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 يربعلا دمحم نب هللادبع نب ديعس /روتكدلا ملقب

 : يربعلا دشار نب سيمخ خيشلا ةمجرت : الوأ

 : هبقلو هبسن

 نب دشار نب دوعسم نب ديعس نب دشار نب سيمخ خيشلا وه
 نب ىسيع نب رمع نب دشار نب نارمع نب ىسيع نب رمع نب سيمخ

 ءاربغلا يذب هسفن بيقلتو ،ءاربغلا يذب هسفن بقلو ؤيربعلا نارمع
 ثيح ‘نيربتعملا ةرصبت باتك يف يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا هحضو

 يريعلا.... دشار نب سيمخ يلولا يضرلا دهازلا ملاعلا خيتثلا وه" :لاق
 ىلإ ابستنم وأ ةعانقو اعضاوت ءاربغلا يذب هسفن بقلملا ،يوارمحلا

 ."ءاريبغلا وأ ءاربغلا ىمست اهنأ ىلع نامع

 يف كلذ ركذف شهتابطاخم يف هبتكي ناكو ،اذه هبقلب رهتشا دقلو
 ءاد نم بولقلا ءافش" :هامس يذلا اذه هباتك نم نيسمخلاو عساتلا ركذلا

 بستناو 0 ءارمحلا نكس يذلا 0 ءاربغلا يذ مكبحم نم ) : لاقف "بوركلا

 رخألا رشعلا نم موي لوأ يف 0 ءارهزلا ةعمجلا يف هبتكو ، اربع ينب نم
 . ( ةرجهلا نم فلأو نيتئامو نيسمخو سمخو لوألا ىدامج نم

 : هدلوم

 نب ميهاربإ خيشلا لوقي ؛ ءارمحلا دلب هنطو يف (هللا همحر) ةلو



 ام ىلع هارحتأ ام ىلعو .0 هتدالو خيرات ىلع فقأ ملو ) : يربعلا ديعس

 ةناملا دعب نيعستلا نيبو اهنيب ام يف وأ نينامثلا رمغ يف نسلا نم هغلب

 . ةيوبنلا ةرجهلا نم ( فلألاو

 ءاضقل اجراخ ةفرتشملا ةكم يف ديعس نب دشار خيشلا هدلاو يفوت

 هدلاو نع كلذ ركذ ثيح دوعسم نب ديعس خيشلا هدج كلذكو ،جحلا ضرف

 .جحلا دصق يدج نأ يل يكح دقو) :لاقف رشع سماخلا ركذلا يف هدجو

 مهجح نم اوعجر سانلاو مسوملا هيلع قلتغاف ةلعلا هذه هب تلزنف

 .هدي يف ام بهذف ،ةنسو رهشأ ةتس ثكم يدجو ،رهشأ ةتس يف ةعرسب
 همزل يبأ كلذكو نويدلا هيلعو 0‘سانلا ىلع الك يقبو ‘هدنع ام لقو

 هباحصأ هكرتف ،يردجلا هب لزن ةكرابملا ةعقبلا لصو املف جحلا ضرف
 يف ناك ام عيمج بهذف ،ةكم يف جحلا موي يبأ تامو }ةفرع ىلإ اودصقو

 هلعل نكلو .ةجحب هيصويل هباحصأ نم دحأ رضحي ملو لاومألا نم هدي
 تامو هتيدأتل دصقو جحلا همزل نم :رثألا يف تدجو ينأل ؤهللا دنع ملاس

 ىلع ضرفلا هنع طحني هنإ :ليقف .جحلا ةضيرف يدؤي نأ لبق هقيرط يف
 .(هدصقو هتين

 : هتاشن
 .ملعلا بلط يف دهتجاو ةجو ،ةكرابم ةبيط ةاشن سيمخ خيشلا أشن

 نب يدع نب ناميلس خيتثلا الإ ،هدلب يف ملعلا لهأ نم ادحأ كردي ملو
 هليمز ناكو كلفلا ملع ىلإ الايم ناكو ‘هابص مايأ يف هكردأ ثيح دمحم
 .يناهبتلا ريمح نب دمحم نب رصان نب يلع خيتثلا هيف

 : ةيعامتجالا هتايح

 مهنم جوزتو }ماير ينب لبج يف ةجيرتنلا دلب هرمع ءانثأ يف نكس



 نزحف ‘نييرقصلا ةربقم يف اونفدو ێاهب اوتام مث دالوأ كانه هل دلوو

 نب يلع خيتشلاك ؤلضافألا نم هناوخإ هل مهاثرو ،مهاثرو اريثك مهيلع

 نمو ‘ءارمحلا هدلب يف ناك هثكم رثكأو ،هباتك يف يثارملا ركذ دقو رصان

 .نامع ءاملع رباكأ نم دعي يذلا دجام خيشلا ءارمحلا دلب يف هدالوأ

 ءارمحلا جلف ةلاكو ىلوت دقف ؛ءارمحلا هدلب يف ماهملا ضعب ىلوت

 ةلاكول هوراتخا متلقو) :لاقف نيسمخلاو عساتلا ركذلا يف كلذ ركذ ثيح

 .(هتنامأ لبق نم جلفلا

 هللا يضر ،يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا ةمالعلا رصاع

 نيملسملا ءاملع نم هيدل عمتجا نم عمو هعم روضحلل هبلطو .هنع

 خيشلاو ناهبن يبا نبا رصان خيشلا رصاع امك .قاتسزرلا دلبب مهنالضفو
 .يدابعلا يلع نب رماع خيشلاو يصورخلا سيمخ نب دعاج

 : هخويشو هتالحر

 خيتشلاك اهئاملع نم ذخأيل ؛ىوزن ىلإ ملعلا بلط يف رجاهي ناك

 خيتشلا نمو .،ءاملعلا نم هرصع يف ناك نمو يدابعلا يلع نب رماع

 يضر يصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ ليلجلا ةمالعلا
 هدلو نعو هنع ذخأ دقو %&صورخ ينب يداو نم ءايلعلا دلبب هنع هللا

 .هللا همحر ناهبن يبأ نب رصان ملاعلا خيتنلا

 : يصورخلا دعاج نب رصان خيشلاب هتلص

 سيمخ نب دعاج نب رصان ينابرلا ةمالعلا خيشلاب هتلص تقثوت

 .ةنسح ةبحص هعم هل ناكو }‘هتبحص يف جحلا ةضيرف ىدأو ‘يصورخلا



 نيبو هنيب تابطاخملا لدتو ،ناهبن يبأ ةمالعلا هدلاو عم هل تناك امك

 ةوق ىلع بولقلا ءافش هباتك نم رشاعلا ركذلا يف ةدراولا رصان خيشلا

 .امهنيب ةبحصلا هذه

 : هتدابع

 نب ميهاربإ خيشلا لوقي ،رفوألا ظحلا داروألاو ةدابعلا نم هل ناك

 ركذلا نع رتفي ال ناك هنأ دجام خيشلا ةمالعلا هدلو ينثدح":هنع ديعس

 عقريف .لاع حطس قوف رحتملا تقو يف ىري ناك هنأو 0نآرقلا ةوالتو
 يف كلذ لعفي ةالصلل اوظقيتسي نأ سانلا رمأيو ظعولاو ركذلاب هتوص
 نم اطاسب هرهظ ىلع لعج ديدش درب تقو ناك اذإو ‘هريغو ناضمر

 ."رعش

 : هتافو
 ماع لوألا عيبر نم نيرشعلاو ثلاثلا موي سسمشلا لاوز دنع يفوت

 عم ةتجلا هنكسأو ‘هنع يضرو ‘هللا همحر ‘نيعبسو دحاوو نيتنامو فلأ

 .نيمآ ،راربألا هئايلوأ

 : هيلع ءاملغلا ءانث

 يف 0٠ يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون ةمئاعلا خيشلا هنع لقن

 . (_ " نامُغ لهأ ةريس يف نايعألا ةفحت " : هباتك

 : (بوركلا ءاد نم بولقلا ءافش ) باتكلاب فيرعتلا : ايناث
 . ةحفص )٥١١( يف عقي طوطخم نع ةرابع يه . تعبط يتلا ةخسنلا

 )١( ص . ! ج ؛ يملسلا ديمح نب هللا دبع خيشلل 0 "" نامع لهأ ةريس يف نايعألا ةفحت " : باتك ١٧٠ .

 ٩ ٢٣٥ ! :ةنس .ةماقتسالا ةبتكم ١٤١٧١ه/١١٩٩٧١م.



 .نوسمخلاو نماثلا راكذألا اهيف دجوي ال ثيح ‘صقن اهب ةخسن يهو
 يف اصقن كانه نأ امك ،نوتسلاو ثلاثلاو نوتسلاو يناثلاو 0نوتسلاو

 نوكت امبرو .ةلماك ريغ اهشماوه يف رطسألاو ةخسنلا هذه تاحفص

 نم ةروص دجوتو .ةريخألا تسيلو اهخسنتسا يتلا ثالثلا خسنلا ىدحإ
 راشتسملا يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب ةخسنلا هذه

 ءارمحلا فقو ةبتكمب ىرخأ ةروصو ،ناطلسلا ةلالجل ينيدلاو يخيراتلا

 يضاقلا خيشلا ةثرو ةبتكمب اهلصأ دجوي امنيب ،ءارمحلا ةيالوب ةيلهألا

 ةيقب عم اهتنراقمب الإ اهقيقحتو اهلامكإ يتأتي الو ‘يربعلا دمحم نب كلام

 ةخسنلا هذه يف ةينآرقلا تايآلا تجرخ اذل ؛اهروهظ دنع خسنلا

 ناك اموأ نيسوق نيب ناك ام هنأ امك .ةجرادلا تاملكلا ضعب تحضوو

 .صنلا يف وأ نيوانعلا يف ءاوس ‘عباطلا ةدايز نم وهف طخ هتحت

 : باتكلا اياضق
 كلفلاو بطلاو فرصلاو وحنلاو ةقفلا يف هتاراتخم نم هيف عمج

 خيراتلاو ريسلاو رعشلا راتخم نمو ؛رداونلاو مكحلاو صصقلاو كولسلاو

 .(بوركلا ءاد نم بولقلا ءافش) هامسأ اديفم اعساو اباتك ناكف ؛كلذ ريغو

 : باتكلا هفيلأت نم فدهلا
 "لوألا ركذلا ةيادب يف لاقف باتكلا هفيلأت ببس سيمخ خيشلا ركذ

 يف نآرقلا ءعىرق نإ ،نامزلا اذه لهأ ترظن دق ينأ "ناوخإلا اهيأ اوملعا

 .راهجإلاب رثألا ءاملعلا (ا)اوركذ نإو .مهنكاسم ىلإ هنع اورفن مهسلاجم
 ةغللاو وحنلا لهأ اوقطن نإو رافسألاو ثرحلا يف ثيدحلاب مهيلع اوبلغ
 مهعم اوعجس نإو . رامحلاو ريطلا مالك اذه اولاقف عيدبلاو فرصلاو

 ةغل ىلع . عمجلاب دارفإلا هقح يذلا لعفلا دروُي . باتلا مظعم يف فلؤملا ةقيرط هذه )١(
 . ( ثيغاربلا ينولكا ) ةغلب نييوحنلا دنع ىمست
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 راحف . رابكلاو راغصلا نم سانلا اوعرسأف تاوصألا مهتبجعأ 0 راعشألاب

 نم يل ادعاسم نطولا يف دجأ ملو 3 رثألاب يظفح ةلق نم ركفلا يبلق يف
 سفن لكل هيف تفلأو 0 روسلاك هأرقأ امالك تعمج مث ، رصبلاو ملعلا لهأ
 لالجلا يذ يبر ءامسأ ةوالت ببسب يل هللا حتفو 0 مالكلا نم يهتشت امب

 . ( .... مالسإلا ةضيب ىلإ تدصقو 0 ماركإلاو

 باتكلا ةءارقل سانلا قيوشت لجأل ناك فيلأتلا ببس نأ ودبيف

 . هنم اولمي ال ثيحب هنونف فلتخم نم ةدافتسالاو

 : فيلأتلا ىف هتقيرط

 امهنم عفنأو عسوأ هنكلو ‘(ةالخملا) و (لوكشكلا) طمن ىلع هفلأ

 دقو ،علاطملل ادج ةديفم سراهف هل لعجو ‘انسح ابيترت هبئر دقو ،ريثكب
 .اهلبق امم عسوأ ةخسن لك تناكو ‘تارم ثالث هخسنتساو هنسحتسا

 يف هللا همحر يملاتسلا نيدلا رون هنم ذخأ دقو .ةريثك مهارد هيلع فرصو

 فلؤملا ىلإ تلسرأ املو ثًريثك ائيش نايعألا ةفحت نم يناثلا ءزجلا

 ام عم ةبنجلا نم بارعألا اهذخأ ديلجتلا دعب ىوزن نم ةريخألا ةخسنلا

 دنع ةيلبعلا ىمسملا عضوملا دنع قيرطلا نم اهلماح عاتم نم ابهن هوذخأ

 ام ىراصق يه اهنأل ؛اهباهذ ىلع سيمخ خيشلا نزحف سراد جلف سأر

 نب فيس خيتشلا نم بلطف ،فونت ىلإ بهذف فيلأتلا كلذ يف هعمج راتخا

 كنلوأ دي نم اهدر يف هل عفشي نأ ماير ينب ريمأ ؤيناهبنلا ناميلس

 باتك درب مهايإ ابلاطم ةنبجلا خويش ىلإ ينتاهبتلا ريمألا لسراف 0نيبهاتلا

 عجرف ‘فيس ريمخلا نم ًاناسحإو هللا نم الضف املاس هيلإ ترف .خيشلا

 . ةدوقفملا هتخسنو ةدوشنملا هتلاض درب ارورسم اركاش هنع
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 : فيلأتلا ىف هبولسأ

 انايحأ عجسلا مدختسيو نف ىلإ نف نم لقتنيف ؛اقيوشت هبولسأ ناك

 لب ،مالكلا ماوعلا مهفيل ةيماعلا ظافلألا ضعب مدختسي ناك امك } هبولسأ يف

 ينولكأ ةغل رارغ ىلع ءارمحلا هدالب يف ةجرادلا ةغللا مدختسي هنإ

 رهاظلا مسالا عم لعافلا ىلع لادلا ريمضلاو لعفلا دروي ثيح ،ثيغاربلا

 مث) : لاقف رشع عساتلا ركذلا يف هباتك يف كلذ ببس ركذ دقو ؤلعافلل
 نم لومعم اذه :هل تلق ‘؟كرهظ ىلع هتلمح يذلا قالعملا اذه امو :لاق

 هنم اوذخأ املف ،ديعلا يلايل يف محللا ءاوشل ةيهافرلا لهأ هولعج نبللا

 اهيلإ عجري ال يتلا ةطقللا لثم اذه تلقف ،تابارخلا يف هوتلفأ محللا

 ملكأو ،بلقلا ةيلست اهيف يتلا سيطارقلا هذه هيف تلعجو هتذخأف ،اهبحاص

 نم نيقباسلا ةحاصف ىلع ال مهنامز يف مهتغل ردق ىلع برعلا اهب

 .(مهفالسأ

 ةيلايخو ،ةظعلاو ةربعلل انايحأ ةيعقاو تاياكحو اصصق بتكي ناكو

 .ةياورلا وأ ةريصقلا ةصقلاب اههبشأ امو ‘ميلعتلاو داشرإلاو ةيبرتلل انايحأ

 يف لاق ثيح ‘هليختي بحاص نيبو هنيب راوحلا ةغل هباتك يف هبولسأ ناكو

 .هقيرط يف رصان خيشلا بلق ةيلست ىلإ ثيدحلا يف انعجر) :لوألاركذلا

 املف }اوشح هيف تلعجو هترظنو هتعمسو هتدجو امم ثيدحب هملكأ تمقف
 .يسفنب هتعرتخا ينم هتعمس امم ريثكف : هل تلق شهفيلأتب ينرمأ هعمس

 امم زئاج وشحلاو 0نآرقلا هب قطن دقو .زئاج معن :لاق ؟هبتكأ نأ زوجي

 دحاولا هللا لأسأو راحسألا تقو يف ركفأ تلعجف ‘باوصلاو قحلا قفاوي

 هيف تلأس اميفو رابخألا نم هتيور امبو هفيلأت عمج ىلع يننيعي نأ راهقلا
 كلفلاو نادبألا ملع نمو راعشألاو رثألا نم هيف لعجأو راربألا ءاملعلا
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 هلعجأ مث } رارشألاو رايخألا ريبدت نم ينامز يف ترظن اممو 0 راودلا
 لثم مهيلع رمت ةصق هرهاظو . نيعمتسملل هتدئاف رهظت ىتح ةكيبس
 نيلوذلا ءاملغلا نع ملع هنطابو . نينبلاو ءاسنلا بلجت اهنأل ؛ نيثدحتملا

 حلاص 0 "" بوركلا ءاد نم بولقلا ءافش " : باتكلا تيمسو 0 نيرخآلاو

 هتلعجو 0 بوبحملا تاوهشل كرحم هعامتساو هراكذأ ‘ بولطملاو بلاطلل
 . (باوجلاو ةلأسملا يف يندعاسي بحاص ةروص يف مالكلا جارختسال

 اذه دروأ ينأ لصفلا اذه يف تركذ ) : يناثلا ركذلا ةياهن يف لاقو

 مسا هيف انيبم الاثم لصفلا اذه تيتأو . هلئاسأ لجر ةروص يف باتكلا

 : لاقف ؟ كمسا نم : هل تلق يذلا وهو . هلئاسأ يذلا لجرلاك هلعجأ يذلا

 ضعب يف دروأ كلذكو 0 ةروص الإ ةقيقحلا يف كلذ سيلو 0 ءاريبغلا وذ انأ

 عضاوملا ضعب يف نوكي دقف ؛ وه نم نيعم ريغ دحأل تالاوس صصقلا

 ناعم نم ةروصلاو يقيقحلا نيب فراعلل حصي امم هتلعجو 0 ةروص

 . ( مالكلا
 وهو . هيف هتلاض بلاط لك دجي هارق نمل عتمم باتيلاو 0 اذه

 يف نف ىلإ نف نم هيف كب فوطي . ملعتملاو يماعلا هارقيل هيف مءاو باتك
 . قفوملا هللاو هب انعفني نأ هللا لأسن . مولعلا ةفاك

 يربعلا دمحم نب هللا دبع نب ديعس /روتكدلا ملقب
 ( سوباق ناطلسلا ةعماج )
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 تاعوضوملا سرهف

 بطلاو كلفلا يفو 0بلقلا ةيلستل ثيدحو ‘عرشلا نم لناسم ركذ ۔١

 جورخلو ،حورجلاو حورقللو ريساوبلل ءاودو ‘0نيلجرلا قاقتشال
 ءاودو ،نطبلا دود لتقي املو 0قالسلاو برجلاو ةكحللو .ةدعقملا

 ثالثو ‘ردصلا ةطلو بارتلا لكأل ء اودو .ةناثملا ةاصح جورخل

 .ايؤرلا يف لئاسم
 نم ظفحلل هيفو هبلط ىلع ثحلاو 0نيملعتملاو ءاملعلاو ملعلا يف ركذ ۔٢

 .ةباتكلاو ةءارقلاو ةيودألا

 . هركمو هناوعأو سيلبإو .هباحصأو همدخو لقعلا ركذ ۔٣

 هيلع يحولا لوزن يعدي نم ىلع درلا يف نب رصان خيشلا باوج ركذ ٤
 .هللا لوسر دعب

 .هل تايوقملاو عامجلاو ،جيوزتلاو ،نيدلاولا قحو ،ناسنإلا قلخ ركذ ۔٥

 .نيجوزتملل ربصلاو ،هبادآو هتمدخ يف لامعألاو .هل ةباتكلاو

 قالخأو !اهريغو ىثنألا نم بنقلا يف هركلاو ضخغبلا لوخد ركذ ۔٦

 نهتاوهش يفو ؤنهيلعو نهل ءاسنلل بجي امو .هبلقتو نينجلا
 نهرزوو نهروجأو ةنيسلاو ةنسحلا نهقالخأو شاهكيرحتل ةيودألاو

 ضيحلا ركذو .شاهناودو لمحت ال يتلاو لمحلاو ؤ‘نهناودو نهنادو

 . نهجاوزأل نهنم بجاولا بدألاو ،هتابثإو نينجلا طقسو شهعطقو

 ركذو .ماسجأل ١ حالصو .راصتحالاو ‘ناقتحالاو ‘ بطلا يف ركذ ۔٧

 .ةعمجلا ةالص هيفو .رماع خيشلل ة ديصقو ‘ نيحلاصلاو ناعجشلا

 داهجلاو لقعلاو ،دحلا ةمالسو ‘ءاسنلاو باودلا حكانو .ءادهشلاو

 . بوبحم نب دمحم خيشلا لوق نم نيملسملا حدمو
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 عجولو ؛‘مظعلا رسكل ءاودو .ءاسنلا ةديكمو ؤ‘نزحلاو حرفلا ركذ ۔٨

 ،© سارضألاو ةثللاو ،رانلا قرحلو ‘ءاملا حردو ؛ممصلاو ؤعداخلا

 ،ءاسنلا ةقفن و ،ناسناإلا نمسي اممو ‘توصلاو بلقلا ةوقل ءاودو

 ثيدح مامتو ،محرلا قييضتو .ةءابلا ةوقلو ‘لمحلا حرطل ماكحأو
 .ةأرملاو لجرلا

 برضو حارجلل ةيودأ هيفو 0 لقعلا لهأو ‘لهجلا لهأ رابخأ ركذ ۔٩
 .طايسلا

 عبس نهو ىراصنلل رصان خيشلا تاباوجو ‘تنعتملا ملاعلا ركذ ٠-

 .لناسم

 ءةالصلاو مميتلاو ءوضولاو ،دوقفملاو بناغلاو ،هلزانمو رفسلا ركذ ١-

 .ناهبن يبأ ةلاسرو ؛ةباحصلا هيف مظنو ،ةيبصلا ماكحأ يفو
 .ةعومجم عرشلا نم لئاسمو ظفحلل هيفو ‘نيملسملا نم تاباوجو

 هتيودأو ماذجلا ةلعو .ێاهتيودأو اهللعو ةءابلاو ،جورفلاو ءامدلاو
 .همسوو

 مايصلاو شمارحلاو لالحلاو شاهتبساحمو سفنلا خيبوت يف ركذ ٢

 ركذو ،مارحلا نع ةوهشلا فافكو ؛ماسجالا حالصل بطو ؛مايقلاو
 روحلاو ةنجلا ركذو .دارملا غيلبتو .ردقلا ةليلو ‘كلفلا نم حاكنلا

 .نيعلا

 عزفلاو .رجزلاو ظعولا يفو .ةلجعلاو رغصألا عزفلا يف ركذ ٢٣
 .رانلاو توملا ركذو .ربكألا

 نم نيبو سنألا نيب ةلثامم ةيآ ريسفتو ،برشلاو لكألا بدأ يف ركذ - ٤
 ةقرسلاو ةعدخلا يف تاياكح عبسو ‘حاورألا تاوذ نم لقعي ال
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 .فلتلاو عوجرلاو ،امهناكمو هنولو قراسلاو

 .عرشلا نم ةصقو ؛ءاربغلا يذل خيبوتو ،جحلا موزل يف ركذ ٥

 نيبرقتملاو كولملا ريبدت نسحو ؤةيعرشو ةيكلف ةيناثلاو ،بطلاو
 .ةصق هرخآو ءاعدلاو ،باوثلاو 4 جحلا لئاضفو ؤمهيلإ

 .نيمصخلا ميكحتو ‘كولملا نع ةصقو ؛هغلب يذلا كلملا بلاط ركذ ۔-٦

 يف لئاسمو &صصق هيفو شةنوخلاو ءانمألاو .رابتعالاو عدخلاو
 .ايؤرلا

 عطقو .ةةروتسمو ةروهشم ةيودأو ،عئابطلاو ،للعلاو ‘بطلا يف ركذ ٧

 هنم برهت يذلا ءاودلاو ،بايثلا نم تاعوبطلا عطقو ديدحلا

 ريغو قالطلا يف ةعماج عرشلا يف لئاسمو ،دادملا لمع و ‘ماوهلا

 .كلذ

 انيلع ىرج امبو ؤماكحألاو نايدألاو ©بطلا يف لئاسمو رابخأ ركذ ۔-٨

 يف نامُغ ءاحصف نم مظنو رثنو ‘نادلبلاو حويسلا يف نامزلا يف

 .نارهز نب نسحم خيشلا ركذ

 .ءاحصفلا هدالوأو وه هوركذ امو ،ءاربغلا يذ بحاص ركذ ٩

 ىلإ ايلعلا ةجردلا نم مهلزانم طاطحناو مهفعضو ءارمخلا ريبدت ركذ ٠

 .ىلفسلا

 ءاهسناجت لئاسمو .اهل رابخأو ؤلامعألا ءادتبال كلفلا نم ركذ ۔-١

 ظعولا نم هيفو ‘لاومألاو ،ءارمألاو .ءاسنلاب ىلتبملا رابخأو
 .رجزلاو

 .كلذل بلاطلاو .دهزلاو 0خيبوتلاو 0 ظع ولا يف ركذ ۔-٢
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 .هنامز يف ديز ىلع ىرج امو ‘بسنلا يف ةداهشلا ركذ ٣

 .كلذ ريغو رابخألاو لئاسملا نم دمحأ ىلع نامزلا يف ىرج ام ركذ ۔٤

 .ةلبقلا لهأ صيخرتو ،بيرقتلل جيردتلاو ‘ناوخألا ةحيصن ركذ ۔٥

 .ثاريملا يف لناسمو شءاسنلا ركذو ‘كولمللو سانلل ريبدتلا نسحو

 .بحتسي امو تاراشإلاو ةمعطألا لمعو ،مركلا ركذ ٦

 ،ثاريملاو ،ماكحألا نم هلامو ناسنإلا قالخأ ءادتبا يف ركذ ۔٧

 .ةكربلاو ،قزرلاو

 ‘تاولصلا تاقوأو ،تيملا ةالصو ‘ضيرملاو .ةلزلزلا ركذ ۔٨

 .مدقلاو اهلئاضفو

 لهأ ايؤر نم ناتصقو ،بتاكلل زوجي امو ،زورحلاو روصبلا ركذ ٩
 .نيدلا يف ةماقتسالا
 .ةعمسلاو .ةمئألا دقعل ةلدأو ،ةكم دودحو شةمذلا مامإل كلفلا نم ركذ ٠

 نم سانلا لاقتناو ،ماحرألاو راجلاو .ةسايسلاو ؤرفاسملا يف ركذ ۔١

 .نادلبلا ىلإ نطاوملا

 .نينسحملا كولملاو ،ناعجشلاو ،نيلضملا كولملا يف ركذ ٢

 كلملا ةصقو .ءازعلاو .رارشألاو رايخألا ريبدتو ،نظلا نسح ركذ ۔٣

 .هثيدحو هقيدصو

 .عرشلا نم لئاسملاو بادآلا نم هيفو . سفنألا ةمالس ركذ ۔٤

 .رابخألا نم امهنم ىرج امو ،سنإلا حيصنو سنإلا ناطيش ركذ ۔٥

 . عرصلل ةميزعو ،نيرفاسملل ةصقو ،اهباحصأو اهلاصخو الهب ركذ ٦
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 ةأرملل بلاطلا لجرلل ةصقو .ةرخآلا ءانبأو .ايندلا ءانبأ ركذ ۔٧

 .اهغلبف ةحلاصلا

 .ءارمألاو ءادعألا عم ىنملا غولبل رسلا نامتكو ‘برحلا ملع ركذ ۔٨

 .رومخلا ليهستل ثيداحألاو تالالدلا نم هيفو ،ثانإلا لئاضف ركذ ۔٩

 .مهكلم يف مهل قيفوتلاو مهتوادعو ،مهدالوأو كولملا ركذ ۔٤.

