،معن :لاق

 .هلبق نم وأ هخبط دعب نم سجنتت ام نيب قرفلا مدعل كلذك وهو

 .؟ه ريهطت يف هجولا ام ،سجنلا ءاملاب ابح هعاونأ نم خبط امو :هل تلق

 نع هازجأف ،هيلع زاج يأر يف لوق نم هب ام ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دق :لاق

 .هريركت

 .؟ءاهقفلا لوق يف يه فيك ءاملاب هتراهطف :هل تلق

 هنع لوزي ىتح ،رانلا وأ ضحيرلا وأ سمشلاب ففجي مل لسغي لوقلا ضعب يفف :لاق

 ءام يف لعجي :ليقو ،هتراهط كلتو ،ىرخأ ةرم لسغي مث ،سبييف ،ةبوطر نم هب ام

 ىفكو هنع جرخيف .رهط دقو ،ةساجنلا لخدم هيف لخدي ىتح هب خبطي وأ .رخآ

 نم هل هب داري امل ،ءاملا كلذ هنم لازي نأ دعبو لسغي نأ نم هل دبال :ليقو

 .لاح ىلع رهطي ال هنإ :هيف ليقو ،هنود ام يرجن الف الإو ةراهطلا

 ىتح هب خبط وأ ،ءاملا يف عقي نأ دعب نم ةساجنلا نم ءيش هب عقو امو :هل تلق

 .؟هلاح يف أئيش ةبوطرلا نم بنتجي ال ام دح يف راص

 .لكؤي مث ،هنيح نم رهطيف ،لسغي هنإ :هيف ليق دق ام اذهف :لاق

 ال هيف لوقلا نوكي اذه ىلع بحلا عاونأ نم نوكي ام عيمجف فةلمجلابو :هل تلق
 .؟هريغ

 .دحاو اهيف لوقلاف ،اذه ىنعمب اهنأل ،معن :لاق

 .؟هنيح يف ءيش نم هباصأ امل سجنف بابل نم ج رخأ امو :هل تلق

 .ءاوس ىلع ىنعملا يف امهنأل ،نيحطلا يف لوق نم اهل ام الإ اذه يف هل سيلف :لاق

.؟هل اهسود لاح هيف لوبتف .رقبلا ىلع سادي امو :هل تلق



 نأل ،اهلاوبأ نم ءيش هباصأ هنأ هيف حص ام الإ .هنم سجني ال هنإ رثألا يفف :لاق

 نم هعنمي نأ نكمي دقف ،هلاني نأ لوبلا يف نكمأ نإو ،هيلع ولعي نأ نبتلا نأش نم

 لصألا يف ةراهطلا نم هل ام ىلع وهف ،لامتحالا زاوج نم اذه عمو هيلإ غلبي نأ

 .لدعلا نم يأر ىلع وأ ،عامجإلا يف اهلاوز نوك حصي ىتح

 هعم نوكي نأ الإ ،لاوبألا نم هنبت يف هباصأ ام عيمج يف جرخي ال وهف :هل تلق

 .؟لاحلا اذه ىلع همكح يف

 .قرفلا ىلع لدي ام مدعل ،كلذك نوكي نأ قحلا يف زوجي دق ،الب :لاق

 .؟هيلإ غلب دق هنأ حص امو :هل تلق

 هدايق ىلع زوجيف ،يأر ىلع رهطي هب ام هيلع يتأي وأ ،لسغي ىتح سجن وهف :لاق

 .لكؤي نأ

 نإو ،هل اهسود ىتح ،رقبلا لوب نم ءيش هلان امب سأب ال هنأب ليق الهف :هل تلق
 لديف ،هبجوي ليلد نم قرفلا اذه ىعدا نمل له مأ ،هتدسفأ سودلا دعب نم هيف تلان
 لوق يفو ،رفعج نبا نع هنأو اذه ليق دق شالب :لاق .؟عامجإلا وأ ،يأرلا يف هيلع

 يف بحأ ينكلو ،رثألا يف ءاج ام ىلع بارتلاو سودلا هريغ اذإ ،كلذك هريغل رخآ

 نم ةساجنلل هب ام ءاقب عم ،امهل ةجحلا ام يردأ ال ينإف .رظنلا ةعجارم امهلوق

 . رثأ

 .؟ةيلكلاب احمنا ىتح بارتلاب لاز امو :هل تلق

 .ةيضقلا لدع يف رفعج نبا لوق نم ةزاجإ ىندأ نوكي نأ ىسعف :لاق

 ثبخ نم ءيش هفرط يف عضو نأ دعب نم وأ ،ةسدك يف هتدجو نلف :هل تلق
 .؟هيف لوقلا ام ،أسباي وأ ناك ابطر ،عابسلا

 ال ام هفافجل راص نأ دعب نم هب نوكي نأ سبايلا نوك يف لمتحا اذإف :لاق ]٦٥٢[
 نم ءيش هباصأ هنأ حصي ىتح ،ةراهطلا نم هلاح ىلع وهف هئازجأ نم ذخؤي

 نم هاقال ام دسفأ كلذك نوكي نأ لبق نم هنأ الإ ۔هنوك يف لمتحي مل نإو ،هتساجن
١٥٥



 .هيلع داز ام الإ .ةبوطر

 ام لاح ىلع سجن وهف :لاق .؟همكح ام ،هب قصل دق ءيش هيف دجو نإف :هل تلق

 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو ،كلذكف ةبوطر نم هيف امب هلان دق هنأ حص

 .؟ة راهطلا نم هلاح ىلع وهف ،هب ةبوطر نم ءيش هلان هنأ حصي مل امو :هل تلق

 .هيف حصيف ،هيلع زوجي لوق نم هريغ ال اذه يف يعم اذكه :لاق

 .؟ال وأ سجنتف ،هباصأ هنأ هنم ع يش يف كش نإف :هل تلق

 نإف ،ىلوأ هب ةراهطلاف ححصي مل امو ،عيش يف نيدلا رمأ نم سيل كشلاف :لاق

 امم ال هل امم هنإف ،ىلتبملا ىلإ اذه لثم يف اهنم جورخلاف ،ةبير ىلع هنم راص

 .لاح ىلع هزنتلا يف ىنعم هنأل هيلع

 .ةرذع نم هطلاخ دق امب نيحطلا نم هب نجع امو :هل تلق

 .ةردقم نم امهقيرفت مار نمل ءام مدعل ،هريهطت ىلإ غلبي ال نأ ىسعف :لاق

 .كلذ يف يدنع اذكه :لاق ؟همكح نم اهل ام هل نوكيف اذه عمو :هل تلق

 هيلع لاب وأ ،مد اهترمث نم ائيش لان نإ ،اهل ردجملا وأ ،لخنلل حقلملاف :هل تلق
 .؟هرارضخا دعب وأ .هضايب ىتح

 هباصأ ام لاوزل ،رهطي نأ ىرخأ ىلإ هلاح نم هبلقت ىلع هب ام يرجأ نإف :لاق

 .نيعو رثأ نم هيف هل ام احمناو ،نيح نم

 ،جضنف اهيف لخد ىتح ،سجن ءامب حلبلا وأ رسبلا نم ءيش خبط امو :هل تلق

 ُ .؟نوكي هريهطت يف هجولا فيكف

 ،فشنيف ةبوطرلا دكن نم هل ضرع دق ام لوزي ىتح ،ففجيف لسغي نأ وهف :لاق
 نم هب جلو دق ام ءاملا اذه هنم غلبي ىتح ،هب هكرتي وأ رهاط ءام يف خبطي مث

 امل السغ اذه ىلع دازيف :رخآ لوق ىلعو ،رهط دقو ،هنع جرخيف ،ىفكو ةساجنلا

نأ لبق لوب هباصأ اذإ رمتلاف :هل تلق .هل ةراهط ال :ليقو ،هتراهط نم هب داري



 .؟ءاملاب هريهطت يف هب اذام ،زنكي

 هتراهط كلتو ،هنم لوبلا غلبم رهاطلا غلبي ىتح هيلع ءاملا بصن نأ ليق دق :لاق

 ةهنود ام هيزجي الف الإو ةكرح نم هماقم موقي ام وأ ،كرع نم هل دبال :ليقو

 اذه ىلع هلان زجم هب ام لاوزو هيلإ ءاملا غولب نوكي نأل زوجيف رخآ لوق ىلعو

 .هباهذل هرمأ نم

 .؟هيلع لديو هب رمأيف ،ءارآلا هذه نم هيلإ ليمت امب ينربخت الفأ :هل تلق

 هب ام لاوز يف هنأل ،طوحأ ةكرحلا نم هماقمب هيف موقي ام وأ كرعلا نع كالب :لاق

 هدعبو ،هلجأ نم ررضلا نمأ عم ةعسلا عضوم يف هنكمأ نمل ىلوأ هب لمعلاف ،غلبأ

 هب امل هتلازإو هيلإ ءاملا غولب يفف الإو ،هلعف يف هنم هبرقل ءيشلا ىلع بصلاف

 يأرلا يف هل زاج ام ىلع هب عسوت نمو ،هلدع روهظل هيلع داز امع هيف يزجي

 ىتح ةساجن نم هب ام جارخإ ،هلسغ يف ههبشأ ام وأ كرعلاب دارملا نأل ةعسو

 ىلإ هدري نأ نم عنمي فيكف ،ءاملا ةرشابم نم ]٦٥٣[ اهنود امب لصح دقو ۔ءاقنلا

 ءيشل ال، هلاق نم يأر يف ةكرحو كرع نم هيلع داز امب ألإ ،هلبق نم هب ناك ام

 .كلذ يف هريغ ال هلاوز نم هب عقو ام ريغ

 هب رهطيف ،هيزجي ددع نم بصلا وأ كرعلا نم هل مكف هنيح نم رهظ نلف :هل تلق
 هدح نم لوق نم هفرعأف ،هدجأ ام ريغ يرلذأ ال انأو ،ملعأ هللاو :لاق .؟هنيع مدعل

 نم نهنود ام وأ ،ىذألا نم ءيش هيف دعب هنأ حصي مل ام ،ىفكو اذه وحنو أثالث

 هباصأ دق امل هتلازإ نوك روهظ عم هتراهط يف فلتخي نأ ىسعف ،نيتنثا وأ ةدحاو
 .عمجأ

 .؟هتاذ يف ةساجنلا نم تاذ هل ام عون نم ناك نإف :هل تلق

 ءاقبو ليزأ نإف ۔هل حص ثالثلاب لاز نإف شدب الو ،هلاوز الإ هل ةح ال ام اذهف :لاق

 نإو ،هل ةياغ ال هباصأ دق ام بهذيف هنع لوزي ىتح ديزملاف ،۔يش اذه ىلع هب
 هيلع جضن وأ ،سجن ءامب هفرظ يف زنك امو :هل تلق .هباهذو هلاوز الإ ددعلا رثك

٧ ١



 ؟هبرشيف كلذ نم ءيش هب جلو نأ دعب نم ،اذه ىلع هريهطت يف هجولا ام هلبق نم
 .هعضو يف هفرعأ امب ينربخأ

 كيلإ هلوصو نم ءاملا عنمي ال ام ردق تتفيف ،لكني نأ عضوملا اذه يف ليق دق :لاق

 ،لعفي هب اميف يأرلا هب رم ام ىلع ةساجنلا غلبم رهاطلا هنم غلبي ىتح ،لسغي مث

 ام هيف نإف ،ةراهط ال هنأب هم يف يأر نم لوق ىلع الإ .لكوي نأ دعب نم زوجيف

 .هلكأ زاوج نم عنملا ىلع لدي

 ،سجن ءامب حضن ةباد وأ يمدآ دعب نم هفرظ ىلع لابقإ رهاط زنك نإف :هل تلق

 .؟هيف مكحلا فيك ،وه ام ردي ملف ،هرمأ لهج وأ ،هيلإ غلب ام ةرمث نم لانف

 نم هباصأ ام ىللإ هلاقتنا نوك حصي ىتح ،ةراهطلا نم هلاح ىلع وهف :لاق

 داز امع هيف ىزجأ .هجراخ نم رهط نإف ،اذه يف فلتخي هنأ ملعأ الو ،ةساجنلا

 نم عضوملا لسغ هيلإ غلب دق هنأ حص نإو ،هلخاد يف ام ىلإ هغولب نم هيلع

 ،سجن ءام وأ لوب نم سجتت هب ام غلب ثبخ غلبي ىتح ،هيلع ءاملا بص مث ،هفرظ

 :ليقو ةةرورض عضوم هنأل ،رتتسا امو ،هلاق نم يأر يف رهظ دق ام ةراهط كلتو

 نم سجنت دق ام رهطيل عضوملا هيفرط نم عطقي مث .رهطي ىتح هرهاظ لسغي

 رظنلا يف هنم غلبيف ةساجن نم هب ام ىلع بلغت ىتح ‘ءاملا هيلع بصيف ،هرمث

 غولب نإ :ليقو رهط دقو ،هفاشكنا دعب رهظ ام لسغي هنأ رخآ لوق يفو .اهغلابم

 نم هماقم موقي ام وأ ،كرعلا عم الإ ،هيف ىزجي ال ،هيلع رثك نإو هيلإ ءاملا

 ،رهطي ال ةساجنلا نم هباصأ دق امل هبرش دعب نم نإ :ليقو ،ةكرحلا وأ بصلا

 نم هزاجأ نم يأر لوق نم هيف ام ةلمج نم ينبجعي هنأ الإ .رثكألا وه اذه لعلو

 هريهطت يف لمحي ال نأو .رظنلا يف يزجي هباصأ اميف هب ام رادقمب لسغي نأ دعب

 .يأ رلا يف هنود امب رهطي نأل ،هيف نكمأ ام ةرورضلا نم ءيش ىلع

 دعب نم وأ ،ابطر لوبلا نم هلان ام نوكي نأ نيب هلسغ يف قرف نم لهف :هل تلق

.؟لدع يف لوق نم هيف امب ينربخأ ،ال وأ ًاسباي راص



 ىلع هبص يف ءاملا نم هيلع عقي ام هيف ىزجي هنأ ،هبطر يف ليق دق :لاق ]٦٥٤[
 ،سبايلا امأو ،هلخاد نم هلان ام غلبم رهاطلا غلبي ىتح ،هب ام ةراهطل هفرظ رهاظ

 جلي ىتح ءاملا هيلع بصي مث ،هجراخ نم لسغي نأ ىزجي هنإ :ليقو ،لكني ىتحف

 نأ هلاق نم يأر يف هلسغي نم ىلع سيلو ،هغلبم هيف غلبيف ،هباصأ ام جلوم هيف

 ءاوس امهنأ ىلع لد ام اذه يفو ةرهاظ لوألا لوقلا يف امهنيب قرفلاو ،هلكني
 .هفرعأف

 يذلا ءاملا هيف جلو هنأ الإ ،هيلع داز ام الإ رهاظ هفرظ نم سجنتت امو :هل تلق

 .؟هيلإ غلبف هب لسغي

 ملعأ الو ،رتتسا دق ام ةراهط يه رهظ ام ةراهط نأب ليق دق عضوملا اذه يفف :لاق

 .كلذ يف فلتخي هنأ

 .يندفأ ؟هريهطت يف يأرلا ام ،سجن ءامب رمتلا نم نجع امو :هل تلق

 الإ ،هب ام لوزي ىتح ،لسغي نأ نكمي ال ذإ ،هل ةراهط ال هنأ هيف ليق دق اذهف :لاق

 غلبي ام ردق هتف دعب نم سمشلا يف قرفي هنإ :ليقو ،رهطي ال هنود امو عاض دقو

 كلتو ةةساجنلا ةبوطر نم هب ام لوزي ىتح كرتيف ،جيرلا عم هلخاد نم هيلإ

 ةدح ىلع امهنم لكب اذه ىلع رهطي نأل ،امهيف زوجيف رخآ لوق ىلعو ،هتراهط
 .رثكأ ءاملا ريغل هزاجأ نم يأر يف هلبق ام نأ الإ

 .؟هيلع زوجي يذلا ام ،ةرأفلا هيف تومت ركسلا وأ لسعلا نم سبدلاف :هل تلق

 .قاريف عئاملا دسفيو ۔ءاقب امب عفتنيو ،اهلوح امو يه ةماجلا نم ىقلتف :لاق

 .؟هب جلوف ،سجن ءام وأ لوب هباصأ نإف :هل تلق

 هيف ام جارخإ ىلع ردقي الف ،هب لحني هنأل ،ءاملاب هتراهط نكمي ال نأ ىشخأف :لاق

 ةقرفتلا مار نم ىلع جالعلا رسعل ،هنوك يف بجوملا جازملا ةدشل ،نيذه نم

 الإ مهللا ،هيلع لدأف هارأ ال ينإف ،نوكي هل ةراهطلا عضوم نلف اذه ىلعو .امهنيب

 نأ ىسعف ،رهط ءاملاب نجع اذإ هنأ يأر يف لوق نم قيقدلا يف ام هيف جرخي نأ
١٥٩



 .كلذ يف ام ىنعم نم هب ام هقحلي نأل .زوجي

 وهو ،روهطلا ءاملا نم نجعي هب ام نوكي نأ يأرلا اذه يف طورشلا نمو :تلق

 .؟ال مأ هآر نم لوق يف ةساجن نم هب ام ىلع بلاغلا

 ام الإ نيحطلا يف هرهطأ يذلا هيأر نم نيحلا يف يردأ ال انأو ،ملعأ هللا :لاق

 هتراهط نم هيف هلاق ام زاجف حص نإف ءاملاب هنجع يف اقلطم هلوق نم هدجأ

 هزاوجل دب ال ذإ .كلذك اذه يفو هطرش نم نوكي نأ هيلع روهطلا ةبلغ يف ىسعف
 .كلذ نم

 ةبوطر نم هب ام لازف .رجحت ىتح دقعف ،ءاملاب وأ هدحو خبط نإف :هل تلق

 .؟أدبأ حير الو معط الو نول هيف قبي ملف ةةساجنلا

 .رخآ لوق يف اذه نم سكعلا ىلعو .رهطي نأ لوق ىلع هيف زوجي نأ ىسعف :لاق
 .ىلوألا نم برقأ اهنأك هذه نإو الأ

 هفاصوأ يف رمتلا نم كولدملا شم راص ىتح ،قيقدلا نم ءيشب طلخ نإف :هل تلق

 لاز ىتح ،حيرلا عم هتبرضف .سمشلا يف هتف دعب لعج مث ،هفافج يف هيلع داز امو

 .؟هب ام

 .اذه ىلع هتراهط يف فالتخالا ىنعم قحلي نأل ،هيف زوجي نأ وجرأف ]٦٥٥[ :لاق

 هرهطيأ ،هب ام لاوز ىتح ،حيرلاو سمشلا يف هدومج دعب ركسلا عضو نإف :هل تلق

 .؟ال مأ

 .ءاوس ىلع امهيف لوقلاف ،ىلوألا لثم هذهف :لاق

 وأ هلاق نم يأر يف هتراهط كردت ملف ،اذه نم ءيشل ةمعطألا نم سجنت امو :تلق

 .؟همعطي نأ زوجي يذلا ام لاح ىلع

 لوق يفو هيلإ رطضي مل ام هلعلو ،هب عفتني الف ،نفدي وأ ،ىقلي هنأ هيف ليق دق :لاق

 ،لافطألا يف هزاوجب ليقو ،سانلا نم هلعف نم ىلع سأب الو ،باودلل معطي رخآ

.هيلع مثإ ال نمو



 .؟هتاذ يف ةساجنلا نم تاذ هل ام عاونأ نم هجزامف هلان ام ناك نإف :هل تلق

 نأ لحت ىنأف ،هلاح ىلع وهف الإو ،هيلع ردق نإف ،هلاوزب الإ رهطي ال ام اذهف :لاق
 هنم وزج لك يفو ,هيلإ ةرورض ريغل لفط وأ ةباد وأ غلاب كلذ نم هنم معطي

 ىتح ةساجنلا نم ءيش هضراع امو :هل تلق .دب الو اهتاذ نم هزج امهطالتخال

 .؟همكح يف لوقلا ام ،هل هكالهتسال هلبق نم هل يذلا همسا نع هجرخأ

 الإو ،هيلإ رارطضالا عضوم يف نوكي نأ الإ .همعط زاوج نم عنملا ىلع وهف :لاق

 ،ريغ ال همسا نع لاز ىتح ،هكلهتساف هطلخ ام مكح هل نأل ،هب ىلوأ ميرحتلاف

 .كش الو دحاو امهيف لوقلاف

 ذخأف .ةساجنلا نم ءيشب رجشلا نم هقاس مظع ام وأ لخنلا نم دمس امو :هل تلق

 .؟ال مأ رمثلا نم هب ام دسفي له ،سجن ءامب يقس وأ ،اهتابوطر نم هقورعب

 ةساجنلا نم غلبي ال ذإ هلعلو ،دسفي ال هنأ ىلع هلك اذه ىلع لد ام رثألا يفف :لاق

 لوقل .هلدع كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو ،هلكأ زاوج عنميف ،هلمح ىلإ اهرثأ

 . رصبلا لهأ نم هضرلاعي

 زوجلاو جنألاو مازلاو ابنألاو ردسلا لثم هرابك نم نوكي ام عيمجف :هل تلق

 .؟ال مأ هرامث هتراهط يف لمحي اذه ىلعو اهوحنو ظرقلاو داصرفلاو

 .كلذك اهيف لوقلاف ،اهريغ ال يه ىلوألاو ،يه اهنأل ،معن:لاق

 وحن ناك امو ،ناجننابلاو زوجلاو خوخلاو مركلا نم ربك يف اهنود امو :هل تلق

 .؟هرمث يف لوقلا ام ،اذه

 رهطي نأ لبق نم هرمثي ام عم هل اهبرش لاح رمثلا نم اهب يذلاف ،ليق دق هذهف :لاق

 ةساجنلا نم ءيش هلان ام الإ ،ةراهطلاب ليقو ،داسفلاب روهطلا ءاملا نم هبرش ةياغ

 .داشرلا لهأ نم كاذو ،اذهب لاق نمل أيأر

 .؟نامرلاو نيتلاو يمولل ام :هل تلق

 حص نإف ،اهلثم نم اهبرقأ ينإف ،اذه يف مكح نم لخنلل ام اهل نوكي نأ ىسعف :لاق
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 هنأ لد ام هللا همحر .ديعس يبأ خيشلا لوق نم نيتلا يفف الإو ،اهلك يف زاجف

 .؟هتا رمث يف لوقلا ام «سجنلا ءاملا نم هبرش ىلع عرزلاف :هل تلق

 لعلو ،يأر نم لوق يف راجشألا عاونأ نم نوكي ام راغص يف ءاج ام وحن :لاق

 .ىندأ اهنم نوكي نأ هريغت يف ىسعو

 .؟اهوحنو خيطبلاو اثقلاو ع رقلاف :هل تلق

 لوقو ،ةراهطلاب لوق نم اهظم يف يأرلا نم ىرج ام ىلع يهف ]٦٥٦[ :لاق

 ليق ام دحأب رهطتف ،اهب ام ذئموي اهنع لوزي ىتح ،اهلصأو اهترمث يف ةساجنلاب

 .يأ ر يف وأ ،لاح ىلع اهيف

 يف هب رهطتف هبرشت ءام نم اهل مكف ،عاونألا هذه يف لاق نم لوق ىلعو :هل تلق

 .؟عامجإلاو يأرلا

 ام ةياغ لوألاو ،اهصخرأ رخآلاف ةدحاوب :ليقو ،نينثاب :ليقو ،هاومأ ةثالث :لاق

 .ديزم نم هئارو امب لوقي أدحأ نأ ملعأ ال نكلو ،ديدشت نم اهيف

 دسفي هنأب لوقي نم يأر ىلع كلذك هيف لوقلا ام ،ةساجنب اذه نم دهش امو :هل تلق
 .؟ال مأ

 .هبرشي ام عم هل ةراهط الف الإو ،اهرثأ ءاحمناو اهنيع لاوز دعب نم معن :لاق

 .يأ رلا اذه ىلع سجن ءام نم اهئاقبل
 دعب نم وأ ،هل نيع ال اميف ةرهاط هاومأ ةثالث هرمأ نم اذه ىلع ىقس نإف :هل تلق

 .؟رهط دقف اهلاوز

 يف ةياغ وه لب ،رثكأب هيف لوقي أدحأ نأ ملعن الو ،رهطتف اذه ليق دق ،معن :لاق

 .كلذ

 هيأر يف سجني ال هنإ .رجشلاو عرزلا اذه لثم يف لوقي نم يأر ىلعو :هل تلق
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 هبرش يف نكي مل نإو ،هلوق يف اذه ىلع وه لاح ىلع سجنلا ءاملا نم هبرشي امل

 نم هلاق ام قلطم يف ةراهطلا مكح هل نأل ،معن :لاق .؟دبألا ىلع كلذك وه ام الإ

 ىلع سجني نأو دب ال هنإف ،امهنم ءاملا اذه سم ام الإ ةرمثلاو لصألا يف همكح

 نم هيف ام خص نإ اذه ىلع لد ام هللا همحر ،ديعس يبأ خيشلا لوق يفو لاح
 .لاقم

 نم ءيشب لقبلا عاونأ نم نوكي امو “لصبلاو رزجلاو لجفلا نم يقس امو :هل تلق

 ةةساجنلاب لوق نمو ،ةراهطلاب لوق نم عرزلا يف رم ام ىلع وهف :لاق .؟ءاملا اذه

 دعب نم هزاوجب ليقو ،هلكأ زاوج نم عنملاف الإو ،هلثم يف ءاج ام دحأب رهطت ىتح

 .ضرألا نم رظني ام لكؤيف زجي :ليقو هلسغ

 .؟ةرذعلا يف تبنت الصأ وأ ًاقرو لكؤي ام وحن نم ةرجشلاف :هل تلق

 الإ ،۔اهل عرفو لصأ نم اهليازف نم ةساجنلا نع اهنم جرخ ام ةراهطب ليق دق :لاق

 ،اهتساجنب ليقو ،لكؤي نأ هدعب نم زوجيف ،لسغي هنإف ،ىذألا نم ءيش هسم ام

 .ءاملا نم رهطت هب ام ردق اهدعب نم برشتف ةساجنلا كلت اهنع لوزت ىتح

 .؟ال مأ يهك اهرمث يف لوقلاف ؟ال وأ لكؤت ةرمث نم اهل ناك امو :هل تلق

 هيجوت ىنعمل امهنيب ام قرف ىلع لدي ام يدنع سيلو ،كلذك اهنإ ليق دق ،معن :لاق

 .كلذ يف

 نم ءيش اهرمث نم نوكي ام وأ ،اهقرو نم وأ ،اهلصأ نم هباصأ امو :هل تلق

 .؟هيف لوقلا ام ،ةساجنلا

 رهطي ام رادقم ءاملا نم هيلع يرجي وأ ،هب عقي ىتح ،لاح ىلع سجن وهف :لاق

 نم يأرل هب هتراهط زاوج يف فالتخالاف حير وأ سمش نم هنود امو ‘ءاهقفلا دنع

 .هلاح ىلع دعب هنأب لوقي نم يأرو ،هلاوزل هعم رهطي هنأب لوقي

 نوكي ام وأ ،عرق وأ ،لقب وأ .خيطب نم ةرذعلا يف هتابن ]٦٥٧[ ناك امو :[هل] تلق

 .؟ال مأ اذه يف عرف وأ لصأ نم اهل اميف امهنيب قرف نم لهف عرز نم
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 يف صخر دق نم امهنيب قرف هيلع زاج يأر ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دق :لاق
 عنمو ،لوقبلا يف ددشو ،راجشألا نم اهوحنو ،خيطبلاو انقلاو عرقلا نم رامثلا تاذ

 امل ،هلك اذه يف نورخآ ىبأ دقف ،هاوس ام نود ةرذعلا يف شاع ام لكأ نم ضعبلا

 .هلكأل زاوج الف الإو ءاملا نم هبرشب هب ام رهطي ىتح ةساجن نم هيأر يف

 يف ةراهطلا نم امل لسغ ريغ نم هزاوجب ليقو ،هلسغ دعب نم نورخآ هزاجأو

 لوق نم ،هب ام حصألا هنإو ةساجنلا نم ءيشب هسم هنأ حص ام الإ ،هلاق نم يأر

 يأر يف هنأ ىلع قرفلا يف لدي ام ءارآلا هذه يف نإو الأ «لدع نم هب ام روهظب

 .قحلا لهأ نم هيلع عامجإ يف ال

 زوجيف لسغي ةعرقلا لمح نأ عضوملا اذه يف حص نإف ،هيف اذه ليق لهف :هل تلق

 .؟لكؤي نأ هدعب نم

 هيلع هلمحي نأ نم هلثم يف ةدايق ىلع دب الف ححص نلف ،هيف اذه ليق دق ىلب :لاق

 رصبأ الف الإو ،ىذألا نم ءيش هب نوكي ام عضوم يف هلاق نمل حصي نأ ىسعو

 امب هدسفي ال نم لوق ىلع هنأل ،هلكأ زاوج نم هب ديرأ امل ،هلسغ موزل يف هجولا

 امل ليصحت ءاملاب هريهطت يف نوكي نأو دب ال ،ةساجنلا ةبوطر نم اهقورعب هبرشت

 هداسفب لاق نم لوق ىلعو ،رهاط هيأر يف هنأل كش الو ،لصاح هتراهط يف وه
 ماد ام غولبلا هل ىنأو ،هيلإ غلبي مل ام هلخاد يف ام ىلع يتأي ال هجراخ نم لسغلاف

 هعنمل ،ةبوطر نم هب امل ،هلاح يف ءاملا نم هيلع دري ام لبقي ال ،هتاذ يف ابطر

 ام رادقم هفافج دعب نم نوكي نأ الإ ،هقارعأ ىلإ هعفديف ،هءارو نم هب جلت نأ نم

 ءاملاب خبط نإف :هل تلق .الف الإو ۔حصيف نكمي نأ هغولب يف ىسعف ،هيف لخدي هب
 .؟ال مأ هسجني نم يأر يف هيزجيأ ،هنع جرخيف ،هب جلي ام ردق رهاطلا

 زوجيف ،نيترم وأ ةرم نم نهنود امو ،رهطي نأ اثالث هيلع رركي نأ ىسعف :لاق

 .كلذ يف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل

 .؟ال مأ لكؤيف ،رهطيل اهدعب نم سيلأ ،ةرم يف زاج نإف :هل تلق
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 دعب نم زوجيف .رخآ لوق ىلعو ،هلسغ يف هرضي ال ناك نإ يأر ىلع ،معن :لاق

 هيف يل ربع ام حص نإ . هلكأ زا وج نم عنمي الف 4 رهطي نأل ءاملا هنع ج رخي نأ

 .هظمب هل سايق نم

 .؟ال مأ هيف يقسلا ماقم هب ام لاوز يف موقي .همكح يف ءاملاب هل خبطلاف :هل تلق

 ،اهقورعب هدمت امل هبرش نم غلبأ نكي مل نإ ،هب ام لاوز يف خبطلا نأل ،معن :لاق

 خبطي هب ام نأل ،ىهوأ الو ،ةساجنلا غلبم هنم هغولب يف نوهأب وه سيلف ،ىوقأو
 . ىقبي كلذ يفو كنع ج رخيف اذه يف بصي ء املا نم

 امب ٥ دسفي نم لوق ىلع ج رخي امنإ هلكف ۔ هتراهطل هجالع نم ناك امو :هل تلق

 .؟ال مأ هجارخإ نم دري هب امل ]٦٥٨[ ةساجنلا نم هبرشي

 يف جاتحم ريغ هنإف ،هفلاخ نم ىلع ال داسف نم هيأر يف هب امل كلذك وه ،معن :لاق

 هتوبث نوك هيف حصي ىنأف .رهاط هلوق يف وه ذإ ضجالع ىلإ هسجني ال نم لوق
 .كلذ ىلع لدأف ،هفرعأ ال ينإ هدايق ىلع ىنعمل

 يتأي ءاملا نم ىقست هب امو ،اهبرق يف نكلو ،اهب هتابن نم نكي مل امو :هل تلق

 .؟اهيلع

 وأ 3 عامجإلا يف اسجن نوكي نأ الإ ۔مكح نم هعضوم يف هل نوكي نأ ىسعف :لاق

 هتراهط يف فلتخي نأو دب ال هدايق ىلع هنإف ،يأرلا عضوم يف هلاق نم يأر ىلع

 .هداسفو

 نوكي هجولا فيكف ،ليثمتلا يف ءيش نم ههبشأ ام وأ لينلا نم سجنت امو :هل تلق
 ينربخأ ؟لبق نم هيلع ناك يذلا هلصأ ىلإ عجريف ،هب ام لاوزل رهطي ،هلسغ يف

 .هفرعت امب

 يف] هكيرحت نم هيف امب ،هريهطت يف لوق نم قيقدلا يف ام هل نوكي نأ ىسعف :لاق
 الإو ،رظنلا يف ام حص نإ ،هيلع زاج يأر نم هريغ ىلإ اثالث هنع هجارخإو [ءاملا

 .هفرعأف هزاجأ نم لوق ىلع رثألا يف يذلا وه لوألا هجولاف
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 .؟رهطيف هب ام هنع لوزت نأ لبق نم أبوث هب غبص نإف :هل تلق

 رهطي هب ام اهليزيف ةةساجن نم هيف ام هلثم يف يرجي ام ردق هل لسغلا يفف :لاق

 .؟هب عفتني نأ هيف ءاج الهف :هل تلق .لدعلا لهأ لوق يف

 اذه يف هلبق ام نأ الإ ،هيلع لدي ام نيحطلا مكح يف هلو اذهب ليق دق ،ىلب :لاق

 .حصأ كاذو

 ىلع هطلاخف ،ةساجنلا نم ءيش ةرهاطلا غابصألا نم هضراعي ام عيمجف :هل تلق

 .؟نوكب اذه

 .كلذ يف امهنيب ام قرف ىلع لدي ام مدعل ،اذه يف يدنع اذكه :لاق

 أاهلاوزب الإ .هل ةراهط الف :لاق ؟كلذ يف ةمئاق نيع هباصأ امل ناك اذإ :هل تلق

 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو ،اهلاح ىلع يهف الإو ،هيلجي ام اهيلع ردق هنإف

 .؟اهتاذ نم هيف ام عم هريغ وأ أبوث دحأ هب غبص نف :هل تلق

 الف الإو رهطي نأل زاج .نيعو رثأ نم اهلام لازف نيح يف ءاملاب رهط نلف :لاق
 .أدبأ اهءاقب عم هل ةراهط

 .؟هباصأ ام لاوزل هب لمعي اذ ام نطقلا نم سجنت امو :هل تلق

 ناك ام ىلإ هدر يف ىفكف ،رهط دقو ،هتساجن نم هنع لوزي ىتح ،رهطيف :لاق

 .هلهج يف الو ،هملع يف هريغ ىلإ فلاخي أدحأ نأ ملعأ الو ،هلبق نم هيلع

 .؟لسغي نأ دعب نم كلذك هيف لوقلاف ،ةساجن نم هيف امب لزغ نإف :هل تلق

 .لوق نم هيف ام حصأ ىلع جرخي ،اذه يف يعم ،اذكه :لاق

 .؟ال زغ راص نأ دعب نم سجنتت نإف :هل تلق

 هارأ ال ينإف رهطي ال هنأب هيف ليق نإو ،ىلوألا لثم نوكي نأ هذهب ام ىلوألاف :لاق
 .هيلع لذدأف ؤ ل وق

 امك هيف لوقلاف ةةسجنلا غابصألا نم ءيشب بايثلاو لزغلا نم غبص امو :هل تلق
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 .؟لدعلا يف قرف امهنيب مأ ،لينلا يف

 .كلذ نيب ام قرف مدعل كلذك هنأ الإ ،اذه يف يردأ ال انأو ،ملعأ هللا :لاق

 يف لقعم غلب نم ىلع ،مزال ةساجنلا نم ةرذقلا بايثلا ]٦٥٩[ ريهطتو :هل تلق

 .؟ال مأ ،لاجرلا و ،ءاسنلا نم لاحلا

 يف ىضقي نأ نم عنميف ،هبجوي ام الإ ،سانلا نم دحأ ىلع أمزال هفرعأ ال :لاق

 يف اههبشأ امو ةالصلا وحن ،ساجنألا نم هلاح يف هب ام ىنعمل ،سابللا نم هظم

 ،هيلع ةرذعلا عضوم يف ارهاط نوكي نأ هب هئادأل هيف طرتشي ءيش نم ىنعملا

 فلتخي هنأ ملعأ الو ،هموزل يف كلذك وهف الإو ،هموي راهن يف وأ هليل يف هنكمأ نمل

 .كلذ يف

 نم هب ام لاوزل رهطي هنإ ،اهنم ءيش يف ءاهقفلا نم دحأل لوق نم لهف :هل تلق
 .؟نادبألا يف كلذكو ،ءاملا ريغب ةساجنلا

 ديعصلاب امميي نأ زوجي ام عضوم يف الإ نارهطي ال ،هنود امب امهنأ ليق دق :لاق
 الف الإو ،امهنع هلاوزل ،هيلع ردق امل ةطامإلا ،دعب هيلإ رطضا نمل امهيف هزاجأ امل

 لوق نم ملعي ال هنإ ،هللا همحر ديعس وبأ خيشلا لاق ىتح ،امهنم ءيش يف يزجي

 لوق هيف نأ ىلع بوثلا يف لد ام فنصملا يفو ،لسغلا ريغب رهطي هنأ لدعلا لهأ

 .ةزاجإلاب

 .؟هب يلب دق امب هفرعف ،ةساجنلا نم ءيش هنم عضوم يف هباصأ نإف :هل تلق

 لوقي ادحأ نأ ملعن الو ،هموزل لاح هدحو عضوملا رهطي نأ الإ هيف همزلي الف :لاق
 .أدبأ حصي نأ زوجي ال ذإ ۔عضوملا اذه يف هيلع داز امب

 .؟هلهج دق ذإ هنم عضوم يأ يف ردي ملف ،هيلع يفخ نإف :هل تلق

 يزجي نأ :ليقو ،هل ةراهط الف الإو ،هلك اذه ىلع هلسغي نأ نم هيف هل دب الف :لاق

 هنأ .هعم حصي ام نانئمطالا يف هلعلو ،هيزجي نأل هيف زاج هرهطو ةساجنلا عضوم

.كلذ يف عضاوملا نم هريغل هأطخأ



 ةبوطرب هلسغي نأ لبق نم أئيش هنم سم نإف ،هيلع هفافج نم اذه ىلعو :هل تلق
 .؟هيف لوقلا امو ،نوكي هب هلان ام مكح ام

 نم سكعلا ىلعو ،ةساجنلا عضوم هنأ ملعي مل ام ةةراهطلا مكح هل نإ :ليق دق :لاق

 .كلذ نم ةراهطلا عضوم هنأ ملعي ىتح رخآ لوق يف اذه

 ابل ام [مكح ام] ةرهاط اهلصأ يف يهو ،ةبوطر هنم عضوم يف ناك نإف :هل تلق
 ،يأ ر يف لوق نم ىلوألا يف ام الإ هذه يف سيلف :لاق ؟هتلان وأ اذه ىلع اهلان

 .ىفكف رم دقو ،دحاو امهيف لوقلاف ،عءاوس ىلع ىنعملا يف امهنأل

 راث نأ دعب نم ،هنم أءزج لب وأ ،هلب ىتح سباي وهو ةبوطرب هلك هلان نإف :هل تلق

 .؟هتبوطر نم ءيش هباصأف ،ةراهط ريغ يف ابطر هعمجأب

 .لاح ىلع ةساجنلا مكح هلان امل نوكي نأ نم هعم هل جرخي ال ام اذهف :لاق

 .؟ءام ةبوطر رخأ عضوم يفو ،لوب ةبوطر هبوث نم عضوم يف ناك نإف :هل تلق

 رخآ لوق ىلعو هلك هرهط الإو ،هفرع نإ لوبلا لسغي نأ اذه يف لوقلاف :لاق

 .[٠٦٦]ةلق يف هنأ الإ ةةساجنلا عضوم ىرحتي نأ زوجيف

 هتالصل هيف أضوتي نأ سبيي نأ دعب نم هل له .هبايث نم سجنت امو :هل تلق

 الو] .هبطرتف هسمت نأو دب ال ةةبوطر نم هندب يف هب ام عم هسبلي نأ وأ 3 ازاجم

 .[؟ال مأ هسجني هنإف ،هندب يف الو ،}هءوضو يف هيلع سأب

 هيلع سأب الو [:ليقو ،هلعف نمل ةراهطال هنإ :اذه يف ليق اهرثكأ يفف :لاق

 .سكع الو ،بطرلا نم ذخأي يذلا وه سبايلا نإ :لاق نم يأر يف امل هتراهطل
 الإ ،امهرواجت نأ ةدم نم امهل ام رصق عم هاعدا امل حصي [ال] نأ اذه يف ىسعو

 ةةساجن نم هب ام ءازجأ نم لحنيف ،هبطري ام رادقم امهقصالت يف ةدملا لوط عم

 .سبل الو رخآلا نم لك ذخأي نأ نم دب ال نإف

 هيلع له ،بطر هنأ ريغ ،رهاط هبوثو سباي هنكل اسجن هندب ناك نإف :هل تلق
 .؟ال مأ اذه ىلع هسبل نإ ،هبوث يف سأب
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 نأ الإ يأر يف لوق نم ىلوألا يف ام هل نوكي نأ هذه يف هب ام ىلوأ نإف :لاق
 .كاذو اذه يف كورتم اهب لمعلاف ،ةذاش ةصخرلا هيف

 وأ ،مدلا وأ ةبانجلا ةساجنلا نم ءيش هبوث يف وأ هندب يف هب ناك نإو :هل تلق

 .؟ال مأ اذه ىلع نوكي نأل زاج ،اههبشأ ام وأ ،ةرذعلا

 يزجي نأ هب ام قحأ نإ ،ىلب ،كش الو قحلاب اذه سيل وأ ،قرفلا مدعل ،معن :لاق

 مكح نم اذه يف هل ام تحت هلخاد اهلك عاونألاف ،سنجلا يف قلطم ال همومع ىلع

 .كلذ يف سبللا مدعل ،اهنم ءيش يف هّيرم الب

 راثآلا نم أئيش هبوث يف اهل دجن ملف ،راهن وأ ليل يف ةبانج هتباصأ نإف :هل تلق
 . ؟أدبأ

 الأ هنم ءيشب هباصأ هنأ هعم حصي ىتح ،ةراهطلا مكح نم هل ام ىلع وهف :لاق

 .كلذ يف هيلع لدف اذه دافأ ام هللا همحر ،ديعس وبأ خيشلا لوق يف [هنإو]

 .؟ال مأ هتحت ام سجنتتأ ،هبوث يف ةبانجلا هتباصأ نإف :هل تلق

 هلاط ناك نل :هللا همحر ۔ رثؤملا يبأ خيشلا لوقو ‘ ليق ام ضعب يف . معن :لاق

 نسحلا خيشلا لوق يفو .هتساجن حصت ىتح ،رهاط ثلاثلاو سجن يناثلا باصأو

 نم ءيش هسم هنأ ملعي ىتح ،رهاط يناثلا نأ ،هللا همحر يراوحلا يبأ نع

 ٥. رهط مهيأ نأ ، دلاخ نب دمحم خيشلا لوق يفو .ةساجنلا

 .؟ال مأ ةراهطلا ريغل لوق نم لهف :هل تلق

 نم ءيش هلان هنأ ،هيلع حصي مل ام هيف لاق أدحأ نأ يردأ ال انأو ،ملعأ هللا :لاق

 .ةساجنلا

 .؟أمد هب دجي ملو ،[هامدأف] هبوث ءارو نم ءيش هندب يف هزكو نإف :هل تلق

 مل ام ةةراهطلا مكح هل نأل ،هبوث يف هيلع ءيش الو هندب نم عضوملا رهطيف :لاق

 .كلذ نم ءيش هباصأ هنأ هعم حصي
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 هلان هنأ هيلع يذلا هبوث يف هعم حصي ملو ،ةبوطر هركذ نم جرخ نلف :هل تلق

 .؟اهنم ء يش

 نوكي نأل زاج ،هبوث سمت ال نأ ةئيه نم اهجورخ لاح هب امل لمتحا اذإف :لاق
 ال يذلا عضوملا رهط هل اهّتسم الإ لمتحي مل نإو ،هداسف حصي مل ام ،هتراهط ىلع

 امنإو ،هركذ نم جرخي ءيشب سمي نل نإف :هل تلق .لاح ىلع هلانت نأ نم هل دب

 ام ]٦٦١[ الو ةبوطرلا نم أئيش دجي مل ،امهيف رظن املو ،اقصال هقرط نم هدجو

 .؟أدبأ هتساجن نوك ىلع هلدب

 [ىلع] وهف الإو خعضوملا رهط ظةدساف ةبوطرب ناك امنإ ،هقوزل هعم حص نلف :لاق

 .كلذ حصي ىتح ،هتراهط

 وأ لوب وأ يذو ةبوطر هبوث يف هنم جرخم هدوعق لاح يف [دجي] ،ناك نإف :هل تلق
 .؟ال مأ هتحت ام سجنيأ ،يذم

 نوك هعم حصي مل ام ،يأر يف لوق نم ةبانجلا يف ام هيف جرخي نأ ىسعف :لاق

 ةهترثكل لوبلا يف سكعلا وأ ،هتلقل غلبي الام رادقم يف نوكي امبرو الأ ،هيلإ غول

 نوك هيف لمتحي الام عضوم يف هتراهطب مكحيف ،هتقر وأ هظلغل لئاحلا ة

 زوجيو ،هلبق نم هب ام ىلع ،هؤاقن هيف لمتحي الام عضوم يف ،هداسفبو ،هتساجن

 ىلإ عوجرلا نوكيو ،لامتحالا عضوم يف يأر نم ةبانجلا يف هب ام يرجي نأل
 نوك حصيف "ملعي مل ام لاحلا يف هيلع زاج لوق نم هيف ام حص ،هلصأ يف هلام

 .كلذ يف كش امريغ نم ،لاقتنالا

 هتساجن نم نوكي امو ،لوب وأ ،ةرذع وأ ،مد وأ ةبانج ىلع هبوث عقو نإف :هل تلق

 هب قلعتف ،ءاهيف ذخأي ام رادقم ةبوطرلا [نم] اهب الو اهب سيلو عضوم يف

 .؟اهفافجل

 .ىذألا نم ءيش هباصأ هنأ حصي مل ام ىلوأ هب اهنإف ،هتراهط ىلع وهف :لاق

 نم هلسغ يف هيزجي مكف ،اهلسغي نأ دارأف ءةساجن نم هبوث يف هباصأ امو :هل تلق
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 .؟ةمئاق هل نيع ال اميف هكرع

 ۔ءاملا نم ةبص ةكرع لك عم .ثالث كرعي نأ هل نيع ال ام عاونأ يف ليق دق :لاق

 هيف يأرلاف ،نيتنثا وأ ةدحاو نم نهنود امو ،ءاقب هل حصي نأ الإ .هتراهط كلتو

 الإو نهب لاز نإ ،هل ةيزجم هريهطت يف ثالثلاف ،نيع هل ام عاونأ نم ناك امو

 .كلذ يف اهماقم موقي ام وأ بص يف كرع نم نهيلع داز امب هلاوز نم دب الف

 هب ام لاز اذإف :لاق ؟كلذك هكرعف ،ههبشأ ام وأ راح ءام يف هرهط نإف :هل تلق

 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو رهط

 .؟كرعي ملف .هب ام لاز ىتح ،ًأثالث ءاملا اذه يف ةكرح نإف :هل تلق

 هكرع ماقم ةرم لك يف موقي ام ةكرح لك يف هب اذه نم هاتأ ءاملا ناك اذإ :لاق

 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو ،هازجأ

 .؟هكرحي نأ ريغ نم هب ام لاز ىتح هكرت لب هيف هكرعي مل نإف :هل تلق

 حصي نأل زاج ،كرعلا ماقم اهلاوز يف موقي ام ةكرحلا نم هكرت امل ناك نإ :لاق

 نم هب ام هلاوزل نوكي نأل زوجيف ،رخآ لوق ىلعو ،هتراهطل هيزجي الف الإو ،هل
 .هل ًايزجم ءاملاب اذه ىلع ةساجن

 ماقم هب ام لاوز عم هلسغ يف موقي ضرلاو رصعلاو كلدلاو هل صقلاف :هل تلق

 .كلذ ريغب لوقي أدحأ نأ ملعأ الو ،كلذك وهو ،اذه ليق دق ،معن :لاق ؟ال مأ كرعلا

 .؟هلعفي نأ رمؤي هب يذلا ام ،ءانإ يف هلسغي نأ دارأ نإف :هل تلق

 هنم ]٦٦٢[ هبصي مث ،ءاملا نم هيف امب هكرعيف ،ءانإلا يف هلعجي هنأ ليق دق :لاق

 نأ الإ رهط دقو ،ًاثالث كلذك هب لعفي اضيأ كرع نم هل ام عم رخآ ءامب هلدبنل

 .ةرذقلا نم هيف ىقبي

 نأ ىلإ اهسكوأ عضوملا نم اهكحف نيع هبوث يف ةساجنلا نم هب ناك نإف :هل تلق

 .؟اذه ىلإ اهب غلب ىتح ةةبطر يهو اهلعل وأ ،نيعو رثأ نم اهب ام لاز
 ام وأ ءاهبطر نيب قرف ام نيعو اهلسغ يف هل نيع الام ةلزنم يف ىقبتف :لاق
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 نأ هذه يف ككشت وأ ،دحلا كلذ ىلإ رمألا امهب غلبي نأ دعب نم اهسباي نم نوكي

 دعب اهنيع نم ءيش هبوث يف ءاقب نإف :هل تلق .اهظمك اهنأ كش الو ،كلتك نوكت
 .؟لسغلا نوك

 لوق يف ةساجنلا نم هلاح ىلع وهف الإو ،لكلا لاوز نم هتراهطل اهيف دب الف :لاق

 فلتخي هنأ ملعأ الو ،اهنم هب ام نيع نم ءيش هيف ماد ام كلذل ةياغ ال :لدعلا لهأ

 يف اهكوز نم هيلع ردقيال ام ءاقبو ،نيع نم اهلام لاز نإف :هل تلقإ كلذ يف

 .[؟هيف يأ رلام ‘نيح

 نم ءيشب ريغي ىتح سجن هنأ هيف ليقو ،هب سأب ال هنأ ليق ام رثكأ يفف :لاق
 نع هرتس نم هنأ الإ ،هداسفب هلوق نم اذه ىلع يل نيبي الو ةةرهاطلا غابصألا

 ىلع ةقيقحلا نأ يف دعب كش الو ،هلاوز نع ينغي هدايق ىلع فيكف ،ةرهاظلا ايؤرلا
 .هلاح

 .؟اهلا وز نم ءيشلا يف ىقبي ام اهرثأ نم سيلأ :هل تلق

 زاج ،هجارخإ ىلع ردقي الف ،ءاملاب لحنيال ام دح ىلإ راص امل هنأ الإ ىلب :لاق

 :رخآ لوق يفو ،رمؤي لسغلا نم اهوحن يف هب امل هيف ىتؤي نأ دعب نم رهطي نأل

 هب لمع وأ نيلوقلا نيذه ذخأي لاق نم هنيد يف ئطخي الو ،هريغي ىتح سجن هنإ

 ىلع لدي ام :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ثيدحلا يفو يأرلا عضوم يف هنأل

 .كلذ يف هديؤيف ،لوألا

 .؟رهطي ىتح هلسغ يف هب رمؤي اذام غابصألا نم سجنت دق ءامب غبص نإف :تلق

 يفو هتراهط كلتو ،أيفاص ءاملا جرخي ىتح ،لسغي هنإ :ليق ام ضعب يفف :لاق

 ناك نإو ،رهط دقو ةدرفنم هتضراع ول نإ يه لوزت هب ام ردق لسغي :رخأ لوق

 جرخي ىتح لسغي :ليقو .هردكتب غبصلا نم هب امل .ايفاص جرخي الف ،ريغتي ءاملا
 .ادبأ هب ىلصي الو ،سبليف ايفاص ءاملا

 نوكي اذه ىلع هيف لوقلاف ،مدب هب سجنتف هباصأ امو ،أرمحأ غبصلا ناك نإف :تلق
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 .؟ال مأ

 .كلذ يف قلطم هنأل .كلذك وه ،معن :لاق

 ىلع لدي يذلا ام ،مدلا نم ءيش هضراعيف “ ١ رهاظ هترمح عم هبوث يف نلف :هل تلق

 .؟هلاوزل هلسغ

 هلاوز ةفرعم ىلع لدتسي هب ام ملعأ الو ،هيلع لدي لوق نم هيف امب ،ملعأ هللا :لاق

 ۔ىقبي الام رادقم هكرع يف غلوبف رهظ نإف ،نيعلا يف ةهباشم نم امهيف امل ،نيقيلاب

 هنيع لاوز نم هب هدارأ ام ىلإ هنيح يف هب يلب دق نم رهطيف أدرفنم ناك ول ذإ

 سجن غبص نم هضراع دق ام ىنعم يف هنأل ]٦٦٣[، رهطي نأل هيف زوجي نأ ىسعف

 رهظ ام حص نل ،امهنيب ام قرف مدعل ،كلذك هنأب لوقأ نأ يلعلو .كلذ نم ءيشب
 .كلذ يف يل

 نأ دحاولا يف همزليأ .ةساجن نم نوكي ام وأ 3 امد هبوث يف دحأ هربخأ نإف :هل تلق

 .؟ال وأ ناك ةقث هقدصيف ،اذه لثم يف هربخ لبقي

 يف اذه نم سكعلا ىلعو ،ةجح اذه لثم يف ةقثلا نإ :لوقي نم يأر يف ،معن :لاق

 يذلا نأ الإ مكحلا يف لاح ىلعو ،ع يش يف ةجحلا نم سيلف هنود امو ،رخآ لوق

 ام ،هبجوي نأ ريغ نم هلبقي نأ هقدص نم هفرع دق امب هنانئمطال عضوم يف هبحأ

 عضوم يف يأر ىلع وأ ،عامجإلا يف اهكرتي نأ هل سيل يتلا ةجحلا هب هيلع مقت مل
 .عازنلا زاوج

 .؟نايقت ةلادعلا لهأ نم نادهاش هربخأ نإف :هل تلق

 ادحأ نأ ملعأ الو ،امهبذك هعم حصي مل ام ،مكحلا يف هيلع ةجح مزجلاب امهف :لاق

 .كلذ ريغب لوقي ملعلا لهأ نم

 وأ هضعب يف ةساجنلا نم ريغلاب هلسغ يف هب نيعتسي نأ هبوث يف هل لهف :هل تلق
 .؟هلك

 هنيعتسي نأ نم هل عنامل الإ ،لسغلا يف هزاوج نم عنملا ىلع لدي ام دحأ ال :لاق
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 .لدعلا يف هب ام قحأ ةحابإلاف الإو ،لصألا يف

 .؟ءاوس عنملاو ةزاجإلا عضوم يف ىثنألاو ركذلا و دبعلاو ًرُحلاف :هل تلق

 .كلذ ىلع لوقلا لمجم يف يدنع كلذك وه ،معن :لاق

 .؟هريغل دبعلا ناك نإف :هل تلق

 يف ىضرلاب هيلع ةلالد وأ هبر نم ةحابإلا الإ ،هلمعتسي نأ هل زوجي الف :لاق
 .كلذ لثم يف صوصخلا ىلع وأ ،اقلطم هلامعتسا

 هيلإ عجري نأ ،هلوق لبقي نأ هل له ،هتساجن نم هلسغي نأ هرمأ نإف :هل تلق
 .؟هرهط دق هنأ دعب نم هربخأف

 يف رخآ لوق ىلعو قةنانئمطالا ةجح يف هنأل ،ةقثلا دحاولاب زيجأ دق ،معن :لاق

 .كلذ يف فلتخي هنأ ملعن الو ،امهبذك هعم حصي مل ام لاح ىلع نينثالاب وأ مكحلا

 نإ ،هلوق لبقيأ ،هتساجنب ملعي مل هل رمألا عم هنأ وأ ،هلسغب هرمأي مل نإف :هل تلق

 .؟هلعف نم هتراهطل يزجم هيف امب هربخأ

 امل هنإف ،ال وأ هملعاف هب هرمأ يلوألا شم اهيلع لوقلا نوكي نأ اذه يف ىسعف :لاق

 يأرو ،اذه شم يف ةجح هلعجي نم يأرل ،اهب ام ىنعم هقحلي نأو دب ال ،ةقث نم هل

 .كلذ يف ةجحب سيل هنإ :لوقي نم

 .؟اهب هملعي ملف ،اهتاذ يف ةمئاق نيع ةساجنلا نم هب امل ناك نإف :هل تلق

 نأل زاج ،نهيلع داز ام وأ ،أثالث هكرعف ،رهط دق هنأ اذه ىلع هربخأ اذإف :لاق

 لسغ ةساجنلا نم هلسغ دق هنإ :هل لاق نإو ،هيف لوقلا نم ىضم ام ىلع نوكي

 هنمأ نإ ،لوبقلا زاوج يف كلذكف ،هل هلوق يف اذه اهوحن نم نوكي ام وأ ،تاوأذلا

 اذه يف هسفن نع هربخي هب اميف هقدص ىلع هنمأ امك ،لسغ نم اهل ام ةفرعم ىلع

 .لعف نم

 دق :لاق ؟هيف لاوقلا ام ةفرعم لىغلاب هل هنأ الإ ،ةقث ةلاح يف نكي مل نإف :هل تلق
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 نم هريهطت يف هلوقي ام ىلع هنّسأف ،سجن هنأب هفرعو ،هلسغي نأ هرمأ اذإ هنإ ليق

 هملعأ اذإ هنإ :ليقو هلبقي نأ اذه ىلع ]٦٦٤[ هل زاج هلعف دق هنأب ةساجنلا

 هلسغ دق هنأ هل لاقي مل اذإو ،هيزجي نأل زاج ،لسغلا رثأ هيلع هب ىتأف ،هتساجنب

 .هيلع هنمأ دق اميف امهنم نكي مل ام ،هزاوجب هيف ليقو

 هلسغ دق هنإ ،لوقي ام ىلع نومأم هنأ ألإ ،هتساجنب هفرع الو هرمأي مل نإف :هل تلق

 .؟هتراهط يف اذه ىلع لوقلا ام ةفرعملا نم هل ام عم ةساجنلا نم

 .هيف نوكي نأ الإ ،هرهط دق ةساجنلا نم هنأ هلوق لبقي الف الإو ،هب هرمأي ىتحف :لاق

 اذإ هنإ :ليقو ،هلوق يف همهتي ملو ،هريهطت ةفرعم ىلع هنمأ اذإ ،هلوبق زاوجب ليقو

 .هتراهط يف نوكي نأل زاج ،هلسغ يف هيزجي ام ردق هلعف ةمالع نم هيلع ىأر
 كلذ ىلإ هبلق نأمطا ذإ ،هتساجن نم هرهط دق هنأ وه اذه لاق الو ،هملعي مل نإو

 .هتمالع نم هأر دق امل

 نأ دعب نم هلسغب هرمأو ،هب هفرعي ةلاح يف لسغلاب ةفرعم هل نكي مل نإف :هل تلق

 .؟هرهط دق هنإ :هل لاقف ،هيلإ عجر مث ،هتساجنب هملعأ

 زاج ،هتفلاخمل هرمأ اميف همهتي ملو ،هتفرعم ىلع نمؤي نم دح ىلإ راص اذإف :لاق

 هلثم يف رم ام ىلع ةنامأ نم اهنود ام وأ ،ةقث نم هل ام عم لوبقلا يف نوكي نأل

 .لوقلا نم

 ام ىلع جرخي امنإ ،هلعف روهط نم نوكي ام وأ هلوق لوبقف ةقثلا ادع امو :هل تلق

 .؟مكحلا ال ةنانئمطالا يف زاج

 يف فلتخي نأو دب ال هنإف ةقثلا الإ ةنامألا لحم يف جرخي اذه يف يعم اذكه :لاق

 .كلذ ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دقو ،نانئمطالاو مكحلا ةهج نم هنأ هعم هتوبث

 .؟لعف نم هلوقي ام ىلع وأ لسغ نم هل ام ةفرعم ىلع نمؤي مل نإف :هل تلق

 هريغب حصي ىتح هلوق لبقي ال نأ ةنامألا روهظ مدعل ةمهتلا عضوم يف ىسعف :لاق
 .كلذك يهف الإو ،ةنانئمطالا يف هزاوج نم هنود ام وأ ،مكحلا يف
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 .؟ال مأ غلابلا شم اذه يف يبصلاف :هل تلق