 نيجوزلا نيب ةقفاوملا نم هيفو .مهصصقو ءالكولاو ءانمألا ركذ ١

 .باسحلا يف نيمصخلاو

 ةصقو ‘ كلفلا يفو .ةيودالا يف بطلاو . عرستلا لوصأ يف ركذ ۔٢٤

 .لجر يف ةعماج ةبيجع

 يف لوخدلاو .ةريثكلا ةنفلل ةبلاغلا ةليلقلا ةئفلاو لاتقلا ركذ ۔٣٤

 .تاضايرلا

 .هل لئاسملاو رابخألاو ،©بناصملا ركذو ،دباعلل يكلفلا ةحيصن ركذ ٤ ٤

 .اهرخآو اهلوأ يف اهوشحو صصقلاو 0لناسملاو ةراجتلا ركذ ۔٤ ٥

 .نيرخأتملا ءاسنلا ةديس ةميلح ىلع يدتعملا كلملا نبا ةصق ركذ ٤٦

 هلو .هلاهتكا يف هللا هحارأو ‘هبابش يف ةليعلاب ىلتبملا لجرلا ركذ ٤٧

 .ةيعدأو صصق

 عامتجا يف بطخلاو ؤرعشلاو ڵرثألاو ،نآرقلا ئراقل بدألا ركذ ۔٨٤

 .ساانلا

 .رايخلا عيب ميرحتو ،كولملا لاومأ كالهتساو ،ةمنئألاو ءاملعلا ركذ ٩

 ءاعدلاو كلفلاو لمرلا يف مالك ركذو ‘هئاودو هلاوزو لقعلا يف ۔ ٠
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 هيقفلا ملاعلا خيشلا مظن نم وحنلا يف هرخآو . ءامسألا رسو

 . عرشل ١ يف ةلأسمو ‘ يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان

 يفو ندبلا يف اهروهظل روثبلا ةفصو ‘ضيرملل تامالع ركذ ۔١

 .تامملا يف مأ ةايحلا يف هنأ رفاسملاو بناغلا ةفرعم

 .هتافو دنع هباحصأل (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ةيصو ركذ ۔٥ ٢

 ةفص هيفو ‘فيس نب ناطلسل دشرم نب رصان مامإلا ةيصو هيفو

 . (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم يبنلا قالخأ ةروص

 روحبو ثيراوملاو 0نيبرقألا يفو ةساانلل عفانمو .صصق ركذ ۔٣

 .رعشلا

 جح يفو ۔جيوزتلاو ،جلافلاو .صصقلاو كلفلا نم ءيش هيف ركذ ۔٥ ٤

 .ةغللا يف ةديصقو ‘ ءاسنلا

 ةمدخل ضزذلا نازيمو ءءاملاو علاطلا ةفرعمو ةعاسلا ركذ ۔٥ ٥

 .ةصقو .جالفألا

 .داهجلل ةينلاو ‘نيجاعملاو ‘نيميلاو ىاهرابدإو ايندلا لابقإ ركذ ۔٦
 .ةعباتتم صصقو !ةكلملاو

 رهسلا ةله أو رمقلا فوسخو ةسارفو ثبنذوب مجنو ةلاسر ركذ ۔ ٥٧

 .بهشلا موجنو ‘حزق سوقو ‘باحسلاو ‘ليسلاو ،دعرلاو قربلاو
 تاوامسلاو ،©فوسكلاو فوسخلا موجنو رمقلاو سمشلاو ةبجولاو

 ۔قافوألاو فورحلا ليلدو ،حايرلاو رانلاو ةنجلاو ؤ‘ضرألاو

 .ةقرسلاو شةبيهذلل ةريوحتو ،ةروزلا ةميزعو

ءاودو شاهعفانمو قرشعلا ةرجشو ‘ضيرملا ءادتباو ةلاسر ركذ ۔٨



 .يعافألا غدل نعو ‘روشقلاو ،نابرضلاو نيعلاو نطبلا للع

 .جوربلاو بكاوكلاو ضرألا ركذو ‘لقعلاو ؤايؤرلا يفو ،نيتصقو
 ةضاحتسال او ضيحلا مدو ‘ نيتصقو ‘ مهسلاو ةكوشلا علقو ‘ حايرلاو

 ةعتملاو 0جورفلا ركذو ؤ‘ضخغابتلاو 0قافنإلاو ةدعلاو ؤ‘سافنلاو

 حاكنلا يف ةلأسمو نامضلا موزلو ةقرسلا يفو ،كلفلا نم ةبحملاو

 يف دوجوم ريغ ).ةرخآلا بلط يذلاو ايندلا بلط يذلاو ‘ثاريملاو

 .(طوطخملا

 يفو ،نارهز ينبا رصنو ةربع بسنو ،ءاسنلا ةبطخل رابتعا ركذ ۔٩

 .اهجالع و ماذجلا ةلع ببس

 .تاجالتخالاو بطلا يف عماج ركذ ٠ ٦

 .عرشو . بطو ‘كلفلا يف مظن ركذ ۔١٦

 .مظنلاب لوسرلا حدمو &عرشو مالحألا يف ريسفتو %صصق ركذ ٦٢

 اذه يف دوجوم ريغ).ءايبنألا متاخ حدمو ‘ءاملعلاو ،ةمنألا ركذ _- ٦٣

 .(طوطخملا
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 : لوألا ركذلا

 مالك اهوفقي مث عرشلا نم لئاسم هيفو ، باتكلا أدتبم
 هيفو 0 كلفلا يف ةلأسم هدعب نمو 0 بونقلا يلسي امم

 ريساوبلل ءاودو 0‘ نيلجرلا قاقتشال بطلا نم

 ةكحللو ةدعقملا جورخلو 0 حورجللو حورقللو
 . ردصلا هلعلو دودلا لتقلو قالسلاو برجلاو

 0) مانملا ايؤرل لئاسم ثالث هيفو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا لإ هلإ ال نأ دهشأو . هديزم ئفاكيو 0 همعن يفاوي ادمح هلل دمحلا

 هدبع (ملسو هيلع هللا ىلص) ادمحم نأ دهشأو . هل كيرش ال هدحو

 ةكنالملا نم فالآ ةسمخب هرصنو نيلقثلا ةفاك ىلإ هبر هلسرأ 0 هلوسرو

 راصتألا هتنس اويحأ مث . نيقيلا هاتأ ىتح نيدلا هب زعاو . نيموسملا

 نملو مهل ىبوطف ‘نوقحملا ءاملعلاو نوحلاصلاو ءافلخلاو نورجاهملاو
 الأ ،مهاوثم رانلاف مهل نوفلاخملا امأ ‘مهاوأم ةنجلا نأل إمهادهب ىدتها

 اهضرع ةنجو ْمُكْبَر نمم ةرفغم ىلإ اوغراتسو » 0 هللا دابع هللا اوقتاف
 ءارضلاو ءارسلا يف نوقفني نيذلا !"") نيقتملل تدعا ضرالاو تاونسلا
 : لوقأو ١©. « نينيضُملا بجي ةللاو سانلا نع نيفاغلاو ظفلا نيمظاقلاو

 كلفلاو . ةرفصلاب ةياكحلاو . ةرمحلاب رثألا لئاسم ةمالعو ) : لصالا يف دجوي ةملكلا هذه دعب )١(

 ؛ ( باتكلا اذهل ةعلاطملل ةلهس نوكت ىتح : ةكرتشُم تادادمب ايؤرلاو 0 داوسلاب بطلاو 0 ةرضخلاب
 . ةيشاحلا هذه يف مالكلا اذه انلعج دقف } ةعبطلا هذه يف هنولب مسق لك نيولت متي مل نأ ثيحو

 . ١٣٤ : نارمع لآ ةروس )٢(

٢٢ 



 رهدلاو ريداقملا يرجت هتردقب رمألاو قلخلا هل انالوم هللا وه

 : (باتكلا فيلأت ببس)

 ءىرق نإ . نامزلا اذه لهأ ترظن دق ينأ ، ناوخإلا اهيأ اوملعا

 ءاملا () اوركذ نإو {. مهنكاسم ىلإ هنع اورفن مهسلاجم يف نآرقلا
 اوقطن نإو 0 رافسألاو ثرحلا يف ثيدحلاب مهيلع اوبلغ 0 راهجإلاب رثألا

 ء رامحلاو ريطلا مالك اذه : اولاقف 0 عيدبلاو فرصلاو ةغللاو وحنلا لها

 نم سانلا اوعرسأف . تاوصألا مهتبجعأ ‘ راعشألاب مهعم اوعجس نإو

 يف دجأ ملو { رثألاب يظفح ةلق نم ركفلا يبلق يف راحف . رابكلاو راغصلا
 . روسلاك هأرقأ امالك تعمج مث & رصبلاو ملعلا لهأ نم يل ادعاسُم نطولا

 ةوالت ببسب يل هللا حتفو { مالكلا نم يهتشت امب سفن لكل هيف تفلأو

 نطومو 0 مالسإلا ةضيب ىلإ تدصقو 0 ماركإلاو لالجلا يذ يبر ءامسأ

 . مظنلاو رثنلاب انخايشأ اهفصو يتلا 0 ماركلا ءاملعلاو ةمئألا

 : دعاج نب رصان خيشلا لوق نم اذهو

 ىوهأ يذلا تدجو ىوزن يفو تنكس ىوزن يفو ريجهلاو ايلعو ينوسب

 ىوقتلاو ملحلاو ملعلاو ىجحلا ليهأ اهلهأو اهيف سيردتلاو ملعلا ىرت

 : رصان نب يلع خيشلا هلاق امم اذهو

 ىوزن ىلإ راد لك لخو ممَيف ىوهت ام كرمعب ىقلت نأ تنش اذإ
 ىمست ةفل ىلع عمجلاب دارفإلا هقح يذلا لعفلا دروي ‘ باتلا مظعُم يف فلؤملا ةقيرط هذه )١(

 . ( ثيغاربلا ينولكأ ) : ةغلب نييوحنلا دنع

٢٢ 



 ىوضر اهكمس نع طحني فرش اهل خماوش تامركملا يف اهل ىوزنو

 ىوعد الو اقح قالخألاو نيدلا نم اهنويع تذلو سفن تهتشا ام اهب

 ىوقتلا ةحص يف عامجإلاب نطبلا يه انرصم سفن نم ليق ام ىلع ىوزنو

 يف انؤاملع و .اننيد يف انتمنأ امهو انخايشأ تاماقم يف تلزن مت

 ناهبن يبأ نب رصانو ‘يدابعلا دوعسم نب يلع نب رماع ‘انرصع
 رمألا يف يربجلا رصان نب دمحم مهدناق مهل حابأ دقو يصورخلا

 يف حالو مهرمأ ينرسف ،يباوعلاو ليخنلاو ءاملا نم عفنلا نمو ،يهنلاو
 نأل ؛ةمحرلا هذه كرغت ال :لاقو مهدحأ ينباجأف مهبرق ىلإ لقتنأ نأ يبلق

 باوبأ ىلع نتفلا) ةياورلا ىلإ عمست امأ ةمعن هدنع نم تبثت ال ناطلسلا

 . (لبإلا كرابمك ةربابجلا

 :رعاشلا لاقو

 لظ مهفانكأ يف كل نكي الف اولح امنيأ ءالب كولملا نإ

 لذ مهباوبأ ىلع فوقولا نإ [ععمط مهباوبأ ىلع ندعقت ال

 غراف هلؤس يفو ؛مناق هبر ةدابع ىلإو ؛ملاس مهنع حزانلا : لاق مث
 انلقأ مث ،مئانلا سراحلا ركسصلاك الو ،مرآلا عردتملاك ال ؛ملاعلا عم بلقلا

 مكح يفو ٬رثألا يف ركذلا حال امهسلجم يفو ؤ.ركشيلا ىقلي ام دنع

 زوجي :الاق ةركسلا صاصم يف الإ انيش تظفح الو .رجشلاو يقاوسلا

 كلذكو }احالص ضرألل هعفنو ًادامس ريصي هنأو سانلا لاومأ يف هيمر

 نع اوفرع امل ،ناسنإلا هيلإ جاتحي امل لاومألا نم بارتلا ذخأ ازاجأ
 ةربخلاو ةداعلا ىلع اذهو .ءاملا نع ةلناش اهنأل اهلوزن مهدارم اهباحصأ
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 . مهرادب ملعأ نينطاوملا سانلا نأل

 ةحابإلا حصت مل اذإ ءاملا نع ةلزانلا لاومألا امأو : ءاربغلا وذ لاق

 لوخدلا زوجي الو ،ابارت اهنم ذخأي نأ ناسنإلل زوجي الف اهل نيكلاملا نم

 ال كلذكو ێاهكلام نم نذإب الإ نارضحلاو ردجلاب ةنصحملا لاومألا يف

 كلذكو ،رجازلا نذإب الإ ةرجازلا نم ءوضولاو ةراهطلل ءاملا ذخأ زوجي

 نإف ‘هنع دجسملا ةعامج لأسي ىتح زوجي ال دجاسملا نم ءاملا برش
 نأ هل زوجي ذننيحف كلذل افقو لعج ‘ءاملا برش دارأ نمل لعج هنأ هوربخأ

 بساحم هيلع ناك امع زرتحي نأ مزال ناسنإلا ىلعو ؤ‘هنم برشي
 هم

 .بثاعمو

 اهترركو راثآلاو رابخألا نم اهتعمج ةصقب امكربخأس : امهل تلقف
 .راهجإلاب امكيلإ اهأرقأ و اهتظفح ىتح .شراهنلاو ليللا يف ةءارقلاب

 ينارمأ يناعملا نم اهيف امب افرعو ێامهيلع هتأرق ام اعمس املف

 دعب تعمسو ؤنطولا ىلإ تعجرو ؤامهتعداو مث ساطرقلا يف اهبتكأ نأ

 رصان نب دمحم نم مهل تحالو ‘نتفلا مهيلع تلبقأ امهنع يعوجر

 امهيسفن ىلع افاخو ،لاكنلاو عازفألاو لاوهألا امهتباصأو ؤ‘نحإلا يربجلا

 لام تيبل الاومأو انوصح يربجلا ىلع ذخأ لجر ببسب لتقلا نم

 هاباجاأف ‘هايندو هنيد حالصإل اهباوج ديري لئاسمب امهفرع مث نيملسملا

 .نيمألا هيبن ننس نمو ،نيبملا هباتك يف هللا هلزنأ امب هلئاسم رثإ ىلع

 رضحو ‘هكلم ىلع امهنم فاخق تاباوجلاو بيتاكملاب يربجلا ملعف

 ملاعلا لتقب ارس رمأو } هيلع اونوخي ال نأ ادهع مهنم ذخأو . هتيعر رباكأ
 . هنطوو هراد نم يلع نب رماع ملاعلا درطبو . ناهبن يبأ نب رصان
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 هيلع هباوبأ ةقلغم ملظم تيب يف رصان انخيش ىفتخاو ،كلذ امهيلع قاضف

 نم مهنمو ‘ليتق :لاق نم مهنمف ‘نويعلا هيلإ ترظن الف مهلدملا ليللاب
 ىلإ اولصو مث ،نيبيغملا نم نيملسملا عم همكح راصف ‘نوجسم :لاق

 ثحبلا يق دهتجاف رصان خيشلا نع هولأسو ‘صورخ ونب انريمأ عم اندلب

 يودبلا نع ةيفخ هب ىتأو يمأ لجر هرهظأ ريثكلا جالعلا دعبو لاؤسلاو

 .ناوعألاو يربجلا رش نم انريمأ هنمأو ،يرضحلاو

 ،نامألا قرط ىلإ هانعيشف ناطوألا ىلإ عوجرلا خيشلا دارأو

 تام هلوق ىلعف ،نامز رهش ءاضقنا ةدم ىلإ ناطلسلا توميس هنأ انربخاف

 الب ىلإ هانبحصو }‘ نامغ نم يكزإ ةيرقب رازنلا ةراح ناكس هونفدو

 . ةافسملا

 دجسملا حرص يف هب يصاولا هلعج يذلا ءاملا نع هانلأسو

 اذإ زوجي له :هل انلق ،حرصلا ريغ يف رخآ لجر هلقنو ،نيراملاو نيمناقلل

 برشو ‘كلذ زئاج :لاقف ،؟ ءاملا كلذ نم برشي نأ هعضوم ريغ يف ناك
 دلبلا ءام ىأر مث دجسملل هلاقتنا حالصلا نم اذه :لاقو ؤ}انرضحمب هنم

 ةدايز اضورأ اهب اورمع ول تالضفلا بابرأ نأ راشأف ،ءاهبرش نع الضاف

 هكراشي ملو ؤ‘ةلضفلا نم هدنع امب هرمأ كلمي نمم مهنم اهعاب وأ دلبلل

 دلبلا حالص نم كلذ ناكل هرمأ كلمي مل نمم الو فقو الو بناغ اهيف
 ؟كلذ زوجي له :هل انلقف .هلل ةينلا صلخأ اذإ رجأ هل نوكي نأ نم ولخيالو

 يه ةلضفلاو ‘هيلع رجؤي اميف زوجي ال فيكو طورشلا هذه ىلع معن :لاق
 .رخآلا وه هنأ اتباث كلذ ناك اذإ يقسلا رخآ هل نمل

 يف ةمالع هل سيل هنأل ؛عمجلا نع هتلأسو لبجلا ىلإ هب اندعص مث
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 مهو لبجلا لهأ لأسا :لاق .ةمالع هل ىرخأ قيرط يفو قيرطلا كلت

 قرطلاب ربخأ مه :لاقف ؟تاقث ريغ اوناك اذإ ةجح مهأ :هل تلق ،نوقدصملا

 .اهدعبو اهبرقو

 انخيش تيأرف لبجلا دوعص ىلإ اندصق راهنلا انيلع حبصا املف

 ۔ناعتسملا هللا :لاقو ناريجلا ةاودع يلإ ىكشو ،لبجلا ةروعو نم ابعتم
 تلقف ،ناطلس نب ديعسو ،نازع نب دومح ةداسلا بولق يل عضخا مهللا

 تعمس دقو . مومغلاو مومهلل ةليزملا تاياكحلاب كبلق يلساأ يلعل :انخيشل

 .مظنلاب رعشلا باحصأو ؛ملعلاب هقفلا لهأ هوركذ يذلا ملاعلا كدلاو نع

 : ارعش يحاورلا ديعس نب دشار خيشلل ةديصق نم هيف لوقلا اذهو

 ءاصحإ هصحي مل هباوصب هفصوو حالصلا يصورخلا عنص

 ءاملعلا برعت رصاخلا يلاع ادعاج ينع أهالعو هملع نع

 ءايتفلاو فورعملاو هقفلاو افولاو ةفارظلاو ةحاصفلا هيف

 : يفونتلا رصان نب يلع خيشلا لوق نم اضيأ

 داشرلاو ةقيقحلا سوباقو دابعلا سوماق ناهبن ابأ
 داه وهو طارص نم نيقي ملع رونب كوكشلا ىجد تفشك

 نب ديعس ملاعلا خيشلا نع . يوري دوعسم نب ملاس خيشلا تعمسو

 وبأ اهيف مهدعب نم يقبو 0 نامُغ نم ءاملغلا تام نإ : لوقي يدنكلا دمحأ

 ١© نل دعاج خيشلا ىلع عمدت مل نيعو 0 ملعلا بهذي مل 0 ناهبن
 . ةمايقلا موي هللا اهمحري

 . مل : لصألا يف )١(
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 . دمحأ نب ديعس خيشلا ىلوتأ : هنامز يف لوقي دعاج خيشلاو

 هسلجم يف ارضاح ناك نم هالس هبلق قاض اذإ دعاج خيشلا ناكو

 . هبولطم لناسلا هنم غلبو .هبلق باطف تاياكحلا نم ءيشب

 خيشلا باحصأ نيب ةنتف تعقو اهنأ هباحصأ دحأ هنع ينربخأف

 .هباحصأ نم لجر ىلع خيشلا نزحف نيقيرفلا نيب لتقلا رادو ،مهناريجو
 ىلع خيشلا لزي ملو امهنيب حلصلا حصو ؛مدخلا نم دحأ هلتاق نأ ركذيو

 تضرع له خيش اي : هل لاقو ناوخإلا دحأ كلذب عمسف مداخلا ىلع هبضغ

 : هل لاق ؟ كلذ ملو : لاق ؟ كتبحص يف نالجرو تنأ قيرطلاب ليللا يف
 يذلا صاصقلاب كلتق هباحصأ اودارأو قيرطلا ىلع هباحصأو مداخلا ناك

 ةليبقلاو . نامع رون لتقب ىضرأ ال : مهل لاقو مداخلا مهمصخف مهل

 خيشلا عمس املف . مهئالب نم هللا كملسو 0‘ مهيأر نع هيأر بلغف . ةريثك
 . هتدوم مداخلل ترادو هبلق شب هبحاص مالك

 ديدش ساب اولوأ موق قاتسرلا ةيرق اولصو :ىرخأ ةصق يفو
 اهنأ الإ .دعاج خيشلا بهذملا مامإ متشتو نعلت ،نيدلا يف ةوادع مهيفو

 نودلجيو ‘شحاوفلاو ركانملا ضعب نع ىهنتو ‘تاولصلا مايقب رمات
 مهنم ماقف ‘ كلذ مهيلع قاضف ‘هنولمعي سانأ مهتريس يفو ‘نتتلا براش

 هفيس بذجف تحسلا لكأيو ،نتتلل بارش مايصلاو ةالصلا كرات قساف لجر

 مكنم دعاج خيشلا متش نم نأ اوملعا سانلا اهيأ اي هتوص ىلعاب ىدانو
 نوملاظلاو نولاضلا اهيأ ايف ؤنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا هنعل

 .نيعمجأ رانلا مكلوخدو ؤهللا بضغ نم مكليو نودرمتملاو

 طهر هل هتبحص يف لجرلا ناكو ‘حالسلا نيدرجم موقلا ضهنف
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 مهرمأو شيجلا ريمأ لبقاف ؤلاتقلل نيبهاتم هيدي نيب اورضحف . ريثك

 عمسف ؛لجرلا ىلع ظيغ هبلق يفو ةعاسلا كلت يف ةنتفلا نع فوقولاب

 .لوقلا كلذ هرسو همركو هدنع لصوف ،هاقل دارأو لجرلا نع دعاج خيشلا

 نم اودرطو اولتقو اوملظ هباحصأ ريقف لجر :ىرخأ ةصق يفو

 نع هربخأو هدنع لصو املف ،ناطلسلا نم رصنلا ديري ريقفلا دصقف مهراد

 ريقفلا ركفف ‘هيتفشب ةملك هملكي ملو هرظني ملو هيلإ تفتلي ملف هباحصأ

 مث ،يباحصأو يتلخ هب ةسأل اباب يل حتفا مهللا :لاقو هباحصأ رمأ يف
 :هل اولاق ؟ ةرباصملاب ةعلس عيب مكيلع له :مهل لاقو راجتلا دنع لصو
 ناهدألاو ربلاو ةنازلاو رمتلا مهدنع نم ذخأف . معن : لاق ؟ يرتشملا تنأأ

 مث } نيدهاشلا روضحب يضاقلا عم مهقح مهل بتكو 0 حارجلل ةيودألاو

 : ناطلسلا ناسل ىلع هباحصأل بتك

 .مظعملا ناطلُسلاو ،مركملا ريمألا نم 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب)

 ةفاك زازعلا نيبحملا بانج ىلإ :نالف ناطلسلا نب نالف مشمسشغلا دسذلاو

 يدنع لصو :دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو نالف لآ لاجر
 .مكئادعأ نم لتقلاو درطلاو رضلا نم مكباصأ امب ينربخأو 0نالف مكبحاص

 ءاش نإ انأو ‘نيرباصلا عم هللا نإ اوربصاو ،عزجلا مكبلق يف لخدي الف

 رمتلاو زرألا مكبحاص ديب مكلصاوو ؤلاجرلاو لاملاب مكيلإ دعسم هللا
 . حارجلاب هللا هالتبا نمل ةيودألاو ناهدألاو 0 ةنازلاو

 قوفو ةيرانلا جوربلا يف رمقلا نوكي نأ مكودع لاتق يف اورظناو
 نوكي نأو ،دوعسلا هيلإ رظنت علاطلا بر نوكي نأو ©ضرألا يف ال ضزألا

 )١( ةينامع ةجهل يهو . ةيقدنبلا صاصر ىلع قلطتو 0 ةريخذلا : يأ . ةنازلا .
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 رذحلا رذحلاو ،علاطلا برب لصتي وأ علاطلا ىلإ رظني وأ علاطلا يف خيرملا

 هيلإ رظني وأ خيرملا عم عباسلا بر نوكي وأ عباسلا يف خيرملا نوكي نأ

 سمشلا ،هيلإ رظني رمقلاو هيلإ رظنت سمشلاو دسألا جرب علاطلا قفتا اذإ

 ىلإ رظني يرتشملاو ،خيرملا ةعاس يفو ءاثالثلا موي يفو كدوعسلا نم

 انمصع و مكنارو نم نحنو مكودعب مترفظ اذه ىلع هللا مكقفو نإف ،علاطلا

 اولعَجَو اهوذنسقا ةيرق اولخت اذإ كولُملا نإ » : ىلاعت هللا لاقو ؤمكلاومأ

 اومودو . لاتقلا دنع هللا اوركذاو 0 () « نولقي كلذكو ةلذأ اهلها ةزعأ

 . (نينمآ نيملاس

 بوتكملا مهاطعأو هناطلس لوقب مهرشبو هباحصأ عم لجرلا عجرف

 مهل قفوف كلفلا ىلإ اورظنو ،رورسلاو حرفلا مهبولق يف لخدف .روكذملاو

 لذخأو مهرصنو هللا مهزعاف ؛مهودع لاتقل اوبهاتو ،روفغلا برلا رمألا

 :هلواف رفظلاب مهناطلسل اوبتكو ،مهودع

 انيلع لضفلا ريبكو انالومو انديس ىلإ 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب)
 هللا كازجو . تافآلا نم هللا كملس نالف نبا نالف ناطلسلا نبا ناطلسلا

 كمداخ ديب روكذملا عم انيلإ ميركلا كباتك لصو : دعبو تاجردلا نسحأب
 ةمالسلا هللا لاسن كودعو انودع ىلع انالوم انرفظو كرمأب انرمتاف نالف

 , ةيافك فلأ هبو كمداخ ناسل ىلع انمالعا ةفاكف اذه دعبو 0 كلو انل

 .(نورظتنم اتإف (") ةزاع كل تدب امهمو . نالف لآ كمادخ نم مالسلاو

 هاطعأو شنينثالا موي يف هيلع لخدو كلملا عم لجرلا دصقف

 (١) لمنلا ةروس : ٣٤ .

 )٢( ةجاح : يا .



 ةصقلا نع لجرلا لاسو كلملا أربتساف ،هب ملعي مل ام هيف ىأرو بوتكملا

 . معن : هل لاق ؟ هرخآ ىلإ هلوأ نم ثيدحلاب يل نذاتأ : هل لاقف { ةعقولاو

 ةلزنم ناطلسلا فرع . همالك مت املف . هيلع ىرج ام عيمجب هربخأف

 لعجو راجتلا قح ناطلسلا ملسو 0 هنوصح زعأ يف ايلاو هلعجو ،لجرلا

 . مهيلإ اهلسرأو لجرلا باحصأل ايادهلا

 حلصي نأ ملسملا ىلعو ‘نيملسملل حلصت يتلا ليحلا هذه لثمف

 تحص يذلا رومألا لثم امأو .ريمدتلا نم هموق ىلع عقي نأ ةفاخم ريبدتلا

 .ديدشلا ليسلاك مهيلع تلزن دقف ‘يأرلا لهأ رظن نم وه سيل الهب دلبب

 حرضلا ةراح مده امأو مهنع ثبخلا عفري نأو ؤةمالسلا هللا نم بلطي لك

 نع فعضو 0 ىذألا نم ةمالسلل اهلاوز ىلع ربصف هسورض هتذآ يذلاك

 نم هللا هعفري ىتح . اهلاح ىلع اهدر يف ةليح هل سيلو 0 قطنلاو لكألا

 . ايندلا

 تمقف ؛‘هقيرط يف رصان خيشلا بلق ةيلست ىلإ ثيدحلا يف انعجر

 هعمس املف ،اوشح هيف تلعجو هترظنو هتعمسو هتدجو امم ثيدحب هملكأ

 زوجي له .يسفنب هتعرتخا ينم هتعمس امم ريثكف :هل تلق ‘هفيلأتب ينرمأ

 امم زناج وشحلاو 0 نآرقلا هب قطن دقو . زئاج معن : لاق ؟ هبتكأ نأ

 . باوصلاو قحلا قفاوي

 يننيعي نأ راهقلا دحاولا هللا لأسأو راحسألا تقو يف ركفأ تلعجف

 راربألا ءاملعلا هيف تلأس اميفو رابخألا نم هتيور امبو هفيلأتو هعمج ىلع

 اممو ،راودلا كلفلاو نادبألا ملع نمو راعشألاو رثألا نم هيف لعجأو

 رهظت ىتح ةكيبس هلعجأ مث . رارشألاو رايخألا ريبدت نم ينامز يف ترظن

٣١



 بلجت اهنأل نيثدحتملا لثم مهيلع رمت ةصق هرهاظو نيعمتسملل هتدناف

 تيمسو .نيرخآلاو نيلوألا ءاملا نع ملع هنطابو ‘نينبلاو ءاسنلا

 هراكذأ ،بولطملاو بلاطلل حلاص 0 بوركلا ءاد نم بولقلا ءافش باتكلا

 ةروص يف مالكلا جارختسال هتلعجو .بوبحملا تاوهشل كرحم هعامتساو

 .باوجلاو ةلاسملا يف يندعاسي بحاص

 نيد هيلع و لجر تام دق ‘لجر دنع اومصتخا موقب تررم :هلاثم

 رفحلو ‘هزاهجو هطونحو هنفكو هرطعل هيلإ جاتحي امل هتيصو يف لعجو

 هنفد نم مهعوجر دعب سانلا هولكأيل بطر وأ رمت نم ةلكابو هربق

 .هضرم يف هب ميقي نمل ةضف ةيدمحم نيرشعبو

 ذخأق ،مايأ ةتالث دعب تامو ةلخن نم طقس هنأ لجرلا توم ببسو

 دارأو ،رمتلاو مئاقللو تيملا هيلإ جاتحي ام رجاتلا (نم) عم يصولا

 .هومصخو نيدلا باحصأ رضحف ،كلاهلا لام نم رجاتلا يفوي نأ يصولا
 ؛هنم هل دب ال امل كلاهلا هب ىصوأ امب الإ انيش تدقن ام :يصولا لاقف

 هرتسي تيملا : هل اولاقف اهمسجو هتروع هب رتسأل عرذأ ةعست تذخأ

 هتذخأ تيملل هتلعج امبو ريقف لجر انأ :يصولا لاقف . عومجملا صوخلا

 يرتشملاو ‘يرتشملا نم لجرلا عم ىكشو رجاتلا رضحف ‘رجاتلا دنع نم

 يف ارضاح ناكو سانلل هتمزل دق قوقح هيلعو سلفم يصولا وه

 نم رجاتلل ءافو مهاردلا هذه :لاقو يصولا محرف رسوم لجر مهسلجم
 .مهاردلا رجاتلا ضبقف كلاهلا نع ءادف ينتمزل ةاكز

 نكلو 0نفكلل عفدت نأب ةاكزلا زوجت ال :مهنيب حلصملا لجرلا لاقف

 كتاكز ذفنا رسوملا اهيأ تنأو رسوملا ىلإ مهاردلا عجرا رجاتلا اهيأ تنأ
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 كيلع امل اهب ذفنا مهاردلا تضبق نإ سلفملا اهيأ تنأو سلفملا يصولل

 اذه :يسفن يف () تلق هريبدتو لجرلا اذه ترظن املف رمألا اولثتماف

 اهيأ كلأسأ : هل تلقو هنم تبرقف 0 مالكلا فيلأتل ينامز يف يبحاص

 فشكت الو يليبس كرتا : لاق ؟ لقم مأ رسوم تنأ كتلزنم نع لجرلا

 .كنامز يف كنم ةبحصلا ديرأ : هل تلق } يتلخ

 ،ءاريبغلا ينطومو ثءاربغلا ءانبأ نم ىنكأو .ءارقفلا نم انأ :لاق

 ءاننيب فلأ يذلا هللا دمحلاو ،اربع ينب نم بستنأو ‘كوخأ انأ :هل تلقف

 .انمالكو انلمش عمجو

 .مهلاعفأو مهتافص فرعأ ىتح ءاربغلا ءانبأ انل فص :هل تلقف

 رثع انثا كلفلا نمف اليلد هللا لعج كلذل ببسلاو اددع سانلا رثكأ مه :لاق

 لواف .ايبالؤد ليقو ايوحر اهنارود جوربلاو ؤاهيف رودت بابرأ اهلو اجرب

 دوعسلا لحتو ‘هل ليلد دولوم لكلو لئاسلل وهو قرشملا نم علطي جرب
 وأ اسوحنم علاطلا نم يناثلا جربلا ناك اذإق هلامل يناثلاو ،اهيف سوحنلاو

 الصفنم ناك وأ لابولاو طوبهلا يف وأ قارتحالاب اسوحنم هبر ناك

 لاملا ليلق دولوملا نوكي اذهلف علاطلا نم طقاوسلا جوربلا يفو ،&سوحنلاب

 تدرأ نإو :لاق ،نوليلق سبيلا لهأ اذكه نمو اليلق هقافتا نوك دعسلا نأل

 امو ضرألا رس كل فشكي هللا نإف هيف ميلعتلاب كيلعف ملعلا اذه يف ثحبلا

 .اهيف

 : بطلا يف

 نيديلا ققشتل عفني امم نادبألا ملع يف لئاسم نع ينربخأ :تلق

 )١( تلقف ) : لصألا يف ( .
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 اممو ‘مدلا دومجو فارطألا درب نم ببسلا نوكي هلعل :لاق 0؟نيلجرلاو

 قوف ناسنإلا امهب ىشم نيمدقلا هب خطل اذإ ةطنحلا نبت خيبط كلذل عفني

 هتففلو جلثلا تذخأ نإو ،محرلا قييضتلو ريساوبلا مد عطقي جلثلاو ؤجلثلا

 . اروهشو امايأ هلاح ىلع فقو شيشحلاب

 قرحملا نامرلا روشق :لاق ؟حورقلاو حورجلا ءاود امو :هل تلق

 ءام يقب خبط اذإ نامرلا روشقو .اهغلبأو اهعفنأو ةيودألا مظعأ نم

 لتق لطر رادقم نم برشو ۔لحلا وهو طيلس ريسي هيلع لعجو يفصو

 ةفلتخم نازوأ ىلع نآلا راصمألا لهأ هولمعتسا دق لطرلاو .دودلا

 و مهاردلاب امهرد نورشعو ةنام كلذو ةيقوأ رشع انتا وه لصألاو

 . لاقثم اثلث مهردلا ليقو ،ليقاتم ةعبس نه مهارد ةرشع لك ليق ؤليقاثملاب
 يرصملاو ‘انزو فخأ ينامعلا ‘هنزو يف سانلا عم فلتخم لاقثملاو

 حيحصلاو ،يرصملاب ةتس تاينامعلا ليقاثملا ةعبس نأ كلذو انزو حجرأ

 ال طسوتملا يدنهلا طاريقلاب ةبح نونالثو ةتس يلصألا لاقثملا نأ امهنم

 . هريغو يلحاوسلا لثم هريغب

 جرخأ . هليلحإ تحت ىصحلا بحاص هب رخب اذإ ذفنقلا ةكوشو

 . ىصحلا عيمج

 هل ذخؤي ،لوبلا ةقارإ دنع ركذلا يف عجو (") .... () طيوخوب امأو

 ةبرشلا ردقب ادراب ءام اهيلإ فاضيو اديج قحستو ءارضخ اقليلخلا

 ليلعلا هبرشيو ءانإ يف اعيمج هطلخاو قوقدملا انوطق رزب امهيلع لعجيو

 . مايأ ةنالث

 )١( ناليسلاب فورعملا يسنجلا ضرملا وه .
 )٢( اهنيبتأ مل ةملك .
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 هللا راجأ ةنبألا اهفعضأو ةدعقملا يف ةلع نينامثو ةنام نإ :ليقو

 اذهو قرع يف ثدحت يهو نوريثك اهب نولتبملاو اهنالب نم ملسم لك
 امو ماذجلاك سانأ يف رهظي هنأ الإ هنم مدآ ينب نم دحأ ولخي ال قرعلا

 يحلا هللا جرخيو اهلهأ نييسشت يف ةياغلا تغلب دق ةلعلا هذهو ،هلثم هلكاش

 يتأل هتدهاش امم كلذ ليوأت تملعو ‘يحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم

 كلذكو ،مهبلص نم تجرخأ ةبيط ةيرذ تيأرو اهب اولتبا دق اسانأ تيأر

 .هللا ضرأ يف نيرماعلاو نيحلاصلا نم ةيرذ مهنم جرخي رناجلاو ملاظلا

 مارحب وه سيل لاق ؟هلكأ مارح مأ لالح وه ضرألا بارتو :هل تلق

 بيبزلا ذخاي نأ هؤاودو ،سانأ ىلع لزنت ةلع نم اذهو ؤلاح لك ىلع
 هيلع لعجيو لولصملا هءام ذخأي مث ،هسرميو ءاملا يف هلعجيو دوسألا

 .هعفني هنإف هبرش ىلع مواديو معانلا قوحسملا لفنرق

 الو اديدش انتنم اريثك انيش هردص نم يمري يذلابو :هل تلق

 منغلا بيلح لمعتسي :لاق ؤلبجلاك هردص ىلع راصو كلذ نم () عشخي

 عرضلا نم هجورخ نيح نم ةيمحم راجحأ هيف حرطيو بلحي ةعاس نم

 اراح مادام هبرشيو رتعسلا نم ليلق عم اقوقدم انابل ليلق هيف كرتي مث

 هللاو اهلسغيو ةنرلا نم دسافلا حيقلا جرخي هنإف اموي نيعبرأ هيلع نمدي
 . يفاشلا

 ردق مومحملا ىقسي دوعت الو تقولاو لاحلا يف ىمحلا بهذي اممو

 .ملعأ هللاو بهذت اهنإف دراب ءامب طلخي سآ فصنو لاقثم

 ةرجش رضخخلا لبجلا يف نإ : لوقي رصان خيشلا تعمسو

 )١( فقوتي .
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 ةمخض داوعأ اهل ةماقلا فصن ودعت ال ةرجش يهو ؤ‘سيفعلا اهنومسي

 دوعلا كلذ قش اذإو ؤقرو ريغ نم ةنيل ةفيطل ةقيقد داوعأ قرفتو
 ءاجضان ناك نإ رمحأ هنأ الإ دابزلاب اهيبش انيش هلخاد دجو رفظب فيطللا

 .ةفيطل ةدراب ةبيط ةحنار هلو ‘جضان ريغ ناك نإ رضخأو

 ىلع ءاملا نم بصو ‘تسرمو تخبطو ةرجشلا هذه تقد اذاف

 بلاغل كلذ يف ةبيجع ةيصاخب ىمحلا باهذ يف تعرسأ مومحملا

 اهنظأ ينإف نايبصلا يف نايبصلا مأل برجت نأ يغبني :لاقو 0تايمحلا
 .اهنم مهنافش يف ةغلاب نوكت

 : (هقفلا يف لئاسم)

 ناسنإلا همزلي له ،جورفلاو ءاملا يف أطخلا يف لوقت ام :هل تلق

 تلق .مثإلاو نامضلا هيلع :لاق ؟دمعلا يفو :تلق كمزلي :لاق ؟نامضلا

 ؟هيلع بجي اذام باودلا حكانو :هل

 عم ةزناجلا ةداهشلا هيلع تحصو كلذب هسفن ىلع رقأ نإ :لاق

 ليقو ،ةبادلا بحاصل مرغلا هيلع و ‘لبجلا نم فدهلا وأ مجرلا هيلعف مامإلا

 مل اذإ لعافلا ىلع مرغ ال لوقو .ةالفلا يف لعجت لوقو 0نفدتو حبذت اهنأ

 هبدأ يف اورظني نأ نيملسملا ىلعف مكحلاو مامإلا مدع عمو

 .هلعف نع هورجزيو

 وهو اهب ىنز يتلاب جاوزلا زوجي له : هيعرش هلاسم

 نم نيغلابلا وأ نيملسملا نم ابصلا يف اونز نيذلاو : هل تلق
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 يذلاب جوزتي نأ لجرلل زوجي له اوغلب نايبصلاو اوملسأ مث نيكرشملا
 .كلذ زاوجب نيملسملل لاوقأ هيف :لاق ؟كرشلا وأ ابصلا لاح يف اهب ىنز

 : ايؤرلا يف

 نم راثو ۔اتيب ينبي الجر همون يف ىأر لجر يف لوقت ام :هل تلق

 نيب امالك ينبي هنإف اتيب ينبي يذلا امأ :لاق ؟هدلب ريغ يف اناخد هلخاد

 . ناخدلا ببسب هيدي ىلع ةنتف عقتو ،موق

 :لاق ؟هدلب ريغ يف تيب هل ىنبي همون يف ىأر يذلاو :هل تلق

 .هب يردي ال وهو رمأ هل ىنبي

 ةأرما هيلإ يتأت مونلاو ةظقيلا نيب ىأر نميف لوقت ام :هل تلق

 لادتعاو ردقو لامكو نسحو لامج تاذ ةأرما يهو ،ةوهش ريغل ةلوهجم
 هبطاختو هرجح يف سلجت يهو ؛للحلاو يلحلا اهيلع و ءاسنلا اهلثامت ال
 :لاق ؟راهنلاو ليللا مون يف ارارم هيتأتو ءاهب جوزتي نأ ديرت فيطل مالكب
 رغصلاو فعضلاو ءاهبلا نم نوكي اهردق ىلعو ءايندلا يهف ةأرملا امأ

 .مارحلاو لالحلا يف لئالد اهلو ،ربكلاو

 لجر ةروص يف باتكلا اذه دروأ ينأ لصفلا اذه يف تركذ :نايب

 يذلا لجرلاك هلعجأ يذلا مسا هيف انيبم الاثم لصفلا اذه تيتأو ،هلناسأ

 كلذ سيلو ثءاربغلا وذ انأ :لاقف ‘كمسا نم :هل تلق يذلا وهو كلناسأ

 ريغ دحأل تالاوس صصقلا ضعب يف دروأ كلذكو ،ةروص الإ ةقيقحلا يف

 حصي امم هتلعجو ؤ‘ةروص عضاوملا ضعب يف نوكي دقف ؛وه نم نيعم

 . قيفوتلا هللابو ،مالكلا ناعم نم ةروصلاو يقيقحلا نيب فراعلل

:27 
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 . يناثلا ركذلا

 ثحلا يفو 0نيملعتملاو ءاملعلا لئاضفو 4 ملعلا يق

 ظفحلل بطلا نم لئاسم هيفو .هبلط ىلع

 .ةباتكلاو ةءارقلل هجاتحي امبو
 كلفلا نم ميلعتلا رايتخال ةلأسمو

 : ملعتملا بادآو ءاملغلاو ملعلا لضف

 مزلي ام :ءاربغلا اذ يبحاص تلأس دشار نب سيمخ هلل ريقفلا لاق

 نم الإ ملعلا كردي الو ‘ىلاعت هللا ةفرعم :لاق ؟ملعلا ميلعت نم دبعلا

 .ساحن ثلاثلاو \ةضف نم ملعتملاو ‘©بهذ نم ملاعلا نأ ليقو ‘ءاملعلا

 :رعاشلا لاقو

 مهف هدنع نم لك لناسف هنعو ملعلا كلس امنيأ كلساف ملعلا نع

 كله قتي مل نمو ،قتي مل ملعي مل نمو ؛ملعي مل ملعتي مل نم ليقو
 ناك امَو » : لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا باتك يف ةضيرف ملعلا ميلعت نأل

 يفف اوُهققنَيل ةقاط مهلم ةقرف لُك نم رقن الولف ةفاك اوُرفنَيل نولمؤملا
 . ةيآلا () « نيذلا

 دبعتلا ةيلب هب تلزن امم ءىرما لك ىلع ةضيرف وه يذلا ملعلاو

 يف مزال وه ام امأو هملعب الإ هؤادأ حصي ال امم همزل ام ءادأل هملعب

 اذإ مهقح يف ةيافكلا ىلع ضرف وهف دبعتلا ةيلب هب لزنت نأ لبقف لصألا

 )١( ةبوتلا ةروس : ١٢٢ .
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 ءرملا ىلع بجاولاو ‘لاجرلا لوحف الإ هبحت الو لحف ملعلا .ليقو .

 ديدح نم اصع ىلع ناسنإلا اكتا ول ىتح ‘نيصلاب ولو ملعلا بلطي نأ
 ،اليلق الإ ملعلا نم ناسنإلا غلب امل اينفو ديدح نم لعنب هيلجر يف لعتناو
 هلصأ ناك نإو ريبك ملاعلاو افيرش ناك نإو نويعلا يف ريغص لهاجلاو

 :ارعش ىنعملا اذه يف ليقو ،اعيضو

 لهاج وه نمك ملع وخأ سيلو املاع دلوي ءرملا سيلف ملعت
 لفاحملا هيلع تفتلا اذإ ريغص هدنع ملع ال موقلا ريبك نإو

 تلمزت ولو صرحلاو ‘ةلذملا بوث تسبل ولو هيف دجلاب كيلعف

 نأ ملعاو ،لامو ةورث هيف ةلقلاو ،لالجإو زع هيف ةلذملا نأل }ةلقلا فاحلب

 رعاشلا لاق املاع تام ملعتم شاع نمو ؛ملع ملعت نمو ‘ىرد أرق نم
 :ىنعملا اذه يف

 عدويو ناصي دق سفن ةحارب كردمب سيل ملعلا اذه نإ الأ

 عدفض هيف يذلا زوكلاب برشيو ىذألا لمتحي ملعلا اذه بلاطو

 ةبيهلا نإف ،مهفتلا نع كسفن فعضتست الو ؛ميلعتلا بعصتست الف

 : رعاشلا لاق ،ةبيخلا ثروت

 بويهلا ريصي ةبيخ ىلإف ابويه رومئال ننوكت ال

 مايق ىلإ لهجلا لذ يف يقب ةعاس ملعتلا لذ لمتحي مل نم :ليقو

 ليلق نإف ؤاليلق الإ هنم ذخأت مل ولو .ملعلا ملعت يف يخأ اي دهتجاف ،ةعاسسلا
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 يبأ نب يلع لاقو ،رجضلاو زجعلا كرتاو .ريبك هريغصو ريثك ملعلا

 :ارعش بلاط

 رجضلا زجعلا نيب كلهي حجنلاف ةرجضم كلخدت الو نزجعت ال

 وهو :لامآلا غولبب هليفك انأف لاصخ ثالث ذبنو ملعلا بلط نمو

 دنع ههجو ىقر نم ليق دق هنأل ،لاؤسلا دنع ءايحلاو لالملاو رجضلا

 ظفح ظفحاو ىقمحلا لاؤس لس ليق هنأل ،لاجرلا دنع هملع قر ،لاؤسلا

 :رعاشلا لاق دقو ؤاهيلع دسح ةلزنم لني نم لك نإ يرمعلو ىسيقلا

 موصخو هل ءادعأ موقلاف هيعس اولاني مل ذإ ىتفلا اودسح

 ميمدل هنإ اضفبو ًادسح اههجول نلق ءانسحلا رنارضك

 ةنحم نوكي ام لقو ،هاردزاو هباعو همذ انيش فرعي مل نم لكو

 :يبنتملا لاق امك ‘لهاج نم الإ ملاع ىولبو »صقان نم الإ لضاف

 لماك ينأب يل ةداهشلا يهف صقان نم يتمذم كتتأ اذإو

 اذه يف لاقف اهلمعي نمو ءايميكلا مذي الجر ناهبن وبأ عمسو
 : ارعش ىنعملا

 سيردتلاو ميلعتلا هؤاودو سيحن داؤفلا يف ءاد لهجلا

 سيسختلا هعبط لهج ليل نم رداص قح لكل ريكنلا حنج

 سيوهت ايميكلا نإ لوقيو انرس ركني ديبرعلا ىرت ام وأ

سييلختلا كعبطو لوهجلا تنأ لطاب اذه لاقو لوصألا لض



 ةيامع حيحصلا تركنأ لهجلاب

 اهنود نكلو ةزراب سمشلاك

 رطسم باتكلا يف اهيف صنلاف

 ىتفلا موق نم ناك دق ام دعب نم
 هدعب يلع اذكو ىفطصملاو

 مدآ نع اهنأ اهيف لصألاف

 مدآ نع اهصن ثيش كاذكو

 مهطارقب اذ مث سويروقرم

 اهصن يف تكح ةيرامو اولاق
 رباجو ميكحلا دلاخ كاذكو

 مهريغ ميكح نم مكو اذه
 خسار باتك اهيف مكو اضيا
 اهنأ تادهاشف تابرجتلاو

 زجعم زمرب تبجح اهنكل
 اهنكل ىحضلا سمش تلكاش دن

 اذإ اهدحجت تلظو كيلع تيفخ

 اهقتاع نيع راكنإ اهرض اب

 أدحاج اي يل رسلا فشك لح و

 حرصم ريغ قحلا لوق تلق د

٤١ 

 سيتحتلا كقاعو تلهج امل

 سيبلنلا اهسبلو زومرلا رتس

 سيبلتلا همكح وه نم لوق نع

 سيظطنلا ملاعلا وهو ىسوم

 سيمرتلا هل ازمر اهب اهاف

 سيدقتلاو ديرفتلا هل نمع

 سيرطتلاو حاولألا اهب ءىبنت
 سيدحتلا هبأدو ميكحلا وهو

 سيفنتلا هناز سوسنير عم

 سيوحتلا اهعبط ةميكحلا يهو
 سيسأتلا هبأد مدقملا وهف

 سيرفتلا ىدهلاو سرفت اهيف

 سومش نهلج فلأ ليق دق

 سيلدت هب ام نيبم قح

 سيلدتلا هلوح زغل رحب يف

 سيلفتلاو ليومتلا اهروف نم

 سيسجتلا كلقو تيمع امل
 سيمظطتلاو سيمغتلا اهرون يف

 سيكنلا يلصلاو كسأر تسكنأ

 سيلكتلا اهلصأ ةعانصلا نإ

 سيوطتلا اهصوب قلطو سم

سيربتلا هب طوبرب طوب يف



 سيرختلا هبجيو تومي ىتح ةلاصأ يف هعد اماع نيعبس

 سيندتالو ال شغ هيفام صلاخ بيجع بهذ نع رتفي

 سيبقتلا هرسو سايقلا تحت هنإو نوصملا رسلا وه اذه

 ةنيز ملعلاو 0 رتست ةروع لهجلاو 0 ءاود ملعلاو ءاد لهجلا : لاقيو

 لاقو ؛ ناسنإلا يف ام حلمأ ملعلاو ‘ ناسنإلا يف ام حبقأ لهجلاو 0 رهظت

 نأ افرش ملعلاب ىفكو 0 هللا ىصعي لهجلابو © هللا عاطي ملعلاب : رثؤملا وبأ
 اربتي دحأ لك نأ امذ لهجلاب ىفكو 0 هلهأ نم نكي مل نإو هيعدي دحأ لك

 . افورعم ناك نإو هنم

 هب اورامتل الو ‘ءاملعلا هب اوهابتل ملعلا اوملعتت ال : ربخلا يفو

 إلو ،رانلا رانلاف كلذ لعف نمف ؤ‘سلاجملا يف هب اوربختل الو ،ءاهفسلا
 عفتنت ام ملعلا نم كيفكي نكلو ؛هداعمل هدوزتي املع كرتي نأ لقاعل يغبني

 هللا هجو هب ديري مهنيد يف مهمزلي ام سانلا ملعي يذلا ملاعلا لثم ليقو .هب

 .ءيش اهنم صقني الو سانلل عيضت سمشلا لثمك

 اوملعت "' : لاق هنأ (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نع ىوريو

 هنع ثحبلاو .ةدابع هبلطو ‘حيبست هتسرادمو }ةيشخ هلل هميلعت نإف ملعلا
 ليبس رانم وهو شةبرق هلهأل هلذبو }ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو ؤداهج
 اماوقأ هب هللا عفري .ةبرغلا يف بحاصلاو ،ةدحولا يف سينألاو .ةنجلا لهأ

 ةكئالملا بغرتو .مهلامعأ عفرتو مهراثآ ىفتقت ةداق ريخلا يف مهلعجيو

 ىتح 0 مهل رفغتسي سبايو بطر لكو 0‘ مهحسمت اهتحنجابو ؛مهتلخ يف

 هيف رظنلا ،ءاهموجنو ءامسلاو .هماعنأو ربلا عابسو ؤهماوهو رحبلا ناتيح

 عاطي هبو ،دحويو هللا فرعي ملعلاب !مايقلاب لدعت هتركاذمو مايصلاب لدعي

٢ ٤



 ,ءايقشألا همرحيو ثءادعسلا هللا همهلي ؤهعبات لمعلاو مامإ وهو !دبعيو

 دنع ءالدألا مهو ىايندلا حيباصمو ‘ضرذلا حلمو ثءايبنألا ةثرو ءاملعلاف

 ةمألا ينابرو ةمئألا مهنأل ‘ءامسلاو ضرذلا يف نوروهسشملاو ،ءامعلا

 . () "٠ ةنجلا ىلإ سانلا داوقو ،ةنسلاو هللاب ءاملعلاو

 : ارعش ىنعملا اذه يف نيحلاصلا ضعب لاقو

 ءاوح مألاو مدآ مهوبأ ءافكأ ليثمتلا ةهج نم سانلا

 ءاضعأو مهيف تقلخ مظعأو ةلكاشم حاورأو سفنك سفن

 ءاملاو نيطلاف هب نورخافت فرش مهلصأ يف مهل نكي نإف

 ءالدأ ىدهتسا نمل ىدهلا ىلع مهنإ ملعلا لهألالإ رخف ال

 ءابطأ مهيف مهو ىضرم سانلا ءايحأ ملعلا لهأو ىتوم سانلا

 ءاملظ رونلا يق امو رونو انس مهقوف ملعلا لهأو ضرأ سانلا

 ءادعأ ملعلا لهأل نولهاجلاو هنسحي ناك ام ءىرما لك نزوو

 ءامسأ لاعفألا ىلع لاجرللو هلهجي ناك ام ءىرما لك دضو

 فرعي مل لهاجلاو .الهاج ناك هنأل لهاجلا فرعي ملاعلا : لاق مث
 هناحبس هلوق كلذو ،هاداع انيش لهج نم لكف .املاع نكي مل هنأل ملاعلا

 مل ذإو » : ىلاعت لاقو . (") « هملعب اوطيجي مل امب اوبذك لب » : ىلاعتو

 . ٍ") « ميدق ةلفإ اذه نولوينسف هب انتن
 ۔نالف نم لضفأ نالف لوقت نأ زوجيو ‘لئاضف مهل ءاملغلا نأ ملعا

 . ٥٢ ص } ١ ج ‘ " بيهرتلاو بيغرتلا " : يف ظافلألا يف فالتخا عم يرذنملا هركذ )١(
 ١ مقر ثيدحل ٢ ٠ .

 )٢( سنوي ةروس : ٣٩ .
 )٣( فاقحألا ةروس : ١١ .

31 



 ىقت لهأ مهلك اوناك اذإ نالف نم قدصأ نالف الو ،ىقتأ نالف لاقي الو

 .عروو

 نع يور امل ؛ ءاملعلا ةسلاجمب يخأ اي كيلع و : ءاربغلا وذ لاق

 بحأ ءاملعلا دنع ةعاس سولج " : لاق (ملسو هيلع هللا ىلص) هنلا لوسر

 ىلإ رظنلاو ©نيع ةفرط اهيف هللا ىصعي ال ةنس فلأ ةدابع نم هللا ىلإ

 ءاملعلا ةرايزو ؤمارحلا هللا تيب يف ةنس فاكتعا نم هللا ىلإ بحأ ملعلا

 ملاعلا دنع اسلاج ماد ام هل بتكيو }ةلوبقم ةجح نيعبس نم هللا ىلإ بحأ

 ةمحرلا هيلع هللا لزنأو اةجرد هل عفرو .ةرمعو ةجح نيعبس فرح لكب

 .()" ةمايقلا موي ةنجلا هل تبجوو

 كيلع هللا لضفب هضعب تفرعو ملعلا تبلطف كلذ كل هللا رتسي نإف
 ال كنأ ملعاو ‘كادهو كملعو كاطعأو كغلب ام ىلع لجوزع هللا ركشاف

 عضاوتلا مزلا كنكل ‘هتعاط يف اعيمج كرمع تلذب ولو ةقيقح هركشب موقت

 نم لص "ا : لوقي (ملسو هيلع هللا ىلص) لوسرلا ةياورب لمعاو 6‘سانلل
 , (") "" كملظ نمع فعاو ‘كمرح نم طعأو .كعطق

 امب تفا مث ؤ،قلخلا نسح ىلع اهب لمع نمل لدت ةياورلا هذهف

 امناق ادحأ تدجو ام ىوتفلا ىلإ عراسم ريغ }اطبض هتظفحو .انيقي هتملع

 صقني سيل هنإف ملعأ ال ملعت ال اميف لوقت نأ فنأت الو ‘سانلا جئاوحب

 . كنم ريخ وه نم رذتعا دقو ‘كيلع راع الو ئيش كيف

 ةركاذم دنع ةعاس سولج) ٨٠١ص ٢0ج باطخلا روثامب سودرفلا باتك يف هتدجو يذلا )١(

 .(رانيد فالآ ةرشع قدصتي نأ نم (لجوزع) هللا ىلإ بحأ ملعلا
 )٢( دمحا دنسم . ٦١٢ص ‘ ٦ج ناميإلا بعش ج٤ ٠. ص١٠٨  0ص .} ٥ج دوبعملا نوعو ٧٩١

 ((يذمرتلاو يراخبلا هجرخأو : يرذنملا لاق)) هيف لاقو .

٤٤ 



 هنع لونسم تنأ ام ملعت نأ لب كريغ ملعب لغتشت نأ كايإ مث كايإو
 ملاظمو ةرمعلاو جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاو ناميإلا لثم ةمايقلا موي

 وأ اهنم دبعلا ملس اذإف ،مهضارعأو مهجورفو مهلاومأو مهنادبأ يف دابعلا

 ةنجلا هلخدي نأ لجو زع هللا نم وجرمف هنم ترج نإ اهيلع رارصإلا نم
 الإ ملعلا حصي الو ملعلاب الإ ضنارفلا عيمج موقت الو ‘ةعساولا هتمحرب

 :رعاشلا لاق امك اراهنو اليل هيف عاطقنالاو ميلعتلاب

 ةقثاولا دويقلاب كدويص ظفحاف هديق ةساردلاو ديص ملعلا

 :رخآ لاقو

 اعبشلا رذحاو مونلا بناجو اعرولا رشاب ملعلا بلاط اي
 اعفقتراو ماق سردلاب ملعلا هقرافت ال سردلا ىلع بظاوو

 : ظفحلا ىلع نيعي ام

 يمجعلا درو ءام لثم مهفلل هيوقي امب لمعي نأ ظفحلا ليلقلو

 لكأ بنتجيو ،لكأي ركسلاو زوللا لثمو ‘برشي جولبلا ضيبألا ركسلاو
 غامدلا دسفي هلكأ ناك ام لكو ‘تاقرحملاو تاضومحلاو تاحولملا

 جولبلا لثم ةرمحلا نم يقنلا ضيبألا ركسلا ذخؤي : (اضيأ) ظفحلل

 مت ركسلاك دقعني ىتح منغلا بيلح نم هلثمب خبطيو كلذ هبشأو ةلاجنبلاو

 نع كلذ ىوريو اقوحسم ازول هلثمب لكؤيو يمجع درو ءامب خبطي

 . (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا

٥ ٤ 



 ىقت لهأ مهلك اوناك اذإ نالف نم قدصأ نالف الو ،ىقتأ نالف لاقي الو

 .عروو

 نع يور امل ؛ ءاملعلا ةسلاجمب يخأ اي كيلعو : ءاربغلا وذ لاق

 بحأ ءاملعلا دنع ةعاس سولج " : لاق (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر
 ىلإ رظنلاو ؤنيع ةفرط اهيف هللا ىصعي ال ةنس فلأ ةدابع نم هللا ىلإ

 ءاملعلا ةرايزو ،مارحلا هللا تيب يف ةنس فاكتعا نم هللا ىلإ بحأ ملعلا

 ملاعلا دنع اسلاج ماد ام هل بتكيو ،ةلوبقم ةجح نيعبس نم هللا ىلإ بحأ

 ةمحرلا هيلع هللا لزنأو ؤشةجرد هل عفرو ،ةرمعو ةجح نيعبس فرح لكب

 .()" ةمايقلا موي ةنجلا هل تبجوو

 كيلع هللا لضفب هضعب تفرعو ملعلا تبلطف كلذ كل هللا رتسي نإف
 ال كنأ ملعاو ،كادهو كملعو كاطعأو كغلب ام ىلع لجوزع هللا ركشاف

 عضاوتلا مزلا كنكل ‘هتعاط يف اعيمج كرمع تلذب ولو ةقيقح هركشب موقت

 نم لص "ا : لوقي (ملسو هيلع هللا ىلص) لوسرلا ةياورب لمعاو ،سانلل

 . (") "" كملظ نمع فعاو ‘كمرح نم طعأو \ كعطق

 امب تفا مث ؤقلخلا نسح ىلع اهب لمع نمل لدت ةياورلا هذهف

 امناق ادحأ تدجو ام ىوتفلا ىلإ عراسم ريغ }اطبض هتظفحو .انيقي هتملع

 صقني سيل هنإف ملعأ ال ملعت ال اميف لوقت نأ فناأت الو ‘سانلا جنئاوحب

 . كنم ريخ وه نم رذتعا دقو ‘كيلع راع الو ئيش كيف

 ةركاذم دنع ةعاس سولج) ٨٠١ص ٢0ج باطخلا روثأمب سودرفلا باتك يف هتدجو يذلا )٠١(

 .(رانيد فالآ ةرشع قدصتي نأ نم (لجوزع) هللا ىلإ بحأ ملعلا
 )٢( دوبعملا نوعو . ٨٠١ص 0 ٤ج دمحا دنسم ‘ ٦١٢ص . ٦ج ناميإلا بعش ج٥ ‘ ص٧٩١

 ((يذمرتلاو يراخبلا هجرخأو : يرذنملا لاق)) هيف لاقو .

٤٤ 



 هنع لونسم تنأ ام ملعت نأ لب كريغ ملعب لغتشت نأ كايإ مث كايإو

 ملاظمو ةرمعلاو جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاو ناميإلا لثم ةمايقلا موي

 وأ اهنم دبعلا ملس اذإف ،مهضارعأو مهجورفو مهلاومأو مهنادبأ يف دابعلا

 ةنجلا هلخدي نأ لجو زع هللا نم وجرمف هنم ترج نإ اهيلع رارصإلا نم
 الإ ملعلا حصي الو ملعلاب الإ ضنارفلا عيمج موقت الو ‘ةعساولا هتمحرب

 :رعاشلا لاق امك اراهنو اليل هيف عاطقنالاو ميلعتلاب

 ةقثاولا دويقلاب كدويص ظفحاف هديق ةساردلاو ديص ملعلا

 :رخآ لاقو

 اعبشلا رذحاو مونلا بناجو اعرولا رشاب ملعلا بلاط اي

 اعفتراو ماق سردلاي ملعلا هقرافت ال سردلا ىلع بظاوو

 يمجعلا ا درو ءام لثم مهفلل هيوقي امب لمعي نأ ظفحلا ليلقلو

 لكأ بنتجيو ‘لكأي ركسلاو زوللا لثمو “ برشي جولبلا ضيبألا ركسلاو

 غامدلا د دسفي هلكأ ناك ام لكو ‘تاقرحملاو تاضومحلاو تاحولملا

 جولبلا لتم ةرمحلا نم يقنلا ضيبألا ركسلا ذخؤي : (اضيأ) ظفحلل

 مث ركسلاك دقعني ىتح منغلا بيلح نم هلثمب خبطيو كلذ هبشأو ةلاجنبلاو

 نع كلذ ىوريو اقوحسم ازول هلثمب لكؤيو يمجع درو ءامب خبطي

 . (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا

٥ ٤ 



 لمعي نأو ؤنامزلا يف ناوعأو ناوخإو ناكم ملعتملل يغبنيو

 .هبايثل تاروخبلاو هدسجل ةنطابلا ةبيطلا حئاورلا
 طخلا :بلاط يبأ نب يلع لاق امك طخلا ملعتي ملعتملل يغبني اممو

 كملق ةقلح لطأ :طخلا حيبق هآر لجرل لاقو احوضو قحلا ديزي نسحلا

 هذهف ،كمالو كفلأ مقأو ،كماسقأ لدعاو ،اهنميأو كتطق فرحو ،اهتمسأو

 .ةباتكلا لوصأ تنمضت ةيصولا

 ملعتملا ناك نإ :ناهبن يبأ نب رصان خيشلا نع هتعمس اممو

 لك هيلع موادي اموي رشع ةتس هبرشيو نارفعزلاب بتكيلف نايسن بحاص

 مل ام هسفن يف ظفحلا نم دجي هنإف امناد حبصلل همايق دعب هأرق نإو ؤموي

 :روكذملا وه اذهو ،لبق نم هدجي

 قلخ "> نآرقلا ملع ا" نمحرلا » . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 !") ملقلاب ملع يذلا !") مركألا كبرو أرقا » 0 « نايبلا هملع !") ناسنإلا

 ٠ ىسنت الف كنرقنس » ٠4 ىسنت الف كنرقنس » .4 ملعي مل ام ناسنإلا ملع
 بر نم الوق مالس » 0٠ « ىسنت الف كنرقنس » 0 « ىسنت الف كنرقنس »

 ۔ « ميحر بر نم الوق مالس » 0 ٩ ميحر بر نم الوق مالس 0 « ميحر

 انل ممتأ انبر » 0 4 انرون انل ممتأ انبر » 0 « ميحر بر نم الوق مالس »

 يتؤي » 0 « انرون انل ممتأ انبر » 0 4 انرون انل ممتأ انبر » 0 « انرون

 يتؤي » . « اريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا تؤي نمو ءاشي نم ةمكحلا

 يتؤي » . » اريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا تؤي نمو ءاشي نم ةمكحلا

 يتؤي » 0٠ « اريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا تؤي نمو ءاشي نم ةمكحلا

 رون هللا » . « اريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا تؤي نمو ءاشي نم ةمكحلا

٤٦



 ةجاجز يف حابصملا حابصم اهيف ةاكشمك هرون لثم ضرألاو تاومسلا
 الو ةيقرش ال ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم .دقوي يرد بكوك اهنأك ةجاجزلا

 هلعجا مهللا ‘ » رون ىلع رون ران هسسمت مل ولو عيضي اهتيز داكي ةيبرغ

 اناطلسو املعو ةمكحو ءايضو اناهربو امهفو اظفحو 0 رون ىلع ارون

 رصبو عمسو حورو سفنو بلقو لقع يف اناميإو اناسحإو امالسإو

 . ءاكذ ةوقو ، مهف ةوقو 0 ظفح ةوق هل لعجاو . ةنالف نب نالف ءاضعأو

 نم هيتؤي هللا لضف كلذ » 0 « املعو امكح انيتآ الكو ناميلس اهانمهفف »

 اي ريبخ اي ميكح اي ؤميلع اي .هللا اي ‘ » ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي
 كنإ ،باهو اي ،مويق اي ‘يح اي ريصب اي ؤعيمس اي ؤ‘ديهش اي ؤنيبم

 مهللا لصو ث ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .ريدق ءيش لك ىلع

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو يبنلا دمحم انديس ىلع

 ةم ٨

٧ ٤



 ٠ ثلاثلا ركذلا

 قوذلاو مشلاو عمسلاو رصبلا ةمدخلو لقعلا يف

 مث ،ىومهلاو ايندلاو سيلبإ ءادعالا ركذ هيفو ،سمللاو
 نيقيرفلا نيب حصف ىوقتلاو دهزلاو لقعلاب امهدض

 نيقحملا هللا رفظف لاتقلاو ماصخلا
  

 : حورلاو مسجلل هتيمهأو لقعلا يف

 ؟ هداسفو هحالصل ببسلا ام لقعلا نع تلأس : ءاربغلا وذ لاق

 نب يناث نب ةريمع نب دشار ىلاعت هلل ريقفلا دبعلا نع باوجلا يف يل ليقف

 نب شبنخ نب مشاه نب هللا دبع نب مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ

 نب ىصقأ نب ربكل نب ةعيدو نب رمع نب كلام نب سيق نب ةريمع نب ديزي

 . ناندع نب دعم نب ةعيبر نب ةليدح نب يمعد نب ىصقأ نب سيقلا دبع

 هللا قلخ ام ضعب ركذ يرطاخ يف عقوو يبلق يف ىرج دقلو : لاق
 ذإ اهتفرعمو اهركذ نم دب ال يتلا ةسيئرلا ءاضعألا نم ناسنإلا يف ىلاعت

 عيمج ىلع ناسنإلا هب لضف يتلا يهو ؤةيرورض اهركذ يف ةجاحلا

 هبو هقلاخ ةفرعم ىلإ ناسنإلا لصوتي اهبو لقعلا نوكت اهبو تاقولخملا
 :تلقف امظن تلعجو ىالعلا تاجردلا لاني