 .كلذ يف هلعفي ام ىلع نمأ اذإ كلذك هنأ هيف ليق دق ،معن :لاق

 .؟امهنيب قرفلاب هيف ليق الهف :هل تلق

 .هيلع زاج لوق نم هيف ام حصأ هلبق ام نأ هب ليق دق ىلب :لاق

 .؟ال مأ هب زوجي نيكرشملا نم يباتكلا غلابلاف :هل تلق

 ام رهطأ هب حصي ال هنأب لوقلا نأ الإ ،ًافالتخا هزاوج يف نأل لد ام رثألا يفف :لاق

 .رثكأو هيف

 هيلع هب هاتأ مث ،هنم هذخأف سجن هنأ ملعي ملو ،ةمأ وأ دبع ىلإ هملس نإف :هل تلق

 .؟ةلاحلا هذه ىلع ال مأ هنع هلأسي ملو هب يلصي نأ هل له ةلاسغلا رثأ

 نم اذه شم يف ىضم دقو غلابلا يف يراوحلا نب لضفلا خيشلا هزاجأ دق :لاق

 .هفرع ام هيف ام ىلع لد ام ،لوقلا

 م هقدصي نأ همزليأ سجن هنأ هربخأف هيلإ هدر مث ؤ ابوث ادحأ راعأ نإف :هل تلق

 .؟ال

 ةقث نوكي نأ الإ .هعم حصي مل ام «ءيش هقيدصت نم هيلع سيل نإ هيف ليق دق :لاق

 نأ هبح نم نأ ضعب نعو ،حص نإ يدنع اميف هل هموزل يف فلتخي نأل زوجيف
 يف ا ٦٦٥ [ هنكمأ نمل طايتحال ١ نم هرف ام ىنعم نسحأ امو ةك نكب مل نل و هقدصي

 .هيلع ردقف ةعسلا عضوم

 .؟ال مأ ءاوس هلكأ ۔سجن هنأ وأ ،سجنت دق هنإ هل لاق نإف :هل تلق

 ،لاحلا يف سجن هنأ ىلع لدي ام هيف نوكي ال نأ لاقملا نم اذه ثم يف ىسعف :لاق

 دق نوكي نأ هدايق ىلع نكميف 4 لاعفألا نم يضاملا نوك نيرمألا يف يضتقي هنأل

 هداسف ىلع قاب هنأ ىلع لدي ام هيف سيل ذا ،ه رهطي هب ام لا ز ىتح ،دعب نم رهط

دق امل ،٫ا وعد هرف ام عم نامزلا نم هرصح ي ذلا نأ ىلع هلادلا نئا رقلا نم ه درجتل



 نوكي هب امل هئاضق نم همزلي اميف الإ ۔حصت مل ام لبقت ال اهنإ :لوق نم هب هلعف

 يف حص نإف ،هنامض نم دب ال يدنع اميف هنإف لسغي نيح ههبشأ ام وأ ،كرعلا نم

 ام ىلوأ رثألا يف لوق نم هيف ام ىلإ عوجرلاف الإو ،قرفلا نم هتيدبأ دق ام قحلا

 . رظنلا يف نهو نم يب امل هب

 هلاح يف هسجن هنأ وأ ،هنيح يف سجنت دق هنإ ،ةقثلا لوق يف زوجي الهف :هل تلق

 لاحلا يف هتراهط ناكمإ زاوج مدعل نوكيف ،لبقي نأ ههبشأ ام وأ .هيف وه يذلا

 .؟ال مأ اسجن

 هيف ام حص نإ ،هظثم يف ةجح هلعجي نم لوق ىلع زوجي امم اذه نإ ،ىلب :لاق

 سيل هنإ :لوقي نم يأر ىلع ال ،هبذك حصي مل ام هقدص زاوج عضوم يف ىأ

 .هلوبق همزلي ال هنأ ىلع [لدي] هنإف ،هلوق يف ةجحب

 الف ،أدبأ لاح ىلع هسجنف ،هباصأ هب امل سجن هيف هلوق لبقي ال ةقثلا ريغف :هل تلق

 .؟هيلع ةجح نوكي

 ام لوقي نأ همهتي الو ،هقدص يف كشي الف ،هبلق نم ةبيرلا لوزت نأ الإ ،معن :لاق

 يف ةجح نوكي نأ زوجيف ،لبقي نأ ىسعف ،هقح ةفرعمب هلهج عضوم يف هملعي ال

 .هلعف ىوعد نم هنأل .رخآ لوق يف اذه نم سكعلا ىلعو ،هظم

 نأ همزليأ "سجن هنأ دعب نم هربخأ مث هب ىلصف ،أبوث دحأ نم راعتسا نإف :هل تلق
 .؟ال مأ ةقث هلوق لبقي

 هذخأ نوكي نأ الإ ،هلوق يف بذكلاب همهتي مل ام ،هلوبق هيلع نإ ،ليق دق ،معن :لاق

 نأ يلعلو ،ةقث ناك نإو ىضم اميف هلبقي نأ دعب نم همزلي ال هنإف ۔هب يلصيل هنم

 هيلع زوجي ال ذإ ،لاح ىلع دعبي ال نأ يأر ىلع ةقثلا نم هلوبق موزل يف لوقأ
 مث هلاح يف هب ام ىسني نأ لمحت دقف ،هب يلصيل هيلإ هملس نإو هلوق يف ةمهتلا

 .هيف كش ال ام اذهو ،دعب نم هركذي

 ردق هنع ىراوت مث ،هندب يف وأ ةةساجن هبوث يف نيغلابلا نم دحأب ىأر نإف :هل تلق
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 وه هلان وأ ةةبوطر عضوملا نم هباصأ نإ سأب هيلعأ ،امهلسغي نأ نكمي ،هيف ام
 .؟ال مأ ةبوطرلا نم ءيشب

 مل ام قرف الف الإو ،هب يه نم اهملع هيلع سأب ال اذه ىلع هنإ :هيف ليق دق :لاق

 هعم حصي مل ام اهملع نإو ،هلاح ىلع هنإ :ليقو ،هتساجن ىلع دعب هنأ هعم حصي

 مل نإو ،هلان ام عضوملا نم هرضت ال نأل زاج اهملع نإ :ليقو ،هتراهط نوك

 .نانئمطالا يف زاج ام وأ .مكحب ةراهطلا هب حصت مل ام ،ىلوأ هب ةساجنلاف ،اهملعي

 ام ىأر نأ ]٦٦٦[ دعب نم ،بوثلا اذه هاطعأف ،هب يلصي أبوث هلأس نإف :هل تلق

 الو .هضرف هب يدؤي نأ اذه ىلع هل له ،هرهطي نأ نكمي ام ردق هنع ىراوتف هيف
 .؟هيلع ءيش

 ،مكحلا يف هتراهط نوك هعم حصي ىتح ،هزاوج نم هل عنملاب اذه يف ليق دق :لاق

 زوجي نأ نم يأرلا يف ىدعتي ال ،هتزاجإب لوقلا نأ الإ ،ةنانئمطالا يف زاج امو
 .هتساجن ىلع دعي هنأ هعم حصي مل ام ،هيلع

 سجن هنأ هيف كشي الام دجو هنأ وأ ،ادبأ هريغ ىلع هتقو يف ردقت مل نإف :هل تلق

 .؟هل هراتخنف ،هتالص يف هب رمؤي يذلا ام ،لاح ىلع

 اذه يف هب يلصي نأ هل هنأ ىلع لد ام هللا همحر ديعس يبأ خيشلا لوق يفف :لاق

 هفرعأف ةقيقحلا ىلع سجن بوثب وأ أيراع يلصي نأ نم هيلإ بجعأ نإف ءعضوملا
 .هرثأ نم ناك ام حصأو هملعأ ام هربتعم يف هلوق نم

 .؟ال مأ غلابلا شم يبصلاف :هل تلق

 حصت ىتح ةساجنلا مكح نم هب ام ىلع وهف هيلع دبعت ال هنإ :هيف ليق دق :لاق

 لسغي نأ نكمي هيف ام رادقم هتبيغ دعب نم زوجيف .رخآ لوق ىلعو ،هتراهط

 نم هب ام ىلع دعب هنأ حصي مل ام ةةراهطلا زاوج نم غلابلل ام نوكي وأ رهطيف

 .هندب يف وأ هبوث يف ةساجنلا

 ،اهنم هبيصي امب يلابي الو ةساجنلا يقتي ال ناك اذإ ةلبقلا لهأ نم غلابلاف :هل تلق
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 .؟ال مأ هسابل نم نوكي يذلا هبوثب يلصي نأ هل له

 حصي مل ام ،هب يلصي الف ةمهتلا نم هيلع زاج امل ،ةبيرلا عضوم يف اذهف :لاق

 ىلص نإف ،هيف كش ال امم هريغ ىلع ردقي نأ الإ ،هنانئمطا وأ ،مكحب هتراهط هعم

 ،لاح ىلع سجن هنأ هعم حصت مل ام ،هيلع اهداسفب لقأ مل ،هيلإ ةرورض نم ال هب
 يف فلتخي هنأ ملعن الو ،اهلاوز حصي ىتح لصألا يف ةراهطلا مكح ةلبقلا لهأل نأل

 .لدعلا لهأ لوق نم اذه

 نم هلصأ ىلع امهنم دحاو لك نأ هريغل سجنلاو رهاطلا يف ةلمجلابو :هل تلق
 .؟عفدي نأ زوجي ال امل هلقن نوك هيف خصت ىتح ،مكحلا يف ةساجنلا وأ ةراهطلا

 ةساجن وأ ،ةراهط يف عنم وأ ةحابإ يف يأر نم هادع امو ،امهيف لوقلا اذكه :لاق

 وأ ءيشلا نم امهبرق يف ةزاجإ نم ةنانئمطالا ىنعم ىلع ج راخف ،امهيلع زاج

 ،لصفلا اذه يف ام عيمج يف رظنيف ،لصألا يف مكح هل ام هيلع بلغت ىتح ،امهدعب

 .أ')ملعأ هللاو ،ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو ،لدعلاب الإ ،هنم ذخؤي ال مث

 ملاعلا خيشلا رعش امنإو ،باوثلا ليزج هللا نم يجارلا باتكلا اذه فنصم :لاق

 هنإف ،هرخف عفرو ،هّرس هللا ستق ،ناهبن يبأ ةماّهفلا دهتجملا ريبخلا بطقلا ةملعلا

 :هل رفغو ،ىلاعت هللا همحر ،هراعشأ ضعبلاب اهعرتخا يتلا هتبطخ هذهو ،هيار ةياغ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةلعتفمب مهبولق ايارم ىفصو هتفرعم رارسأب نيفراعلا رودص حرش يذلا هلل دمحلا

 مهسفنأ نع فشكو ،هتزع لامج ةجهب ءامسأ ىلإ مهحاورأب ىرسأو ،هتفص راونأ

 لامك لالجب مهراكفأ راطقأ قرغتساو هنيئحأ سمش قارشإب ةلفغلا ]٦٦٧[ عانق

 نم هيلإ هب مهشحوأ ام ،هتمحر تاحفن هدوج نئازخ نم مهيلع ضافأو هتمظع

 نم نوفزتملا هرعوتسا ام ةنوشخ اونالتساو ،هتسلاجمب اوسنأتسا ىتح ،رايغألا
 يبنلا دمحم هتمأل رينم جارسو ةلملا بطق وه نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هتعاط

 ٥٢٣. ص هسفن ردصملا ()
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 .هتباحص نم افولا لهأ ىلعو

 هدوجب تلمك ىتح ةديصقلا هذه مظنل هلدعب يل رخس ،عيمجلا ىلوم هللا نإف دعب امأ

 يف حايترالا ةحارو ،حابشألا ميوقتو ،حاورلا ةايح :اهمامت دعب اهتيمسو .هلضفو

 ملاعم صيخلت صيحمت صيحفتو ،حابصتسالا ةاكشم ةجاجز حابصم حاضيإ

 ةةقيقحلا ةقيقح فراعم فيرعتو ،ةعيرشلاو ةقيقحلا ملع دعاوق ديعقتو ،ةقيرطلا

 خيشلا ينثدح :هريغ لاق ةيبوبرلا قحب مايقلاو ،ةيدوبعلا رارسأ ضماوغ راهظإو

 لقعلا يذ حيصفلا خيشلا نب دمحم خيشلا نأ يصورخلا شيورد نب نسح نب ديعس

 هيقلف جحلل هرفس يف ةديصقلا هذه لمح يصورخلا يرشغلا دمحم نب ديعس حيجرلا

 لهأ نم لجر لاقف ؟ةموظنملا هذه لاق نم :خيشلل لاقف ،اهأرقف ،ءاغلبلا نم لجر

 ،بيش هب سيل ذئموي وهو ،َيح وه معن :لاقف ؟تيم مأ وه يحأ :هل لاقف ،نامع
 اهلئاقل دهشو ،اهحدمف لئاوألا رعش نم اهنأ تلقل ۔اذكه تلق الولو :هل لاقف

 :ةعا ربلاب

 سبالخ نادتلاو ةداقملا بعص سراح نادُملاو نيد نيدلا

 سعاسع ًضاضخلاو بيغ خورلاو لكايه ُموسُجلاو ةدج رمألاو

 سكارك اهنم ءاضعألا رئاسلو اهتاذ يف تبكأر تافص اهلو

 سماط ةساكشلل ةهلآلا رون اذإ امهم ةدومحم اهتافصو

 سدانم لوقعلل اهيف سفنلا و اهمالظ 5 اسم رط خسني ُرونلا و

 :سجالع تافصلاو ةحيبقلا يهف اهلقع نع اهيعس درجت اذإو

 سرامم يعذوللا رومألا هبو بكرم داؤفلا يف ارون لقعلاو

 سمانم ضاضخلا ىلإ نهب الك هراونأ نم رارسألا رداصمو

سدانح لاثملا يف هرف لهجلا و حضا و هرف حبصلا ڵظم ملعلا و



 مهلم هيف نمحرلا نم هلو

 تنوك لاجس امهنيب برحلاو

 هبرل عيطملا كب تنعأ اذإو

 ةديرط بزح كيلع تنعأ اذإو

 يفطنت رئاصبلا راونأ كانهو

 اهئامع جالع يف كدهجب دهجاف

 ةنونكم ءىلآل هيف بلقلاو

 بلئارغو بئاجع هيف بلقلاو

 اهرس ةعتسمل بولقلا لك

 اهريونت يف ريبدتلا ةقيرطو

 اهقيقدت يف قيقدتلا قئاقدو

 اهل ةعبرأ تاعاطلا زكارمو

 اهسيركت يف نيودتلا رئاودو

 هنوك رهاوظلا يف رهاظت رطش

 هليصفت يف طين فنص لكبو

 اهم اهيف ملعلا بورض اهبو

 ةنيدم مولعلا عاونأ عيمجو

 هديحوت يف بيترتلا بتارمو

 [٨٦٦]غسواسو هنم كيتأت ةنيرقو

 ُرىجاوهو رطاوخ كاذل هلف

 سبالج تنأ تنأو يلولا ترص

 سياهل دابعلا يفل تنأ كاذبف

 سجانم ليبسلا دصق نع كلت ذل

 سقالم بولقلا ىلإ ءامعلا نإ

 سجابم مولعلل هيف كاذكو

 سناك رثوك توكلملا يفل هلو

 سراوف يهو قحلا تاييلجتل

 سواكتُم عننم باجح اهيف

 سماغمو سكان وه ام قيحمت

 سرادم مولعلل وه نم قر نم

 ُرسيكارم نيملاعلا تالماعدل

 سماعتم اي نيرطش اهب ىنثت

 سكارتم نطاب اهنم رطشلاو

 سكاعتو ذراطت نهل جرد

 سماخ عون نايدلاب ملعلاو

 سكانم دابعلا لامعأ جوربب

سواكتم اهحرش ثالث بتر



 اهرون ثروي نلقيإلا فراعمو

 ةدوهش دوهشلا دوهشم دوهشو

 هناسحإ نم فالطلإلا جذومنو

 اهئانس فطل تأقافلا فئاطلو

 اهلك الك داروألا دراومو

 ضماغ "رس قيقحتلا قئاقحو

 علاطم هيف بلقلا ءامس اهلو

 ةريثك دوهشللاو درف قحلاو

 اهنوك يف اهلكف تانئاكلاو

 هقيقحت نع رايغألا فياثكو

 هنوك يف هب ابوجحم ناك نم

 هل حتفي مل ناوكألا مزال نم

 قيض سفع ريغلاف هريغ عد

 هدِرفت يف رسلا رس فنكلاو

 اهدييقت يف سفنلا ديق مهولاو

 دساف لهج دبرلقتلا دلئالقو

١٨٢ 

 سئافن تازئاجلا تابجاولاو

 :سكار ةقيقحلا يف كلامل امور

 سمارم هيف داهشإلا دهاشمل

 سماعم نينسحملا نينمؤملل

 سئابلا فيهللا بطلا هب ىضحي

 سرابنو رداصم تادراولل

 :رساوك نه توكلملا ملاعلو

 سكاعم سوفنلا نيدايم اهلو

 سكار مج داهشإلا ملاعلو

 سباقم د_يرمللو دوهشلا نيع

 سكانلا لوهجلا بجح اهب بجح

 سناخلا وهف رسلا رس فشك نع

 سداح وه ذإ توكلملا نم رس

 :سباح ةلاهجلا ىدل هيف لهجلاو

 سماش رس د_يرفتلا ديارفو

 سلاخلا وهف صالخإلا قلطم نع

 سما د ل يرل كيكشتلا و نلنلا و



 هنوصم بويغلا رارسأ عيمجو

 هسفن نع ىوهلا ديرجت لصألاو

 هليصحت ىنملاب لصحي تاهيه

 هفصوب حيبقلا فصولا نم جرخاو

 هدوجو دوهش يف كدوجو بيغ

 امنإو كنم سيل كدوجو دهشاو

 هرس قرشي رسلا رس كاذبف

 ابئاجع بويغلا نم كيلإ يدبي

 انفلا يف كلئاقب نعو كنع كينغت

 هسنق ةرضح زعب ترضح اذإو

 هنود ءيش لك كسنأ كيسني

 الكوت ءانفلا راودأ ريدتو

 هطخس نم ابراه ىضرت هاضرو

 هنايع حيسف يف كبلق حيسيو

 اصلاخ أدبع دوبعملل نوكتف

 اهتينفأ ام دعب كتاذ كيطعي

 ام كاذك كنع كنم كدعب دوجول

 يننإ كدوجو ىيف دهشاف بر اي

 سباع وأ رباع وه نم لك نع

 سعاناي اهديرجت هسفنبو

 سراخغم ءانعلل اهيف سفنلاو

 ُرسلاط أقح قحلا فصرو كاذلو

 سدارف زيزعلا زع نم كاقلت

 سكاعتي أنوكم ناك نوكلا يف

 سعاقنم اي قارشإلا قراشبب

 سمالم نوصملا رسلا نم اهلو

 سحام يح ت ذأ و بيغت ىتح

 سلاجم سيفنلا سنألا يف كيلإف

 سراضع داؤفلا ىلع ءاضقلا هبو

. 

 سحا ` ة ت 5 و 4 ر ىا دلع ارود

 [٩٦٦]عسراغم ضاضحللو باجحلا فوخ

 سرا و كمسجو ىندأل ١ نع اده ز

 سنادم نهل راثأ قر نع

 سبال ة `< ہأ آ ذا 4 > ذ

 سماق كدوجو يف كريغ دوجول

١٨٣ 

  



 سجاو ىنإ برقلا لهأ بيرقت يبرقت بيرق اي كبرقب برق

 :هللا همحر .اضيأ هلو

 لدعلا وه لوذعلا مول نع لدعلا ىرأ

 ىتف ىوهلا يف قداص ام ىوهلا قحو

 يشنيف ةاشولا لوق ىلإ يغصيو

 تمدقت ألظافح ظفح ىلع ىسنيو

 ةفلز دعب نم نارجهلا ىلع ولسيو

 ةكرش بحلا يف مار دق نم لك الو

 ىذألا نع ءيرب بلق نع ناك ولو

 هبلقب ىروأ بحلا رون نأ ولو

 ىوجلاب بلقلا رماخ ول ىوهلا رمخو

 ىوهلا نم يجش بص دنأ ولو

 جهنمب بيبحلا جهن نع عار امو

 هؤاعآا ناسللا يف لهس بحلا وه

 ىنملا الو انيوهلاب ال ىمحلا عينم

 هنإ و درف ‘ لنشلطلل هجاهنمو

(١( 

 لخدلا وه بيبحلا لصو ىتفلا دصقو

 لذعلاو موللا هلخ نع هب ىلحت

 لقث هردص يفو رجه ىلع أدودص

 لذج اهل ميدق دهع ىلع أميدق

 لغد هلاغ دقو لاح هل ولحيو

 لكأ هل ذلي وأ برشب ىنهيو

 لدجلا هب دازو ادجو هب ىرو أل

 لحن همسج يف ئسمأ ىوهلا راوأ

. 

 لكعهدصاو لذب هدر امل

 لك هسم الو ال ١ ريغ مار امل

 لهذلا هب َجو لذعلا لهأ جل نإو

 لهس هب سيلو نزح هنأ ىلع

 لبس هلوح نمو ىنأ ىنملا غولب

 لملطلا هبناجف هيف ىدملا خينلأ

 يف دجوي طوطخم ] لاصخلا رصتخم ىلع لامكلا ج را دم نا ويد يف ةلماك ةديصقلا رظنا (١)

 ٦ -_ .٢٠. ص / ٦٠٤ مقر 6 ي ديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم



 اذإ هداصرم داصرلاب فح دقو

 هنأل نوكلاسلا هتفرع دقو

 ىتف ىوس لاصولا لبح لصاو الف

 همعط قاذ ىوهلا مار نم لك الو

 ىمع ىلع أامص بحلا نيقداصلا ىرأ

 امئاد هاركذب سنأ ىلخلا يف مهل

 ادجس نوكبي ناقذألل نوترخي

 انل دجف كيلإ اننه اه نولوقي

 انل انمادقأ ناميإلا ىلع تبثو

 ىشم نم مادقأ ناميإلا ىلع نكمو

 انرودص نبب حرشاو اندخت الو

 انل دج حفصلاب كنم دوج ضحم نعو

 انبونذ لحذل تلج دق لضفلا كل

 اهرمأل بونذلا لمح اندآ دقو

 هراذم نع انب ترزأ انرازوأو

 اوعرضت بيبحلا باب يلع املو
 ةبحمو ىلأ لامعأ و ملعب

١٨٥ 

. 

 لضف هدمص يفو دمص هدصق نعف

 لبخ هسفن يف ناك نم ىلع دوؤك

 لكنهبام لساب يقن يقت

 لعلا هل قار قاذ دق نم لك ال و

 اولسي الف بيبحلا مور نع موللابو

 لحنلا لسعلا اهنود نم ةذل ىلع

 اوليهتايآل اقوش هنوجاني

 لهأ هل اقح نحن ام ال تنأ امب

 لفغ هؤامرص لهجلاف ئده اندزو

 لغي ملف ولعي ناسحإلا جردم ىلع

 اولجي انببابلأل رارسأ راونأب

 لجرلا تز نإ نارفغلاو وفعلابو

 لق النلامعأف انلماع فطللابف

 لخ دلاو هنع انل رصأ انرارصإو

 لبخالوانبتفانبأ دق نآلا هل

 لمُه مهنيعأو قدص ىلع اوماقأ

 لفن هل بدنو ضرف ىلع ربصو



 هل مهلامعأ صيلخت يف نيئجم

 اعدلا يف نيَجم ادج هنوداني

 مهل ةزع يف ًأجرح ال نيديرم

 ىلج دقو بيبحلا هجو مهللا ىلجت

 ىري نمل تافصلاب أروهظ ىلجت

 ىدهلا نم نايب ىدهأ مهل ىدهأو

 ةبيجع لك نوكلا يف مهل ىلجو

 ةقيقح ئدابم تاراشإ يداوب

 رهظم لك ىلجناو ىلجت املو

 امس ىلإ نيقيلا ملع اهزواجو

 ههجو نسح نم ناك نسح لك اوأر

 ةتب هيهاضي ءيش يف ءيش الو

 ىتمالو ميدق مسج الو مساف

 هلالج لج نيعلا دعب نيأ الو

 ةرظنل للجم ءيش يف قبي ملو

 ىمع الو اولضو راع الو اوراغف

 ههجو ريغ مهل مه الو اوماهو

 ةلغ عرف ةلع نم ةعول ىلع

١٨٦ 

. 

 لقص هرثأ ىلع بابلأل لقصو

 اولم امف ءاجر فوخ نع نيعيطم

 لعج مهمه الو الك ءاج ولو

 لقعلا شهدناف لكلا ىَلجم هيلجت

 لقنلا رهظأ ام ءامسألا نم ادبأو

 ولتي هل لالج نم لامج انسأو

 لكلا ىلجناف اهل تارابع ىلجمل

 لصلا عمسي اهب تايفخ يلاجم

 لمشلا عبتجاو ناك قرف عمج ىلع

 [٠٧٦]لظلا خستناو نيعلا نيع تايقيقح

 اولعي هرون نم ناك رون لك اذك

 لدع هل فيكف لاح ىلع لاحب

 لفكالو ىأ نيأ ال ىتم ىتحو

 لثم هل نوكي نأ ىلاعت ًالالج

 لكاي لكلا قرغتساف ةرطخ الو

 لهج الو اوراحو دقف الف اوباغو

 لصف هل سيلو مايأو رهدب

لغ مهب سيلو ضارعأ ضارمأو



 ىفخ ىلع رادت تاساكل برشو

 ىرولا نع ىراكس وحص ىلع اولظف

 هلك نوكلا نع رارحأ سانلا مُه

 مهبولق يبس ريغ نم مهعار امو

 ىمع يف ريغلا نع لب مص لدعلا نع

 ىفخ نمل روهظلاب نيعب ىنأو

 ةلاح لك يف حابشألا نع ىلاعت

 هدوج ضحم نع داجيإلاب داج دقل

 اهرصح ٥ةعلا كردي ال هؤالآو

 ةدقع لحالو لولحم دقعالو

 لصفم لصف الو لوصفم لصو الو

 هل لماع هبالإ لماعالو

 الزان شرعلا ىهتنم نم ةرذ الو

 هنوك ناك دقوالإ نئئكالو

 ىرولل بسكلاو لاعفألا يف قلخلا هل
 ىرب ى رولل ملا ذ ميدق هلا

١٨٧ 

 لبلاو لحلا يه لاح ىلع ًاقاهد

 لدب اهل ام ةريح نم ةرمخ ىلع

 اولز الو ليبسلا اوعاز ام دصقلا نع

 لمج الو ىليلو ىمعن جلت مل معن

 لمس ميباذالو هرقو مهم ال امو

 لمللا سمطناف ى كلا د رلجت

 لكشهل سيلو درف هنإ الأ

 لفك هل لك لكلا مع دوجلابو

 لزج اهلكالأ لق اهب سيلو

 لقع اي هيف هب الإ ةجهب ىلع

 لحلاو دقعلا هل الإ هدهع ىلع

 لصفلا و لصولا هل الإ هلضف ىلع

 لضفلا هل نوكي ًالضف هنم نمو

 لجلاو لعفلا هلعف الإ شرعلا ىلإ

 لصو هل سيلو امزج هنيوكتب

 لصنالو مهس يأرلا يف مهل سيلو

 لبق هلبق ال ودعب هدعب امف



 ل 7 ١

 ي و ي

 طساب قلخلا قزا ر ميحر فوؤر

 روصمو قلاخ ع

 جترم لك حتاف ،ميرك ،داوج

 اهعيمج تافصلا رصح ىلإ ىنأو

 يلو امل ءازج ىطعأ نمل ىطعيف

 هب افخ ال ارهاظ اذه ناك اذل

 هل لق نيبحملل الذع مار نمو

 ىدهلا نع تيمع امل ىوهلا تلهج

 اوأر ام رايعم كانيع تنياع ولو

 امنإو سانأ ىوعدلا رثكأ دقو

 هل لقف مارغلا معط يعي نمو

 مهنوك نيبحملا تامالع نم الأ

 سفنأ ديرجتو سيدقت ديرفتو

 ىنض ىلع ركذو ركف ىلع ركشو

 ىجر ىلع يعسو سنأ الو سنأو

 ىوج ىلع لهجو ثب ىلع دهجو

 ىنغ ىلع رقفو دجو ىلع دقفو

 ةداعل قرخو قفر ىلع قحسو

١٨٨ 

 لجن هلال دحاو .ريدق .يوق

 لدع ملع قداص ‘،ميكح ۔,ميلع

 ضح الو هاعد نم ،بيجم ،بيرق

 لبك الو الك قالطإلا ىلع ليبس

 لذبلا انل ناك هنم دوج ضحم نعو

 لبنلا ىهنلا لهأ هاوهي نأ ورغ الف

 لدن اي ةملالملا كنع عد مول الف

 لبحلا عطقناف تيوهأ ةوه يفو

 لت ال و كيدل مول ال تحبصأ

 لعفلا ةروز نم لوقلا قدص تارامإ

 لجرلا اهيأ اي هيدبأ امل ًاعامس

 اولأي الو بيبحلا يضري ام نوموري

 لسغ الو بونذلا نادرأل لسغو

 لهأ الو لحب لام ههلي ملو

 لز الو قدصو نبأ الو فوخو

 لحك هنيع يف ديهشلا در دهش نمو

 لذ هب سيلو زع ىلع لذو

 لتع الو قحمو قرخ ىلع قهطو



 اهعيمج نوكت تاسهل عمجو

 اقش الو قوشو رمخ الو ركسو

 هسفن لعن هسدق يداوب علخو

 ىجر الو لمهمب لهم ىلع جلدو

 لحارل بجعاف نوكلا رشنل يطو

 ةبحم هيف بحلا لهأ ريقوتو

 ايماح ةلاخنلا جارخإل لخنو

 سفنأو لاحو حاورأل لذبو

 هحورب نضرو ايندلاب داج ولو

 ىضم ام فيك هب ىضري ىضق دق امو

 لتبتم ليان يخس يجش

 ادج هل اهاري ىولبلا ىلع يوق

 هب هل هيف نوكلا عيمج نع ىنف

 ةبحم هيف بحلا لهأ ريقوتو (

 لكن الو اعيمج هيف اهعومجمو

 لكث الو ،وجشو وحم الو وحصو

 لصع اهسحن ىلع ام سدق لعف ىلع

 لبجه الو جييي جاهنمل جهنو

 [١٧٦]لحر الو حيسف لحر ىلع حيسي

 ("ألسرلا ربخأ امك لامعأ ريقوتو

 ("ّلخنلا مكحي هب يقيقح ملعل

 ("اولهنا دق نم لآملا بنج يفو لامو

 لحنهنأ همكح يف ةبيرم الف

 لمد اضرلا ضاير يف يفص يضر

 لخ زئاج قداص يكز ،يفض

 لذج هسفن يفو ىضفأ نإو يضميف

 لغش هل هاوس ءيش يف قبب ملو

 .لسرلا ربخأ امك لامعأ ريقوتو

 كرابم نب دومحم روتكدلا ةبتكم يف دجوب طوطخم ‘ ناهبن يبأل نايقعلا سيافن نا ويد رظنا

 ٢٧. ص ێةصاخلا يميلسلا

 ابناج ةلاخنلا جارخال لخنو ا"

 ٢٧. ص هسفن ردصملا رظنا

 سفنأ و لاحو حاورأل لذبو ا"ا
 ٢٧. ص ،هسفن ردصملا رظنا

 .لخنلا مكحي هب يقيقح ملعب

 لهاذف لآملا بنج يفو لامو



 هتوم لبق ىف ًأبص هب بجعأف

 هنوك ضرألا ىلإ لحم نع ليولا ىكح

 اقداص تذك اذك اذه يف تنك اذإ

 هل لقف لزه بحلا نإ لاق نمو

 نكت نأ كايإو قدص قنت مل اذإ

 ةلالد هيف رابخألاو يآلا ىفك

 مهبحي لضأل عرف هنوبحي

 هريصع رصع ماركإلا ةمرك نمو

 هنأك روهط يهلإ بارش

 ىحضلاب حبصلا ىفط ىتح هرون ىفط

 هبرش بسح هبرش يف ادغ لكو

 هب ىلخلا يف ىهل دق نم ىهل يف ىلح

 هب هجزم نع ملظلا لدع ملظلا نم

 نكت نأ كايإو قدص قذت مل اذإ
 ٢٨. ص ،هسفن ردصملا رظنا

 هريصع رصع ماركإلا ةمرك نمو"

 ٢٨. ص هسفن ردصملا رظنا

 هنأك روهط يهلا بارش ا"

 ٢٨. ص ،هسفن ردصملا رظنا

 لسغ هّسع نإو يح هتوم يفو

 لحم هنأش نمو لشسد هنأش نمف

 لبس هب مارغلا كاوعدف الإو

 لزه هب سيلو ةج هنإ الأ

 ا'"لذج هل سيل بحلا نيلئاقلا نم

 لقم هل ناكو بقق اذ ناك نمل

 لصأ هل عرف راشأ مهتاعاطو

 (")ّلفح هقال دق دفحلا رصأ رصع ىلع

 ا""لبو هضرأ يف تلق ال ةضرف ىلع

 لفط الو اراهن ىحضأ ىفخلا ليلو

 لشثلا ىوهلا يف ىهنلا تاذاذل ىهنأو

 ولحي أمرغم هناح يف هناحلأب

 للطيهلا يمتري هملظ نم هملظ يفو

 لذج هل سيل بحلا نيلئاقلا نم

 لفحلا هقال دق لقحلا َصأ رصع ىلع

 لبو هضرأ يف بلقلل ةصرف ىلع



 هلين مار نمل ىمظعلا ةمعنلا وه

 املاس هافاوف ىفو نم معن ايف

 هسوؤك هيلع تراد نمل ىبوطو

 هبرشل اميدم هيف الغاو نكف

 هنإف ارجح لاق دق نم يأر رذو

 هنوك لحلا يه ض أ يف لحلا وه

 هدرو مار نمل بذع دروم معن

 هضوخ مارام ميللا ك هنكلو

 ارئاس حاس هجوم يف نمل ائينه

 هرحب رعق يف تام دق نمل ىبوطو

 ىنع؛٠لوأ بحلا اذه نإ الأ

 هل لقف مارغلا ارح هعال نمف

 همكح ناك ىوجلا ران يف تام نمو

 مهنإف ىتوم هالتق نبسحت `١ل و

 لذر هلان امو ناميإ نابيب

 لذج ىدرلا يف ىدرلا تحت هدري ملو

 اولحت هراشأل رارسأ بيط ايو

 لغولا همار نمل هيف اذبح ايف

 لخ ىدهلا يف هل ام لاخ يأرلا نم

 لطب هل فالخلاو حيحص اذهف

 لهك وأ ر مللح ام هدرو نعو

 لضف هصاغ الو لطب نع زجعلا وخأ

 ليي الو لض هاوهي نم لظ يفو

 لفسلا هرحب يف ءرملا ماقم ىلعأف

 لتقهرخآو ىولب هطسلأو

 لحن هل اذه بحلا لهأ لوق ىلع

 لط هسفن ىوهلا يف نكلو اديهش

 ")لتق مهلان امو ءايحأ لتقلا ىلع
 ايهنقتأ و اهغلبأ و ٥ راعشأ دوجأ نم يهو ء ا" رغلا ةديصقلا هذه ،هللا همحر ۔“ اضيأ هلو

 ايفاك احرش اهحرشو ،جهملا ةايح اهامس دقو ،ينابملا ةليلج ،يناعملا ةقيقر ،اهانسأو

 :يغبني ام ىلع

 )١) ص هسفن ردصملا يف ةلماك ةديصقلا رظنا ٢٩٢٢.



 يننإف يلوق هللا يف يخأ نّيبت

 يهنلا يلوأ مومع يف افرص هيدهأو

 يتقيقح يتاذ ناك بيرق ىنأو

 ةميمذ تافصلا حبق ىلع اهارأ

 ةلاهج نع ىقتلا يلقت ىمعلا نوكل

 ىرولا بذجي ىوهلاك ارمأ لهجلا ىرأ

 يذلا لهجملاو ءامييلإ همهملا وه

 ىجس هلهأ ىلع يجوجد ليلك

 لضعم لهجلاب لهجلا نإف نيبت

 هلهأل حيبقلا ءادلاو يزخلا وه

 نيهب سيل رمألا نإف هتنت

 الماع هل ملعلاب نكو ملعت

 ىسألاف رونلاف نيرادلا يفآزعلا وه

 همورت اميف لهجلا لوف ال و

 ىدرلا نع تيده امهم نبضغت الو

 الهاج دمحلاو دجملا لاني ىنأف

 ىجس هلهأ ىلع يجوجد ليلك ا
 ٦. ص كسفن ردصملا رظنا

١٩٢ 

 ىبتعلا عم هلإلا تاذ يف حصنلا ىلع

 ىبرقلا يلوأ مومع نم صوصخ يف اذك

 ىبأت نإو ايب ىرحأ هب يسفنف

 ابأد ىدرلا ىعسمب ىعست اهؤس نمو

 ابرلا طخسي امب ىضرت ىوهلا عبرب

 ابنج مهنم ةطرف نع ةطرو ىلإ

 ابهن همع يف ءامهدلا تهات هب

 ()ابدجلا هناعيق ءاهيت ىلع اولضف

 ]٦٧7٢[ ابأرلا هوأث نلبقي ال امبر معن

 ابهل اهسلئباي ءايهدلا ةوهلا وه

 ابدن أبدتنم سفنلا صالخ يف نكو

 ابلغ ىلع اذهب يفشي ىمعلا كاذف

 ابو همار نمل أقح ىذألا ليزم

 ابرس همسأ نمك رسخ ىلع ىدرتف

 ابجللا جهنملا قرطتساو ىدهلا قيرط

 ابجع ىهذز لخبو ربك اذ ناك نمو

 ابدجلا هبابعت ءاهيت ىلع اولضف



 ادساح ناك نمو أديبرع ناك نمو

 هب ىتأ ام ذخ هابأت ال قحلا ذخ

 اهلهج نير نم سفنلا تيده سقف

 اهجازم نع اهديرجت ىللإ ردابو

 ةقيرغ نيقي نع اهارأ ينإف

 اهتافص يف اهفاصوأ نم ناك دقو

 ةز ح "ةلذ ةايح تومك -[

 هسفن لذ يف ءرملا زع ناك اذل

 اهبرل اهنم رقفلا يف ىنغلا ناكو

 اهب اهتأرم لقص نع ڵنلفغت الو

 اهلويه نع اهب اهدرجي مل نمف

 اهئامس نم ىقتلا سمش تروك نإو

 ةلالض يف ىمع نع يشمتف يستو

 اهنيح لبق اهنير نم تيلج نإو

 اهروص رون اهقافأ يف رذ نإو

 هنحلو باطخلا ىوحف يف بطخلا يه

 ىسر دقو جاجألا حلملا اهرحب ىغط

 هلسن دعب هلامسأ نم لس اذا

١٩٣ 

 ابض ىصش ضيرم بلق اذ ناك نمو

 اّبح ادغ ديعب وأ ودع بيرق

 ابنذلاو باذلا هب قحبت الجاع هب

 ابحس اهجاشمأ مي نم اهجارخإو

 ابطع ىلبلا رحب رعق يف اهحبق ىلع

 ابل ىعد ًاعرش سكعلا نوك سكعلا ىلع

 دبغ ءانغ رقفو اق ةرضح ة

 ابأج هل ةايحلا نوك اهتوم يفو

 ابقعلا يف بغلا ٥ذمحت هيلإ ردابف

 ابره اهفاصوأ رسأ نم اهصيلختو

 ابجشهبًرمتأرم اهرمأ نكي

 ابرغ اهقرش اذك أرفك اهرهك نكي

 ابج هرعق يلي بج يف راهنتف

 اغ ىدهلا سمش راونأ اهب تلجت

 ابه ىركلا نوكو أرفك اهرهك نكي

 ابطخ هلاي يهد دق رحب رحبلا يه

 ابسر هرعق يف ناجرملاو رلا هب

 ابحد اهروهيب روجيد هرون ىرص



 هرحب تحت هرشق يف يقب امهمو

 ةجد فادضأب ارد هب بجعأف

 ارداق ناك هجارخإ ىلع اذ نمو

 اهرمأ سفنلاف هللا يف يخأ رصبت

 اهنأك يرفلا بعصلا بكرملا يه

 اهنإو حومجلا ىطرملا ةرسجلا يه

 اهلك فيلاكتلا اهلمحي مل نمف

 اهدارم نع اهدرو يف نكي مل نمو

 هعسو يغلا نع اهنهني مل نمو

 اهرانم يف اهب اهرَصبي مل نمو

 اهمارم نع اهل اعنم اهَّمز نمو

 اهب هل أمور عرشلا عقن مأ نإو

 اهخاقن نم اهل أظمل اهقاذ نإف

 اهلهن دعب اهبنع نم اهلع نلف

 هحوب تاقيقحلا رحب يف صاغ نإو

 اهتانص نم هفصو يف افص امهمو

 هسدق راغ امس ىف أموي راغ نإف

١٩٤ 

 ابصح اهناجرمو أجاج اهًرد لحي

 ابطر ىوهلا رحب رعق يف هينيرق

 ابطادع نم ىدغ امزج هجاومأل

 ابثشثخ هلك مقلع ئ بو يدر

 ابخ اهّإ يمتست صوصأ يلطم

 ابغو هسفن يف ناك نم ىلع نورح

 ابك اهنتم نع هتدرأ اهمغر ىلع

 اد ىذبلا يف هب تبد أدئاذ اهل

 ابأر هب تاكلهملا يواهم يف توه

 ابلس اهباجيإو أبرو اهبأر نكي

 ابص اهتميكش تناك نإو اهدقي

 ابكس اهراهنأ لهنت ةوبر ىأر

 ابيصلا نم ًاقاذم ىلحأ اهقوذ دجي

 ابصخ اهعاوقأو ابطر اهدوع دعي

 ابرأ هناجرمو ىفضأ ةرد دجي

 ابذع اُنجآو أيرأ اهبرش لحي

 ابحُي اهدعب امب ىنفي هسفن نعف



 هضور فشكلا جردم يف تجردأ نلف

 هب هل أمور ناوكألا قراف نإف

 ىرولا رظني مل دوهشملا دهاش نإف

 اجر ىلع فوخو رشن ىلع يطو

 ىمع ىلع فشكو قتف ىلع قترو

 هب ىرج دجول دهج ىلع ىنضيو

 ىرسلا مئاد ىرعلا يف يرجيف يضميو

 هبل بحلا لتبا دق ىوجلا ريمس

 هريغلال هل أمور هسيع ىدح

 اهجورم يف اهب اهنم الفلا بوجي

 هل ادصاق هدمص يف لزي املو

 هب هل هاوس نع هاوه يف ىنف

 هل هريغ نع هارسأ نم ناحبسف

 هتاذل تافصلاب أروهظ ىلجت

 هشرع رون هشرف يف هل ىلجو

 هغصو طاسبنأ يط يف هفصو ى وط

 هرس تالامكلا راونأب ىلجو

 ابسي هب أرون فشكلا ايارم يف ىأر

 ابرقلا يضتقت هبر نم ةرضح لصي

 ابلقلاو سفنلا شهدي ام ىري دق امل

 ابهل ىلع يرو طسب ىلع ضبقو

 ابعش ىوط عدصلا لصف ىلع لصوو

 [٣٧٦]ابحخ هتح يف دادزاف هبح ىلإ

 ابص هرس يف ًبصناف ىرس سل

 ابرتلاو بلقلا ةرمج نم ىوهلا باذأ

 ال يعد امهم بحلا ضور رهظ ىلع

 اببضُه اهجارعمب اهنع اهجوأ ىلع

 ابكرلا هب خيني ىتح هداصرمب

 ابصع هروغ يف رايغألا نع عو

 ابرش هرارسأ راونأ نم هالوأو

 ابيش اهرون نم كلندناف هروط ىلإ

 ابجحلا قزم هسدق يف هسفن نعو

 ابار هءابوح ناك بوح لك نمو

ابطق ىلعلا ءامس ىلعأ يف هامسأو



 هدو لايرج تاساك نم هاسروأو

 هل افص ذإ هلاب ايارم ىفصو

 هنانج فيثكلا نيرلا نم ىقنو

 هبلقب مولعلا عيباني ىرجأو

 ىضم امل هاضتناف هاضتراو الأ

 هلادغ يضر بح نم هاأبوطف

 اهتانص نع هسفن يف نمل ىبوطو

 هسفن ءاجوه هالوم ىلإ ىخرأو

 اهب ىقتلا ىقرمب ىقري لزي املو

 هرهدل يهاودلا ىقلي ةوق ىلع

 ىري ةصغ مكو ىقلي ةرمغ مكو

 هرمأل دافعلا مار نمل ىلأو

 ("أأبرتلاو برشلا هب هاسنأف اساول

 ابصن هناقيإ ناقتإ ىوق ىوقو

 ابقن هل ىرفأ صالخإلا ةورذ يفو

 ابهو هرس يف فشكلا هيلإ ىدهأو

 اببه هل ايهنم لكلا تانئاكلا نع

 ابأ ىقتلا ثيغو ئرَم ىدملا رانم

 ابجه ىلجناف هبلق ىلجو ىلخت

 ابرض ىرج دجول دجو ىلع ادجم

 ("ابحن ىضق نإ اقشلا فوخ اضرلا موري

 ابصن يهأ نإ هباص وأ هباص نمو

 ابرح هل نامزلا ناك نم مغر ىلع

 ابصغ هدم ى ذلا مزج ىلا اليبس

 ابرشلاو برشلا هب هاسنأف ًاساول هدو لايرج تاساك نم هاسواو ()

 ٠ ١ ص هسفن ردصملا رظنا

 اهب يقنلا يقارمب ىري لزي املو ا"
 ١٠. ص هسفن ردصملا رظنا

 ابحن ىضق نإ ىقشلا فوخ ىضرلا موري



 هرمأو بص رهدلا ديرك نل ىلب

 ىرج همكح ىأر مزج ىلع نكلو

 هفورص ىنأف برق ىلع ىنفيو

 ةي نع هأر اشسلو

 اضرلا ىلع نامزلا تائينه يف ىضم

 هركذ تحت هركش يف هرمع ىدم

 نكي ملو هيلإ أموي تفتلي ملو
 ةقيقح هآر دق هارأ ينارأ

 اضرلا ىلع نيقيلا تاماقم يف يوث

 هب هلل أديرم هالومل ديمع

 عديمس نم اذبحاي هل ائينه

 نكت الو كاذ هللا يف يخأ اي نكف

 ةلاحب ىقبي سيل ءيش لك رذو

 ىتفلا كلم نإو يلبي املك معن

 اهنإف اهعدف ايندلا كلذ نمو

 هبرل قيضملا رملا كرتي نمو

 هنأك ني

 هنأك نيقي نع هآر املو ()
 ١١. ص هسفن ردصملا رظنا

 )١( ابزأ يف نيرأ رم هرم ىلع

 ابرحلا نم ابرأ نيولتلا ةلم ىلع

 ابحُي يذلا ىقبيو ىننأ الب ىقبتس

 ابرأ ىمضناف هرم يف يهأ يبح

 ابتر هرمأ نم هالوأ دق ناك نإو

 ابغر ىعد بحل اقوش هروكذمل
 ابركلا فرعي ةضع نم ةضم ىلع

 اجي اذإ بارسلاب ينإو أبارس

 ("ابهر اهلاو هريغ نع ىستناف ىسن

 ابغن هبح يف هالوأ يذلا بعي

 اتتهل يصعلاو َيفح :ئف ص

 ابرس انمآ الو لاح ىلع ًاطونق

 ابحص هلل ىقبي سيل اميف ريخ الف
 ابقر هنأ همكح يف ةيرم الف

 ("أبلج هل أكاله لاح ىلع يهاضت

 ابحر ةلزنمب ىلحأ افص ام دجي

 ابحسلا هبشي هرم يف ةعرس ىلع

 ابهر اهلاو هريغ نع ىشتناف يشن ىضرلا ىلع ىلع نيقيلا تاماقم يف ىلب ا"
 ١ ١ ص ۔“ هسفن ردصملا رظنا

 اهنإف اهعدف ايندلا كلذ نمو ا"
 ١ ١ ص “ هسفن ردصملا رظنا

 ابلج يذك ًاجاله لاح ىلع يهاضت



 ابصع اهدادعأ جوهلا تالمعيلا نم اهنأك اهذخ ل دمحب تتتو

 :نافلخ نب انهم عرولا ديسلا
 :ىلوألا علطم ،نيتيميم نيتيثرمب يفوت امل ،هللا همحر ،هتيثر دقو :فنصملا لاق

 ا"موجنلا هوجو يف ردبلا فىخ مولعلا سمش نويعلل تفسك
 :ةيناثلا علطمو

 ا" )همومه رودبلا اهمساقت نيع اهموجن مولعلا سمش ىلع تزثن

 ريصب ،نينيعلا ىمعأ ناك هنإف ،ريقفلا ليكولا ،نافلخ نب ريهز وبأ عرولا ديسلا

 اذإ ناكو ،لفاونلا ىلع البقم «ضوفلل ابظاوم قذاح اهيقف أكسان فيفع ،بلقلا
 ءاش ام يلصيف ،دجسملا ىلإ عجر ليللا فصتنا نإف ،هتيب ىلإ عجر ،ءاشعلا ىلص

 نذؤملا نأ اذإف ،ميركلا نآرقلاب هتنم الت ت غارفلا دعب هسرادتف لفاونلا نم ىلاعت هللا

 ثكميو ،ةالصلل رضح نمب يلصيف بارحملا ىلإ ماق ۔ةالصلا ترضحو ۔رجفلاب

 نور قيف ةةعامجلل ههجوب لبقي مث ]٦٧٤[ هللا ءاش ام ءاعدلا يف بارحملا لباقم

 تغزب اذإف ،نآرقلا ةءارق ىلإ عجري مث ةةحلاصلا ةيعدألا نم هللا ءاش ام لكلا

 مث .ىحضلا ةالص ةعامجلا نم رضح نمب يلصيف ،بارحملا ىلإ ماق ،سمنشلا

 كلذ نم ةعاس ردقب ثكميو هلكأي نأ نم ىلاعت هللا ءاش ام لكأيف ،هتيب ىلإ عجري

 اذإو اهافش باجأ اهافش لأسي اذإف ،ىوتفلل دقعيف دجسملا ىلإ عجري مث ،راهنلا

 هل هتءارق متأ اذإف ،هيلع اهؤارقي نأ هتذمالت رمأ ،ساطرق يف ةروطسم ةلأسم هتفاو

 هعمو ،لاؤسلا متي ىتح ،بتكي ذيملتلاو هيلع يلميف باوجلا بتكا :هل لاق ،ئراقلا

 ٦-١١. ص هسفن ردصملا يف ةلماك ةديصقلا رظنا )

 و ةيبدألا قيزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ريغ ةروكذملا ةيثرملا نأ نيبت قيقدتلا و ثحبلا دعب ("

 .ةدوقفم ىرخأ لامعأ هل نأ دكؤي امم ةةطوطخملا و اهنم ةعوبطملا ةيخيراتلا

 و ةيبدألا قيزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ريغ ةروكذملا ةيثرملا نأ نيبت قيقدتلا و ثحبلا دعب ا"

 .ةدوقفم ىرخأ لامعأ هل نأ دكؤي امم .ةطوطخملا و اهنم ةعوبطملا ةيخيراتلا

١٩٨ 



 هتفاو اذإ الإ ،رتفي ال ةدحاو ةريتو ىلع هقفلا بتك هيلع أرقي ءاهقفلا نم رخآ لجر

 ام ىلإ اعجر ،باوجلا هيلع ىلمأ اذإف ،لاؤسلا هيلع أرقو ،ةءارقلا نع تكس ةلأسم

 ىتح دعقيف هتيب ىلإ عجر ،راهنلا فصتنا اذإف ،اهل عامسلاو ةءارقلا نم هيلع اناك

 ناكمل دعق ،غرف اذإف ،ةعامجلاب يلصيف ،دجسملا ىلإ عجري ذئنيحف ،رهطلاب نذؤي
 اذكهو هتيب ىلإ عجري مث ،رصعلا ةالص ةعامجلاب يلصي ىتح ،باوجلاو ةلأسملا

 ابأ ةماّهفلا بطقلا ةمآلعلا ملاعلا خيشلا نأ ،سانلا ضعب نم تعمسو ،هجهنم ناك

 نب انهم نم نآلا هوسمتلا ،نامع نم ملعلا مدع اذإ :لوقي ناك هللا همحر ‘،ناهبن

 نزحف هلبق تام ،ريهز ىمسي دلو هل ناكو .ال مأ كلذ لاق هنأ ،ملعأ هللاو ،نافلخ

 ينثت٬ ةريسلا نسح ةقيلخلا دومحم وهو ىًانينس هدعب شاعو ،أديدش انزح هدقف ىلع
 يف لخدي .ريبك فيرش باتك وهو (رابآلا بابل) باتك فنصو ةنسلألا هيلع

 دوهشم رازم هربقو طسوألا اهيداو حفس يف ربقو ،طقسم ةدلب يف يفوتو ،نيدلجم

 :ارعش امهنم ةيميملا ةديصقلا علطم ،ةيئارو ةيميم نيتيثرمب يفوت امل هتيثر دقو
 ملظم ةيزرلا نوج نم وجلاف مليعلا ضاغ ردبلا رينملا لفأ

 مطلتو ميهبلا دخلا شمختو اهدادح لويذ يف رثعت ضرألاو

 مطحتت ىسأ تداك بكانمب هشعن لقوت امل مهتمش ول

 (هاوضق نيذلا نأ ىلع ممع نم كاشنا يذلا يحلاو تننظل

 :ةيئارلا ةديصقلا علطمو

 ُرحبلا مليعلا ىدرلا ماكحأب ضاغو ردبلا لفأ دق فرطلا عومد موجن هذه

 ("٬رذع الف الإو رذع نم كمجرب ىضق نإف ليمجلا ربصلا يمج راف الأ

 ةيخيراتلاو ةيبدألا قيزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم ىيف اهنم أتايبأ انل اظفح ،ةطوطخملاو اهنم ةعوبطملا

 ةيخيراتلاو ةيبدألا قيزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ربغ ةديصقلا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب (")
 .ةطوطخملا هذه يف يناثلاو لوألا نيبلا اهعلطم نم انل ظفحو ،ةطوطخملاو اهنم ةعوبطملا
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 :يصورخلا سيمخ نب دعاج نب رصان دمحم وبأ
 لماعلا ةمالعلا ملاعلا خيشلا نب رصان دمحم وبأ ،ةماّهفلا ريخلا ةمالعلا خيشلا

 .روكذملا هللا ةمحر يف انيب بسنلا ةءاقبو هللا همحر ،ناهبن يبأ ينابرلا بطقلا

 بحي ناكو ،فينصتلا ىلع لبقم ،ةمج مولعلا يف ننفتم اذه رصان دمحم وبأ ناك

 يف أغيلب اضيأ ناكو .ملعأ هللاو ،لوقلا رثكأ ىلع اهفرع امبرو ،اهتعنصو ءايميكلا
 يف ]٦٧٥[ هيفكي ام هدوجو عم أعناق ،مولعلا نم ةلمجو تامسلطلاو كلفلاو هقفلا ملع

 ىلع لام نم هدي يف امب لخبي ال ،هل ميخفتو سانلا عم لالجإ عم ءارقفلا يز

 يف فّئصو ،أنامز هيبأ توم دعب نامعب ثكمو ،لأسُي مل وأ كلذ عم لأسي ،سانلا

 ىلع درلا يف نيبملا قحلاو نيمألا) باتك هفيناصت نمف ،ةريهش ابتك ثكملا كلذ

 ملعلا وه صالخإلا) باتكو ،(ىراصنلا ةلأسم باوج) باتكو ،(نيفلاخملا

 كحم) باتكو ،(رابجنز لهأ ةغل يف رافسألا أدتبم) باتكو ،(ملظلا نم صالخلاو

 ملع يف فشكلا ًأدتبم) باتكو ،(بيرقلا وحنلا يف بيذنهتلا) باتكو ،(راعشألا

 باتكو ،(كولسلا مظن) باتكو ،(ةمكحلا يف ىفطصملا ناويد) باتكو ،(فرصلا

 جارس) باتكو ،(جرابزلا ملع يف ج راعملا) باتكو ،“(ىضترملا ةياهنو ىنملا ةياغ)

 .(ةنونكملا لاكشألا يف ةنومضملا ةلاسرلا) باتكو ،(قافوألا عضو يف قافآلا

 يف تاساركلا ىهتنم) باتكو ،(ةيقفولا عاضوألا يف ةيقيفوتلا ةلاسرلا) باتكو

 باتكو ،(ةيناحورلا حاورألا ريسفت يف ةيسدقلا فراعم) باتك ،(تايضايرلا رارسأ

 ناينبلا صاوخ يف يلعلا رتسلا) باتكو ،(ةنونكملا رارسألا يف ةنوصملا ةلاسرلا)

 هيبنتلا) باتكو ،(مركملا رجحلا ريبدت يف مظعألا زسلا) باتكو ،(يلحاوسلا ريبدتلاب

 زييمت) باتكو ،(يبللكلا اريمع ةلاسر)و ،(زوفلا ةلاسر)و ،(ىفطصملا ناويدل

 ىلع نم ءامسأ تمظن ،ةروكذملا بتكلا هذهو .(لاملا انف نم ريخ لاحلا ةمالس

 .ارعش داحألا

ماقأف ،رابجنز ىلإ ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس نب ديعس ديؤملا ديسلا بحص مث



 مث ةدم اهب ماقأف .رابجنز ىلإ عجر مث ةليلق أرهشأ ةكم ىلإ عجر مث ،ةدم اهيف

 ىدامج رهش نم نيرشعلاو سماخلاو ةعمجلا موي وهو .ريطم مويب اهيف يفوت

 ضعب هلأس دقو هتابوج نمف .ةنس نيتسو نينثاو ةنس نيتئامو ةنس فلأ ةنس ىلوألا

 :سانلا

 يف امكباوج ىلع اذهو ،ناخيشلا اهيأ امكباتك ينلصو :ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 كلاه نم هتيصو هعم تدجو نم نع ينلأس نمل ،امكيلإ لصو يذلا باوجلا

 ال اهنأل ،اهتوبثب نومكحي ال ءاملعلا نأ نالفل ينالفلا هتيبب نالف رقأ :اهيف بوتكم

 ءابلا اهلباقت ةيصولاو نأ هلباقي رمألا نأل ،مات ةيصو ظفل الو ،مات رارقإ ظفل

 هدلو رمأيو ،اندلاو لمعي ناك اذهبو ،لمعن يذلا هبو ،انباوج وه اذه ،معنف ةدئازلا

 اذكهو ،هنم ءاش نمل مهاياصوو 0سانلا تارارقإ بتكي ناك هنأل ،اذهب هربخيو ،اهيف

 دقو ةةيعرشلا بتكلا يف ءاج امف ظافلألا ماكحأ هيف اباتك عمج دقو ،اندلاو فيلأت يف

 ىتأ اهنم ريثك يفو ههتبثأف تباث ريغ ريثك يفو ،هلطبأف اتباث هدجو امم ريثك يف ةر
 ىلع اهلك ةعيرشلا ناك ولف ،رظانلا مهوتي ام ريغ ىلع هنأ ،ليوأتلا هجو ىلع هب

 ناصقن لمكي امإو ،هيلع درت امم رخآلا ءاجر لوقب اذه لاق امل ،امومع اهرهاظ
 ءيشلاب تارارقإلا ضعب ماكحأ نم ةعيرشلا بتك يف ءاج ام امإو ،هحاضيلإب نايب

 :باوجلا نوكيف ،نالفو ،نالفو ،نالفلو ،نالفل ءيشب ناسنإ رقأ الثم ناك اذإ هنأ

 مهلك سماخلاو عبارلاو ثلاثللو ،هثلظ يناثللو هثلث لوألل :ماسقأ ةثالث ىلع اذه مسقي

 ،ءابلا فرحب اذكب رقأ روكذملاو .ريثك ةعيرشلا بتك يف دوجوم هلاثمأو اذهف ،هثظ
 تلخد نم ىلع ماللا ماكحأ نايب دارملا امنإو ،ءابلا ماكحأ نايب انه دارملا سيلف

 هل زاج امك ءابلا ماكحأ كرت هل زوجيو ،واولاب افوطعم اهدعب ءاج نملو هيلع
 ةحصب يفكي ال ،نالفل اذكو ،اذكب نالف رقأ كلذك هنأل .هحاضيإو بسنلا ماكحأ كرت

 عضاوم اهلف ءابلا ماكحأ نايب امأف ،هريغ نايب دارملا نأل ،هنايب كرتبو رارقإلا
 ماكحأ كلنك بتكلا يف ءاج وأ ،اهماكحأ لمهأ ءاملعلا ضعب ناك نإو ،اهريغ

 ىلإ ةمسقنم ]٦٧٦[ ةعيرشلا لصأو ،اهيف هدنع ام حضوأو ،هدعب ءاج دقف ،ةيصرولا
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 هيف زوجي ،يأرلا نم رخآ مسقو فالتخالا هيف زوجي الف ،نيدلا نم مسق ،نيمسق
 ءرملل زوجي الو .هفالخب لاق نمل ةئطختلا الو ةنونيتلا هيف زوجت الو فالتخالا

 ،قحلا ىلإ برقألاو حصألا وه هنأ هنيح يف هاري امب الإ ،لمعي نأ مكاحلل الو ملاعلا

 مكاحلا امأو ،امهاوتف يف هيأرو هلوق ةعاط سانلا مزلي نأ ،مكاحل وأ ملاعل زوجي الو

 ام ةعاط نيمصخلا مزلي نأ هل زوجيف ،مهيلع همكح ةعاط سانلا مزلي يذلا لداعلا

 هيلع مكحي مل نم الو ،هاوتف ةعاط الإ ،هب مكحي يذلا ،هنيعب ءيشلا يف امهيلع مكحي
 نم ةيصولا يف ةلأسملا هذه نأ كش الو ،هظم ناك نإو ،هب مكحي مل ۔ءيش يف

 نم أدحأ نأ ملعأ مل ،هيف يباوج ناك اذإو ،اهب نونيتلا زوجي ال يتلا يأرلا لئاسم

 ولو ،فالتخالاب ملاع ينأ ينعي ملعي نمف 3 اقداص تنك اذإ اذه فالخب لاق ءاملعلا

 نمف قدصلا نم يسفن يف امب تيكحو ،ملعأ مل انأو ماع فلأ ةئام اهزاجأ دق ناك

 باتكلا فلؤم هلأس هنأ ديعس يبأ خيشلا عماج يف دوجوم سيل وأ ؟مول يلع عقي نيأ

 لاق مث ،افالتخا كلذ يف ملعأ الو ،هنع ىكح اميف :لاقو ،اهيف هباجأف شةلأسم نع

 ىتأ و ،ليواقأ ةثالثب اهيف ينباجأف ،اذه لبق ةلأسملا هذه نع هتلأس دق تنكو :لئاسلا

 فرجب اذكب نالف رقأ ،اهتبثأ ًأدحأ نأ ملعأ مل نآلا ىلإو ،اهيف هباجأ يتلا ليواقألاب
 هيلع ري ملو ،همسر ارثنو امظن كلذك ةعيرشلا بتك يف دوجوم ناك اذإو ءابلا
 دجاو ريغ ينإ الو ،يمعب هنع انأ امف ،ءابلا ماكحأ نايب يف كلذ دوجو امنإف ،دحأ

 هيف سانلا مولأ الف ،هب لمعي مل وأ ۔هب لمعأ نأ يعم حص امب الإ ىتفأ الو ،هل

 نأل اهنيح يل نبي ملو ،ضراعملا ةلاقم ترظن دقو .نيدلا نم ال يأرلا نم هنأل

 رقأ لاق اذإ ،را رقإلا يف ذ نأ ةملك يف ءابلا لوخد يف نيملسملا نيب ءاج فالتخالا

 فيكف ،مهضعب هتبثأ و مهضعب هلطبأو ،اهتوبث يف ءاملعلا ضعب نبجف ،نأب نالف

 هلوقب رقملا ةفاضإ ءاب لوخدب رارقإلا ءاملعلا ضعب لطبأو ،هنأ هدعب تأي ملو ،اذكب
 الف ،ًأثراو هل رورقملا ناك اذإ اميس الو ،هتيبو هلام ءاهلا لوخدو ،يتيبو يلام الثم

 ماكحأ يف نوملكتي ،اذه ىلع ظافلألا نم دوجوم ةريثك بتكلا يفو ،مهرثكأ هنوتبثي

 ىلع ءايلاو ءاهلا ماكحأب عضاوملا كلت يف ]٦٧٧[ نوملكتي الو ،رارقإلاو اياصولا
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 يف هيف اوملكت دق رخآلا نوكرتي الو ،هيف نوملكتي ماكحأ عضوم لكل نأل اذه

 الف عامجإلاب تتبثأ اذإ رومألا نأ ،كلن لاطيإ يف مهل يعادلا ببسلاو رخآ عضوم

 الو خعامجإلاب هدي يف امب ىلوأ ديلا وذف .هم عامجإ الإ عامجإلا نع اهجرخي
 زجي مل فالتخا هنع هجارخإ يف ناك نإو هجارخإ يف ةهبش تماد ام هنع هجرخي

 مكاح نم مكحب الإ ،هنم هجارخإ يف مكحلا زجي مل فالتخا دنع هجارخإ يف مكحلا

 هنع هجرخي همكح نأ عامجإلاب كلذ نأل ،هيف فلتخملا يف همكح سانلا مزلي ،لدع

 .هنأ مكحب هجرخت ةيصولاو ،عامجإ هيفو ،هتثرو يف هللا مكحب نوكي دق ثاريملاو

 مامت ريغ ىلع ،هب اومكحي نأ ءالؤهل زوجي نيأ نمف ،اهيف فالتخالا طورشب نكلو
 أايهب هللا مكح دق يتلا مهماكحأ سانلا اومزليو ،اهيف فالتخا ال يتلا طورشلا كلت

 نمو ،ةهبشلا اهيف ءاملعلا عم هيف تعقوو ،متت مل طورشب اهمامت يرابلا قلع ماكحأب

 نّيبملا مث ،ءالؤهل هيف فلتخم يف همكح سانلا مزلي نأ اننامز يف مويلا هل زوجي

 هذه ىلع ةقرولا هذه لثم يف هب رقملا نأ يدنع قحلا لب ،ديعبلا لالضلاو

 نإو .اهطورش عيمج لمكت ىتح ‘اهيلع لمع الو ،ثارولل عجار وهو ةروصلا

 كيف فلتخملا يف مكحلا هل زوجي يذلا يف اهزيجي امنإف ،اهتوبث ءاملعلا ضعب زاجأ

 امأو ،هعم حصألا وه هنإو ،أقح هآر اذإ ،هسفنل رظني نأ همكح ةعاط سانلا مزليو

 وأ ملاعو ضاق نم اهتوبث سانلا اومزلي نأ مهل زوجي نأ تاهيهف ،اننامز لهأل

 زوجي الف ،مكحلا ميلست نم ثراولا عنتماو ،هب اومكح ولو ،مهمزلي مل اذإو لهاج

 ،كلذب هيلع همكح نمو ،هل بوتكملل هصلخي نأ همزلي هيلع موكحملا الو ،هربج

 ملاظ مثآ لاض وهف ،هيف فالتخا ال يذلا هللا مكحف ،ىضر ريغب همكح همزلأو

 ةرهطملا ةعيرشلا يخأ ايو يخأ اي نيأف ،يأرلا عضوم يف ناد هنأل كلاه ثراولل

 نيذلا .عاعرلا حبقلا ءالؤه نم ءاهلا رسكب اهريغل ةرهطملاو ،ءاهلا حتفب اهتاذ

 نوبعلي ال مه ةقيقحلا يفو ،ناجلوصلاب نابشلا نايبصلا بعل نايدلا ةعيرشب نوبعلي

 أولع هتعيرشو ،نمحرلا هللا ىلاعت ،ناطيشلا ةعيرشب امنإو ،نمحرلا هللا ةعيرشب
 نومزلي ، ]٦٧٨[ ًاماكح مهسفنأ اوبصن امل ،عروو لضف لهأ اوناك ولف ،أريبك
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 مكحلاب يأرلا ماكحأ نم هيف مهتعاط سانلا مزلي ال اميف ،مهماكحأ ةعاط نم سالا

 دجوي نأ ىلإ ،ىلاعت هللا مكح وه يذلا .يدعتلا نع عنملا مكحي ناك نإو يعطقلا
 هللا مكح كرت نم هنأل ،ةلأسملا هذه يف هفالخ ىلع كش ال مهف .يعطقلا مكحلا

 هللا ماكحأ نم مكح ريغ اهيف نوكي ال ىتح ،اهحيحصت حصي مل ماكحأ ىلإ .حيرصلا
 الف مكحلاو لقثلاو ةنازرلاو لضفلاو ملعلا لهأ ،ءاملعلا نم نحن انسلو ،ىلاعت

 ملع ريغب تالداجملاب تابلاغملاو تاهابملاو ةفخلا لهأ اولزاني نأ مهسفنأل نوضري

 ملعلا ليلق «ضراعملا اذه نأ ىلع لدي ام اذه يفو ،ملظلاو ةلالضلل ةرباكملاب لب

 هيف امم هل سيل امو ،هب مكحي نإ هلام نيب ام قرفي نأ فرعي مل ذإ ،ةعيرشلاب
 يضابألا بهذملا نم جرخ ،كلذ يف هاوتف توبث يف ةنونيدلا ىعدا نإو ،فالتخالا

 يف ةماقتسالا لهأ نيد نم جرخ ةنونيد كلذ يف هريغ مكح سانلا مزلأ نإو الصأ

 ىلإ تيبلا عجرو ،أمكح هنم كلذ نكي مل .همكح يف هتعاط مزلت ال ناك نإو ،نيدلا

 هب مكحيف هللا باتك مكح ىلإ رمألا عجري نأ الإ «لطابلا نم هل جرخي الف ،هثراو

 هل تناك ،سانلا همكح مزلي يذلا مكاحلا دجو ىتم ،هل رورقملاو يدعتلا نع امكح

 فرع نإ “للطاب هاوس ام وأ ،اذه الإ ريغ قح الف هدجي نأ لبق تومي وأ ،هتجح

 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،قحلا

 ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هلوق رثنلاو مظنلا يف هتعاربو ،ةيبرعلا يف هتغالب نمو

 يوغللا ميكحلا فراعلا خيشلا لوق نم ،ةموظنملا هذه علطم ةعارب نع لئاس ينلأس

 ةحاصفلا لهأ ،ءارعشلا نم أريثك زجعملا ،يضورعلا يوحنلا يقطنملا يعيدبلا

 د يمح يقطنملا هرثن ىتح ،اهيف ةغالبلا نم ريفغلا مجلا مخفملاو ،هرعش ةغالبب
 بهنو ،ةليزج لاومأب ةنيفس يف ًميلا هدلو بكر ،لجر يف اهمظن ،قيرز نب دمحم

 .اهباحصأل اوحسف مث .باحصألا نم مهعم اوذخأو ،ملظلا لهأ اهيف امو ةنيفسلا

 .هيبأ ىلإ كلذك دلولا عجرو ،لاومألا يبوهنم ،لاوحألا يملاس ،مهلهأ ىلإ اوعجرو

 ةبوأب هنيهيو ،هلاومأ باهذ لبق نم هلام نأ ةرخآ ىلسي ةموظنملا هذه هيلإ لسرأف
 ةخسن عبرأ ىلع اهدروأو ،اهعلطم ةعاربب ائدتبم لاقف هلاح ةمالس ىلع دلولا
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 ءانغب :ةثلاثلاو ،لاملا ءاقب نم :ةيناثلاو ،لاملا ءانف نم ريخ لاحلا ةمالس :ىلوألا

 قرفف تيبلا مامتو اهتبثأ يتلا يهو ،اهيلإ لامو هضفخ عابشإو ءابلا ضفخي ،لاملا

 .لالقاو رثك نم مهلا

 ريخ هلوق ]٦٧٩[ ىنعم امأو ،انمهف دقف ،لاملا ءاقب نم ريخ هلوق امأ :لئاسلا لاقف

 ىتح ،نسح ءيش وه سيل لاملا ءانف ذإ ،هليوأت انل حضتي مل هنإف ،لاملا ىنف نم
 ريخ لاحلا ةمالس :لوقب مظنلا حص ول نأ هل حصي امنإو ،هنم سفنلا ةمالس نوكي

 ،لاملا ءاقب نم ريخ لاحلا ةمالس هلوقو ،مظنلا هيلع لتخي نكلو ،لاملا ةمالس نم

 تيبلا اذه لهو ،ةموهفم يهو ،ىرخألا هوجولا يناعم كلذكو ،كلذ ىنعم نم برقي

 يف علطم ةغالب نوكي نأل حلصي ىتح ،ةيضقلا ىلع لد وه لهو ،يناعم ةرثك هيف
 ؟كلذ

 وأ .ةهيدبلا ىلع اهانعم مهفي مالكلا نم ةمكح لك سيل هنأ :هل ينم باوجلا ناكف

 ءاملعلا لوحف عبطني امنإف ،ماوعلا رثكأ لوقع ،يناعملا نم هتنمضت ام عيمجب طيحت

 ةدوصقملا يناعملا مظنل مالكلا بيكرت يف ةمكحلا نوناق ةفرعم نم تب الو .كلذ يف

 ،اهب تايمسملا نم هيلع لدت ام ةملك لك مهف دعب ‘هعضوم يف ءيش لك هيف هب

 ،ريخألا امهدحأ نيئيش نيب ةلصاف نوكت دقو ،روصتم موهفم اهانعم ريخ ةملكف

 لمعتسف ،ةيليضفت نوكت دقو ،ىلعو لج ىلوملا ةيصعم نم ريخ هلل ةعاطلا كلوقك

 اهبوجو لبق تابجاولا ملعت كلوقك رخآلا نم لضفألا امهدحأ ،نيلضاف نيئيش يف

 فرشأو لضفأ يأ ،تايورلا ريغل عوطتلا تاولص ةريثكب اهنع لاغتشالا نم ريخ

 فرشأ يأ .عوضوم ريخ :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقك لجأو ةجرد ىلعأو ءرملل
 نوكت دقو ،همعي ال اميف صيصختلاو ليوأتلا ىلإ جاتحي ،دمحم مالك هنكلو ،لئاضفلا

 دقف ةمكحلا تؤي نمو ءاشي نم ةمكحلا ىتؤي;:ىلاعت هلوقك ،مالكلا اهل متيف .هفصو

 ةفص ىلع ةلالد اهيف هفصو نوكت دقو ،أ')«“بابلألا اولوأ الإ ركذت امو اريخ يتوأ

 ٢٦٩. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ()



 هلوقو شأعساو لام يأ ،أ')؛ةيصولا أريخ كرت نإل هركذ لج هلوقل اهب ىمسملا

 امنإ ةريثك الاومأ يأ ،ا"«ريخ مهل يلمن امنأ اورفك نيذلا نبسحي الوإث :ىلاعت

 يبنلا نع هتياكح يف ىلاعت لاقو ،نيهم باذع مهلو ،أمثإ اودادزيل ،مهل يلمنك
 ينإ ،ليخلا بحب الغاشتم رصعلا ةالص تتاف نيح ،مالسلا امهيلع ،دواد نب ناميلس

 ،ليللا داوس يأ ، باجحلاب سمشلا يأ تراوت ىتح ،يبر ركذ نع ريخلا دج تببحأ
 كلذب دارأ هنإ ليق ذإ ،ليوأتلا حضوأ يف ليخلا يلع اهودر :لاق ،اهاضق املف

 قوسلا أباحس ليخلا ىلع يأ ،قبطف حصي ال اذهو ،هيلع درت نأ ،سمشلا
 هبح ةوقل ابضغ اهلجرأو اهيديأو اهقانعأ نم اهعطقيف ،فيسلاب اهبرضي ،قانعألاو
 :ىلاعت هلوقل ،ىتش عضاوم يف ةريثك يناعم ريخ ةلمكلو ،هنأش لج هناحبس هبر ىل
 ،زاجيإلا انمارمو كلذ ريغ ىلإ [٠٨٦]۔أ"4ىقبأو ريخ هللاوإ» “اظفاح ريخ هللاا

 عيمج ىلإ هجوتي نأ حصي مظانلا لوقف .كلذك تناك اذإو ،زاجنإلاو راصتخالاو

 ريخ هلوقف ،كلذ تمهف اذإف ،اذه اهلحم يف هيف ةلخاد نوكت نأل حصي يتلا ،اههوجو
 قحلاو ،امهدحأ فالتإ نم دب ال ناك نإ ،لاملا ةمالس يقي نأ هانعمف ،لاملا ءاقب نم

 مالك اذهو .لاملا باهذب الإ اهتمالس الو ،سفنلا ةمالس لاملا فالتإ يف نأ

 يتلا ،ةبيرغلا يناعملا نم وه سيلف ،ماوعلا لوقع رثكأ يف هانعم ةفرعم ةروصنم
 نإو ،ىنعم هتاعارتخا نم ةقيقحلا يف سيل اذإ ،ءانثلاو حدملا اهربتخمل قحتسي

 ضعبو ،ىتش ناعم ىلع قلطن ءانفلاو ءاقبلاو ةمالسلا نأ ناث هجوو هأظفل هعرتخا

 ةةحلاص ةيوايند نوكتو .هينيد نوكت دقو ،سفنلل ةمالسلاف ،اهنم اضعب ضقني اهنم
 لهأ عمو ،لاملل ءاقبلا كلذكو ،ماسقأ ةثالث ىلع يهف ،ةحلاط ةيوايند نوكت دقو

 الإ .لاملل ةمالس الو اهنع ىلاعت هللا ىضرب الإ سفنلل ةمالس ال نأ ةقيقحلا

 ءاقبتسا يف ةيهلإلا ةميظعلا ةمكحلا يه يتلا ،ةيعرشلا ةمكحلا نوناق ىلع هجارخإب

 )١) ةيآلا ةرقبلا ةروس 4.١.

 "( ةيآلا ،نارمع لآ ةروس ١٧٨.

 (٣) ةيآلا ،فسوي ةروس ٦٤ ةيآلا .هط ةروس ٧٣
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 العفو ل وقو اداقتعا ايثا رو وأ انيد هذافنإ بحتسي دق بحي ام ذافنإو ،هئاقبتسا ما ري ام

 هللا دنع امو دفني مكدنع امإ :ىلاعت هللا لاق هلحم يف ءيش لك عضو المعو

 ام هلام امنإو ،يلام يلام ءرملا لوقي) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاقو ،أأ)؛قاب

 يف هذفنأ امو ،وهل يقابلا يمستف ،(ىقبأف هب قدصت امو ،ىلبأف سبل امو ،ىنفأف لكأ

 ضىلوملا ريدقتب هيلع ذفن ام ذوفنملا راصف ،ىلعو لج هللا ةبحم ىلع ىلاعت هللا بح
 وه ،نيملاعلا بر ةعاط يف نينسحملا ربص ىلاعت هللا ربصف ،نيبدتب بهذ وأ

 نوكيو ،يوغللا ىنعملا يف ينافلا ىمسيو ،يقيقحلا مكحلا يفو ،ةقيقحلا يف يقابلا

 ةمالس ذإ حيحصلا ىنعملل قفاوم ريغ ،لاملا ءاقب نم ريخ لاحلا ةمالس هلوق

 نع ريخلا وأ .رمألا يف لضفأ ىنعمب ناك ذإ ،لاملا ةمالس عم ريخ وه ،لاحلا

 يف ربصلا هيلع بجوأ اميف ةيزعتلا ىنعم ىلع وأ ،هلعف ىلع هل ركشلا وأ هلعاف

 ريغ لاملا ءاقب نم لضفأ يأ .ريخ هلوق ىنعملا اذه ىلع ريصي وأ ،هتاوفب هئاقب

 ةايحلاب سفنلا ةمالس يأ ،لاحلا ةمالسب هب دارملا ناك اذإ ،۔قفاوتم الو لكاشتم

 نسحأ نأل .لاح لك ىلع كلذك رمألا سيلف ،اهتايح يف لاملا ءاقب نم ريخ هايندلا

 ،ىوقتلاب الإ .سفنلل ةمالس الو ،ةقيقحلا لهأ عم اهل لاملا ءاقب عم ،سنفنلل ةمالسلا

 نم ريخأ ،جلتصلا نم هريغل لاملا ءاقبف الإو ،ىوجنلاو رسيلا ملاع ىلإ ةبوتلاب وأ
 لدت سفنلا ةمالس هلوق نكلو ]٦٨١[ فالآلا يذ هللا ةيصعم ىلع ةميقم سفن ءاقب

 ةمالس نم الو ،لاملا ريخ نم ظفللا اذه ىنعم قفاوي الو ،ةيقيقحلا اهتمالس ىلع

 ،لاوحألا نم ءيش يف حص نإو ،لاح لك ىلع ةيلضفألا ىنعمب ناك اذإ ،لاملا

 توملا نم اذه ةمالسب وأ ،اذه ءاقبو اذه تومب يهلإلا ريدقتلا يف دارملا ناك نإو

 لوقلا حصي الف .لضفألا وهف ،ىلعو لج يرابلا هرق امف ،هباهذو اذه ءانفو

 هللا ريبدتب ناك نإو لاوحألا ضعب يف حصي ال دقف لاح يف حص نإو ،مومعلاب

 نأ رداق هركذ لج هللاو ،ًاملاس أئيش كرتيو ،أائيش ىنفي ملاظلا كرت نأ ،هكلم يف

 ٩٦. ةيآلا ،لحنلا ةروس ()



 الإ ،ملاظلا كلذ ردقي مل هنأ ةقيقحلا يفو .هعنمي ملو ،هقكي ملف هملظ نع هفكيو هعنمي
 عجار هيف لوعفملاو ،لضفألا وه هللا ريبدتف ۔ىلعو لج هيف اهلعج يتلا ةةعاطتسالاب
 وأ هسفن يف عقاولا رمألا كلذف ،اقح هللا ةعاط ىلع ناك نإ ،هتلزنم مكح ىلإ همكح

 ىلع هلام ءاقب نم ريخ ،توملا ىلع هل سفنلا ةمالس حصت الف ،هل ريخ وهف هلام

 وهف ،امهنع هللا يضر ةمالسلاب ديرأ نإو ،كلذك هيلع عقاولا ناك اذإ الإ ،لاح لك

 ةيزعتلا هب دارأو ،لاملل لذبلاب بطاخملل رمألا ىنعمب اذه ناك نإو ةحيحص هجو

 الإ كلذ يف ريخ الف ضع رشلا فالخ ىلع ناك نإف ،هلعف ىلع هل ركشلاو ،تاف امل

 نكلو ،حيحص هجو وهف عرشلا نوناق ىلع هنأ ىلع لاد لاحلل ةمالسلا ركذ نأ

 ىلع ظفللا ىنعم لديف ،أئيش هنم ىقبي ال نأ ىنعملا هجوتي لاملا ءاقب نم ريخ :هلوق
 اذه نإو ،هلك ذفني لب ،لام اهتايح يف اهل ىقبي ال نأ ءرملل ريخ يه ،لاحلا ةمالس

 لك ىلع اذه حصي الو «ضيعبتلا ىلع ليلد نم مالكلا يف سيل ذإ ،اهل لضفألا وه

 ام ذفني ملو لاملا ءاقب اذإ هسفن ملست ملو ،قوقح هيف هيلع ناك اذإ حصي امنإو ،لاح

 يف ناك اذإ ،لاملا ءاقب نم كل ريخ ءرملا اهيأ لاحلا ةمالس :هلوق حصيف هيلع

 هيلع وهو ىلاعت هللا يصاعم يف لاملا هيلع بهذ دق ناك وأ كسفن ككاله هئاقب

 ريخ كسفن ةمالس نإف ،هيلإ بتو هللا ىلإ مق :بطاخملا هل لوقيف «نيزح هسفن نود

 .كنزح ةلاطإ يغبني ناكو ،هنود اهيلعف ،هباهذ دعب كلام ءاقب نم كل

 الو ،ركش الو ،ةيزعت الو ،رمأب حرصم ىنعم ظفللا اذه يف سيل هنأ :ثلاث هجوو

 ىلع الو ،لاحلا نود ملس لاملا نأ ىلع الو ،لاملا نود تملس سفنلا نأ ىلع

 وه سيلف ،ديفم ريغ ناك امو دوصقملا دفي ملف شاعم امهئانف الو ،ًاعم امهتمالس
 سفنلا ةمالس تناك :لاقيف ،لاملا ءاقبو تكله سفنلا نوكي نأ نكمي ذإ ،هيلع ةمكحب
 دمحلا :لاقيف ،سفنلا تملسو ءانف دق لاملا نوكي نأ نكميو ،لاملا ءاقب نم كل ريخ

 املس دق نوكي نأ نكميو .لاملا ءاقب نم ريخ سفنلا ةمالسف ،سفنلا ملس يذلا هل

 ءاقب نم ريخ امهنم سفنلا ةمالس نأ عم ،امهملس يذلا هلل دمحلا :لاقيف ،أعيمج

 اميهتيل :رس حتلا ليبس ىلع ،لاقيف ،أعيمج اكله دق انوكي نأ نكميو ]٦٨٢[ ،لاملا
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 ،لاملا ءاقب نم وأ ،لاملا ةمالس نم ريخ امهنم سفنلا ةمالسو ،أعيمج املسو اءاقب
 ناك امل ،ذافنإلاو رمألا ىلع لدي ام اهيف سيل لاملا ءاقب ةملك نإ :حيرصتلا يفو

 ىلإ تاراشإ جارختسا نكمأ نإو .دوصقملا نم ءيش ىلع ةلالد هيف سيل ظفللا اذه

 ةبتر مظانلا عم تطحنا ةةحيحص ريغو ةحيحص يناعم ىلإ تاراشإ هيفف ،ءايشأ

 هيف تلخد نإو .دوصقملا ىلع لدي ظفل زاوج قطنملا ملع يف ناك املو ،هتوق

 اولكأت الوإ» :ىلاعت هلوقك ۔هدصق يذلا ماكحأ يف اهلاخدإ حصي ال رومأ ىلإ تاراشإ

 مظانلا اذه هزاجأ ،اذه شم زيزعلا باتكلا يف ريثكو ،أ')“هيلع هللا مسا ركذي مل امم

 هقفاو ،اذه ةظفل يف ةهبشلا عقت ال يهو عضاوم يف كلذ زاوجل ناك املو ،هتبثأو

 وه ام الإ ۔هعم لخدي الو ،دوصقملا معي ظفل هل رسيتو حصي ال اميفو حصي اميف

 ةمالس هلوق ىنعم امأو .نايب مهفأف ۔اذه كرتو ،كلذ ىلإ لام ،يناعملا نم حيحص

 الو لاملا ءانف عم اهتمالس لضفأ نأ هجوتي ىنعملاف ،لاملا ءانف عم ريخ لاحلا

 يف حص .اهاندروأ يتلا هوجولا عيمجب هليوأت يف لبوق نإو لاح لك ىلع كلذ حصي

 .كلذب امولعم راصو ،هل ةحص ال ام هانعم يف لخدو ،اهنم ضعب

 .هنايب يضام ىلع كلذ يف و ،عم ىنعمبو ءابلا نوكي دقف ،لاملا ءانفب هلوق امأو

 هبتشأ يذلا ىنعمب هيف لوقلا نوكيف نم ىنعمب نوكي دقو ،ىتش عضاوم رابكللو

 .نيملاعلا بر هللا ديب قيفوتلاو .هحاضيإو هريسفت تمرو ،هانعم كيلع

 ،كل هحاضيإ .حضاو هانعم كيلع يفخ يذلا وهو ،لاملا ءانف نم :هلوق امأو ،نايب

 نيب الصاف نوكي دقو ،اعضوم نيرشعو دحاو اهل نإف ،نم فورح يناعم ملعت نأ

 نأ امهدحأ .عضاوم هلو لصاف ريغ نوكي دق ،اذه نم ريخ اذه :كلوقك ،نينثا

 .ناكم فرظل يئادتبا نوكيو ميلا رحبلا اذه نم رتلا اذه :كلوقك ًايفرظ نوكي
 نم تئج :كلوقك ناكم فرلظل يئادتبا نوكيو ،هلوأ نم رهشلا اذه تمص :كلوقك

 :كلوقك اهضيعبتب نوكيو ،اهلوأ نم ةالصلا تبثأ :كلوقك لمعلل أيئادتباو رصم

 )١) ةبآلا ،ماعنألا ةروس ١٢١.



 عضاوم رثكأو ،«يش يف حصي الو ،عيش يف هفذح زوجي دقو ،رهنلا نم تبرش

 اذه نم تلكأ :كلوقف .زاج وأ هفذح زجي مل نإو ،ضيعبتلا ةقيقح ىلع يتأي نم
 ماقم أمئاق نم فرح راصف ماعطلا اذه دعب تلكأ :لوقت نأ حصي ]٦٨٣[ ،ماعطلا

 ،قارعلا نم تئج :كلوق نم هفذح حصي الو عضاوملا نم ضعب يف ضعب ةملك

 نم عضوم نم الإ جرخي مل نإو ،اذه لك يف حصي هنأل ،ضيعبت هنأ ةقيقحلا يفو

 ،قارعلا باب نم ةدحاو ةوطخ الإ لخدت ملو ،اهيلإ ترس دق تنك ولو ،قارعلا

 لثم ،عضوم لك يف ضيعبتلا حصي الو ،لكلا صخي قارعلا مساو :كلوق حصو

 اهمعي ةرسلا مساف ،(ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم ةروعلا) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لوق

 نم اهعاقب لوأ نم تئج كنأل :انلق ؟قرفلا ام :تلق نإف.اهضيعبت حصي الو ،اهلك

 هيلع هللا ىلص ،يبنلا دارأ نوكي نأ نكميف .قارعلا نم :كلوق حصي .رخآلا بناجلا

 حص ام ىلع مكحلا ىرجف ،اهالعأ نمو اهلوأ نم يأ ،ةرسلا نم هلوقب ،ملسو

 يذف نيلغوتملا عيمج نأ كلذ تملع اذإف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،همالك يف هلاخدإ

 ةضماغلا مولعلا لهأو ،ةقيقحلاو ةعيرشلا لهأ ءاملع نم ةقيقدلا ةضماغلا ءايشألا

 ال ،عئانصلا لهأو ،ءارعشلاو ةحاصفلا يف ةغالبلا لهأو ،ءامكحلاو ،ةقيقدلا

 قبسي مل ،هنف نم أبجعم انسح أبيرغ ناك ام عارتخالاب الإ .أضعب مهضعب نوزجعي

 نم هذخأي ملو ،أروهشم افورعم نكي ملو ،هقبس دق ناك نإو هيف هلبق نم دحأ هيلإ

 هتاعارتخاو همكح نم كلذف «سأب الف ،هسفن ةريصب نم هعرتخا ام نإو ،هريغ

 يف ناكو نفلا كلذ يف ةمكحلا نوناق لامكب هرمأ ،ًامكحم أديفم ناك اذإ ،هتازجعمو

 حدملا كلذب قحتسيف ،هظمب نايتإلا نع زجع نم دنع ،تاداعلا قرخ نم هقح

 نأ نكمي دقو ،ميلعلا ةبترم قوف ميكحلاف ،هيف ميكح ميلع هنأ هب هفصوو .ءانثلاو

 .ةعانصلا يف هناقتإ ىلع ردقي الف ،هتعانص مكحي الو ،ءيشلاب ًاملاع ءرملا نوكي

 .هسفن يف هروصت مكحأو ،لامكلاو نسحلا ةياغ يف هفورح ًاطخ هرصبب دهش نمك
 ميكح ريغو ،فورحلا روص نسحب ميلع وهف هديب المع هروصي نأ ىلع ردقي ملو

 نكلو ،هعاطتسا وأ مظنلا عطتسي ملو ةرعشلا مظن تالآ عيمج ملع نم كلذكو ۔اهيف

٢٩١ .



 نكلو ،ميلعلا هقحتسي حدملاو ءانثلاو ،هملع ةوق ردق ىلع همكحي نأ عيطتسي ال

 ةرات مالكلاو ملعلا يف ميكح لك ىريف ،سوفنلا يف هرمأ مظعأو ،هب قحأ ميكحلا

 ىلع قدت ةليلج يناعم هنطاب يف نكلو ،هانعم روصتم هرهاظ موهفم مالكب يتأي

 مالكب يتأي ةراتو ،مايألاو يلايللا رهسو ركفلا ةوقب مالعألاو ءاملعلا ىلع الإ ،ماهفإلا

 املك ضعب اهضعب يف ةلخادتمو ةيوتلم هيناعم نكلو .رهاظلا يف ديعب ريغ هظفل

 هنمض يذلا ىنعملا ضومغل كلذو ،اهمهف لبق هركف هيلع ىشالت اهيف ركفلا لاطأ

 وأ ،ىنعملا ضقانتم رهاظ ملك نم يتأي ةراتو ،هئافخإ يف دمعت نع ال ]٦٨٤[ هيف
 نآرقلا تايآ بلاغو ةيلعلا ةديفملا ةمكحلا هنطاب يفو .حيحصلا هجولا ريغ ىلع

 نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو :ىلاعت هلوق ،ميركلا طارصلا اذه ىلع ميظعلا

 ،ضماغ رمأل الإ فصرلا اذهب حورلا صصخي ملو ،ينابر رمأ يأ ،أ') هيبر رمأ
 امنإ{» :ىلاعت هلوقو ،كلذ يناعم ضعبب هللا مهفشاك ،نوفشاكملا ءاملعلا هيف ركف ىتم

 ام ريغ ىنعم هل نأ حبصتف رمأ امك ،'")«نوكيف نك هل لوقي نأ ائيش دارأ اذإ هرمأ

 ةاكشمك هرون م ضرألاو تاومسلا رون هللاب :ىلاعتو هناحبس لاقو ،ماوعلا همهفت

 ةرجش نم دقوي يرد بكوك اهنأك ةجاجزلا ةجاجز يف حابصملا حابصم اهيف

 ىلع رون ران هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز داكي ،ةيبرغ الو ةيقرش ال ةنوتيز ةكرابم

 مظعأ ناكو ،الثم اضيأ ناكل ،قافآلا يف سمشلا لثمك هرون لثم :لاق ولو أأ رون

 امنإو ،فارشإلا ةوقل انه لثملا برضي مل ،ىلعو لج ،يرابلا نكلو ،أرونو اقارشإ

 هيبن بلق وأ نمؤملا هدبع بلق يف هرونل لثم ال هنإف ،لاثملل ال ليثمتلل هلثم ناك
 سمشلا نم مظعأ هرونف ،ميهوتلاو ليثمتلا هب دارملاف .ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم

 هب دارملا نأ ،مهوتلل هبرضب سمشلاب برض وهو ،اهب لثملا حصي الف ،ًاقارشإ
 وه امب هبرضو .سمشلاب لثملا برض هكرتبو ،مظعأ هنأ لد املو ،هقارشإ مظعأ

 )١) ةيآلا ،ءارسالا ةروس ٨٥.

 )" ةيآلا ،نيساي ةروس ٨٢.

 (٣) ةيآلا 6رونلا ةروس ٣٥.

٢١١ 



 ظكرت يذلا نم ًأرون لضفأ هنأ ىلعو ،قارشإلا مظع هب دري مل هنأ ىلع لد ،اهنود

 تاومسلا رون كال :ىلاعت هلوقل ،لخاد سمشلاب شملا برض نأ هب ملاو
 هللا لاقو ،أرون ضرألاو تاومسلا يف هتفرعم ةلالد ةفرعم ىمس امل ، “4ضرلألاو

 ،سمشلا :يه تاومسلا رون نأ موهفملاو ،4“ضرألاو تاومسلا رونلل :ىلاعت

 لثملا برضب راشأو ،رانلا ضرألا رونو ،موجنلاو ،جوربلاو ٠بكاوكلاو ،رمقلاو

 ۔«يش ههبشي الو راونألاك سيل ،هتفرعم وه يذلا ،هللا رون نأ ،كلذ عيمجب هرونب

 ،هتفرعم نايبل ءايشألاب وأ ءايشألا يف هليثمت نكلو ،ء يشب الثمم نوكي نأ حصي الف

 .حصي اهبو اهيفو اهنم .ىلعو لج

 نايبلاو يناعملا ملع يف ةغالبلا لهأ عم سمشلاب شملا برض نإ :يناثلا هجولاو

 سانلا عم هتفرعم ةرهشو هترهشل ،لاثمألا بيرغ نم وه سيل ،عيدبلاو قطنملاو

 تناكف ،لبق نم مهماهفأ اهيلإ قبست مل لاثمأب يرابلا ىتأف ۔ًاريبكو اريغص ابلاغ
 ملكلا عماجم تيتوأ) :ملسو هيلع هللا ىلص ێيبنلا لاقو ،ىلاعتو هناحبس ،هتزجعم

 يف نمضي هنأ ىلع لدف ،(نيعمجأ سانلا نودو ءايبنألا نود اهب صخ ةمارك
 راكفأب الإ .اهتفرعم حصي ال امو ،مهفلا اهتفرعم ىلع قبسي ام يناعملا همالك

 يف ةغالبلا لهأو ميظعلا نآرقلا ]٦٨٥[ تازجعم نم ملعلا يف نيخسارلا ءاملعلا

 هيف ،أفوذحم عضاوملا ضعب يف زجنم زجوم مالكب ةريثكلا يناعملا مظنت ،ةحاصفلا
 :هركذ لج ىلاعت هلوق كلذل موظنملا مالكلا هانعم ىلعو هيلع لدي مالك ريدقتب

 ۔(أ%«نوملعت فوس الك مث ،نوملعت فوس الك رباقملا مترز ىتح رثاكتلا مكاهلأإا

 ىنعمب انهاه الكو ،أ")“نيقيلا ملع نوملعت ول الكإ» :لاق مث ،ديكأتلا ىنعمب انه الكف

 باوجلا ناك امنإو ،مهلوق ةياكح ةيآلا يف سيلو ،مكتلاقم يف متبذك يأ ،مهل بيذكتلا

 فوس ًالكإل هلوق ىلإ ةروسلا لوأ يف هركذ امب مهبطاخ امل هنأ كلذو ،هيلع ًالاد مهل

 ٤١. هيآلا ،رثاكتلا ةروس ()

 ٥. ةيآلا ،رثاكتلا ةروس ")

٢١٢ 



 نإو ،ارانو ةنجو اباوثو اباقعو اباسح انئارو نأ ملعن انإ :مهباوج ناك ، نوملعت

 كلذ يف متبذك يأ ،الك :مهل هباوج ناكف كاصع نمل رانلاو كعاطأ نمل ةنجلا

 .مكيصاعم نع مترج نئلو ،مكلوقعب ميحجلا متروصل ،أ'أ«نيقيلا ملع نوملعت ولل
 مهفأف ،مهلامعأ حبق نم لاحلا ناسلب كلذ مهلوق نوكي نأ نكمي ذإ ،مهل ىكحي امنإو
 ءانف نم ريخ لاحلا ةمالس :مظانلا اذه لوق نأ ملعاف هلك اذه تمهف اذإو ،نايب كلذ

 ظىتش هوجو ىلع هليوأت حصيو فوذحم ريدقت هيفو ،ةريثك يناعم ىلع وه ،لاملا

 ،مظنلا تازجعم نم تناك ،هيلع دئاوفب ةديفم ةلكاشتم ةقفاوتم يناعم هل حص اذإو

 نأ الإ ،همهف هيلع رسعي ملو ،ماوعلا لوقع همهفت مل هرهاظ ذإ ،ةرهاب ةمكح تناكو

 لهأ نم الإ ،اهعارتخا ىلع ردقي ال يتلا ،ةيقيقحلا يناعملا ضماوغ نم هيناعم
 6اهيلإ راشملا ةعقاولا رومألا يهو ،ةدوصقملا يناعملا هيناعم يف لخديو ،كلذل

 ام ،يناعملا نم أريثك مهبم لك يف نولخدي ،مالكلا يف ءامكحلا ءاملعلا نأش اذكهو

 :لوألا هجولا ،ةليلج ىرخأ دئاوفب ديفيف ،دصقملا نع ةجراخ يه امو ،اهدصاق وه

 ءرملا عم نوكي نأ ظفللا ىنعم هجوتيف ،هيلإ مظنلا ةراشإب دوصقم ريغ وه يذلا
 لاملا فلتأ نإ ،هباحصأ نم اسوفن نوضبنيف ،هفالتإب مهيلع هانف ديزيو ،هلئا دعأل لام

 ،لاملا اذه ءانف ةدئاف كنع عد :بطاخملا اذه لوقيف ،مهوملس ملس نإو ،مهوفلتأ

 هيفو ،سانلا نم هاجلاو زعلا بلطل هلاومأ فلتي نميف ةيعرشلا ةمكحلا يف لخديو

 لوقيف هلاومأ يف هلعفي امب ةرخآلا يف باقعلا وأ ،رقفلاو مادعإلا لدي «سفنلا لذ

 يف لاملا ءانف نم كل ريخ ةرخآلا كالهو ،رقفلا لذ نم كسفن ةمالس :هل بطاخملا

 كسفن كاله هيفو ]٦٨٦[ ،مادعإلا لذو رقفلا هيف نأ ،ىنفغلاب الإ هلانت ال زع بلط

 .انعمو ظفل لكاشتم حيحص ىنعم وهو ،ةرخآلا يف

 ىنعمل هايلتبم لاملا ءانف نم مات هريخ انه ريخ عضوم نوكي نأ :يناثلا هجولاو

 ةريثك ريخ وه لاحلا ةمالس نأ ،كلذ يف ىنعملاو ،لوألا ىلع فوطعم رخآ

 ٥. ةيآلا .رثاكتلا ةروس ()

٢١٣ 



 امأ ،لاملا ءانف نم اهيلإ اهلوصوو ۔اهل هلين ببس نوكي دقو ،ءرملل ميظع فرشو

 بتسملاو بجاولا ناك نإ .هضعب وأ هتمالس لجأ نم هلك هذافنإ هيلع بجو دق هلك

 الو ، ريخ ال ذا ،ريخ فللا ةمالس : هلوق لرلدب . ةيع رشلا ةمكحلا نوناق ىلع هضعب

 ظفللا مكحم مالك وهف ةقيقحلاو ةعيرشلا ةمكح ىلع اهرومأ ترج اذإ الإ ،ةمالس

 ةيزعتلا و رسأل اه دا رأ نإ ‘ هانركذ ام وهو فوذحم هريدقت كلذ يف ‘ ىنعملا و

 نيبو اهعم نم ناك نإو ۔ماتلا ةيربخلا ىنعمبو ،ريخ :هلوق نيبو ،هلعف امل ركشلاو

 ىلع نوكي نأ الإ ۔اهل ريخ هنأ ،ةيربخلا يف نكمي ال ،ذافنإ نم لضفأ اهانعم

 امهالكو ،هعم رخآلا نم لضفأ هب دارأ نأ نكميف لضفأ امإو ،ميقتسملا قيرطلا

 :ىلاعت هلوقل اال رخآلاو ،لضاف امهدحأ ذإ ،نيلضاف ريغ ةقيقحلا لهأ عم

 ىري نأ نكمي اذك تلق نإف ،أ')«نوبذاكل مه مهنإ الأ ءيش ىلع مهنأ نوبسحيوإل

 نإ ةقيقحلا يف نكلو ،معن :انلق ۔رضلاو .رشلا نم يهو ،اريخ رومألا نم ائيش

 امأ و ،هقيقحت ليحتسي الف ،كلذ ريغ لهاجلا هبسح نإو رش رشلا نإو ،ريخ ريخلا

 .لدعلا هنيح نكميو طلغلا هيف نكمي دقو لضفملا ماكحأ نم يهف ، ليضفتلا

 انمدق يذلا هجولا ىلع هانعم نوكيو ضعبلا ىنعمب نم نوكي نأ :ثلاثلا هجولاو

 لضف يه : ىنعمب اما ،ريخ لاحلا ةمالس نل : ىنعملا نوكيف “ ضيعبتلا يف اه ركذ

 نايبل مالكلا ريدقتو ،ثلاثلا هجولل ناهجو امهف لضفأ :ىنعمب وأ ،ءعرملل ريثك

 لاملا لاملا ءانفبو ،لاملا ءانف ضعب نم اهلوصو ببسو ۔اهلني ناك اذإ ،ىنعملا

 ىلإ ةراشإ كلذ نوكيو ،ىلاعت هللا ةبحم ىلع بحتسملاو لسوتلاو بجاولا ءادأب

 ليلدب (")«نوبحت اميأ نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نللط :ىلاعت هلوق ىنعم
 امولم د عقتف طسبلا لك اهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الول :هلوق

 ارس راهنلاو ليللاب مهلاومأ نوقفني نينلاإل :هلوق ىنعم ىلإو ،'"؟اروسحم

 ١٨. ةيآلا ةلداجملا ةروس ()
(٢) 

(٣) 

 ٩٢. ةبآلا نارمع لأ ةروس

 ٢٩. ةيآلا ،ءارسإلا ةروس

٢١٤ 



 هللا بح ريغ ىلع قافتالا يناعم هيف لخدي سيلوأ ]٦٨٧[ :تلق نإف ،أ')«ةينالعو
 ،يليضفتلاو ،يريخلا دحاو هجو يف ناينعملا هيف حص هنإ :لوقأف الوأ تلق املك

 ٠لاح ريغب ىنعمو أظفل مكحم مالك وهف ،بحتست ال يتلا يناعملا عيمج نع جرخ
 يف بجو ام ىلع هضعب ءانفب وأ ،هلك لاملا ءانفب هب دارملا نوكي نأ حصي هنأ عم

 ىنعمب نوكي نأ هيف حصتو ةميركلا ةيآلا يناعم ىلإ راشأ هنألو ،ةيعرشلا ةمكحلا

 وهو ،ملظلاب وأ هللا ريدقتب هتاف ام ىلع ةيزعتلا وأ هلعف ام ىلع هل ركشلاو رمألا

 امنإ :ليق ذإ ،هلل هقح يف هانف هيف هلل ربصب كلذ ريصيف ،كلا ريبدت نم ةقيقحلا يف

 ،لاوحألا ضعب يف عوطتلا ةقدص نم هل لضفأ وهو ،ملظب نمؤملا ىلع بجوي

 فوخلا نم ءيشب مكنولبنلو :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ ىنعملا اذهب مظانلا لوق نوكيف

 مهتباصأ اذإ نيذلا نيرباصلا رشبو ،تارمثلاو سفنألاو لاومألا نم صقنو عوجلاو

 ةمحرو مهبر نم تاولص مهيلع كئلوا نوعجار هيلإ انإو هلل انإ اولاق ةةبيصم

 مهلاومأ ضعب ءانف نم الإ ،ةجردلا هذه اولاني نلف ،أ")«“نودتهملا مه كئلوأو

 الإ .ءانفلاب هيلع قلطي ال لاملا ءانف نإ :تلق نإف ،اهنم بهذ ام باهذو ،اهصقنو

 يف :ىنعمب ،ةيفرظ نوكي نأ حصت ،انه نم فرح عضو نإ :لوقأف ،هلك ءانف اذإ
 ءانفلا ضعب دقف ،لاملا ءانف ضعب نم يأ ،ةيضيعبت نوكي نأ حصيو ،لاملا ءانف

 ضعب نم هدارمو ،ةرصبلا ءانف نم وأ ةةرصبلا نم تيبح لاقي امك ،نم فرحب
 ءانفف ،عيشلا لوح نوكي يذلا ءاضفلا :ءانفلاب انه دارملاو ،اهانف عاقب وأ اهعاقب

 ،ءافغفلا معي وأ ،ةرصبلا معي مسالا ناك نإو ظدلبلا لوح وه يذلا اهاضف :ةرصبلا

 نم ةروعلا) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل .زئاج لكلا لاخدإو .زئاج ضيعبتلاو

 ةدودحملا اهيف لخدي ال ةةيدح عضاوملا ضعب يف نوكي دقو ،(ةبكرلا ىلإ ةرسلا

 نأ مولعمو ،تيبلا اذه رادج دح نم يلام :كلوقك فوذحم مالكلا ريدقتب نكلو

 كلذك تلق نإف ،رادجلا اذه دعب نم :مالكلا ريدقتو كل امه اسيل نيتيبلاو نيرادجلا

 ٢٧٤. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ()

 ١٥٥ ١٥٧. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ")
٥ ٢٩١ 



 ةمالس :هلوق لوقأف .ةيضعب نوكي نأ حصت ،لاملا اذه ضعب ءاقب نم ريخ :هلوق
 ،لاملا كلذ نم ءاقب ام ىقبي الو لضفألا نأ ىلع لدت ،لاملا ءاقب نم ريخ لاحلا

 عضوملا اذه يف ،ءاقبلا ضيعبتو ءانفلا ضيعبت نيب دوصقملا ىنعملا هيف لخدي الف

 يتلا ةحيحصلا هوجولا عيمج ،لاملا ءانف نم ريخ :هلوق يف لخديو ،نّيب ديعب نوب

 أريخ لاملا ةمالس نإ :كلذ ىنعم ريدقتلا تمهف نإ كلذ رظنتو ،ألوأ اهانركذ

 ءانف ضعب نم وأ ،لاملا ءانف نم ]٦٨٨[ اهلوصوو اهلين ناك اذإ لضفأ وأ ،أريثك
 هلاومأ عيمج دري مل هنأ هيلع لد ،لاملا ركذ امنإو ،لاومألا ركذي مل ام و٬لاملا

 اهلاخدإ ىلإ ريخأتلاو ميدقتلا اهيف حص ،ىنعملا نم ضعب ةملك لوخد حص املو

 ۔اميهل ةمالس الو ،لاومألا لهأ الإ ،لاومألاب بطاخي ال هنأ ملعأو ،ءانف ةملك ىلع

 نولاني ال مهف ،مهيلع فيرشلا عرشلا بجوم ىلع اهضعب وأ ،اهلك مهلاومأ ذافنب الإ
 نيملاظلا ىلع ءاعدتسالا هظفل ىنعم يف لخديو ،مهلاومأ ءانف نم الإ ،ةمالسلا

 ثحلاو ،نيملاعلا بر هلل نيمولظملل ربصلاب ةيزعتلاو ،نيملاعلا بر ىلإ ةبوألاب

 نم بحتسملاو .بجاولا لذبب نيدصاقلل بيغرتلاو .نيرباصلا عم لوخدلاب نيقيرفلل

 يف لخديو ،نيلصاولل ركشلاو ةئنهتلاو نعيمجأ قئالخلا بر هللا بح يف مهلاومأ

 نم لصحي امنإ ،اهبحب بولطملا ةينيدلاو ةيوايندلا ةمذملا نم لاحلا ةمالس هانعم

 ميلعت نم ‘لاملا ءانفب الإ لانت ال ةيلعلا تاجردلا عيمج نإ يرمعلو ،لاملا لذب

 ىلع هردق انل سيل ميظع رحب اذهو ،نيدلاو ايندلا ةرامعو ،ةكلمملا مايقو ،ملعلا

 ،لاملاب الإ مظعألا ريخلا يه يتلا ،لاحلا ةمالس هيف لانت ال ام دادعت ءاصحإ

 ،هرصبأ ام ميكح نم هرد هللاف ،زجعم زجنم زجوم مالك وهف ،ةراشإلا هيفكت ملاعلاو

 دوجولا يف هيلع ميكح .هناسلب مظانلا اذه اهجرخأو ،هنانج ىلع هارجأ نم ناحبسو

 هدجتو الإ .ههوجو نم هجو يأ نم هليوأت ىلع يتأت نلف ،دوجولا بجاو دوجوب

 نم وهو ،علطم ةعاربل احلاص نوكي الفأ ،كلذك ناك اذإو ىنعمو ًأظفل امكحم

 ىنعم نع ةجراخ هيناعم رثكأ نإ :تلق نإف ةةحاصفلا ةوق يف ةغالبلا لهأ تازجعم

 دوصقملا مهمالك يف نونمضي ةحاصفلا يف ةوقلا لهأ نأش داشأ اذكه لوقأف ،عقاولا
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 ۔أ')“اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإف :ىلاعت هللا لاق امك شةديفم ةمكح

 لج ل اوملسأو ،اهلهأ بلغو ،ةكم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا حتفتسا امل كلذو

 اهذخأو ةبعكلا حيتافم هعم يذلا أ""يبيشلا ىلع بلاط يبأ نب يلع بلغو ،ىلعو

 هرفك لاح يف وهو هفرش نوكي الئل ،مالسإلا فرشل ،هيلإ درت نأ هللا دارأو ،هدي نم
 .هلالج لج هل هركشو هتعاط لاح يفو ،همالسإ لاح يف سانلا عم رظنلا يف ىلعأ
 لوق نإ :تلق نإف ،تانامألا ءادأ يف مومعلا ظفلب كلذ يف ةيآلا هذه ىلوملا لزنأ

 كلذ حصي :لوقأف ،رمألا هيف لخد ملف ،رمألا ةروص يف ال ريخلا ةروص يف مظانلا

 يف ييف ىأ")“نيملاعلا ]٦٨٩[ بر هل دمحلاهنأش لج ىلاعتو هناحبس هلوق نم

 هركشو هدمح موزل هللا دابعل ةراشإ هيفو ةدمح ةملك اهنإ هلاعفأ نع ةياكحلا ةروص

 ىنعم تحرلنشل ةلاطإلا فوخ ال ولو ،همزل ام ىلع دبع لك ،مهيلع بجو ام ىلع

 لك ىيف هلامكل ،علطملا ةعارب يف تازجعملا نم هنأ كش الف ،أمات أدلجم تيبلا اذه

 يناعم نوكي نإو ،كلذك هنإو ،يناعملا مات ،هتاذب امئاق نوكي نأ ،اهطورش نم طرش
 امئاقو ،هيناعمل هتمتتو هل الكاشم لوألا عارصملا يناعمل ةيواسم يناثلا عارصملا

 نوكي نأو ةوق ىندأ نوكيو حصت زيجو وهف الإو ،ىوقألا وهف ،نكمأ نإ هتاذب

 صخرلاب هيف صخرم ريغ ،يفاوقلاو مظنلا سلس ،مظنلا يف هركذنس ام ىلإ اريشم
 ام عيمج انمهف دق :تلق نإف كلذ عيمج يف نقتملا هنإو ةحاصفلا لهأ عم هنهرل

 نوكي نأ علطملا ةعارب طورش نم هنإ :كلوق الإ ،هباوص انل حضتاو ،انل هتركذ

 اذه نأ انل حصي ملف ،هنم لوألا ءزجلل يناعملا ةفاك يف واستم اهنم رخآلا ءزجلا

 كلذك ىرت امف ،لوألا ءزجلا اهيوتحي يناعملا هذه عيمج تناك اذإ اذكه وه تيبلا

 ٥٨. ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ()

 ضحتفل موي ملسأ ةةكم لهأ نم يباحص ،رادلا دبع ينب نم ،يشرقلا ةحلط يبأ نب نامثع نب ةبيش :يبيشلا "ا

 الو ،كلذ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا هرقأو ،هئابآ نع اهتباجح ثرو ،ةيطاجلا يف ةبعكلل بجاح ناكو

 ١٨١. ص ٣، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .مويلا ىلإ اهباَجح هونب لازي

 ٢. ةيآلا ةحتافلا ةروس ا"
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 ام يناعملا نم لالقإو رثك نم مهلا فرغف :هلوق ليوأتلا نإ :لوقأف ،نايب هنم ءزجلا

 هباهذو هيشالتو مهلا فرغت نأل “لاح لك ىلع اهيصاق اهيتأي نأ ،لاب يذل ةردق ال

 هللا ركذ نع لغاشت اذإ ،ىلاعت هللا يضر نع بجاح سفنلا نع لالقإو رثك نم

 ةدارإلاو ةياورلاو ةبحملا فرصو ،ىلوألاو ىرحألا وه ام ىلإ ،ىلعو لج ىلوملا

 عيمج نم ةبوتلا نم ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا عيمج ىلع يتأي امم ،كلذ ىلإ
 كرت عم هاداقتعاو العفو الوق بحتسا وأ ،مزل ام ىلع لمعلا صالخإو ،ملاظملا

 اضرفو ،يأرلا عضوم يف انيأرو ،ةنونيدلا عضوم يف ايند هنع ىهنملاو تامرحملا

 نم ديرجتلا قرط نم ةقيقحلا قرط يف كلذ دج كولسلاو هعضوم يف القنو هلحم
 ىلإ يقرتلا مث ،ديحوتلا بجاح وه امم قالطإلا ىلع رثك وأ ،لق ءيش لك
 عمجو عيمجلا تارضح ىلإ قرفلا قرفو .قرفلا تارضح نم ديجملا هللا تارضح

 قرطو ءانفلا قرطب ،بيغلا ملاع ةهج نم هللا تارضح ىلإ سفنلا رفسب ،عمجلا
 هلوق نأل ،۔يش لك يف هللا ىلإ هللا نمو هللابو هلل ةبحملا قرطو ،ءانفلا دعب ءاقبلا

 بتك هلمتحت ال عساو ميظع رحب اذهو ،كلذ عيمج ىلإ هانعم يدؤي ،لالقإو رثك نم

 بجع الف “يناعملا نم هنمضت امو ،اذه ةظفل نم بجعت نإف ةقيقحلاو ةعيرشلا

 .عيش ىلع قولخمل ةردق ال ةقيقحلا يف هنإف ،بجعت نإ بجعأو ،بجعلا هنإف ،كنم
 .أطئاسو قلخلا لعج امنإو ،ةقيقحلا ىلع لعافلا وه هللاو ]٦٩٠[ ،ةرطنق وه امنإو
 امو مكقلخ هللاو ،ريدق ءيش لك ىلع وهو ‘مهلاعفأو مهلامعأب هعادبإ دارأ ام عادبإل

 ةةمكحلا يتؤي ")ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذل نولمعت

 فا ديب قيفوتلاو ،(""؟بابلألا اولوأ الإ ركني امولأريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا يتؤي نمو
 .ملسو هبحصو هلأو دمحم ىلع مهللا يلصف ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 .هبلق مهناغضأ داهصب نيئجوملا هناوخإ ضعبب ةريسلا هذهب ضرعي قيزر نبا لاقو

 لهتسم اوباع دق نيذلا مهو بصنلا نم مهنم ىأر امل ،بتعلا ليبس ىلع يهو

 )١) ةيآلا ،ديدحلا ةروس ٢١.

 )" ةيآلا ةرقبلا ةروس ٢٦٩.