 ارطسم آاظفلو ارد ىوح دق امب ارظنم نيعلا جهبي الاقم تمظن

 نوكي نأ زوجي و ،ةيلوعفملا ىلع الاقم بصنو رثنلا دض مظنلا

 .بلقلاو نيعلا قوري ي ذلا نسحلا جهبملاو ءالاقمو ألوق تلق ي أ ردصملا

٤٨ 

  



 اربنع و آاكسم مهفل ا ءايلوأ ىلع الملا يف دشني نيح هاذش حوفي

 رشنلا اضيأ اذشلاو ؤ‘تراث يأ ةحئارلا تحافو روثي حوفي

 اهتدشنأو ،اهنع تلأس اذإ ةلاضلا داشنإ نم ذوخأم داشنإلاو ،ةحنارلاو

 .قلخلا عامتجا الملاو رعشلا داشنإ هنمو ،اهفرع اذإ داشنإ

 ىرب ذإ ربلا قلاخلل ةفرعمو ةمكحو املع بابلألا يوذ ديزي

 () امه ربلاو قلاخلاو ‘لوقعلا لهأ بابلألا ووذو .ومنلا ةدايزلا

 .ىلاعت هللا ءامسأ نم نامسا

 اردقو دارأ امم اشي ام ىلع اهعنص ربدملا وهو انماسجأ

 ريخ نم هعنطصا ام عنصلاو “©فيرصتلا ريبدتلاو فرصملا ربدملا

 .رشو

 ىرج امك غامدلاب الاصتا نوكي هرون لقعلاو بلقلا اهيف لزنأو

 دسجلا يف ءيش لضفأ وهو لقعلا بلقلا ماسجأل ا هذه يق لعجو :لوقي

 حلص تحلص نإف ةغضم دسجلا يف نإ":(ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا لاق

 .(") "لقعلا يه و الأ بلقلا يهو الأ هلك دسجلا دسف تدسف نإو هلك دسجلا

 غامدلا ىلاعت هللا قلخ ذإ غامدلا ىلإ هنم لصتم رون وه لقعلاو

 عيمج يف لصوتي لقعلا لعجو ،تافيوجت ثالث بلقلا يف لعجو نوطب ةنالت

 . وه : لصالا يف )١(

 اهدروأ يتلا ةدايزلا نودب اعيمج هوور 0 مهريغو ملسمو يراخبلا هاور 0 هيلع قفتم ثيدح (!)
 . ( لقعلا يهو الا ) : يهو هرخآ يف فلؤملا

٤٩ 



 يف يذلا يناسفنلا حورلا ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت حاورألا لعجو ‘كلذ

 بلقلا هكلسم وه يذلا يناويحلا حورلا نم حورلا اذه دلوتو 0 غامدلا

 ةفص هذهو . دبكلا اهنكسم يه يتلا يعيبطلا حورلا نم حورلا اذه دلوتو

 .اهبتارم ىلع ثالثلا حاورألا دلوت

 ةعيبطلا تدمعف راخب هنم ىقترا ءاذغلا تخبط اذإ دبكلا نأ ملعا

 لصاحلا مدلا باذجناو ‘يعيبطلا حورلا هتلعجف اهيلإ راخبلا كلذ تبذجف

 هفطلأ نم دلوتو هنم بلقلا ىذغتيف بلقلا ىلإ هفطلأاو هافصأ وه طسق اهيف

 دبكلا نم مدلا بذجي لوغشم نميألا نأل هفيوجت نم رسيألا فيوجتلا يف

 ةقطانلا سفنلا نم ضيفتو يناويح احور ةقطللا ىمسي ايراخب افيطل امسج

 ضرعي ام هل ضرعو ندبلا نفعل اهالولو ةيناويحلا ةوقلا ىمست ةوق هيلع

 ناتوق اضيأ يناويحلا حورلا ىلع ضيفت مث داسفلا نم تيملا ندبلل

 ىلإ رخآ طسق بذجنيو ةيناسفنلا ىرخألاو ةيعيبطلا ةوقلا امهدحأ نايرخأ
 راثآ رهظيو ذننيح ايعيبط احور ىمسيو اديدج احضن هيف حضنيو دبكلا
 . ءامكحلا يأر ىلع اذه ةيعيبطلا ةوقلا

 دحاو رمأ يف الإ انركذ اميف ءامكحلا قفاو نم مهنمف ءابطألا امأو

 يف دبكلا ىلإ بذجنملا طسقلا ىلع ضيفت ةيناسفنلا ةوقلا اولاق مهنأ وهو

 نم بذجنت ال يناسفنلا حورلا لاقو هيف ءامكحلا فلاخ نم مهنمو دبكلا
 حورلاو دبكلا نم دراولا لصاحلا مدلا نم غامدلا يف نوكتت لب بلقلا

 الو هيف لصاحلا مدلا نم دبكلا يف نوكتت لب بلقلا نم بذجنت ال يعيبطلا
 بهذملا اذهو دبكلاو غامدلا يف امهيلع نيتضباق ناتوقلا نوكت ةلاحم

. اليلق هلبق يذلاو ، اريثك ءامكحلا بهذم فلاخي



 دبكلاو بلقلا يه ةسينرلا ءاضعألا (ا)لوقنف اذه تفرع اذإف

 هللا لعج دقو ،امهركذ عضوم انه سيلف نايثنألا امأف ،نايثنآلاو غامدلاو

 .امادخ ءاضعألا هذهل ىلاعتو هناحبس

 هذفنتو هنم يناويحلا حورلا لمحت اهنأل نييارشلا همدخت بلقلا امأ

 يعيبطلا حورلا ذفنت اهنأل ةدروألا همدختف دبكلا امأو ،ندبلا رئاس ىلإ

 ذفني هنإف بصعلا همدختف غامدلا امأو دبكلا نم ندبلا رئاس ىلإ مدلاو

 سفنلا اهب ىنعي الو ،حاورألا اهنمو هنم ندبلا رئاس ىلإ يناسفنلا حورلا

 نم نوكتي ايراحم افيطل امسج اهب ىنعي لب ةيهلإلا بتكلا يف اهب داري امك
 يه حاورذلاو ،اهتفاثك نم ءاضعألا نوكتك اهتيراخبو ؤطالخألا هتفاطل

 .اهفانصأك اهفانصأ كلذكف ىوقلل ةلماحلا

 داري امك ةقطانلا سفنلا امهدحأ نيئيش ىلع قلطي حاورألا ظفلو

 يراخب فيطل مسج يناثلاو ‘هريغو زيزعلا نآرقلاك ةيهلإلا بتكلا يف اهب

 وهو اهتفاثك نم ءاضعألا نوكتك اهتيراخبو طالخألا هتفاطل نم نوكتي
 اهنداعم نم اهل ةلقانلا ىوقلل ةلماحلا يه حورلا يه ءابطألا هينعت يذلا

 ،تالثلا حاورألا ركذ اذهف ىوقلا فانصأك اهفانصأ نوكتف }اهدصاقم ىلإ

 لصتي حاورألا هذهبو باتكلا اهحرشب لوطي فلتخت فيراصتو لاعفأ اهلوأ
 .غامدلا نوطب عيمج ةفرعمو هدلوت هللا ءاش نإ ركذنسو رظانلا حورلا

 ىرت اهلثم هفيوجت يف بلقلاو ةنالث غامدلل نوطب اهنمو

 اهعيمجتو تافيوجت ثالث بلقللو نوطب ةثالث غامدلل نإ مث :لوقي

 )١( لوقتف : لصألا يف .

٥١ 



 . ءايشألا ةفرعم هبو لقعلا نوكي

 نيعي وهو ؛مدقملا وهو ليختلا هيف لوألا نطبلاف غامدلا نوطب امأف
 حورلا عيزوت ىلع وهو ۔ساطعلاب لضعلا ضفن ىلع و 60 قاشنتسالا ىلع

 ،ةروكذملا حابشألا عيمج دوقي امهنيب زيلهدك طسوتملا نطبلاو ساسحلا

 كرحتملا حورلا رثكأ عزوي وهو عاخنلا أدتبملا وه رخؤملا نطبلاو
 .ةظفاحلا ةوقلا لاعفأ كانهو

 ناءاعوو ةمدقم يف ناءاعو غامدلا فرعت ةيعوأ اضيأ غامدللو

 ةيعوألا نم رخؤملا ءاعولاف ©نيمدقملا نيئاعولا نيب ءاعوو ةرخؤم يف
 غامدلا نوطب نم ردحنتو لاعفألا نوكت هب ي ذلا يناسفنلا حورلا وه

 نيع لكل غامدلا بناوج نم ردحنتو نيعلا تاقبط اهنم دلوتت ةيشغأ

 حورلا كلذ نم نوكيف ةروكذملا ةيشغألا هذه امهقوف نوكي ناتبصع
 .مشلا ةلآ نيتبصعلا ءاقتلا دنعو رظانلا

 ارمحم ركفلل راص دق اهل ناثو ليخت هيف راص نطب لواف

 .ليختلا هيف غامدلا نوطب مدقم هنأ لوألا تيبلا ريسفت يف انركذ دق

 . ركذلا هيف ثلاثلاو .ركفلا هيف يناثلاو

 ارملا رذو هتلق ام عمتساف الأ الزنم ركذلل راص دق اهرخآو

 . غامدلا نوطب نم رخؤملا نطبلا يف ركذلا نأ اضيأ مدقت دقو

 ارونم ارون هولعي امب نوكي امنإف داؤفلا فيواجت امأو

٢ ٥



 رون هنم ظلغ اميف هالعأ يف يهو هفيواجت يف بلقلل نإ مث :لوقي

 ةوقلا لحم يهو ةلكشم كانه فورحلا يناعمو ناسللا ىلعأ وهو عطسي

 نيع هلو ‘©سفنلا نم ةثعبنملا يناعملا ةدارإل ةربدملا ةوقلاو ناسللا يف

 قناقحو ؛تابكرملا راوطأو ‘ تاسوسحملا رارسألا اهب رظني ةينارون

 هقناقحو هنامسأ رارسأ نم اهيف هللا عدوأ ام مظعو شاهرارسأو فورحلا

 اهيلع هللا معنأ اهتفرعمل ىلاعت هللا ةفرعم مظعل اهعدوأ ناك اميف هفراعمو

 فالتخاب نونيابتم مهنا الإ اهلك رئاصبلا كلتو تاسوسحملا رارسأ نم

 .راوطألا

 يحولا حاورأ نأ رئارسلا فناطلو رئاصبلا تيقاوم يف مدقت دقو

 .رمألا حورو سدقلا حورو نيمألا حور ةثالث هللا باتك يف

 ةيخزربلا اهنأل ىلوذلا ةفيوجتلا ىلع لزن نيمألا حور نم يحولاف

 امبرو ليزنتلاو يحولا بتارم لوأ يهو 0ناسللاو قطنلا نيب يه يتلا
 .بولقلا ىلع ىلاعت هللا ماهلإ هل مسق

 اركفتلاو هل تانيكس لحم توح دق مث ةفيوجت هطسو يفو

 ركفتلا لحم يهو طسولا يهو ةيناثلا هيفيوجتلا امأو : لوقي
 هيقلي اميف لايخلا لحم وهو ‘ةنيكسلا لحم وهو ،عطاس رون وهو ركذتلاو

 يف دجلا ثعبني اهنمو ‘بلطلا كردي اهب ةينارون نيع فيوجتلا اذهلو

 صاخشألاب اقلعت عرسأ وهو ‘بولطملا ءيشلا ىلإ فغشلاو ؤ‘بلطلا
 نوكي اهبو ،ىلاعت كلملا عنص هاوح امو كلملا ملاع فشكي اهبو .اهتفاطلل
 . تانسحتسملل ناسحإلا عقيو

٥٢



 اربخمو املع ناسنإلا اهب لوطي رخآ يهو ةفيوجت اهثلاثو

 وهو داؤفلاب اهنع ربعيو هفطلأو هقرأ يهو ىرخألا ةفيوجتلل نإ مث

 ةايحلا لحمو بحلا لحم وهو ‘مكحلا فئاطلو ناميإلاو لقعلا لحم

 .ةفيطللا ةرارحلا نم ةيعيبطلا

 توكلملا قناقح كردي اهب ةينارون انيع داؤفلل نإ ليق اذهلو

 راونألا لحم يهو ؛‘قناقحلا نيزاومو تايتوربجلا تايولعلا رارسأو

 : ىلاعت هللا لاق اهب رصبت يتلا ةريصبلا كلتو .تايولعلا رارسأو تايبه ولا

 يهو . (') « روذْصلا يف يتلا بولفلا ىسغت نيلو راتصبالا ىتغت ال اهنإف »
 هللا لاق ،} لقعلا لحم وهو . اضيأ عمسلا لحم يهو 0 سدقألا رونلا لحم
 اولو اذإ ءاعألا مصلا عمنسش انو ىئوملا غمنسئ ال كتإف » : هيبنل ىلاعت

 ملو ‘نايصعلاو رفكلا توم امنإو سحلا ىتوم هب دري مل 0 () « نيربذُم

 اذه هب دارأ امنإو .ةدوجوم مهيف عمسلا ةساح نأل ناذآلا مصلا هب دري

 يذلا رمألا حور نيع لحم وهو لقعلا لحمو داؤفلا ملاع وه يذلا عمسلا

 ىلص ) يبنلا ىلإ ليزنتلا هب صتخا ام عمجلا هتقيقحو نيكمتلا ىلإ ريشي

 . اهتنازخو بلقلا ةيودأ انحرش دقو 0 ( ملسو هيلع هللا

 ىرب امو ه ارذ امم هتعنصو هبير ةعاط ناسخإ)لا يدتهي اهب

 ارخآ لوأ هوعدن نم ناحبسف مهيف نوكملا لقعلا لمكي اهب

 ولو ٠ تالآلا عيمجل همامتو لقعلا لامك لعج ىلاعت هللا نإ مث : لوقي

 ( ١ ) جحلا ةروس : ٤٦ .

 )٢( مورلا ةروس : ٥٢ .

٥٤ 



 دتهي ملو مئاهبلا دحأك ناكو كلاح مسقي مل تالآلا هذه نم ةلآ لقعلا مدع

 .ىلعلا تاجردلا ىلإ

 ىرج يذلاب هنوتأي امدخ هل انبر نميهملا هللا لعج دقو

 ام عيمج هيلإ نودؤي امدخو اناوعأ لقعلل هللا قلخ دقو : لوقي

 رصبلا يهو سمخلا ساوحلا يه مدخلا ءالؤهو . هنوريو هنودهاشي
 امل رصبلا قلخي مل ىلاعت هللا نأ الولف &سمللاو قوذلاو مشلاو عمسلاو

 هقلاخ تاعونصم لقعلا فرع الو .ةيئرملا ءايشألا عيمج ىلع بلقلا علطا

 نينيعلا ىلإ نيتيتآلا نيتبصعلا نيب نيتيلطلا عطاقت اهعضوم رصبلا ةوقو

 ةساحو ،لاكشذلاو تاوصألاو ناولألا كاردإ امهنأش نم امهركذ يتآلا

 يدتهيف توصملا قطانلا ءيشلا نم عومسملا ةفرعم هيلإ يدؤت عمسلا

 ولو ،ناويحلاو سانلا نم توصملا توص فرعيو كلذ ةفرعم ىلإ بلقلا
 عمسلا ةوقو رصبلا بهاذ ناك ولو قطانلا صخلا ةنياعم ناسنإلا مدع

 .تاوصخلا كاردإ اهنأش نم خامصلا يف ةشورفملا ةبصعلا اهعضوم

 رصبلاو عمسلا بهاذ ناسنإلا ناك ولق مومشملا مشلا ةساحو

 ةوقو . مومشملا ءيشلا ةفرعم ىلإ بلقلا ىدتهالو ةحنارلا فرعل

 امهنأش نم يدثلا يتمحلب ناتهيبشلا ناتدئازلا (‘) ناتمحللا اهعضوم
 بصعلا اهعضوم قوذلا ةساحو ٠. ءاوهلا نم ةدعصتملا ةحنارلا كاردإ

 ناسنإلا مدع ولق ،موعطلا ةفرعم كاردإ اهناش نم ناسللا مرح يف يذلا

 ةساحو 0 بلقلا ةفرعم ىلإ ىدتهذأل انيش قاذو مشلاو عمسلاو رصبلا ةلآ

 فرطب هسملو ءيش هيلإ برقو ساوحلا عيمج ناسنإلا مدع ولف سمللا

 )١( اتمحللا : لصألا يف .

٥ ٥ 



 ةوقو ،كلذ ةفرعم ىلإ بلقلا ىدتهالو سوململا ءيشلا فرعل هلمانأ

 ساوحلا نأ ضعب لاقو . ةلمنألا فرط ىلع يذلا دلجلا اهعضوم سمللا

 .اهركذ تكرت ةنطاب ام نامث

 ارهشم ديلا يف راص دق مهسماخو مهعمج سأرل ١ يف راص دق ةعبرأف

 يتلا يهو سأرلا يف ةعبرأ اهنم ساوحلا هذه عيمجو لوقي
 .يضاملا تيبلا يف اهانركذ

 ارهظأو نكأ نم انامجرت هل هرسأب ناسللا هللا لعج دقو

 ربخي انامجرت لقعلا لعج هفطل نم (ىلاعتو هناحبس) هللا نإ : لوقي
 هيلإ تدأ نأ دعب ءهرامضإ دارأ ام رامضإو ،هراهظإ دارأ ام راهظإب هنع

 . ءيشلا ةفرعم ىلإ ساوحلا هذه عيمج

 ىرب دق شرعلا وذ هللاو هقلخ ىلع امدآ هللا لضف ام مهالولف

 ارسكت ناورتحلا اهنم ننافس انلثمكالإ ناكام مهالولو

 هتيرذ عيمجو امدآ هللا لضفي مل ةروكذملا ةلآلاو لقعلا الولف :لوقي

 يف ننافسلا لثمك اوناكلو ؛مئاهبلا ىدحإك ناكلو 0 تاقولخملا عيمج ىلع

 . اهمامزو اهدوقم وه يذلا ناكسلا يأ ناورتحلا اهنم رسكت رحبلا

 كلذكف & رحبلا نم اهبكار صلخت نلو ءاهب دتهي مل كلذ تمدع اذإف
 ملو . هدنع لقعلاو الإ ناسنإلا بطوخ فيك رت ملأ ‘ لقعلا ناسنإلا مدع اذإ

 هبر ناسنإلا فرعي الو 0٠ لفطلا الو نونجملا الو منانلا بطاخي

 . هب الإ هتاعونصمو
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 يف الثم يلحلا يدهم نب دمحأ نيدلارخف ملاعلا خيشلا لثم دقو

 كولس يف هودع نم هسارتحاو نمؤملا يف تركف ينإ :لاقف هعابتأو لقعلا

 اذإ هللا نأ ىفطصملا دمحم هنادتقاو ،ىوهلا رمأ ةفلاخمو ،ىوقتلا جهنم

 نع عدتراف شهتياده رونب هديأو هتبحمب همركأ هتيالوب نمؤملا صتخا
 ةفرعم بلطو .هتفرعمب سفنلا رهقو شهتمدخب مايقلا ىلإ عراسو ‘هتيصعم

 قرطتلا نع ناطيشلا هنع زجعيف ؛‘هتمحرو هوفع اجرو ‘هتمصعو هبر
 هتفص ينم هتدمتعا اميف ةركفلا ينتلدف ‘هتعيدخو هركمو هتلبج قئاقدب هيلإ

 يف هبلقو ،ءاهب طاحأ روس اهلوحو ةنيدم لثمك ايندلا يف نمؤملا لثم نأ
 رصقلا كلذ يف كلملا لثمك هبلق يف ناميإلاو ‘كلملل رصقلاك ةنيدملا كلت

 .لقعلا وهو ريزو هلو .ةبحملا وهو جات هلو ؛ديحوتلا وهو ريرس كلمللو

 وهو ميدن هلو 0 ملعلا وهو رس بحاص هلو } ىوقتلا وهو بحاص هلو

 هلو . () نسلألا وهو ملع هلو . ركذلا وهو رورس بحاص هلو : دهزلا
 هلو ،لكوتلا وهو عرد هلو ©قحلا وهو فيس هلو 0 ةمكحلا وهو جارس

 هلو . فوخلا وهو نجس هلو ،رارقإلا وهو ,دانم هلو &قدصلا وهو لوسر

 بابلا ىلع قلغو .0 ةبقارملا وهو (" باوث هلو 0 ةسارفلا وهو ليلد
 هلو ‘ هنوحصني دونج هلو ركشلا وهو ناصح هتحتو ربصلا وهو ةنيدملل

 . هنوفلاخي ال باحصا

 صعب لبقأ ذا هرمأو هيهن ىلع فكتعم هرصق يف وه امنيبف

 ناطيشلا نإ ميركلا كلملا اهيأ :لاقو هتكلمم ىلع نيقفشملا هتعامج

 دعتساو كرصق يف سرتحاف } ميظع شيج يف كيلإ ههجوب لبقأ ذإ ميجرلا

 )١( سنألا : رهازلاو ‘ لصألاب اذكه .

 )٢( باوب : رهاظلاو . لصالاب اذكه .
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 ريغ كبرح نعو ،لزانو كتنيدم ىلإ لصاو دغ ةادغ هنظأ انأف ،كتنيدم يف
 مهيلع داعأو اهتصاخ نم حصنلا لهأو .هتعامج يف كلملا ىدانف لكان

 لاقو }لقعلا وهو ريزولا ىلإ تفتلا مث ،باوجلاو يأرلاب مهبلاطو ،باطخلا

 انودع سابل هنإف ،دهزلا نم اقدنخ انتنيدم لوح رفحن :لاقف ؟ريشت اذامب

 هيراجم يف اوقلطأو ، (')قلقلا لواعمب هرفح يف اوع راسف دري هديكلو دصي

 :ارعش لوقي لاحلا يف أشنأ ةنيدملاب قدنخلا طاحأ املف ،قرألا عومدب

 اقدنخ يبلق لوح يدهزل ترفح يساوس دونج يب تطاحأ املف

 اقفدم ينيع عمد هيف تيرجأو ىضرلاو ددوتلا ضرأ يف هانرفح

 اقلطم هراكملا ديك نم تحبصأف يقلاخب تمصتعاو يدجو ترباصو

 سراف نيب ودعلا لبقأو ، لطابلا ةربغ تنع ذإ كلذك وه امنيبف

 ،ربجتلاو بجعلاو ،ربكلاو دسحلا :يهو {} ةرشع هدونج تناكو 0 لجارو

 . ردصلا يف ةسوسولاو 0 ردغلاو 0 دقحلاو 0 ةلاحملاو ، ركملاو } لغلاو

 يهو ةرثع اهدونج تناكو ةنيدملا يلامش نم سفنلا تلزنو

 عمطلاو لخبلاو حشلاو غيزلاو ةوسقلاو ةبغرلاو ةوهشلاو صردحلا

 . لسكلاو لمألاو

 © انزلا : يهو 0 ةرشع هدونجو ةنيدملا مامأ ايندلا بح لزنو

 8 بذكلاو 0 روزلاو 0 بعللاو ، وهللاو 0 رظنلاو 3 رثاكتلاو ‘ رخافتلاو
 . طيرفتلاو . ةعيدخلاو } شغلاو

 ملظلا يهو ةرشع هدونج ناكو ةنيدملا ءارو نيعللا سيلبإ لزنو
 لهألا نيب ةوادعلاو قاقشلاو كفإلاو قافنلاو رفكلاو ةنامألا كرتو ةنايخلاو

 )١( قلفلا : لصألا يف .
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 رصبأ ام كلملا لاهف ،لالجلا يذ ةيصعمو لاملاو ةنيزلا بحو ناريجلاو

 : ارعش لوقي لاحلا يف اشنأو ،ريحتو عاتراو

 ينانعو يتيلب مظعلالإ اوقلخي مل عبراب تيلتبا ينإ

 ينادعأ مهلكو صالخلا فيك ىوهلاو يسفنو ايندلاو سيلبإ

 :ارعش لوقي أشنأو لقعلا هريزو هباجأف

 انسرحي نآرقلا انتدلب لوحف انب لح ترصبأ امل نعزجتال

 انقفو ريخلل ذإ هللا للسنف ةيحان لك نم هرتس يف نحنو
 انفرعي سيل نم انركني نكل هتدوم انافاص هانفرع ذمف
 انبنان هللاف هركذن نحنو هبنان سيلبإ ايسان نكي نمو

 .نيفئاخلا نامأ ايو ‘نيثيغتسملا ثايغاي ىدان كلملا نإ مث : لاق

 هلإ ايو 0 نيكلاهلا ذقنم ايو ©نيريحتملا ليلد ايو 0} نيبوركملا خيرص ايو

 وهو ريزولل لاقو .هناكرأو () هرزا دشو 0 هنانج هللا تبثف 0 نيملاعلا

 تملس دقو ؤىلوملا نم رصنلا بلطاو ،ىوهلا ةلباقم يف تنأ نك :لقعلا
 نأ بحأ :لاقف ‘كيلع هللا دعب اهظفح يف تدمتعاو ،كيلإ يتنيدم نيمي

 ةرشع هدونج نم هيلإ مضف .اناوعأ ودعلا ىلع اونوكيل اناوخإ يلإ بدنت
 ةحيصنلاو راثيإلاو ظقيتلاو قلخلا نسحو عضاوتلاو قلاخلا ةبحم يهو

 ىلإ يناثلا بناجلا ملسو :لاق .ركذلاو قلخلا ىلإ ببحتلاو تابثلاو ءافولاو

 نم هيلإ ملسو ‘سفقنلا ةلباقم يف تنأ نك :هل لاقو ‘ىوقتلا وهو هبجاح
 ةعاطلا ىلإ ةردابملاو ءافصلاو فافعلاو لكوتلا يهو ةرشع هدونج

 )١( هرازإ : لصألا يف .
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 .ةعانقلاو ةنيكسلاو توملا ركذو مثأملا نع فرطلا ضغو لذبلاو ءايحلاو

 نك :هل لاقو ،دهزلا وهو هميدن ىلإ ثلاثلا بناجلا ()ملسو : لاق

 بلطو صالخإلا وهو ةرشع هدونج نم هيلإ مضو .ايندلا ةلباقم يف تنأ

 قدصلاو ةبوتلاو ىلاعت هللا باذع نم فوخلاو ركشلاو داصتقالاو لالحلا

 .رادلا هذه ضفرو ءافولاو بدألاو قلخلا ةحيصنو

 لاقو { ركذلا وهو هرس بحاص ىلإ عبارلا بناجلا (")ملسو : لاق

 لدعلا وهو ةرشع هدونج نم هيلإ مضو ‘ناطيشلا ةلباقم يف تنأ نك : هل

 كرتو رافغتسالاو عضاوتلاو ملحلاو ناسحإلاو ناميإلاو ةنايدلاو ةنامألاو

 هللا لوحب ناعتساو .ةنيدملا باب كلملا ظفحو راحسألاب ةجهللاو رارصإلا

 بصنف هلاجرو هباحصأ و سيلبإب اذإف ،هرارق كلملاب متتسا املف ،هتوقو

 اهولباقف ،نايغطلاو دوحجلا (”تايارو ناتهبلا تاقينجنم ةنيدملا ىلع

 قشرو ٠مايخلا ىلإ ودعلا فحزو ؛ديمحتلا تايارو ديحوتلا تاقينجنمب

 لعاشم اولعشأو ‘مالظلا ةهج نم مهيلإ جرخف شماهسلاب كلملا دونج
 اهيلإ اوماقو ،دهزلا سارح ةنيدملا جاربأ ىلع اوماقأو .ماكحألاب ةمكحلا

 مهنيب العو .حالو هانس عفتراو ‘حابصلا ءوض أدب املف 0 ةبوتلا تايآب
 عقر كلذ دعبف 0 حافكلا اونادتو ،حامرلا اوزهو ‘حافصلا اوضتناف حايصلا

 : ارعش لاقو . ءاعدلا يف هللا ىلإ لهتباو ءامسلا ىلإ هدي كلملا

 هارت ام لثم يب لحو هاهتنم رمهلا غلب دق

 )١( ظفللا ميقتسيل اهانفذحف ( ىلإ ) : ملسو ةملك دعب لصالا يف .