 ،نائنيشلا ىتم ىتحو ،ماركلا ناوخإلا اهيأ ةروسلا ةروص مهفأف ةروكذملا هتديصق

 ةيضايرب مكنوزأو ىشينشكب مكيلإ باسنأ الو ۔ىشير صاصحنا ىلإ نوعستو

 ظيحارفأب نوحرتتو ،يحارتأب نوجرفتو ييضارعإو يرهاوج نع نوضرعتو

 مكيلع ىتمو ،لسألا يننوقتو ،لسعلاو مقلعلاو ،نوقرت الو قرأو ،نوفتقت ام قرأو

 مكلغ نم لصحأ ملف ،ةلعلاو ببسلا نع لابلا يجانأ تيبأ ،تينثنا مكرجهب ،تينأ دق

 ،نيسباللا اولأساف ،دورو نم سبل امو ،يحئارق هقوفت امل مكنغض كي نإف ةةلغ ىلع

 نم لصحي لهو ،زرخلاك الإ .زجرلا رد ردق مهدنع له ،نيسباع ريغ اوسنتل

 ةةنئاب ناغضأو ،دساك قوسو دماج دقحأ هيإ زوع نم لكل الإ ،مهتازاجم زاجنإ
 نوبحت ،متصكنو متربدأ تلبقأ اذإو ،متضقن تمربأ املك نمل امف ،ةرئاب ةراجتو

 ججسو ‘ءافصلا لهأ ةيجس هذه لهف ،يئانع مكل لصح اذإ نونغتو ،يئانبل مدهلا

 لسرت ،ةفرحنم دشرلا نع ءارآو ،ةفكنس ةفرجع اهنكلو ،الك ،ءافولاو ةعورملا لهأ

 للئاقلا قدص دقلو ،فافصنالا فارتقا فارتعالا دعب فاعتو فاذق ةاصح فالئل

 نإ يرمعلو ،ببس الب ءانجسل بجعلل ايف لاضعلا ءادلا وهل قمحلا نأل .لاضفملا

 ركشلا بكرم هتقم درجت نم جرقم ،بالقنالا لهأل ةبحملا بلاقب ًاعبطنم أبلق يل
 نم ةشاشجب هدنز كتفيو ،مهبضغي امب ةعمسب عمس نإ بضغي ،بايترالا طيسبو

 نم تتأ دقلو ،لزالز الو لزالزلا هذه ماتخو ،لزاون الو لزاونلا هذه ىلإف ،مهبظي
 تايبأ مهنع ةقملا لهأ رابخألا لسلستب اهعفرت مهنم ةفرجع ]٦٩١[ ،نأشلا اذه لبق

 ملف ،ناسحإلا عيضو ،ليمجلا ءيسن ،ناك ال هتيلو مهلوق ،ةيضحم ةلكنحسم ةيضيرق
 يتقم ،نوجش ثيداحألاو ،قفرت لخلا اهيأ الأ ،نوب ةبظثملا نم وه يذلا يباوج كي
 نم اذه نيأ ،ريرحنلا قلنلاو ،ريصبلا قبللا اهيأ رظناف ،نونف كيجاهأو ،نونف كيف
 لقع مهل نم لاقمب الثمتم :لوقأ يننكل ،كلاح الإ ،كلذ لاقم ىرت لهو ،كلذ

 :أ رعش ،يقيفوت هللابو ،مهلئاق لاق نيح ،يقيقحلا مهجهنم طارص كلاسو ،لوقعمو

 يتقيرب ينقرشأو قنح ىلع يلظيغ دارأ قيدصلا اذإ تنكو

 قيدص الب شيعأ نأ ةفاخم هنع تحفصو هبونذ ترفغ
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 الو نيصكانلا نيئوانملا مكيف عياشأ نل يننإ نيصاخلا ناوخإلا اهيأ اوملعاف الأ

 ،نازيملا عضوو ،ءامسلا عفر يذلاو .الك ناكم ناك مكنم وه امك ينم نوكي

 وذ دهشي اذهب ،ةارادم ريغ نم ةورم دي ديدمو ،ةاراومب ةيشخ نم ةفع اهنأ اوملعاو

 .مالسلاو ،مالسلا ملسملا دوجولا بجاولا روصملا يرابلا .دوجلاو مركلا

 رصان خيشلل اباوج ناهبن يبأ ةمالعلا ملاعلا خيشلا نب رصان ملاعلا خيشلا مالك نمو
 يف ءايميكلا ةامسملا ةمكحلا ةعانص ةيفيك نع هلأس اًَمل ،ناديبع نب ناميلس نب

 هللا مسب :هباوجت عم هل هباتك لوأ يف لاقف ،نالقثلا اهلجت هللا ءاضيبلاف ىرغصلا

 ىلعو ،ميركلا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا

 ميركلا خيشلا اهيأ كباتك ينلصو .دعب امأ ،ميلستو ةالص لضفأ ،ملسو هبحصو هلآ

 نمحرلا فشكلاب عفانلا ملعلا هلل كمهف ،يناديبعلا ناميلس نب رصان ،ميمحلا بحملاو

 نم هتركذ ام كل لسرأل طوطخ ةلمج يل تلسرأ كنأ تركذ ،كباوج نع اذهو

 ،لوس ةرثك انعم نأ كتفرعو فةينوكلا تاثدحملا قئافخل ةفشاكلا ةعانصلا بتك

 ليمامحلا نأل ،ائيش لسرن نأ اننكمي ال ،ابمألا رفس عاطقنا دعبو ،انابه انل لسرأو
 دنع لصو امنإو ،ناّبهلا لصي ملف ،مكوحن دصقي دحأ مهنم انلصي الو ،نوعطقني

 ةبحصب كلصيلو س٤٠٢١ ةنس ىلوألا ىدامج رهش نم ٢٤ موي يف مقرلا اذه مسر
 دمحم نب هللا دبع نب دومح خيشلا دلولا ةبحصب وأ .يعيشلا نسح نب ميهاربا خيشلا

 نحنو ،(بهذلا ةعارز يف بستكملا باتك حرش يف بلطلا ةياهن باتك) يفرشملا

 نكلو ،هدلجب درفنم هدحو باتك لك ،بتك ةثالث يف كلصت يتلا ريغ ةخسن اندنع

 هطخ يذلا كل لسرن نأ انيبحأف .ادج فيعض ]٦٩٢[ امهطخ نألو الأ نارفسلا

 بتك نم ةملكو باتك لك خسنت نأ ردقت ال تنأو ،ةدحاو ةلمج هلكو حصفأ

 ةهخست نأ لبق رظناف ،ةتبلا ةدئاف هيف دجت ال ثلاثلا رفسلا نإف اذه ىتح ،ةعانصلا

 هلسنل اهفقوأ اندلاو نكلو ،يك دلجلا نع ةريثك بتك اندنع نحنو ،كلذك هدجت

 دقو ،يباوعلا ىلإ ىتح ،يداولا نم اهب جرخي ال وأ ،اوضرقني نأ ىلإ ،روكنلا

 الإ ادحأ طعأ مل نكلو ،هتوم دنع بهذو الإ ءأباتك ادحأ تيطعأ امو ،كلجأل تعجر
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 لضفأ ملعلا نأل ،هريغب صخرتت نأ ىسع ،اذه خسن تلمكأ اذإ تنأو ،يبتك نم

 .بلقلا نم ىلعألا لحملاب كنأ ،انم كلحمب ملعت تنأو ،هئاقبل اببس نوكيل 3 خسنلل ةلذب

 امنإو ةعانصلا هذه يف جلاعت كنأ ينع تمتك ،تيس راد يف انك موي كنكلو

 نب ديعس كرارسأ ىلع علطملا ،كناوخإ نم ىفصلا ،كب فراعلا كنع ينربخأ

 ديرت كنأل ،ينتربخأ كنأ متكأ نأ ينرمأو ،يبيهولا نآلا لاقي يذلا ۔("يرماعلا دجام

 يف ءيش يأل ردأ ملف ،مومعلا ةلمج نم اصوصخ ينعو ، امومع سانلا نع كلنامتك

 كيطعأ الو ،دك اهنم ءيش نع ىتتلأس اذإ حرشنأ ال وأ .كدسحأ ينأ يلبق نم كنظ

 .هيف انأ امل فالخ وه امب تننظ دقل يرمعلو ،نم أيأ كرفس ال بتكلا نم ينلأست ام

 يف حارشنالا نأل ،ناوخإلا نم همورت ام ىلإ يعادلا جهنملا فالخ ًأجهنم تكلسو

 نم اهيف ام ىلع عالطتسالا يف ةبغرلا هسفن نع يفي نمم بتكلا لذبو ،۔اذه لم

 د ق هنأل ،هيف بغارو بلاط وه نمم ،نامزلا بلاغ يف دحأ نم ىتأتي ال ،مولعلا
 نم عون هنأك ،مهفلا نم هدعبل لهجلا لهأ سانلا بلاغ عم ملعلا اذه بلط راص

 ظكب تملع املو ،مهثم كعم نوكن نأ فاختو ،هنم نورخسيو ،نوئزهتسيف ،نونجلا

 لذب نعو ،هيف كل حارشنالا نعو كنع تكسم ،يريغ نع ادئاز ينامتك يف كنأو

 قبئزلاو ،نيرغلا نيربإلارطقأ ينإ :كل تلقو ،هربدأ يذلا رجحلا كتمتكو ،بتكلا

 نم أتيب كل تيتأو ،ائيش المعي ملو ،ارمحاو انولتف ،امهتربدو امهتعمج ينأو ،قبألا

 :يرعش يف تلق ثيح ،مظن

 ةرذلاك ضرقم نسح اذو ايرط يندارأ هنم فيصلا لصفب تينج

 اهل سمشلا هل :دسألا مث ةضفلا هلو ،رمقلل وهو ناطرسلا :فيصلا لصفب ديرأ

 امه نكلو ،تدرأ كلذك رمعنف ،قبئزلا هلو ،دراطع اهلو :ةميضقلا رمت .بهذلا

 حول يف اهرس كل رهظ تنأ يتلا رجحلا نم رداشنلاو حلملا ريغ ةضفلا ضرألا

 يف شرفي يذلا .ةمكحلا بهذ وهو ،هنم غيصلا نكر بهذلابو ،رانلاب يرتشملا

 زئاج كلذو ،رهافلا هؤام قبئزلاب اعم نانوكي امهنأل ،نهدلاو وه نوكيو «ضلألا
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 [٣٩٦]أناكرأ هتلصف دق ينأ ىلإ فيصلا لصفب يتراشإو ،ملعلا اذه ءاملع عم

 هيف بهذلا نأل ،ميكحلا هلصفي مل ام ،روقحم وهو ،روقحملا بهذلا وهو ،ةرهاط
 ريسكألا نأ كش الو ،هندعم يف ماد ام روقحم هنأ كش الو .غبصلا نكر وهو

 رصبيو ،لقعيو ،عمسي اناويح ريصي ال ،ةرخص ريبتلاب ريصي هنأل ،يندعم

 ناك نإو ،يندعم وهف .اناويح الو اتابن ريصي ال ءيش لكف ،أتابن الو ،كرحتيو
 ندعم نأل 4 يندعم يعذزفلا ريسكألا نأ ،رخآلا هجولاو . يتابن وأ يناويح هلصأ

 ندعم ةضفلاو بهذلا اهيف يتلا ضرألا نأ امك هنم جرختسي يذلا وه هناكرأ

 رجحلا نأ ىلإ راشأ ثيح ،(")يئارغطلا تصقن انأو مهفاف ةضفلا ندعمو بهذلا

 هران :اولاق ،لخأملا هيلع ردقي امنإو ،هكاهنإ ىلع ردقي ال ،رانلا ىلع يوق ربدملا

 ،ملاع وهف ،كلذك هدقتعم ناك نإ :("يكدلجلا هيلع درف ،بهذلا ىلإ راشأ هنأكف هئام

 ديؤم ،ليعامسإ وبأ (م٠٢١١-٣٦٠١) دمصلا دبع نب دمحم نب يلع نب نيسحلا :يئارغطلا (١)

 ،ناهبصأب دلو ،ذاتسالاب تعني ناك ،باتكلا ءارزولا نم ،رعاش ،يئارغطلا يناهبصألا نيدلا

 لتتقا مث .هترازو هالوف ۔ ) لصوملا بحاص) يقوجلسلا دمحم نب دوعسم ناطلسلاب لصتا و

 يفو دوعسم لاجر ىلع ضبقو دومحم رفظف دومحم ناطلسلا همسا هل خأ و دوعسم ناطلسلا

 ملعلا نم هب اروهشم يئارغطلا ناك امل هيلع ةمقنلا ةبقاع فاخ مث ،هلتق دارأف ،يئارغطلا مهتلمج

 ناطلسلا هذختاف سكلذ سانلا لقانتف ،ةقدنرلاو داحلإلاب هماهتا عاشأ نم ىلإ زعوأف .لضفلاو

 :اهنم بتك هلو ةعوبطم "رعش ناويد" هل ،ءارغطلا ةباتك ىلإ يئارغطلا هبسنو ،هلتقف ةجح دومحم

 ريخ ،يلكرزلا رظنا .ريثك هيلع ءانث نيخرؤمللو "ريسكإلا يف رصتخم" و "دالوألل داشرالا"

 ٢٤٦. ص ٢، ج ،مالعألا :نيدلا

 يف رداصملا تفلتخا ،ميكح يئايميك :نيدلا زع ،يكدلجلا رمديأ نب دمحم نب يلع :يكدلجلا ("

 ته ٧٤٠ ةنس قشمد يف هبتك دحأ فنص ،ناسرخ ىرق نم "كدلج" ىلإ هتبسن هيبأ مساو همسا

 رارسأ ةفرعم يف رينملا ردبلا" :اهنم ةريثك تافلؤم هل .ه ٧٤٢ ةنس رخاوأ ةرهاقلا يف زخآو

 :اهنم ةريثك تافلؤم هل ٧٧٤٢. ماع دعب يفوت .ءايميكلا يف "حاتفملا ملع يف حابصملا" و "ريسكإ ١

 ماع دعب يفوت .ءايميكلا يف "حاتفملا ملع يف حابصملا" و " ريسكإلا رارسأ ةفرعم يف رينملا ردبلا"

 ٥. ص ٥ ج ،مالعالا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .م١ ٣٤١ /ه ٧٤٢

٢٢٢ 



 رجح هنأل ،لمعلاب ملعلا ىلإ لصاو ريغ هنكلو "ارباج دعب مالسإلا ةفسالف ملعأو

 وأ ريسكألا هيلع يقلأ اذإ ةعنام ابهذ ريصي امنإو شةتبلا هيف غبص ال ينا دسج

 مهنهد وه هنأ هب نوزم ريدقو غبصلا عساو ابهذ ريصيف ،ريسكألاب دوقعملا قبئزلا

 همالك كلذك اندجوو ،ءامكحلا مالك نم ليواقألا هذهب لض يئارغطلا نإو ،ربدملا

 اندجو نكلو ،هيف يناويحلا ركذي ملو راجحألاب هركذ ،هلك راونألا بيكارت باتك يف

 . يكدلجلا ركذي امم “حضاو حرشب هحرشو يناويحلا رجحلا يف هلك أباتك هنع
 املف ،يئارغطلا هركذ امم حضوأب ،رومألا ضعب يف فشكلا نم يكدلجلا ركذو

 يف دروأ امب تركذو ّ هلوصو انملعف ۔ نيعلا رظنب انعم حص .4 نيفصولا انعمج

 عفري يتلا هبتك ىلع علطيو ‘ ينا ويد يف رظانلا هيلع علطي الئل ، ينا ويد يف ينا ويحلا

 علطي مل ثيح ،هباطخ وه امك انطيحتف ۔،اه ره اظ ريغ ىلع يهو ۔“ اهيف يكدلجلا هنع

 ريساكأ عيمجو ،اهنم حصي ةيقبئزلاو ندعملاو بهذلا نإ :يناثلاو ،يكدلجلا هيلع

 يف يذلا هباتك ىلع علطي مل يكدلجلا ناك نإف ،ءامكحلاو يكدلجلا اهاتأ ،هسأر

 قبئزلاو بهذلا نم لصو امبرف ؟الصأ هلوصو يفني فيك يناويحلا رجحلا

 ،هنيارب ريساكألا هذه يف نأ كش الو ،يقنلا خينرزلاو يقنلا رهاظلا تيربكلاو

 نم ملعلا اذه ةحص ىلإ تغلب ينإ ثيح ،نيهوتلاب هيف ضرأ ملف ،هبناوج دوعتو

 جهنملل أقفا وم هتدجو يننكل .ي دلا و نمو ه ريغ نمو هباتك نم 4 ينا ويحلا ه رجح

 هنأ .هل بصعتم وه فيكف ،هنم ًأملع لقأ انأو يعم حضوأ ،يدلاو هيلع ينلد يذلا

 تدجو ينأل ،حورلاو سيفنلاو بهذلا نم اضيأ لصاو امبر هنأو ،ًرسلا ىلإ لصو

 فرعي ناك ،يئايميك فوسليف :ىسوم وبأ ،يفوكلا هللادبع نب نايح نب رباج :رباج (

 يحي نب رفعج ىلإ عطقناو ،ةكماربلاب لصتأ .ناسارخ نم هلصأ ،ةفوكلا لهأ نم ،يفوصلاب
 ۔أباتك ٢٣٢ اهددع :ليق ،ةريثك فيناصت هل .م٥١٨/ه ٢٠٠ ةنس سوط يف يفوتو ،يكمربلا

 رارسأ" :هبتك نم يقب اممو ةينيتاللا ىلإ اهنم يقبام مجرتو ۔اهرثكأ عاض ،ةئامسمخ تغلب :ليقو

 ،يلكرزلا رظنا .نوطالفا بتك تاحيحصتو "مومسلا و "بستكملا" و ،ءايميكلا لوصأ" و "ءايميكلا

 ١٠٣ - ١٠٤. ص ،٢ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ
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 قبئزلاو ]٦٩٤[ بهذلا نم ،هئانإو ريغصلا بابلا نم ريسكألا ةعانص يف اباتك هل

 بابلاب ربكألا بابلا زمر هلعلو ،ءانفلا ديعب هنأل ،هبرجأ ملو ،يقنلا تيربكلاو
 يسفن يفو ،اذهب درفت يئارغطلا سيل يكدلجلا ىتح ءامكحلا بلاغ اذكهو ،رغصألا

 ركذ يئارغطلاو ،ملعمب الإ ،ملعلا اذه ىلإ غلبي مل هنأل .هنم هريغ يف يكدلجلا نأ

 يف هتيأر ناهبن ابأ خيشلا يدلاو نإ كل تلقو ،هنم مهفاف ،ملعم ريغب هغلب هنأ هسفن

 ملعأ ال ينأل ،ردأ مل انأو ةةمكحلا يه هاذه نإ هللاو لاقف .بهذلا رطقأ انأو همانملا

 ،مدلا ربد امنإو ةرجحلا اذه ربدي مل يدلاو نألو ،كل داعبإ كلذ لك رطقلا اذه نأ

 .اغبص راجحألا مظعأ يه لاق ،رعشلا ىلع ينلد يذلا وهو ،اريسكأ هغلب ىتح
 :يل لاقو ريغ ال هنم هنأل ،وه وه هنأل .رعشلا رس هب فرعأل ،مدلا تربد ينإو

 بحاص كلذكو ،يفن اهتابثإ :لوقي يروذشلا نأل ،هل ءامكحلا يفن ىلإ تفتلت ال

 ةيتابنلاو ةيناويحلا اوفن ،ريبدتلا اوفشكي نأو ،دارأ امل يكدلجلا حرشو بستكملا

 .احيرص هفشك مهل زوجي ال هنأل ،ملعلا اذهل ريشي كلذ لك ةيندعملا يف هروصو

 ،ميكحلا ةديصق حرش يف ركذ كلذك يكدلجلا نأل ،هللا همحر ةيدلاو قدص دقلو

 ءامكحلا نأ .لالخلا ةقد يف ادب امل لالهلا ىلإ سمشلا ةلاسر ‘، ليمأ نب دمحم

 اوفشكي نأ اودارأ نإو ،ةتبلا هيف غبص ال رجح يف هوقاسف ،ريبدتلا اوفشكي نأ اودارأ

 رجحلا اوفشكي مهنأ امأو ،بيترتلا ريغ ىلع وأ ،مات ريغ هريبدتب اوتأ .رجحلا

 نكر الإ بهذلاب درأ مل انأو هحرش يف يكدلجلا ركذ اذكه تاهيه تاهيهو ريبدتلاو
 ضزألاو ءاذغلا برسي يذلا وهو ،رداشنلا ريغ ةضفلابو ءاذغلا نهدلاف غبصلا

 امك اهتوبثل بهذلاب تباثلا حلملا ىيمست نأ زوجي دقو ،تباثلا حلملا وهو ةديدجلا
 يف ربدي وهو ،ءاملا وهف :قبئزلا امأو ،ناكرألا تبثي اذه ،داسجألا تبثي وه

 ال ةقيقحلا يف وه امأو .نكر هل ىقبي الو بهذيف ،هب ناكرألا ربدتو ،ناكرألا

 يف ءاملا نم دقعني مل ولف تفج اذإ ءاملاو بارتلا نم نيطلاك نوكي لب “بهذي

 رجحلا نم تباثلا حلملا جارخإ حصيو ،ناك امك أبارت ريصي لب ،ًأزوكتم نيطلا
 ديدج عرف نم جرخي ،بيرق قيرط هلو العف مظعأ نوكيو بعص هنكلو .رطقملا
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 يهو فءاملعلا رثكأ اهيلعو .ىطسولا ةقيرطلا يهو ،اهب هغبص فعضي هنكلو

 ذإو ،يليللا يناويحلا رجحلا اذه ريبدت يف اهتوبثل يبهذلا يهو .ةديدجلا ضرألا
 غبصلا عمج اذإف ،ةةغباص نوكتل اهل ريبدتلاف .هعناص جرخي مل ،ناكرألا تلصف

 لك ربد ذإو ،ءاملاب اربديف .ىثنالاو ركذلا امهف نهدلاب ءاملا عمجو ،رداشنلاو حلملاب

 ينلد ]٦٩٥[ امل انأو ،غلبأ ناك ،كلذ دعب تربدو ،اغباص ريصي ىتح ،هدحو نكر

 راص ىتح ۔اهنم بهذلا ألوأ تربد ،حلمو رداشنو نهدو ءام ىلإ هلصفو ،يدلاو

 لك سيل "صوصخم سيلكتب ةضفلا هل تسلكو ،ةامحملا ةحفصلا يف نخدي ال ،اتباث

 .هتبآرش ىتح هتخبطو سيلكتلل تلسرأو ،هئام يف بهذلا تللحو حصي سيلكت

 هتيمست تحص كلذلف ،ًاينول ًايغبص ابهذ ال ،اينوك ًابهذ راصف ۔اهتبكسو اهتفعو
 غبصي راص ىتح نهدلا تربدو ،أبهذ راص هيف وه بهذلا كلذ نأل ،بهذلاب
 هنأ هيف ةحصلا تملعف ،ضيبي ءالجلابو شُوسي ىمحلاب هنكلو .اتباث أضيبأ ساحنلا

 هقيرط نم هذه لب .ىطسولا ةقيرطلاب هريبدت اذكه سيلو ،غباصلا رجحلا وه

 ريبدتك ةمات ناكرألا تربد يننكلو ،ىمظعلا ةقيرطلا سايق ىلع يتلا ،ةبيرقلا

 يهو ،اهنم برقأ ةقيرطلا هذهو ،اهمامت دعب ،ناكرألا ريبدت يف ىطسولا ةقيرطلا

 امل ينإو “قحلا غبصلا غباصلا رجحلا ىلإ رطق ال كلذ لك ديزي نب دلاخ قرط نم

 يف ةديعبلا نادلبلا ىلإ بلاطلا اهيلإ لحري نأل .قحتست ةنوم كتيفك دقف ،اذهب كربخأ
 بلاغ ىيف ريبدتلا اوركذ هللا همحر ،يدلاو لاق امك ءامكحلا نأل ،هتفرعم بلط

 مهمالك عمج تدجو .وه هتروصو رجح يف ءامكحلا مالك تردأ املكو ،نيقاقفلا

 كلذكو ىمدلا نم الإ ةةحصلا ري ملف ،هنامز يف أريثك يدلاو برج دقو هيف رودي
 و :يل لاقو ةرخصلا اذهب ينرمأو ،هلعف هعم حص ةيرصملا رملا حلملا نم

 فرعي ال ،هللا همحر ،يدلاو ناكو ،هبرجأ مل ينكلو ،رئاطلا يناويحلا رجحلا نم

 اهيأ يتيب ىلإ ينبجأ :هل لاقو .4 ابيرغ الجر دجو ،جحلا ىلإ بهذ امل نكلو ێاذه

 هل بتكو ،هتيب ىلإ يدلاو هعبتف ،ربكألا رسلاب كربخأ انأ ،ربغألا ثعشألا خيشلا

 اذه يف ءامكحلا مالك عيمج اذإف ،دلاولا رظنف ،هرخآ ىلإ هلوأ نم رجحلا اذهل ريبدتلا
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 وهو ،يدلاو كاذ يناطعأ :لاق ،هريبدت نم ةمكحلا لهأ مالك مهفو ،همالك ىلع

 يف ةقيرط نع ينربخأ :هل لاق ،هل همسر مت املو ةوالت هتظفحو شبيرغلا طخلا

 يف ديرتو ،اذه كعم تنأ :يدلاو هل لاقف ،هقارتحاو هقارحإ هنم ليزت .تيربكلا

 ،يلإ احصان ناكو ةريثك أنينس اميكح تنملت ينأ كيفخأ ال ينإ :هل لاقف ،تيربكلا
 ينتأ :لاقف ،فيفخ هنأل ،توم هعم لمؤي ال امب ملأت املو هسفنب ريسكألا ىقلأو

 تيفاعت نإو ةقحلا كل تبتك دقف تم نإف ،اذه ملعت الو تومأ نأ فاخأ اةساطرق

 شمل قذحو ملع يل سيل انأو ،ةوالت هتظفحو اذه يل مسرف شًالمعو أملع هايإ كتغلب
 لسر ىتأو الإ ،انامز ناك امف ،اذهب كنم اهيرشأ ةريغص ةقيرط ديرأ امنإو ،اذه

 تنأ تلمع لهف “بولطملا تغلبو ،يلإ تفصو امب تلمع ينإ ةيدلاو خيشلا ةاصو

 يذلا دجي مل ذإ ةيدلاو هبجي ملف ]٦٩٦[، باوجلا ديزم ال م تغلبو ،كل هانمسر امب

 يف هنكلو ،هريبادت حرشو هحرشو ،يدلاو هيف فنصو فلأ دقو ،هتاصو هعم لسرأ

 يف هلقني مل ،هسفنل ةركذتلا ةلزنمب هنأل ،هأرقي يريغ دحأ فرعي مل فيعض ساطرق

 مالكب ىتأو ،يريغ دحأ هيلع علطي الئل ،يريغ هختسنأ مل انأ كلذكو يبيط ساطرق

 ةريغلاو هنامتك يف تغلاب دقو ،مظعألا غبصلا غباصلا رجحلا وه هنأ جاجتحاو

 امك ة يفرشملا هللا دبع نب دومحو ، ينابيشلا ملاس نب رصان نيدلولل هلوقأو ،هيلع

 وأ ،لولحم بهذ اذه عم أرمحأ ءام اورظنت نأ ، ينصحلا ةعمج نب رورسل تلق
 رطقت ال داسجألا عيمج نم بهذلا نأ فرعتو ،لقاع تنأو ،لولحم قبئزو ،رطقم
 هللا قلخ هنم رحبلا ءام حلم رثكأ ،الالحنا غلبت ال اهنأل ةياغ اهب لحلا غلب نإو
 ،هيف ةحولم ال ًاولح ءاملا رطق ،رانلاب رطق اذإو ًالالحنا هغلبأ امف هيف هحلم رحبلا

 هتركذ امك هل تلق كلذكو قيناتحتلا ةلباقملا ةيشاحلا يف همامت رطقي ال حلملا يقبو

 هنطب الإ .هجالع فرعي ال ،ءيشب بهذلا جلاعي بهذي دحأ ال هنأ يملعل ،هيف كل

 مهل لوقأو ،هولسغي مه مهنأل ،هربدأ انأ يذلاب هابأ دلولا ربخيو هوفرعي نأ يفوخو

 هب نيطي نأ حصي ال ،خسو هيف ماد ام نكلو ،نيطلا يف طلخأو ،رودقلا هب نيطأ

 ،قبئزلاو ةضفلاو بهذلا ردي هنأ هابأ ربخأ دلولا كلذلو .ردقلا نم ةناهدلا هنكت هكفت
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 رومأب كل تيتأو ،تنأ كتريح دق امك ينوقدصي نكلو ،هفرعل مهيلع هب لتحا مل ولو

 سيلو ،امه هنأ كيلع هدروأ امب كش كلخادي ال ،قبئزلاو بهذلا هنأو ێاهيف ينقدصت

 يدلاو تعمس 5 ،ملعلا اذه يف زئاج كلذو الصأ امهربدأ مل ذإ إ و .كلذك رمألا

 دوصقملا يهتني نأ ىلإ ،تاقبط عبس ىلإ ة يروذشلا مالك نم اضعب نإ :لوقي

 ىلع اميدق يذلاو ،قرطلا يف حورطملا مكنودف :ةئايلا يف هلوق كلذ لاثمو ،هنيعب

 هيلع ،ىسوم ىلع يحولا لزن هب يذلا :ىلوألا ةقبطلاف ،يحولا لزن هب ىسوم

 دارأ :ةثلاثلا ةقبطلاو . اصوصخ مومعلا نم دا رأ :ةيناثلا ةقبطلاو . مومع وهو مالسلا

 الو قرحي ال يذلا ،حلملا تيربكلا “تيربكلاب دارأ :ةعبارلا ةقبطلاو .تيربكلا رانلاب
 ةةرضح رانلا كلتب ىسوم هرجش دادزت امك هراضت داسجألا هب ديري ،هب قرتحي

 ،بهذلا اهب دارأ :ةسماخلا ةقبطلاو .قرتحت ال يهف اهيف ناخد ال ىسوم ران نألو

 ،ىسوم ران نأل ،ينادسج ال يغبص بهذ هنإو ايندلا يف تدجو أران لمكأ اهنأل

 ]٦٩٧[ تيربكلا وهو ،بهذلا وه هنإ ،ةسداسلا ةقبطلاو .رون اهلك ،مالسلا هيلع

 :ةعباسلا ةقبطلاو .يندعملا يتابنلا يناويحلا رجحلا نم يغبصلا نكرلا وهف ،غباصلا

 ةقبطلاو .هترجش يف ىسوم ران نأ امك ،اهيف وهف ةمكحلا ةرجش نم جرختسي هنإ
 ران نأ امك ،اهميكح عم الإ دجوت الو ،اهثم ءيش لك يف دجوت ال اهنإ :ةنماثلا

 حورطملا كلذ لاثمو .مالسلا هيلع ،اهاسوم عمو ،هترجش يف الإ دجوت مل ىسوم

 ةقبطلاو .ريثك قرطلا يف حورطملا نأل ،مومعلا :ىلوألا ةقبطلاف قرطلا يف

 نم لزانلا صوصخلا ىلع ءاملاب ديري :ةثلاثلا ةقبطلاو ،ءاملا ىلإ هب ريشي :ةيناثلا

 .(")«ءام ءامسلا نم انلزنأو}» :ىلاعت هلوقل ،لوزنملا ىلإ حورطملا وهف .باحسلا

 قبئزلاب دارأ :ةسماخلا ةقبطلاو فورعملا قبئزلا ءاملاب دارأ :ةعبارلا ةقبطلاو

 اهئام ةرجحلا قبئزب دارأ :ةسداسلا ةقبطلاو .مظعألا رجحلا قبئزب “فورعملا

 دارأ :ةعباسلا ةقبطلاو .هايملا ةيقب نود باحسلا ءامب راشأ هنأل ،اهنم رطقملا

 ١٠ ةيآلا ،نامقل ةروس + ٤٨ ةيآلا ،ناقرفلا ةروس + ١٨ ةيآلا ،نونمؤملا ةروس (
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 ،انملع حاتفم رعشلا نايرت الو :هلوقب ءاملاو رانلل ةعماجلا ةمكحلا ةرجش باحسلاب

 رانلاو ءاملا امه :لاقو ،رانلاو ءاملا هيف نأ تبثأف ،هفلاخ رانلاو ءاملا هيف مض نإو

 انلكف ،بولقلا لك ىلإ بيبح :اضيأ لاقو ،هدتهي ةعيبطلا رثأ امهب ينافتقا اذإ ناذللا

 ،ءامكحلا بهذ ريغ هب دري ملو ،بهذلا ىلإ راشأ ظاوش هيلع صرح نم تفع نإو

 ايو اميظع لجرلا ةنيز يفو ،ءاسنلا يف بوبحم دوسألا عرفلا نأ ةديعب ةراشإ هيفو

 يف ةياهنلا يف يكدلجلا لوق ىلإ رظناو ،تنأ كلذك ،هوفن ءامكحلا رثكأ نإ ،يخأ

 نأ ،هيف ركذي ةةساطرق ةرشع سمخ ،نيميلا ىلإ اأسكع هرخآ نم دع ،يناثلا هرفس
 ،مهعم هيف ةدئاف الو ،اهب ءامكحلا دارم اذكه سيلو ،ًامات ًالالحنا ءام لحني داكي ال

 لامعألا يف هدارمو ،ةرهاظلا سفنلاو حورلا اهيلع لخدت ىتح ۔اهنيلت اهلح امنإو

 كل انإ :تلق كلذكو ،مهفأ مهفاف رطقت فيكف ،أمامت لحنت ال تناك اذإو ،ةيندعملا

 ةيوق رانب الإ ردقي ال ةلباقملا ةيشاحلا مامت شةلباقملا ةحفصلا ىلإ عجارو ،هتركذ امك

 امنإو ،أراخب دعصت الف تباذ نإو داسجألاو راخب هعفدتو ،ءام رانلا هبيذت نأ دعب

 مهدنع رجحلا نأ ليلد ربكأ اذهو تلح نإو ،رطقي ال كلذلف ؤ اسباي اناخد دعصت

 يف نخدت ضرألا تماد ام ،هريطقت نورركي مهنأل ،يناويح مهرجح نأو ،يناويح

 الف ،(بلطلا ةياهن) هحرش نمو (بستكملا) باتك نم كلذ رظناف ،ةامحملا ةحفصلا

 سانلا تفرص كلذلف ،اههبشأ امو مسلاو تيربكلاو خينرزلاو ةيناويحلا هيلع نخدت

 ريبدتلا كل تفشتكا ول انأو ،قبئزلاو هرطقأو بهذلا ربندأ ينإ :تلقو 6هربدأ ام نع

 ىلإ ترس املو ،هريغ ركذأو ،كعم هيفنأ تنك دقو ،اذكه تركذ امل ،هلك انه

 ظيناوأ كل حرطي نم تيصو كنأ فصو ێجاجزلا لمعي يذلا تدجوو راحص

 نأ تببحأ ،ينتمتك ولو ،لمعلا يف بغار كنأ تفرعو ،كمساب ينفآرعو ]٦٩٨[
 عم اذه عيمج تفشك ينألو ،يببسب مرغتو لضت الئل ،هربدأ انأ يذلا قحلاب كفرعأ

 ىلإ رهظأ نيح نيسح نب ميهاربا جاحلا خيشلاو ةبهذلا هللا دبع جاحلا خيشلا

 ،ريبدتلاب هتربخأو ،هنولتو لمعلا ةبهذلا هللا دبع جاحلا خيشلا تيرأو ،اهلك ةاوفصلا

 امنإو ،امهفرعأ مل :هل تلقو ،حلملاو رداشنلا جارختسا امهو ،ناكرألا ضعب الإ
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 نإو ،طيلختلا نأل .حيحصب كلذ سيلو ،ضيبلا نمو ندعملا نم امهب تضرعت
 زاج أريساكأ اهلك ناكرألا تراص اذإ ،ءامكحلا عم زوجي امنإف ،هزاوج اوركذ

 طلخف ،كلذ لبق امأو ،ًاجضن لقأ اهضعبو ،جضنأ ريساكألا ضعب ناك نف ،اهطلخ

 شيهدتو زمر وه امنإف ،اقلطم هتزاجإ اوركذ نإو .حصي ال جفألا عم جضنألا

 ريبدت وهو ،ليخد ريغ نم هريبدت حصيو ،ريغ ال هانركذ امك هب دارملاو ،داسفإو

 ،ريجو ءزجو حلم نم ءزج ذخ :مظانلا لاق امك ،حاتفمب حصيو العف مظعأ و لوطأ

 نإف ۔أريرحت ةسمخ ةالصلا لثم ،ريطقتلا رركو مهرطقو ،ريدقتلاب ىلكلا لثم ىلقلاو
 حلملا ضوع لعج نإو ىهتنا ةالح هيف دعسلا نأ تملع الحنم هب رعشلا ىرت
 انلصوو حاتفملاب هانبرج نحنو ،كديب هسمت نأ رذحاو ،ىوقأ ناك ،رفصألاا جازلا

 ال تيسراد يف هريطقتل انجتحا امنإو ،ىوزن يف ةربدم ةزجنم ،ناكرألاب تيس راد

 وهو ليقاثم عبرأ ريغ هبهذ نم يعم امو ،ناكرألا هب ربدأل ريغ ال ءاملا هنم رطق

 ،تيسراد يف رجحلا ترطقو الاقثم نيثالث رادقم ناكرألا ةيقب نمو ،غبصلا

 كلذب امهيقسأ لزأ ملو ،حلملاو رداشنلا تربدو ،غبصلاو نهدلا اهئام تللحو

 كنأ ،بتكلا يفو .مدلا شم رمحا مث ،ةبهذلا هللا دبع اهيرأ انأو ةريثك أناولأ رهظأف

 اليلق هئام يف لح ،ةضفلا يف ةيبهذ ةرفص طسبب هترمح ةوق نأ فرعت تئش اذإ

 دق تلقف ،كلذك هئام راصف ،كلذ تلعفف بهذلاك رفصأ ًارمحأ هئام جرخي .هنم

 هنم رخذأ مل ،هدقع تدرأ امل ينأ ،نامرحلل يعادلا ملعلا اذهب يلهج نمو “تلصو

 ،هدقعأل هلك ءانإلا يف هتيقلأ لب ةةسلكملا ةضفلا يف هبآرجأ ىتح ،دوقعم ريغ أئيش

 ،رمحألا توقايلاك هدق ثيح ،هغبصو ءانإلا ةق هنأ هتوق نمف ،رانلا ىلع هتلعجو

 ءانإلا يف دجأ مل هرظنأل تبهذ ،نيح دعب ناك املف ،ملعأ مل انأو ،ءانإلا رسكناو

 عامتجاب راص هنأ مت ىتح ،هيف رظنأل ىلاعت هللا ينقفوي ملو ،دامرلا يف بهذو ،أئيش
 نل كلذلف غبصي ال راص وأ .غبصت لبق نم ناكرألا تناك امك غبصي ،ناكرألا

 تلقو ،ردصلا قيضو رقفلا انب دتشاو ،نيحلا كلذ يف لمعلا ةداعإل هرمأ ينبغري

 يفتكأ ]٦٩٩[ يلعل ينكلو ،اهلعف ةحص رظنأ مل ناكرألا هذه ريبدت نإ :يسفن يف
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 ملف ،تباثلا دوقعملا قبئزلا هب دقعأو ،هلعف يعم حص يذلا .يغبصلا نكرلا ريبدتب

 رفظي ال امبرو ،رمعلا ينفت يتلا براجتلا ةرثك نع يفتكنو ،اتباث هربد أدحأ دجأ
 انلمع حص نلف ،ًاتباث قبئزلا دقع ريبدت يف انرمش نألو ،ازَجُع انفقوف ،اهنم ءيشل
 ،رقفلا يذل أغالبو ،ةيافك ةريغص اقيرط نوكيف فهل انربدو هدحو يغبصلا نكرلا
 ضرألا غبص عدوأو :هلوقب يكدلجلا ريسفت يف يروذشلا اهيلإ راشأ يتلا يهو

 ناكرألا ريبدت ىلع كلذ دعب اهب نيعتسن نإو ،ءاول تويبلل اوماقأ موقل ،دراطعاك

 الولو ،اهدوجو ةرثكل ،لهسف مكعم امأو ،يناوألا ةلقل بعص انعم ريبدتلا نأل ،اهلك

 :لوقنو نايب يناوألا لجأل تيسراد يف ماقملا نع تفقوت امل ،فوخ سفنلا يف ام

 ريبدتلا الو ،هودصق يذلا ،ءامكحلا رجح وه هنأ يعدن ال ،انربد يذلا رجحلا ن

 اذهو ،اهلعف حص رجح هذه نإ :لوقن لب ،ءامكحلا هجهن يذلا وه هنأ ،هانجهن يذلا

 مالك عيمج حصي نكلو ،هلك اذه ريغ اودارأ ءامكحلا نأ نكميو ،هب هلعف حص ريبدت

 8ريبدتلا اذهو رجحلا اذه سيلو ،هب انجهن يذلا هريبدت يفو ،هيف رسفي نأ ءامكحلا

 هيف رسفي نأ حصت لامعألا نم ريثك نأل ،هريغ نود هيف ءامكحلا مالك ليوأت حصي
 نأ مهل حصي مل ،كلذك الول ذإ ةمكحلا ريغ يف يه تناك ولو ،ءامكحلا مالك

 هيف يذلا نم ههبشأ امو ،مقبلا خيبط كلذ لاثمو ،اهريغ يف يتلا لامعألاب اهوزمري

 ريصي ءاملاو اردب ريصي ىتح ،لالهلاب ىمسي نأب حصي ءاملا نإف ،ءاملاب غبصل
 امك ،ءاملا نطب يف غبصلا ىبرتيف ،ءاملا يف هنيع فذقي يذلا وه مقبلاو ،اغبص
 ،ىثنأ بوثلاو ركذ وهو ،رمحأ هنأل ادلو ءاملا ريصي مث همأ نطب يف دلولا ىبرتي

 وهو ،هلمحت يتلا ىثنألا وهو ،بوثلا يف غبصلا وهو ،هنيع فذقي وه ءاملاف

 رون ذخأت يتلا بوثلا ينعأ سمشلا وهو ،تابن هلك هنأل ةيعونلا ةديجلا ضرألا

 مهظم انريبنتو انرخص انزمر نحن اذإف ،سقف اذه ىلعو هايإ هتطعأ ام دعب ،ردبلا

 ،مول الف بولطملا هب انغلبو ،انرخص ىلع مهمالك انرسف نإو ،مول الف ،مهزمربو

 نكميو ،رعق الو هب لحاس ال هرحب ملعلا اذه نأ حص دقف هريغ هب اودارأ اوناك ولو

 نإو ‘حص مهريبدت شم رد اذإ عيمجلا نإو ،كلذك هريغ وه دارملاو ،دارملا وه هنأ
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 يف غلاب اذه نإ :لوقأو ]٢٠٠[، نايب نكمم هلكف ،اهنم اذه نإو ،ةريثك مهراجحأ

 هتبجأف .ناوخإلا ىفصأ نم هنأ رهاظلا يفو ،لمعلا اذه ريبدت هب ينعأ ،نامتكلا

 هذه امأو ۔يفطصملا انناويد يف هانركذ ام وه قيقحتلاو ،زمرلا ةديعبلا ةلاسرلا هذهب

 رهاظب الو ،هتلق امم رهاظب ذخأت الو ،هربدأ ام ىلع عالطتسالا نع مهفلا لاح يهف

 هنإف ،هلوقت ام ىلإ رظناو ،كلذ فرعاف ،هتوم دعب اهنم اذه تمسرو هلوقأس ام

 كش الو ،هلك اذه ريغ قحلا نأ قحلا ىرت يفطصملا انناويد يف هانيتأ ام فالخب

 بيكرتو ،لاحملاو ليحملا نم ءامكحلا عم دصقلا يه ءايشألا يف ةلكاشملا نأ

 مدلا نم يدلاو لوصو نم هتركذ ام انأو ،هلك كلذ فالخب اذهو ،ليحملا ناكرأ

 وه ملاس نب بيبح نع ةلاسرلا هذه يف هتركذ ام كلذكو ،هرهاظ ىلع قحف ،حلملاو

 سيلف «يروذشلا مالك نم هنرق امو لانأ هربدأ امو يدلاو هفلأ ام امأو ۔هرهاظ ىلع

 ،نايب ىرت امك هفالخف ،هذه يف انل نمو لكاشملا مهدصق هيف قحلا لب ،كلذك رمألا

 ۔أريسكأ تابنلا الو ناويحلا نم نوكي نأ نكمي ال هنأ ،ناهربلا يف يكدلجلا يفن دقو

 ديدحلل رانلا خبطب جتحاو ةضيبلا يف هركذ امك ،تيربكو قبئزب عمجي نأ الإ

 باب عم طارقس نعو ،هالغم ريغب حصي ريسكألا نأ انايب رهظأو ،هيف تمادام

 نخدي نأ الإ «صوغي ال تابنلا وأ ناويحلا نم ريسكألا نأ ،ناهربلا نم رعشلا

 نكلو ،تيربكلا حالصإ دعبل ،بلاطلل داعبإو شيهدتو زمر هلكف ،قبئزو تيربكب

 باحصأ نأ انباتك نم بابلا عيمج تخسن تنك نإ رظنا :رعشلا باب يف لاق

 صوغلا نإو ؟دوجوم صوغلاو غبصلاو ندعملا ىلإ انتجاح امو :اولاق ،ناويحلا

 رملا حلملا ربد يدلاو نإ ،تيربكو قبئز ريغبو ،راجشألا ريس لقث ريغب حصيو

 راصف ،هلك ءانإلا عاق اق داوسلا ةجرد غلب املف ،ساحن ءانإ يف ءاملاب يرصملا

 ،مدلا ربدو دسج الو تيربك الو قبئز هيف امو دامرلا يف حلملا باغو ةصلاخ ةضف

 دبع خيشلا دازف ةةضف شورق ةثالثب فرحلا هل هانعب ،ًأبهذ هب لمعو ،أريسكأ هغلبو
 انيل رانلا ظم رفصأ رمحأ جرخف ةةضفلا نم فصنلا غباصلا يحمرلا رمع نب اا

 يل ىكحو ،دسج الو قبئز الو تيربك هيف امو هنيلو هنسح نم رهبف ،كلعلاك
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 ريغ نم المجم رعشلا ربد يديعس وبمأ ملاس نب بيبح ملاعلا خيشلا نأ .يدلاو
 هنأ الإ ،نوللاو بوذلاو ككبسلا يف ابهذ راصف ،بارسألا ىلع هاقلأف غلب ىتح هلافثأ

 ةيضرألا عم هوطلخو هوربدف شةيضرألا هيف لعجي مل ثيح هلعل لاقف ،ادج نيل
 الو تيربك هيف امو يغبصلا نكرلا غبصو ،هتربدو عنصي ملف ،ةصلاخ ريغ يهو

 فطبخو طلخو زمر ذإ ،هيلع مول الو هزمر هنأ حصف ،دسج الو قبئز الو خينرز

 طيلختلاب هزمري نأ الإ ،هل زوجي الف ،هريغ هفشكي مل ام ]٠١[ رمألا فشك هنأل

 امامت ريبدتلا انيتأ ذإ ،ىقنا ليمأ نب نسحف حرش ،هباتك يف هسفن ىلع ىدان دقلو

 يف مات ريغ ريبدتلاب انيتأ .رجحلا انفشك نإو ،غبصلا نم غراف رجح ىلع هانقس

 ميكحلا ركذ دقو ،نايب مهفأف هلوانت دعبك ريسفت ىلإ جاتحي المجم وأ ،ماتيأ ةروص

 تيربكلا يف غابصألا اورظن ءامكحلا نأ ،نينرقلا يذل هتلاسر يف سيلاط وطسلزأ

 ىوقأ ةيناويحلا ءازجأ اذإ اورظنا مث ۔أريساكأ اهوربدو ،داسجألاو قبئزلاو خينرزلاو

 دعب ريساكألا اوطلخ مث مظعأو لجأ تناكف ،ريساكأ اهوربدف شةيناحور رثكأو اغبص

 ةيتابنلا كلذكو ةيناويحلا ريساكألاب ةيندعملا ريساكألا تيوقف ،لاعفألا رظنيل اهمامت

 ذاليصقت اهلهسأو ،أقارتحا اهعرسأ يناويحلا رجحلا نأ .يدلاو فينصت يف كلذكو

 نم اهناكرأ ربد هنبا نإو ،أداسجأ اهفطلأو ،ةيناحور اهاوقأو ،اغبص اهمظعأو

 ،ناويحلا يف نم اهربد امب ةاحاضيإو أريبدت تدازو تفطلف ،تابنلا ىلإ بارتلا

 ىلع اذه ،أجضنو افطل تدازف ،ميكحلا اهربد مث شاجضنو احضاو ًافطل تدازف

 وه يذلا ،هريغ يف هعم ةبرجتلاب حص هنإ عم ،هتراشإ هيلع لدت امم هلوق ىنعم
 ظكلذك نحنو ،ملاس نب بيبح خيشلا ريبدتب ،اذه لعف هعم حصو .هنم اذه نوكم

 ءامكحلا نأ ،اننظب اننامز لوط لغشنف .هتحص فرعن الو فرعن ال يذلاو انلامف

 انأطخأ دق لوقنف ،لمعلا يف ئطخنو ،نيبئاص اونوكي نأ نكميف ،اذكو اذك نوديري

 ءيش يف ئطخن نأ نكميو أطخلا وه يذلا هريغ ىلإ لوحنف ريبدتلاو رجحلا يف

 ،ءاسنلاو لاجرلا اهلمعت يتلا ايندلا عئانص ىلإ رظناو ۔ًأطخلاب بيصن الف ،كلذ نم

 دق ةمكحلا لاب امف ،لمعلا يف راركت ىلإ جاتحيو ،رمألا لوأ يف اهمكحب فرعن الف
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 نإ اميسالو شللم وأ أرجضو ةريح الإ ئراقلا بتكلا ديزت الف ،زومرلاب تقلغأ

 ندعم وهف هناكرأ لصفت مل رجح لك نأ ملعاف بصي ملو ،هلقع هروصي ام برج

 ندعم لصفملا رجحلا كلذ راص موقلا هركذ ام ىلع اناكرأ لصف ذإو ،ةماعلا

 ال وأ ،هليصفتو يناويح هنأ ولو .يندعم وهف ،مهناكرأ هنم اوجرختسا مهنأل ،ءامكحلا

 اهسايق ىلعو .ىطسولا ةقيرطلل ىثنأ وأ ركذ نينكر مسقنا امأ .ناكرألا جرخيل

 ءام ةسمخ ىلإ امإو ،ةعبرأ ىلإ امإو ،ناكرأ ةثالث ىلإ امإو ،ىتش قرط جرخن

 ضعب يفو شأعم نهدلاو غبصلا قرطلا ضعب يفو ،رداشنو ،حلمو غبصو ،نهدو

 ،ىمظعلا ةقيرطلا يهو ،حلملا عم الإ جرخي الف ضرألا يف تبثي رداشنلا قرطلا

 الف ،تبكرو ةرهاظ تناك ولو ،ناكرألا تجرخ اذإو ،ةريثك قرط اهنم جرخيو

 ،ضرألا ىلع ةضفلاو ساحنلاو ]٢٠٢[ بهذلا مسا اوقلطأو ،ربدت ىتح ،غبصت

 مساو ،أدرفم ناك ذإ غبصلا ىلعو ،أعم غبصلاو نهدلا ىلإ بهذلا مسا اوقلطأو

 قبئزلا وهو غبصلاو ءاملا ىلعو ،نهدلاو ءاملا ىلعو ،هدحو ءاملا ىلع قبئزلا

 عم لمجي امنإو هدحو يبرغلا قبئزلا لمجي الو ،يبرغلا قبئزلا ءاملاو ةيقرشلا

 نهدلا ريصي اذه يف موتكملا لمعلا ،۔نهدلا نم ءيش هعم نوكي وأ ،ناكرألا

 نهدلا غبصي ،قرتحي الو قرحي الو ،نخدي ال .تباث أغبص اعم وأ امهالك غبصلاو

 وه اذف ،ًابهذ اغبص ًاعم اناك نإو هتباث ابهذ غبصي غبصلاو ،أتباث ضيبأ اغبص
 ،مهتصقو ،مهخينرز وه نهدلاو ،كلذ لجأل هلك ريبدتلاو ،امهيف موتكملا لمعلا

 ةقيرطلا يف اذه ،بلغت ةرمحلا رمألا رخآ يفو ،غبصلا ىلع بلغي غبصلاو

 امنإو ،مظعأ اهرسو بعصأ اهنأل ىطسولا ةقيرطلا ىلع هربدن مل نحنو ىطسولا

 ۔اهركذو يكدلجلا اهحرشو ،رباج اهركذو ،همظن يف دلاخ اهاتأ ةقيرط ىلع انربد

 نم ةجرختسم يهو .اهب مدلا ربد يتلا يهو ،ةةوق فعضأو برقأ ةقيرط يه يتلاو

 :ارعش اهيف رباج لوق ،ىطسولاو ،مظعألا بابلا
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 أرفصأ مث ًاضيبأ ءام هرطقو افصنم أيرط ىلعألا رجحلا ذخ

 أرفوم آأظفح ريطقتلا ةلباقب ىدنلاو متخلاب نيئاملا ىلع ظفاحو

 ا رمحأ نوللا قرشم اكشو رطقيس هناف كاذ دعب أنه د ه رطقو

 اركعأ ليللاك ءادوس اهتنهدو ايهباق ريطقت دعب نم هضرأ ذخو

 اهبيترت ىلعو يناويحلا هباتك يف يذلا .يئارغطلا ريبدت اهبيترت ىلعو ةليوط يهو

 ،نمألاب زوفلا يغبت بتكلا :هلوق نم بيرق وهو ،يدلاول هتبتك يذلا ،بيرغلا ةفص

 ظكل اهتركذ يتلا يهو ،اهانربد نحن يتلا هذه امأو مظعأ ىطسولا ةقيرطلاب نكلو

 برجأ مل :لاق مث ،عجرو حص ملع اذ ناك نمو :يلوق ةيماللا يف لوقلا تركذ دقف

 ال هنأل ،لئاوألا هيف لاق ام اذب لاني :تلق كلذلو ،رئاطلا نم يذلا ال ،يلمطلا ريغ

 حص يذلا ريغب ،مهبتك يف لئاوألا هلاق ام برجملا هب لانيل هنأ عطقأ نأ نكمي

 الو ۔يفاعلا بهذلا كلذب درأ مل ،ملعلا اذه ةحصل داهشتسالا ةلزنمب هنأل ،يعم

 ينأ ملعتل كل سيل انأ ام يب تننظ كنأل ،مقرلا اذه كيلإ تلطأ دقو ،يماعلا قبئزلا

 هاري نأ نكمي هنأل ،انه هحاضيإ مسر نكمي الف ريبدتلا ةيفيك امأ «يل كنم ىفصأ

 ةمحرو مكيلع مالسلاو ،هريغ نمف الإو ،هنم هتمهف نإ كلصاو باتكلا نكلو ،كريغ

 يبيهولا دجام نب ديعس خيشلاو .دمحم نب ديمح خيشلا ىلع انل ملسو ،هتاكربو هللا

 يتلا ةموظنملا يل لسرت نأ دارملاو ،يفرشملا دمحم نب هللا دبع خيشلاو ۔[٣٠٢]

 اهيف ركذو ،ةتحتلا ةانثملاو ءايلا فرح ىلع قيزر نب دمحم نب ديمح خيشلا اهعدبأ

 يذف اهلخديل .نسح نب ميهاربا جاحلا اهيف انركذو فاقلا لكش وهو ،يتياملا قفو

 ديمح خيشلا هيلع علطت ال ،انناينه نم فيعض مظن كلصاوو .انيف هلاق يذلا هناويد

 كتحاصف عم الجخ نكلو كلذ يف كيلع انم رجح ريغ نم قيرز نب دمحم نب
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 ۔انيف هلعف اميف هقح بجاول كلذ امنإف شألوأ هيف وه هانركذ نإو «صوصخ هل اذهو

 :ارعش ىرت امك يهو ،اعيمج مكيلع مالسلاو

 عديمس مانألا يف ديمح ىلاعت

 هدجو هوبأ دومحم دمحم

 الُع يذو يكز لصأ نم لسلست

 ةفعو ىوقت لهأ نازر لاق

 هلاب رونملا يدهي مهب هاده

 اهدح ةعاجشلا اجيهلا يف زواجت

 هلضف لماكب ناسنإ رأ ملف

 كئابس وهو كيبني هناويدو

 قطنمو عيدبلاو فرص هملع هب

 اعم هب ضورعلاو يناعملا ملعو

 اعبان ةحاصفلا ملع يف فت

 هلاب ءوض نع سمشلا ءوض رصاقت

 هنيمي دوج رحبلا دوج لجخيو

 هواقل ديدش ثيل هنأ الا

 هسأبل دوسألا عمج هل لذت

 هلعف مصخلا يف رانلا لعف زجعيو
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 عقصمو يعذ ولل ،ميكح لضفب

 عبنم ريخلل لصألا ،ديمح ،قيزر

 عضوم نعطلل سيل رخفو زعو

 عزعزت ال تسر دق مولع لابج

 عقربت بحسب ال مولع سومش

 عزفتو باهت ال بولق دوسأ

 عمجأ رخفلا هل آلإ هيتاؤي

 عدبم وه نم ناش ولعب نيجللا

 عسوتملا هرحب يناعملا ملعو

 عبتت كلذ دعب يفاوقلا ملعو

 عديمسلا اهنم وهو اهيف سمشلا وه

 علقي نزملاف نزملا دوجب ىرزأو

 عنمي ربلاف ربلا رب حضفيو

 عزوت هنم قلخلا ءانف نأك

 عجشأف اهيلع أموي اطس ام اذإ

 عجري دوجلاو ءاجيهلا يف دمحلا هل



 هفكب اموي يدنهلا بعل اذإ

 ةرسيو انمي شيجلا بابع قشي

 اطس يذ سم ىلع ًاموي اطس ام اذإ

 ترخس تاومسلا بهش هل نأك

 هلاعف يف هنأ الإ سنألا نم

 هبر ءادعأل ران هفك يفو

 رصان حلاص نب ناميلس لجنو

 اغلابم مولعلا لك يف ننفت

 هركذ هلللا ىوس لغش هل سيلو

 عجاش عجشأف ءاجيهلا تجاه نإو

 دجام نبا ءالعلا يذ رد هللو

 ابلاط ىوقتلا ىوس يعس هل سيلو

 قماوو ىفص نم مالس مهيلع

 عقوي امم روصلا خفن رداصي

 عرصم هرسي شيجلا ىنمي لعجيو

 عمطم هيف اقبلاب سفنل سيلف

 عمقي فيسلاو ءاش نم اهب يذهيف

 عنصي وه ام كالمألا نم ناك

 علوت نيحلا يف نيفاصلل ةنجو

 عضعضتي الف ،ىوقتللاب كسمت

 عضوم هيف امس دق اهامس امسأب

 عزفم هللا ىلإ الإ هل سيلو

 عنمتو اوبكت ءادعألا هتيؤرب

 ٧٠[ ٤]عمجي لئاضفلا وحن ىعس ديعس

 عروتم سمحا ىتف يفت

 عطقيف دصب دح الب موري

 ذالجخ هانلق ام انلق امنإو ،كيلع جرحي الف ،ديمح خيشلا اهرفست نأ تئش نإو .تمت

 ۔احاضيإ كديزن نأ انل ادب مث نايب كلذ فرعأف ،هتغالب يهانت عم انمظن تناه ول

 اهل لد تاذ مامت ىلإ زيزعلا دبع ةديصق يف رظنا ،هانربد يذلا ًأرس رظنت تئش نإ

 ام عضومب رص أكلم ن ضحرشلا يف ناجلا ديغألا ديجك ،مير ديجو نانسو ظاحلأ

 ؟ناكملا اذه ريمعت ىلإ جاتحي بهذلا نم فلأ مل :لاقف ،هرمعيل ناكملا كلذ هبجعأ

 ىلإ جاتحي كلملا اهيأ :لاقف .رجألا يف كراشي نأ ميكحلا دارأف ،هولاق ام هل اولاقف



 عفدو ،دحاو نم رثكأ وأ ،نابشلا نم دحأ سأر قلحب هرمأو ،نيتزملاب اعدف ،نيسلف

 هلمع لمعف هذه ةرامعل جاتحت يتلا ةمارغلا يه ةرجألا هذه هل لاقو ،كلذ ةرجأ هل

 نيزملا اهعفد يتلا ةمارغلاو ةرجألا كلتب ندملا نم ةميظع ةنيدم ضرألا تلمعو

 ةةمارغلا كلت نم رثكأ ىلإ جاتحت اهنأ رظنلا يفو ،تالالدلا مظعأ ةصقلا هذه يفف

 تئش نإو ،كلذ فرعأف هيلإ جاتحي ام لكب ربدملا مايقو ،يناوأ ىلإ جاتحت اهنأل

 هريسكأ يقلأو ،أ")يناذمهلاب لصتا هنإ :ركذ ثيح ،ايركز نب دجم باتك ىلإ رظنت
 ولخي ال ناكو هريسكأ جرخأف ،هعم دمحم ميكحلا ناكو ،هسفنب بجعأو ،هئام ىلع

 .أرمحأ ًأساحن بلقناف ،امحلا هلخدأو شاليلق مهرد يف كحف ،ةطالبلا رادقم نم هسفن

 ابهذ عيمجلا راصف ،مهردلا كلذ اهيلع ىقلأو ،اهب اذإف ،كل يتلا ةضفلا بهذا :لاقف

 ريبادتلا يف رعشلا ركذي له :لاقف ،يكدلجلا ىلإ رظنو ،هنم ينادمهلا رهقف ،ًأرمحأ
 اهلك ةمكحلا رهظأو .ريبادتلا مهنم رثكأ فشك هنأل ،اهركذي هدجت ال الك ؟ةيناويحلا

 ةيناويحلا ريبادت ركذ اذإ ،يئارغطلا ىلع ركني ملف كلذك ناك نإو .راجحألا يف

 .مالسلاو ةدحاو قيرط يف نيمكحلا الكو .راجحألاب

 ريسكألا هب فلي بهذلا نأل ،ريسكألا مامت دعب امهنم دب ال يندعملا قبئزلا نأ ملعاو
 سيلو ۔اهبو اهيف كبسني هنهد ىلإ جاتحي هنكلو ،ريسكألا وه قبئزلاو حرطلا دنع