 )٢( اهانفذحف ( ىلإ ) : ةملك ملسو ةملك دعب لصألا يف اضيأ .
 يف تايار ةملك عم لباقتيو 0 مالكلا قسانتيل } تايار : ديري هطلو } تارارغ : لصالا يف )٣(

 . يناثلا رطشلا



 هاوس ىل ١ ولسأ فيكف ٥هاوس يل نكي مل نم

 هارت ي ذلا ماقملاب ذل هاوه ىوه يف يمنا اي

 هارتامك يمسجو يقوش يمسج لازأ يمقس لاب ام

 لقأ متنأ امف ،مهيلع مكرصان هللا نإف هيلإ اوزربا :هدونجل لاق مث
 نيرق لك ردابو ةنيدملا باوبأ تحتفو ،اددم مهنم فعضأ الو اددع مهنم

 بعرلا ءادعألا بولق يف ىقلأو ؤشةنيكسلاو رصنلاب هللا مهديأف هنيرق

 دونج ترسو نيبئاخ هولمأ اممو 0نيربدم اولوف عزجلاو فوخلاو علهلاو

 نم مهنمو ؛هولتق نم مهنمف ‘نيبلاط مهكالهلو ‘نيدجم مهرثإ يف كلملا

 اهولزانو اهب اوطاحاف ةنيدملاب نصح ىلإ سفنلا تاجتلاف ؤهورسا
 :ارعش ىنعملا اذه يف اودشنأو اهوقياضو اهورصاحو

 مرجم لك ىوهلا لهأ نم قفاوي مرمرع ميظع شيج يف لتقلا ىتأ

 يملست سفنلا اهيأ اي يملاس الأ امهيلك نيركسعلا ضايح ىدانو

 يملسو يبوت كيو اي يقتلا لاقف اهلالو اهيلع افوخ تملس امف

 مكح يف مغرلا ىلع تلزنو ؛ميلستلاو ةعاطلا يف تلخد كلذ دنعف

 : لاق ميكحلا زيزعلا

 ارثوك رهنلا اهنام نم اوبرش الو ةنج سانلا لخدي مل مهالولو
 ارعسم اريعس اهنم اونياع الو ملاع رانلل قيس ام مه الولو

 عيمج هيلإ ةيدؤملا هساوحو تالآلا عيمجل لقعلا مامت الولف : لوقي

 امل تامرحملاو تاللحملا نم مرحو هللا للح ام هتقيقح نم انركذ ام

 الو اباوث قحتسا الو 0 اران الو ةنج لخدأ الو ٠ كلذ ىلع دبعلا بطوخ
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 عيمج نع لاؤسلا هيلع بجوأ لقعلا هيف هللا متأ امل نكلو /اباقع
 هل لعجن ملأ » :لاقف ةمايقلا موي دبعلا نع لاسي ا ام م لوا وهو ،تابستكملا

 . نيقيرطلا : يأ . () 4 نَتْجَتلا هانيهَو ٢١( نێتقتشو انانسيو ا نيتْيَع

 . " نع ةرابع ءالؤهو

 ارسيم انوع هاضرت ام عنص ىلإ اقفوم يل نك هابر اي كتلأس

 ارذنم سانلل ثوعبملا مساقلا يبأ دمحم مانتأل ١ ريخ ىلع لصو

!2 

 ( ١ ) دلبلا ة روس : ٨ - . ١
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 : عبارلا ركدلا

 يحولا لوزن يعدي نمل درلا يف رصان خيشلا باوج

 هنرقيو ىلعألا يلعلا نم نآرقب هيلإ يتأيو ؤهيلع
 ماركإلاو ةيحتلاب هصخيو مالسلاب

 لوح ال لوقيو ربكيو للهي ءاربغلا اذ تدجو : باتكلا فلؤم لاق

 ؟كبلق يف لزن امو ،كربخ فيك :هل تلقف ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 له ‘ميظعلا نآرقلا دعب انآرق تيمسو روس تلزنأ اهنأ تعمس :لاق

 ؟كلذب تنأ تعمس

 نب ريمع ىمسي ملعتم لجر ا ذهف ‘ يسفنب كلذ تدهاش معن :هل تلق

 رجاهو ‘ىوضر لبج نم تيس دلب هنكسمو ؛يبالغلا ناميلس نب دمحم
 هتاسل ىلع ملكتيو يحولا هيتأيو غحبص ينبل يه يتلا ةيرقلا دلب يف ةنس

 .ةنجلا هلف هيلع لزنأ امبو هب نمآ نم هنأ لوقيو سقحلا قفاوي ام اريثكو
 .ريصملا سنبو رانلا هاوامف نمؤي مل نمو

 لوسرب وه سيل يدهم حبصن هنأو .هب ناميإلاب ىرقلا ىلإ بتكف

 لصوف .يصورخلا سيمخ نب دعاج ملاعلا خيشلا نمز يف كلذو .يبن الو

 .هتقيقح هسفنب وه فرعي ملو .‘هيتأي امب هاراف هآرو خيشلا دنع ريمع

 ملكتيو تآ ينيتأي لوقي نكلو هبتكي نأ هرمأق .كلذ يف خيشلا راشتساف

 افلأ نيعبسب هللا هرصنيل هنإ لوقي هانعمسو هدر ىلع ردقأ ملو يناسل ىلع

 نم ديدح نم انوصح مهل تناك ول رمألا لهأ نأو ‘نيموسملا ةكنالملا نم

 نيرغاص هتعاط ىلإ اهنم اوجرخل ءامسلا تلواط ىتح ضرلا موخت
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 تلق ةلأسمب هتربتعا مث .")انيلع يفخ امب ردن ملو انبجعأ هلوقف ،نيليلذ
 مكيلع مالسلا :هل لاقو هالوم لأسف ؟اهؤاود فيك ةضيرم يتدلاو نإ :هل
 رمألا كبحاصل لقو ماركإلاو ةيحتلاب كصخيو مالسلا كنرقي ىلعألا يلعلا

 اهدالوأ دحأ عزانت اهناكو .ينج اهفدص لقف هتدلاو نع كلأس يذلا كبو يب

 هللا نإف هبرشتل وحملا نم انيش اهل بتكي هل لقو ؤميضلا ىلع اهذخأف
 هللا رفغتسا :تلقف ،لاؤسلا عم ريخب ةدلاولاو ،هرمأ ينبارف ،اهيفشي

 .اهوركم هللا دنع هنيس ناك ام لك نم هيلإ بناتو هتلق لوق لك نم ميظعلا

 ميظعلا هللاب هيلع تمسقأو ناهبن يبأ نب رصان خيشلل تبتك مث

 :هباوج اذهف . هيعدي امو ريمع رمأ يف قحلا ينيفخي ال نأ

 نمحرلا دبع نم باوجو ةلاسر هذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .يربعلا دلولا اهيأ كباتك ينلصو ،ناوخإلا ضعب ىلإ ناهبن يبأ نب رصان
 هيف تنأ ام ىلع كارأ اميف كيلع يفخ ام هارأ اميف لوقأ ‘كباوج ينع اذهو

 ىلإ ميقتسملا طارصلا نع اهتوبث دعب كمدق لزتو كمدن لوطي نأ هيلعو
 يدي نيب ،ميظع رمأ ىلإ مداق كنأ ردت مل كنأك كارأ .ميقسلا ىوهلا عابتا

 ميحرلا ربلا هللا ىتأ نم الإ ؤميدن الو نونب الو لام هعم عفني ال ؤميرك بر
 لمعب هريغ هيلع اذه ىلع مدقي نأ حصي ىنأف ،ميقتسم نيدو ؛ميلس بلقب

 داقتعاب وأ .اروجحم مأ هدنع وه لالح ةايحلا هذه يف اقيقحت هملعي ال

 حيحصلا ريغ حصي له مأ ،اروز مأ اقح هيردي ال ،اقيدصت هل وأ هيف ءيش

 دوصقملا نع رارفلا عيرس نوكت نأ بغرت مأ ‘تامملا لبق ةايحلا هذه يف

 . رارق نم اهلام ضرذلا قوف نم تنتجا ةرجشك ‘رابدإلا ىلإ كبر نم كب

 نآرق "ا : ماوعلا هيلع قلطأ باتك يف كلذ بتكو 4 ةقيقح ريمغ نم لصح ءاعدالا اذه )١(

 . هنم قارواب ظفتحي ءارمحلا هيالو لها ضعب لاز ال . "" ريمع
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 الف ،ءامسلا يف اهعرفو تباث اهلصأ ةبيط ةرجشك نوكت نأ بغرت الوأ

 تاعزعز ىوقأب طقست الو ،ناتتفالاو ىوهلا حاير فصاوع لجأ اهليمت

 . ناطيشلا تاغزن

 ىلإ ليمتف اهركف اهدلقت تنأو 0 اهمهف ةلقب ‘ كسفنل دهشت كباتك يفو

 تكرتو 0 اهملع ةحص ةوقب تقثو دق كنأك هيلع لبقتف 0 هيلإ هب تلام ام
 نإ هقح يف هملعت ال اميف ركذلا لهأ لاؤس نم كروص يذلا كرمأ هبام

 ام ىلإ تلم امدعب كباتكب يلإ تلسرأو 0 ركفلاو ملعلا لهأ ريغ نم تنك

 يف وه نمم ملعلا ذخأت نأ لبق ‘كنع هيف هتبسن ام كيلع لدي اميق هيلإ تلم
 .كركف ءافص فعضل كريحت نع هيف ينربخت ‘كنمو ينم ملعأ كنامز

 نيع رصب ءايض ةلقل ‘ كردصب يذلا كبلق يف بيرلاو كشلا لوخد نعو
 يوقلا رظنلاب ، يعرشلا ملعلا يف قيقدتلا نع كتريرسب يتلا . كتريصب

 هيعدي اميف ‘ قيدصتلاو راكنإلا نيب كفوقوب 0 قيقحتلاب هنم قيقدلا ىلإ

 هب (مالسلا هيلع) ليئاربج ليزنتب هيلع ىلوملا هللا نم يحولا يعدي نم
 نيفلكملا هدابعل هنم يهنلاو رمألابو 0 (العو لج) هللا دنع نم باتكب هيلع

 يدهملا وه لب . يبن الو لوسرب سيل هنأو 0 (ىلاعتو هناحبس) هتدابع
 انموق نم ملعلا يف ءافعضلا ضعب نامزلا رخآ يف هجورخب دقتعا يذلا

 . ناميإلاو ملعلا لهأ انباحصأ نم ةماقتسالا ىلع ةماقإلا لهأ نود

 ال نأ نمحرلا كلملاب يلع تمسقاأو ،‘كلذ يف يعم امب كربخأ انأو

 ةماقإلاب ترصتقا نإف ؤناوخإلا نم ءايفصألا نيب نامتك ال هنأو ؤ‘كمتكأ
 دو ضحم انم كلو 0،نادخألا نم لخلا تنأ معنف ةماقتسالا لهأ نيد ىلع

 ةحيرصلا ةحيصنلا كاه و ينع كيلإ كيلإف ينم تسلق ينعدف الإو ،نانجلا

 اهؤايض رظانلل حولي ام ةحيحصلا ةحيرقلا ضحم كل ةحيبملا ةحيبصلا
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 انداقتعا يف نأ ملعا ،اهرودبو اهسومش نيرصبملل قرشتو ۔اهرونو

 دعب يبن الو لوسر ال نأ هيلإ هب مدقن نأ فاخن الو !انبر هلل هب نيدن يذلا

 نم ميكحلا ركذلا صن هب ءاج كلذك ‘ (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم انيبن
 دَمَحُم ناك ام » : اميظعتو هل اميركت هقح يف ىلاعت لاقف . ميركلا هللا

 عيش لكب هللا ناكو نييبنلا َمئاَخَو هللا لوسر نيلو مكلاجر نمم حأ ابا
 هلالج لج هللا ىلع زوجي ال هنأ لوقنف قحلا فشكني انه نمو 0(') 4 اًميِلَع

 هيلع ليناربج ليزنتب هيلع يحوي رشبلا نم ادحأ ثعبي نأ اذهب انرابخإ دعب

 هتاحبس هدابع نم هتدابع نيفلكملا ىلإ يهنو رمأو باتكب هيلإ هب مالسلا

 سيل هنأ لوقيو ايدهم هلعجيو هنع هب مهيتأي امبو هب مهيدهي ىلاعتو

 ىلاعت كلذ عم وهو .ؤهلالج لج هل الو مهل يبن الو مهيلإ مهنم لوسرب

 ناميإلا مهمزليو ىلوملا نع يحولا نم هب مهءاج امب مهابني نأ مهرمأي

 نم هنأل ؛هبر نم هقلخ ىلإ هب ءاج امبو هباتكب ناميإلاو ،هل ةعاطلاو هب
 ىلاعت بذكلا ىلإ يعادلا بعللا ىلإ ") يضقملا هرابخأو همالك يف ضقانتلا

 هيلع هب يحوي هنبنيو مهيلع ةلاحم ال لسري وهف ؛كلذب العو لج كلذ نم

 . يبن الو لوسرب ال يلعلا هلل نوكي ال اذه ىلع ينإف مهيلإ هثعبيل

 نم حصي لهو .اذه ريغ ءاشي نمل هللا نم ةوبنلاو ةلاسرلا لهو
 هيلع هيعدي نأ دحأل حصي ىنأف هللا ىلع زجي مل امو ؟ال الإ كلذ يف لوقلا

 لالضلا نم وهف لاحملا نم هنإف !ال الك ،هاوعد هل تتبثف !ىلاعتو هناحبس
 ةحص ناكمإ ىلع ةجح هل نوكت نأ حصي الو ‘لاح ىلع حصي ال يذلا

 .ةجحملا حضروأب هيعدي ام ىلع ضاحدإلل هجاح نم جح ولو ةجحب هاوعد

 )١( بازحألا ةروس : ٤٠ .

 )٢( هانتبثأ امك ، يضفملا : هطلو }\ يضتقملا : لصألا يف .
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 لاق دقو ؛هلل ال هللا ىلع ةجح نوكت اهنأل ،بلاغ ال رباكمو بلاغم وه امناف

 تايآب ىتأ ولو .() « الدج عينش رثكأ ناتسنإلا ناكو » : العو لج ىلوملا

 ضرذلاو نوصحلا اهب كلميو ‘ءاملا ىلع اهب يشمتو ،نارينلا اهب دمخت

 نوكت نأ زاج امل ءامسلاب ضرألا اهب قبطي وأ ،اهارن دنج ريغب اهريفاذحب
 مالك يف ضقانتلا توبث ىلإ يضتقت ىوعد توبث ناكمإ ىلع ةداهشو ةجح
 فالخلا توبث ىلإو ،هنأاش لج هقلخ ىلإ هلسري نم مالكو ؛هناحبس هللا

 هيلع هللا ىلص) دمحم هيبن قح يف هباتك يف هب انربخأ اميف فالخإلاو

 مظعا ام العو لج هريغ نوكيف ‘هباطخو هيحوب نييبنلا متاخ هنأ (ملسو
 ول نأ هرابخأ عيمج يف فالخإلاو فلخلا ناكمإ ىلإ يضفي كلذب هنأل هناش

 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت هديحوت عيمج ضقنو ‘حصي نلو حص
 . اريثك ادمح هلل دمحلاو

 ىلص) دمحم انيبن دعب مانألا نم دحأل هللا نم يحو اذه ىلع حصي الف

 امو لحنلا ىلإو ميرم ىلإ هللا ىحوأ امك ماهلإلا يحو الإ ‘ (ملسو هيلع هللا
 وأ ،قحلا نم مهيلع يفخ ام ىلإ مهل ميهفتلاب مالعألا ءاملعلا ىلإو .ههبشأ

 بر نم يحولا امأو ؛مالعلا كلملا هناحبس 0 مانملا يف ةقداصلا ايؤرلا

 ليربج ليزنتب نيدبعتملا ىلإ نيفطصملا هدابع نم ءاش نم ىلع نيملاعلا

 بتكلابو 0نيلسرملاو ءايبنألل مومعلا ىلع وه امنإف مهل يهنلاو رمالاب

 .نييبنلا لك ىلع الو لسرلا لك ىلع ال ،نيبرقملا لسرلل صوصخلا ىلع

 لزني مالسلا هيلع ليئاربج هنا معزيو اذه ىلع يحوي نمم بجعلا نمو
 نأ دارأ نم لكل هيلع يحوي يذلا دارأ ىتم همعز يف هللا نع يحولاب

 عم نيلزنملا ةكئالملا لوزن كلذك الو لبق نم هلوزن كلذك نكي ملو ،هيري

 )١( فهكلا ةروس : ٥٠٤ .
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 ةكنالملا نكت مل ، نيلسرملا ديس قح يف ىتح 0 نييبنلا نم ىضم نم
 لب 0 نيبملا هباتك يف نيملاعلا هلإ مهنع ربخأ اميف ، نيح لك يف هيتأت

 الإ رصنلا امو ‘ بحصلا نم سايإلا برق عم سأبلا ةدش يف هيلإ مهلزني

 . نيبملا هللا دنع نم

 ةضايرلا ليبس ىلع ءادتبالا يف هنم ناك اذه نأ يسفن يفو

 معزيف هيوقتل رورغلاب هينمتو ‘لطابلاب هيتأت يهف نيطايشلا هيلإ تعرسنف

 هاعدا ام ىلع رصنلاب هدمي هللا نأ ؤهيقلت هيلإ امب هيعدي اميف هيدبي امب
 ءاملا نم قلخ نمم دحأب هدمي الو ‘نيموسم ةكنالملا نم افلأ نيعبسب

 هيلع هللا ىلص) نيمألا ىفطصملا مظعألا لوسرلا هللا ديأ دقو ؤ،نيطلاو

 يف نيموسم ةكئالملا نم فالآ ةسمخب اميظعتو هل اميركت رصنلاب (ملسو
 مل كلذ عم وهو ؛نييبنلا رئاس نود اهب صخ ةمارك ‘نيح لك يف ال ةدشلا

 ناوعالاب ناعتسا لب ررض لك عفد يف رشبلا نم ةناعإلا نع كلذب فتكي

 .دالبلا قدنختو ‘برضلاو نعطلاو برحلاو ؤناوخإلاو باحصألاو

 ىلإ هراد نم ئسأ نع رفو ىدانعلا نم هنم هوجري نمل لاتقلل ريمشنتلاو
 لجأو العأ وهف .ةمارك مظعأ اذه ناكف هراصنأ نم نوكي نأ هلمؤي نم

 . ؟ نوعجار هيلإ انإو هلل انإ » ، ةجرد هنم

 نيز دقو 0نوكلاه مهنأ كلذ ىلع اوتام نإ كش ال هعابتأو وهف

 ال نيطايشلا نإ اريبك الالض هلضأف هعبتا نم لضأو هلضأف هل ناطيشلا

 رمأت امنإو ؤنمحرلل ةعاطلاو ناسحإلاو لدعلاب هب يحوت اميف رمأت

 ىلإ مُهُْضْغَب يجوي )» : هلوقب هباتك يف مهنع ىلوملا ربخأ امب يحوتو

 ناك امو ركنملاو ءاشحفلاب رمأتو .() « اروغ لوقلا فرخز ضغب

 )١( ماعنألا ةروس : ١١١ .
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 يف ةدارإلا صالخإب هيلإ ىحوي اميف رمأي هنأ همعز يف اذهو ،اروجحم

 سيلجلا سنب سيلبإو نيطايشلا نكت مل ولف ،ةداهشلاو بيغلا ملاعل ةدابعلا

 لج نع ىفختو قدت سيندتلل سيلدتلاو سيبلتلاب عدخو ركمو ليح يوذ
 نمم ملظأ نمو .ءافعضلا نع الضف ملعلا يف ةوقلا لهأل ناك امل .ءاملعلا

 ىلع هاعدا اميف اذه ىلع سيل وأ ،‘ءيش هيلإ حوي ملو يلإ يحوأ لاق

 نم هنأ هيلإ يحولاب ميمذلا بعللا نم ىلاعت هيلإ هبسنو لجرلا اذه هالوم
 ركنملاو رورغلاو داسفلاو دانعلاو روزلاو ءاشحفلاو ،ميظعلا ملظلاو بذكلا

 هثم نزرطقتي تاونسلا داكت » 3 ىدرلا فلاتم فرش ىلإ يعادلا .روجفلاو

 ىهنلا اذ اي كش كلذ يف مأ 0٠ () « اده نابجلا رختَو ضرألا قشنت

 هل هعم هنم ىقبت هلل ةدابع ياف ،نايبلا نم هيف انيتأ ام ىلع نافرعلاو

 .هدابع نم (") « صلاقلا نيذلا هلل الأ » : لوقي هللاو ،هدابع يف اذهب

 هلومام ضعب هنم غلب لهو ؟هلؤس ضعب هنم ناطيشلا ىطعأ لهو
 نم هبر ىلإ عوجرلا لبق ۔هداسف نم ىلع- يدهملا وه لهو ؟هدايقنا يف
 هللا ىشخي نم نوداهلا امنإ الك ‘هبونذ نم حوصنلا ةبوتلاب ‘هبوح مظع
 ناطيشلا هل نيز دقو .ءامسلاو ضرألا سومش مهف ءاملعلا هدابع نم

 ءافعض نم هلبق ناك نمل نيز امك ،نامزلا رخآ يف ثوعبملا يدهملا هنأ

 يبأ نب يلع نب دمحم وه هنأو ،ىوهلا عابتأ هوباجأف ،موقلا نم ملعلا
 موقي ىتح تومي ال يوزح لبجب يفخم يح هنأو ،ةيفنحلا نبا وهو ‘بلاط

 قحلا كلملا ىلإ 0قلخلا ةيادهل مهمدقي مهمعزب هوروص يذلا شيجلا
 ىلع يعدملا اذهل هناعدب هسفن نمحرلا هللا هنعل ناطيشلا حضفف ،ىوقتلاب

 نأ ىسعو ، ىوعدلا هذه ىلإ هب فرخزف 0 الوأ هنيز يذلا ريغ وهو 4 هللا

 ( ١( ميرم ةروس : ٩٠ .

 ( ٢ ) رمزلا ةروس : ٣ .
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 يف (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ةمأ نم نكمت دق هللا هنعل سيلبإ نوكي

 ةوبنلاو ةلاسرلا ىوعدب الإ نانملا هلل يصاعملا عاونأ عيمج نايتإب هعابتا

 ءالالضإ هيلإ مهوعدي امهريغ اهنم ءيش هل قبي مل ذإ ،ةيبوبرلا ىوعدو
 هباجأف ،اهيلإ هاعد يذلا اذهب ؤالاحم نآلا امهدحأ راهظإل دجي نأ اجرو

 هدجي نم ،ىرخألا ةلاحلا ىلإ ءاعدلاب ىرخأ رمشت اهنم نكمت نإف ،اهيلع
 نملو اهباجأ نمل ليولاو ،اهررض رمدو اهريغ نمل ىبوطف ,ىرحأ اهب
 .اهب ىتأ

 هيلعف ةين وأ لوق وأ لعفب اهرييغتو اهراكنإ ىلع ردق نم لك ىلعف
 هرجزو هعنمل هيف لعج اميف كلذ نم هيلع ردقي ام ردق ىلع اهريمدت
 الف اذه لثمب ىعدا نم ةلالض ملع نمو ‘عنملل بدألا عاونأ نم هعدرو

 اهماكحأ لهج نمو ؛ملظلا نم هنإف ،نيقيلا دعب ملعلا يف كشلا هل لحي

 .اهبكترا نم ماكحأو

 دقتعاو }نيملسملا لوق هيف يلوق :هناسلب لاقو نايبلا دح فقوو
 لوق يف ملاس وهف }هل سيل امم كلذ ءارو ام ىلإ دعتي ملو نانجلاب كلذ
 هنأ هللا همحر ديز نب رباج انديس نع يور امك ؤمثآ ال ملعلا لهأ ضعب

 اوؤربي وأ هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي
 اذإ ءافعضلا نم ؤربي وأ نيدب وأ يارب هبكار نم اوؤرب اذإ ءاملعلا نم

 ىلع هب ينتفرع اميف قيفشلا دلولا اهيأ يعم يذلا اذهف ‘هبكار نم اوؤرب
 ميركلا كلملا ميظعلا هللا ىقلت نأ ىلإ نوكت نأ كل يحصن نم انأو ،قيقحتلا

 ىلع ارصتقم .هيلع البقم .هيلإ اهلاو ،برلا فوخ نم بلقلا رسكنم

 يف لمعلاو .ةينلاو لوقلا يف للخ ريغب شةماقتسالا لهأ نيدب ةماقإلا
 .هلالج لج هل ةلماعملا

ةعيرشلاب ديجملا هلل ةبحملاو سفنلا سيدقتل ديرجتلا يفو



 ناكراب صالخإلا ىلع يوقلا ربصلاو ‘يمهلإلا ملعلاب اضهان }ةقيقحلاو
 يف طسبلاو ضبقلاو ‘ءاجرلاو فوخلا ىلع اميقتسم يلعلا هلل ركشلا

 كسفنب ام ةلازإل ديجملا هلل ديرجتلل داهتجالا داوج ابكار .ءاخرلاو ةدشلا

 اهبر ىلإ لذت ىتح .دايقنالا ةبوعصو دانعلا ةملظو .داسفلا داوس نم

 .عبتتف داقنتو كعمستف حصتنتو عشختف فوخ نم رعشقتو عضختف

 نم كدقفي نأو ،كاهن اميف كاري نأ كاري يذلا نم نيح لك يف ًارذحتم

 .هيلإ كنع كب كنم كجورخب كسفن سيدقتل قاس نع ًارمشم ،كرمأ ثيح

 كلاب نير ءالجل اردابم ،كسنج ءانبأ نعو ‘ تعطتسا نإ كسح نع ىتح
 ةملظو ‘كبونذ نم رهطت ىتح كلاح تافص داوسو ‘كلايخ داسف نم

 يلجنتو ‘كتآرم أدص يلجنيف ،كب دارأ ام ىلإ كبر راونأب رينتستو ،كبوح

 وفصتف فشتو ‘كروصمل كتلماعم نسحب ةلماكلا ةعاطلاب كحراوج

 ةجاجز هللا ةبحمب لقصلا ةمادإب رينتستو ‘كردص ةاكشم هللا ىلإ ديرجتلاب

 كلقع حابصم هتفرعم ءايضو ؛‘هتمكح راونأب ءعيضتسيف ‘كركفو كبلق
 وه يذلا يقيقحلا يهلإلا ملعلا ةرجش ةنوتيز تيز نم دمتسيف ‘كرسو

 كناسحإو كمالسإ يف يقيقحتلا ناميإلاب ميقتسملا طارصلاو ،ميوقلا نيدلا

 هسدق حيسف يف حبستق كتريرسب يتلا كتريصب ريصب نيع قرشتق ،كربو
 .هدوجو دوهشب كدوجو دوهش نع هدوجب كدوهش ىنفيف ‘هسنأ ةرضحب

 ىلعأ ىلإ ىقرتف كبرل كبحن بلستو ‘كبلو كبلق عماجمب هيلإ بذجنتف
 نع بيغتف نيولتلا دعب نيكمتلا لهأ نم نوكت ىتح ؛نيقيلا تاماقم

 ىنفتو ‘هسنأب سانئتسالاب سنإلا نم شحوتستو شهسدق ةرضحب رابخألا

 يف ىقبتف ‘هسأك نم برشلا ةرثكب امظتف ؤهديحوتو هسحب عمجلا نيع يف

٧١



 كفشاكيو ،هركذ دهاعمو اهركش دعاقم ىلع هديحوتو هحيبستو هدوهش

 يف كترضحو .كنانف يف كزاقب نوكيف اهسان نع ىتح ىنفتف يندللا ملعلاب
 كاده و ،كافخ يف كفشكو ‘كبرق يف كقوشو ‘كبرش يف كؤمظو ،كتبيغ
 ‘كقتف يف كقتاو ،كوحص يف كركسو ‘كوحم يف كتابثإو ‘كامع يف

 ثكتامم يف كتايحو ‘كلذ يف كزعو سكرقف يف كانغو كقرف يف كعمجو

 عم كتافص نم دضلا ىلع كنأل ثكفوقو يف كريسو ‘كنايصع يف كتعاطو
 كفلزيف ،بلقلاب ةيمستلا يف ىرحذلا تنأ نوكتف ©قحلا كلملا عمو قلخلا

 نم برقلاب جاهتبالا راونأ ؤلألتب ىرولا يف مظعتف ،برقلا مظعاب هيلإ

 ىرتف ،توربجلا ىلإ هب يمرتف توكلملاو كلملا ىلإ كرسي يرسيف ،برلا

 ذننيح حصيف ،قحلا كلملا هللا نم قحلا قئاقحو 0قلخلا ةقيقحو قحلا قح

 هللا عم عفترتو كركف اهنم هاري اميف اهناوعأو شةيعرشلا مولعلا ىلإ كرظن
 يسفن نم اذهب يسفن هيديب انأو ،كردق هئايلوأو هتكنالمو هنايبنأو هلسرو
 لصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو !اثلاث ينعبتا نمو .ايناث تنأو الوأ ىلوأ

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع مهللا
 هبتك . قدصلا قباطو 0 قحلا قفاو ام لإ هنم ذخؤي الو ‘ ميظعلا يلعلا

 . ةيرجه ١٢٢٠٩ ةنس ةدعقلا رهش نم ٢٠ موي . دعاج نب رصان

 يلإ هبتك باوج اذه : يدابعلا يلع نب رماع ملاعلا خيشلا لاق

 يبأ نامزلا نيع ‘ةمغلا فشاكو .ةمألا يدهم هدلاو نع ناهبن خيسلا

 ديدجت دعب يل همالكف ،ىنعملا اذه نع هل يلاؤس بقع (هللا همحر) ناهبن

 . مالسلا

 مكوعديف مكل هلوقي امب يل ملع ال انأف يبالغلا ريمع لبق نمو )
 نم هيعدي امو .هلوبق عسي ال لطابلا نأ امك ‘هدر زوجي ال قحلاو هيلإ
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 نأ مكيلع بجاولا نمف ،نيملاعلا بر نيمأ ليئاربج ناسلب يحولا لوزن
 هيلع هللا ىلص) دمحم دعب يبن ال هنإف ،هب اولمعت نأ لبق هيف اورظنت

 . يصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج كدلاو نم مالسلاو 0 (ملسو

 : نيتيب قيدصلا ركب يبأ نع تدجو : فلؤملا لاق

 املكلا هللا نم انعدوو انع تيلو ذم يحولا اندقف

 اماركلا سصطارقلا ةنمضم انيهر انل تكرت دقام ىوس

 دهش امم ركب يبأ ىلع لزذنل دمحم دعب ضرألا ىلع يحو لزن ولو
 . (هللا همحر) هلضفب لوسرلا هل
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 : سماخلا ركذلا

 يف هيفو ،نيدلاولا قح هيفو ںناسنإلا قلخ ءادتبا هيف
 بادآ يفو كلذ نم بحتسي امو 0 جيوزتلا بلطل ثحلا

 يفو ۔تايوقملل لكألاو ناهدألا نم هيفو 4 عماجملا

 ءاسنلاو لاجرلل لمعلا زوجي اميفو ،ةبحملل ةباتكلا
 ربصلاو نيجوزلا بادآو ‘تنعلا نع

 : ناسنإلا قلخ ءادتبا يف

 كرحتو ءانتليل يف اهب انيلست ةصق كدنع له : ءاربغلا يذل تلق
 لاق ٠ دحألا دحاولا ةاضرملو دلولل ابلط اهرسكنو انناسنل انتاوهش اهعمسب

 نم دحأ يدنع دهعأ نكلو شهتركذ امب ادحأ تعمس ام : ءاربغلا وذ

 باب ىلإ اندصقف :لاق ،هدنع لصن انلعلف ،نآلا مقسلا لاح يف وهو ناوخإلا

 هللا ىوقتب يسفنو يدلو اي كيصوأ : هدلول لوقيو هنينأ انعمسو .هتيب

 .هيصاعم نع ءاهتنالاو 3 هيلإ عاطقنالاو

 :ىلاعت هللا لاق ،كقلخ يف رظنا ،('هتايآو هباتك يف ركفتلاب كيلعو
 وه لاصلصلاو . () نون إَمَح ني لاصلص ني نامالا انقلخ ذلا »
 ةقلعلا انثلخف ةقلع ةقطئلا انقلخ مت » : لاقو نيهم ءام نمو ،بارتلا

 رخآ افلخ أاناتشنا مث امخل ماظعلا انونسكف اماظع ةغضملا انقلخف ةغنضُم

 هءام لزنأو ‘هتجوز لجرلا عقاو اذإف ،(") 4 نيقلاخلا نتسخا هلا كرابتف

 لضالاب اهتفذحف . اهتبسانُم الو هانعم ام ىردأ الو 0 (يدوت نأو) . ءاج هتايآو ةملك دعب )١(
 . هيشاحلا يف انه اهيلع تهبنو

 ( ٢ ) رجحلا ةروس : ٢٦ .

 )٣( نونمؤملا ةروس : ١٤ .
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 ءامو لجرلا ءام ىستحاو .هاف نيكملا رارقلا حتف ،ااهمحر يف هبلص نم

 اذإو ‘هيبأ نولب اهيبش دلولا راص ةأرملا لبق هءام لجرلا لزنأ اذإف ،ةأرملا

 همأ نولب اهبيش نينجلا راص اهجوز ءام لبق اهءام ةأرملا تلزنأ

 .هلاوخأو

 يف هيبأ ءام لوزن دنع هتعاس بر وه نينجلا بكوك نأ ملعا
 يتلا هتعاس بر عبط ىلع نينجلا عبط نوكيف همأ محر يف نيكملا رارقلا

 تراد اذإ ايندلا رهظ ىلع همأ نطب نم نينجلا لزنيو ێاهيف هللا هقلخ

 ةعاس تراد اذإ الإ هلجأ يضقني ال :ليقو ێاهيف هللا هقلخ يتلا هتعاس

 هللا هقلخ يتلا هتعاس بر عبط ىلع هقلخو دولوملا اذه ةريسو .هتدالو

 .هبرو علاطلا جربلا ىلع لوقأ انأو { اهيف

 ۔دراطعب لصتت ةرهزلا تناكو .ةرهزلا هتعاس ربدم ناك اذإو :لاق

 ىلإ مث هينيع ىلإ يرستف .ةبنألا ةلع دولوملا غامدب لزنيف هتويب يف وا
 قمهار اذإف ،هيلجر ىلإ يرست لزنتو ‘هترصاخ ىلإ مث هيفتك ىلإ مث هتبقر
 نم ملسم لك هللا ذاعأ هربد ىلإ تلزن مث هبلق ىلإ تدتما ملحلا غلب وأ

 ريثك هينم نوكيو لاجرلا ةعماجم داتعا دق نمل يرتعي ضرم اذهف ،اهرش

 نم مهنمف ێاليلق هراشتناو ةطقاس هسفنو ‘فيعض هبلقو ؤةكرحلا ليلق
 ذتليف هينم لزني نم مهنمو .ةردقلا ةذل ذتليف هريغ عماجي نأ كلذب نكمتي
 عامجلا لوصحب ذتلي هنكل امهنم دحاو هل لصحي ال نم مهنمو ،لازنإلا ةذل
 ينملاب الإ لوزت ال ءاعمخلا ةكرحل ضرملا اذه نوكيو هسفن يف اصوصخ

 ةتاهتسالاو سبحلاو برضلا جالعلا ،محرلا مف يف ءاسنلل ضرعي امك
 مامحلا بلق وأ ‘كيدلا بلق هؤاودو ،تامكاحمو مومغو مومه يف هعاقيإو

 هذه عطق مهرد نزو هنم لكأ اذإ دسألا بيضقو ‘ضرملا اذه نم عنمي
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 نوباصلاب لمحت نإو .ةوهشلا هذه عطق هلكأ نإ موثلا لكأ كلذكو .ةلعلا
 . عاقرقملا وهو هعفنت يمطخلا ةرجش قورع لمحتي وأ }هعفن

 : نيدلاولا قح

 ىلإ محرلا ةملظ نم ،كأشنأو هللا كقلخ اميف رظنا :هدلول لاق مت

 . () « كيدلاولو يي ركنشا نأ » : كبر لاقو ،كالوم ركشاف ‘كبابش نسح
 ةصاخو .0 امهنع لفغت الف . امهركشب هركش نراق 0 نيدلاولا قح رظناف

 نمز يف كب مايقلاو ٠ كتيبرتو كلمح يف بعتلا نم تساق مك 0‘ كتدلاو

 كحابصو كليقمو كحاورو كتيبم يف كحايص يف كتيكستو 0 كتعاضر

 نم اهقحل مكو 0 كلجأ نم اهليل يف ترهس مكو 0 كضارمأو كتحصو

 مكو 0 كفيظنتو كريهطتب تساق مكو } كطاخمو كطناغ و كلوب نم كرذق

 كرظنب تذذلت مكو 0 كناريج تويب يف ولو اهنع كجورخب اهتلغش

 اهيلع كطخس نم تيقل ام ركذاو 0 كل اهسفنو اهلام تلذب مكو } كتيفاعو

 اعمط كلذ لعفت الو ملأتت الو وكشت الو ثرتكت الو كلجأ نم كلذ لمتحتو

 يدؤت نيأ نمف كل اهبلق ييف هللا اهلعج ةبحم لب ،باوث ءاجر الو كيف

 الو للمب ال ةوالحب كتيبرتل كل اهبلق يف هللا اهلعج امنإ بحلاو ؤاهركش
 اتيّصَوَو » : ىلاعت هللا لاقو . كسفن نم فصناو كلذ ركذاف اعمطب

 مل ولو { امهيلإ ناسحإلا كيلع بجاولا ناكف 0 () 4 انسح هنذلاوب ناسنإلا
 : امهل لوقت نأ كاهنو 0 امهب هللا كاصوأ دقو فيكف 0 امهب هنلا كيصوي

 اًميرق الوق امهل لفو امهرهنت الو فأ امهل نفئ الف » : ىلاعت هلوقل 0 فأ

 ينابَر امك امهمحرا بر نفو ةمخرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو ا"

 )١( نامقل ةروس : ١٤ .