 نم ،ًرملا حلملل هريبدت ىلإ رظناو .هنيعب ريسكألا يهو ،ريسكألا ةنهد ريغ يه

 ريصي قبئزلا نم لاقثم فلأ اهلاثمب دعي مث .بهذلا عم كبسي هنأ ناهربلا باتك
 ىلع ريسكألا يقلي نأ حصلا نأل ،رخآلا سكع لصألا يفو ،أرمحأ ًأريسكأ ابهذ

 نم هشأل ،ًاريسكأ بهذلا ريصيف ،بهذلا ىلع هيقلي ،ءاش نإ مث ،كلذ لبق قبئزلا

 وبأ ،نادمه ينب نم ،م(٤٩ ٢٨٧٠-٣٢٣٤ ه_/٣ -٥ ( بوقعي نب دمحأ نب نسحلا :يناذمهلا )١(

 يف أشنو دلو ،نميلا لهأ نم بدآل او ةفسلفلا و كلفلاب فراع ۔ باسنأل اب ملاع ُ خ رؤم دمحم

 :هفيناصت نم ،ةدعص ةنيدم يف ماقأف نميلا ىلإ داعو ،أنمز ةكمب رقتساو ،دالبلا فاطو ،ءاعنص

 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .ةعيبطلاو ءايميكلا يف "نيترهوجلا" و "جيزلا" و "ةمكحلا رئارس'

 ١٧٩. ص ٢، ج مالعألا
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 .هبيترت نع ءيشلا بلقي نأ زمرلا نم نأ ،يكدلجلا ركذ اذكه ،بولقملا زمرلا
 دقعل ،اهلك عم ناكرألا ريسكألا مامت ىلإ هللا انقفو ول نحنو ،بلاطلا مهف ىلع ًلاكتا

 ءانإلا عايضب انلمكأ نأ دعب ،عافتنالا هللا قفوي ]٢٠٥[ مل نكلو هتباث هسفنب قبئزلا
 هنأل ،أتباث قبئزلا دقعني نأ ىلإ ،ةوق هيف سيلف ێغبصلا نكر امأو ،دامرلا يف هباهذو
 يف يبتك بلاغو هانفقوت كلذلف ،هللا ءاش ام الإ ،ةيضرأ الو اليلق الإ هيف رداشن ال

 ىلع هللا ىلصو ،نيملاعلا بر هلل دمحلاو ،مويلا ىلإ اهنايتإ يل قفوتي ملو ،ىوزن

 رثن ىهتنا .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،ملسو هبحصو هلأو دمحم انديس

 .هملقب همقر امك افرح افرح هتلقن بابلا اذه يف همظنو خيشلا

 رداونو ،ناسح بقانم ناهبن يبأ ةمالعلا ملاعلا خيشلا نب دمحم يبأ ملاعلا خيشللو

 سبل دق هنأ كشأ الو ،ملقب الو مفب احرش اهئاصحإو اهرصح ىلع ردقأ الو ،ناهرب

 لج هلل هتناكتساو .هعضاوت عم هتعانقو ةنيدلا ايندلا هذه يف هدهزل ،ةيفوصلا ةقرخ

 بلاغ يف ناك هنأ :اهنم ،تالداعلا قرخ نم اهنأك ًالاعفأ ةنوأ رهظي هنإف ،هلالج

 نوراجحلا هنوقلي يذلا ححورطملا رعشلاو بزألا بارتلا هسأر ىلع لمحي هتقو

 يف هتركذ ام لك عضويف ،سانلا روعشل مهقلح نم .ككسلا بناوج ىلع نوقالحلاو

 ،سانلا نم نايعألاو ءالجألا نويع ىلع هتيب ىلإ هسأر ىلع اهلمحيف ،ةفوشكم رفق

 اذهب هتيص حرطيو ،كلذ عم هبر دزي نم سانلا رثكأو ،ةبترلا يف مهنود مه نمو
 ىلع ةوبنلق الو هتمامع عضي ال هتاقوأ رثكأ هنإ مث ،كلذب يلابي ال وهو ،َيزتلا

 ةقرحتملا ةقيتعلا اذو اشنملاو قراشلاو ةقلخلا دوربلا سابللا نم بجعيو ،هسأر

 احارشنا مهعم حرشنيف ،كيلاعصلاو نيكاسملاو ءارقفلا ةسلاجم بحيو شةققشتملاو

 ةراتو هذيذل ريغ وأ ناك ذيذل أرزن هنم لكأيف ،ماعطلا نم رضح ام هعنقيو .أيلك

 ملع يأ يف ملاع هلأس اذإ ،كلذ عم وهو ملعلاب الهاج هنأ هلهجي نم هنظيف .ملكتي

 باوجلاب ،بابعلا يذ رحبلاو .بايسنالا يوقلا رهنلا بايسنا هيلإ باسنا ،هيف هلأس

 هللا باتك ريسفتو ،ديحوتو هقف ةلأسم باوج يف هنانج الو هناسل لكي الف ، باوصلا

 .ةيبرعو فرصو وحن يفو ،ةقيقح ةقيرط ملع يفو ،ريشبلا هيبن ةنسو ،ريدقلا
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 عمسي نأ لبق «كلذ نم عمسي ناك نم رهبي وهف ،مولعلا رئاس نم ةلمج يفو كلذو
 ،هناكرأو هتاقوأ بلغأ يف هنأ مث ،هنم عمس اذإ ،هنم عمس نم رهبي هنأ امك ،كلذ هنم

 مالكو هردجأ امو ،ةينادلاو ةيئانلا نادلبلا ىلإ يضمي امثيح ۔ًاحالس لمحي ال
 ةيعدألا مكتحلسأو ،ديدحلا سانلا حالس نإو :ةرصبلا لهأل هتاماقم يف يريرحلا

 ةدلبب ماقأ هنأ روهشمل نمو ،دالج ةرهاجمب الو ،كتفب ودع هيف عمطي الف ،ديحوتلاو

 نم لاجر ةثالث ،يلايللا ضعب يف هل اونمكف ،نامزلا نم امج ]٢٠٦[ نامع ىوزن

 ىلإ اهيلع هرورم زثكأ يه يتلا .قيرطلا ةعراق ىلع هتايح نوبحي ال نيذلا ،هئا دعأ

 وهو ،رقعلا نينكاسلا ىوزن لهأ نم ،خئاشملا ضعب أرئاز هتيب نم جرخ دقو هتيب

 رعشي مل وهو ،مهيلع رم املف ،ةدنكلا ةلحم نم ،ىوزن ىلعأ نكسي ،نامزلا كلذ يف

 اوضهن ،ديدحلا رئاس نم ءيش الو ظةيدم الو حمر الو “فيس هديب نكي ملو ،مهب

 مهاقلأو ،مهعرص هوعراص املف ،هولتقيف ضرألا ىلع هوعرصي نأ مهدهج هيلإ

 مهكرت ،طرفم لذو نهو يف مهراصأ املف ،هبحاص قوف دحاو لك ضرألا ىلع

 ةعاجشلا يف يوقلا هنأش نم تدهش انأ اممو .بئذلا نم منغلا رارف هنع اورفف

 ضنيبايم ةلحم نيطلاو رجحلاب اينبم اتيب ىرتشا ،طقسم ةدلب نكس امل هنأ ،وطسلاو
 ىلإ تيهتنا املف ،اهبكاوكو اهردب بحسلا تفخأ دق ،ةملظم ةليل تاذ هيلإ تيضمف

 ،لوسنملا ةماعلا هيمست يذلا وهو ءابق هسأر ىلع ىقلأ دق الجر تدهش هتيب باب

 ،خيشلل أودع ناك دقو ، يرحبلا مالس هنأ لجرلا كلذ تفرعف ليوط نيكس هدي يفو
 خئاشملا نيب ترج بورح تامدقمل ،هنع سانلا يورت ام ىلع هب كتفي نأ ديريو

 نأ كلامتي مل ،ربخلا هتربخأو ،خيشلا ىلع تلخد املف يرحب ينبو ،«صورخ ينب

 خيشلاو ،ابراه هنم ضكري مالس اذإف ،هرثإ ضكرأ تجرخف فحالس ريغب هيلإ جرخ

 دعب هترماسف هتيب ىلإ هب تعجرو خيشلا ديب تذخأف ،أديور اديور هرثإ يشمي

 ،مالس امأو ،يلزنم ىلإ هتعدو ام دعب تعجر مث ،ليللا نم عيزه ىضقنا ىتح ،كلذ

 اهيف ثبل امو ،ايلعلا ىلإ عجر نأ ىلإ ،لئالق أمايأ الإ ،طقسم يف كلذ دعب ثكمي ملف
 .لتق نأ ىلإ ،اليلق الإ
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 ناهبن يبأ ةمالعلا ملاعلا خيشلا نب رصان دمحم ىلإ .دمحم يبأ خيشلا ةوق نمو

 نيتئامو نيسمخو نامث ةنس يف هتبحص دقل ،ةرهابلا هرارسأو ةرهاقلا هتوطسو

 مهل الو هل نكي ملو ،لاجرلا ضعب انعمو ،ةكرب ىلإ لواعملا ةدلب ىفأ نم فلأو
 .اديدش افوخ اهوفاخأو قرطلا بارعألا تدسفأ دق تقولا كلذ يفو ،انأ الإ حالس

 ،ديدحلاو يصعلاب هلام بلس نع مهعفدي نم برضبو 4 ابصغ لاومألا مالطصاب

 اندهش ،ةكرب ىلإ هوحن قرطلا ةقرتفملا عيشحلا ىمسملا يداولا ىلإ انيهتنا املف

 انثدحي خيشلاو ،اهاندصق نحن يتلا قيرطلا ىلع حالسلا يف نيكاش بارعأ ةلمج

 .هثيدح بارعألا تعمس املف ،برعلا نيب ميدقلا يف ةنئاكلا بورحلا ضعب نع

 امهنم انيلع رش ىرج امو ،انع اوفرصناو ،هتقان مهنم دحاو لك بكر ،هوفرعو

 هنأ ،ةبهذلا هللا دبع خيشلا ينربخأ ،ناهربلا ءايضب ناهذألل ةيراسلا هرارسأ نمو

 هل ركذف [٧٠]۔جيزلا باتك هبسحأ باتك هدي يفو ةليل تاذ دمحم وبأ خيشلا هاتأ

 دبع اي :يل لاقف :لاق .يناسدعلا دمحم دشرم خيشلا نم ةليللا كلت يف هراعتسا دق هنأ

 هنم هتذخأ امل هعم تنكمت ام ذإ ،هتأرق ام يننكلو ،باتكلا اذه ىلإ قئات يبلق نإ هللا

 يتيب نمو ىرانلا دقوم ىلإ تيضم :ةبهذلا هللا دبع جاحلا خيشلا لاق ،كتيتأ نأ ىلإ
 كلت ةلابذ ءوض ىلع ،روكذملا باتكلا أرقيل ،هل اهيكذأ نأ ديرأ ةعمش يديبو

 دعق يذلا ناكملا ىلإ تفتلا مث ،ءأرمج دقومب الو احابصم يتيب يف رأ ملف ،ةعمشلا

 ناتعمش امهنأك هينيع نيب اذإف ،هيلإ تعرسأف ءايض بعوتسا دق هتيأرف ضخيشلا هيلع
 هعم رأ مل ينأك ،ديعب نم هتيدانف ،امهتلابن ءوض ىلع باتكلا أرقي خيشلاو ،نادقتت

 ةعمشلا ةلابذ اهب يكذأل أران الو احابصم تدجو ام خيشلا اهيأ :هعم هتيأر يذلا

 هللا ءاش نإ أدغ باتكلا أرقأسو ،حابصم يف يل ةجاح ال هللا دبع اي يلإ مله لاقف
 ءايضلا نم هيدانأ نأ لبق هعم هتيأر يذلا هعم رأ مل ،هيلإ تلصو املف :لاق ،ىلاعت

 ترص املف ةعمشلا ةلابذ تيكذأف ،۔أرمج هيف تيأرف ،يتيب ران دقوم ىلإ تعجر مث
 باتكلا أرقي لعجف ،حابصم الو ةعمش هعم رأ ملف الامشو انيمي رظنأ تلعج ،هعم

 ،ليللا نم ةقورأ تضم ىتح ،رمجتلل اندعقو ،اهتيكذأ يتلا ةعمشلا ةلابذ عوض ىلع
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 امو ،رثكأو هيف ركفلا غوصأ تبف ،هباب قلغأو هلخاد ىلإ هتعيشف ،هتيب ىلإ ىضم مث

 .سانلا ىلع اهيفخي يتلا هرارسأ نم ةرسوملا هنم هتيأر يذلا نأ تككش

 دجسم ىيف أسلاج موي تاذ تنك ينأ ،ناهربلا عماولب ناهذلل ةيراسلا هرارسأ نمو

 نم بر تقمو ةغايصلا ناكدل قباطم وه يذلا «يربغألا دمحم نب هللا دبع خيشلا

 ديدج نب سيمخ لبقأ ذإ ،رصعلا ةالصل افقوتم طقسم ةدلب نم ،ںيبكلا بابلا
 يبأ خيشلا نم يلإ وكشي لعجو ،يبناج ىلإ سلجف ،رطاشلاب فورعملا يولهبلا
 ،دمحم يبأ خيشلا ىلع اقح هل نأ ركذيو ،ناهبن يبأ ةمالعلا ملاعلا خيشلا نب دمحم

 اذه يف يقح ينطعي مل نإ :هنأ همالك ةلمج عم يل لاق مث ،ميلستلا يف هلطامي وهو
 ءايحالا يف أرادهم الجر روكذملا رطاشلا سيمخ ناكو ،ماكحلا عم وكشأل ،مويلا

 تبثأ مل ،لجرل ًأرهج ملكتي دمحم يبأ خيشلا انعمس ذإ ۔ًاريسي الإ ناك امف هل

 انملع الو خيشلا انالك ىأر ام هللاوف ،هرثإ تضكرو هيلإ سيمخ ضكرف ،هتروص

 ،كلذك انأو شًالامشو انيمي ضكري سيمخ هلعجف ،هبطاخي يذلا لجرلاو وه ،كلس نيأ
 ںانيأر ام :انل اولاق هانلأس هنع نم لكو ،هبطاخي يذلا هبحاص الو ،خينشلا انيأر امف

 ىلإ خيشلا ىضم ،يناثلا مويلاب ناك املف كلذ نم يلثم سيمخ بجعو ،تبجعف

 لهنا دقل ،ناهربلا عماولب ناهذلل ةيراسلا هرارسأ نمو ،أمامت هقح هاطعأو سيمخ

 ةدلبب برقلا قفأ نم ءاملا بابصناك ديدش هرطم مكارتم باحس نم ]٧٠٨[ ةليل تاذ

 بولقلا شهدت دوعر مازداب الإ ،عمست الو ،أعماول قورب الإ رت ملف طقسم
 نم برتقملا ،ةرّوسملا ةلحلا لخاد وه يذلا يتيبب ةليللا كلت يف انأ تنكو ،حناوجلاو

 ةلحلا نم يداولا ريفش ىلع نيذلا يلهأ ىلع تيشخف ،طقسم ةدلب نم ريبكلا باب

 ،رهابلا نينحلا نم تعمس امل ،رحبلا ىلإ يداولا مهلمحي نأ روسلا نم ةجراخلا

 ملو رطملا ةدش نم طقاستت اهيلع تررم يتلا تويبلا ردج رثكأو ،مهيلإ تيضمف

 ةيلخادلا ةلحلا نم ريغصلا بابلا ىلإ تيهتنا املف ،قربلا ضيموب الإ .يعسلل دتهأ
 رصان خيشلا يعم ىضمو ،تيضم مث ،بابلا يتناكد قرغتسا دق يداولا ءام تيأر

 انيقتراف ضاخ ال هانيأر .يداولا ىلع انفرشأ املف ،ينايبذلا يرباجلا دمحم نب
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 ءام مهب طاحأ دقو ،ميظع لجو يف يلهأ تيأر ،تيبلا ىلع انفرشأ املف ،لبجلا

 ‘ ينأ ل امل مهع زف نكسف ‘ تربلا ىلعأ وه يذلا ‘ لبجلا نم ردحنملا ح املا و ؤ يدا ولا

 ‘ اطرفم امطل همطلي ي دأ ولا تأ رف > ي دأ ولا ىلا يضفملا يتيب باب ىلإ تيضم ث

 ،يدا ولا ج وم ىلإ ةرظن يل تدب ث كلاب الا ةوق الو لوح ال : لوقأ ‘ اناريح تفقوف

 جوم يف موعي ناهبن يبأ ةمالعلا ملاعلا خيشلا نب رصان دمحم يبأ خيشلاب انأ اذإف

 اذه تلعف مل ،تنأ يبأب خيشلا اهيأ :تلق يلإ ىهتنا املف ،َىلإ البقم يداولا
 هيلعو هيف متنأ ام رظنأل مكتيتأ دقل ةيلع فخت ال :لاق ؟ةفيرشلا كسفنل كترطاخمب

 تلق ؟يداولاو رطملا نم ءوس مكيلع ثدح لهف ،فحجملا يداولاو رطملا لبق نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا ۔ معن : ‘ تلقف ،نيملاعلا بر هلل دمحلا لاقف ‘ تنأ يبأب `١ل :هل

 يرصب نع باغ نأ ىلا ّ هظحلأ انأ و ؤ مطالتملا ي دأ ولا يف موعي ينع ىصضم مث

 وه يذلا ،دجسملا نم برتقملا هتيب يف اسلاج هتدجوف هيلإ تيضم تحبصأ املف

 نم هنم ناك ام ركذأ نأ تببحأ امف ،سانلا نم ةدع هعمو ،يلالجلا نصحلا يليهس

 نأو ،تاداعلا قرخ نم هنأ كش ال اذهف ،يداولا جوم جوف يف هموعو ،َئلإ لصولا

 .تايفخ رارسأ خيشلل

 اَمل ،زاب نيع ىمسملا عضوملاب يتلا ةميظعلا ةرخصلل هلقن ةةضاوغلا هرارسأ نمو

 ةةرخصلا هذه نيملسملا نعو انع لقن أدحأ اندجو ول :هبحاص هل لاقف ،اهيلع رم

 كلت ينيع رت ملو ،قيرطلا تمسقناو ،ةةرخصلا كلت ايري مل ،اعجر املف ،اهيلع الخدف

 سداسلا ءزجلا يف هتايح مايأ هتحدم دقو .ه٨٣٢١ ةنس ةياغلا هذه ىلإ ةرخصلا

 يتلا ةيزمهلا ةديصقلا اهنم دئاصق ةدعب نيجلل كئابس هتيمس يذلا باتكلا نم

 : اهعلطم

 ءاونألاو راونألاب تنه ءابرعلا ةينميلا لزنم اي

 .اتيب ٤٣
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 :اهعلطم يتلا ةيئابلا اهنمو

 بجعلا هتركف نإ رهدلا ثداح يف

 .تيب ٤٧

 :اهعلطم يتلا ةيئاهلا اهنمو

 هتوبث مارغلل ةملالملا يفن

 .اتيب ٥

 :اهعلطم يتلا ةيئاتلا اهنمو

 تآارم كتاع ىأرم سمشل

 .اتيب ٣

 :اهعلطم يتلا ةيئاثلا اهنمو

 ثراح تخأ اي مامهلا فنتلا يلص

 .اتيب ٧

 :اهعلطم يتلا ةيئاثلا اضيأ اهنمو

 تامركم رصان يصرزخلل

 .اتيب ١

 :اهعلطم يتلا ةيئاثلاو

 اشاع نإ آأثشداحرذاحن انسل

 .اتيب ٣٣
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 بتعلا عفني ال اوبتعت نأ هيفو

 [٩٠٧]هتوربج امن نمل هاوه بص

 تافص هزرجهب ةوفصب اهلف

 ثمعاوبلا باب تقلغ دق كنإف

 ثيدحلا صنب يفتعملا قدصت

اثايغ لازي ال ثيغ نباي كب



 :اهعلطم يتلا ةيئاثلاو

 يتجاح تهجو ناهبن يبأ نبا ىلإ

 .تايبأ ٤

 :اهعلطم يتلا ةيميجلاو

 جاهلا دج اهاوه يف اهل سفن

 .اتيب ٤

 :اهعلطم يتلا ةيميجلاو

 هجازم ساج دعب حارلا ضفخ

 .اتيب ٤٢

 :اهعلطم يتلا ةيميجلاو

 جوري لضف لك يصرورخلاب

 .اتيب ٩

 :اهعلطم يتلا ةيئاحلاو

 ملأ قربلا نم ىفخي ال قحلا انس

 .تيب ٤١

 :اهعلطم يتلا ةيئاحلاو

 احالملا ولسأ نأ يحاللا وجريا

 .اتيب ٤٠

 ثايغ ثيغتسملل هلثم نمو

 جاه نم يرذعلا اهجاهنمل لهف

 هجازمو هسأك هنم انذقف

 اوُجوعو باكرلا هل اوليمأف

 حلم ًأّوللا نم 5 رم ع ١ ونأ و

احالصلا ىرأ ناسحلا يف ًئغو



 :اهعلطم يتلا ةيئاحلاو

 حيلط ىرسملا ىجد نم ل يلك ل يللا و راز

 .اتيب ٣١

 :اهعلطم يتلا ةيئاحلاو

 حارلاو لالقإلا مكلذ دصو حارلا اهب ىلجي ةناحير رسيلل

 .تيب ٤١

 :اهعلطم يتلا ةيئاخلاو

 هخراش كش ال مصخلا ماه تنأ هب هخماوش تاسراد ملع كلاسو

 .اتيب ٧

 :اهعلطم يتلا ةيئاحلاو

 هخاسفنا بوجولاف لعنلا علخاف هخانم اذهو اذ فيضلا كربم

 .اتيب ٩

 :اهعلطم يتلا ةيئاخلاو

 اخارت ذإ كرشب ءوض ىلاعت اخانم هل ريجهلا راتخأ

 اتيب ٤

 :اهعلطم يتلا ةيلادلا و

 ىدنلا ركذ نإ ناتهلا لباولاو عفادم ريغ ءاملعلا ملاع اي

 .ًاتيب ٣٢
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 :اهعلطم يتلا ةيلادلا و

 داجمألا بضاوقب ىلعلا تضق

 .اتيب ٣

 :اهعلطم ئتلا ةيلادلاو

 هذاذرو هرطق ديازت عمد

 .اتيب ٣٢

 :اهعلطم يتلا ةيئارلاو

 هرهاب نسحلا يهاب كلامج بص

 .اتيب ٤١

 :اهعلطم يتلا ةيئارلاو

 تدغ ةسراد ريغ تيسراد ىرأ ذا

 .اتيب ٧

 :اهعلطم يتلا ةيئارلاو

 رطم ىزثلا يف يعمد قربلا اهرغث اي

 .اتيب ٠

 :اهعلطم يتلا ةيئارلاو

 ارثكت دق اهب يبيبشتف لقأ

 .تيب ٤١
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 دانسحلا ةبأكو ى دعلا فتح

 هذافن ليحتسي ريثك ىوهل

 هرذاع بحلا ىيف لذاعو معن

 راهزاب وهزتو رامثاب قورت

 رهسلا ينقار دق اهعرف ىجد ايو

 ارذعا وأ ينالذعاف ولسأ تاهيهف



 :اهعلطم يتلا ةيئازلاو

 هزجوم لطملا اذ مأ تنأ تنطمأ

 .اتيب ٤٣

 :اهعلطم يتلا ةينيسلاو

 ساردأ ريغ ناغم تيس رادل

 . اتيب ٨

 :اهعلطم يتلا ةينيشلاو

 شعي ىوهلا رانل ال فرط لك اشع

 ]٧١٠[. اتيب ٨

 :اهعلطم يتلا ةيداصلاو

 صولقلا ُثَحُن اهسدق ىمحل

 ٤ تيب .

 :اهعلطم ةيداصو

 يصع ريغ تنأ ابص ترز اهلايخ

 . اتيب ٣١

 :اهعلطم ةيداضو

 مولعلا رحب لجن رصالنايأ

 ٩ تيب .

٢٤٢٧ 

 هزجنم دعولا اذه تنأ امأ اهيأ

 شعنلا انضلاب شعتني مل ىتف مضو

 صيبي هيبنلا لضافلا ىدبو

يصع قاقشلل اكشو قش اميتم



 :اهعلطم ةيداصو

 ربح تنأ رصان دعاج ىتف

 .اتيب ٠

 :اهعلطم ةيئاطبو

 هطخاو قربلا اذ دوجلا اذه ماه ىرأ

 .تيب ٠

 :اهعلطم ةيئاظبو

 دمحلاو ملعلا مليغ ملحلا ملع

 .اتيب ٣٢

 :اهعلطم ةيئاظبو

 هظوظح ضيضحلا ام كيجار بسح

 .تايبأ ٠

 :اهعلطم ةينيعبو

 عيبرلا نمز نع عبرلا ىكحلأ

 .اتيب ٤١

 :اهعلطم ةينيغبو

 غادضألاو رادغلا تاذل لق

 .اتيب ١

 :اهعلطم ةيئافبو

 ةفيرط لامجلا نم نيقي اي كل

 .اتيب ٤٢

 صيهملا ريبكلا مقسلا مظعل

 ظافلألا ةعييص يف حيحص

 هلظيغب دولنتكلا دساحلا ال و ال

 عيدبلا هفرطم فبوفت نعو

 غاسنملا كقيرب نم هيهنهن

هفوفشو ٥ دبررف لامكلا نمو



 :اهعلطم ةيفاقبو

 قلفلا سأ ر را ونأل ١ خ ددشم قرأل اب ىلكو م 4٨ ةا ز

 .اتيب ٤٢

 :اهعلطم ةيفاقبو

 قاس ىلع هييحت اقوش تمقل قاسلا نم يردت ول ةمادملا سأك

 .اتيب ٤٤

 :اهعلطم ةيفاكبو

 اكاتلَقم ىمحلا ةروس تروص اكا رأل ا كأ ر ١ ذا قربلا ى رلتأ

 .اتيب ٤١

 : اهعلطم ةيمالبو

 القع ام كنم بص لقعلا بلاطو اللط يسد املظ يللط اي تيرجأ

 .اتيب ٢

 :اهعلطم ةيمالبو

 .اتيب ٤٧

 : اهعلطم ةيمالبو

 لالتىلا قرابلا ءوضك ح ولي لامج جودح يف لامج لالج

 .اتيب ٤٢

 :اهعلطم ةيميمبو

 ماه ىوجلا طرف نم باش مهنمو اوماه ىوهلا باحصأ كبح ضحمب

 .اتيب ٤١

٢٤٩ 



 :اهعلطم ةينونبو

 .اتيب ٩

 :اهعلطم ةينونبو

 هتحار دفولل د عاج ىتف ابأ

 .اتيب ٨

 :اهعلطم ةيواوبو

 ُن٥امأ لامجلا ةبجاوأ

 .اتيب ٤١

 :اهعلطم ةيئاهبو

 اهانس اناسنأ لضفلا قورب

 .اتيب ٢٢

 :اهعلطم ةيئاهبو

 هارسمب الهأف ىنوسلا قرابلا ىرس

 .تيب ٤٤

 :اهعلطم ةيئاهبو

 هتبحأ يضرت ةرصن رصانل

 .اتيب ٥

 :اهعلطم ةيئاهبو

 اهامسأ هللا سق امسأل لق ألا

 .اتيب ٤٨

 نكسلا نكسملا اولقت مياضيلابو

 ناتهتو س ١ دبأ اهحسي

 لسلا بلس دق هنم بصل

 اهايح انلزانم ايحأ امك

 هاّّلف انهو دع رلا بيطخ ىدانو

 هافك بحسلا يرزت فكولابو اهب

 اهابح نيح اهلالطأ ايحلا اَبَحْأ



 :اهعلطم ةيئايبو

 [١١٧].أتيب ٤١

 :اهعلطم ةبلاد ىلوأل ا :تايثرم تسب يفوت امل هتيثر دقو

 ديزم هيلع ام ًءعزرر كيفكي ديدش باصملاف فئاحصلا تكب

 .اتيب ٩

 :اهعلطم أتيب ٠٤اهددع ةيئار ةديصقبو

 ربصلا مدع دقو باص ىلع ربصأ رطقلا عمدم اي ملعلا رحب فج الأ

 :اهعلطم اتيب ٤٢ اهدع ةينيس ةديصقبو

 سرتلا هرود يف سيردتلا ىلإ اذ نمف سنألا نم سينألا هقفلا سلجم الخ

 :اهعلطم اتيب ١٢ ٤اهدع ةيفاق ةديصقبو

 قرشم قرشو هنم بزغم ال قبطملا مالظلا اذ سمش لوفأل

 :اهعلطم ةيمال ةديصقبو

 لزلزت ىوجلا للج نم ضرألاو لوعت ةيربلاف مقافت ءزر

 .اتيب ٤٤

 :اهعلطم اتيب ٤٠ ةيميم ةديصقبو

مايألاانموياياذنكه ام مالحأ انمويف ءايضلا بهذ



 عباسلا بابلا

 ةيمالسإ ١ ق ةيله اجلا مهئا رعش ءامسا رك ٢ يف

 قيفوتلا هللابو .مهنع انملع انيلإ لصتا ام ىلع

 :[سيقلا ؤرما]

 نب روصقملا ورمع كلملا .ثراحلا نب ورمع نب فوع نب رجح نب سيقلا ؤرما

 هدنك نم وهو ،روث نب ةيواعم نب ددأ نب ثراحلا نب ورمع نب رارملا لكأ رجح

 ديز نب بيرغ نب دبز نب ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب يدع نب رفع نب عترم نبا

 هيلع هللا ىلص يبنلا "دوه نب ناطحق نب برعي نم بجشي ينابس نب نالهك نبا

 .ملعأ هللاو بسنلاب ملعلا لهأ ضعب لاقم ىلع ،ملسو

 :[نالجعلا هللا دبع نب دهف]

 ةروهشملا رعاشلا فاحلا نب ورمع نوطب نم وهو .نالجعلا نب هللا دبع نب دهف

 .برعلا ءارعش دحأ ناك

 :[نابعش نب ةلمرث]

 ةبطحق ٦ج نادقم نب ديعس نب تماصلا ينب نم يرثك دبع نب نابعش نب ةلمرث

 .روهشملا رعاشلا

 ح امرطظطلا دج رجح نب سيقو . يط دعب رعشلا لاق نم لوأ وه و ،‘ رع اشلا لضفملا و

 نب ةمالس نب ةربوو ۔مشغألا ديبع نب مادقملا وبأ ليخألاو .اغيلب ارعاش ناكو

 نب رباجو . روهشملا رع اشلا ،ةحا ور نب ةماسقو ‘ روهشملا حيصفلا رع اشلا ۔ يفا و

 ،لفعث رعاش ،رعاشلا جرعألاو .روهشملا رعاشلا ،سيرضلا نب جيرعو .لدعلا

 ةماسقو . رعاشلا يفا و نب ةربوو .ةنىنلا قفا و دق ةمكحو ظةيلهاجلا يف مكح اذ ناكو

ناكو ةفيلخ نب هللأ دبعو . يلهاجلا رعاشلا ةضحم نب دلاخو ٠ رعاشلا ةحاور نبا



 ،رقص نب نتفم نب نعمو .نيفص موي ،بلاط يبأ نب يلع موق ىلع ،ارعاشو اديس

 :هرعش نمو

 سماد ليللاو عالضألا ىلإ ءاضأ اشحلا رماخ اذإ أدو مهدأ

 سراسأ نيذلا ءادعأ رض ىلع ينناعأ اتح ناك ول لجر ينب

 نمو ،مزخ ناسرف نم ناكو “يط نب ثونلا نب ورمع نب ةبلعث :مزخ ينب نمو

 ،ءانح وبأو .روهشملا رعاشلا ،بلعثلا نب رباجو .هساب عم أرعاشو برعلا تارمج

 :هحدم يف لاقو ةرجح نب سيقلا ؤرما هركذ يذلا

 ماذخ نبا ىكب امك رايدلا يكبن اننأل ليحملا للطلا ىلع اجرع

 دفو ،أسراف ارعاش ناك ،بيوذلا نب ثراحلا نب ملس نب فيطع نب كسم نب ةورفو

 .عقصألا نب مصاعو .[٢١٧]هدنك كولمل قرافم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلل

 ،يرفغلا دبع نب نوجلاو .رعاشلا عوكأ نب بتعمو .روهشملا رعاشلا غحامرطلاو

 وبأو .ةزع ريثكو .يريمحلا ديسلاو .يعازخلا دبعو .روهشملا رعاشلا ،دونكلا وبأو

 .روهشملا رعاشلا يدزالا ديرد نب ركب

 :[سوأ نب بيبح]

 لهاك نب دعس نب رم نب ناورم نب ىيحي نب حشألا نب ثراحلا نب سوأ نب بيبح

 نب ديز نب ددأ نب ةمهلج همساو ،يط نب ثوغلا نب ورمع نب يدع نب ورمع نبا

 هيلع .دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي

 ةعاصنو ،هظفل ةجابيد يف هرصعو هنامز دحاو ناكو .روهشملا رعاشلا ،مالسلا

 ناقتإو ۔هلضف ةرازغ ىلع تلد يتلا ،ةسامحلا باتك هلو .هبولسأ نسحو هرعش

 ةفئاط هيف عمج ،"ءارعشلا لوحف" هامس رخآ عومجم هلو ،هرايتخا نسحب ،هتفرعم

 ال ام ظوفحملا نم هل ناكو ،نييمالسإلاو نيمرضخملاو ةيلهاجلا ءارعش نم ةريثك

دئاصقلا ريغ .برعلل ةزوجرأ فلأ ةرشع عبرأ ظفحي ناك هنإ :ليق ،هريغ هيف هقحلي



 دبع اهبو ةرصبلا دصقو ۔ دالبلا باجو 6مه زلئا وج ذخأ و ؤ،ء افلخلا حدمو ۔عيطاقملا و

 .هعابتأو هناملغ نم ةعامج يف ناكو ،هلوصوب عمس املف رعاشلا لذعملا نب دمصلا

 دالبلا لوخد لبق هيلإ بتكف ،هنع اوضرعيو هيلإ سانلا ليمي نأ همودق نم فاخف

 : ارعش

 لاونل ابلاط وأ بيبح نم لاصولأيجار كفنت تسل

 لاؤسلا لذو ىوهلا لذ نيب اذه كهجول ىقبي ءام يأ

 هيلي ام اذه لغش دق :لاقو عجرو ،هدصقم نع برضأ ،تاايبألا ىلع فقو املف

 (":أرعش اهلوأ يتلا ةيئابلا هتديصق ")يلجعلا فلد وبأ دشنأ املو .هيف انل ةجاحالف

 ا""بكاوسلا عومدلا تانوصم تليذأ بعالمو عبرأ نم اهلثم ىلع

 :لاق مث ،كرعش نولل اهنإ هللاو :هل لاقف مهرد فلأ نيسمخ هاطعأو ،اهنسحتسا

 :مامت وبأ لاقف ،۔أ“"يسوطلا ديمح هب تيثر ام الإ ،نسحلا يف لوقلا اذه م ام هللاو

 :اهلوأ يتلا ،ةيئارلا كتديصق :لاقف ؟ريمألا دارأ كلذ يأو

 ا" رذع اهؤام ضفي مل نيعل سيلف رمألا حدفيلو بطخلا لجيلف اذك

 ريمأ "ميجل نب لجع ينب نم ،لقعم نب سيردإ نب ىسيع نب مساقلا وه :يلجعلا فلد وبأ ()
 لامعأ يسابعلا ديشرلا هدلق .ءارعشلا ناعجشلا داوجألا ءارمألا ءارعشلا دحأو ،هموق ديسو ،خركلا

 هلو ۔حيدامأ هيف ءارعشللو .ةريثك هتعاجشو هبدأ رابخأ .نومأملا ةداق نم ناك مث ،(لبجلا)

 رعاشلا لوقي ،ءانغلا ةعانصب ءاملعلا نم وهو ."ديصلاو ةازبلا"و "كولملا ةسايس" اهنم تافلؤم

 ١٧٩. ص ،٥ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .م٠٤١٨/ه٦٢٢ ةنس دادغبب يفوت .هنحليو

 ١٣-١٤. ص ۔٢ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا )٢)

 ٥٣٠. ص ،٦١-٥١ج ،يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع ،يناهفصألا جرفلا يبأ ")

 نومأملا ناكو ،شطبو ةوق هيف ،أرابج ناك .يسابعلا نومأملا داوق رابك نم :يسوطلا ديمح (
 ١٧٩. ص ،٥ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا ۔تاهملل هبدني

 رذع اهؤام ضفي مل نيعل سيلو رمألا حدفيلو بطخلا لجيلف اذك ا"
 ٥. ٥٣ص ،٦١-٥١ج ،يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع يناهفصألا جرفلا يبأ :رظنا

٢٥٤ 



 مدقملا نوكأو .يلهأو يلامو يسفنب ريمألا يدفأ :لاقف ،َئف كل اهنأ هللاو تددوو

 رعش هرعش لزي ملو ،ةريثك هرابخأو .رعشلا اذهب يبر نم تمي مل هنإ :لاقف ،هلبق

 (')وزمح نب يلع هعمج مث ،فورحلا ىلع هبترو ،ىلوألا هعمج ىتح ،بيرق ريغ

 :نايعألا تايفو باتك يف ناكلخ نب دمحأ خيشلا لاق عاونألا ىلع فورحلا ىلع

 :هلوق ىلإ اهيف ىهتنا امظ شةينيسلا هتديصقب ةفيلخلا حدم هنأ ىلع نيقبطم سانلا تيأرو

 "سايإ ءاكن يف فنحأ ملح يف متاح ةحامس يف ورمع مادقإ

 :دشنأ و كل ر عفر ش عاس قرطأف ؟برعلا فالجأب نينمؤملا ريمأ هبشتأ :ريزولا هل لاقف

 ساسا و ى دنلا يف 1 دورس _ الثم هنود نم هل يبرصض ١ وركنت `١ل

 "ساربنلاو ةاكشملا نم الثم هرونل لقألا برض دق هللاف

 .أموي نيعبرأ نم رثكأ شيعي ال هنإف ،هطعأف هبلط ءيش يأ :ةفيلخلل ريزولا لاقف

 ةردقلا اذه الإ شيعي ال ،اذه بحاصو ةركفلا ةدش نم مدلا هينيع يف رهظ دق هنأل

 هذه يقبو ش اهيلإ هجوتو ۔،اه ايإ هاطعأف ۔ لصوملا ديرأ :لاق ؟يهتشت أم : :ةفيلخلا لاقف

 ٤) (٤يلوصلا ركب ب وبأ ركذ دقو .الصأ اهل ة هحص ١ل ةصللا هذه و ؤ ٣ ١ ٧] تامو ةدملا

 مامإ ،يئاسكلا نسحلا وبأ ،يفوكلا ،ءالولاب يدسألا هللا دبع نب ةزمح نب يلع :ةزمح نب يلع ()

 ،ربكلا دعب وحنلا أرقو .اهب ملعتو اهارق ىدحإ يف دلو .ةفوكلا لهأ نم .ةءارقلاو وحنلاو ةغللا

 .نيمألا هنباو ديشرلا بدؤم وهو اماع نيعبس نع يرلا يف يفوتو .دادغب نكسو ةيدابلا يف لقنتو
 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ةريثك هرصع يف بدألا ءاملع عم هرابخأو .سرفلا نم هلصأ

 ٢٨٣. ص فج ،مالعألا

 (٢) ةرهاقلا فراعملا راد ،مازع هدبع دمحم قيقحت ،يزيربتلا بيطخلا حرشب مامت يل ناويد ح٢، ٢ ٢٤٩.

 ص هسفن ردصملا ا" ٢٥٠.

 ميدن ،يجنرطشلاب فرعي دقو ،يلوصلا ركب وبأ ،هللا دبع نب ىيحي نب دمحم :يلوصلا ركب وبأ ٣

 رابخأ يف (قاروألا) اهنم فيناصت هلو ،سابعلا ينب نم ءافلخ ةثالث مدان .بدألا ءاملع رباكأ نم

 رابخأ"و "نيثدحملا ءارعشلا رابخأ"و :ءافلخلا ءالوأ راعشأ هنم عبط ،مهراعشأو سابعلا لآ

 ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا .م٦٤٩/ه٥٣٣ ةنس ا رتتسم ةرصبلا يف يفوت "ةطمارقلا

 ج٧ا، ص ١٣٦.



 نيتيبلا داز مث ليلق قرطأف "تفصو ام قوف ريمألا :ارضاح ناكو ،فوسليفل
 فالخ ىلع اذه يور دقو ،كلذ دعب لاق مث .هتنطفو هتعرس نم اوبجعتف ،نيرخآلا

 هتيالو ةروص تققحو ،اهتبثت دقو .اذه وه حيحصلاو ۔«يشب سيلو ،ركذ ام

 اهب ماقأف ،لصوملا ديرب هآلو ريزولا بهو نب نسحلا نأ ىوس دجأ ملف لصوملل
 ةديصقلا هذه نأ .ةحيحص تسيل ةصقلا نأ ىلع لدي يذلاو ،اهب تام مث ،نينس ةدم

 ،نومأملا نب دمحأ ليقو 4 مصتعملا نب دمحأ اهب حدم لب ،ءافلخلا نم دحأ يف يه ام

 ىلإ اهبتك يتاللا عبسلا ةعاقر يف ركذ صيب صيحلاو ،ةفالخلا امهنم دحاو لي ملو

 ،يئاط رعاشل ةزاجإ تناك لصوملا نأل ،ابوقعياب هنم بلطي ،دشرتسملا نومأملا

 ةعيرذ اذه لعجي نأ دصق وأ ،قيقحت ريغ نم سانلا هلاق ام ىلع رمألا ىنب هنأ امإف

 .)ملعأ هلاو ،هل ابوقعياب لوصحل

 ةنس ليقو ،ةئامو نينامثو نامث ةنس ليقو ،ظةئامو نيعست ةنس مامت يبأ ةدالو تناكو

 نيب ،قشمد لامعأ نم ،أ"نالوجلا دلب نم ةيرق يهو ،أ"!مساجب ةئامو نيعبسو نينثا

 عماج يف ةرجلاب ءام سانلا يقسي ناك هنإ :ليق ،رصمب أشنو ،أ“أةيربطو قشمد

 ام هنم راص نأ ىلإ ،لقنتو ،لغتشا مث ،هدنع لمعيو ،أكئاح مدخي ناك ليقو رصم

 (١) ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ج٦٢، ص١٥-١٦.

 لقتنا ،ةيربط ىلإ مظعألا قيرطلا نيمي ىلع خسارف ةينامث قشمد نيبو اهنيب ةيرق مسا :مساج ا"

 :رظنا .هب تيمسف لبابب نسلألا تلبلبت مايأ مالسلا هيلع حون نب ماس نب مرإ نب مساج اهيلإ
 ٤ ٩. ص ،٢٦ج .ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا

 ثراح لبجلل لاقي :ديرد نبا لاق ،ناروح لمع نم مث قشمد يحاون نم لبجو ةيرق نالوجلا ا"
 :ةغبانلا لاق ،هيف ةلق ثراح :ليقو ،نالوجلا

 لئاضتم شحوم هنم ناروحو هبر دقف نم نالوجلا ثراح ىكب

 ١٨٨-١٨٩. ص ،٢ج ‘ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا :رظنا

 يهو ،اهيلع لطم روطلا لبجو ،لبجلا فرط يف يهو ،ةيربط ةريحب ىلع ةلطم ةدلب :ةيربط (
 .سدقملا تيب نيبو اهنيب كلذكو مايأ ةثالث قشمد نيبو اهنيب مروغلا فرط يف ندرألا لامعأ نم

 ١٧-١٨. ص ،٥ج ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :رظنا

٢٥٦ 



 هنإ :ليقو ،نيتئامو نيثالثو ىدحإ هنس يف مدقت ام ىلع ،أ' )لصوملاب يفوتو .راص

 نيتئامو نيرشعو نامث ةنس ىلوألا ىدامج يف هنإ :ليقو ،ةدعقلا يذ يف يفوت

 :("هلوقب بهو نب نسحلا هاثرو ،نيتئامو نيثالثو نيتنثا ةنس :ليقو

 يئاطلا بيبح اهتضور ريدغو ءارعشلا متاخب ضيرقلا عبف

 ءايحألا يف لبق اناك كاذكو ةرفح يف ارواجتف اعم اتام

 : ريزو ذئموي وه و كلوقب > مصتعملا ريزو ‘ تايزلا كلملا دبع نب دمحم هاثرو

 ءاشحألا لقلقم ملأ امل ءابنألا مظعأ نم ىتأ أبن

 يئالطلا هو لعجت ال مكتد شان مهتبجأف ىوث دق بيبح اولاق

 :[يعازخلا يلع نب لبعد
 رعاشلا يعازخلا ناميلس نب نيزر نب يلع نب لبعد يلع وبأ :مهئارعش نمو
 نم طحلا و ءاجهلاب اعلوم ،ناسللا ءيذب ناك هنأ الا ۔أديجم ارعاش ناك روهشملا

 ةنس نوسمخ يل :لوقي ناكف ،هرمع لاطو ،مهنود نمو ءافلخلا اجهو ،سانلا رادقأ

 .كلذ لعفي نم دجأ امف ،اهيلع ينبلصي نم ىلع رودأ يفتك ىلع يتبشخ لمحأ
 :(")يدهملا نب ميهاربإ يف لمع املو

 تلصو اهنأل لصوملا تيمس ،ناسارخ حاتفمو قارعلا باب يهو ةروهشملا ةنيدملا :لصوملا )١)

 ناك اهثدحأ يذلا كلملا نإ ليقو ،تارفلاو ةلجد نيب تلصو اهنإ ليقو ،قارعلاو ةريزجلا نيب

 ،٥ج ‘،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي .يومحلا :رظنا .سجرج يبنلا ربق اهيف .لصوملا ىمسي

 ٢٢٣. ص

 (٢) ص ۔٢ج ،نايعألا تايفو : ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ١٧.

 وبأ ،يمشاهلا يسابعلا روصنملا هللا دبع نب يدهملا دمحم نب ميهاربا وه:يدهملا ميهاربا "ا
 نباب يمسو ه ١٦٢ ةنس دادغبب دلو .ديشرلا نوراه وخأ ،ريمألا ،هلكش نبا هل لاقيو .قاحسا

 ىلصو ه٢٢٦ ٤ ةنس ءارماس يف تام هموصخ اهيلإ هبسن ةلكش اهمسا ءادوس ةيراج همأ نأل ةلش

 ٦٠. ص ،١ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .مصتعملا هيلع

٢٥٧ 



 قئام سلطأ لك هيلإ افيف هلهأو قارعلاب ةلكش نبرعن

 هللا نإ ،نينمؤملا ريمأ اي :لاقو ،هلاح هيلإ ىكشف ،نومأملا ىلع ميهاربإ لخد

 يناجه دقو ،دحاو بسنلاو ،ينع وفعلاو ةفأرلا كمهلأو ،ًميلع كلضف ىلاعتو هناحبس

 دشنأو .قارعلاب ةلكش نبرعن :هلوقل لعل ؟لاق امو :لاقف هنم يل مقتناف ،لبعد

 لاقف ااذه نم حبقأ وه امب يناجه دقو ،هئاجه ضعب نم اذه :لاقف ،تايبألا

 :(')يل لاقو ،هتلمتحاو يناجه دقف ،يب ةوسأ كل :نومأملا

 دعقمب كتفرشو كاخأ تلتق مهفويس نيذلا موقلا نم ينإ

 ٧١[ ٤]("دهوألا ضيضحلا نم كوذقنتساو هلومخ لوط دعب كركذب اوداش

 لضف نع الإ ،اندحأ قطني امف ،أملعو نينمؤملا ريمأ اي املح هللا كداز :ميهاربإ لاقف

 رهاط ةيضق ىلإ نيتيبلا نيذه يف لبعد راشأو .كمكحل أعابتا الإ ،ملحي الو ،كملع

 ةفالخلا نومأملا يلو كلذبو ،نيمألا هلتقو ،دادغب هراصحو ،يعازخلا نيسحلا نبا

 :لوقي ،نيتيبلا نيذه دشنأ اذإ ناكو ،مهنم وهف يعازخ لبعدو ةروهشم ةصقلاو

 .ةفالخلا رجح يف تدلو دقو ،اذه ينع لوقي فيك ،هحقوأ امف البعد هللا حبق

 .أ"اهدهم يف تيبرو ،اهييدث تعضرو

 يف لبعد جرخت هيلعو ،ريثك داحتا ا'"يراصنألا ديلو نب ملسمو ،لبعد نيب ناكو

 (١) ص ۔٢٦ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٢٦٦.

 دهوألا ضيضخلا نم كوذقنتساو هلومخ لوط دعب كلحم اوعفر (")

 بتكلا راد هرعش يف ةينفلا ةروصلا يعازخلا يلع نب لبعد :دمحم دمحم لماك ةضيع :رظنا

 ٤٥. ص ،م٣٩٩١ ىلوألا ةعبطلا ،نانبل توريب ،ةيملعلا

 )٣) ص ،٢ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٢٦٧.

 وهو لزغ رعاش ،ينادغلا حيرصب فورعملا ،ديلولا وبأ ءالولاب ، يراصنألا ديلولا نب ملسم اا
 :هلوق يسابعلا ديشرلا دشنأف دادغبب لزن .ةفوكلا لهأ نم وهو هيف ءارعشلا هعبتو (عيدبلا) نم رثكأ نم لوأ

 لخبلا نيعألاو سأكلا عيرص ودغتو يبصلا عم حورت نأ الإ شيعلا امو

 تام نأ ىلإ رمتساف ناجرج ديرب هالوف لهس نب لضفلاب لصتا ۔هب فرعم ينادغلا عيرصب هبقلف
 ٢٢٣. ص ،٧ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .م٣٢٨/ه٨٠٢ ةنس اهيف

٢٥٨ 



 ‘ لبع د هذصقف .4 سراف وأ ناسا رخ دالب صعب يف هتهج ملسم يلو نأ قفتاف . رعشلا

 :هيف لمع و هقرافف ‘ هيلا ملسم تفتلي ملف ،امهنيب يتلا ةبحصلا نم هملعي امل

 هلوصأ تعادت ىتح ىوهلا تسسع

 اشحلاو حناوجلا نيب نم تلزنأو
 عمطم كيف يل سيل ينلثعت الف
 اهعطقف تلكأتسا ينيمي كبهف

 :لزغلا يف هرعش نمو

 لجر نم ملس اي ىبجعتال

 ادحأ يتمالظب اوذخأت ال

 اعطقت ىتح لصولا تلذتباو انب

 اعنمت دق املاط ٦و ة ريخذ

 اعترم كل دجأ مل ىتح تقرحت

 ا')اعجشتف تف اهدعب يبلق تعجش ج و

 ىكبف هسأرب بيشملا كحض

 اككنُس يسن اذإ يبحاص اي

 ٢) اكرتشا يمد يف يفرطو يبلق

 :ارعش رصم ريمأ ")يعازخلا كلام نب هللا دبع نب بلطملا حدم يف هرعش نمو

 انامز تيقس بلطمب ينمز
 فلكت كدن الإ ىدنلا لك

 انانجو ةضور الإ تنك ام

 اناك نم أنئاك كريغ ضزلأ مل

 (")اناسحإلا طخستسأ ينتكرتو

 راد ،يليجدلا نارمع بحاصلا دبع قيقحتو ميدقتو عمج ،يعازخلا يلع نب لبعد ناويد ()
 ٢٢٨. ص ،م٢١٧٩١ ةيناثلا ةعبطلا ،نانبل ،توريب ،ينانبللا باتكلا

 ٣٢٠. ص ،٣ج ‘ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا ("

 ةنس) نومأملل رصم ةرمإ يلوو ،ةكم يف ناك .لاو :يعازخلا كلام نب هللا دبع نب بلطملا (٣)

 بزح نم قيرفو نيمألا بزح نم قيرف :ناقيرف اهلهأو ،ةمئاق تاروثلاو ،اهيلإ مدقف ه ٨
 هيلع ضبقلاب نومأملا رمأو ،هتيالو نم رهشأ ةعبسو فين دعب لزعو ،دئادشلا ساقف نومأملا
 ىلإ هوداعأو بلطملا اوقلطأف (ىسوم نب سابعلا) هفلخ مايأ يف رصم لهأ راثو .ةدم سبحف
 دقوأف هلزعو ه٠٠٢ ةنس نومأملا هرقأو .ةسايسلا نسحأف ه٩٩١ ةنس لئاوأ يف ةرامإلا

 ٢٥٢. ص ،٧ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا .ةكم ىلإ ابراه جرخف ،حلفي ملف شةنتفلا
 ٤ ص ،٣ج ،ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا ٣١٦.

٢٥٩



 ،رعاشلا الإ ،سانلا هاوتحا الإ طق دحأ بذكي مل هنأ ،رعشلا لضف نم :همالك نمو

 هللاو تنسحأ :هل لاقي ىتح ،كلذب هل عنقي ال مث ،هل حدملا داز ،هبذك داز املك هنإف

 نب دمحم رفعج مع نب لبعدو .ىلاعت هللاب نيمي اهعمو الإ .روز ةداهشب هل دهشي الف

 وبأ ناكو ،روهشملا رعاشلا أ'""يعازخلا صّيشلا وبأ بقلملا «نيزر نب هللا دبع

 لبعد ةدالو تناكو .نيمألا هدلو حدمو ،هاثر ،تام املو ،ديشرلا حادم نم صينلا

 هدجو ،زاوهألاب نيتئامو نيعبرأو تس ةنس يفوتو ،ةئامو نيعبرأو نامث ةنس يف

 هللا دبع ناكو ،تاحلطلا تحلط دلاو أ"يعازخلا فلخ نب هللا دبع ىلوم نيزر

 ةحلط يلوو ،ةفوكلا ناويد ىلع هللا يضر .باطخلا نب رمع بتاك روكذملا

 يئاطلا مامت وبأ ناكو ،يرتحبلا قيدص ناكو ،لبعد تام املو .اهب تامف ،ناتسجس

 :اهنم تايبأب يرتحبلا امهاثر ،مدقت امك هلبق تام دق

 لبعدو تام موي بيبح ىوثم يتعول دقوأو يفلك يف داز دق

 لبسُم نزم ءامسب امكاشغت ةليخم ءامسلا لزت ال يوخأ

 (٣) لصوملاب ةَمرو ئعللا ىرسم هنود دعبي زاوهألا ىلع ثدح

 : مال اه دعب ةدحوملا ح ابلا رسكو ةلمهملا نيعلا نوكسو ‘ ةلمهملا لا ذلا رسكب ّ لبع دو

 نب ،شيهب نبا :ليقو ،لشهن نب ميمت نب ناميلس نب نيزر نب دمحم ةعساو :صيشلا وبأ أ
 نب ةثراح نب ىضفأ نب ملسأ نب نامالس نب ةميزج سنأ نب لبعد نب ديع نب دلاخ نب ضارخ
 ركذلا هيبن ريغ ،مهيف لحملا طسوتم ،هرصع ءارعش نم ناك .ةبلعث نب رماع نب ءايقيزم ورمع

 ثعشألا نب رفعج نب ةبقع ،هرعش رثكأب هحدمف ،ساونلا يبأو عجشأو ديلولا نب ملسم نيب هعوقول
 صيشلا وبأ يمع .هريغ هل ىوري املقم ،هرعش رثكأب هحدمف ،ةقرلا ىلع ريمأ ناكو ،يعازنخلا

 ،يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع ،يناهفصألا جرفلا يبأ :رظنا .الوتقم تامو هرمع رخآ يف
 .٩٣٥-٠٣٥ص ،٦١-٥١ج

 ردص باتك نم ،يعازخلا رماع نب دعسأ نب فلخ نب هللا دبع :يعازخلا فلخ نب هللا دبع ا"

 موي دهشو ،نامثعل مث ،رمعل ةرصبلا ناويد ىلع ًابتاك ناكو ۔“تاحلطلا ةحلط" دلاو وهو ،مالسإلا
 ٨٤. ص ،٤ج مالعألا :نيدلا ريخ .يلكرزلا :رظنا .هيف لتقو ةشئاع عم لمجلا

٢٦٠0 



 هنم توندف ،عرصلا هباصأ دق لجرب تررم :لوقي ناكو فراشلا ةقانلا مسإ

 .( ءيش هبصي مل هنأك يشمي ماقف .لبعد :يتوص ىلعأب ]٧١٥[ هنذأ يف تحصو

 :[ةَزع ريثك]

 رميوع نب رماع نب دوسألا يبأ نب ةعمج يبأ نب نمحرلا دبع نب ريثك ،رخص وبأ

 صفح نب ليمج تنب ةزع بحاص وهو ،نيروهشملا برعلا قاشع دحأ ،يعازنخلا

 تاياكح اهعم هلو .ةرمض نب ليلم نب رافغ نب بجاح نب ىزعلا دبع نب سايإ نبا

 لاقف ،ناورم نب كلملا دبع ىلع لخدي ناكو .اهيف هرعش رثكأو ،ةروهشم رداونو
 :لاقف ؟كنم قشعأ تيأر له هنع هللا يضر ،بلاط يبأ نب يلع قحب :كلملا دبع

 ،يتتربخأ الإ يقحب كتدشنأ :لاقف ،كتربخأل كقحب ينتدشنأ ول ،نينمؤملا ريمأ اي

 :هل تلقف ،هلابح بصن دق لجرب انأ ذإ ،تاولفلا ضعب يف ريسأ انأ امنيب ،معن :لاقف

 مهل ديصأل ،هذه يتلابح تبصنف ،عوجلا يلهأو ينكلهأ :لاقف ؟انهاه كسلجأ ام
 تبصأف ،كعم تمقأ نإ تيأرأ :تلقف ،اذه انموي انمصعيو ،انيفكي ام يسفنلو ،أئيش
 يف ةيبظ تعقو ذإ ةكلذك نحن امنيبف لاق ،معن :لاق ،اءزج هنم يل لعجت ،اديص

 ام ىلع كلمح ام :هل تلقف ،اهقلطأو ،اهصلخو ،اهيلإ ينردبف ،ردتبن انجرخف ،لابحلا
 :("لوقي دشنأو ،ىليلب اههبشل ةقر اهل ينتلخد لاق ،تلعف

 قيدص ةاشولا نيب نم مويلا كل يننإف يعارت ال ىليل هبش ايأ

 ا""قيلط تييح ام ىليلل تنأف اهقاثو نم اهتقلطأ دقو لوقأ

 هتجوز هتدشان ،'“١ريبزلا نب بعصم ةبراحم ىلإ جورخلا ىلع كلملا دبع مزع املو

 )١( ص ۔٢٦ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٢٧٠.