 )٢( توبكفلا ةروس : ٨ .
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 قفرلابو حابصلاو ءاسملاب اهدبأو ،كدهج ةدلاولاب قفشاف } 0') « اريغص
 . اهيلإ بناجلا نيلو فطللاو

 : جاوزلا ىلع ثحلا
 هللا هامس دقو ۔انزلا برقت الف غولبلا تبراقو كبر كأشنأ نإو

 .(") « اليبتس َءانسَو ةشحاف ناك تإ انزلا اوبرقت الو » : لاقو ؤ،ةشحاف
 .مجرلاو دحلاو ريزعتلا لقعلاو ملحلا غلاب وهو كلذ لعف نم ىلع بجوأف
 هتوهش رسكو لعف نم ءازج اذهف ربكألا باذعلا نود ىندألا باذع اذهو

 .ةدحاو ةعاس يف

 لالحلل بلطلا يف دهتجاف ‘برلا هب كرمأ امب دلولا اهيأ كيلعو
 نيز » : ىلاعت لاق ؤهدابع ىلع هللا اهمعنأ ةمعن ذلأ نم حاكنلاو ،بيطلا
 هللاو . ةذل لك لبق ءاسنلا ركذ مدقف (") 4 ءاتستلا نم تاّوَهَتشلا بح سانلل

 ىنثم ءاتستلا نم مكل باط ام اوحكناف » : ىلاعت لاقو ؤهدابعب فأرأو ملعأ

 ثحو . ىث) « مكلاَمْنا تقلَم ام وأ ةدحاوف اولدغئ الأ مئقخ نإف عابرو تالئو

 اوحكانت "" : لاقف . نيملاعلا بر بيبحو نيلسرملا ديس حاكنلا ىلع
 هللا ىلص) هللا لوسر لاقو ؛ (ث) "! ةمايقلا موي ممألا مكب هابم ينإف اولسانت

 ؟ ندبلا حيحص تنأو :هل لاق ؛ ال :لاقف ؟ ةجوز كلأ" : لجرل (ملسو هيلع
 . مكبازع مكرارش نإ 0} نيطايشلا ناوخإ نم اذإ كنإ : هل لاقف ؛ معن : لاق

 يذلاو ،انخلا نم نوؤربملا مه نيجوزتملا نإ ،مكبازع مكاتوم لذرأ نإ

 . ٢٣ - ٢٤ : ءارسإلا ةروس )١(
 . ٣٢ : ءارسإلا ةروس )٢(

 )٣( نارمع لآ ةروس : ١٤ .
 )٤( ءاسنلا ةروس : ٣ .

 )٥( قازرلا دبع فنصم . ج١ . ١٠٣٩١ دوبعملا نوع ؛ . ج٢ . ص٨!٢ .
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 كرت نم ءاسنلاو لاجرلا نم نيملاعلا يف غلبأ ناطيشلل ام هديب يسفن

 .() " حاكنلا

 مكايند نم يلإ ببخ " : (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر لاقو
 لاقو ؛ (">» " ةالصلا يف ينيع ةرق تلعجو 0٠ بيطلاو 0 ءاسنلا :ثالث

 هذه ريخ نإف جوزت :لاق ،ال :تلق ؟ةأرما كلأ :لجرل سابعلا نب هللا دبع
 يف سيلو ‘عاتم ايندلا امنإ :ناوفص نب دلاخ لاقو شءاسن اهرثكأ ةمذلا

 . ةحلاص ةجوز نم لضفأ اهعاتم

 يف هللا ربخأو } هب يلتبا نمل هنع ربص ال عامجلا نأ : يدلو ملعا

 ربصي ال : يأ ؛ ") « افيعض ناسنإلا قبخَو » : ىلاعت هلوقل 3 اذهب هباتك
 : ينعي ، (') « ةَمخَرَو وم مكننَب لَعَجَو » : ىلاعت لاقو , عامجلا نع
 اتل ةقاط ال ام انلّمَحُئ الو » : ىلاعت هلوقو . دلولا : ينعي ةمحرو .0 عامجلا

 عيش لك ىطغا يذلا » : ىلاعت هلوقو 0 ةوهشلا ةدش : يأ 0 () « هب
 وبأ ناكو 0 عامجلا : (هللا همحر) سابع نبا لاق 0 () 4 ىده ئ هقلخ

 ةملغلاو {. ةدع اهل نكت مل ةملغ لك نم كب ذوعأ : هناعد يف لوقي ءادردلا

 : رعاشلا لاقو 0 لجرلا دنع ءاملا راشتنا ظعنلاو 0 ةوهشلا

 اهرازإ اهنم لتباو هتليلح تظعنا ءرملاب عوقهملا قرع اذإ

 ريخ ءاسنلاب اوصوتسا" :(ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر لاقو

 ؛ ٢١٤٨٨ / ٥ : دمحأ دنسمو ؛ ٠٠٢ص 0 ٤ : جدناوزلا عمجُم يف ريسي فالتخاب درو )١(
 . ١٦٢ص }‘ ١!ج : ىطي يبأ دنسمو ؛ ١/, ٣٨١ : نييماشلا دنسمو

 )٢( دمحأ دنسم : ٣/ ١٤٠٦٩ ىلعي يبأ دنسم ؛ : ٦/ ٣٥٢٣٠ .
 (٣) ءاسنلا ةروس : ٢٨ .

 )٤( مورلا ةروس : ٢١ .

 )٥( ةرقبلا ةروس : ٢٨٦ .

 )٦( هط ةروس : ٥٠٠ . ىطعأو ظ ةملك نودب ( .
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 نع ‘(هنع هللا يضر) باطخلا نب رمغ ىورو ؛(ا) "مكدنع ناوع نهنإف

 نهل . اريخ ءاسنلاب مكيصوأ " : لاق 0 (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا

 الو مكشرف نيلاوي ةجرد نهيلع مكلو ©فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع
 لاقو ؛ (" " فورعملاب نهيلع تبثأ ام نهل تبثأف فورعم يف مكنيصعي
 : ةجوز نم ايلاخ ىسمأ نمل : رعاشلا

 بلاخملا يف رناط نم هتشيعف ةليلح نم ايلاخ ىسمأ ءرملا اذإ

 بناج لك نم ناطيشلا ةنتف هل تضرعت حاكنلاب نصحي مل نمو

 : ةجوزلا رايتخا ريياعم
 تدجوو تردق نإ راكبألاب كيلعف 0 جوزتت نأ تدرأ نإ : لاق مث

 اوجوزت " : لاق ، (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع ةياورلل ، اليبس نهل
 . (" " ريسيلا عضبلاب عنقاو ؤاماحرأ قتنأو ؤاهاوفأ بذعأ نهنإف راكبألا
 يهو 0 ركب يبأ تنب ةشناع . (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر جوزت دقو

 امل { اريثك اهبحأو 0 نينس نامث ةنبا يهو اهيلع لخدو 0 نينس تس ةنبا
 ؛ لاجرلا يف ينعن : اولاق ، ةشناع : لاق ؟ كيلإ سانلا بحأ نم : هل ليق
 . اهوبا : لاق

 : ارعش نيتيبب هباجأف ؛ اركب تجوزت مل : لجر لئسو

 بكرت مل ام يلإ يطملا ىهشأ مهتبجأف ةريغص تقشع اولاق

 بقثت مل ؤلؤل ةبحو تسبل ةبوقثم ؤلؤل ةبح نيب مك

 . اهبابش ألتما دق يتلا ةباشلا جوزتف اركب دجت مل نإف : هدلول لاق مث
 . ١١/, ١٨٥١ : ةجام نبا هاور ثيدحلاو ؛ مكيلع ناوعأ نهنم : لصألا يف )١(

 )٢) روا٥ ص . !ج : ملسُم ٨٩٠ ةبراقتم ظافلأب . مهريغو دمحاو يذمرتلاو ؛ .

 )٣( ريبكلا مجعملا : ١٠/ ١٠٢٤٤ ةبيش يبا دنسم يف براقم ظفلو ؛ : ٤, ١٧٦٩٤ .
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 دقفتت تلاز الو 0 اهسفنب تبجعأو . اهتجهل تهانتو 0 اهنساحم تلمكو

 اهنامدإ اهبابش بهذي نأ فاختو 0٠ اهسفنب تلخ اذإ 0 اهدوهنو اهمسج
 حماستتو قشعلا ىلإ برقأ يهو . هب اهسفن ةاجانمو عامجلا ركذ ىلع
 نوكت ام نسحأ هذهف 0 هبجعت نأ اهبجعيو 0 اهنساحم فشك يف اهلعبل

 : رعش .0 اهلعبل

 لفكلاو رصخلاو اهفاطعأ نسحب تبلس تربدأ نإو تلتق تلبقأ نإ

 لقعلاو لوطلاب تلمك دقو سمخ اهلو اهرشع نينس نامن اهل

 ةطسوتملا ةأرملاب كيلعف ةأرملا هذه لثمل دجت مل نإو : هدلول لاق مث

 مكحتسا يتلا يهف ربكلا اهنشي ملو ‘ بيشلا اهيف رثكي مل يتلا اهرمع يف

 ،©شارفلا دهمت 0 اهدايق ةسالسو . اهقالخأ ةثامدو اهسلجم ةنازرو اهلقع

 دقو 0٠ ربكألا ظحلاو 0 رفوألا مسقلا ةوهشلا نم اهلو . شاعملا بيطتو

 : ارعش ليق 0 اببحت نهنسحأو ابيط نهرثكأ يهو رومألا تبرج

 رضخ قرو يف نابلا نصفك دقو ةدجنو اقلخو اقلخ تيطعأ دقل

 رصن يفو رورس يف ودغيو حوري ةليلح نم اهب ىظحي نم زاف دقل

 : اهحدامل عمتساو ،لاجرلا اهجيوزنتب ةأرملا هذه لثم () اهينغت ال

 ابكرتو مامزلاب للذت ىتح اهبوكر بيطي ال ةيطملا نا

 ابقثيو ماظنلاب فلؤي ىتح هبابرأ عفانب سيل ردلاو

 زوجعلاب كيلعف ةروكذملا هذه لثم دلولا اهيأ كيلع رسعت نإو

 )١( لصالاب ةحضاو ريغ ةملكلا .



 .اهييدث محش بهذو ؛اهدلج ىخرتساو .اهبيش لعتشا دق يتلا ةنسملا

 نوكت نأ الإ اهليبقت الو اهمض يف ريخ الو ،اهرح رمضو اهضيح عطقناو

 .ةوهش ىوقأو ،ةملغ دشأ نوكت هذهف محللا ةريثك ،نييدثلا ةمخض ةنيمس

 كنيدو كجرف نصحأو زئاجعلا يف لاقلاو ليقلا ةلاقمل دلولا اهيأ تفتلت الو

 ليزهلا بكراو ربصاو كتأجلأ ةجاحلاف \كشيعو كتوسكو كتوهش رسكل

 نسحتسملا نع كزجع لاح يف رعاشلا لوق كرغي الو .نيمسلا دجت ىتح

 : لاق ثيح

 اهب كوتأ نإ ازوجع نحكنتال
 فصن اهل اولاق اهب كوتأ نإف

 : هريغ لاق ىنعملا اذه يفو

 اهيدث ناب دق رشعلا تنب قلت ىتم

 اهلثم ءيش ال نيرشعلا ةنبا امأو
 اهثيدح يف افشلا نيثالثلا تنبو

 ةطبغف نيعبرألا تنب قلت نإو

 امهرد هلل نيسمخلا ةنبا امأو

 اهدلج قر دق نيتسلا ةنبا امأو

 اهرض رض ال نيعبسلا ةنبا امأو

 اهنيعب ماقسلا نينامثلا تنبو

 اهسأر شعت نيعستلا ةنبا امأو

 اهتيلف يتاوللا رشعلا تداز نإو

٨١ 

 ابهذلا اهجيوزت ىلع كوبح ولو
 ابهذ دق نيفصنلا بيطأ مهل لقف

 اهدوع زتهي صاوغلا ةؤلؤلك

 اهديرتو اهب وهلت يتلا كلتف
 اهدوع سني ملو لزهت مل سيعلا يه

 اهديفتسي نمل ىبوط اسنلا رايخ

 اهديلو يبرت ريبدتو لقعب

 اهديري صيرحلاو اياقب اهيفو
 اهدودخ تتابو اهيف ام ناب دقل

 اهدوعس اهنع حارو اقشلا اهالع

 اهدوقر ليلق اراذهم ليللا نم

اهدوقي توحو رحب يف قرفت



 يمايرلا بيبطلا ملاس نب دمحأ نب ناميلس خيشلا نع يل عفر اممو
 له } خيش اي : تلاقف ؛ ةزاكع ىلع يشمت نوبزيح زوجع هيلع تضرع

 : احزتمم : اهل لاقف ؟ ينس ربكل يشملا نع تزجع ينأل هارت ءاود نم

 تعتمتق ،راسي تاذ تناكو 0 اهيلإ رقفلا هجوحأ ايبص تجوزتف 0 يجوزت

 تلكأ :اهل خيشلا لاقف ؤاهعم ةزاكع الو يشمت تراص ىتح اهب عتمتو 3 هب
 ىرأ ينإف ،هتدام هيلع تبهذو شهنانج رفصاو ،همئاوق تفعض دق ،لجرلا
 رمأو شدنقلاو دبزلاو رقبلا بيلحب هيذغت تلاز امف ‘كلمكتسا هقاس خم

 .ةرضملا ديدش زئاجعلا حاكن نأل ،ةكلهلا فوخ انامز اهنع فقي نأ يبصلا

 لقأو 0 روهدلا بلقت ىلع ربصأو . ريسيلاب عنقأ زوجعلا امأو
 بلغتو 0 لالقإلا ىلع ربصتو 0 لايعلا رثؤت 0 ةثداحم نسحأو 0 ةلغاشم

 قاض نإو . هلام تناص اهلعب قزر عستا اذإ 0 لايعلا يف ةدايزلا ىلع

 فورع فولأ ‘ نورقلا اهنم تتبنأو ‘ نونظلا اهيلإ قبست ال 0 هلاح ترتس

 رظناف ، ةيعار هدالوألو } ةيعاد اهيلإ ةجاحلاف ، فويع الو فوزع ريغ

 لاقو 0} ةضقفرلا عبتاو ةصخرلاب ذخف ةنسم دجت مل نإو ‘ كلذ يف يدلو

 اَم نيق تانمؤملا تاصخشملا حيتي نأ الوط مكنم عطئنسي مل نَمَو » : كبر

 : رعاشلا حدم دقو ،يراوجلاو ءامإلا نم ذخف 0 (') 4 مكلاَمْنأ تقلَم

 دحجي ال كاذ يف رذعلاو اهتلبق ءادوس يف مالا

 دوسألا رجحلا الإ لبق امو ضيب تيبلا راجح لج

 دنع الوأ (" رظناف .ءامإلاو يراوجلا ءارش ىلإ ةجاحلا كتعد نإف

 )١() ءاسنلا ةروس : ٢٥

 )٦( رظنتف : لصالا يف .
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 رفظلا :عبرأ ةنيعمو ةروتسم ءاضعأ ىلع ةلاد ركذت تامالع ىلإ ءارشلا

 ناسللا سأر نم قيرلاو مالكلا عبرأ ةولحو ؤفكلا رهظو يدنلاو جرفلاو

 قنعلا عبرأ هضخرو ‘نانسألا نيب نم باضرلاو ةوهشلا بناج نم ءاملاو

 ناذخفلاو ناقاسلاو قنعلا عبرأ ةطيسبو ‘نامدقلاو نطبلاو نافكلاو
 سارلاو ءاضعألا ريداقم ةبسانتم كلذ عم نوكت نأ لوذلاف ردصلاو

 ،ةطرفملا ةلابعلاو طرفملا لدتعم دقلاو 0نالكاشتم نايواستم هجولاو

 هنإف ليوط رعشلاو ةبطر فادرألاو ةلوسرلاو ةبالصلا نم لدتعم محللاو

 اهلفكو ‘جلفأ اهرغثو ،جزأ اهبجاحو ؤجعدأ اهفرط شنيينسحلا ىدحإ
 .ماظعلاو قورعلا ةبئاغ شمالكلا ةميخر ‘ترم

 تناك نإ اهؤاربتسا كيلع مزالف اهارستت نأ تدرأو ةمأ تكلم نإف

 نم وأ ببسب ضيحت ال نمم تناك نإو ‘0نيتقفتم نيتضيحبف ضيحت نمم

 اذهف دوهشلا ةرضحب كناسلب دقعا ،اموي نيعبرأو ةسمخبف رغص وأ ربك
 نم ذخو ‘كسفن نصحتل جيوزتلا يف لجعف دودولا دلولا اهيأ كل هتنيب ام

 ةلقاعلا ةأرملا ذخف اليبس تدجو نإو .ةبغار اهب كسفن نكت نم ءاسنلا

 ام ىلع ةظفاحملا هديرت نملو كل ةعضاوتملا ةدعاسملا ةنوصملا ةفيفعلا

 اهل زوجي ال ام ضبق نع ةهزنتملا ،اهلعبل ةعيطملا إاهيلع هللا ضرف

 لوكأم نم اهل هللا رسي امب ةعناقلا ؤهلكأ اهل زوجي ال ام لكأ نعو ‘هضبق
 اهل دبال امل الإ هنم جرخت الو "اراهنو اليل اهتيب رعقل ةمزاللا ،&سوبلمو

 لكوتو اهجوزتف هذه لثمب ترفظ اذإف ،اهلامو اهديب اهلعبل ةنواعملا ،هنم
 هاوهت ال ام ذخأت الف ادبأ تنأ اهاوهت ال مث هذه لثم دجت نأ الإ ،هللا ىلع

 .اهيف هللا يصعت نأ كيلع فاخأ ينإف

 نم جيوزتلل ضرعتت الف كنطوو كدلب يف جيوزت كل لصح نإف
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 قفشأو بحأ هناو ةبرغلا نم جيوزتلا حدم نم سانلا نم ريثكو ،ةبرغلا
 ذخأت كناريجب كملع لجألو ،كيلع ةفخلاو قفرلا كل بحأ يننأ الإ ءاهجوزل

 يف اهرتسو تاروع هذهو كنع حزانلاب كلهجو }ةريصب ىلع مهتانب نم
 اذاف كريغ نم دالوأ اهل ناكو ةأرما كتبجعأ اذإف كلذ ريغ نم ريخ كضرأ

 اهتانبل ةصاخو اهدالوأل كتيب يف ام تذخأ الإو كنم اهبولطم دجت مل

 كبلق رقتسا نإ نكلو كلذب ردت مل تنأو اهمدأو اهتوسكو اهرطع قوست

 نإف ،اهنايلوأ نذإبو ،اهاضرب الإ اهذخأت الف جيوزتلا ىلع تمزعو اهب

 امكنيب اودقعيل نيملسملا نم ادحاو اورمأي مهل لقف اهرهمب كوربخأ
 ،دلبلا يف ةعومسم ةلوبقم نوكت ةرهش وأ .لودع آدوهش لعجاو ‘حاكنلا

 .تردق نإ ةلكأ مهل لعجا مث

 ءادأو ةءاسإلا عفرو ‘ناسحإلاو طورشلا ىلع دمتعاف تجوزت نإف

 دؤت ملو طورشلاب فوت مل نإو ؛مهطورش ىلع نوملسملاف اهيلإ بجاولا
 ماعطلا نم ةأرملل ءيهف كدهعب تيفو نإو ؤهللا دنع كرذع امف مزاوللا

 ةميلو لعجاو .ةديعس ةليل يف كتيب ىلإ اهلقناف ©قفارلا نكسملاو لالحلا

 اذإف ©فارسإ ريغ نم فورعملاب ابيط اماعط كيوذو كناوخإو كناريجل
 رهملا كل هريسيت ىلع هركشاو هللا ركذاف ،اهب تولخو ةأرملا كيلإ تفز

 . ناطيشلا ةنتف نع كنيد اهب نصحتل ةأرملاو

 : عامجلا بادآ

 اهسنآف ةميهبلاك نكت ال و بدأتف عامجلا ةجاح ءاضق اهنم تدرأ اذإف

 : لاق هنأ ، (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نع يور هنآل مالكلا فطلب
 موي لك يف هل بتكيو .اهدلوب ةدلاولا فطل هلهاب فطلت نم لاجرلا ريخ "
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 اهيأ كيلعو . () " نيبستحم نيرباص هللا ليبس يف اولتق ديهش ةنام رجأ
 همحر) سابع نبا لاقو 0 كل يه تنيزت امك اهل نيزتلاو بدأتلاب دلولا
 فطعتسأ نأ بحأ امو ،يل نيزتت امك ةأرملل نيزتأ نأ بحأل ")ينإ : (هللا

 . ") « ةجرد نهْنلَع لاجرللو » : لوقي هللا نأل اهيلع يفخ ام عيمج

 هلاوحأ دقفتي ناك هنأ (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نع ىوريو

 يغبنيف هتيحل هب حسمي اطشم ذخأيو ههجو اهب رظنيل ةرظنم ذخأيو
 كيدي دمف مالكلاب اهتسنآ اذإف . (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسرب ءادتقالا

 اهنع بهذت نأ ىلإ اهيلإ مضلاو مفلا ليبقتو زمغلاو دسجلا سم ىلإ
 عامجلا دنع مضلا ةدش اضيأ ةأرملا بحت اممو ‘عامجلا يهتشتو ةشحولا

 ماليإلا نود اهرعشب هيلإ اهبذجو هنم وأ اهنم لازنإلا دنع اميس ال

 لخدي مث اهنيمي ىلع ةأرملاو هراسي ىلع لجرلا عجضني نأ مضلا نسحأو

 نإو ،ةدودمم هتبقر تحت ىنميلا اهدي لعجيو اهفتك تحت نم ىرسيلا هدي
 اهديو اهترصاخوأ اهدضع تحت ىنميلا هدي لعجي مث هنتم اهدسوي ءاش

 اهرهظ ىلع ىرسيلا هديب ينثي مت هتبقر ىلع وأ هدضع قوف نم ىرسيلا
 قدلا ةطرفم وأ ةريغص وأ ةقيقد تناك اذإ اذه .اذهب هيلإ امض رثكأ نوكيو

 موزلب هفك لغشو اهتبقر ىلع هراسي لام ةمخض ةنيمس تناك اذإو

 .نيميلاب اهل همض رثكأ ناكو ضبقلا ضعب هيلع ضبقو اهفلخ نم اهرعش

 تطحناو عامجلا تهتشا اهتيأر نإف ،نيلباقتم اهمفو همف نوكي نأ دمتعيو
 .ميظعلا هللا مسب :لقف وناو ،ةقرخ نيزجعلا نيب لعجاو اهعماجف اهئاضعأ

 . ثحبلا ةرثك ىلع هدجأ مل )١(

 . لصألاب ةدوجوم ريغ (!)
 . ٢٧٨ : ةرقبلا ةروس (٣)
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 نم جرخت نأ ترذق نإ ةبيط ةيرذ اهلعجا مهللا ،دلولل ابلطو سسفنلل ارسك

 : ىلاعت لاقو } ( ينتقزرام ) هبنجو 0 ناطيشلا ينبنج مهللا ، ةمسن يبلص
 ناتدناف امكل لصحتل اذه ىلعف . ةيمستلا : ينعي 0 () 4 مكبسلأل اومدقو ا

 كتجوز عامج كل حابمو ،ىلاعت هنلا باوثو ‘بوبحملا ءاقلو عامجلاب ةذللا

 ةأرملا تناك إةباد قوف رفس وأ رضح يف راهن وأ ليل يف تنش ىتم
 اذإ اهرهظ افق نم وأ بنج ىلع وأ ةيقلتسم وأ ةمنان وأ ةدعاق وأ ةمناق

 . مارح ربدلا يف عامجلا نأل ؛ربدلا يف ال لبقلا يف هلك عامجلا ناك

 يفو راهظلاو ءاليإلاو سافنلاو ضيحلا يف ءطولا نع يهنلا ءاجو
 .مهتاروع اورظني الئل سانلا نم عمج عمو ‘ةالصلا يفو مايصلاو مارحإلا

 اهولعيو اهافق ىلع ةيقلتسم ةأرملا نوكت نأ عامجلل بحتسملاو

 لجرلل يغبني نكلو ‘بتكلا يف ةدوجوم ةريثك تافص هل عامجلاو ‘لجرلا

 ىلع ءاسنلا نأل حاكنلا يف اهبولطم لاح ةيأ ىلع هتأرما لاوحأ دقفتي نأ

 ةنيطب نوكت نم نهنمو ‘لازنإلا ةعيرس نوكت نم نهنمف ؤةفلتخم سانجأ

 لازام ةعباتتم اهتوهش نوكتو عامجلا يف اهجوز دامت نهنمو لازنإلا

 ةأرملا تيأر نإو ،ةأرملا ديب ال لجرلا ديب هلك رمألا اذهو شاهجوز اهعماجي

 هلك هلاخدإ الو ةلاطإلا بحت ال كليلحإ جارخإ ديرتو عامجلا دنع لملمتت

 يف كل ةدعاسم اهتيأر نإو ‘كلبق تلزنأ دق اهنأل كتوهش جارخإ يف لجعف

 ةلاطإ اهدارمف كليلحإ طبضت اهتيار نإو ،ةوهشلاب كدامت اهنإف عامجلا
 جورخ برق كنم حص . ىتمو ‘تنأ دهتجاف ؛هيلإ ةدواعملا وأ عامجلا
 هل لاحلا كلت يف اهمحرو مضلا بحت اهنأل كردص ىلإ ةأرملا مضف ةوهشلا

 الإ هيفطي ال نآمظلاك ةفطنلا لوزن ةدش عم مضلا ةوق الإ هيفطي الو بيهل

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٢٣ .
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 اهب ليزتل ةقرخ ذخو كنيمي ىلع دمتعاف كينم جرخ نإو .درابلا ءاملا

 .كليلحإ نم ىذالا

 وأ ةنخ وأ يدو وأ يذمب ىلتبم تنك نإ كمسج يف دقفتلاب كيلعو
 جولبلا ركس لثم فوفسلا ىلإ دمعاف .ةأرملا هركنت امم اذهف نيطبإ نانص

 ۔نامهس جولبلا نأ الإ ءافوفس هلعجاو هقحساو هعمجا ،لفلفلاو ليبجنزلاو

 درطتو .ةوهشلا اهنم رفنت للعلا هذهو ؤمهس مهس لفلفلاو ليبجنزلاو

 نع لفغي نأ لجرلل يغبني الو ‘بولطملا دهزيو ،بوبحملا ضغبتو .ةذللا

 نم اهنم ديري امك هنم ديرت اهنأ ملعيو ‘هاذأ ليزيو هبويع و هسفن دهاعت

 ةصاخو اهلازنإ لبق لجرلا لازنإ ةعرس ةأرملا هركتو ،حناورلاو حالصلا

 ران كرتي اذهبف اهؤاضعأ ترتفو ێاهلازنإ برقو اهتوهش تمكحتسا اذإ
 تافلتخم اضيأ ءاسنلاو ،ةلغتشم ةذللا باهتلاب اهحراوجو .ةلعتشم اهتملغ

 ۔نهب الخ نم الإ نهنم وجني داكي ال داوملا تانيابتم تاوهشلاو لاوحألا

 نهلاوحأ قئاقحب ريبخلا ©نهقالخاأ قناقدب ريصبلا الإ نهنم هتذلب رفظي الو

 .نهرومأ ملع يف خسرو ‘نهروحب ججل يف حبس دق يذلا

 ريغ ‘قلخلا لودجم ؤزجعلا فيفخ نطبلا صيمخ لجرلا ناك اذإف
 ال يذلا مراصلاو وبكي ال يذلا داوجلا وهف ةءابلا دوجو عم محللا خرتسم

 ناسنإلا يف ةحودمملا يهو ةيرامحلا ةوهشلا هيف نوكت يذلا وهو .وبني

 موقت ال رامحلا نأل ةيرامح تيمسو ‘ةعيبطلا لدتعم يف الإ نوكت ال اهنأل
 ةوهشلا امأو ،اهنم انسح نكي مل يذلا نود رمحلا نم ءيش قشعل هتوق

 نم انيش قشع اذإ الإ هدوع اهب موقي ال يتلا يهف ةيقشعلا ىمست يتلا

 .ةوقلا يف ىلوألا نود هذهف هسفن يف قوشعملا كلذ نسح هموقيف ءاسنلا

 عامجلا يف كرحي نأ ةوقلا يف انكمتم ناك اذإ عماجملل يغبني اممو
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 اليلق فقيف ةرضاح ريغ اهتوهش نأ ىلع ليلد وه ةنكاس اهآر نإ مث الوأ

 ىتح كلذك لازي الو ،اهتوهش روضح ىلع هب لدتسيف ةأرملا عزعزت ىتح

 ءاسنلا ثيداحأ عمتسي ريسي لجر ناكو ،اهتوهش روضح هقافدنا قفاوي
 .نهتذلب اريبخ نوكي ىتح ارس نهسلاجمو نهتاولخ يف

 عضيو اهيبنج ىدحإ ىلع اهعضي نأ اهعامجف لماحلا ةأرملا امأو
 قاصلاإلا نود اهنطب نود ام ىلإ عفرتو ‘ىرخألا ىلع اهيذخف ىدحإ
 نم نكمتلا دارأ اذإف ؤاهرح هليلحاب الباقم اهزجع فلخ اصفرقم سلجيو
 اذه عنتمي الو ،اهيذخف نيب اهلجر يلي يتلا همدق عضيلف هلك هليلحإ لاخدإ
 ام حاكنلا لضفأو ،لامحألا تاوذل ملسأ هنكلو ىلبحلا ريغ عامج يف هجولا

 .ناويحلا نود مدآ ونب هب صخ امم هنإف لبقلاو قانعلاو ةذللا نيب

 دعب ناسنإلا عماجي ال و ،هب هتذل تلق عامجلا لجرلا رثكأ اذإو
 ءيقلاو دصفلا دعب الو ديدشلا دربلاو رحلاو بارشلاو ماعطلا نم ءالتمإلا

 لوبذو ةدعر هدعب هبيصي ناك نم هراثكتسا نم رذحيو بعتلاو لاهسإلاو

 ساوسولاو عرصلاو ‘هنع سانلا ىيعأ هنإف ةوهش طوقسو ناقفخو سفن
 مل يتلاو ضناحلاو ادج ةريغصلاو زوجعلا يف اميس ال يوادوسلا نم

 لاكشأ أدرأو شركبلاو رظنملا ةحيبقلاو ةضيرملاو ةليوط ةدم عماجت

 جورخ قيعي امم هنأل هافق ىلع قلتسم وهو لجرلا ةأرملا ولعت نأ عامجلا

 ركذلا ىلإ لاس امبرو ةدس ريصيف .ةيقب هنم ركذلا يف يقب اميرو ؤينملا
 ولعي نأ عامجلا لاكشأ لضفأو ضارمأ اهنم لصحيف جرفلا نم تابوطر
 كلدو ،يدثلا ةغدغدو .ةماتلا ةبعالملا دعب اهيذخف اعفار ةأرملا لجرلا

 لجرلا مازتلا تبلطو اهسفن مظعو .اهينيع ةئيه تريغت اذإف ،ركذلاب جرفلا
 نيعي اممو ،ذبحملا وه كلذو ناينملا دضاعتيل ينملا بص يف لجرلا جلوأ
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 .ةءابلا يف ةفنصملا بتكلا ةءارقو ،تاناويحلا لاعفأ ةيؤر عامجلا ىلع

 قلحو ‘ءاسنلا تاوصأ نم قيقرلا عامتساو ‘نيعماجملا لاوقأ ةياكحو

 ديلاب ءانمتسالاو ،©سفنلا هاسنت ةءابلاب دهعلا ةلاطإو ةوهشلا جيهت ةناعلا

 .ةوهشلاو راشتنالا فعضيو مغلاو ةبنألا بجوي

 : ةبحملا ىلع نيعت ىتلا بابسألا ذاختا

 ىأر هيمدق تحت اهب ىلطو سيتلا ةرارم ذخأ نم صاوخلا نمو
 وأ زعملا نم سيت مد ذخأ نمو بجعلا ةءابلا ةدايزو ظاعتإلا نم هسفن يف

 ةبيجع ةذل دجو هتجوز عماجو هركذ اهب ىلط مث لسعب هطلخو ءابضلا
 أرقاف ديرت اميف كعواطت ملو كدض يف ةأرملا تيار نإو ةأرملا هتبحأو

 .كبحت اهنإف تارم عبس حودب حودب ارس اهمف يف كليبقت دنع

 .ةأرملا هتبحأو ذلتسا عماجو هركذ اهب ىلط نإ ةجاجدلا ةرارمو
 اهاتف دوارت زيزعلا ةأرما ةنيدملا يف ةوسن تلاقو :هيلع أرقو ءام ذخأ نإو

 نالف بلق ىلع ةنالف تنب ةنالف بلق قشع مهللا ؤابح اهفغش دق هسفن نع
 امهيلع بوقعي نب فسوي ىلع زيزعلا ةأرما بلق تقشع امك ةنالف نب
 يف هلعجت كنأ وأ ةأرملا هقساو .ريسي كيلع كلذو كلذ ىلع كنإف مالسلا

 ةنامثالث يسركلا ةيآ أرقاف ةماتلا ةبحملل تدرأ نإو ؤ}ةمعطخلا نم ءيش

 فطعا مهللا لوقت مث ةدجسلا ءاعد كدوجس يف أرقتو ةرم رشع ةنئالثو

 نوكت ىتح اهبلق يف ةعاطلاو ةبحملا قلأو يل اهنيلو ةنالف تنب ةنالف بلق
 مث ريدق ءيش لك ىلع كنإ كتوقو كلوحب اهنم هجاتحا ام لكب يتعاط تحت

 اذ اي مويق اي يح اي ميلح اي ميلع اي ءاعدلا اذه أرقت .ةيآ نيسمخ يف

 كناحبس تنأ الإ هلإ ال هب ثاغتسي نم اي ثيغتسأ كتمحرب ماركإلاو لالجلا
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 هبحصو هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع مهللا لصو ،نيملاظلا نم تنك ينإ

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ملسو

 : نيجوزلا بادآ

 اهيلع لخديو هبر ناسنإلا ركشيلف تطاوتو ةجوزلا تنكس اذإو

 الو .اهايندو اهنيد رمأ نم هيف ةلهاج يه امب اهملعيو رشبلاو ميلستلاب

 رقحي الو .اعيمج اهايإو وه لكأي لب اهنع لكألا دنع هماعط اهنع لزعي
 ‘كلذ ىلع ردق اذإ هب نوفرطتي امو محللاو ةهكافلا لكأ نم هلهأ ناسنإلا

 هب هصخ امب مهيلع هللا لضف ركذي لب مهيلع ربكتي الو هلهاب فختسي الو
 نم ةجاح ءاضق مهنم دارأ ىتم هلهأ رمأو هسفن رمأ اكلام اركذ هلعجو

 مهيلع لخبي الو ‘هسفنب مهوفجي الو ؛مهتراقح ركذي الو ،هريغ وأ عامج

 تناك اذإ اهدسج رناس يف هتجوز نم هتوهش ءاضق لجرلل زئاجو شهلامب
 ,ءاسفن وأ اضناح ةأرملا

 زوجي اميف اننامز يف ملعلا لهأ انخايشأ تلأس :ءاربغلا وذ لاق

 امهتوهش راسكإ يفو ؛ماقسألاو ةحصلا يف ةبعالملا نم نيجوزلل

 امهضعب داسجأ يف امهتوهش ارسكي نأ امهل زوجي :اولاق ؟اضعب امهضعبل
 ىنمتسا نإو :مهل تلق ،سافنلاو ضيحلا يف لبقلاو جرفلا الخ ام اضعب

 الإ كل زئاج :اولاق ؟اهمف يف وأ اهفنأ يف وأ اهينذأ وأ اهيطبإ وأ اهيدي يف

 اذإو : مهل تلق ‘ادحاو ماعطلاو ةساجنلا ىرجم نوكي نأ هركنف اهمف يف

 دسج يف اهجرفب كوست ةأرملل زوجي له انينع وأ اميقس لجرلا ناك

 كلذ اهل زوجي :اولاق ؟يهتشت ىتح اهلبق يف هعبصا لجرلا لخدي وأ اهجوز

 . لجرلل زوجي ام



 نم جيوزتلا ىلع ردقي ملو ةجوز لجرلل نكي مل اذإو : مهل تلق

 نأ هل زوجي له تنعلا هسفن ىلع فاخو رضح وا رفس يف ناك وأ زجع
 يفو ‘هزاوجب لوقن نحنو كلذ ءاهقفلا اوهرك دق :اولاق ؟هيديب ينمتسي

 ةحار يف هلعجي ءيشب امهنيب لوحي نأ الإ رثكأ هيف ديدشتلا ءاج دق هفك

 :مهل تلق صيخرتلا يف هانلق امك وهو كلذ هابشأو راجشألا نم اقرو هفك

 اهلبق يف اهديب ةبطح وأ اهعبصأ تلخدأ اذإ دشأ يه مأ لجرلا لثم ةأرملاو

 تلق .دشأب يه سيلو ‘لجرلل زاج امك اهل زوجي :اولاق ؟ اهتوهش جرختل

 لئاسم نم اذه :لاق ؟اذه لعف نم مهدنع كلهيأ ،زوجي ال :لاق يذلاو :مهل
 .()يارلا لئاسم زوجي ام اهيف زوجيو ،يارلا

 اذإف هدسج يف ةرورض هيلع عقت جرخت ملو تدتشا اذإ ةوهشلاو

 .كلذ يف رظناف .ةدابعلا نع فعض دسجلا برخ

 ةالصلا كرتت ءاسفن وأ اضناح تنك نإ كتجوزل لق :لاق مث

 ىتح ادجسم لخدت الو ءافحصم لمحت الو .انآرق أرقت ال :اهل لقو مايصلاو
 اهل زنئاجف رافغتسالاو ريبكتلاو ليلهتلاو هللا ءامسأ ركذ امأو .رهطت

 هل تلاقو عامجلا اهجوز اهنم بلط اذإ ةقدصم ةأرملاو ‘اهلثم بنجللو
 ارهط ترهط امهمو ‘بذكلاب هتدوع تناك اذإ الإ سافن اهب وأ ضناح اهنإ
 مميتلاب وأ هدوجو عم ءاملاب تلستغاو ةةضفلاك ةيفاص ةرودك تأر اذإ انيب

 . اهعامج جوزلل زاج همدع عم

 كل ةقفاوم اهتيأرو ةدم كتأرما ترشاع نإق :هدلول دلاولا لاقف

 نإو ،عساولا همرك نم هب كصخو ‘هلضف نم كاطعأ امب كبر ةمعن ركشاف

 ءاعدتسا عنم ىلع لدت ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا نأل ؛اهب ذخؤي الو ةذاش ءارؤلا هذه )١(
 ةيحصلا رارضألا نع الضف ،ةؤرملا يوذ اهنع فعي يتلاو .لئاسولا هذه لثمب ةوهشلا
 . اهببست يتلا ةيسفنلاو
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 جوزتف ةدحاوب فتكت ملو ةعس يف تنكو ءاسنلا يف ةجهلو ةبغر كل تناك

 دقو ‘كلذ يف دح كل سيل ديرت امب يرارسلا نم ذخو عبرألا مامت ىلإ

 الإ !ث نوظفاَح مهجوُرفل مه نيذلاو » : لاق نيجوزتملا هدابع هللا حدم
 نيذلاو » “١4(، نيمولم ريع مْهَتإف مْهلاَمْنأ تقلم ام وأ مهجاوزأ ىلع

 تلخد نإو . (") « نيعأ ةرق انتاًيرثو انجاوزأ نيم انل به انبر نولوفن
 لوسر نع انل يور دقو ،اذه يف ثبع الف كتأرما ةبعالم ىلإ دمعاف تيبلا

 .""هسرفو هسرع بعالي نأ لجرلل زوجي":لاق (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا
 : ىنعملا اذه يف ارعش ءاسنلا ضعب تلاق امك 0 اهمامشإ نع لفغت الو

 : (" لوقي هتعمس نيح . باطخلا نب رمُع ىلع ادر كلذو

 نيطايشلا رش نم هللاب ذوعأ انل نقلخ نيطايش ءاسنلا نإ

 ناهدلا نم بيطلاو سابللا نم كلها رقحت ال : هل لاق مث
 : ارعش هتيراج هتبجعأ امل لجر لاقو 0 ناتذل امكل عمتجت ىتح تاروخبلاو

 رهاظ نم انطاب رصبت داكتف اهميلدأ قرو اهنساحم تقار

 رناطلا حانج نم طقسي لطلاك اهرعش لناس درولا ءامب ىدني

 .تابنلاب ضرألاو ‘بكاوكلاب ءامسلا نيز كبر نأ يدلو اي ملعا

 ءاهب دادزت اهنأل حئاورلاو للحلاو ىلحلاو سابللا نم تابيطلاب ءاسنلاو

 )١( ه : نونمؤملا ةروس - ٦١ .
 )٢( ناقرفلا ةروس : ٧٤ .

 )٣( كش (هنع هللا يضر) رمغ ةفيلخلل هتبسن يف تيبلا اذه .
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 . رظنملا ةنسح يهو روكذملا اذه اهل عمتجا اذإ فيكف 0 رظانلل الامجو

 : ارعش

 رمق اهنسح نم ةحراج لك يف ةؤلؤل ءام نم تقلخ تهتشا امك

 رصق الو لوط ال نسحلا بلاق يف تلدتعا اذإ ىتح تقلخ اهنأك

 : هريغ

 حلط نم راجشألا الو ضايرلا يفام عم نسحلاب تلمك ةضغو

 حلطلاو رامْجلاو درولاو علطلا اهدي باضتخاو دخو دق

 : يمرضحلا لاق

 مكرلا لامرلا نابثك بفاتكأ يمترت ذإاهزاجعإ امنأك

 وأ امهنام صمو اهدوهن كيديب سملاو اهردص ىلإ رظنا مث

 ناك اذإ ةوهشلا ديزي امم كلذو نيقشاعتملل ةذل كلذ يف نإف ،امهبيلح

 : رعاشلا لاق امك .جاعلا لثم امهنول

 لعتشي سمشلا نولك اهنم ردصلاو هترفص جاعلا حيلم لثم يدنلاو

 هيف ناك اذإ فيكف كفنأب همشو كيديب هضبقاو اهسأر ىلإ رظنا مث

 : ارعش بيطلا وبأ لاق امك بيطلا ةحنار نم

 دوعو درو ءامب هيف ربنعلا برض امنأك عرف تاذ

 : يناهبنلا لاق
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 مالظلا حنجك ثيثأ ليوط حجاررماع اهل عرفب

 : يمرضحلا لاق

 دوسح كاري ال ىتح كاطغل ىلحلاو يلحلا يسبلت مل ول كدعجو

 لاق امك . ةمحرو ةفأرو ةبحمو لهمتب اهقانع ىلع دمتعا مث

 : رعاشلا

 مزمزو ميطحلا نيب اهتقناعل ايحلاو فوخلاو هللا الول هللاوف

 معنم مسج قوف اهتعضو اذإ اهبايث نم اهئاضعأ ىلع راغأ

 مفلا يق حال ذإ كاوسملا ةحول نمو اهمأو اهيبأ نم اهيلع راغأ

 مامشإو نيتفشلاو نيتنجولا صمو ليبقتلاب كيلعو : هل لاق مث

 اهصمو ةفشلا كملث نم اافشرت ناك ام اهذلأو ةلبقلا نسحأو فنألا

 ةصاخ ناسللا نم درابلا بذعلا قيقرلا وهو باضرلا جارختساو

 ماليإلا ماهيإب ةفيفخ ةضع هلبقي يذلا ناسل ىلع ضعي نأب ؛هجارختساو
 وهو ،مقلا قير هطلخي مل ءاملا ةقر يف بذع قير كلذ دنع هنم عبنيف هل

 نم ركسلاب اهنوهبشيو روتفو مسجلا يف بدي ادرب قشاعلا هل دجي يذلا

 : ارعش ىنعملا اذه يف مهضعب لاقو ؤاهبراش مسج يف رمخلا بيبد

 ريدغلا يف دجسعلا عورك اهيفب تكرع اهتلبق اذإ
 روتفلا نم ماظعلا يف تومب اهيف دربو قانعلا يف ذخأتف

 ناسللا نيب نم جرخي ليوط قيقد توص نم لبقلا يف دب الو
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 ناسللاو مفلا لخاد ىلإ مث ،قيقرلاب عضوملا كلذ بطري كنحلا فرطو

 قيرلا باذتجا نم توصلا كلذ هنم ثدحيف كنحلا فرط نم هعضوم

 .اهليبقتل ةدعاسمو ةقفاوم ةأرما هل تناك نمل ىبوطف

 كاذأ اهنع فكو اهل ةشاشبلاو رشبلاب كيلعو :هدلول دلاولا لاق مث
 تنأ ضراف يه كتصع ولو زوجي ال امالك اهل لقت الو ‘كديو كناسل نم

 ةمايقلا موي اهنع لأست ةريسأ كدنع ةنامأ اهنإف اهيف هللا قتاو ؤاهنع

 هللا ىلإ اهلكو اهنع فعاف كتملظ يه نإو ،اهل املاظ هللا كاري نأ رذحاف

 .فورعملاب اهرشاعو

 ليمت الو ‘جاوزألا نيب لدعاف ةجوز نم رثكأ كدنع ناك اذإ امأو

 لمت الف ةدحاو نم رثكأ ةدحاو تببحأ ولو كسفن ىوه ىلإ نهادحإ ىلإ
 ةقفنلا يف نهنيب لداع ريغ ًاعيضم هللا كاري نأ فخو هللا قتاو .اهيلإ

 .لدعلا ىلع تردق نإ عامجلاو ليللاب تيبملاو ةوسكلاو

 كنم يدتفتل اهراضت نأ اهتهركف ةأرما تجوزت نإ رذحلا رذحلا مث
 سانلا ىلع قيرطلا عطاقك نكت الو ،مارحلا لكأت الو ىلاعت هللا قتاف اهلامب

 ىتح كسفن نم عمطلا نكمت الو ،بيط ريغ كلذ نإف مهلاومأ ذخأي نأ
 نم يدنع رسيأ هنع ربصلاق ‘رانلا كدروي يذلا مارحلا لكأتل كلمحي

 قحب ىلاعت هللا باتك لدع ىلع ةأرملا تجوزت كنأل ؛هذخأ ىلع ربصلا

 كرذع امف اهنم ةيهاركلا نكت ملو ‘كلذ ببسب اهتحبتساف اهل كيلع بجو
 .نيملسملا دنعو ىلاعت هللا دنع كلذ يف

 دعأ امب ملعت ام وأ ملظلا كلذب اهيلع روجلاب كسفن ىلع دهشت امأ

 باهذ كيلع دلو امبر هنأ ىتح اذه لثم يف عمطتأ ؛ملاظلاو رناجلل هللا

٩٥



 اهنأ اهنم انيقي تملع نإ الإ ادبأ هل ضرعتت الو هكرتاف ،كلام يف ةكربلا
 اهل هتقس ام كيلع تضرع مث ‘كدهج اهيلإ نسحم تنأو ةضغبم كل ةهراك
 كنم تبلط اذإف ‘كل يه تلذب ولو ديزت نأ كل زوجي ال هنأل ةدايز الب

 . اهيلإ هتقس ام كل تلذبو برهلا

 امعو اهنع فعاو اهقلطف ايندلاو ةرخآلل ايلعلا ةجردلا تدرأ نإف

 اهيلإ هتقس ام ذخأ لالحو كل زنئاجف كلذب كسفن حمست مل نإو ؤاهدي يف

 اهل كيلع بجاو ءادأ نع اهل كنم ريصقت كلانه نكي مل اذإ رهملا نم

 اهراضت الو ؤمهريغ نم نيدهاشو اهنايلوا روضحبو اهروضحب اهقلطف
 خيشلا هريبدتب ينرمأ اذهو شاهتدع ليجأت يف هيف كل ةدئاف الف قالطلا يف

 ام ربدتف امكدحأ تام نإ دحأل ثاريم ال امكنيب علخلا عمو ؤدعاج نب رصان

 لجو زع هللا ركشاف هلوعت نم يفكيو كيفكي لام اذ تنك نإو ؛هب كتربخأ

 لمهت الو تعطتساو تردق ام مهيلإ نسحأو ‘كلايع ىلع كلام نم قفناو

 ببسب قلعتت نأ نم دب الف لام اذ نكت مل نإو ،ادج مهملا هنإف كنيد رمأ

 ناك ام وأ ةراجن وأ ةثارح وأ ةعانص نم ةفرح نم كلايع ىلع هب دوعتل

 . اهيلع نوقباستي مهارت يتلا نييمدآلا فرح نم

 الو قفرب كسفن ذخف هب سانلا هب عتمتي امم لايعلا ىلع دكلاو

 نيهر اي كنيد لمهت الو نيح لك ئف هللا سنت الف ايندلل هلك كرمع لعجت

 لايعلاب مامتهالاو ،نيملاعلا بر هللا ىلع قزرلاو ‘ببس بلطلا نأ ملعاو

 لك قزر كل لصح ولو ،نييبنلا ةفرحو هللا ةعاط نم هيلإ نوجاتحي امل
 ادغف كموي قزر تلكأ اذإف ،نيطناقلا نم نكت الو هللا ركشاف مويب موي

 .نيبملا ضرفلاب مايقلاو هركشو هركذ لمهت الف ،نيح لك يف هب هللا كيتاي
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 :رعاشلا لاق امك ةمكحب قطناف تقطن ناو تمصلاب كيلع و

 توقاي هناز رد تمصلاف ةضف نم قطان قطني ناك نإ

 هب ءاج نمم قحلا عبتاو هللا ىوقتب يسفنو كيصوأ : هل لاق مث

 ةلأسملا ناعماسلا بابلا ىلع نافقاولا هبحاصو ءاربغلا وذ ناك ولو

 .باوجلاو

 انتويب ىلإ انعجر انتليل فصن ىضم املف : ءاربغلا وذ لاق

 دمحلا انلقو ‘نيرهطتمو نيعماجمو نيقناعمو نيقاتشم انلهألو ‘نيرورسم
 . نيمذلا ىفطصملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر هلل

ض
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 : س داسلا رك ذلا

 هيفو ‘ هركلاو ضغبلا نم بلقلا ىلع لخدي ام ركذ

 هيفو 0 هما نطب يف نينجلا نيوكتو & ىثنالا ليضفت
 اهنع طقسي ام ركذ هيفو . داقتعالا نم ةأرملا مزلي ام

 يتلا ةيبصلاو نهتاوهش ركذ هيفو ‘ ضورفلا نم
 اهل بجي امو 0 اهريغ توبث يفو ، عامجلا قيطت

 ركذو 0 نهتاوهش كيرحتل ةيودألا ركذ هيفو 0 اهيلعو
 امو ةحلاصل ا ةأرملا لئالد هيفو ، قحسلاو ةقاحسلا

 لوق نم . ةارملا ىلع بجي امبو 0 عامجلا دنع هلمعي
 ركذ هيفو } ةباحصلاو (ملسو هيلع هتلا ىلص) لوسرل ١

 يتلاو ‘ لمحلا ركذ هيفو 0 نهناودو نهنادو نهراذقأ
 ضيحلا راردإ ركذ هيفو 0 كلذ ءاودو 0 لمحت ال

 ام ه رخآو ‘ هتابث او نينجل ١ طقسل هيفو ‘ هعطقو

 جوزلا قح يف بدألا نم اهل بحتسي
 : هركلاو ضغبلا نم بلقلا ىلع لخدي ام

 يف هركلاو ةبحملا لوزن نع ٠ ءاربغلا اذ تلأس : هلل ريقفلا لاق

 عم لصن انلعل نكلو . ةريثك هوجو ىلع اذه : ءاربغلا وذ لاقف ؛ بلقلا
 اندصقف : لاق ؛ كلذ بحن : هل تلق ؛ كلذ نع هلأسنو ميقسلا انبحاص

 ركذب هتنبا ملكي هانعمسف هراد باب ىلع انفقوو ةمتعلا ةالص دعب هدنع

 نأ زوجي ال هنمو زئاج هنمف ناهجو هل اذه : اهل لاقو 0 هركلاو ةبحملا
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 ةدشب بلقلا ىلع لزني ءيش وهو زوجي ال هركلا هنم كلذكو ‘ناسنإلا بحي

 هلمح يف بهذف هرفس يف سانأ بحص لجرك ةريثك حارفأ هبقعتف ةميظع
 امل لجرلا اذهو مهدنع ام اوذخأو ودعلا مهفداصف هباحصأ هنع ىننمف

 .املاس رادلا لصوف مهافقأ هريعب دجو

 تايآب كربخأ ينإف ، ينومدخي نمم يفاخت ال : هتنبال دلاولا لاق مث

 مئ ةدحاو سقت نيم مكقلخ » : لوقي (لجو زع) هللاو 0 تالالدو تاياورو

 هيلع) مدآ نم تقلخ . رشبلا مأ ءاوح : يأ . () « اَهَجوَز اهنم لعج

 قلخ دغب نم اقلخ كاَهُما نوطب يف مكفلخي ) : ىلاعت هللا لاقو . (مالسل
 ركذلا مهنمف ،ا") « اراوطأ مكقلخ ذقو » : لاقو 0 (") « ثالث تاملظ يف
 ءرملا يردي الو 0 هبلق يف لخد ىثنألاب لجرلا رشب اذإو ؤىنثنآلا مهنمو

 . () « ىتوألاَو ةَرخآلا هللف !") ىتمت ام ناتسنإلل مأ » امهيأ يف هل ةريخلا

 ةصق لخدي اذه يفو 0 همأو هيبأ كالهل اببس ناك روكذلا نم مكف
 هللا لاق ، ربتعا نمل ةربع .0 (مالسلا هيلع) ىسوم بحاص هلتق يذلا مالغلا

 ةيكز اًنسقت تلئقأ لاق هلئقف اًمالغ ايقل اذإ ىتَح » : هباتك يف (لجو زع)
 مالثلا اًماَو » : ىرخأ ةيآ يف لاق مث } ث) « ارق انش تن ذقل سفن ريغب
 نأ اتذراق ا“`) اًرقكو اتايغط اَمْهقهرْي نأ انيبشخف نيتموُم هاوبأ ناقف

 . 0_» 4 امخُر برقاو اكز هنيم اريخ اَمُهْبَر امهل

 )١( رمزلا ةروس : ٦
 )٢( رمزلا ةروس : ٦ .

 )٣( حون ةروس : ١٤ .

 )٤( مجنلا ةروس : ٢٤ - ٢٥ .
 )٥( فهكلا ةروس : ٤

 )٦( فهكلا ةروس : ٨٠ - ٨١ .
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 تدلوف ءايبنألا نم يبن اهجوزتف ةيراج امهل هللا لدبأ : يبلكلا لاق

 نيعبس ةيراجلا هذه تدلو ليقو ،ممألا نم ةمأ هيدي ىلع هللا ىدهف ايبن هل

 وه سيل لسنلا ريبدت امنإو ،اهيلع مول الف ىثنأ ةأرملا تدلو نإو .ايبن

 اركذ دلولا ءاج نإ امبرو ‘لدعلا وه هللا رايتخاف .ةريخلاب جوزلل و اهيلإ
 .هتريشعل ةنحمو ةنتف ناك

 هللا نم رجألاف تانبلا مكدالوأ ريخ نامزلا رخآ يف هنأ دجويو

 ىلاعت هللا در ولو ،سفنلا نم نهتهاركو نهتراقحل تانبلا هلسن نمل رفوأ
 نامزلا اذه ىلإ قبت مل امبر ايندلا تناكل قلخلا ىلإ دالوألا يف مهيلإ رمألا

 نيأ نمف روكذلا الإ ءاسنلا دلت مل اذإف ،مهيلإ مهليمو روكذلا سانلا رايتخال

 ةغلاب ىلاعت هللا نم ةمكح هذهف لاجرلا جوزتي نيأ نمو ‘لسنلا يتاي
 ءاش ولو ةمأ دعب ةمأو روط دعب آاروط قلخي نأ دارأ هنأل ةرهاب ةردقو

 ءالؤه ربدتيل كلذ لعج هملعو همكح يف ىسع نكل ةدحاو ةعفد مهلعجل

 .احابصو ءاسم هرذح لقاعلا ذخأيلف ‘هتردق اوفرعيو نوقولخملا

 : همأ نطب ىف نينجلا قلخ ءادتبا

 دارأ اذإ هنوك ءاش نإو نينجلا قلخ ءادتباب (١يدلو اي كربخاس ينإو

 نإف اهمحر يف هبلص نم هؤام لزنو هتجوز لجرلا عقاو اذإ وهو كلذ

 قحلاك وهو نيكملا رارقلا ىمسي اهجرف نم عضوم يف عقي ءاملا كلذ
 حتفو هتجوز جرفب هءام لجرلا لزنأ اذإف ؤمف هل ميقتسم لدتعم ريدتسم

 مدو ةأرملا ءامو لجرلا ءام عمتجيف لجرلا ءام ىستحاف هاف نيكملا رارقلا

 ال هيبأ ءام نم هتقلخ هللا اشنيو نينجلا نوكتيو نيكملا رارقلا يف ضيحلا

 ناك نإو ۔ ثيدحلا ةيادب يف قبس امك هتنبا بطاخ هنأل : ( يتنبا اي ) : لوقي نأ ىلوالا لعل )١(
 . ىثنألاو ركذلا ىلع قلطت دلولا ةملك



 ءامو ضيحلا مد طسو اصناغ بسار لجرلا ءام ريصيو .اهمأ ءام نم
 ةفتلملا ةمحللاك ضيحلا مدو ةرهوجلاك لجرلا ءام كلذ لاثم ةأرملا

 هللا قلخيو ،ةرهوجلاو محللاب ةفتلملا ةفدصلاك ةأرملا ءامو ةرهوجلاب

 ءاوهلا ةعيبطو رانلا ةعيبطو ءاملا ةعيبط عئابط عبرألا نم هنشنيو نينجلا

 .بارتلا ةعيبطو

 ريصتف ةقلعلا اهنم ىلاعت هللا قلخي ام لوأ ةفطنلا نأ يدلو اي ملعا

 ءاهدبكو ةأرملا بلق ىلإ نيكملا رارقلا نم اهراخب دعصي ءادوس ("> امش
 ةيذغألا ضعب يف بغرتو موعطلاو ءاملا اهيف نم فذقت ةأرملا ريصتف

 بلقنت مث اموي نيعبرأ ثكميف ،ماحو هنومسيو نايثغ وه اذهف ضعب نود
 ماظعلا وسكيو ًاماظع اموي نيعبرا ثكمت مث اموي نيعبرأ ةغضم ىلإ ةقلعلا

 جرخ اذإف ،نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف رخآ قلخ ىلإ هللا هنشنيو محللا

 مث عباصأ عبرأ ردقب رعش نم طيخب هرارص مزحي همأ نطب نم دلولا

 ذخأت نأ كلذ دعب يغبني اممو ،انمس يأ اتيز هيلع لعجيو ،ىسوملاب عطقي
 ففجيل لفطلا دسج ءاملا كلذب نهدتو ءاملا يف هلعجتو ًاحلم ةلباقلا

 وأ كيدلا محشب كرفت هسارضأ جورخ عمو همسانم ىوس (") باهإلا
 نانسألا تابن عرسأ نايبصلا (')رومع بنرألا غامدب جزم اذإو ةدبزلا
 تحت كرفي ثيدحلاب هقطن عمو هيف ةيصاخل كلذو عجو الب اهجورخ لهسو

 نبا ىمسي مث ؤلحلاب هتبقرو هسأر نهديو حلملاو لحنلا لسعب هناسل
 . ةاش ىثناللو ناتاش ةيمستلا عم هل حبذيو مايأ ةعبس

 . ثيدحلا ملعلا هتبثأو ، عرشلاب تبث ام فالخب يهو 0 ميدقلا يف ةروهشم ةيرظن هذه )١(

 . لصالاب ضايب (!)
 . دلجلا : ي ) ( ٣

 . ةثللا : ي أ ) 3 (



 مايصلاو ةالصلا كرتت ءاسفن تراص اهدلو جرخ اذإ ةأرملا امأو

 ركسلاو لحنلا لسع نم ةبرش لكات نأ يغبني اممو ،نآرقلا ةءارقو

 محللا لكأتو ردلا لازنإل ةنمسلا برشت موي لك يف 7 نمسلاو ضيبالا

 ؛تالوقبلاو تاحولملاو تاضومحلاو تاقرحملا نع بنتجتو بيطلا زرألاو

 ؛اهدلو حالصإ يف ةأرملا دهتجتو .دلولا شغيو نبللا د دسفي هلكأ اذه نأل

 . تاناويحلا عيمج نم اهدلو ىلع فطعت ةدلاو لك نأل

 . داقتعالا نم ةأرملا مزلي ام
 هلوسربو هللاب نمؤت نأ اهيلع بجيف . ةأرملا ىلع بجي ام امأو

 هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا آلإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقت

 نيبملا قحلا وهف هللا دنع نم هللا دبع نب دمحم هب ءاج ام نأو 4 هلوسرو
 رمأ امم هلاق اميف قداص هنأو ؤهللا دنع نم هب ءاج ام ىلع الصفمو ًالمجم

 ،قح توملا نأ دهشتو .اميلست (ملسو هيلع هللا ىلص) هنع ىهن وأ هب

 نأو ،قح رانلا نأو ،قح ةنجلا نأو ،قح باسحلا نأو قح ثعبلا نأو
 .قح هدعوو 0‘قح هنأو ،قح هلاعفأو كقح هلاوقأ عيمجو .قح هللا دعو

 روبقلا يف نم ثعبي هللا نأو ،اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو ‘قح هديعوو
 هللا هنم أرب نمم أربت نأو ،نوملسملاو هلوسرو هللا هالوت نم ىلوتت نأو
 اهيلعو تومت اهيلعو ىيحت ةداهشلا هذه ىلعف . نوملسملاو هلوسرو

 نع هللا ففخ دقو 0 بنذ لك عم اهبر رفغتستو 0 ىلاعت هللا ءاش نإ ثعبت
 نعو 0 دحاو دهاش نع ناتأرملاف } لوقعلا يف نهصقنأو اضورف ءاسنلا

 الو ةعمج ةالص الو . داهج اهيلع سيلو 0 لجر ةيد نعو 0 ركذ ثاريم
 اهدلاو نم ةقفنلا اهلو . نهجاوزأ نم قادصلاو ةضيرفلا نهلو 0 ةعامج
 . جوز اهل نكي مل اذإ



 ٠ ءاسنلا تا وهش يف ليق ام

 ۔لاجرلا بولق يف ةهوركم ةلفط تلاز ام ةنبالا نأ يملعا :لاق مث

 جوزت ام لثم لاجرلا بولق يف نهتبحم تلخد نينس تس تهتنا اذإو
 :لاق ،نسلا يف ةريغص هل ليق .ةشئاع (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر
 دهنلا لثم غولبلا تامالع نم ءيش ةأرملا يف نيبت اذإو 0ا\)مامشلل هذه

 عامجلا نأل ؛عامجلاو لاجرلاب اهبلق ركذت ضيحلاو ءاملاو رعشلا تابنإو

 ناحيرو ‘نهرودص ساوسو وهف ‘ردقو ميرك عقوم ءاسنلا بولق يف هل

 نهكراشي لجرلا ناك نإو ‘نهموسج ماوقو ‘نهسوفن ثيدحو ،نهبولق
 .ريقحلا مهسلاو ريسيلا مسقلا مهل امنإف ،ةذللا يف نهمساقيو .ةوهشلا يف

 . لاجرلا نود ءاسنلل اهناطلسو ةوهشلا ميظعو

 ءاسنلل " : لاق هنأ ، (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع ىورو
 : ليقو ؛ (") " ءايحلا نهيلع بلاغلا نكلو دحاو مهس لجرللو مهسأ ةعست

 هب اذإف . ةنيدملاب فوطي ةليل جرخ 0 (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمغ نإ

 هبعداأ ليلخ الإ ينقرأو هبناج لضخاو ليللا اذه لواطت
 هبناوج ريرسلا اذه نم لزلزل هريغ بر ال هللا الول هللاوف

 هبكارم لانت نأ يلعب مركأو يندصي ءايحلاو يبر ةفاخم
 هبراحيو دعأ هل ودع هءارو نأ ماشلاب نم ملعيل

 . ةازغ يف ثعب اهجوز نأ ربخأو 0 (هنع هللا يضر) اهنع لأسف

 اهيلجر عفرو اهيلع لخد هتجوز هيلع تبضغ اذإ الجر نإ ليقو

 )١( ثحبلا ةرثك ىلع ثيدحلا اذه دجأ مل .
 )٢( اضيأ ثيدحلا اذه دجأ مل .