 ١٠٧-١٠٨. ص ،٤ج هسفن ردصملا ا"

 .يرتحبلا ناويد يف ةدوجوم ريغ تايبألا نأ نبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ا"
 دحأ هللا دبع وبأ يشرقلا يدسألا دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نب بعصم :ريبزلا نب بعصم (
 هكلم تيبثت يف ريبزلا نب هللا دبع هيخأل ىوقألا دضعلا ناك ،مالسإلا ردص يف لاطبألا ةالولا

 مكحو يفقثلا راتخملا لتقو اهرومأ طبضو اهدصقف ه٧١٦ ةنس ةرصبلا هالوو ،قارعلاو زاجحلاب

 دبع ىلإ تلمحو هسأر تعطق ثيح (قيلثاجلا ريد) ةكرعم يف لتق نأ ىلإ هيخأ مسا هلك قارعلا
 :نيدلا ريخ .يلكرزلا .ها١١٧ ةنس ماشلا كولم ىلإ قارعلا لهأ ةعيب تلقن هلتقمبو ،كلملا

 ٢٤٧-١٤٨. ص ،ج مالعألا
٢٦١ 



 ملو ،هبرح يف هريغ تينتسي نأو ،هسفنب جرخي ال نأ ةيواعم نب ديزي تنب ةكتاع

 يف تذخأ ،هنم تسئي املف ،ةباجإلا يف عنتمم وهو ،ةلأسملا يف هيلع حلت لزت
 ةعمج يبأ نب هللا لتاق :كلملا دبع لاقف ،اهيراوج نم اهلوح نم ىكب ىتح ءاكبلا

 :لاق ثيح ،اذه انفقوم ىأر ناك ريثك ينعي

 اهنيزي رد عظن اهيلع ناصح همزع نثت مل وزغلا دارأ ام اذإ
 () هنيطق اهاجش امم ىكبف تكب هقاع يهنلا رت مل املف ،هتهن

 مأ ىلع تلخد ةزع نإ :لاقيو .هدصقل جرخو .ترصقأف رصقت نأ اهيلع مزع مث

 دبع نب ديلولا ةجوزو ،زيزعلا دبع نب رمع تخأ يهو ،زيزعلا دبع ةنبا نينبلا

 :(") ريثك لوق تيرأرأ :اهل َنلقف ،يومألا كلملا

 ("1آهميرغ ىنعم لوطمم ةزعو هميرغ ىفوف نيد يذ لك ىضق

 اهيزجنأ :نينبلا مأ تلاقف ،اهنم تجرحتف .اهايإ هتدعو هلبق :تلاق ؟نيدلا كلذ ناك ام

 نم ائيش ،اهفرعي ال وهو ةزع ىطعأف ةنيدملاب مالغ ريثكل ناكو .اهمثإ 7

 ابح :تلاقف ،اهبلاطف ،ةوسن يف هتوناح ىلإ ترضحو ىأمايأ هتلطامف ةرطعلا

 :الثمتم دشنأو ،هعرسأو ءافولا برقأ ام ،ةماركو

 (اهميرغ ىعم لوطمم ةزعو هميرغ ًئفوف نيد يذ لك ىضق

 دهشا لاقف ،ةزع هللاو يه :نلقف ،هللو ال :لاقف ؟كتميرغ نم يردتأ :ةوسنلا تلاقف

 :ريثك لاقف ،كلذب هربخأف ،هديس ىلإ ىضم مث ،اهلبق يل امم لح يف اهنإ ،ىلاعت هللا
 ،رطعلا نم توناحلا يف هل ام عيمج هبهوو ،ىلاعت هللا هجول ًرح كنأ هللا دهشأ انأو

 )١( ص ،يواكع باحر قيقحتو حرش ،ةزع ريثك ناويد حرش يف تايبألا رظنا ٢٣٨.

 (٢) ص ،؛٤ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ١٠٨.

 اهميرغ ىنعم لوطمم ةزعو هءاضق دارأ هنيد نيد يذ لك ىضق "ا

 ص ،يواكع باحر قيقحتو حرش ةزع ريثك ناويد حرش :رظنا ٢١١.
 ١٠٨. ص ،٤ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ا

٢٦٢ 



 كلذ نم .ريثك ء يش دعولاب اهلاطم يف ريثكلو ،قافتالا بئاجع نم كلذ ناكو

 .(' اهلوق

 لاطملا ووذ تايناغلا رشو ينيد تلطم زيزع اهل لوقأ

 )٢) لامب هل تيضق ام اميرغ يضتأ فيك كريغ حيو . تلاقف

 نورثكي اوناكو ")لباب رقعب ،هتيب لهأ نم ةعامجو ،بلهملا نب ديزي لتق املو
 نايفس يبأ ونب ىحض !بطخلا لجأ ام :لاق ،كلذ هغلب املف .ريثك ىلإ ناسحإلا

 .ع ومدلاب هانيع تلبسأ و ،رقعلا موي مركلاب ناورم ونب ىحضو ،فطلا موي نيدلاب

 دبع دنع نم ج رخ آ ريثك نأ ٠ يناغأل ١ باتك بحاص ‘ يناهبصأل | ج زغلا وبأ ثدحو

 > ةثور يف ا ران تسبتقا ‘ قيرطلا يف زوجع هتضرتع أف ۔ "زخ فرطم هيلع و “ كلملا

 (١)أرعش لئاقلا تسلأ :تلاقف ،ريثك :لاقف ؟تنأ نم :تلاقف ،اههجو يف ريثك ففأتف

:]٧١٦[ 

 اهرارعو اهثاجثج ىدنلا جمي ىرثلا ةبيط ءارهز ةضور امف

 ااه ران بطرلا لدنملاب تدقوأ ذل اأنهوم ةزع نادرأ نم َبيطأب

 ‘ اهحير باطل ‘ ةثورلا هذه ىلع بطرلا لدنملا عضو ول :تلاقف معن : ريثك اهل لاقف

 ١٠٨-١٠٩. ص هسفن ردصملا ()

 لامب هل تبهذ أميزع يضقأ فيك كريغ بيو تلاقف ("
 ۔١٩١ ص ،يواكع باحر قيقحتو حرش ،ةزع ريثك ناويد حرش :رظنا

 ةنس ةرفص يبأ نب بلهملا نب ديزي هدنع لتق ناك ،ةفوكلا نم ءالبرك برق رقع :لباب رقع ا"

 مجعم :هللا دبع نب توقاي .يومحلا :رظنا . كلملا دبع نب ديزي ةعاط علخ امدعب ه ٠٢

 ٣١٦. ص ،٣ج ‘ءابدألا

 ١١٠. ص ‘،٤ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا (٤)

 اهرادعو اهثاجثج ىدنلا حجر ىزثلا ةبيط نزحلاب ةضور امف أ

 اهران بطرلا لدنملاب تقوأ دقو انحوم ةزع نادرأ نم بيطأب

 ١٠١-١٠٢. ص ،يواكع باحر قيقحتو حرش ،ةزع ريثك ناويد حرش :رظنا
٢٦٣ 



 :سيقلا ؤرما لاق امك تلق اله

 (")أبيطت مل نإو ابيط اهب تدجو اقراط تئج املك ينايرزت ملأ

 ىوريو ،قمحلا ىلإ بسني ريثك ناكو ،اذه ميلع يرتسأ :لاقو ،فرطملا اهلوانف

 خامشلا ينعي ام نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ،كلملا دبع نب ديزي ىلع أموي لخد هنأ هنع
 ٢(. اهلوقب

 ""نيع لمرلاب ئزاوج دودخ هيدربأ د سوت ىظطلزألا اذإ

 هقمحتساو ؟فلجلا يبارعألا اذه ىنع ام فرعأ ال ينأ ينرضي امو :ديزي لاقف

 ،زيزعلا دبع نب رمع دلاو .ناورم نب زيزعلا دبع ىلع ريثك لخدو .هجارخإب رمأو

 فقو املف ‘ رصم ريمأ ذئموي ناكو ‘ كحضب نأ نونمتي هلهأ و ‘هضرم يف هدوعب

 كبام فرصب نأ يبر توع دل ، مقسأ و ملست نأب متي ١ل كرورس نأ ال ول : لاق ‘ هيلع

 ةزيزعلا دبع كحضف ،ةمعنلا كفنك يف يلو ةيفاعلا كل ىلاعت هللا لأسأ نكلو يلإ

 )٠(: ريثك دشنأ و

 داوعللاب ناك يكشتلا تيل انريغ ديسو انديس دوعنو

 ()ي ١١ تو يفراط نم ذطصم أب 4 1 1 دف ) =7 ناك ول

 :اهتلمج نم لوقي يتلا ،ةيئاتلا هتديصق ،ريثك رعش نم داجتسي اممو

 ١) تلستو اهب دجو نع تيلست امدعب ةزعب يمايهتو ينإو

 ٦٤. ص ،سيقلا ئرما ناويد :رظنا ()
 ١١٠. ص ج 4 نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا (")

 ةعبطلا ،يبرعلا باتكلا راد ،ويام يردق ميدقتو حرش ،ينايبزلا رارض نب خامشلا ناويد ا"

 ١١٥. ص ،م٤٩٩١ ىلوألا

 ١١٠-١١١. ص ،٤ج نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ا
 ٨٣. ص يواكع باحر قيقحتو حرش ةزع ريثك ناويد حرش : رظنا )٥)

 ٤ ٦. ص ،هسفن ردصملا "تلختو اننيب امم تيلخت" (")

٢٦٦٤ 



 ١) )تلحمضا ليقملل اهنم أوبت املك ةمامغلا لظ يجترملاك

 ىلإ ةهجوتم يهو ،قيرطظطلاب اهيقلف ،اهيلإ قاتشاف ،ةنيدملاب ةزعو رصمب ريثك ناكو

 .رصم تمدقو ،هنع تلصفنا اهنإ مث .هحرش لوطي مالك امهنيب ىرجو رصم

 .ةريثك امهرابخأو .اهتزانج نم نوفرصنم سانلاو اهافاوف رصم ىلإ ريثك داعو

 نب دلاخ نع ،أ"!يدقاولا بتاك دعس نب دمحم ىورو ةئامو سمخ ةنس ريثك يفوتو

 يف ،دحاو موي يف ةزع ريثكو ،سابع نبا ىلوم ةمركع تام :لاق يضايبلا مساقلا

 لاقف ،رهظلا دعب ،دحاو عضوم يف امهيلع يلص اعيمج امهتيأرف ةئامو سمخ ةنس

 ةريثك ريغصت امنإو ،ريثك ريغصت ريثكو .سانلا رعشأو ،سانلا هقفأ تام :سانلا

 مكطأط :هل لوقي ،زيزعلا دبع ىلع لخد اذإ ناكو رصقلا ديدش ًاريقح ناك هنأل

 .ا")هلعأ هناحبس هللاو ،كلذب هحزامي ،فقسلا كيذؤي الئل كسأر

 :[يرتحبلا]

 ةملس نب رباج نب لالمش نب ديبع نب ىيحي نب ديبع نب ديلولا ةدابع وبأ .يرتحبلا

 دونع نب رتحب نب لوذت نب يدج نب ةثراح يبأ نب مثيخ نب ثراحلا نب رهسم نبا

 نب ددأ نب يط وهو ،ةمهلج نب ثوغلا نب ورمع نب لعث نب نامالس نب نينع نبا

 ۔ روهشملا رعاشلا يرتحبلا يئاطلا ناطحق نب برعي نب بجشي نب نالهك نب ديز

 ناويد :لاق هيف رظنت يذلا ناويدلا ام هيلي يذلل لاقف أ"" يريرحلا لوقي هميخفت يفو

 ٤٦. ص ،هسفن ردصملا يف نيتيبلا رظنا ا')

 ظافح نم .ةقث خرؤم هللا دبع وبأ ،مهال وم ،يرهزألا عينم نب دمحم :يدقاولا دعس نب دمحم )٢)

 هل بتكف ،أنامز خرؤملا يدقاولا بحصو ،اهب يفوتف ،دادغب نكسو ،ةرصبلا يف دلو ،ثيدحلا
 نبا تاقبط مساب فرعيو تاقبطلا باتك اهرشأ تافلؤم هلو .يدقاولا بتاكب فرعو ،هنع ىورو
 ١٣٦-١٣٧. ص ٦، ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .دعس

 (٣) ص ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،۔ناكلخ نبا ١١٢١-١١١٣.

 (٤) ةريبكلا بيدألا { يرصبلا يريرحلا دمحم وبأ نامثع نب دمحم نب يلع نب مساقلا :يريرحلا

 (ةرصبلا قوف ةديلب) ناشملاب هدلوم .ملعلا ريزغ ةروصلا ميمد ناك ."ةيريرحلا تاماقملا" بحاص
 ةنس ٤٤٦ ةنس ةرصبلاب هتافوو ه ٥١٦ ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ه ٥‘ ص

.١٧٧٧-١١٧٨ 

٢٦٥ 



 ،هتحلمتسا عيدب نم هتحمل ام ىلع ترثع له :لاق ةراجإلا هل دوهشملا ظةدابع يبأ

 يرتحبلا ديلولا ةدابع وبأ دلو وأ درب وأ مظنم ؤلؤل نع مسبم امنأك :هلوق ،معن :لاق

 ىلإ جرخ مث ،اهب جرختو أشنو ،اهأرق نم هتيرق يهو ،هنفد درزب :ليقو ،جبنمب

 اريثك أقلخو هللا ىلع لكوتملا مهلوأ ،ءافلخلاو ءاملعلا نم ةعامج حدمو ،قارعلا

 .ماشلا ىلإ داع مث اليوط أنامز دادغبب ماقأو ،ءاسؤرلاو ،رباكألا نم

 غبصألا نب حلاص لاق .اهيف لزغتيو ،اهيحاوضو بلح اهيف ركذي ةريثك راعشأ هلو

 زاتجي ]٢١٧[ ،قارعلا ىلإ جرخي نأ لبق ،انهاه يرتحبلا تيأر :يجبنملا يخوتتلا

 لصبلا باحصأ لهأ حدمي ،دجسملا يبناج ىلإ اموأو ،بابلا اذه نم عماجلا يف انب

 .ناك ام هنم ناك مث ،هئيجمو هباهذ يف رعشلا دشنيو ناجنذابلاو

 نأ ،"يئاطلا مامت يبأ رابخأ" يف هعضو يذلا هباتك يف يلوصلا ركب وبأ ىكحو

 ،مامت يبأ ىلإ ترص ينأ ،هيف يتهابنو .رعشلا يف يرمأ لوأ :لوقي ناك يرتحبلا

 هدصق الإ .رعاش ىقبي الف .سلجي ناكو .يرعش هيلع تضرعف صمحب وهو

 .اوقرفت املف ،سانلا رئاس كرتو كيلع لبقأ ،يرعش عمس املف ،هرعش هيلع ضرعو
 ةرعم لهأ ىلإ بتكف ،يتلاح توكشف ؟كلاح فيكف ،يندشنأ نم رعشأ تنأ :لاق

 مهيلإ ترصف ،مهحدتما :لاقو ،مهيلإ يل عفشو ،قذحلاب يل دهشو ")نامعنلا

 لاقو ،هتبصأ لام لوأ تناكف ،مهرد فالآ ةعبرأ يل اوعضوو ةباتكب ينومركأف

 دمحم ديعس يبأ ىلإ تلخد ينأ ،اهلبق هنتيأر تنك امو ،مامت ابأ تيأر ام لوأ :اضيأ

 :(")اهلوأ ،ةديصقب هتحدتماف ، يئاطلا فسوي نبا

 يباحص ريشب نب نامعنلا وه نامعنلاو ،هلبق يذلا يف ةرعملا قاقتشا ركذ :نامعنلا ةرعم ()

 لامعأ نم ةروهشم ةميدق ةريبك ةنيدم يهو ،هب تيمسف هيلع ماقأو هنفدف دلو اهب هل تامف اه زاتجا

 :رظنا .يرعملا ناميلس نب للا دبع نب دمحأ ءالعلا وبأ ناك اهنمو ،ةامحو بلح نيب صمح
 ١٥٦١. ص ،٥ج ‘ءابدألا مجعم :هللا دبع نبا توقاي يومحلا

 (٢) ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٦. ص ٢١-٢٢.

٢٦٦ 



 ١) اأقيفش ع الطأ م ادهع ناخ م اقيفأف ىوه نم بص قافأأ

 ،لجر سلجملا يف ناكو هللاو تنسحأ :لاقف ،اهب رس ،اهتممتأ املف ،اهايإ هتدشنأف

 يف ناك دق ،ىتف اي :يل لاقو ،ديعس وبأ ريغتف ،هنقلت يرعش كلا كزعأ اذه :لاقف

 وبأ لاقف ،اذه ىلع كسفن لمحت الو انيلع هب ننمت نأ اذه نع ينغي ام كبسن
 نم دشنأو ،يرعشل هنإ ،ىتف اي هللا ناحبس :لجرلا لاقف ،هللا كزعأ يرعش :ةدابع

 ،تلجخف ،اذه ىلع كسفن لمحت الو ،ديرت ام كيطعنل :ديعس وبأ لاقف ،تايبأ ةديصقلا

 ديعس وبأ يندر ىتح تدعبأ امف ،وه نم لجرلا نع لأسأ نأ تيونو تيضمو
 يف ترص املف ،يل وه هايإ هتدشنأو ،هب هحدتما يذلا مامت وبأ انربخأ امدعب

 وبأ كمع نبا اذه :لاق ،ال :تلق ،مامت يبأ ىلإ راشأو ؟اذه نم يردتأ :لاق .هسلجم

 تحزم امنإ :لاقو ،يرعش فصيو ،ينضرقي لبقأ مث ،تلعفف ،هقناعف هيلإ مقف ،مامت

 تنأ اميأ :يرتحبلل ليقو .هظفح ةعرس نم يبجعت رثكو ،كلذ دعب هتمزلو .كعم

 لاقي ناكو ،هئيدر نم ريخ يئيدرو ،يديج نم ريخ هديج :لاقف ؟مامت وبأ مأ رعشأ

 ءالعلا يبأل ليق هنإ :لاقيو ،ايلعلا ةقبطلا نم وهو .بهذلا لسالسب ،يرتحبلا رعشل

 مامت وبأ :لاقف ؟يبنتملا مأ ،يرتحبلا مأ ،مامت وبأ ،رعشأ ةثالثلا يأ :يرعملا

 بيطخ مامت وبأ :"يضرلا فيرشلا لاقو .يرتحبلا رعاشلاو ،ناميكح يبنتملاو

 تايفو هباتك يف ناكلخ نبا لاقو .ركسع دئاق يبنتملاو .دوج حدام يرتحبلاو ،ربنم

 :")هلوق يف يمورلا نبا هفصنأ ام يرمعلو :نايعألا

 )١) نانبل توريب .رداص راد .يرتحبلا ناويد :رظنا ٢٠٠٠م، ج٦٢، ص٣٥٨.

 ينيسحلا يولعلا يضرلا نسحلا وبأ ،ىسوم نب نيسحلا نب دمحم:يضرلا فيرشلا ا"

 ةنس اهيف يفوتو ه ٣٥٩ ةنس دادغبب دلو ،مهيف نيديجملا ةرثك ىلع .نيبلاطلا رعشأ ،يوسوملا

 ةنس ديلقتلا هلودجو ،داوسلا هيلع علخو هدلاو ةايح يف فارشألا ةباقن هيلإ تهتنا ه٦

 ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ىرخأ تافلؤمو نيدلجم يف رعش ناويد هل ه ٢٣

 ٩٩. ص ٦

 ٢٣٢٢. ص ،٦ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ")

٢٦١٧ 



 بيبشتلا و حدملا يف سوأ نبا ل اق ام قرسي يرتحبلا ىتفلاو

 ) ١ ( - , دبح سوأ ن رال ه ذج هف ٥ انعم - د وجب ن هل تدر __ ) )ذك

 : ارعش (") رجح نب سوأ تيب تدشنأف يرعش نم ائيش مامت ابأ تدشنأ :يرتحبلا لاق

 "هرقم رخآ تام انيف طمخت هبان ٥ُح ىرد انم مرقم اذإ

 ام ،لوطي سيل يرمع نإ :لاقف ،اذه نم هللاب كذيعأ :تلقف ،يسفن ىلإ تيعن :لاقف

 يأ هبان دح يرد ،اذه نم ةنس دعب مامت وبأ تامف ،هلبق نم تام الإ بيطخ انيف أشن

 .أفرذ فرذت هريغ بارتلا حيرلا ترذو ،هتبهذأو هتريط يأ ءيشلا تدرذو ،طقس

 ،نانسألا يف اورده اذإ لحفلل لاقي ةلمهملا ءاطلاو ةمجعملا ءاخلاب طمخت ]١٨[

 حتفو فاقلا نوكسو ميملا مضب مرقملاو مظنلا اذإ رحبلا يفو .ربجتو بضغ اذإو

 ابأ تدشنأ :يرتحبلا لاقو ،مرق موق ديس :ليق هنمو فاقلا حتفب موقلا كلذك ،ءارلا

 نب نوميم لاقو ‘ رطخ هل لام ىلإ هب تلصو ديمح ينب صعب يف ١ رعش مامت

 هلاح نع هتلأسف خ رؤملا ا"يرنالبلا ىيحي نب دمحأ رفعج ابأ تيأ ر : ) )نوراه

 .هناويد يف دوجوم ريغ سابع نب يلع يمورلا نبال رعشلا أ')
 نم و ةيلهاجلا يف ميمت رعاش حيرش وبأ ،يميمتلا كلام نب رجح نب سوأ :رجح نب سوأ ا"
 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةرجه لبق ،م٠٥٦ ةنس يفوتو ،م٠٣٥ ةنس وحن دلو اهئارعش رابك
 ،راعشألا ريثك ناك .ىملس يبأ نب ريهز مأ جوز وهو .رجح هيبأ دعب فالتخا هبسن يف .نيماعب
 ةمكح هرعش يف .مالسإلا كردي ملو ،اليوط رَسع .ةريحلا يف دنه نب ورمع دنع هتماقإ رثكأو
 : رلظظنا .ءاسنلاب امرغم الازغ ناكو برعلا ءارعشلا رئاس ىلع همدقت ميمت تناكو ،ةقرو

 ٣١. ص ٦٢،‘ ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 (٣) ج 4 نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش :ناكلخ نبا ٦، ص ٣٥٨.

 رابخأ بحاص بتاك ،لضفلا وبأ ،نابأ نب دلخم نب نوراه نب نوميم :نوراه نب نوميم (
 .نورخآو ةمادق نب رفعج هنع ذخأو ،هيرصاعمو ظحاجلا نع ذخأ ،دادغب لهأ نم .راعشأو بادآو

 ٣٤٢. ص ٧، ج ‘،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .٠١٩/ه٧٩٢ ةنس يفوت

 ةباتسن ،يفارغج خرؤم ،يرذالبلا دواد نب رباج نب ىيحي نب دمحأ :يرذالبلا ىيحي نب دمحأ ا"
 ،حئادم نومأملا يف هلو دمتعملا مايأ يف تامو ،يسابعلا لكوتملا سلاج ،دادغب لهأ نم :رعش هل

 يفوت نأ ىلإ ناتسراميبلاب دشف ،نونجلاب هيبش لوهذب هرمع رخآ يف بيصأ ،ةيسرافلا ديجي ناكو
 "نادلبلا حوتن' هبتك نم .هتلع ببس ناكف هنم لكأ هنإ :ليق ،رذالبلا بح ىلإ هتبسن .ه٩٧٢ ةنس

٢٦ 



 شم لاق نمم الإ لبقأ تسل :لاقف ،ءارعشلا هدصقف ،نيعتسملا ءاسلج نم تنك :لاقف

 :('))رعش لكوتملا يف يرتحبلا لوق

 ("ربنملا كيلإ ىشمل هعسو يف ام ريغ فلكتأقاتشم نأ ولف

 لاقف ،يرتحبلا هلاق امم نسحأ كيف تلق دق :تلقو ،هتيتأو ،يتيب ىلإ تعجرف :لاق

 :هتدشنأف هتاه

 هبحاص كلأ درللا نل نلظي هتسبل ذا ىفطصللا درب نأ ولو

 ه بكانمو هذفاطعأ هذه معن هتسبلو هتبطع ] دقو لاقو

 رانيد فالا ةعبس يلإ ثعبف تعجرف اهب كرمأ ام لعفاو ۔“ كلزنم ىلا عجرا :لاقف

 تمد ام ةيافكلا و ةرا رجلا و ةيرحلا كلو ‘ يدعب نم ثدا وحلل هذه نم رخدا : لاقو

 هللا ةمعنب رفكلا نيح ىلا ج ورخلا نم روكذملا هتيب يف يفخي الو : ح رؤملا لاق ۔ ايح

 يف يرتحبلا لوق ىنعم يف ‘ ملسو هيلع هللا ىلص ّ يننلاب هذه لكوف ببست نم

 : (٣) ربنملا

 ( ربنملا كيلإ ىشمل هعسو يف ام ريغ فلكت قاتشم نأ ولف

 هل قباطم ال و مئالم ريغ خ رؤملا ي رذالبلا ىيحي نب دمحأ رفعج يبأ تيب نإو

 :امامت يبأل تيب ىنعم نم تيبلا اذه ذخأ يرتحبلا نأ بسحأو

 مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :رظنا ."فارشألا باسنأ" ىمسيو "فارشألا خيراتو ةبارقلا"و
 ٤٨-٤٩-٥٠. ص .٢ج ،ءابدألا

- 

 )١) ص ،٦ج ‘“ نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٢٤.

 ص ،١ج ،يرتحبلا ناويد :رظنا ا" ٢٤.

 ص ،٦ج نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ا" ٢٤.

 )٤( ج ،يرتحبلا ناويد : رظنا  6١ص ٢٤.

 (٥) ج ؤ نايعأل ا تايفو : ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ۔ناكلخ نبا ٦ ص ٢٤.

٢٦٩ 



 :أ رعش لاقف "يرتحبلا تيب ىنعم يبنتملا ذخأ دقل ،لاخأ ىبأ مث

 انصمخغألا كيلإ ةّييحم تدم اهتلباق يتلا رجشلا لقعت ول

 يبأ تيب ،بيدأ هبان عقصم حيصفو ،بيبل ةذبهج لك ىلع يفخي الو :فنصملا لاق

 ىلإ بيدجلا ناكملا ىعس هدابع يبأ تيب نم 4 انايبو ىنعم لجأو ،أنأش مظعأ مامت

 ىلإ بدجملا لاقتنا عمو “بيسنب ام يمسولل هلعج دق هنإف “بيطخلا ةناكمو حودمملا

 رجشلا هب دمت يذلا ىنعملا ردق ام تباثلاو كرحتملاو تماصلاو قطانلاب ضحودمملا

 لهأ لوقأ ام رظنتتلف نأشلا مظعل ربانملا هل ىعستو ،ناصغألا حودمملا ىلإ

 اذه يف يسنملا تيب نم يرتحبلا تيب ىنعم نإ :لوقأ ينإ مث ،نايبلاو يناعملا

 يبنتملا ركذو ،حودمملا ىلإ ربنملا لاقتنا ركذ نإ ثيح ،ىلغأو رطخأو ملعأ ،ربنملا

 ،ىنضعملا اذه يف مامت يبأ تيب نإ مهللا .حونجلا بلسب حودمملا ىلإ ناصغألا دم

 بيطلا يبأ تيبو ،مانألا نم ميخفتلاب ريدجل ةدابع يبأ تيبو ،مامتلا عيمج ىوح دقل

 .ىهتنا ،مامغلل اقصالم ولعلا يف وه ناك نإو ،ومسلا يف نيروكذملا نيتيبلا نود
 ةكلملا دبع نب دمحم اهيف حدم يتلا ةديصقلا نم ،مامت يبأل يذلا روكذملا تيبلاو

 :[٩١٧]أ رعش ةديصقلا هذه علطمو ةدافإلا ةياغ اهب دافأو ،ةداجإلا ةياغ اهيف داجأ

 بوركملا ىرثلا اهب ثيفغتسم بوكس دايقلا ةحمس ةيد

 بيدجلا ناكملا اهوحن ىعسل ىرخأ ماظعإل ةعقب تعس ول

 بونجلا ا هتقناعف تماق عطست ولف تلاطو اهوبرش ول

 بوذت ىرخأو يشمت لازعو هيلي ءامو يرجي ءام يهف

 بيرملا رستسا امك اهيف لحملا رستساو هسأر ضورلا فنثك

 ديع ةالصل هجورخ ركذيو ،لكوتملا اهب حدمي ةديصق نم ،يرتحبلل يذلا تيبلاو

 :أ رعش اهعلطمو ،رامع نب ردب اهيف حدمي ةديصق نم ،يبنتملل يذلا تيبلاو رطفلا

 انلعأ ام قشاع ىوكش ربلاو انسلألا مالكلا عنم ام بحلا

٢٧ .



 انضلا ةلص يلصاو مزج ريغ نم ىركلا رجه يرجاهلا بيبحلا تيل

 ىلصملا اهتركذو لكوتملا هب حدم يتلا «يرتحبلا ةديصق ركذأ نأ يل قار دقو

 رهاوج كلس مظان رهاب رهام رعاش نم هرد هللاف ديصق تيب اهلك يه ذإ ،ربنملاو

 :يهو ،رطاوخ

 رهظأو عولضلا يف كل ىوه يفخأ

 نخي مل نم ىوهلا ىلع تنخ كارأو

 اهيطعأ مل ةدوم كنم تبلطو

 ىضتقيف عاطتسي ةولع نيد له

 اهماوق بيضقلا كيطعي ءاضيب

 اهميقيف ىبصلا نيل نم ليمتو

 يبلاطم ضعب تبناج نإو ينإ

 يلتجملا نويعلا رحس ينقونشيل

 هرلخلل ن كم هللأ
 > ة

 اهلصفب ٥ افطصلا هلل ١ نم ىمعن

 لزت ملو نينمؤملا ريمأ ملساف

 ىقتلاف ةيربلا كضاوف تّسع

 مئئص لضفأ تنأو تمص ربلاب

 هنإ انيع رطفلا مويب معناف

 لفحجب هيف كلملا زع ترهظأ

 تدغ دقو هيف ريست لابجلا انلخ

. .. : . 
 رذع أ و ىأ دلع ` مك نم مال | و

 رجهي ال نم ترجهو ىوهلا دهع

 روحألا لازغلا اهينيع كيريو

 رلطختو بابشلا للظ يف سبمتو

 ُركذ لو ٥ را 9٥ ث ذ ول ٥

 رصقم يلأ نوشلا ولا مه وتو

 رمحألل ١ دودخلا درو ينقوريو

 ( ةعج 7 ةدلخ أ هنس حر ١ لم

 ردقيو ءاشي نم قزري هللاو

 ركشتو ءاقبلا يف ةدايزلا يطعت

 رثكملاو ىنغلا ىلع لقملا اهيف

 رطفت ةيضرلا هللا ةنمبو

 رهشمو نامزلا نم رغأ موي

 رصنيو هرف نيدلا طاحي بجل

 رثكأل ١ دبردعلا اهب ريسي ١ ددع

٢٧١ 



 يعدت سراوفلاو لهصت ليخلاف

 اهلقثب ديمت ةعشاخ ضرألاو

 ىحضلاب دقوت ةعئام سمشلاو

 تلجناف كهجو ءوضب تعلط ىتح

 (');عبصلف نورظانلا كيف َةرَقاف

 اهب اوزاف يتلا كتيؤر نودجي

 اوللهف يبنلا كتعلطب اوركذ

 اسبال ىلصملا ىلإ تيهتنا ىتح

 عضاوتم عشاخ ةيشم تيشمو

 ام ريغ فلكت ًاقاتشم نأ ولف

 ةمكحب باطخلا لصف نم تيدبأ

 | ركذم يننلا درب يف تفقوو

 ةمصعب نيذخآ كعارو اولص

 يذلا نم رودصلا تفش ظعاومو

 تصللخأو لوهجلا ملع دقل ىتح

 لزي ملف هلإلا ةرفغغمب ملساف

 ىرولا يف ةبحملا كلطعأ للا

 مهيدل نويعلل لأ تنأ `١ل و

 ذاوجلا ر كتعم وجلاو

 ٩ ٢ ٧] [ ردكأل ١ ح اجعلا اهيفطيو أ روط

 ىج . أ ى _

 وديب ىدهلا رون

 رهزت ةنسألاو عملت ضيبلاو

 ء

 ١ اخأ تبب
 ر :

 رثيعلا كاذ باجنا و

 رظنت نيعو اهب كيلإ يموي

 رفكتال يلتلا هللا معنأ نم

 ١ ورّبكو فوفصلا نم تعلط امل

 رهظيو كيلع

 ر بكتيالو ى هزي ال هلل

 ربنملا كبلا ىشمل هعسو يف

 ربختو نيبملا قحلا نع يبنت
 ٠ - م ٠. ٠ ث -

 رسبددو ٥ را ١ ل ( ل كلل ا

 رفختالةمذنبو مهبر نم

 رذعتم اهؤ افشو ا هداتعي

 ٬ُرّيحتملا ىدتهاو ىًورُملا سفن

 رفغيو ءاشي نمل بونذلا بهي

 ركني ال يذلا لضفلاب ككبحو

 (" ربكأو رودصلا يف أردق لجأو

 )١( ج ،يرتحبلا ناويد : رظنا "عبصلف نورظانلا كيلإ اندرو"  6١ص ٢٤.

 ص ،١ج ،يرتحبلا ناويد يف ةديصقلل لماكلا صنلا :رظنا ا" ٢٣-٢٤-٢٥.

٢٧٢ 



 نم اذهو :ةديصقلا هذهل هركذ دنع ،نايعألا تايفو يف ناكلخ نب دمحأ خيشلا لاق

 0هدايق سلسأ ام ،هرد هللف ،عنتمملا لهسلاو ،ةقيقحلا ىلع لئلحلا رحسلا وه ،رعنشلا

 هلك لب .ءيش وشحلا نم هيف سيلو ،هدصاقم فطلأ و ،هكبس نسحأو ،هظافلأ بذعأو

 هوبأ تام .يمشاهلا دمحم نب رهاط هل لاقي صخش بلحب ناك دقو :لاق .بخن

 هللا ليبس يفو ،راوزلاو ءارعشلا ىلع اهقفنأف ،رانيد فلأ ةئام رادقم هل فلخو

 نويدل هتيب يف دعق دق هنإ :هل ليق ،بلح ىلإ لصو املف ،قارعلا نم يرتحبلا هدصقف

 .هتلصو املف هيلاوم ضعب عم ةحدملا ثعبو ،أديدش ًامغ يرتحبلا متغاف هتبكر

 ىقبتو كراد عيبتأ :هل لاقف ،يراد عب :هل لاقو فهل مالغب اعدو ،ىكب ،اهيلع فقوو

 ىلإ اهذفنأو .رانيد ةئامثالثب اهعابف ،اهعيب نم دب ال :هل لاق ؟سانلا سوؤر ىلع
 :()أرعش تايبألا هذه اهعم بتكو ،يرتحبلا

 لهأو لحمهب انيل تنأ يذلا بسح ءابحلا نوكي ول

 لتقي كاذ ناكفأوشح توق ايلاو رردلاو نيجللا تيبحل
 لقملا قدصلا رتمق اذإ رذعلاب حمسي بيرألا بيدألاو

 :هيلإ بتكو ،ريناندلا در ،يرتحبلل ةعقرلا تلصو املف

 لبق كيعسو ة عب يعاسملاو لهأ ربلل تنأ تنأ يبأب

 ]٧٢١[ لقي ريثكلاو كّيجرم ءاش نإ رثكي ليلقلا لاونلاو

 لصيال ابرلاو كنم ًأبر ن اك ذإ كرب تددر ينأ ريغ
 "لضف ريناندلاو قحلا يضق رعشب ارعش تيزج ام اذإو

 هنأ فلحو ،ىرخأ ارانيد نيسمخ اهيلإ مضو ،ظةًرصلا لح هيلإ ريناندلا تداع املف

 :لوقي أشنأ ،يرتحبلا ىلإ تلصو املف ،اهريسو هيلع اهدري ال

 )١) ص ،٦ج 4 نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٢٦-٢٧.

 ٣٩٣ ص ،١ج ،يرتحبلا ناويد :رظنا ا"

٢٧٢٣ 



 هدئاز هللاف فورعملا ركشي نمو ةمعن دبعلل ركشلا نإ كتركش

 هدحاو كش ال تنأ نامز اذهو هب ىدتقي دحاو نامز لكل

 مامإلا خيشلا امهبتك نيتيبلا نيذه نأ ىكحو :خرؤملا عفادلا فنصملا خيشلا لاق

 هخلب امل ،ديعلا قيقد نب نيدلا يقت مامإلا خيشلا ىلإ اهثعبو ،أ'")يوونلا نيدلا يحم

 نيدلا يحم خيشلا فنص دق :لاقف ؟هقفلا يف فنصي ال مل :ديعلا قيقد نبال لاق هنأ

 ةجح مامإلا نأ .دمحم ىكح ام اذه شمو :تلق .لاق امك ةباتك هيف ام يوونلا

 فنص ام يفكي :لاقف ؟ريسفتلا يف فنصت ال مل :هل ليق ،يلازغلا دماح ابأ مالسإلا

 زاتجا دق يرتحبلا ناكو .امهيلع هللا ةمحر ،يدحاولا نسحلا وبأ مامإلا انخيش هيف

 هيلإ فلتخي بيبطلا ناكو ،أديدش اضرم اهب ضرمف ،نيع سأرب :ليقو ،لصوملا
 لاقف .همالغ ىوس همدخي نم هعم نكي ملو ،ةروزم اموي هل فصوف ،هيواديو

 ءاج دقو ،هدنع أرضاح دلبلا ءاسؤر ضعب ناكو ،ةروزملا هذه عنصا :مالغلل

 هتعن نم خابط يدنعو ،اهخبط نسحي ام مالغلا اذه :سيئرلا كلذ لاقف ،هدوعي

 دعقو ،هلوق ىلع دامتعا اهلمع مالغلا كرتف ،هتعنص نسح يف غلابو ،هتفصو
 تافو .هنع تأطبأ املف ،اهرمأ يسنو ،اهنع سيئرلا لغتشاو ،اهرظتني يرتحبلا

 :("سيئرلا يلإ بتك ،هيلإ اهلوصو تقو
 اهره اط ماكحإ دهتجم تفلح ٥ روزم يف ١ روز كدع و تدجو

 ،يعفاشلا ،يوونلا ،يناروحلا يمازحلا نسح نب يرم نب فرش نب ىيحي :يوونلا نيدلا يحم

 ه١٣٦ ةنس (ناروح ىرق نم) ىون يف هدلوم ،ثيدحلاو هقفلاب ةمالع نيدلا يحم ،ايركز وبأ

 بيذهت) هبتك نم ،اليوط أنمز اهب ماقأو قشمد يف ملعت ،هتبسن اهيلإو ه٦٧٦ ةنس اهيف هتافوو
 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ةريثك ىرخأ تافلؤمو ،(نيبلاطلا جاهنم)و (تاغللاو ءامسألا

 ١٤٩. ص ٨، ج ضمالعألا

 ٢٧-٢٨. ص ،٦ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا "ا

٢٧٤ 



 ('اهيضاقت نع يلوسر تسبح دقف اهب ءافشلا اوجري نم هللا ىفش الف

 ملو ،ةريثك هنساحمو هرابخأو ،ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف ،ةريثك هنساحمو هرابخأو هلوق

 هعمجو ،فورحلا ىلع هبترو ،يلوصلا ركب وبأ هعمج ىتح ،بترم ريغ هرعش لزي

 امك ،عاونألا ىلع لب ،“فورحلا ىلع هبتري ملو ،يناهبصألا ةزمح نب يلع اضيأ

 'مامت يبأ ةسامح" لاثم ىلع "ةسامح" باتك اضيأ يرتحبللو ،مامت يبأ رعشب عنص

 نبا لاقو .نيتئامو سمخ :ليقو ،تس ةنس هتدالو تناكو ،"رعشلا يناعم" باتك هلو

 :ليقو ةنس نيعبسو عضب :يبهذلا لاقو ،ةنس نينامث نبا وهو يفوتو :يزوجلا

 ،نينامثو تس ةنس يف :ليقو ،اهدعب يتلا يف :ليقو ،هذه لبق يتلا ةنسلا يف يفوت

 نأ لكوتملا مايأ يف هيلع ريشأف ،ةدابع ابأو نسحلا ابأ ىنكي ناك :بيطخلا لاقو

 بدألا لهأو :هخيرات يف ناكلخ نبا لاق ،لعفف ،دمحأ اهنإف ، ةدابع يبأ ىلع رصتقي

 :يرعملا ءالعلا يبأ لوق نع نولأسي ام اريثك

 ("عبنلا رمث نم شحولا برس ًأطخأف رمثمب سيل عبنلا ديلولا لاقو

 ينلأس دقو :لاق ؟رمثب سيل عبنلا :لاق ؟نيأو ؟روكذملا ديلولا وه نم :نولوقيف

 ةليوط ةديصق هلو .روكذملا يرتحبلا وه ديلولاب دارملاو ،ةريثك ةعامج هنع[٢٢٧]
 : ")اهنم

 .يرعملا ءالعلا يبأ تيب يف هيلإ راشملا وه تيبلا اذهو :لاق

 اهيف هفك قلم نك تلع الو اهب ءافشلا وجري نم هللا ىفش الف )

 اهيضاقت نع يلوسر تسبح دقف اهل ءيجي نأ ينع كلوسر سبحاف

 ٧. ص 6١ ج ۔ نانبل توريب رداص راد ،ي رتحبلا ناويد : رظنا

 ىلوأل ١ ةعبطلا ذ نانبل ، توريب ةيملعلا بتكلا را د “ نيدلا سمش دمحأ حرش : دنزلا طقس : رظنا )٢)

 ٢٦٣. ص 6م١ ٩٩٠

 (٣) ص ،٦ج 4 نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٢٩.

٢٧٥ 



 :يرعملا ءالعلا وبأ

 دمحم نب ناميلس نب هللا دبع نب دمحأ ،يرعملا ءالعلا وبأ ،نيقلفملا مهئارعش نمو

 ةعيبر نب ثراحلا نب ةعيبر نب رهطملا نب دواد نب ناميلس نب دمحأ نب ناميلس نبا

 نب حيرب نب ورمع نب نافطغ نب يدع نب نامعنلا نب مقرأ نب محس نب رونأ نبا

 نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب بلغت نب هربو نب دسأ نب هللا ميت نب ةميذج

 ،يرعملا يخونتلا ريمح نب كلام نب ديز نب ةرم نب ورمع نب نزام نب ةعاضق

 ةريثكلا فيناصتلا هلو ،بدألا نونف يف ًاعلضتم ناك ةروهشملا رعاشلا ،يوغللا

 يف عقي ،ريبك وهو ،"مزلي الام موزلا مظنلا نم هلو ةةروثأملا لئاسرلاو ،ةروهشملا

 ءوض هامسو ،هسفنب هحرشو ،أضيأ "دنزلا طقسا هلو ،اهبراقي اموأ ،ءازجأ ةسمخ

 ةزمهلاب" فورعملا وهو ،"“نوصفلاو كيلا" هامس أباتك هل نإ :ليقو ،"طقسلا

 تايفو يف ناكلخ نب دمحأ خيشلا لاق ۔ًأضيأ بدألا يف ءزج ةئاملا براقي ۔"فدرلاو

 ةزمهلا" باتك نم ةئاملا دعب لوألا دلجملا ىلع فقو نم يل ىكحو :نايعألا

 ذخأو .هرصع ةمالع ناكو ،دلجملا اذه دعب هزوعي ناك ام ملعأ ال:لاقو ۔"فدرلاو

 .("يزيربتلا ايركز وبأ بيطخلاو.أ""يخونتلا نّئسَُملا نب يلع مساقلا وبأ هنع

 ضحاون ةدع يف ءاضقلا دلقت ،ةلزتعملا ءاملع نم ضاق :يخونتلا نسحملا نب يلع مساقلا وبأ ()

 يخونتلا يضاقلا ديفح وهو ،ةردانلا ديج اليبن فيرظ ناكو ،نيسيمرقو ناجيبرذأو نئادملا اهنم

 ٣٢٣. ص ٤، ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ريبكلا

 وغللا ةمئأ نم ،ايركز وبأ .ينابيشلا دمحم نب يلع نب ىيحي :يزيربتلا ايركز نب بيطخلا أ"

 ىلع ،يرهزألل "ةغللا بيذهت" أرقف ،ماشلا ىلإ لحرو ،دادغب يف أشن زيربت نم هلصأ بدألاو

 ىتح هقرع اهللب دقو هرهظ ىلع ةالخم يف "بيذهتلا" ةخسن لمحي هاتأ :ليق يرعملا ءالعلا يبأ

 ةيماظنلا ةسردملا يف بتكلا ةنازخ ىلع ماقف ،دادغب ىلإ داع مث ،“«رصم لخدو ةقيرغ اهنأ نظي

 ،يلكرزلا :رظنا .ىرخأ ةريثك تافلؤمو "مامت يبأل ةسامحلا ناويد حرش" هبتك نم .يفوت نأ ىلإ

 ٧ ١٥٨١٥. ص ٨ ج ،مالعألا :نيدلا ريخ



 . ) ١ ( امه ريغ و

 ،لوألا عيبر رهش نم نيقب ثالثل سمشلا بيغم دنع ةعمجلا موي هتدالو تناكو

 يشغ ،نيتسو عبس ةنس لوأ يردجلاب يمعو ،ةارعملاب ةئامثالثو نيتسو ثالث ةنس

 دمحم وبأ ينربخأ :يغلسلا ظفاحلا لاق .ةلمج ىرسيلا تبهذو ،ضايب هينيع ىنمي
 ادعاق هآرف هروزي ءالعلا يبأ ىلع همع عم لخد هنأ ،يدايإلا ديلولا نب هللا دبع

 :لاق ،ايبص تنكو ،يسأر ىلع حسمو ،يل ىعدف :لاق ضخيش وهو ،دبل ةداجس ىلع

 وهو أدج ةرئاغ ىرخألاو ظةردان امهادحإ ،هينيع ىلإو ،ةعاسلا هيلإ رظنأ ينأكو

 يف "يزيزعلا عماللا" باتك فينصت نم غرف املو .مسجلا فيحن ،هجولا ردجم

 امنأك :ءالعلا وبأ لاقف .هفصو يف ةعامجلا ذخأ ،هيلع ئرقو ،يبنتملا ناويد حرش

 :(")لوقي ثيح ،بيغلا ظحلب يلإ يبنتملا رظن
 ممص هب نم يتاملك تعمسأو يبدأ ىلإ ىمعألا رظن يذلا انأ

 ةنس اهب ماقأو نيعستو عست ةنس اهلخدو شةئامثالثو نيعستو نامث ةنس دادغب لخدو

 ."نيسبحملا نيهر" هسفن ىمسو هلزنم مزلو ،ةرعملا ىلإ عجر مث رهشأ ةعبسو

 هيلإ راسو ،سانلا هنع ذخأو فينصتلا يف عرشو .هينيع باهذلو ،هلزنم هموزلل

 ةسمخ ةدم ثكمو ،راطقألا لهأو ءارزولاو ءامكحلا هبتاكو قافآلا نم ةبلطلا

 ال مهو ،نيمدقتملا ءامكحلا يأر ىري ناك هنأل ،انيدت محللا لكأي ال ةنس نيعبرأو

 يف ًاقلطم ماليإلا نوري ال مهو ،هل بيذعت هيفف ،ناويحلا اوحبذي ال يك ،هنولكأي
 "موزللا" يف هرعش نم ،ةنس ةرشع ىدحإ نبا وهو رعشلا لمعو تاناويحلا عيمج
 :(")هلوق

 لزنم ٥٦ج ريغب غيلبلا ملق 1 بتر ك أ اب “ ب أطت `١ل

 )١( ص .ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ١١٣.

 )" ص هسفن ردصملا ١١٣-١١٤.

 (٣) ص هسفن ردصملا 9595

٢٧٧ 



 ا[٣٢٧]لزعأ اذهو حمر هل اذه امهالك ءامسلا ناك امسلا نكس

 نيعبرأو عست ةنس ةرشع ثلاث :ليقو ،لوألا عيبر رهش ثلاث ةعمجلا موي يفوتو

 : ٢) )تيبلا اذه ه ربق ىلع بكبي نأ ىصلأ و ظةرعملاب يفوتو دلو ةئامعبرأ و

 ` ٩ ى أ ت دنج \ مو 7 ح ي رأ ه ذج ١ ذ ه

 ملاعلا اذه ىلإ هجارخإو دلولا داجيإ :نولوقي مهنإف ءامكحلا داقتعاب قلعتم ًأضيأ وهو
 يف تامو .مايأ ةثالث هضرم ناكو .تافآلاو ثداوحلل ضرعتي هنأل ،هيلع ةيانج

 ةينع اوبتكا :ثلاثلا مويلا يف مهل لاقف همع ينب ريغ هدنع نكي ملو ،عبارلا مويلا

 هللا دبع دمحم وبأ يضاقلا لاقف «باوصلا ريغ مهيلع ىلمأف ،ةاودلا اولوانتف

 ،يفوت املو ،موي يناث تامو ،تيم هنإف ة خيشلا يف مكعازع هللا نسحأ :ا"يخوتتلا

 :(ُ)هلوقب مامه نب يلع نسحلا وبأ هذيملت هاثر

 امد ينفج نم مويلا تقرأ دقلف ةداهز ءامدلا قرت مل تنك نإ

 اموأ مضي هعماسف كسم هنأك دالبلاب كركذ تريس

 ا{_مرحأ نم ةيدف ج رخأ كاركن ةليل اودارأ اذا جيجحلا ى رأ و

 .تايموزللا يف دوجوم ريغ هنأ نيبت قيقدتلا و ثحبلا دعب يرعملا ءالعلا يبأل رعشلا

 ١١٤. ص ،ج 4 نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا (٢)

 يخونتلا دواد مهفلا يبأ نب دمحم نب يلع نب نسحملا وه :يخونتلا هللا دبع وبأ يضاقلا ")

 .اهيف أشنو ه ٣٢٧ ةنس ةرصبلا يف دلو ،ءارعشلا ءابدألا ءاملعلا نم ضاق ،يلع وبأ ،يرصبلا

 ةنس اهيف يفوتو ،دادغب نكسو الامعأ دلقتو ،مركم ركسعو رمع نبا ةريزج يف ءاضقلا يلوو

 ."تيه وأ ءاروزلا نع ثيدحلا تاه" اهلوأ يتلا هتديصق يرعملا ءالعلا وبأ بتك هيلإو ه ٣٤

 تالعف نم داجتسملا"و "ةرضاحملا راوشنا ىمسملا "خيراوتلا عماجو "ةدشلا دعب جرفلا" هبتك نم

 ٢٨٨. ص ٥،‘ ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا ۔"رعش ناويد"و "داوجألا

 (٤) ص ج .4 نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ١١٥.

 ١١٥. ص هسفن ردصملا اا

٢٧٢٨ 



 مدقت امك ،حبذلا مدع نم ،هب نيدتيو ،هدقتعي ناك ام ىلإ ،لوألا تيبلا يف راشأ دقو
 نم ةاشملا ءاتلا حتفب يخونتلاو ،هب نولفتحي ال ،هلهأ رود نم ةحاسب هربقو ،هركذ

 يهو ،خونت ىلإ ةبسنلا هذهو ةمجعم ءاخ واولا دعبو ،ةففخملا نونلا مضو ێاهقوف

 ،كانه اوماقأو ،رصانتلا ىلع اوفلاحتو ،نيرحبلاب اميدق اوعمتجا ،لئابق ةدعل مسا

 يه يتلا ثالثلا لئابقلا ىدحإ يه ،لئابقلا هذهو ظةماقإلا :خونتلاو ،اخونت اومسف

 نيعلاو ،ميملا حتفب يرعملاو .بلغتو ،خونتو ،ءارهب :مهو برعلا ىراصن

 ،ماشلاب ةريغص ةدلب يهو ،نامعنلا ةرعم ىلإ ةبسنلا هذهو ،ءارلا ديدشتو ،ةلمهملا

 هللا يضر ،يراصنألا ريشب نب نامعنلا ىلإ ةبوسنم يهو ،رزيشو ةامح نم بقلاب

 .(')هيلإ تبسنف ،اهرَيَدت هنإف هنع

 :يبنتملا بيطلا وبأ

 يدنكلا يفعجلا دمصلا دبع نب نسحلا نب نيسحلا نب دمحأ “بيطلا وبأ ،يبنتملا

 ةةغللا لقن نم نيرثكملا نم ناك .روهشملا رعاشلا ،يبنتملاب فورعملا ،يفوكلا

 مالكب هيف دهشتساو الإ ،«يش نع لأسي الو ،اهيشوحو اهبيرغ ىلع نيعلطملاو
 'ةلمكتلا" بحاص ")يسرافلا يلع ابأ خيشلا نإ :ليق ىتح ،رثنلاو مظنلا نم برعلا

 يف يبنتملا لاقف ؟ىلعف نزو ىلع عومجملا نم انل مك :اموي هل لاق "حاضيإلا"و
 نأ ىلع ،لايل ثالث ةغللا بتك تعلاطف :يلع وبأ خيشلا لاق ۔ىبرظو ىلجح :لاحلا

 .ةلاقملا هذه يلع وبأ هقح يف لوقي نم كبسحو .دجأ ملف ،اثلاث نيعمجلا نيذهل دجأ

 ١١٦. ص هسفن ردصملا ()

 يف ةمئألا دحأ ،يلع وبأ ،لصألا يسرافلا رافغلا دبع نب دمحأ نب نسحلا :يسرافلا يلع وبأ ا")

 يف لوجتو ه ٣٠١٧ ةنس دادغب لخدو ه٨٨٢ ةنس سراف لامعأ نم داسف يف دلو ،ةيبرعلا ملع

 ىلإ داع مث ،ينادمحلا ةلودلا فيس دنع ةدم ماقأف ه١٤٣ ةنس يف بلح دفو ،نادلبلا نم ريثك

 يف "حاضيإلا" باتك هل فنصو ،وحنلا هملعف ،هدنع مدقتو ،هيوب نب ةلودلا دضع بحصف سراف

 :رظنا .ةريثك تافلؤم هلو ه٧٧٣ ةنس يفوت نأ ىلإ ماقأف دادغب ىلإ لحر مث .ةيبرعلا دعاوق

 ١٧٩-١٨٠. ص ‘ ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

٢٧٩ 



 ىلع نابرظ عمج :ىبرظلاو .َجَبَقلا ىمسي يذلا رئاطلا وهو ،لجح عمج :ىلجحو

 ىلإ ةجاح الو ،ةياهنلا يف وهف هرعش امأو .ةحئارلا ةئيس ةبيود يهو ،نارطق لاثم

 ال نيتيب هل يوري ناك ، يدنكلا نيدلا جات خيشلا نكل ،هترهشل ،هنم ءيش ركذ

 :('امهو هب مهعمج حيحصلاو دانسإلاب امهل هتياور تناكو ،هناويد يف نادجوي

 قلح نم ينتفذقو ينتنهأف يتترظن كيلإ رقتفم نيبأ

 قلاخلا ريغب يلامآ تلزنأ يننأل مولملا انأ مولملا تسل

 هنع عطقنا ،لتعا املف ،هتلع يف هاشغي قيدص هل ناكو «ضرم رصمب ناك املو

 ةلعلا ببحت ال نأ تيأر نإف شالبُم ينتعطقو ملعتم هللا كلصو ينتلصو :هيلإ بتكف
 نم[٢٧ ]٤ مهنمف :تاقبط ىلع هرعش يف سانلاو .تلعف يلع ةحصلا رتكت الو ،ىلإ

 ءاملعلا ىنتعاو هيلع مامت ابأ حجري نم مهنمو ،هدعب نمو مامت يبأ ىلع هحجري

 لعفَي ملو ،احرش نيعبرأ نم رثكأ غلب ىتح ،هنع تاياورلا رثكأو هوحرشف ،هناويدب
 .ةماتلا ةداعسلا هرعش يف قزرو ۔أدوعسم الجر ناك هنأ كش الو ،هريغ ناويدب اذه

 بلك ينب نم ريثك هعبتو ،ةوامسلا ةيداب يف ةوبنلا ىعدا هنأل ،يبنتملا هل ليق امنإو

 هباحصأ قرفتو ،هرسأف ةيديشخإلا بئان صمح ريمأ ؤلؤل هيلإ جرخف ،مهريغو

 ريمألاب قحتلاف حصألا اذهو ،كلذ ريغ ليقو ،هقلطأو ،هباتتسا مث شاليوط هسبحو

 ةةئامثالثو نيعبرأو تس ةنس رصم لخدو ،هقراف مث ،أ"نادمح نب ةلودلا فيس

 )١( ص ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ١٢٠-١٢١.

 )٢) ،يعبرلا يبلغتلا نادمح نب هللا دبع نب يلع وهو ه(٦٥٣-٣٠٣) نادمح نب ةلودلا فيس

 كولم نم دحأ بابب عمتجي مل :لاقيو ،هحودممو يبنتملا بحاص ،ريمألا ،ةلودلا فيس ،نسحلا وبأ

 رايدب) نيقرافايم يف دلو ،رهدلا موجنو ملعلا خويش نم ةلودلا فيس بابب عمتجا ام ءافلخلا دعب

 داعو ،اهكلتماف قشمد ىلإ لامو ،اهرواج امو ًأطساو كلمو ةمهلا يلاع ابذهم اعاجش أشنو ( ركب

 ةنس اهكلمف بلح ىلإ ٣٣٣ لفأ ابرقم اياطعلا ريثك ناكو .نيقرافام يف نفدو ،اهيف يفوتو ه

 ريخ ،يلكرزلا :رظنا .نادمح ينب نم بلح كلم نم لوأ وهو ،قيقرلاو ديجلا رعشلا لوقي ،بدألا
 ج ،مالعألا :نيدلا ٥ ص ٢١٦.

٢٨٠ 



 يفو ،روفاك يدي نيب فقي ناكو ،يديشخإلا روجونأو أ'يديشخإلا اروفاك حدمو

 امهو هكيلامم نم نيبجاحب بكريو ،هقطنمو فيس هطسو يفو ،نافخ هيلجر

 دضع حدمو ،سراف دالب دصقو .هقرافو ،هاجه ،هضري مل املف ،قطانملاو فويسلاب

 يبأ نب كتاف هل ضرع هدنع نم عجر املو ،هتزئاج لزجأف ،يمليدلا هيوب نب ةلودلا
 .هباحصأ نم ةعامج اضيأ يبنتملا عم ناكو ،هباحصأ نم ةدع يف يدسألا لهجلا

 يف ىأ"أةينامعنلا نم برقلاب ،جلفم همالغو َنَصُم هنباو يبنتملا لتقف ،مهولتاقف
 ،دادغب داوس نم يبرغلا بناجلا نم ةيفاصلا لايح :ليقو ،ةيفاصلا هل لاقي عضوم

 رهش نم اتيقب نيتليلل :ليقو ،نيقب ثالثل :ليقو ،نيقب تسل ءاعبرألا موي كلذو

 .ا")ةئامثالثو نيسمخو عبرأ ةنس ناضمر

 سيلو ۔اهيلإ بسنف ،هدنك ىمست ةلحم يف ةفوكلاب ةئامثالثو ثالث ةنس يف هدلومو

 نب ةريشعلا دعس نم ةليبقلا يفعج وه لب ،ةروهشملا ةليبقلا يه يتلا ةدنك نم وه

 هدلو أشنو ،هدلوب ماشلا ىلإ لقتنا مث .ةفوكلاب ءاقس ناك هابأ نإ :لاقيو ،حجذم

 :(‘لاق ثيح ،يبنتملا وجه يف ءارعشلا ضعب راشأ اذه ىلإو ماشلاب

 ًيشعو ةركب سانلا نم لضفلا لكب ,رعاشل لضف يأ

 ا" حملا ءام عيبي انيحو ءاملا ةفوكلا يف عيبي انيح شاع

 ،يبنتملا بحاص روهشملا ريمألا ،كسملا وبأ ،يديشخإلا هللا دبع نب روفاك :يديشخإلا روفاك (

 هتمح تلاز امو هدنع ىقرتف هقتعأو ،هيلإ بسنف رصم كلم يديشخإلا هارتشا أيشبج ادبع ناك
 سدقلا ىللإ هتوبات لمح :ليقو ه ٣٥٧ ةنس هتافو ىتح اهمكحي يقبو رصم كلم ىتح دعصت

 ٢١٦. ص ٥، ج مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا ۔اهيف نفدف

 بازلا لامعأ نم ةدودعم ةلجد ةفض ىلع قيرطلا فصن يف دادغبو طساو نيب ةديلب :ةينامعنلا (٢)

 ٢٩٤. ص ،٥ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :رظنا .هتبصق يهو ىلعألا

 ١٢١-١٢٢-١٢٣. ص ،١ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ")

 ١٢٣-١٢٤. ص هسفن ردصملا ()

 ١٢٤. ص هسفن ردصملا اا



 :هلوقب ،أ")يسبطلا يلع نب رفظملا مساقلا وبأ هاثر ،لتق املو

 ناسللا كاذ لثم يف اناهد ذإ يبنتملا يناث سانلا ىأر ام

 ناطلس ي ذ ءايربك يفو شيبح يف ة ريبكلا هسفن يف ناك

 يناعملا يف هتا زجعم ترهظ نك أو ي دن هرعش يف وه

 يف اموي دشنأ ،ةيليبشإو ةبطرق بحاص ")يمخللا دابع نب دمتعملا نأ ىكحيو

 :(")ة روهشملا هتديصق ةلمج نم وهو ،يبنتملا تيب هسلجم

 همزارو يلطملا ييئُم اهب باثأ ةرظنب نويعلا كنم ترفظ اذل

 ةسلدنألا نوبهو نب ليلجلا دبع دمحم وبأ هسلجم يفو كل اناسحتسا ه ددري لعجو

 : ًالاجترا دشنأف

 " د

 اهللا حتفت ىهللاو اياطعلا ديجت امنإف نيسحلا نبا رعش داج نئل

 ايهلأتل هرعش يورت كلأب ىرد ولو ضيرقلاب ابجع أبنت

 رمع مايأ يف ًأشن ،أنطف القاع ناك .يماصع ريمأ ، يلع نب رفظملا :يسبطلا يلع نب رفظملا )١(

 ةيالو ىلوت مث ،هل أبجاح نارمع هلعجو (ةرصبلاو طساو نيب) ةحيطبلا ةرامإ سسؤم نيهاش نبا
 دلو ال ميقع ناكو .م٦٨٩/ه٦٧٣ ةنس يفوت ،اهلهأ يف ةريسلا نسحأو ه ٣٧٣ ةنس ةحيطبلا

 ٢٥٦. ص ٧، ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .هل

 ،يمخللا ليعامسا نب دمحم نب دابع نب دمحم وه :(م٨٨٤/ه١٣٤) يمخللا دابع نب دمتعملا )٢)

 ةعاجش رهدلا دارفأ دحأو ،۔امهلوح امو ةبطرقو ةيليبشإ بحاص هللا ىلع دمتعملا ،مساقلا وبأ

 نم اريثكو ةبطرق كلتماو ه ٤٦١ ةنس هيبأ ةافو دعب ةيليبشإ يلو ،رومألل اطبضو امزحو

 باب يف عمتجا امو ۔ءارمألاو ءارعشلاو ءاملعلا هدصق لاحرلا طحم حبصأو ةيسلدنألا ةكلمملا

 عيدب ؤ السرم ابتاكو أرعاش احيصف ناكو ،بدألا نايعأ نم هبابب عمتجي ناك ام هرصع كولم دحأ

 ه٣٨٤ ةنس يفو .(ه ٤٧٩ ةنس) ةقالزلا ةكرعم تعقو هدهع يف رعش ناويد هل ،عيقوتلا

 نجس يف هعضوو نيفشات نب فسوي هرسأ يلاتلا ماعلا يفو ،هنبا اهيف لتق ةبطرق يف ةنتف تراث
 ١٨١. ص ٦، ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ه ٤٨٨ ةنس هتافو ىتح تاغأ

 (٣) ص .ج ‘ نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ١٢٤.
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 نب نسحلا نب دمحم يلع وبأ نيبو هنيب ىرج ام اهنم ،ةريثك هتايرجمو هرابخأو
 .("يمتاحلاب فورعملا ،("يدادغبلا يوغللا بتاكلا رفظملا

 :يمتاحلا

 ،۔يمتاحلاب فورعملا ،يدادغبلا يوغللا بتاكلا رفظملا نب نسحلا نب دمحم ،يلع وبأ

 اهيف حرش يتلا ،ةيمتاحلا ةلاسرلا هل يذلا «نيرثكملا نيعلطملا ريهاشملا مالعألا دحأ

 هرعش بويع ةنابإو ،هتاقرس راهظإ نم ،بيطلا يبأ يبنتملا نيبو هنيب ىرج ام
 ببسلا ]٢٥[ ةلاسرلا لوأ يف ىكحو .هعالطا رفوتو هتدام ةرازغ ىلع تلد دقلو

 مالسلا ةنيدم يبنتملا نيسحلا نب دمحأ درو امل :لاقف كلذ ىلع هل لماحلا

 ماقملاو ،هيلع مييختلاب أ"يبلهملا دمحم يبأ ريزولل ًأضرعتمو رصم نع أفرصنم
 ال ناكف ، أراروزاو ةيربج هيفطع ىنثو كيتلا لويذ لاذأو .ربكلا ءادر فحتلا ،هيدل

 نأ ،هيلإ ًابجع ليخي ،أهيومت هيلع لوقلا فرخزو هيت هنع ضرعأ الإ ،أدحأ يقالي

 هراون ري مل ضورو هريغ هئام ريغ دري مل رحب رعشلا نأو ،هيلع روصقم بدألا
 ءالخلا يف رجُم لكف ،هاطاعت نم نود .هفوطق فلطقيو ،هانج ينجي وهف ،هاوس

 نسر هتررجأ ةةديدم ةدم ةريتولا هذه ىلع ايراج ربعف ،رقتسم أبن لكلو ،ريسي

 يف ىراجي ال يذلا .قباسلا هنأ ليخت اذإ ىتح ،ههيت يف حرمي لظف ،اهيف يغبلا
 ،ظافلألا ىراذع ضتفمو مالكلا بر هنأو ،راذعب هراذع ىواسي الو رامضم

 تلقثو ،املعو الضف عراقي ال يذلا ۔هرهد عيرقو ،ارثنو امظن ةحاصفلا قز كلامو

 ًأطأطف .برشم بذعأ هئام نم طبنأو بدألا مسيمب هسفن مسو نّسم ريثك ىلع هتأطو

 زعم ءاسو ،هفرط هل ميلستلا ىلع نم اطو هحانج ضعب ضفخو ،هسأر ضعب

 بيدأ ،يلع وبأ ،يمتاحلا رفظملا نب نسحلا نب دمحم :يمتاحلا رفظملا نب نسحلا نب دمحم ()
 وأ ،يبنتملا رعش دقن يف "ةيمتاحلا ةلاسرلا" هل "متاح" همسا هل دج ىلإ هتبسن ،دادغب لهأ نم دقان

 "1 هيتو هعمجو هرعش بويعو هتاقرس راهظإ نم يبنتملا نيبو هنيب ىرج اميف" :يبهذلا لوقي امك
 ٨٢. ص ٦، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ، يلكرزلا :رظنا .ىرخأ تافلؤمو

 )٢) ص ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ١٢٤.

 نب بلهملا دلو نم .وراه نب هللا دبع نب دمحم نب نسحلا :(ه٢٥٣-١٩٢) يبلهملا ريزولا (٣)

 ةهيوب نب ةلودلا زعمب لصتا ،ءارعشلا ءابدألا ءارزولا رابك نم دمحم وبأ ،يدزألا ةرفص يبأ

 َءاهدو أمزح ملعلا لاجر نم ناكو .نيترازولا يذب بقلو ،هدوزتسا مث ،هناويد يف ابتاك ناكف
 ٢١٣. ص ٢، ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .قيقر رعش هلو .ةماهشو أمركو

٢٨٣ 



 ةفالخلا را د يه و “ هترضح دري نأ كلاح تروص دقو ‘ ١) اهيوب نب دمحأ ةلودلا

 ناكو ذ نلا دمح نب ةلودلا فريس ةرضح نع ردص لجر كلملا ةضيبو ‘ زعلا رقتسمو

 سفنلا وذ وهو “ هتعانص يف هيواسي هتكلممب 1 دحأ يقلي الف . ةلودلا زعل انيابم 1 ودع

 را رحألاب تفرصت امل ،رهدلاب تمه ول يتلا ةَمهلاو ،ةيورسكلا ةميزعلاو ةيبألا

 1 دحأ نأ بيغلاب امجر .4 ،يبلهملا ريزولا ليختو 6٥ زلئاأ ود مهيلع ترا د ال و ؤ“ هفورص

 قلعتلا نع الضف ‘ هئابع أب علطضي `١ل و ؤ هل ١ ؤفك هسفن ى ري ١ل و “ هتلجاسم عيطتسي ١ل

 6ومخفب نم ميخفتو ،هومظعي نم ميظعت يف بهاذ دم ء اسَؤرللو كيناعم نم ءيشب

 ريزولا ةروص كلتو ،لاقتنالا ةقيلخلا هذه نع اوكشوأو ،لاحلا مهب تلاح امبرو

 نع بيطلا وبأ اهب زيمتي ةيزم كلانه نكي ملو ،هيف اذه هيأ ر نع ةدوع يف يبلهملا

 نإ يرمعلو ،رعنشلا الإ ،حراقلا قيتعلا نع الضف بدألا ءانبأ نم عذجلا نيجهلا

 ،هرافظأ املقمو ‘ ه را وع ًاعبتتم هل تدهنف ‘ ةبذع هيناجمو ‘ ةبطر هرف تناك هنانفأ

 انعمجت نأ انيحتمو . هرف َحُمست همظن نم ًالقتنمو . هيواطم 1 رشانو . ه را رسأ اعيذمو

 ،قوبسملا نم قباسلا هب فرعي .رامضم يف وهو انأ يرجأف ،اهبر ىلإ راشي راد
 دنزو ں را ردم باحس اذ كاذ ذا تنكو ۔“ قوحللا نع رصقملا قوحلملا نم قحاللا و

 اهب تشوو ،بابحلاب تيشو اذإ .راقعلا ققص بساني عبطو ،راو ةليضف لك يف
 ةةضخغ شيعلا ةجابيدو “فاض هؤادرو فاص ابصلا ريدغو اذه باوكألا رئارس

 ليخلاو ،ةرغ رهدلا نم لابقإللو ،ةرش ةبيبشللو ،ةلهنم همئامغو شةلتعم هحاورأو

 نم ظح نم ئرما لكلو ،اهباصنو اهقورعب ال ،اهبابرأ لابقإب ناهرلا موي يرجت
 اذإ ىتح ۔ بهذمو دارم عسويو 7 كرديو ۔“ بلأ هلظ يف يضفي كنامز ةاتاوم

 نم رظنت ،ءاوفس ةلغب يتحتو ،ةرقتسم تدصق ، مايأل ا نم داوع انعامتجا نم تدع

 نم داقو ۔بكوك يننأك ‘ عئا ر بكرم يهو 4 رسن يتمداق ڵشمب فوشتتو 0 زاب ينيع

 نوتفاهتي ،ةقوأرلا ناملغلا نم ةدع يدي نيبو ،بونجلا مامز اهداتقي ةمامغ هتحت

 ةلالس نم ۔مامت نب اورسخانف نب هيوب دمحأ :ه(٦٥٣-٣٢٠٣) هيوب نب دمحأ ةلودلا زعم )١)

 ،قارعلا يف هيوب ينب كولم نم كلم ةلودلا زعم ،نسحلا وبأ .يناساسلا فاتكألا يذ روباس

 دامعا هوخأو وه كلم مث ،هسأر ىله بطحلا لمحي هرمأ لوأ يف ناك ،برعتسم لصألا يسراف

 عيرس اديدح ناك .شيرق رباقم يف نفدو ه ٣٥٦ ةنس دادغبب يفوت ،دالبلا "ةلودلا نكر'و "ةلودلا

 ،يلكرزلا :رظنا .مهيلع يرتفيو همشح نم نيمشتحملاو هترازو بس رثكي ناسللا ءيذب بضغلا
 ١٠٥. ص ١. ج ،مالعألا :نيدلا ريخ

٢٨٤ 



 .هتركذ لب ،[٦٢٧]هركذب أربكتم الو أحجبتم اذه دروأ ملو .هلالسأ نع ردلا تفاهت
 الو ،هجربز هفطعتسا الو ،هتعور هعرت ملو ،لاحلا يف هعيمج دهاش بيطلا ابأ نأل

 ينع ًأضارعإو ،هسفنب ابجع الإ ،هبلقو هفرط تام يتلا ،ةليمجلا ةلمجلا كلت هتداز
 ىحر مهتكرع الو ،ءاملعلا مهضرت مل ،همليغإ دنع اقوس كانه ماقأ دق ناكو ههجوب
 هرمو مالكلا ولح نيب اوقرف الو “بدألا ةسرادم يف أراكفأ اوضنأ الو ،ءارظنلا
 ذبن ىلع مالكلا ىطاعتو مامت يبأ رعش ةعلاطم مهدحأ ةياغ امنإو ،هرعوو هلهسو

 ائيش هنع ذخأت هيف كانه تيفلأف هيف زوجي امم ةاورلا تلقن ام ,ىلعو كيناعم نم

 هسلجم نع ضهن ،يلوخدل هيلع نذؤتساو «يروضحب نذأ نيحف هرعش نم

 يناري وهو كةلغبلا نع ال زان هتلجعأو ،أيفختسم هصخش ينع ىراوو .اعرسم
 ينتسلبجأ و ،يردق ةعامجلا تمظعأف تلخدو ةفرط اهذخأ ثيح ىلإ اهب يئاهتنال

 ةةرثاد موسر يهف ،ثداوحلا هيلع تحلأ دق ،ةابع قالخأ هتحت اذإف .هسلجم يف

 مالسلا قح هتيفوف ،تضينف ،اناتأف تسلج امثير آلإ رمألا نكي ملف ةةرثانتم كالسأو
 .يلإ اوضيهني الأ ،عضوملا نع هضوهنب دمتعا امنإ هنأل ،مايقلا يف هل حاشم ريغ

 :() رعاشلا لوقب تلثمت ،هتيقل نيحو ،كلذ ريغ هئاقل يف ضذغلاو

 ("٫رارقلا عنم ىوهلا نكلو راع يلع كيلإ يشملا يفو

 :رعاشلا لوقب لثمتف

 ماوقأب اماوقأ هللا دعسيو مهب نورخآ ىقشيو لاجرلا ىقشت

 (")يمارلاب سيل نم هزرحيف يمري دقو ديجملا يمارلا همرحي ديصلاك

 فيصلا ةرمجو ظيقلا ةرغ يف انكو ،نول اهنم ءابق لكل ةيبقأ ةعبس سبال هب اذإو

 ضرعأ و ص ١ زفتحم سلجو 3 زفوتسم تسلجف ‘ هرف ل ٢ تاماهلا غما ود داكت موي يف

 هتاقالم يف اهيأر فختساو هدصق يف يسفن بنؤَأ ، ايهاس تضرعأو ،أيهال ينع

 (١) ص ،٤ج 4 نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٣٦٤.

 (٢) ص هسفن ردصملا ٣٦٤.

 (٣) لص ،كسفن ردصملا ٢٦٥.

٢٨٥ 



 لكو هيدي نيب يتلا ةفنعزلا ىلع لبقأو ،هفرط ينريعي ال .هفطع اتباث ،ةئيه ريغب

 ىبأيو ،هلهجو ههيت نم هظقوي ،هديب يناكم ىلإ ريشيو ،هظحلب يحويو هيلإ يموي

 .ئلع لابقإلا ضعب لبقيو يلإ هبناج ينثي نأ ىأر مث ۔ارابكتساو اوتعو اراوزإ الإ
 شيا :لاق نأ ئلع دزي مل هنأ مسقلا نساحم نم امهنإف ،مركلاو ءافولاب تمسقأف

 يردق هب تمسوو كدصق نم يسفن ىلع هتينج ام ال ول 4 انأ ريخب :تلقف ،كربخ

 ‘ ةبرجت هبذهت مل نمم ۔ كلم ىلإ يعسلا نم ييأ ر تمشجو ۔ كترايزب لذلا مسيم نم

 يل نبأ :هل تلقو ،يداولا ةرارق ىلإ ليسلا ردحت هيلع تردحت مث .ةريصب هتبدأ الو

 اذه نم هيلع تنأ ام بجوي يذلا امو ؟كبجعو كؤايربكو كءعاليخو كهيت امم

 هيلا لوطت `١ل و ؤ كمع اب هنع رصقي ثبح ىلا ‘ كتمهب يمرلا و “ كسفنب باه ذلا

 ناطلس وأ ؟هلايذأب تقلع فرش وأ ؟هب دجملا ىلإ تبستنا بسن انهاه له ؟كعارذ

 وأ ااه ردقب كسفن ىلع تردق ول كنإ ؟هب كيلإ ةراشإل ١ عقت ملع وأ ١ ٣٥ رعب تطلس

 أبستكم ارعاش نوكت نأ تودغ امل ،ابهذم هيتلا كب بهذي مل ،اهنازيمب اهتنزو

 حفصلا يف بغريو ۔ را ذتعالا يف رثكي لعجو ّ هقيرب صغ و ۔ هنولب عقتماف

 نإ ،اذه اي :تلقف ،يب ريصقتلا دمتعا الو ،ينثني مل هنأ ناميألا رركيو ،رافتغالاو

 كناطلس دنع مدقتم وأ ،هبدأ يف مظع وأ هبسن تلهاجت هبسن يف فيرش كدصق

 ربكلا تددم كنكلو ،هللاو الك ؟كريغ نود ثارت كل دجملا لهف هتلزنم تضفخ

 ال :تلقف ،راذتعالا دواعف “كتثحابم نود الئاح أقاور هتبرضو “كصقن ىلع أرتس

 هرذع لوبقو ،هترسايم ىلإ ةبغرلا يف ةعامجلا تذخأو .رارصإلا عم كل رذع

 ةدحاو ةلكاش ىلع انأو ]٢٢٧[ ،ةظيفحلا دنع ةمزحلا اهلمعتست يتلا ةانألا لامعتساو

 اهعم زهتني ةفرعم ينفرعي سيل هنأ ،مسقلا دكؤي وهو ،هتقيلخ مذو هعيرقت يف

 هذه يف ناك امأ ؟يبسنو يمساب كيلع نذأتسأ ملأ :لوقأف ۔يقح ءاضق يف ةصزفلا

 ؟يتراش َرت ملأ ،كل كلذك كلذ نأ بهو ؟ينتلهج تنك ول ،ينفرعي ناك نم ةعامجلا

 هبطاخأ ام ءانثأ يف وهو ؟يريغ نع كسفن يف زيمتأ ملأ ؟ىرشن رطع تممش اسأ

 نم ددرا سكبرغ نع ففكأ «كيلع ضفخ :لوقي ێًادينفتو أبينأت هعمس تام دقو

٢٨٦



 يتكيرع تنالو ،هل يبناج ذئنيح بحصأف ،كلثم ميش نم ةانألا نإف ،نأتسا ،كتروس

 نأ دعب كلذو ،هتبتاعم يف اهيلإ تيهتنا يتلا ةياغلا زواجت نم تييحتساو ،هدي يف

 ۔امخفم يظيرقت يف عسوتو ،امظعم م لع لبقأو ،لبإلا نم بعصلا ةضاير ةتنضأر

 اهفوسيو ،يعم عامتجالاب هسفن دعيو ،يتاقالم قارعلا درو ذنم عزاني هنأ مسقأو

 نم ىتف هيلع نذأتسا ،ىنعملا اذه يف لوقلا ىفوتسا نيحف .يتدوم بابسأب قلعتلا
 ةوشن هب ليمت فاطعألا فهرم ثدح اذإف فهل نذأف ،نييفوكلا نييبلاطلا نايتف

 باوجو ةهكف قالخأو ولح ناسلو ميخر ظفل اذإف ءهسفن نع برعأف ،ملكتف ،ىبصلا
 نم هتدهاش ام ينبجعأف .خياشملا راقوو ،لوهكلا ةانأ هيف ،مساب رغثو رضاح

 يف مالكلا حاتتفا ناك انهاه نمو .تايبأ هاراجف هلضف نم هتنيبت ام ينكلمو ،هلئامش

 نكمأ امف ،أضعب هضعب مزل هنكل مالكلا لاط دقو ،هرعش بياعمو ،هتاقرس راهظإ
 .هعطق

 يف اهعيمج هل نابأ هنأ ركذ امك ناك نإف ،ةمج دئاوف ىلع لمتشت ةلاسرلا هذهو

 لخدت ،ةريبك يهو ،"ةحضوملا" اهامس دقو ،ميظع عالطا الإ اذه امف ،سلجملا كلذ

 ،راضختسالا ةعرس عم ،رهابلا لضفلاب اهبحاصل تدهش ،ةسارك ةرشع يتنثا يف

 ةريثك بدأ هيفو ،نيدلجم يف لخدي ،"ةرضاحملا ةيلح" باتك هلو .دهاشلا ةماقإو

 ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيقب ثالثل ،ءاعبرألا موي روكذملا يمتاحلا يفوتو . اضيأ

 سلجم نع رخأتف ،0لتعا هنأ روكذملا يمتاحلا نع ركذو ةئامثالثو نينامثو نامث

 هنإ ليقف .هنع لأسف ،ةمجرتلا هذه لوأ يف روكذملا "دهازلا رمع يبأ هخيش

 :(")جاديفساب هباب ىلع بتكف ،مامحلا جرخ دق هدجوف هدوعي ءاجف ضيرم

 زرطملا دهازلا رمع وبأ ،مشاه يبأ نب دحاولا دبع نب دمحم وه : ه(٥٤٣-١٦٢) (بلعث مالغ) دهازلا رمع وبأ )

 ىلإ هتبسن ،بايثلا زيرطت هتعانص تناك .فينصتلا يف نيرثكملا ،ةغللا ةمئأ دحأ ،بلعث مالغب فورعملا ،يدورابلا

 هل ه ٣٤٥ ةنس دادغب يف يفوت "بلعث مالغ" بقل ىتح انامز يوحنلا ابلعث بحص (ناسارخب درويبأ يه و) درواب

 نبا :رظنا ."برعلا رابخأ"و "ةليلو موي"و ،ةغللا يف "لخدملا"و "ءارعشلا ءامسأ ريسفت" و "ةتوقايلا" :اهنم ةريثك تافلؤم

 ٣٢٩-٣٣٣. ص ،٤ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ

 (٢) ص ‘“٤ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧.

٢٨٧ 



 ذجويالف رازي ليلع هب انعمس ءيش بجعأو

 اهدعبو ،ةروسكم اهقوف نم ةانثم ءات فلألا دعبو ،ةلمهملا ءاحلا حتفب ،يمتاحلاو

 .أ')هلعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ،هدادجأ ضعب ىلإ ةبسنلا هذهو ،ميم

 ظهابلا نأشلا نم هيف انأ امل ،نايسنلاو دوهشلا عوقول ةةمجرتلا هذه ترركت دقو

 .ةلأسم انظفح امل انلغش ولو :لئاقلا رد هللو ناعتسملا هللاو ،نانجلل

 :يسلدنألا ئناه نبا

 ‘ روهشملا رع اشلا ۔“ ي د زال ١ يسلدنأل ١ يبرغملا ئناه نب دمحم ۔ نسحلا ابأ ىنكيو

 ىنعم وهو .ليخلا فصو يف هرعش نمف هنامز يف برغملا لهأ رعشأ ناكو

 : )٢( دحأ هيلع هقبس لاخأ ام بيرغ

 [٨٢٧]نوزح نوزعحلا ديبلا الو بضه اه راغم موي بضيهلا ال لهاوصو

 نوكو رهللأامو دو برلا اح و مدا وق نهل امو مامحلا بنج

 نوفش ءابظلا لقم نم نهلو نسح نيبجلا قرو نم نهلو

 نوجد ديدحلا تحت امنأكو بكاوك رابغلا تحت امنأكف

 نويع ناهرلا موياهب تقلع اهنأ ال اهقبس ةعاسب تفرع

 )٣) نونظ يه و هبِتحناجب ترم ايلأ ا هرف قربلا ملع لجأ و

 :اهعلطم يتلا ةيئارلا هتديصق امأو

 () رفسملا حابصلا قلف مكدمأو ربنعب دالجلا حير مكل تقتف

 ٣٦٧. ص ،هسفن ردصملا أ

 ۔١٢٤ ص هسفن ردصملا ا"

 (٣) ص ‘“ ٥ج ،ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا : رظنا ٩٤٤٧٤

 )( هسفن ردصملا ٤٦٩.

٢٨٨ 



 امو ‘،يكبن افق رجح نب سيقلا ؤرما ةديصق ريسم ،دالبلا يف شملا اهب راس هنإف

 نسحو هتجرد ولع ىلع ةلالد جذومنلا اذه يفو اهيف ،هلجاسي نأ ردقي ادحأ لاخأ

 ىلإ يضفملا طارفإلاو ،حدملا يف ولعلا نم هيف ام الولو .ريبك هناويدو .هتقيرط

 نمال .هتقبط يف وه نم ةبراغملا يف سيلو ،نيواودلا نسحأ نم ناكل ،رفكلا

 دنع يبنتملاك مهدنع وهو ،قالطإلا ىلع مهرعشأ وه لب ،مهيرخأتم الو مهيمدقتم

 ام فالتخالا نم مامت يبأ عم يبنتملا يف ناك نإو ،نيرصاعتم اناكو ةقراشملا

 .(')هيف

 روكذملا ئناه نبا ةافو خيرات بلطأ تلز امو :نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا لاق

 اذه خياشم نم أريثك قلخ هنع تلأسو ،دجأ ملف ،اهنم بلطي يتلا خيراوتلا يف

 قيشر نب نسحلا يلع يبأل “فيطل باتك يف هب ترفظ ىتح ،هدجأ ملف نأشلا

 نم هريغ نم تلقنو ،انه روكذم وه امك هتيفلأف ۔"بهذلا ةضارق" هامس ،أ")يناوريقلا

 لوأ يف اهبتكو ،اهعمجف ،هلاوحأب ىنتعا دق لضافألا ضعب تيأر .رخآ عضوم
 ابأ نأ لاقيو .هيلع رثع ام هنأل ةافولا خيرات ركذي ملو ،هرمع ةدم ركذو هناويد

 .انورق نحطت ىحرلاب الإ ،ههبشأ ام :لاق ،ئناه نبا رعش عمس اذإ يرعملا ءالعلا

 ام يرمعلو ظافلألا كلت تحت لئاط ال هنأ معزيو ،هظافلأ يف يتلا ةعقعقلا لجأل

 .ةلمجلابو .يبنتملل هبصعتو هطرف ألإ ،اذه ىلع هلمح امو ،لاقملا اذه يف هفصنأ

 هنأ ،ريسلاب ملعلا لهأ رثكأو :تلق ؟ملعأ هللاو ،مظنلا يف نيديجملا نم الإ ناك امف

 )١) ص ۔٤ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٤٢٤.

 ةبيدأ ،يلع وبأ ،يناوريقلا قيشر نب نسحلا : ه(٣٦٤-٠٩٣) يناوريقلا قيشر نب نسحلا ا"

 ىلإ لام مث ،۔،ةغايصلا ملعتو ،برغملا يف ةليسملا يف دلو ،دزألا يلاوم نم هوبأ ناك ،ثحاب ،داقن

 ىلإ لقتناف ةنتف تثدحو ،اهلم حدمو ه٦٠٤ ةنس ناوريقلا ىلإ لحرف ،رعشلا لاقو ،بدألا
 يف ةدمعلا" :اهنم ةريثك تافلؤم هل .ه ٤٦٣ ةنس يفوت نأ ىلإ رزامب ماقأو ،ةيلقص ةريزج

 ءارعش يف نامزلا جذومن'و "ةغللا يف ذوذشلا"و ،دقنلا يف "بهذلا ةضارق'و "رعشلا ةعانص

 ١٩١. ص ٢، ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا ."هرعش ناويد"و "ناوريقلا

٢٨٩ 



 هدئاصق رارغ نمو .ملعأ هللاو ،كلذ ريغ ليقو ةئامثالثو نيسمخ ةنس يف يفوت

 :('هلوقب زعملا اهب حدم يتلا ،ةيئاطلا هتديصق

 طقن مأ ثيغلا اذه عمد ةؤلؤلأ

 ةمحلم حيرلا نيبو باحسلا نيب

 لجع ىلع ىضري طخاس هنأك

 :لاق "صلختلا دارأ املو

 ةرطعم ًأسافنأ ثعبت حيرلاو

 ترس زعملا سافنأ يه امنأك

 ههبشت حا ونأل ا تناك ول هللات

 طقت لب ناك ول هنسحأ ناك ام

 طرتخت وجلا يف ىبظو عقاعق

 ا"طخس الو هنم ىضر مودي امف

 طلت خي درولا ءامب ريبعلا لثم

 طلغ الو اهيف ىدنلل ةهبش ال

 ا"طنق ال و ايندلا ىلع سؤب رم ام

 هلوق ،يلع نب رفعج نب ميهاربا اهب حدم يتلا ةديصقلا ،اضيأ هدئاصق سئافن نمو

 :اهعلطم يف

 هتقلأتو انسلا كاذ اهقفأ نلأ

 عم ال قربلا نم ًزاتجم كفنا امو

 :لاق صلختلا دارأ املو

 ىلعلا دمأ ىلإ قابسل لوقأ

 رفعج نبا قاحل نع اطبأ كيعسل

 هقرؤيادجو نا ول انقرؤي

 (‘هقاوشي ال نم ءاقلت انقوشي

 هقهرم قشَملاو ىهانت ثيحب

 هقحل كلأ رنلظ لوهج يعسو

 )١) ص ،٤ج 4 نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٤٢٤.

 ١٨٤. ص ،م٤٦٩١ ،نانبل ،توريب رداص راد ،يسلدنألا ئناه نبا ناويد ا"

 ١٨٥. ص هسفن ردصملا ")

 ٢٢٢. ص هسفن ردصملا ()



 ا'"هقلعت كيلع ايعأ دمأ ىلإ هوأش فنذاقت نأ دوم كلعل

 : لزغلا يف لاقو

 ]٧٢٩[ يملسف مالسلا جرح نم تئربو يمعنأف يلع ىسعنلا كل اهيل

 ملظتم نمو 7 ملاظ نم قشعمو قشاع فقوم هلل

 متسنتملا ىرثلا يف يدخ ترفع اذإ ىتح هلعن ئطوم تلرااب

 مدنع نم األوادج قيقعلا نحص يف لاجأف هتانجو نم لعا

 ) )مد نم دروب يمد كفسل اندو اهيبصع ايهّيبهذ ىلع ىرجأ

 :ةنيثب ليمج

 نح نب نايبظ نب (داتصلا مضب) حابص نب رمعم نب هللا دبع نب ليمج ،رمع وبأ

 نب ريثك نب دبع نب ةبض نب مارح نب ةعيبر نب (نونلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا مضب)

 نب ةعاضق نب فاحلا نب ملسأ نب دوس نب ثيل نب ديز نب ميذه نب دعس نب هرذع

 وهو اهقشع .برعلا قاشع دحأ ظةنيثب بحاص ،روهشملا رعاشلا .ديمح نب كلام

 ثيدحلل أرس اهيتأي ناكو ،اهيف رعشلا لاقف ،اهنع درف اهبطخ.ربك املف ،مالغ
 هرعش ناويدو ىرقلا يداو يف كلذو ،كلذ ىوس ءيشل ال ،ةرايزلاو هكافملاو

 ۔نآ رقلا تأرق ول :هل ليق :لاقو قشمد خيرات يف ركاسع نب ظفاحلا هركذ روهشم

 للا لوسر نأ ينربخأ ةكرابم نب سنأ اذه :لاقف ةرعشلا نم كيلع دوعأ ناك

 .ا""ةمكحل رعشلا نم نإ" :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ٢٢٣. ص هسفن ردصملا ()

 ٣٧. ص هسفن ردصملا )٢)

 ٣٦٦. لص 6١ ج ،نايعألا تايفو : ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،۔ناكلخ نبا (٣)

٢٩١ 



 هحلئادم عمسو 4 هل نذأف كل احدتمم نلا ورم نب ريزعلا دبع ىلع رصم ليمج مدق

 هل رمأو ااه رمأ يف هدجوف ‘ ادجو ركذف ةنيثب هبح نع هلأسو ظكتزئاج نسحأف

 ةنس ىيف ،كانه تام ىتح ،أريسي الإ ماقأ امف هحلصي امو لزنمب هل رمأو ،ماقملاب

 : ارعش دشنأف ةافولا هترضح املو ‘ نينامثو نينثا

 لونق ريغب ىوث رصمب ىوثو ليمجب ىنكامو يعنلا ركب

 ليخنو عرازم نيب ناوشن ىرقلا يداو يف دربلا رجأ دقلو

 ليلخ لك نود كليلخ يكباو ليوعب يبدناو ةنيثب يموق

 :يبلهملا ريزولا

 نب هللا دبع نب ميهاريإ نب نوراه نب دمحم نب نسحلا .دمحم وبأ .يبلهملا نإ :اولاق

 نب بلهملا نب ةصيبق دلو نم .رعاشلا ريزولا ةيبلهملا ةصيبق نب متاح نب ديزي

 ىلوت ،يمليدلا هيوب نب دمحأ نيسحلا يبأ ةلودلا زعم ريزو ناك ،يدزألا ةرفص يبأ

 .ةئامثالثو نيثالثو عست ةنس ،ىلوألا يدامج نم نيقب ثالثل نينثالا موي هترازو

 وه ام ىلع ةفكلا ضيفو ،ةمهلا ولعو ،ردصلا عاستاو ردقلا عافترا نم ناكو

 يف ةلودلا ًزعمب هلاصتا لبق ناكو .هلهأل ةبحملاو بدألا يف ةياغ ناكو ،هب روهشم

 ةقشم هرفس يف ىقلو ،ةدم رفاس دق ناكو ،ةقئاضلاو ةرورضلا نم ةميظع ةدش

 :")لاقف ،هيلع ردقي ملف ،محللا ىهتشاف ،ةبعص
 هيف ريخ الام شيعلا اذهف هيرتشأف عابي تومالأ

 هرركلا شيعلا نم ينصلخي يتأي معطلا ذرذل توم ال أ

 4 دلب ا هم ي ةنأ و أ تد ذو درعب نم أ ربق ترصبأ ا ذا

 4 رخأ ى ح ١ ٥ ذ ولاب ق٦ةذصت رخ سفن نميهملا محزر 1

 )١) ص 91 ج،هسفن ردصملا ١٢٤.

٢٩٢ 



 .اقرافتو ،همعطأف ۔هخبطو امحل ىرتشا ،تايبألا هذه عمس املف ،قيفر هعم ناكو

 قاضو ،روكذملا ةلودلا زعملا دادغبب ةرازولا ىلوتو ،لاوحألا يبلهملاب تلقنتو

 هدصقف ،يبلهملا ةرازو هغلبو ،ةمحللا هل ىرتشا يذلا ،رفسلا يف هقيفرب لاحلا

 :(')أ رعش هيلإ بتكو

 هيسندقام ركذم ةلاقم يسفن هتدف ريزولل لقالأ

 مهرد ةئامعبسب لاحلا يف هل رمأف ،مركلا ةًيحيرأ هتزهو ،هركذت ،اهيلع فقو املف

 عبس تتبنا ةبح لثمك هللا ليبس يف مهلاومأ نوقفني نيذلا لثمث هتعقر يف عقوو
 علخف ،هاعد مث ،أ")«“ءاشي نمل فعاضي هللاو ]٢٣٠[ ةبح ةئام ةلبنس لك يف لبانس

 هذه لمع ةفاضإلا كلت دعب ،ةرازولا بلهملا يلو املو ،هب قفتي المع هدلقو ،هيلع

 . )تايبألا

 ي قرحت لوطل یثرو يتقا ذل نا مزلا قر

 أ ا مع دا 7 7 يجترأرام يلا لأف

 ) ة ٣ أ بون ٦ أأ ) ١ ٥ 4 ٠١ ه ا 7.٦٢ نحفصلأاف

 يفرغفمب ے؛ ٣ ]ہأا خ ٩ دص ٨١ ١ 4 تانج 7

 ١٢٣٤-١٢١٥. ص ،٢٦ج هسفن ردصملا اا

 ١٢٥. ص هسفن ردصملا (")

 ٢٦١. ةيآلا ةرقبلا ةروس ")

 ١٢٥. ص هسفن ردصملا ()

 ١٢٥. ص هسفن ردصملا ()

٢٩٢٣ 



 : اضإأ هل و

 قيرحلا بيهل يتجهم يفو ٥ _ + دق نيبلاو بحأ نم يل لاق

 ("قيرطلا لوط هيلع يكبأ تلق يدعب عنصت قيرطلا يف يذلا ام

 : ليقو .ح اسّؤرلا ضعب ىلا هبتكام ذ ةفاضإل ١ تقو يف رعشلا نم هيلا بوبيننملا نمو

 :ملعأ هللاو ،ساونلا يبأل اهنإ

 ديزملا كزوعأل ىولبلا نم يب ام قوف كتدزتسأ ينأ ولو

 ("وديري مل يشيع شم شيعب ةايح ىلوملا ىلع تضرع ولو

 :ارعش اهيف بتكو ،ةقرو ذخأف يبلهملا ريزولا دنع أموي تنك :قاحسا نبا لاق

 ُرثتني سرلظلا يف ةرد قطنمو اهلئانب ١ دوج تعرب دي هل

 "رتتسم نابحس اهلمانأ يفو هتحار نطب يف نماك متاحف

 ثعبف ‘،هل ةبحملا ديدش ناكو ،لامجلا ةياغ يف يكرت كولمم ةلودلا زعمل ناكو

 ناكو .شويجلا مدقتي روكذملا ريزولاب كولمملا لعجو ،نادمح ينب ةبراحمل ةيرس

 هيف لمعف ،ىغولا ددم نم ال ،ىوهلا لهأ نم هنأ ىريو ،هنسحتسي يبلهملا ريزولا
٤) , 

 : ) ( | رعس

 ٥ دوع قريو هتابنج ي ذ ح ا ملا قري لفط

 هدو هن ودبت نأ هيف ىر اذعلا هبش نم داكيو

 )١) ص هسفن ردصملا ١٥.

 )٢) ص فاسفن ردصملا ١٥.

 ص ،٢٦ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ا" ١٢١٦.

 )( ص هسفن ردصملا ١٢٦.

٢٩٤ 



 هدو ٦ 4 ةطنمو افي ددن ٥ه رص ١ ٩ عقمب اوطا "

ه

 

؟
 . 1اعج ٥ 

 م
 ١) هدوقي نمو ليعرلا عاض ركس ح د ر

 يف ردانلا هرعش نمو ۔ مهيلع ة رملا تناكو ۔“ ةكرحلا كلظ يف حجنأ ام هناف ‘ ناك ١ ذكو

 :هلوق ةقرلا

 )٢( ي رجت ةربع ىلع الا يقتلن امف ينتمرص امل نافجأل ا تمراصت

 مرحملا نم نيقب عبرأل ،ءاثالثلا ةليل هتدالو تناكو .ةريثك يبلهملا ريزولا نساحمو

 نيسمخو نيتا ةنس يف هتافو تناكو ة رصبلاب نيتئامو نيعستو ى دحا ةنس

 ةنسلا نم ناضمر رهش لهتسم دأ دغب ىلإ لمحو طسا و قيرط يف ةئامثالثو

 ماللا ديدشتو ،ءاهلا حتفو ،ميملا مضب) يبلهملاو .شيرق رباقم يف نفدو ،ةروكذملا

 .("اهب الوأ روكذملا بلهملا ىلإ ةبسنلا هذه (ةدحوم ءاب اهدعبو ،ةحوتفملا

 :ريهز نيدلا ءاهب

 نب روصنم نب رفعج نب نسحلا نب ىيحي نب يلع نب دمحم نب ريهز ،لضفلا وبأ
 مهنسحأو ،هرصع ءالضف نم ،بتاكلا نيدلا ءاهب بقلملا ،يكتعلا يبلهملا مصاع

 كلملا ناطلسلا ةمدخب لصتا دق ناكو ،ةءورم مهرثكأ نمو ،اطخو أرثنو امظن

 يف هجوتو ،ةيرصملا رايدلاب لماكلا كلملا ناطلسلا نب أ""بويأ حتفلا يبأ حلاصلا

 ١٦. ص هسفن ردصملا )١(

 ١٢٦. ص هسفن ردصملا (")

 ١٢٦. ص ،٢٦ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ا"
 ركب يبأ نب (لماكلا كلملا) دمحم نب (حلاصلا كلملا) بويأ : ه(٧٤٦-٣٠٦) حلاصلا كلملا ا"
 يلوو .ةرهاقلا يف أشنو دلو ش نييبويألا كولم رابك نم “ نيدلا مجن حوتفلا وبأ ،بويأ نب (لداعلا)

 .اتومص ًافيفع ۔ابيهم اعاجش ناكو 6مرحب ةلودلا طبضو ےه٦ ٣٧ ةنس (لداعلا) هيخأ علخ دعب

 ديدش قيض دالبلا باصأو ااهولتحاو ۔ه٦ ٤٧ ةنس طايمد ىلع جنرفإلا راغأ همايأ رخا وأ يفو

 ةيحانب تامف لسلاب ضيرم وهو جنرفلا مامأ لزنو مدقف ،قشمد يف ابئاغ حلاصلا ناكو

 :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا .ةرهاقلاب ةضورلا ةعلق هراثأ نم ،ةرهاقلا ىلإ لقنو ،ةروصنملا

 ٣٨. ص ٢ ج ،مالعألا

٢٩٥ 

  



 لقتناف قشمد ةنيدم حلاصلا كلملا كلم نأ ىلإ ،اهب ماقأو ،ةيقرشلا دالبلا ىلإ هتمدخ

 .حلاصلا كلملا ىلع ةروهشملا ةنئاكلا ترج نأ ىلإ .كلذك ماقأو ،هتمدخ يف اهيلإ

 فانع قرفتو ١ ٧٣] [ ( سلبان ىلع وه و ركسع هناخو قشمد هنع تجرخو

 نيدلا اهب ماقأف ،أا""كركلا ةعلقب هلقتعاو كركلا بحاص رصانلا كلملا هيلع ضبقو

 ىتح ۔ كلذ ىلع لزي ملو هريغ ةمدخب لصتي ملو هبحاصل ةظفاحم سلبانب روكذملا

 رخاوأ يف كلذو ،هتمدخ يف اهيلإ مدقو ةةيرصملا رايدلا كلمو .حلاصلا كلملا جرخ

 ول دوأو ،ةرهاقلاب اميقم كاذ موي تنكو ةئامتسو نيثالثو عبس ةنس ةدعقلا يذ

 تعمس ام قوف هتيأرو ،هب تعمتجا لصو املف هنم هعمسأ تنك امل هب تعمتجا

 نم ًأنكمتم ناكو ىاياجسلا ةثامدو ةةضايرلا ةرثكو ،قالخألا مراكم نم هنع

 ناك هنإف ،هلك اذه عمو هريغ يفخلا هرس ىلع علطي ال ۔هدنع ردقلا ريبك هبحاص

 كترافس ليمجو ‘هتطساو نسحب اريثك اقلخ عفنو ،ريخلاب الا هدنع طسوتي ال

 :("أ رعش هلوق هنيدشنأ اممف ،هرعش نم أريثك يندشنأو

 ُري ض ىأ : لع مف يلص نسحلا ةضور اي

 ٤ )ء 7 ح . . 7 ء .
 ) (“ر ره ر \ هل سي [ هض ٩ ر ت دأ ر ) ( ف

 هيف يذلا لبجلا يف هلك ليلج لمعو ةعساو ةروك اهلو ،نيطسلف ضرأب ةروهشم ةنيدم :سلبان ()
 ٢٤٨. ص ،٥ج ‘ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :رظنا .سدقلا

 ةليأ نيب اهلابج يف ءاقلبلا يحاونب ماشلا فرط ىيف ادج ةنيصح ةعلق مسا كركلا :كركلا ةعلق ا"

 :رظنا .ضبرلا ةهج نم الإ ةيدوأ اهب طيحت لاع لبج نس ىلع يهو ،سدقملا تيبو مزلقلا رحبو

 ٤٥٣. ص ،٤ج ‘ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ۔يومحلا

 (٣) ص ۔٢ ج ،نايعألا تايفو : ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٣٣٣٢-٢٣٣٣.

 )( ص هسفن ردصملا ٣٣٢.

٢٩٦ 



 :يندشنأ و :ناكلخ نبا لاق

 ةنيزم يل كفك دوج الا سيل كريهز اذنالنأ

 ةنيثب يلوه انناك كنع ركذلا ليمج ىوهأ

 ) ١ ط ذبهج 4 رف 4 ذأ ي دأ دو نع كريمض يلسف

 دوجولا ريثك وهو ،ناويد ةياور ينزاجأو :لاق ۔عنتمم لهسو ،فيطل هلك هرعشو

 ينربخأو :لاق .هعطاقم ركذ نم راثكإلا ىلإ باتكلا ىلإ ةجاح الف ،سانلا يديأب

 :")هب اصيصخ تنكو هيلإ تبتك :لاق ،أ" حورطم نب ىيحي نيسحلا وبأ نيدلا لامج

 ريخ لكل تحربام الهأ و رب كنم عباتت دقو لوقأ

 (" ريهز نم مركأب مره امف دوجب امره اوركذتال الأ

 أل وسر لصوملا ىلا هجوت هنأ ‘ روكذملا ريه ريه ز نيدلا ع اهب ينربخأ و : :ناكلخ نبا لاق

 ذئموي لصوملاب ناك هنأ و قرشلا دالبب ناك امل ، حلاصلا كلملا همودخم ةهج نم

 ٣٣٢. ص هسفن ردصملا ()

 رعاش ،حورطم نبا ،نيدلا لامج .ميهاربا نب ىسيع نب ىيحي : ه(٩٤٦-٢٩٥) حورطم نبا ا"ا
 ،دالبلا يف هعم لقنتو 4 بويأ حلاصلا كلملا مدخ ،ةرهاقلا يف يفوتو طويسأب دلو .يرصم بيلنأ

 لامعألا يف رمتساو .قشمد ىلإ هلقن مث ه٩٣٦ ةنس رصمب ةنازخلا ىلع ارظان حلاصلا هماقأف

 ال ومخم ماقأف حلاصلا ءافلخ هنع ضرعأو رصم ىلإ داعف حلاصلا كلملا تام نأ ىلإ ةيناطلسلا

 ٣٣٦. ص ٢، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظن .رعش ناويد هلو ه٩٤٦ ةنس تلم نأ ىلإ

 ٣٣٣. ص ۔!٢ ج ،نايعألا تايفو :ركي يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ناكلخ نبا (٣)

 ٣٣٣. ص هسفن ردصملا ()
٢٩٧ 



 ،باطخ نب يفولا يبأ نب دمحم نب دمحأ ")سابعلا وبأ نيدلا فرش بيدألا انبحاص

 هيلإ رضحف ۔رادلاو دلوملا يقشمدلا ،لصألا يلصوملا يوالحلا نباب فورعملا

 اهيف هلوق اهتلمج نم ناكو ،ناسحإلا لك اهيف نسحأ ،ةليوط ةديصقب هحدمو

 ارم مأ تنأ ريهزأ انل لقف اهب نيحداملا زيجتو اهزيجت
_ 

 ىلع هفقوأو .روكذملا حورطم نب نيدلا لامجب عمتجا ،لصوملا نم عجر اسل هنأو

 .(ل وأ نيروكذملا نيتيبلا هيلإ بتكف تيبلا اذه اهنم هبجعأف ةديصقلا

 ىدحإ ةنس ةةجحلا يذ سماخ يف هدلوم نأ ،اضيأ نيدلا ءاهب ينربخأو :لاق

 ةةروصلا هذه ةبسنب ئلع ىلمأ يذلا وهو هللا اهسرح ةكمب ةئامسمخ نينامثو

 .هبلق هللا بّيط ،ةرهاقلاب هتيب يف عطقنم ةايحلا ديق يف وهو ،لضفلا اذه ترطسو

 مث .ةرفص يبأ نب بلهملا ىلإ هتبسن نأ ينربخأو :لاق .هتاداع لمجأ ىلع هارجأو

 موي هثودح ناكو ثدحأ هنم ملسي دكي مل ،ميظع ضرم رصمو ةرهاقلاب لصح

 نيدلا ءاهب ناكو ،ةئامتسو نيسمخو تس ةنس ،لاوش نم نيرشعلاو عبارلا .سيمخلا

 يعبرلا باطخلا نب ءافولا يبأ دمحم نب دمحأ وه : ه(٦٥٦-٣٠٦) سابعلا وبأ نيدلا فرش (

 ،فطلو فرظ هيف لصوملا لهأ نم ،رعاش ،يوالحلا نبا نيدلا فرش بيطلا وبأ ،يلصوملا
 ميحرلا كلملا ةمدخ يف لخدو ،كولملاو ءافلخلا حدمو دالبلا يف لحر ،ةلازجو ةقر هرعش يفو

 عامتجالل مجعلا دالب ىللإ هعم هجوتو ،دنجلا يز سبلو لصوملا بحاص ؤلؤل نيدلا ردب
 ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .م٨٥٢١/_ه٦٥٦ ةنس قيرطلا يف تامو ضرمف ،وكالوهب

 ٧١٩. ص 6١ ج

 (٢) ص ۔!٢ ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٣٣٧.

 ٣٣٧. ص هسفن ردصملا ")

 :امهو ةطوطخملا نم ناتيبلا طقس (٤)

 حدملاب حدملا ىلع ينافاكو زاجأ دمحأ نبا يرزبهلا تحدم املو

 يحبر اذو يلام سأر اذهف ءاطع يف دازو رعشب ارعش ينضوعف

 ۔٧٣٣ ص ۔!٢ ج نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا

٢٩٨ 



 يذ عبار ،دحألا موي برغملا لبق يفوت مث كمايأ هب ماقأو ،ملأ هيف هتسم نّمم روكذملا

 ةفارقلاب هتبرتب رهظلا ةالص دعب دغلا نم نفدو ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا

 ،هيلع ةالصلا يل قفتي ملو :لاق يعفاشلا مامإلا ةبرت نم برقلاب ةريغصلا

 .(')ديدشلا ضرملاب يلاغتشال

 :ءافرلا يرس

 رعاشلا ،[٢٣٧]يلصوملا ءافرلا يدنكلا ىرسلا نب دمحأ نب يزتسلا ،نسحلا وبأ

 عللوتي كلذ عم وهو لصوملاب ناكد يف زرطيو وفري هابص يف ناك .روهشملا

 ةلودلا فيس دصقو هيف رهبو هرعش داج ىتح ،لزي ملو ،رعشلا مظنيو ،بنلألاب

 حدمو ،دادخغب ىلإ هتافو دعب لقتنا مث ،ةدم هدنع ماقأو .هحدمو «بلحب نادمح نبا

 ركب يبأ نيبو هنيب ناكو .جارو هرعش قفنو ،اهئاسؤر نم ةعامجو يبلهملا ريزولا

 نيرعاشلا نييلصوملا ا"/نييدلاخلا مشاه ينبا ديعس نامثع يبأو ،أ"دمحم

 ىرغم ىزىلا ناكو .هريغ رعشو هرعش ةقرسب امهيلع ىعداف ،هاداعم نيروهشملا

 كلتب بدألا ناحير كاذ ذإ وهو ةروهشملا رعاشلا مجاشك حتفلا يبأ ناويد خسنب

 نم هبتكي اميف سدي ناكو برضي هبلاق ىلعو ‘بهذي هقيرط يف ىرسلاو ،دآلبلا

 ٣٣٢٧-٣٢٣٨. ص هسفن ردصملا ()

 لهأ نم بيدأ رعاش ،يدلاخلا ركب وبأ ،ةلعو نب مشاه نب دمحم وه :يدلاخلا دمحم ركب يبأ ا"

 امهالوو .نادمح نب ةلودلا فيس صاوخ نم اناكو نييدلاخلاب "ديعس" هوخأو وه رهتشا ةةرصبلا

 امييلإ بستتف ةديصقلا وأ ،تايبألا مظن يف ناكرتشي اناكو ،بدألا يف فيلآت امهل ،هبتك ةنازخ

 ةرثك نم ميدنلا نبا بجعت دقو ،هل لاق اذه ،ركب ابأ نأ (تسريهفلا يف) ميدنلا نبا ركذ ۔أعم

 ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ةقرو ةئم وحن يف رفس لك .رفس فلأ ظفحأ ينإ :هظفح

 ١٢٩. ص ٧.

 يدلاخلا نامثع وبأ سيقلا دبع ينب نم ،ةلعو نب مشاه نب ديعس :يدلاخلا مشاه نب ديعس (٣)

 ءارعش امهمهتي ،ةهيدبلاو ظفحلا يف ةيآ اناكو ،نييدلاخلاب "دمحم" هوخأو وه رهتشا ،بيدأ .رعاش

 ١٠٣. ص ٣، ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .مهرعش ةقرسب امهرصع
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 ،ه رعس ىلغيو ذ هقوس قفنبو هخسنب ام مجح يف ديزيل ّ نييدلاخلا رعش نسحأ هرعش

 نبا لاق .امهتقرس يف هلوق قادصم رهظيو ،امهنم ًضغيو ،امهيلع كلذب عنشيو

 تسيل ،تادايز مجاشك ناويد نم خسنلا ضعب يف تعقو ،ةهجلا هذه نمف :ناكلخ

 : ) اهلوق اهنمف كتعانص اهيف ركذي تايبأ ىرسلا رعش نمو ،ةةروهشملا لوصأل ١ يف

 اقيفص داع ناعمجلا ىقتلا ١ ذاف رفسم هجو ق يقرب ى دنلا ىقلي

 (")اقيضم ءاضفلا كرت لفحج يف ىرس نلف ماقأ ام لزانملا بحر

 :هلوق بيسنلا يف هرعش ررغ نمو

 مالسلا و ةيحتلاب لخببو يسفنب هل دوجأ نم يسفنب

 ("ماسحلا ٦٥ ح يف توملا نومك ه يتلقم يف نماك يفتحو

 مومشملا و بوبحملا و بحملا" باتك هلو كدبج هلك رعش نلأ ويد روكذملا ي رسلو

 .اأ)دادغبب ةئامثالثو نيتسو فين ةنس يف هتافو تناكو ."ةريدلا" باتكو "بورشملاو

 :يريظحلا يلاعملا وبأ

 يجرزخلا يراصنألا مساقلا نب يلع نب مساقلا نب يلع نب دعس ،يلاعملا وبأ

 فلأ و شديج مظن هلو فراعم هيدل ناك بتكلا لالدب فورعملا ۔ يريظحلا قارولا

 فاطلأ ركذو رصعلا لهأ ةرصعو رهدلا ةنيز" باتك اهنم ،اهيف رصق ام ،عيماجم

 هرف عمج يزرخابلا نسحلا يبأل . رصقلا ةيمد' ىلع هليذ يذلا " رصعلا ءا رعش

 كلاوحأ نم افرط دحاو لكل دروأو ،مهمدقت نمو هرصع لهأ نم ةريثك ةعامج

 )١) ج ‘ نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٢ ص ٣٥٩.

 )"( ص ،٣ج ‘ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :رظنا ٠ ٣٦.

 (٣) ص كسفن ردصملا ٦٠.

 (٤) ص ۔٢ ج 4 نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ٣٦٢.
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 ،عطاقم ةدع هل دشنأو ،"ةديرخلا" باتك يف بتاكلا دامعلا هركذ دقو .هرعش نم ائيشو

 باتك هلو ذ مهلا وحأ و برعلا راعشأ ىلع اعلطم ناكو ‘ اريثك ائيش هريغل هنع ىورو

 :() روكذملا يلاعملا يبأ رعش نمو .هعالطا ةرثك ىلع لدي "حلملا حمل" هامس

 هذ ذ ي ١ ر ٦ عمو

 ٥ | شغت 7ً ى “"۔ ي آ نال ١

 < ت > ح مجل رهملا

 :اضيأ هلو

 هيدخب راذعلا ةملظ تقد حأ

 ذعلا همف يف ةايحلا ءام تلق

 :اضيأ هلو

 يذلا بابشلا ءام ىلع ةم

 يتولس ىلإ يل اقيرط راص
 :هرعش نمو

 هدعب يبلق فش نم ىوه توكش

 ةحار رثكأ كنع يداعب لاقف

 حا ١ م 4 هف ي ذو درو

 مال 7

 "ماجللا هفطعيو هبكار

 ج أ ح د 7٦

 يتا رسح هبح ىف تدازف

 "تاملظلا يف ضوخأ ينوعد ب

 رعشلا نم رسج هدخ يف

 ) )رسألا قثوم هيف تنكو

 اه ريعس يفطأ سيل ران دقوت

 (" هرون قرحأ سمشلا داعب الولو

 نم نيرشعلاو سماخلا نينثالا موي يف يفوتو .كبسلا ةدوج عم حيلم ىنعم لك هلو

 :يريظحلاو .برح باب ةربقمب نفدو ،دادغبب ةئامسمخو نيتسو نامث ةنس رفص

 )١) ص هسفن ردصملا ٣٣٦.

 (٢) ص .٣ج ،ءابدألا مجعم :هللأ دبع نب توقاي ،يومحلا ٣٦٧.

 ٣٦٧. ص هسفن ردصملا ()

 ٦٧. ص هسفن ردصملا (٤)

 (٥) ص هسفن ردصملا ٣٦٧.



 اهدعبو اهتحت نم ةاشملا ءايلا نوكسو ةمجعملا ءاظلا رسكو ةلمهملا ءاحلا حتفب

 ريثك هيلإ بسني ،ةريظحلا هل لاقي دادغب قوف[٣٣٧] عضوم ىلإ ةبسنلا هذهو ،ءار

 .(')أضيأ هيلإ ةبوسنم ةيريظحلا بايثلاو ،ءاملعلا نم

 : يراصخلا دبز وبأ

 نب بعك نب ةبلعث نب كلام نب نامعنلا نب سيق نب ديز نب تباث سوأ نب ديعس

 نب تباث نب سوأ نب ديعس ديز وبأ وه :تاقبطلا يف دعس نب دمحم لاقو جرزخلا

 .هخيرات يف بيطخلا هركذ لوألاو .سيق نب ديز نب تباث نب ديز يبأ نب ريشب
 رداونلاو تاغللا هيلع بلغ ،بدألا ةمئأ نم ناكو ىرصبلا يوغللا يراصنألا

 هتياور يف ةقث ناكو ةيردقلا يأر ىري ناكو ،بيزغلاو

 ديز يبأ ةقلح ىلإ ءاج دقو يعمصألا تيأر :لاق ،ينزاملا نامثع وبأ ثدح

 نيسمخ ذنم انديسو انسيئر تنأ :هل لاقو ،هيدي نيب سلجو ،هسأر لبقف ،روكذملا

 ۔يعمصألا امأ ؟كباحصأ كل فصأ :رذانم نبا يل لاق :لوقي ،يزوتلا ناكو ،ةنس

 ناكو ،مهقثوأف يراصنألا ديز وبأ امأو ،مهعمجاف ةديبع وبأ امأو ،سانلا ظفحاف

 وبأو يراصنألا ديز وبأو انأ :دحاو باتك يف ةثالث انك :لوقي ،ليمش نب رضنلا

 مهنع بتكأل ةفوكلا تيتأ :لاق رمحألا فلخ ينثدح :ديز وبأ لاقو ،يديزيلا دمحم

 تلقف تضرم مث حيحصلا ذخآو ،لوحنملا مهيطعأ تنكف ،هب يلع اولخبف ،رعشلا

 ينم اولبقي ملف برعلا هلقي مل ،يل رعشلا اذه ،ىلاعت هللا ىلإ بئات انأ !مكليو :مهل

 .ببسلا اذهل برعلا ىلإ ًابوسنم يقبف

 ."سرتلاو سوقلا" باتك اهنم :ةديفم تافنصم بادآلا يف هل .روكذملا ديز وبأو

 باتكو ،"هايملا" باتكو ،۔"رطملا" باتكو ،"ناسنإلا قلخ" باتكو ،"لبإلا" باتكو

 تاتويب" باتكو ،"نبللا" باتكو ،"هيبنتلاو عمجلا" باتكو ،"رداونلا" باتكو ،"تاغللا'

 باتكو "شوحولا" باتكو ۔"بيضقلا" باتكو ،"ةزمهلا قيقحت" باتكو "برعلا

 ٣٣٦. ص ٢، ج ،نايعألا تايفو :ركب يبا نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش ،ناكلخ نبا ()
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 باتكو ،"ةزمهلا" باتكو ،"ءامسألا بيرغ" باتكو ،"تلعفأو تلعف" باتكو ، "قرفلا"

 ىكحو ةبيرغ ءايشأ هيف عمج نسح باتك تابنلا يف هلو .كلذ ريغو ،"رداصملا'

 .هفرطب ىمرف ،ءالمإ نم رجضف ،جاجحلا نب ةبعش هقلخ يف ناك هنأ ،مهضعب

 :ارعش ديز ابأ اي لاقف ،سانلا تايرخأ يف ديز ابأ ىأرف

 رابخإ تاذ انتملك ول رادلاو انملكتام َيتراد تمجعتسا

  

 باحصأ ضعب هل لاقف ،راعشألا نادشانتيو ناثدحتي العجف هءاجف ،ديز ابأ اي يلا

 ،هللا لوسر ثيدح كنم عمتسنل ،لبإلا روهظ كيلإ عطقن ،ماطسب ابأ اي :ثيدحلا
 .اديدش ابضغ ةبعش بضغف :لاق ؟راعشألا ىلع لبقتو ،انعدتف ملسو هيلع هللا ىلص

 اذه يف ينإ ،وه الإ هلإ ال يذلا هللاو انأ ،يل حلصألاب ملعأ انأ ،ءالؤه اي :لاق مث

 ةرشع عبرأ :ليقو ،ةرشع ةسمخ ةنس ةرصبلاب هتافو تناكو .كاذ يف ينم ملسأ

 نيعستو ًأثالث شاع هنإ :ليقو ،ةئاملا براق ىتح ،اليوط ارمع رسعو نيتئامو

 .ملعأ هللاو ،ةنس

 :يضرفلا نبا

 يبطرقلا يسلدنألا يدزألا رصن نب فسوي نب دمحم نب هللا دبع ديلولا وبأ

 ةثيدحلا :ملعلا نم نونف يف املاع اهيقف ناك ةيضرفلا نباب فورعملا ،ظفاحلا

 وهو ،"سلننألا ءاملع خيرات" فيناصتلا نم هلو .كلذ ريغو بدألاو .لاجرلا ملعو

 يف نسح باتك هلو ،'ةلصلا" هامس يذلا هباتكب لاوكشب نبا هيلع لين يذلا

 ريغو ،سلدنألا ءارعش رابخأ يف باتكو ،"ةبسنلا هبتشم" يفو "فلتخملاو فلتؤملا'

 ذخأو ،جحف ةئامثالثو نينامثو نينثا ةنس يف قرشملا ىلإ سلدنألا نم لحرو .كلذ

 :هرعش نمو ،مهيلامأ نم بتكو ،مهنم عمسو ۔ءاملعلا نع

 فراع تنأ هب امم لجو ىلع فقاو كباب دنع اياطخلا ريسأ

 فئاخو جار وهف اهيف كوجريو اهبيغ كنع بخي مل ابونن فاخي
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 [٤٣٧]فلاخم ءاضقلا لضف يف كلامو يقتيو كاوس وجري يذلا اذ نمو

 فئاحصلا باسحلا موي ترش اذإ يتفيحص يف ينزخُن ال يديس ايف

 فللاوملا اوفجيو يبرقلا ووذ دصي امدنع ربقلا ةملظ يف يسنؤم نكو

 فلا تل ينأف يفارسإل يُّجرأ يذلا عساولا كوفع ينع قاض نئل

 :اضيأ هرعش نمو

 هنودب سيلف أرمق نكي مل ني هنيمي عوط تحبصأ يذلا نإ

 هنوفج ماقس نم يمسج ماقسو هناطلس نم بحلا يفف هل يلد

 ىلوتو ،ةلئامثالثو نيسمخو ىدحإ ةنس ،ةدعقلا يذ يف هدلومو .ريثك رعش هلو

 نولخ تسل ،نينثالا موي وهو ،ةبطرق حتف موي ربربلا هلتقو ةيسنلب ةنيدمب ءاضقلا

 ريغ نم أريغتم نفدو ،مايأ ةثالث هراد يف يقبو ،ةئامعبرأو ثالث ةنس ،لاوش نم
 هللا تلأسو ةبعكلا راسأب تقلعت :لاق هنأ هنع يورو ةالص الو ،نفك الو لسغ

 ظعجرأ نأ تممهو ،تمدنف ،لتقلا لوه يف تركفو ،تفرحنا مث ،ةداهشلا ىلاعت

 هعمسف ،هنم اندو ،ىلتقلا نيب هرازم ربخأو ،تييحتسافكلذ هناحبس هللا لبقتسأف

 الإ .هليبس يف ملكي امب ملعأ هللاو ،هللا ليبس يف دحأ ملكي ال :فيعض توصب لوقي

 ديعي هنأك ،كسملا حير حيرلاو ،مدلا نول نوللا ،امد بعثي هحرجو ةمايقلا موي ءاج
 هجرخأ ثيدحلا اذهو ،كلذ رثإ ىلع ىضق مث :لاق كلذ يف دراولا ثيدحلا هسفن

.هثيدح يف ملسم



 :رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع

 نب قيرز نب بعصم نب نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ،دمحأ وبأ
 .ةيشاحلا قيقر ،كبسلا ديج ،دصاقملا نسح .فيطل ارعاش ناك ،يعازخلا ناماه

 :هرعش نمو

 اهبيت مكب يرغأ ىتف نورجهتأ

 هتيحت يأن ىلع مكيلإ ىدهأ

 اولمتحاو نيبلا ةادغ اياطملا اوُمز

 مهل تلظقف ينوبارتساف مهتعَيش

 ادعص اذك اولعي سفن امف اولاق

 مكريس نامدإ نم سفنتلا تلق

 ركتعم ليللاو اوبذجنا اذإ ىتح

 لبتخمو ناميه انأ هب نم اي

 :هرعش نمو

 موق قارف نم انزَحاو

 يساورلاو نزملاو دسألاو

 يلا أأ آل ٩, > أ
 - م ٣

 اهوبيجت نأ أص ةوعد قحل

 اهودرف وأ اهنم نسحأب اويح

 ايهيكبأ لطكلطألا ىلع ينوفلخو

 اهودحأ لامجألا عم تثعب ينإ

 ايهيقأم ىقرت ال كنيعل امو

 اهيف ىدق نم راج ينيع عمدو

 اهيدانأ يتوص ةحنج يف تعفر

 اهيّجَرأ ىبقع نم لصولا ىلإ يل له

 نوصحلا و حيباصللا مه

 نوكسلا و ض فخلا و نبأل ١ و



 :هرعش نمو

 هلزع موي اريمأ ىحضي يذلاوه ريمألا ن

 هلضف ناطلس لز تمل ةيالولا ناطلس لاز نإ

 جراف كخأب مهل نكو تعطتسا ام جئاوحلا ضقا

 جئا و حلا هيف ىضق موي ىقفلا مأ ر ر رخلف

 . ةئامثالث ةنس هتافو تناكو . رعش نلا ويد هلو

 :لضافلا يضاقلا

 يضاقلا نب يلع دجملا يبأ نيدلا ءاهب فرشألا يضاقلا نب ميحرلا دبع ،يلع وبأ

 ريزو ۔ نيدلا ريجم بثفلملا . لضافلا يضللقلاب فورعملا . را ذلا ي رصملا ّ دلوملا

 ةعانص يف زربو ،نكمتلا ةياغ هنم نكمتو ،نيدلا حالص رصانلا كلملا ناطلسلا

 نيعلطملا ضعب ينربخأ .راثكإلا عم بئارغلا يف هلو ،نيمدقتملا قافو ،ءاشنإلا

 ١ ذا ّ قا روأل ١ يف تاترلعتلا و تادلجملا يف هلئاسر تا دوسم نأ 6٥ رمأ ةقيقح ىلع

 اهبتك ،ةفيطل ةلاسر هلو .اهرثكأ يف ديجم وهو ،دلجم ةئام نع رصقت نل تعمج
 ةكركلا ةباطخ هتيلوت يف هل عفشتي نيدلا ح الص ىلإ باذيع ]٧٣٥[ بيطخ دي ىلع

 ذخأ و ،هتبناو حلاص لوبقب هلمع لبقتو هتبثو رصانلا كلملا ناطلس هللا مادأ" :يهو

 دي ىلع هدروأو هذه كولمملا ةمدخ ،هتبكو هفيسب هفنأ مغرأو ،هتّيب وأ الئاق هودع

 هذهب عمسو ،اهيف قفرملا هيلع لقو ،اهنع لزنملا اهب ابن املو .باذيع بيطخ

 ريجه نم رجاه ،اهركش اهلهأ ىلع بجوو اهركذن ضرألا قبط يتلا تاحوتفلا

 بغر دقو .اهحبص نع لأسي الف ،راهنأ اهلك لمأ ةليل يف أيراس ،اهحلمو باذيع
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 ّ بررق وهو “ سمتلملا اذه يف كولملاب لسوتو ‘ بيطخ وه و كركلا ةباطخ يف

 لئاع روكذملاو بيجع اذهو ،كركلا ىلإ باذيع نمو ێماشلا ىلإ رصم نم عزنو

 مظنلا يف هلو ‘. ) مالسلا و ،فيطل انالوم دوجوب قلخلاب ىلاعت هللا فطلو فيعض

 ،نيدلا حالص ناطلسلا ةمدخ يف تارفلاب هلوزن دنع هدشنأ ام اهنم ةنسح ءايشأ

 :ارعش رصم لين قوشتيو

 اليلغ تارفلا ءام نم فشأ مل يننإ ينع لينلل لق هللاب

 اليخب عومدلاب ينفج ناك نإ دهاش يل هنإف داؤفلا لسو

 اليمج نوكي نأ كربص ليعأو ةنيثب مث تفلح مك بقق اي

 : اضيأ هرعش نمو

 خرشلا نكميال امبرو ىوهلا رسي للح ىلع اتتب

 ح دص أ ل خد أ ذح ت دخ نإ هأ انلقو ل دللا \ ذبأً وب

 عست ةنس [ رخأل ا ى دامج رشع سماخ يف هتدال و تناكو ذ ريثك اضإأ هرعشو

 ١ ذهلو 6 ناسيب ةنيدمب ع اضقلا ٥ وبأ ىلوتو ‘ نالقسع ةنيدمب ‘ ةئامسمخو نيرشع و

 ء ايلا فرح يف : ناكلخ نبا لاق لالحلا نب فسوي قفوملا ةمجرت يفو ش اهيلا اوبسن

 هنإ مث ،ءاشنإلا ةعانصب هيلع هلاغتشاو ،ةيرصملا رايدلا همودقو ،هرمأ ادبم ةروص

 باتك يف ينميلا ةرامع هيقفلا لاق ، ةدم اهب ماقأو ،ةيردنكسالا رغث يف مدخلاب قلغت

 نب حلاصلا نب لداعلا ةمجرت يف "ةيرصملا ءارزولا رابخأ يف ةيرصعلا تكنلا'

 يه لب ،ىزاوت ال يتلا ةنسحلا يه لب ،اهنع خرؤي ام ،همايأ نساحم نمو :كيزأر

 يضاقلا رييستب ،ةيردنكسالا يلا و ىلإ ه رمأ جورخ ،ى زاجت ال يتلا ءاضيبلا ديلا

 سرغ هناف ّ شيجلا ناويد يف كيديب نيبو هترضحب همادختساو ۔ بابلا ىلع لضافلا



 يف اهعرفو تباث اهلصأ ،ءامنلا ةديازتم ةكرابم ةرجش ةلملل لب ،ةلودلل هنم

 .اهبر نذأب نيح لك اهلكأ يتؤت ،ءامسلا

 ،نيدلا رون لضفألا كلملا همع ريبدتب .كلملاب روصنملا ماقأو .زيزعلا يفوت املو

 رايدلا ذخأو ،لداعلا كلملا لصو نأ ىلإ ،كلذك لزي ملو ،هلاح ىلع ًأضيأ ناك

 ،ءاعبرألا ةليل يف كلذو لضافلا يضاقلا يفوت ،ةرهاقلا هلوخد دنعو ،ةيرصملا

 يف نفدو ةأجف ،ةرهاقلاب ةئامسمخو نيعستو تس ةنس ،رخآلا عيبر رشع عباس

 هربق ترزو :ناكلخ نبا لاق ،ىرغصلا ةفارقلا يف مطقملا حفسب دغلا نم هتبرت
 .انه اه امك ةبقلا سأر دنع بوصنملا دومعلا ىلع هتافو خيرات تأرقو ،أرارم

 .ملعأ هللاو ،هثم نامزلا فلخي نأ تاهيهو .رهدلا نساحم نم ناكو

 :نجلا كيد

 نابغر نب هللا دبع نب بيبح نب مالسلا دبع نب نابغر نب مالسلا دبع ،دمحم وبأ

 ظةيملس لهأ نم وهو .روهشملا رعاشلا ،نجلا كيد بقلملا ،يبلكلا ميمت نب ديز نبا

 ةلودلا ءارعش نم وهو ،هادجأ نم ملسأ نم لوأ ميمتو صمح ةنيدمب نكسو

 الو ،هرعشب ًأعجتنم هريغ ىلإ الو ،قارعلا ىلإ لحر الو ،ماشلا قرافي ملو ةيسابعلا
 يبأ نب يلع نب نيسحلا يف ثارم هلو ب انسح عيشت عيشتي ناكو ،دحأ ىلإ ًأيدصتم

 يف هرعشو هثرو امل أفالتم ،وهللاو فصقلا ىلع افكاع ،أعيلخ انجام ناكو ،بلاط

 كيد دنع ًأسلاج تنك :لاق ،يديبزلا كلملا دبع نب هللا دبع ثنح .ةدوجلا ةياهن

 ةالصم تحت نم نجلا كيد جرخأف ،هلمع أرعش هدشنأو ،ثدح هيلع لخدف ،نجلا

 هب نعتساو ،اذهب بسكت ،ىتف اي :لاقو ،هيلإ هملسف ،هرعش نم ريثك هيف ًاريبك ًاجرد
 نم هنأ ركذي .مساج لهأ نم ىتف اذه :لاقف ،هنع هتلأس ،جرخ املف .كلوق ىلع

 ةحيرق هلو ،ءاكنو بدأ هيفو «سوأ نب بيبح همساو ،[٦٣٧]مامت ابأ ىنكي ،ءيط

 نجلا كيد دلومو ،هاثرو ،مامت وبأ تام نأ ىلإ نجلا كيد بقلملا رسعو :لاق ،عبطو
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 ةنس ،لكوتملا مايأ يف يفوتو ،ةنس نيعبسو اعضب شاعو ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس

 رصم أدصاق صمحب ساون وبأ زاتجا املو ،نيتئامو نيثالثو تس وأ ةسمخ

 نأ افوخ ،هنم ىفختساف ،هلوصوب نجلا كيد عمس ،ديمحلا دبع نب بيطخلا حادتمال

 .اهب وهو هراد ىلإ ساون وبأ هدصقف هيلإ ةبسنلاب رصاق هنأ ساونلا يبأل رهظي

 :اهل لاقف ۔هدصقم فرعف ،انه وه سيل :ةيراجلا تلاقف ،هيلع ننذأتساو ،بابلا قرطف
 :كلوقب قارعلا لهأ تنتتف دقف ،ج رخا :هل يلوق

 اهرادأف هدخ نم اهلوانت اسنأك يبظ فك نم هدًروم

 ةلمج نم تيبلا اذهو .هفاضأو ،هب عمتجاو ،هيلإ جرخ ،كلذ نجلا كيد عمس املف

 :أ رعش يهو تايبأ

 اه راكتبا قوبغلا تالابحب لصو اهرامخ وادف لوذعم ريغ اهب

 اهران ناظيفحلا فاخ تركذ اذإ ةميظع لك رزولا ميظع نم لنو

 اهراقعو اهرمخ الإ قستالو رغاص ريغ اهسأك ثثحاف تنأ مقو

 اه راعتسا هيتنجو نم وأ سمنلا نم هغك قرحي سأكلا داكي ماقف

 اهراث حارلا انمادقأ نم ذخأتف اهحور عتعتن انيديأب انللظ

 اهرادأف هدخ نم اهلوانت اسنأك يبظ فك نم هدرروم

 لزغتلا نم رثكأف كلذ ىلع مدن مث ،اهلتقف ،همالغب اهمهتاف ،اهاوهي ةيراج هل تناكو

 :هلوق كلذ نمف ۔اهيف

اهيديب ىدرلا رش اهل ىنجو اهيلع مارحلا علط ةعلط اي



 اهيتنش نم يتفش ىويهلاىور املاطلو ىرثلا اهمد نم تيور

 اهيدخ ىلع يرجت يعمادمو اهقانخ لاجم نم يفيس تنكم

 اهيلع رابغلا طقس اذإ يكبأ نكأ مل ىأل اهيلتق ناك ام

 اهيلإ مالغلا رظن نم تفنأو اهبحب ياوس ىلع تلخب نكل

 :اهيف هلو

 ذيجلا هناز ًارحن مثلأ تلظف تربق ام دعب يشارف روزت تءاج

 دودسم ربقلا قيرطو اذ فيكف انل تثعب دق ينيع ةرق تلقو

 ذودلاو ضرألا تابن اهيف ثيعي ةعدوم هيف يماظع كانه تلاق

 دوحلم ربقلا يف نم ةرايز يذه ةرئاز كّتعاج دق حورلا هذهو

 :يسدقملا ظفاحلا

 يبأ نب يلع نسحلا يبأ نب لضفملا مراكملا يبأ بجنألا نب يلع ،نسحلا وبأ

 يسدقملا ،يمخللا نسحلا نب ميهاربا نب رفعج نب نسحلا نب متاح نب جرفم ثيغلا
 بهذم يف الضاف أهيقف ناك ة بهذملا يكلاملا ،رادلاو دولوملا يردنكسالا لصألا

 ابأ ظفاحلا بحص ،همولعو ثيدحلا يف ريهاشملا ظافحلا رابك نمو ،كلام مامإلا

 دبع دمحم وبأ نيدلا يكز ظفاحلا ةمالعلا هبحصو ،هتبحصب عفتناو ،يفلسلا رهاطلا

 هيلعو .عفتنا هبو ،هتبحص مزالو ،يرذنملا هللا دبع نب يوقلا دبع نب ميظعلا

 ظفاحلا دشنأ امم ًاعطاقم يندشنأو ،أريثك ًاحالصو ،ًأزيزع الضف هنع ركذو ،جرخت

:هسفن روكذملا نسحلا وبأ



 كرتشملا يمايأ دع سأف يدلوم نم نيتس تزواجت

 كرتعملا يف لح نم لاح امو يتلاح يرئاز ينلئسي

 :هسفنل يندشنأ ،لاق اضيأ يندشنأو

 شغربلاو ثوغربلاو قبلا اهب ا نيلب تاءاب ثالث

 شحوأ اهيأ يردأ تسلو ىرولا يفام نشحلأ ةثالث

 :هسفنل يندشنأ ،لاق اضيأ يندشنأو

 اهيف نم كسملاب حارلا جازم ناك اهقيرب ييحت نم ييحت ايملو

 [٧٣٧]اهيفاوم وهو كاوسملا ةقثلا نع ه تيور ينأ ريغ اهاف تقذ امو

 كلذ نمف نيرخأتملاو نيمدقتملا راعشأ نم ريثك يف راس دق ،لمعتسم ىنعم اذهو

 :تايبأ نم درب نب راشب لوق

 كيواسملا فارطأ ةداهش الإ ربتخم ريغ أقير سانلا بيطأ اي

 :يردويبألا لوقو

 (ا")ذ يذل كارألا وغ ىكح ام ىلع اهقير نأ اهبارتأ ينربخأو

 : اضيأ ظفاحللو

 يكسبت نيعباتلاو هباحصأو لسرم ريخ نع روثأملاب سفن ايأ

 يكنسبت نأ اهنارين تحفل اذإ أامنهج باسحلا موي ادغ يفاخو
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 ةسردملاب اهب سردو ۔ ةيردنكسال ا رغثب مكحلا يف بوني روكذملا ظفاحلا ناكو

 رمتسا و ؤ ةيجاصلا ةسردملاب سردو ظةرهاقلا ةنيدم ىلا لقتنا مث كانه هب ةفورعملا

 ةنس ،ةدعقلا يذ نم نيرشعلا و عبا رلا ،تبىىلا موي هتدالو تناكو . هتافو نيح ىلإ اهب

 ةنس ،نابعش لهتسم ،ةعمجلا موي يفوتو .سورحملا رغثلاب ةئامسمخو نيعبرأو عبرأ

 لاجلا رسكو تفاللا نوكسو ‘ ميملا حتفب يسدقملا و . ة ره اقلاب ةئامتسو ٥ رشع

 مدقت دق يمخللا و 4 سدقملا تيب ىلا ةبسنلا هذه ةلمهم نيس اه رخأ يفو ‘ ةلمهملا

 .همركو هنمب قفوملا هللاو مالكلا هيلع

 :يفوتسملا نبا نيدلا فرش

 بوهوم نب كرابملا نب دمحأ وبأ حتفلا يبأ نب كرابملا تاكربلا وبأ نيدلا فرش

 ،يلبرإلا يفوتسملا نباب فورعملا ،نيدلا فرش بقلملا .يمخللا بلاغ نب ةمينغ نب

 نم دحأ ليبرإ ىلإ لصي مل ،مركلا عساو ،عضاوتلا ريثك ،ردقلا ليلج ،اسيئر ناك

 لكب هبلق ىلإ برقتو هلاحب قيلي ام هيلإ لمحو هترايز ىلإ ردابو الإ ۔ءالضفلا
 لئاضفلا مج ناكو ةقفان هيدل مهقوس تناك دقف بدألا بابرأ اصوصخو ،قيرط

 .هب قلعتي ام عيمجو .هلاجر ءامسأو همولعو ثيدحلا :اهنم ،نونف هدعب افراع

 ‘ يفا وقلا و ؤ ضورعلا و ةغللا و “ وحنلا و “ بلذأل ١ يف ارهام ناكو . هرف اماما ناكو

 اعراب ناكو .اهلاثمأو ،اهعئاقوو ۔اهمايأو ،اهرابخأو ،برعلا راعشأو نايبلا ملعو

 عمجو .مهدنع ةربتعملا عاضوألا ىلع هنيناوق طبضو ،هباسحو ناويدلا ملع يف

 يبأو يبنتملا رعش حرش يف ماظنلا" باتك هلو ،تادلجم عبرأ يف اخيرات ليبرإل

 نع هيف ملكت ،نيدلجم يف "لضفملا" تايبأ ةبسن يف لصحملا تابثإ" باتكو ،مامت

 هلو ،"ةعنصلا رس" باتك هلو "لضفملا يف يرشخمزلا اهب دهشتسا يتلا تايبألا

 داجأ ‘ رعش نلا ويد هلو .اه ريغو ردا ونو اريثك ابدأ هيف عمج “ شامق ابأ" هامس باتك

 :هرعش نمف هيف

 هسنجو ضايبلل الا نسحلا ام ٥ را رغ ٥ رمس كنع د خت `'ل
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 هريغ نم هضعب لتقي حمرلاف

 :اهب ىنغتي يتلا هراعشأ نمو

 اهترهس حابصلا ىتح ةليل اي

 ةليل تناكف اهب نامزلا حمس

 دساح نع ا هتنأو اهتييحأ

 ف_يهأ لئامشلا ولح يقناعمو

 ابصلا ثبع نإف الدتعم لاتخي

 يتبابص هيلع يب مجهت ناوشن

 هدخبو هراذعب يدي تقلع

 هسافنأ يترفز طلاخت مل ول

 انمض امل ليللا حابصلا دسح

 :اضيأ هلو

 مكبرقب تتضقت تاليل هللا ىعر

 هسفن نم هلك لتقي فيللا و

 هيخأب اهردب اهيف تلباق

 هيبذنتجمل اهب باتعلا َبذَع

 هيشي ثيدحلا الا هسه ام

 هيف ءيش لك ةحالم تعمج

 هرشب ا ضرعتم هةهمساوقب

 هييحتسأف يعرو يريو

 ه. نجأ اذو ه ابقأ اذ ه

 هيشاو ىلإ انب منت تناك

 هيعاد اننيب قرفف الظبغ

 [٨٣٧]اهاقسو ايحلا اهايحو ًأراصق

 اهأ يبلق لاق الإ سانلا نم

 هبرضف ،صخش هيلع بثوف ،هراد يلإ ئيجيل اليل هراوجب دجسم نم جرخ دق ناكو
 يف رضحأف ةعستم ةحا رج هتحرجف ،هدضعب ةبرضلا ىقتلاف 6هدا وف ١ دصاق نيكسب

 امب هعلاطي ‘ لبرلإ بحاص مظعملا كلملا ىلا بتك [“ اهف رصو ‘ اهبطقو . نيزملا لاحلا
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 ةئامتسو ةرشع ينامث ةنس يف ناك كلذ نأ نظلا بلغأو ،تايبألا هذه نم هيلع مت

 :يه تلايبألاو ،هخيرات يف ناكلخ نبا لاق اذكه

 خيرملا بجعتي اهلعف نم هتاوطس يذلا كلملا اهيأ اي

 خ وسنم `١ل و ا هرف خسان ال اهليزنت مكحم كدوج تايأ

 خيرات اهثيدح ركذ ءاعنش اهظمب تيلب امو كيلإ وكشأ

 خيرتتلا و ط متلا ترع دأ اميف ي ده اشو تدلو اهيف ةلرل يه

 :امهو ،نيتيب يمون يف تلمع :لوقي ناكو ،ادج عيدب ىنعم اذهو

 قنح انيلع هيدي أضعي رويغلا تابو اعيمج اتتبو

 قدحلا دأ وسب ىجدلا دأ وس ع ا دن ا ذ و )اسا رغ دون

 ناك ،صخش دي ىلع أمولثم هيلإ لسرأف ،عارعشلا ضعب لبرإ ىلإ لصو دق ناكو
 ةةريغص ةعطق هنم عطقي ،رانيد نع ةرابع :موثلملاو ،لامكلا هل لاقي ،هتمدخ يف

 نولماعتي مهنأل ،اذه شم اولعفي نأ ،نادلبلا كلتو ،قارعلاب مهتاداع ترج دقو

 دوجولا ريثك وهو ،موثلملاب ًاضيأ نولماعتيو ،ةضارقلا اهنومسيو ،راغصلا عطقلاب
 :كل لوقي بحاصلا :هل لاقو ،رعاشلا اذه ىلإ لامكلا ءاجف ،مهتالماعم يف مهيديأب

 نوكي نأ رعاشلا كلذ مهوتف ،كل حلصي أئيش كل زهجت ىتح ،اذه ةعاسلا قفنأ

 الماك الإ هلسرأ ام نيدلا فرش نإو ،رانيدلا نم ةعطقلا كلت ضرق دق لامكلا

 :هيلإ بتكف ،نيدلا فرش نم لاحلا مالعتسا دصقو

 لاثمألا برضت اقح دوجلا يف هب نمو ريزولا ىلوملا اهيأ اي

 لاله وهو دبعلا ىفاوف أنىح هلامك دنع متلا ردب تلسلأ
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 لاجآلا كنك لامكلا غلب هنأ الإ ناصقنلا هلاغ ام

 ،رعاشلا زاجأو ،قافتالا نسحو ىنعملا اذهب نيدلا فرش بجعأف :ناكلخ نبا لاق

 نيدلا فرشو ةئامتسو نيرشعو عست ةنس لبرإ نم تجرخ تنكو .هيلإ نسحأو

 دعب مث ، ةرازولا ولت وهو ،ةّيلع هلزنم دالبلا كلت يف ءافيتسالاو ناويدلا يفوتسم

 نيدلا رفظم تام نأ ىلإ اهيلع لزي ملو ،اهيف هتريس تركشو ،ةرازولا ىلوت كلذ

 يف لبرإ رصنتسملا مامإلا ذخأو “فاكلا فرح يف هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف

 هتمدخ نومزالي سانلاو .نيدلا فرش لطبف ةروكذملا ةنسلا نم لاوش فصتنم

 عبرأ ةنس لاوش نيرشع عباس يف ،لبرإ ةنيدم رتتلا ذخأ نأ ىلإ .كلذك ثكمو

 يف نيدلا فرش ناكف ،رهتشا دق ام اهلهأ ىلعو اهيلع ىرجو ،ةئامتسو نيثالثو

 ىلإ لقتنا .ةعلقلا نع رتتلا حزتنا املف ،مهنم ملسو ،ةعلقلاب مصتعا نم ةلمج

 بتكلا نم هدنع ناكو ،هيلإ لصي بتار هلو ،ةرفاو ةمرح يف اهب ماقأو ،لصوملا

 سمخل ،دحألا موي ،لصوملاب يفوت نأ ىلإ ،كلذ ىلع لزي ملو ،ريثك ءيش ةسيفنلا

 باب جراخ ةلباسلا ةربقملاب نفدو ،ةئامتسو نيثالثو عبس ةنس ،مرحملا نم نولخ

 ،لبرإب ،ةئامسمخو نيتسو عبرأ ةنس ،لاوش نم فصنلا يف هدلومو .ةصاصحلا

 ءافيتسالا ىلوتو ،ءابدألا ءاسؤرلا نم ]٢٣٩[ ةعامج هيف ناك ،ريبك تيب نم وهو

 .كرابملا نب يلع نسحلا وبأ نيدلا يفص همعو هدلاو لبرإب

 نم مالسإلا ةجح فينصت ،"كولملا ةحيصن" لقن يذلا وهو شالضاف همع ناكو
 كلذ ركذ دقو ،ةيسرافلاب الإ اهفنصي مل يلازغلا نإف ،ةيبرعلا ىلإ .ةيسرافلا ةغللا

 سيفنلا نب فسوي سمشلا هاثر ،نيدلا فرش تام املو ،هخيرات يف نيدلا فرش

 :هلوقب ،ماشلا ناكسل فورعملا يلبرإلا

 اكبصت مل كرصع درف كنأب ايانملا ترد ول تاكربلا ابأ

 يكبي نيلقثلا نيعأب هيلع صخش ٠٥ قف أزر مالسإلا ىفك



 :يلحلا نيدلا يفص

 بحاص ،يلحلا ايارس نب زيزعلا دبع نيدلا يفص غيلبلا حيصفلا بيدألا خيشلا

 ،يناعملاو .ةيبرعلا ةغللا ملع يف ننفتملا يفيرطلا ناويدلاو ،ةفيرشلا ةيعيدبلا

 ناك ،ةيبدألا رداونلا نم كلذ ريغو ،يفاوقلاو ضورعلا ملعو ،عيدبلاو ،نايبلاو

 اهنم اهيلع قبسُي نل ،تاعارتخا بدألا ملعل عرتخا ،هناوأو هرصعو هنامز دحاو

 ضورعلا نأ ريغ ."رخآلا عارصملا ميمت'و "روصنملا كلملا حدم يف روحنلا دئالق"

 ،دالبلا باج ،نيدلجم يف لخدي ،ريهشو ريبك هناويدو ،زيزعلا باتكلا نم هنأب

 دنع مهعم هردق عفتراو ،ةريطخلا مهزئاوجب يظحو ،رباكألاو هرصع ماكح حدمو

 يفص خيشلا تيبل هركذ عم ،قفلملا يف ةجح نبا خيشلا لاق “بتارملا يف مه نم

 :هتيعيدب يف نيدلا

 يمد عنم كاذ عم عطتسا ملو مهل مدع عم عمللا دوجو تنمض دقل

 تيب يف سانجلا عاونأ نم هريغ قفلملا عم رصحي نأ نيدلا يفص خيشلا نكمي ملو

 يف عقومو ،قنور هل نكلو ،عوقولا زيزع وهو ،هكلسم ةبوعصل ،مدقت امك ،دحاو

 نأ ريغ ، ماجسنالاو ةقرلا ةياغ يف نيدلا يفص تيبو ،هبيكرت ةوالحب قوللا

 ةةعنصلا نم نافرط هبذاجت ،سانج لك شّوشمل ًأاشوشم راصف .هيلع مكح فيرحتلا
 .ىهتنا ،قفلملاو فّرحملا هبذاجي نيدلا يفص تيبو ،هيلع اهدح قالطإ نكمي الو
 :أ رعش هتديصق علطم نسحأ ام تايبألا يفو

 يقتلن نيح يلإ ايحي نم انأ امف قرفتلا كشو لبق انيعدو يفق

 :ماجسنالا لكش ةيوبنلا هتيعيدب يف همظن ىلحأ امو

 ملقلاو نونلا يف رهاظ هلضفو اَبَسو ىتأ له يف ىتأ دق هركذف

:هلوق ،هذه ةيوبنلا ةيعيدبلا هتديصق يف ةغلابملا يف همظن بذعأ امو



 مه٥لا نم اناولأ كلحأ بهشلاو هتعلط عقنلا ليل حنج تلج دق مك

 دق مك :هلوقب ،لوألا رطشلا يف نيدلا يفص خيشلل ةغلابملا :ةجح نب خيشلا لاق

 كلحأ بهشلاو :لاق ثيح ،اهنم غلبأ وه امب داز نكلو ،هتعلط عقنلا ليل حنج تلج

 .مهلا نم اناولأ

 .هدئالق يف قترا نب يزاغل هلوق ذلأ امو

 ءاملا دوجو عم مميتلا كرت هتدجو نيح سألنلا تكرت ينإ

 تيب لكو ش ديرف اهيلع ام لضفلا يفف ةديصقلا يف هلوق نم ةسامحلا يف ينبجعيو

 :هلوق دصق تيب اهنم

 لطسقلا رابغ نم ًالالح تيسك لكجلا ماعنلاك بزاوشلا نل

 لبرسمو عردم لك نلمحي اسباوع جاجعلا للح نم نزربي

 لبسملا جاجعلا ليذ نم ردخلا يف اهنأكف ىلجت سئارعلا هبش

 [٠٤٧]لدنجلا تارك يف جلاوصلا لعف اهدارط دنع نهمئاوق تلعف

 لعت مل نإو اهرفاوح ابشب ةلهأ روخصلا يف مقرت لظتف

 لبدلا حامرلا مجأ يف د سألاك ًاسراوف ضيرعلا لآ نم نلمحي

 لقعم يفهسأب نمهنأكفف هبانجب عرشم لوح لاشتت

 لفحملا ردص شيجلا ردص ءايلع لا ةبترلا ردص تستلا ردص لاز ام

 لجرألا ناكم مهسوؤر تناك اوشم ذإ نساحم ونب هتفصنأ ول

 لفحج يف مهميعز ه ارت بحر لفحم يف مهبيطخ هارت اننيب

٣١٧



 هملعل ةادعلا برح هترطاش

 يبراقأ لازنلل ينتعد ابل

 مهبرقب شيعأ نأ ىتح تيبأو

 لَجحم رغأ موي يف تيفاو

 لئاص لوأ تنكف جاجعلا راث

 مهريبكو مهريغص لوقي ادغف

 يتلا ممألاو ءاروزلا ينكاس لس

 هماسحب اهصقن مّست ناك نم

 امدنع ةجاجعلاب عردت نم وأ

 يننأ ةكيرعلا ناسرف كربخت

 اهوحن لماوع انمساقت نكل

 ىدعلا اهب يلإ ترذن ةعيدبو

 اهنأكو اهب يفطل تلبقتساو

 يقتلت اذام ردت مل تنثنا ىتح

 تحبصأ ىتح دقحلا يلع اولمح

 مهمولأ تسلف يلتق اوبلطي نإ

 مل يتلا هتنانك ينأ

 لصنملا ناسل ينع مهال

 لزعمب بورحلا يف مهنع نوكأو

 لَجَحُم رغأ ىلع جايهلا ىشغأ

 لطصم لوأ تنكف مارضلا العو

 لعفي مل نإ لاق نميف ريخ ال

 لطسقلا رابغ اهللجو ترضح

 لزعأك حالسلا يف كاش لك أل

 يلمحا ليخ اي موقلا يدانم ىدان

 لوألا قيس دعب يلصملا تنك

 يل لعفلا ناكو هل ناك مسالاف

 لبقملا ينفغلا ىلإ ريقفلا رظن

 لمزملا ةروس ثلاثب تيقل

 يلوقم مأ يمراص عئاقولا دنع

 لجرملا يلغك مهرودص يفت

 لصني مل يمراص يف مهخيش مد



 ةليضف كلتو اهرتسأ يلام

 يعفرت كاذ لبق نم اودهاش دق

 يتمه تلاق برحلا اوراثأ امل

 الفلا ةيصان تيلف نيح نآلاف

 يتمهو ودعلا ينيزاحي ىحضأ

 ةبيجع كلو يكأردإ موريو

 يعنصا تئش ام كيو يلايلل لق

 همهم يف ةحيبص لك لظأس

 هتكرلذأ يننأب ودعلا بسح

 يننإو ةالفلا يف ادرف ريسأو

 ينمضو تبكر نإف رايدلا اوفجأ

 املسم ترسأ نأب نعمستال

 يقتاع يف يمراصو راذتعالا لام

 ىذألا ىلع تربص ول يرذع ناك ام

 ةدلب يف ثداحب تيمر اذإف

 يتينم دورو ىشخأ ال كاذف

 لجنمب ودعلا دصف يف رخفلا ام

 يلمجتو يكسامتو مهبرح نع

 لهجت مل نإ كيلع نامزلا لهج

 يقنت موجنلا ت

 لزعألا كامسلا ماه ىلع ولعت

 ه ٦ 2 ١ ى ` ٦

 لدجألا ديص روفصعلا كردي له

 يلعفا تئش ام مايلأللو يدعب

 لزنم يف ةيشع لك تيبأو

 [١٣٧]يلو امل هفو تيلو امل

 لفحج يف يميازع شيج دشح نم

 يلزنم اذه تلق مّهطملا جرس

 لوعف تلتق نأب تعمس اذإو

 يلتقم ىرسأ نود نم نكي مل نإ

 يللذتب يللذت دعب تيضرو

 لحراف وأ الاص كماسح درج

 لهنم بذعأ فتحلا دورو ىرأو

 يلتقم يعردف يلجأ اند اذإو



 تلبقأ يه اذإ ايندلاب تهت ام

 يصلطقا اهل تلقف تلصو ام كاذكو

 انلعل ةادعلا ديك ىلع أربص

 مهركذ قنور هيفو نامزلا ىنفي

 لبقت مل ١ ذا ىسأ ال و ي وحن

 يلص اهل تلقف تعطق الو أموي

 لوألا سأكب مهريخأ ىقسن

 لبشألا بوثو نم متيقل اذام

 لخبت مل مهفكأو ايحلا لخب

 لدنملا فرع هرفو صيمقلا ىلبي

 :هللا هزعأ يديعس وبلأآ ديعس نب ينيوت ديمحلا ديسلا تحدم دقو

 لصنملل هسفن لذبي ناك نم

 بجاو قح نهل فويسلا نإ

 يذلا لسألاب كادع سوفن لسار

 هدخ بضخي مدب فقوم يف

 رصقم ريغ ناريطلاب ماهلاو

 هلذب ةايحلا ىري نابجلا لتق

 ىضقنا اذإف تقوم مانألا لجأ

 لجعمل لجؤمب ىدرلا سيل

 لقعم يف هرورسب ىتفلا يضقي

٣٢ . 

 لخبي ملل هلامب ميركلا وهف

 لفحجلا ماه نهبجاول برضلاف

 لعشم رمج رحب بولقلا ىلصي

 لطسقلاب اهنيع لحكت سمشلاو

 لدجأ نم رفنتسم لدجأ نع

 لتقي مل نإ سكنلا تومي اموأ

 لجعم بثو هيلع مامحلا بثو

 لجؤمل لبجعمب الو لك

لدنج يف لَجم وهو توميو



 ىأر اذإ حالسلا لمح نم رذع ام

 براضم لك فيسلا دحب برضلاف

 لكأ نع لزعمب كاوه لعجاو

 لجحم لك ءادعألا ىلع جرساو

 لمجم ربه برض كل ىري ىتح

 قرشم هجو لالهتساب كاريو

 هماتق مامغلا ولعي كرعم يف

 اهبهش لسرت دجملا قفأ رودبو

 ةطخب باقرلا يف حضفي فيسلاو

 هبارضب هفيس ملظي ناك نم

 ىدعلا ردن نم فاصنإلا وذ مرقلاو

 تلبقام اذإ ىري عاجشلا نإ

 هماسح نّهيرتقب ناسحلا نعو

٣٢١ 

 للظظنحلا باعل ي رأ ٥ رغث نم

 لجرملا يلك هتشاشح يلغت

 لسعلاب نعاطم وهو فيسلاب

 لحكألا لصو عطقب لاصولا لصي

 [٢٤٧]لَجحم رغأ بهش ىلإ ىزع

 لضفي ىرجم لك يف ليضفت

 للمور تم لك ش

 لجرألا تحت ءادعألا مجامجو

 ليلألا ماتقلا تحت اهبضع نم

 لهجت ملل ايضللل ربانملا يهو

 لدعي مل همكح يف يذلا وهف

 لضعم برضب زرح نم نينضب

 لتقمل الت قم فويسلا همف

 لتقمب باعللا لس نإ هيلصي



 ىع ول ٣: ذلا مويلا ِ ىريو

 . ٠ ا ّ

- 

 ٩ ٠ ٠ ٠ ١ ا ا ١
 - يه

) 
 - ل

 ا باعك ىريو

 : لص ه

 ٥ ٠ ه ذخ ابذع رصنلا ديري

 لںم

 اسن ح افكلا ضخو

 امجامج 1 امح ركملا هلعنب ال ولط

 اهئامدب

 ةلال .
 جامج ماسحلاب قفي 1 اسحلاب امج اب ب ال نم

 , 3 . لزلزي . . `١ل .
 هل دادعل ال زنم نم

 هم امح قاي ابس ىب أ ماسحل أ ا الول

 4 در ١ ل . دأ هلا نأ ككافكو

 احمف
 م . ١ هب

 اتخمل
 ّ د لك ر

 ةلظلض

 دحوم لك هجو للهت د هبو

٣٢٢ 

٠- 
 | .

 س

 لع زملا توق ولَشلاو ىتفل

 ليَختمل ختملا اهرونب عاب : احشل | لا فرط

 ٠ . ٠. ١ ر

 لسرم لح رعب هلللظت نيع

 لودجلاك هعبر

 لقمل : ةئملا دبدحلا لمح ٥ رهظ

 لزعأل زعألا كامسلا ي ا يف اروط ةب ك ذ أ روط ًابخيو

 لبرسم ري | ذ هارتو

 لمنألاب هئادع ف 4 | ٤ < دج رح
 . | ا

 . س
 لزنم يع ضحم ذ هرسم

 ىلع اهمظعأ ذج قاسب ورمع

 ٤
5 . 

 ىلنجىل ١ ںع ء ضالا هب ىراو | أ
. | 

 لكيهل ١ له ١ ر ] اشا هب تبج

 لصفمو دحلا عفن



 ب هميازع تقر نمرذع ام هلب

 هبصع ىوري ىتف رد

 , دو . دع دونب تجرخ نأ لوقي هلا

 5 مل لفاحملا يف ةلاسبلا ركذ

 5 : ام ةلڵلذألاو ةزعألا نيب

 رعل لازهلا وه نابجلا 5

 : و ن ح هحص

 دفدفب نابجلا ندغلا يف

 هفكب ماسحلا 5

 ا 7 ىغولا ىلإو نابجلا يش السلسم ع

 بورحلا ىلإ هلإلا قلخ

 | و 7 راوطأ سانلا لعاف ,

 5 ب اورصاقتو اولواظطتف

 عاجشلا ركف ا لعف ىف مهسلا

 عمو ٥ ردق برت

٣٢٣ 

 لهست مل
_ 

 | لعل باعصلا ى ري هريغب

 لصحم ىظحي ا )كاملا - ) كل /

 مصخلا دبكأ يف : يلخدا | |

 ضافألا ىنبل [٣٤٧]لف 9

 ١ م ١ و رواسللا نيب لفحجل |

 صرع وذ مرقلا 9 - هل , زهي مل 5

_ 

 - ق شهب فرع ناعجشلل

 لقعمب عاجشلا ديبلا يف ت

 س
 9 « عاجشلا ,

 ا « مياهبلا نمو

 ي روطو امرك

 5 يمحلا لعفلاب لوطلاو

 يف سكنلا نابجلا ركف

 ء
) انسب مل نل و هلئاس هلطعر



 ةرخص انابج ىحضأ يذلا تيل

 العاف ينيوثالإ ىرأ الالأ

 يذلا لثم هسفنب حيحشلا نإ

 ةسامح يهف عبطلا ميرك اهذخ

 لا ةديصقو اهدنرف ترظن اذإو

 نكي مل ريخأ مكو ريخألا انأف

 مأ ١, ة ضامَّو ا دكأ هلا
 %١ غ مر

 لخنم لك تيل مياهبلا نمو

 لوقتملاب تسلو لوقأ امم

 لخبي ملل هلامب هادي تلخب

 لقيص سأب اهبراضم تلقص

 يل فاصلألاب تئش ام لق يلح

 لوألا نود لاعفألا حلاص يف

 لعشملاك اهئوضب ديدحلا رذت

 : زيزعلا هللا باتك نم داهشتساب اهعطاقمو رعشلا رحبأ يف يلحلا يفصلا هلاق اممو

 :ليوطلا رحبلا

 هاوهأ تنك نم نارجه ادب ليوط

 لعافم لوف ليعافم لوعف

 :ديدملا

 اسوبلا فاخ داذفنلاب نمشتم

 ذ ل تلداعا ءافم تالعاف

 :طبسبلا

 مهنه ادأ ينأ يلمأ يف تطسب

 إ_عف لعفت لعاف لعفت

٣٢٤ 

 هانففأ ربصتلاو يداؤف باذأ

 اس_۔وعتلا و دابلا و ١ ٥ رجه

 ىسوم موق نم ناك نوراق نإ

 مهنياعأ نل اسل لتقلا نم أفوخ

 مهنكاسم الإ ىري ال اوحبصأف



 : رفاولا

 دلدم يف ي رعش ظح رفا وو

 لوعف ليعافم ليعافم

 :لماكلا

 اميقم راصو انل رورسلا لمحي

 نلع 7 نلع .م نلع 7

 : ح زهلا

 :عافم

 : زجرلا

 ررحي ذإ نوزوملا زنجللا

 أعفت عقت عقت

 لمر نم هب لمرلا لمر ام

 لعاف تالعاف تالعاف

 :عيرسلا

 ميكحلا هاد

 لعاف لعفت أحفت

 :حرسنملا

 ١ ٣7 ر حب عي , ددل

٣٢٥ 

 دوسحلا و ي داحأل ١ مغ ل ىلع

 دوه موق داعل ١ دعب الأ

 اميركت ىرولا ريخ ىفطصملاب

 اميلست ١ وملسو هبلع ١ ولص

 سخلاو ناطوألا نع

 م . ح [ نأ <

 سمأل \ ل ن 2 ١

 رركي ىرولا نيب هعيطقت

 اوربصا اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ي لجملا 9 ى ذتج ملل ةذ آ

 يل رفغي نأ عمطأ يذلاو



 ١ ذ لعفت أحفت

 :فففخلا
 ه

 افغيفخلا اودشا تدرأ امل فخ

 :ع راضملا

 ارا يجايبانعرض

 تالعا ذ ل حافم

 :بضتقملا

 ابس ني ` بض تقا

 ى هأ ى هنح ثر دجم

 تداعا ذ لعف دنز 7

 :ب راقتملا

 يلصي ذا هل براقثت براقت

٣٢٦ 

 اولكن ىدهلا نع مهارت ابأ

 افيعض ناك ناطيشلا ديك نإ

 ى را < هب \ : دلو س أ

٠ - 
 أله ١

 ل ر و ي س

 ٨ مو ( <

 ح ذم س أَذلا ذ
 . ي

 9 أ و ر دخ هلل | و

 لمج ىعر نكي نأ هب اراهج



 ي أ٭أ ارا ذ تس : 7 : ل 9 7 ل 9 عف ل 9 !ذ ل 9 عف

 : ببخلا

 4 دلع ظ _ ۔ وهادش نمم هيلا راسي ذا رعشلا ببخ

 هيلإ نوعرهي هموق هءاج نلعف نلعف نلعف نظف

 : كرلا دتملا

 نيحلاصلا نم نوكي وجرأو نيحداملا ىدم هيلإ كرادت

 : طرسبلا علخم

 امبمع لزي مل هدوجو أ ميد ة امس أأ اذ ه 4٨ ا

 ا')أميلع لزي مل نم ناحبس لوعف لعاف لعقسم

 برحلل نيبحملا لاجرلا نم ناكو ،ةريثك تاياكحو ،ةريهش رداون يلحلا يفصلو

 باوج ناك هنأ الإ ،هرارق راد يهو ،دادغب نم ةلحلا هنكسم بهذملا يعيش ،لاتقلاو

 ام قوف ركذ ىلإ ةجاح الف ،عئاش هرعشو ،رايخألا قوس يف راعشأ عابتو ،رافسأ

 .رومألا ةبقاع هللو ،انه هل انركذ

 :يدزالا يريمحلا لميته نب يلع

 اهرعش قفنو ۔“ رباكألاو ءارمألا نم مهريغو بلالغلا ينب حدم ۔، روهشملا رعاشلا

 ينبل هحدم نمف ۔“ عنتمم لهس هرعش زثكأ و ،هدقو هظح عفترا و ،هرعش العو

 : بولغملا
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 قارهم نيعلاب ىرج مكح مد يأل

 ينكتهت قاوشألاو تابابصلا ضعب

 هقشاع ناخ بح لوأ تسلف

 تفعض نإف يتالاضف كاوق لمح

 يدبك نم نيبلاب اولزه املك يل

 ادغ بولقلا قابشا عطقي موص

 فلك نم لمرلا تابذع يلإ وفهي

 ارحس قفاخ قرب يبلقب يولأ

 ىرس مالظلا بيبالج يف فتخمو

 انل تابف يعالضأ جوع هتشرفأ

 هرزيم تحت ام ىلع قاطنلا لاج

 تقنتعاو لاحرتلا فزأ اذإ ىتح

 يدبك يفف هيغدص برقع تلبق

 ارصتقم نيرشملل دولا بسحت ال

 ىنغ تايناغلا َنكرف نإ ىنغلا امف

 هل قالخال اميف رمعلا قفنت ال

 هب نودمحي امع سانلا لفغأ ام

 قاثيمو دهع اننيب نكي ملأ

 قاوشأو تابابص يف كينكي

 قاشعو بابحأ كلبقو يلبق

 قامرإو تاشاشح هلنلمحت

 [٤٤٧]قارغإو قارحإ يعومد نمو

 قابشأ ميهلا بولقلل لهو هنم

 قاتشم لمرلا تابذنع ىلإ بلق

 قافخ هنم ميسنو ىوللا ىلع

 قالخأ ليللا بايثو ىجدلا تحت

 قاوطأو قاوطأ دعاوسلا نم

 قاسلاو قاسلا اهنم فل ةمض نم

 قانعأو قانعأ قرفتلا دنع

 قايرتو عسل هقير نمو اهنم

 قازرأ ءاضغبلاو تادوبلا ن

 قالبإ قالبإلا امف نقشع نإو

 قافنإ كنم نيع ةفرط لكف

 َقا وعأو قاوعأ دماحملا نود

 قاريإو داعرإ كنع أريالف



 مهل ىحرلا رمس ترجتشا اذإ موق

 اومعط ابل ايندلاب لخبلا طلخي ول

 مهرخفب تقاض اورختفا اذإ الإ

 امساو ليلخلاو يلعو دمحم

 اهل نيكرشملا روغث نأ كيفكي

 مهرمأب ذفني ملو موي رم ام

 مستبم نيفكلا مجسنم لك نم

 هترغ ءالأل نم قراوبلا ىشغت

 مكهجوأ و ءيش نم ردبلاو سمشلا ام

 ةدمحمو امادقإ ثللل ل ١ متحض ف - :

 بهذ مكيديأ نم كفني كفنا ام

 مكتتج لولطالإ هللا للسأ ال

 قافشإ قافشإلا نم حامرلا تحت

 اوقاذ الو اهنم اوبرش الو اهنم

 قافآ قالاب ديزول قافآلا

 قاحبإو بوقعيو مهنم ليع

 قالغإو حتف مهتيلوألب

 قالطإف قالطإو رسأف ربأ

 قارقر هيدخ يف ةورملا ءام

 قارب نوضوملا درزلا ىلع هجو

 قارخم هيفك يف فيسلا امنأك

 قارعأ هيطبس نمو يبنلا نم

 قارشإ قارشإللو ءوض ءوضلل

 قاديغ ثيغلاو هدوج يف ثيغلاو

 قازرأ قازرألاب ًلهنيو ادفو

 قالخأ نيدلل مكقالخأ نإف

 :هلوق ظ ي ريمحلا دمحأ باطخلا مامإ اهب حدمي ةديصقلا هذه ةعئارلا ه راعشأ نمو

 ةخ كباقن يفأ انيربخأ

 تنجو ىلع و

 أأا 5 . ةو ة ٦٦ذ .- ٣ 1 تنأ

 ذروو را ذلج ما يبه ذ

 . ٠ و : . ك ١ ر . . ١ آ . أ
 دروو ح ا 4 ىأ

 ٥ري `١ل هفلخ يف \ ٨٦ ۔ 4
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 ابرق دعبلل ناكف أفيط تزر

 رصلا الف مالملا يف تننفتو

 بجاولا نم سيلو دنه ينتلتق

 رلاو فقحلاو بيضقلل ةقور

 رح دربلا يف عيجضلل ةذل

 ثيللا ىلعا فيعض يبلق يلام الأ

 دقو ىلوم راصور ادبع ترص

 وقح ريغ ىللإ ينافتلا كنرغي ال

 تيباصت ام اذإ لزه يدج نإ

 ةب بحلا نم نكي مل اذإف

 ةبلاف باطخ بوطخلا نع فك

 هيدايأ ضيب ابباينأ ةق

 نم هيداوع تدع نإ لجر

 ناطلسللو بلق ريمألل ىتفو

 اخ نإف لهس دايقلا يف سلس

 نم ءايح يرجي هجو ءام

 دعسألاو غبت هادج يريمح

 انلا فرشلا ة حوبحب ها رب

 ٥هعب برقلاف كنم نا ک ذا كنم
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 ` رص ذص أ ن مه الو مرصب م

 ]٧٤٦[ ذ نه يلتق لحتس_ت نلأ

 ٥ هنو فدرو ف _ طع اهنم نام

 ذرب رحلا يفو هب ىلصتي

 كيتس _ م زجاع و ي وق

 هبع وهو هل ىلوم يمعذزب تنك

 : ه ز ىأ رف 7 تبغ رف | _ ة

 ذ __ج+ ي ازه نإاذفالإو

 ق

 ١ د 4٨ ذم ي اذف ةوبرص يخأل

 هعس سحنلا و نغ أ ميعن س

 در يه و ا بيبابنأ تح__نأف

 ذعب للم قبي ملهلابآ

 ذ نزةفالخللو نيع - . . .

 ذنرفلا يف رشملا يف ءيش نسحأ

 ل -
 ١ >م و ١ >م و ١ >م ا ٩١١١
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 هادمو هنم راحبلا ضيف نيأ

 راق ولو هنم ديمحلا دبع مذ

 لصلا دمحأ ابأ اي فيسلاب تخ
 هيلإ ناصحلا حرس ردب تنأ

 هتيراب نإو شويجلا ىلع ريمأو

 املا نم دفر نادفر يدنع كل

 تراث كل لمانأ ينترطمأو

 ايندلا ضرع نم يدل تابهو

 :ارعش ،يمشاهلا يمطافلا هللا دبع حدمي ًأضيأ لاقو

 رامخلا ءاد رمخلاب جلاعت ال

 اديعلا قطنتساو ناندلا يف ام لخ

 ريطلا ةمغن وأ نايقلا تامغن

 وعلاو لجحلا ةنر يف حور يأ

 امساب برشاو كيف نع اهفرصاف

 اهيقي ةلهألا يلعأ ءاشر

 أكلا ةلوانم هفك ترفصحعح

 رومخم وهو ه تهبن ميدنو

 دقو مايصلا عدو دقف مق
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 را ذر رأ ذ ع افطإ لاحمف

 راتوألاةعغن وأ ءافش

 رامزملا 4 ذ رب تد مأ ل

 رامخلا ةرمخ نم الحأ كع

 رانزلا ةقد يف هنم رصنلا

 رامقألا يف بورغلا سومش

 راوسلا يف هتارس تبدو س

 راقعلا سأكو ىركلا سأكب

 رالظفإل ١ مداق دوعلاب رشب



 نينول تاذ ةلومشم اه ردأ و

 اهقنعو جاجزلا ةقرز تغبص

 زألا حدقألا يف قارورلا اهنم لس

 اهنم ىرس ميسنلا لولو املك

 حارلا ةركبم يف شيعلا امنإ

 لفأب الهأ تضق هلل ردب ريغ

 هولهأو يبنلا رجاه املم

 مش امف ًأسيق راغصلا فختساو

 رألا يفو رايخلاب سانلا يف انأ

 دلا يف ةحور تبرتغا ام اذإو

 هللا دنعو تنك ثيح هللا كراج

 ٥رو بوطخلا بان ينع لف

 الا ددؤس_لاب هتداوس كلم

 اس امو الفط لويهكلا بيش مأ

 افوخو أبح بولقلا غلم وه

 ةنفجلاو دقلا دوسأ ضرعلا ضيبأ

 متي ملسلاو هنع برحلا نمضي
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 را رفصا ١ و را رمحال ١ نم

 [٧٤٧]رانلجلاو راهبلا نولب

 راضلا بوذك ةلوقصم ره

 راطعلاةراف نم ىكذأب

 راكبألا بعاوكلا يديأب

 رادب اراد تخب وأ منم

 راصلألاب شيرق اوعاب

 راغصلاب ا ونأ الإ فنأ ب

 رايخلاب يتبحص يف اوسيلو ض

 راوكألاو حورسلا نيب ةلح

 راج ربكأ هللاو يراج

 رافنلظألا ملقم ينع رهدلا

 رازنو برعي تاداس خذ

 راذعلا كسم هيضراع ىلع ل

 راصبألاو عامسألا ءلم وهو

 رازلا ةرف ش ر محم

 يراوحلا متي هفيس نمو لفطلا



 ددؤسلاو قلخلاو قالخألا يوبن

 فرطلا فع رئامضلا فع يمطاف

 يلعو دمحم يف قرخغُس

 ماتيألاو لمارألا تبنت لبج

 هنم ةهيركلاو برحلا دهشي

 ١د_بع ةحار تثغتسا أم ىتمو

 روصنم اي مساق نب مساقلا ابأ اي

 هللا اهصخ ةحود نم نصغ نصغ تنأ

 متام كعوض رودبلا ترعأ ول

 ليق املالإ راطخألا ت كرام

 الإ تلنام تلنام يرمعلو

 ايعأ سانلاك تلعج ام اذإو

 مجلملاو جرسلا ةلحن يف يمه سيل

 ريطاتقلا فعض تبرطعأ يلأ ولو

 ةدشلاو يهنلاو رمألا يف مكنم انأ

 وعألا لسن نم تابرقملا يدنع
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 ١ >نذأأ ى درط يد هلاو
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 رازالا ف ح ناس أأا ف

 را رطلا ر هعجو ليقع 3

 اامذ أأ ٨ اذم 4 أأ
 ي ز ذ َ

 را ذلا وذ 4 ك ي ذ ي

 را رد ه مب دب ت ٦اخ هللأ

 راربألا ةسكئألا نباي

 رانللا بيطو ىرثلا بيطب

 رارسلا دنع متام اهيلع

 راطخألا يف راطخألا ولع

 راجنلا برحب ترذأ برح دعب

 ل

 رانيذلاك سلفلا ام الكو

 رادقو حلاص نيبام قارفلا

 رامخلا ون هنأ ول مكنم

 راطنقلا يف راطنقلا دعب

 را ةتغالاو ماقتنالاو

 را وال | ي ذ انأ ب نحرمي ج

  



 راقع و قطان نم يل تماص نم مكف يلاح تربتخا ام ىتمو

 [٨٤٧]راعشألاب راعشألا عيب يشولاب يشولا كتعب ذإ يريغل ام

 راغش_لا ح ا كن ح ا كنلا لهأل نيدلا يف ةع ورملا و صقنلا نمو

 نيتسو نامث ةنس ۔ ةياغلا هذه ىلا دوجوم ةنا ويدو 4 ريثك رعش لمبته نب دمحأل و

 .هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ،ريبك ناويد وهو ،فلأو نيتئامو
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 عب ١ رل ١ ع زجل ١ سرهف

 ةحفصلا _ عوضوملا
 ................................ يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس

 ................................. يدنكلا ديعس نب دمحأ نب ديعس
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 ١٩٨ ...... نافلخ نب انهم عرولا ديسلا
 ٢٠٠ ................. يصورخلا سيمخ نب دعاج نب رصان دمحم وبا

 عباسلا بابلا

 ةيمالسإلاو ةيلهاجلا مهئارعش ءامسأ ركذ يف

 قيفوتلا هللابو .مهنع انملع انيلإ لصتا ام ىلع

 ٢٥٢ ...... ................................................ [سيقلا ؤرما]

 ٢٥٢ [نالجعلا هللا دبع نب دهف]

 ٢٥٢ [نابعش نب ةلمرث]

 ٢٥٣ . [سوأ نب بيبح]

 ٢٥٧ .................................................:[يعا لخلا يلع نب لبعد]
 ٢٦١ ل :[ةَزع ريثك]

 ٢٦٥ .... [يرتحبلا]

 ٢٧٩٠ يبنتملا بيطلا وبأ

 ٣٣ .... ىمتاحلا

 ٢٨٨ ل يسلدنألا ئناه نبا

 ٢٩١ ةنيثب ليمج

 ٢ ! يبلهملا ريزولا

 ٢٩٥ ل ريهز نيدلا ءاهب

 ٢٩٩ ل ءافرلا ىرس

 ٣٠٠ يريظحلا يلاعملا وبأ

 ٣٠٢ ... يراصخألا ديز وبأ
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 د يلحلا نيدلا يفص

 عوضوملا

 ........................ يضذزفلا نبا

 ..رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع

 .................... لضافلا يضاقلا

 ل نجلا كيد
 يسدقملا ظفاحلا

 ....... يفوتسملا نبا نيدلا فرش

 يدزألا يريمحلا لميته نب يلع
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