 يبضغ دتشا املك هللا كلتاق :اهنم غرف دقو :اموي هل تلاقف اهعماجو

 راكنإو ،اهبلق يف حاكنلا مظع عقومل كلذو ‘هدر عيطتسأ ال عيفشب ينتنج

 .ةداعو اعبط نهنم ةبحملا

 انم حاكنلا ىلع صرحأو ةوهش دشأ ()هكنأ مكل نلقو نركنأ ناف

 ةأرملل لجرلا ةبلاطم سيل ليق هيلع انايإ مكهاركإو هب انل مكتبلاطم ليلدب

 ةداعلاو ،هيق يتلا ةيلوحفلا ىنعمب وه امنإو هل ةوهش اهنم دشأ هنأل حاكنلا

 هل عبت اهنأل ،ءايشألا عيمج يف ىثنألا ىلع ركذلا سفن ةوقب ةيراجلا

 تسيآ اذإ امأو ؤاهتبلاطمب هنم ةقثاو يهو ،اهدارم يف اهل عبت وه سيلو

 ،روجف نم ةفع وأ ؤ،لالح نع هنم زجعل هيف اهؤاجر باخو هنم اهعمط نم
 عم زيزعلا ةأرماك هركنت تناك امب ترقأو هرست تناك ام ذننيح ترهظأ

 ةأرملا كتهل . (") « قَحلا صحصخح نآلا » : تلاق ذإ مالسلا هيلع فسوي

 .هيلع اهعانتما دنع هكته نم مظعأ لجرلا عانتما دنع

 ةتس تناك اذإ ءاملعلا نع فالتخا حاكنلا اهتقاط يف ةيبصلا دحو

 ةرطيبلا باتك يف امأو ،راثآلا يف اذه رابشأ ةسمخ لاق نم لاقو رابشاأ

 .اربش تلمح رابشأ ةعبرأ تناك اذإ :لاق

 نهنمو ةليوطلا نهنم رظنلا ىنعم ىلع اذهو :هلل ريقفلا لاق
 لاقف ،تكبف ةيبص جوز هنأ ةاضقلا ضعب نع بتكلا يف تدجوو ،ةريصقلا
 نزحلا عمدو ولح رورسلا عمد :لاقف ؤهيلإ هنم اوتاف اهعمدب ينوتأ :مهل

 تلاز ال اهجوز ىلإ تفز اذإ ركبلا ةيبصلا ىرن انأل اهناكبل لمع الف حلام

 هل اهفطعتسي الو 0بناغرلا ةرثك اهسنؤي ال هنم ةشحوتسم هنع ةرفان

 )١( نأ ) : لصألا يف ( .
 ( ٢ ) فسوي ةروس : ٥١ .



 هيلإ ليمتو اهتشحو نم ذننيح سنأتف شاهضتفي ىتح بهاوملا ليزج

 . عامجلا ريغ ببس كلذل سيل اهتيلكب

 . لوقلا رثكأ ىلع لسفلا اهيلعف اهجوز اهعماج نإ ةيبصلا هذهو

 اهجوز تنكمو تتكس اذإو قطنت بيثلاو شاهتوكس اهاضر ركبلاو
 .راكنإلا لاح ىلع يهف لوخدلا عم تريغو تتكس نإ امأو . ةيضار يهف

 .هيلع اقفتا ام ىلع رمأيف قادصلا نم هيلع اقفتا ام ىلع اهجوزت نإ امأو

 لجؤيف ميلستلا نع زجع نإو ،شاهتامع قح نم طسولا اهقحف افلتخا نإو

 ذخذلا يف ةدايز الو رهشأ ةتسب ةيدمحم ةنام ةتس ىلإ ةيدمحم ةنام لك يف

 اهغولب دعب تيضرو اهجوز اهيلع لخدو تجوز نإ ةيبصلا امأو ،اذه دعب

 هيلع لوخدلا نع تعنتما دقو اهغولب نيح نم تريغ نإو اهحاكن مت

 اهوبأ اهجوز يذلا امأو ،ةميتي تناك نإ ريغلا اهلف تغلب نيح نم ارايتخا

 اهلو ريغلا اهل اولاق ملعلا لهأ لوحقو ناهبن وبأ امأو ،اهيلع رّيغ الف ليقف

 قادص الف اهيلع الخاد سيل ناك نإو ،اهيلع لجرلا لوخدب الماك قادصلا

 نإو ‘هتوم دعب نم نيميلا نع تنبج وأ اهريغ حص نإ اهل ثاريم الو

 نأ هل زوجي لوق ىلعو }هل زوجي ال لوق ىلعف !اهدري نأ ريغلا دعب تيضر

 . ناث قادصبو ديدج حاكنب اهجوزتي

 اهغولب نيح نم ضرت مل اذإ :ناهبن يبأ نب رصان خيشلا لاق

 ام ديدج جيوزت ىلإ جاتحي الف تيضر مث ةدم كلذ ىلع تمادو جيوزنتلاب

 ام امهل زوجتف اهب لخدي مل ناك نإو اهب لخد دق ناك اذإ اهتدع ضقنت مل

. لدع مكاح امهقيرفتب مكحي وأ هريغب جوزتت مل



 : تاوهشلا كرحي ام

 جيهي حاكنلاب سفنلا ثيدح ةرثكف ةنبالا اهتيأ يملعا : لاق مث

 نم نمأو ةولخ نم نيكمت يف تناك اذإ اميس ال اهلمح رثكيو ةأرملا ةوهش

 ،لجرلا حاكن فعضيو لجرلا ةملغ يف ديزي ءاسنلل ريرحلا سبلو ‘بيقر

 فسوي ةروس ةءارقو ،ءاتشلا يف لاجرلاو فيصلا يف ملتغت ءاسنلاو
 .دوعلاب رخبتلا هلثمو ءاسنلا ةوهش كرحت

 هيلع تلعجو نيلاقثم ىفصملا لصبلا ءام نم ةأرملا تذخأ نإو

 اذهو ،اهتوهش كرح هتلكأو جضني ىتح رانلا ىلع هتكرحو ضيبلا ةرفص
 نم جوزلا تدارأ هتلكأ امهمف جاوزألا ديرت ال يتلا ةأرملل لمعي ءاودلا

 .حتفيو دشي باب هل سيل يذلا تيبلاك جوز اهل سيل يتلا ةأرملاو اهموي
 عتام الو تيبلا نوكس يف ةدئاف الف ةرمث اهل تسيل يتلا ةرجشلاك وأ

 نمل ليولاو .ةدع اهل سيل ةملغ لك نم هللاب ذوعاف ‘لوخدلا نم هعنمي
 الإ رابجلا لاؤس عم هباوج امو راعلا سبل دقف جاوزألا نع ءاسنلا عنم

 بضغو راجلاو لهألا ةوادع نمو راعلاو رانلا نم هللاب ذوعأ 3 رانلا لوخد

 . رابجلا

 تززعتف لامو لامجو نسح تاذ ةأرما نع يل يكح :اهل لاق مث

 اهيلع لخد املف ،اهتلوهك يف تجوزتو اهبابش بهذف ،لاجرلا ىلع رهملاب
 يرمع فصن بهذ بابشلا ىلع هافسأآو :تلاق هتليسع تقاذو اهجوز

 جوزتت مل ةأرما لكل ابتف ،يلعبل يلامو يحور تنكو يسفن ترهمأ ينتيل
 : ارعش تلاق مث اهنطب ةرمث تبهذو .اهبابش يف

 سفنلا ىلإ سفنلا ليام نأ سعنلا نيعألا تاظحل يف



 سكلا ىسلا رييخ ١ لناسر اهمص يف ةبذعلا ةلبقلاو

 هب اهجوزتيل اهلام الجر يطعت نأ ةأرملل زوجي ال : هلل ريقفلا لاق
 اهسفن صخرت نأ زوجيو ؛هيلع انيد نوكيو اهقادص بتكي نأ زوجي نكلو
 .مهارد ةعبرأ لوق يف قادصلا لقاب هيلإ

 امهم جيوزتلا يف عرست نأ ةأرملل يغبني : هتنبال دلاولا لاق مث
 ۔لافطألا غولب ىلإ الو باطخلا ةرثك ىلإ رظتنت الو اهتعاس يف اهل حص

 نإف .اهب نتتفا اهيلإ رظن نم لكف اهلعب اهسابلو اهرتسو ةروع اهنإ

 دقو اهحبق رهظو اهنم حالصلا بهذ اهلاعفأب سنبف اهسفن مارحلل تحمس
 تفاخو انزلا نع اهسفن ترهق نإو .اهبر اهنع ىهن يذلا ةشحاف تبكر
 ةوهش رسكي هنأل قحسلا اهل نيزتو ةأرما اهعم لصتف دلولا راهظإب راعلا
 اهتروع تفكو اهسفن اهل تحمس نإف سنإلا لاجر نع رتس هيفو سفنلا

 ىلص) هللا لوسر هامس دقو ؤهللا نم بضغب تءاب دقف اهل لحي ال نم ىلإ
 طارفإو اهيفاش تمدع ةملغ تلمح ةأرماب فيكف ؛ انز : (ملسو هيلع هللا

 رافشألا كحو 0 لاجعتسالا ىلع كلذ اهلمحيف . اهيفاك دجت مل ةوهش

 ببسل انزلا نع اهسفن تمزل دقو اذهب يفتشتو كلذب ينمتستو ؛رافشألاب

 . اهركم نم هللاب ذوعأ اهتوهش رسكل قحسلا تبلطو ‘راعلا تفنأو لبحلا

 نم اهرمع لوط اهرذح ةأرملا ذخأتف هانركذ امم اهملس ناف

 سوفنلا نيب جزامتو بولقلا نيب فلؤت ةداوقلا نأل ،ةداوقلاو ةطاوللا

 هيقلت امب نيعلا يأر لبق نم نينثالا نيب قشعلا دلوت سانجألا نيب عمجتو

 اهنأ ملعت امب سفن لك يتأت ناطيشلاك يهف ؤمالكلا رحس نم عماسملا يف

 يهف اهبابش يف تنز دق زوجعلا تناك نإف زئاجعلا اذهب صخو .هيلإ ليمت
 . ىقرت ال يتلا ةيحلاو 0 ىقبت ال يتلا ةيهادلا
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 0 اهلهأ نم اهرمأ تيلو نمو اهتنبا ىلع دوقت زئاجعلا نم ريثكو

 نهدسفي دقو } يعيبطلا داسفلا ةبلغل امإو ،} ثيبخلا باستكالا بغرل امإ

 تناك اذإ اميس ال 0 جايتحا ريغ نم داسفلا ىلع نههركيو جاوزألا ىلع

 9 داسفلل تاجربتملا نم اهرناظن اهب يهابت نأ زوجعلا بحتف لامج تاذ

 نهرمأب ملعلا يف ناك نمل نهنع زارتحالا ةأرملاو لجرلا ىلع بجاولاف

 اتنب نأ يكح امك اهقالخأ نسحأ يف نوكت نأ ةأرملل يغبني اممو

 نيحف رادلا نم اوجرخو اهمأ اهتعيشو اهلهأ نع اهذخأ املف لجرب تجوزت
 نم تجرخ دق كنأ يتنبا اي يملعا :اهل تلاق اهمأ اهنع عجرت نأ تدارأ

 مل نيرق ىلإو شهيفرعت مل شارف ىلإ ترسو ‘هيف تجرد يذلا شعلا

 ءادامع كل نكي اداهم هل ينوكو .ادبع مكل نكي ةمأ هل ينوكف .؛هيفلأت

 هنع ياأنت الو ،كالقيف هب يفحلت الو ‘ءامس كل نكي اضرأ هل ينوكو

 هعمس يظفحاو ‘هنع يدعباف ىأن نإو ؤ‘هنم يبرقاف اند نإف ،كاسنيف
 الإ مشي الو ،انسح الإ رظني الو .اليمج الإ كنم عمسي الف همشو هرصبو

 : اهيلع لوخدلا ةليل كمأل لئاقلا كابأ نإف ؤابيط

 بيغملا نيأ نيردت ال كنإق يتدوم يميدتست ينم وفعلا يذخ

 بضغأ نيح يتروس يف يقطنت الو ةرم فدلا ةرقن ينيرقنت الو

 بهذي بحلا ثبلي مل اعمتجا اذإ ىذألاو بلقلا يف بحلا تيأر ينإف

 . ةحيصنلا يف تغلاب دقو

 : ةحلاصلا ةأرملا تافص

 ةحلاصلا ةأرملا لنالدب ةليللا هذه كربخأس : هتنبال دلاولا لاق مث

 



 ام ىلع هللاب اهتقثو ليللاب اهتالصو هللا فوخ ؛ اهلامجو اهنسح كلذو

 .ناطيشلا اهتوادعو ‘ يصاعملا اهرجهو هللا رمأب اهلعفبو .هللا اهقزر
 رضلا يف نيقولخملا نم سأايتو ؤارهاط اهتيب نوكيو .اهلعب اهتعاطو

 يفخ .اهنيد يف ةركفم ،اهبيع يف ةرظان نوكتو ‘توملل دعتستو ؤعفنلاو

 انخلا نع ةعرو ‘ثبعلاو سندلا نم ةرهاط ةفيفع ؤشاهتمص ريثك ااهتوص
 نم ةرهاط بيجلا ةيقن ركشلا ةريثك ردصلا ةعساو ،ىذألا نع ةمركتم

 نم ةئيرب ؤ‘قلخلا ةلهس ‘قزنلا ةليلق ةميرك ةميلح ،بيعلاو سنالا

 .لعبلل ةقيقر 0لهالاب ةميحر ةقيثو ،لهجلا ةليلق بجعلا نم ةديعب ‘بذكلا

 .دجي الام هفلكت الو ،دكي ثيح نوكتو ‘هيلع ظاتغت الو ،هيلإ ءيست ال

 اهتوص عفرت الو ءاهفرط هيلإ عفرت الو ؤاهدو هل صلختو .اهدخ هل يفصت
 هرس يف هوفجت الو ،باألاو مألا ىلع هرتؤتو ‘بحلا ةياغب هفطلت هيلع

 رثؤتو ركشو دوب هرشاعتو ربصو ملحب هظيغ ىقلت ‘هرسع يف هالقت الو

 رثآ نإو ،ترفغ اهيلإ ءاسأ نإ ،هاضر اهاضر ىلعو ‘هاوه اهاوه ىلع
 .قيطي ال ام هفلكت ال ،اهنم نكي مل ولو اهجوز دلو بحت تربص اهيلع
 نمل ىبوط 0بهارلا ةعموصك وأ ةبهذملا ةناوطسالاك تيبلا يف يهف

 .ةأرملا هذه لثم هللا هقزر

 ال يتلا :تلاق ؟لضفأ ءاسنلا يأ :اهنع هللا يضر ةشناعل ليقو

 ةنيزلا نم الإ بلقلا ةغراف ،لاجرلا ركمل يدتهت الو ،لاقملا بيع فرعت

 .اهلهأ نع ةبابصلا يفاغتو ‘اهلعبل

 : جوزلا ةرشاعم بادآ

 كربأ نإ "" : لاق هنأ . (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع ى ورو



 : ةأرملا نم بحتسُسلاو ؛ " ارهم نهصخرأو 0 اهوجو نهنسحأ ءاسنلا

 : بلاط يبأ نب يلع لاقو ؛ تنكس اذإ نكستو 0 تجيه اذإ اهتوهش جيهت

 دنع اهئاضعأ ةفخ ةأرملل بحتسيو .اهجوزل ةملتغملا ؤاهجرف يف ةفيفعلا
 ةنوؤم هيلع نوكي ال ىتح لجرلا نم ةراشإ ىندأب اهنأك .ةقاشرو عامجلا

 .اعبط اهتدالب نكت مل ام عامجلا دنع بحي ام ىلع ءاش فيك اهبلقت يف

 لاجرلاو ءاسنلاو ،اهتاكرح بذهتو ؤرمغلا لجرلا جرختست اضيأ ةأرملاو

 ريغب ديجلا سرافلا تحت ةهرافلا نهنمف ناسرفلاو ليخلاك عامجلا دنع

 دارأو هيبنج ىدحإ ىلع هلهأ عماج اذإ لجرلا نإ ىتح امهدحأ ىلع ةقشم
 نم امهلاح ىلع امهو اعيمج بالقنالا امهنكمأ رخآلا بنجلا ىلع بالقنالا

 همق الو اهردص نع هردص لوزي الو ةأرملا رح نم ليلحإلا جرخي نأ ريغ

 لجرلا زهرو ةأرملا زجع نوكي نأ ةعنصلا هذه قيقد نمو !اهمف نع
 . رخآلا نع امهدحأ جرخي الو انغلا عاقيإك نيقباطتم

 وه جنغلا ةفصو عامجلا دنع اهلعبل جنغتت نأ ةأرملل يغبنيو

 نم لصافملا ءاخرإو نوفجلا ضيرمتو نويعلا قرغتو لوبذلاو ققرتلا

 مخرتو ‘ملأ ريغ نم عجوتلاو ‘جاعزنا ريغ نم لملمتلاو اةكرح ريغ
 هديزتست ةراتو ؤهنم ملأتت ةراتو ‘بحي امل لجرلا ةبطاخم دنع مالكلا

 : رعاشلا لاق امك 0 اهتمغن قيقرو ،اهتوص يجشب

 رظنلا تومو مالكلا ةايح عامجلا دنع كنم ينبجعيو

 وأ ،ةلبق رثإ يف ةضعو 0قيقر دهنتو قيقد ربخب كلذ يف ليلحإلاو
 لجرلا ةوهش يوقي امم هلك كلذ نإف ‘اهنم وأ هنم ةضع رثإ يف ةلبق
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 . ةعالخلا تلمعتساو 0 ايحلا تحرطا نإ اميس ال . ةدواعملا ىلع هنحيو

 هللا ىلص) يبنلا نع يور دقو , ةنسحتسُملا نهتافص نم دودعملا كلذو

 هعم تعلخ اهبوث تعلخ اذإ يتلا مكناسن ريخ "ا : لاق هنأ 0 (ملسو هيلع

 . اهجوز عم : ينعي 0 "" ءايحلا هعم تسبل هتسبل اذإو { ءايحلا

 ةمغنلا نسحو 0.ناسللا ةحاصف بحتسيو : هتنبال دلاولا لاق

 بلسأو قشعلا يعاود ىوقأ نم هتبوذع و مالكلا نسحف ‘توصلا ةواخرو

 تكرت ةحيلمو .اهمالك نسحل تقشع ةحيبق برو ‘عمتسملا بلقل

 دقلو . ةيؤرلا لبق قشعف عمس اذإ ةمعنلا نسح قبس امبرو ‘هتءادرل

 : هلوق يف راشب نسحأ

 انايحأ نيعلا لبق قشعت نذألاو ةقشاع يحلا ضعبل ينذأ موق اي

 : هريغلو

 ارحس هنم ثفني توراه اهنسل تحت نأكو

 ةعبرأ ضايبو ؤةعبرأ داوس ةأرملا يف نوكي نأ بحتسيو : لاق

 .ةعبرأ قيضو .ةعبرأ عسوو ‘ةعبرأ لوطو ةعبرأ ريودتو ؤةعبرأ ةرمحو

 اهينيع داوسو اهرعش داوسف داوسلا امأف :ةعبرأ بيطو شةعبرأ رغصو

 ضايبو اهنول ضايبف ضايبلا امأو شاهيرظان داوسو اهيبجاح داوسو

 ةرمحو اهناسل ةرمحف ةرمحلا امأو ،اهيطبإ ضايبو اهنانسأ ضايبو اهنيع

 ريودتو هجولا ريودتق ريودتلا امأو ؤاهتنل ةرمحو اهيتنجو ةرمحو اهيتفش

 . نيفكلا ريودتو نيبعكلا ريودتو نينيعلا
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 لوطو نيبجاحلا لوطو رعشلا لوطو قنعلا لوطف لوطلا امأو
 عسوو ردصلا عسوو نينيعلا عسوو ةهبجلا عسوف عساولا امأو عباصألا

 قيضو ةرسلا قيضو نينذألا قيضو رخنملا قيضف قيضلا امأو ،نيكرولا

 رغصو نيبعكلا رغصو نييدثلا رغصو مفلا رغصف رغصلا امأو ،جرفلا

 .جرفلا بيطو طبإلا بيطو مفلا بيطو فنألا بيطف بيطلا امأو ؤنيمدقلا

 ةرفصب ضايبلا راتخت نم سانلا نمف نوفلتخم ناولألا رايتخا يف سانلاو
 :رعاشلا لاق امك نسحالا وه اذهو

 للخم ريغ ءاملا ريمن اهاذغ ةرفصب ضايبلا تاناقملا ركبك

 لتبتم بهار ىسمم ةرانم اهنأك ءاسثعلاب مالظلا عيضت

 لوجمو عرد نيب تركبسا ام اذإ ةبابص ميلحلا ىقري اهلثم ىلإ

 ضايبلاو نسحأ لاجرلا يف ةرمحلاب ضايبلا نإ : مهضعب لاقو
 وهو ةرمحب بوشملا ضايبلا راتخي نم مهنمو ‘نسحأ ءاسنلل ةرفصلاب

 يعاود مظعأ نم مسجلا ةموعن عم نوللا نسحو ؛نيعلل اهرهبأو اهنسحأ
 نم مهنمو .ةرمحلاب ابرشم ناك اذإ اهقانتعاو ةأرملا ةعجاضمل ةوهشلا

 نهنم راتخملا سيلو ؤنهحدميو نهلضفيو داوسلا وهو محسلا راتخي

 هولعت ةرقشلا نم ةرمح دشأ نول وهو .نهتهارك ىلع عامجإلاو ةرمحلا
 ةرمح هطلاخي ال يذلا ضايبلا هنم حبقأو هيف رهظي ضايبلا داكي الو هردك

 .دامرلاب اهيبش هبحاص رعش نوكيو صجلا ضايب هبشي هل رون الو

 ٠ ماظعلا ةقيقدلا ، رشبلا ةقيقرلا . ةمعانلا ةضبلا بحتسيو

 نيمدقلا ةلدتعم 0 قلخلا ةليوطلا مسجلا ةئلتمملا ‘ بصعلا ةنيللا ةمعانلا

 رثك دقو 0 امهرهاظ ةموعنو نيمدقلا ةفيطللا ‘ رصقلاو لوطلا نيب
 . باتكلا قيضل ةلاطإلا نع ترصاقتو سانلا نم فصولا
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 لوسرلا تاياور نع كربخأ ينأب يملعا : هتنبال دلاولا لاق م

 . لاجرلاو ءاسنلا ركذ يف هتاجوزو هتباحصو (ملسو هيلع هللا ىلص)

 : ثالثل لجرلا جوزتي " : (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر لاقف

 مأ ةشئاع نع ىوريو 0 " نيدلا تاذب مكيلعف 0 نيدلاو لامجلاو لاملل

 . (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع : تلاق 0 (اهنع هللا يضر) نينمؤملا

 هل هللا بتك آلإ . ائيش اهنم ديري هتأرما ديب ذخأ لجر اميأ " : لاق هنأ

 هللا بتك اهلبق نإف ، ةنسح نيرشع هل هللا بتك اهقناع نإف ، تانسح رشع

 مل هلسغ يف ىضمو ةجاح اهنم ىضق نإف . ةنسح نيرشعو ةنام هل

 لكب هنع ىحمتو 0 ةنسح ةرعش لكب هل هنلا بتك آلإ . هدسج رعش نم سمي

 هذه ماق ، يدبع ىلإ اورظنا : ىلاعتو كرابت هللا لوقيو { ةئيس ةرعش
 . "" هل ترفغ دق ينأ اودهشا {‘ هبر ىلإ ءارقلا ةليللا

 ريخ " : لاق هنأ . (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع ىورێو

 ةليلو موي لك نهنم ةأرما لكل هللا عفري نهلهأذل نهريخ يتمأ نم ءاسنلا
 نهادحإ لضفلو 0نيبستحم نيرباص هللا ليبس يف اولتق ديهش فلأ رجأ

 .مكنم لجر ىندأ ىلع (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم لضفك روحلا ىلع

 الخ ام هاوهي ءيش لك يف اهجوز ةرسم يتأت نم يتمأ نم ءاسنلا ريخو
 اهدلوب ةدلاولا فطل هلهاب فطلي نم يتمأ نم لاجرلا ريخو ‘هلل ةيصعملا

 هللا ليبس يف اولتق ديهش ةئام رجأ ةليلو موي لك يف مهنم لجر لكل بتكي

 نوكي فيك هللا لوسر اي : (هنع هللا يضر)رمغ لاقف ؛ نيبستحم نيرباص
 هللا ىلص) هللا لوسر لاق ؟ ديهش ةنام رجأ لجرللو ديهش فلأ رجأ ةأرملل

 نأو لضفأو لجرلا نم أرجأ مظع أ ةأرملا نأ تملع ام وأ : (ملسو هيلع

 تملع ام وأ }هل اهناعدو ايندلا يف هتجوز ىضرب تاجرد لجرلا عفري هللا
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 . "" اهجوز تصع اذإ ةأرملا هللاب كرشلا دعب رزو مظعأ نأ

 ىنعم ىلع ال بيغرتلا يف ةغلابملا ىنعم ىلع اذهب دارأ امنإو

 ةأرملا تلص اذإ " : (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر لاقو ؛ مكحلا

 لخدتلف } اهجوز تعاطأو 0 اهجرف تنصحأو } اهرهش تماصو ‘ اهسمخ
 . "" تءاش باب يأ نم ةنجلا

 : تلاقف 0 (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا تتأ ةأرما نأ : نايفس لاق

 لاجرلا رشاعم مكصخ ىلاعت هللا نإو كيلع سيلو كيلإ ءاسنلا ةدفاو انأ

 جح كلذ نم لضفأو ضيرملا ةدايعو زنانجلا عييشتو ةعمجلاو تاعامجلاب

 ضبقن انلعجو ،تاروصقم تاروظحم انلعجو هللا ليبس يف داهجلاو تيبلا
 يزاغ وأ جراخ مكنم جرخ اذإف ،مكدالوأ تالامح مكتويب دعاوقو مكتاوهش

 مكل انيبرو مكلاومأ مكل انظفحو شمكماعط مكل انلمح طبارم وأ رمتعم وأ

 : لاق ؟ مكروجأ يف هنلا لوسر اي مككراشن امفأ مكبايث مكل انلزغو مكدالوا
 ءاذه غلبت ةأرما نأ تننظ ام : لاقو 0 (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا تفتلاف

 ٠ ءاسنلا نم كفلخ نم يغلباو { ةأرملا اهتيأ يعمسا : لاقف اهيلع لبقأ مث

 . هترسم اهبلطو . هتقفاوم اهعابتاو ‘ اهجوزل نكادحإ لعبت نسح نأ
 . هلك كلذ لدعي

 ىلص) هللا لوسر اهل لاق امب اراشبتسا ربكتو للهت تفرصناف : لاق

 . (اهنع هللا يضر) نينمؤملا مأ ةشئاع نع ىوريو ؛ (ملسو هيلع هللا
 ٥ تادحوملا نحن 0 نكنم رخفأ نحن : نلق نيعلا روحلا ترخافت اذإ : تلاق

 ۔نتيضوت ال نتنأو تايضوتملا نحنو ‘نترهطت ال نتنأو تارهطتملا نحنو

 . نتمص ال نتنأو تامئاصلا نحنو 0 نتيلص ال نتنأو تايلصملا نحنو
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 ؛ نيعلا روحلا ءاسنلا نبلغف : لاق 0 نتجوزت ال نتنأو تاجوزتملا نحنو

 تادباع تابنات تائناق تاتمؤُم تاملسم » : لاقو نهالوم نهحدم دقو

 نيمينشلا نإ » : ىرخأ ةيآ يف لاقو . () « اراباو تابث تاخانم
 نيقداصلاو تائناقلاو نيتناقلاو تانماوُملاو نينمؤملاو تاملللاو

 نيقدَصتُملاَو تاغبشاقلاَو نيعيشاقلاَو تاَرباًصلاو نيرباَصلاَو تاقداصلاو
 تاظفاحلاَو مُهَجوُرُف نيظفاَحلاو تامناَصلاَو نيمناصلاَو تاقذنصتْملاو
 . (">) « اًميظَع اًرْجأَو ةرفغم مهل هللا ةعأ تاركاذلاو اًريِثَك ةللا نيركاذلاو

 ءاهانلزنأ ةروس يهو . رونلا ةروس ملعتت نأ ةأرملل يغبنيو

 لاقو {. اهجوزل قحلا نم اهيلع امو 0 اهنيد رمأ يف اهيلع بجي ام فرعتل
 دحأل دجسي نأ ادحأ ترمأ ول "" : (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر

 . "" اهيلع هقح مظعل اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل

 نينمؤملا مأ ةشئاع نهتيقلف انم ةوسن جح : راطعلا ةعيبر تلاق

 نكجاوزأ قحب نملعت ول :تلاقف .معن :نلقف ؟جاوزأ نكلأ :تلاقو نهتلاسف
 بجيو ،اههجو رحب ولو اهجوز مدق نم رابغلا حسمت ةأرملا تلعجل نكيلع

 الو .ةيصعم نكي مل ام هب اهرمأي ام عيمج يف اهجوز ةعاط ةأرملا ىلع
 .رذع نم الإ هتيب نم جرخت الو هنايصع زوجي

 لاق 0 (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نأ لاق : تباث نب ديز نع ىورو

 ال : لوقي ناك رمع نباو ؛ "" اهجوز وكشت ةأرملا ضقغبأل ينإ " : هتنبال

 لوقت هنع ينغتست الو اهجوز وكشت يتلا ةمايقلا موي ةأرما ىلإ هللا رظني
 لاق مث ؛فورعملاب كلذ نع ينغتست الو فورعملا نم اهيلاوي ام ركشت ام

 )١( ميرحتلا ةروس : ٥ .

 )٢( بازحألا ةروس : ٣٥ .
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 ام لوأ : لوقي ناك بعك : لاق } () « ةجرد نهنع لاجرللو » : ىلاعت هللا
 اهجوز قح نع مث اهمايصو اهتالص نع ةمايقلا موي ةأرملا هنع لأست
 اي : تلاقف ‘ (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا ىلإ تءاج ةأرما نأ يورو

 كتنج دقو لاجرلا يف بغر دقو ‘باطخلا ةريثك ةأرما ينإ 0 هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص) هللا لوسر لاقف ،ةجوزلا ىلع جوزلا قح نع كلأسأ

 ةينات كوعدي ىتح هيترخأ نإف ةوعد لوأ يف هيبيجاف كاعد اذإف : (ملسو
 ؟اذه ريغ لهف هللا .لوسر اي :تلاقف .ةالص نيعبس رجأ كنع هللا طبحأ

 همسق ربت ملف اهجوزل همسقتف هرمأ ريغب المع لمعت ةأرما اميأ معن :لاقف

 ريغ لهف هللا لوسر اي :تلاق .ةرذ لاقثم ةمايقلا موي هللا دنع اهل نذؤي مل

 هللا بتك الإ اهجوز نذإ ريغب اهجوز تيب نم جرخت ةأرما نم ام :لاق ؟اذه

 تانسح اهنع ىحمتو تانيس اهوطخت ةوطخ لكو رجشلاو رذلا ددعب اهل
 ءيست ةأرما نم ام معن :لاق ؟اذه ريغ لهف هللا لوسر اي :تلاق ،كلذ ددعب

 لوسر اي : تلاق ، سأرلا ةخوسمم ةمايقلا موي تثعب الإ اهجوز ىلإ رظنلا

 الإ اهناسلب اهجوز يذؤت ةأرما نم ام 0 معن : لاق ؟ اذه ريغ لهف 0 هللا
 دقوتيو اهقنع يف دقعت مث اعارذ نيعبس لوط ةمايقلا موي اهناسل هللا لعج

 : لاق ؟ اذه ريغ لهف 0 هللا لوسر اي :لاق ؛ اههجو قرحت اران ةمايقلا موي

 هللا بتك لإ } هرظن ريغ نم اهجوز تيب نم تقدصت ةأرما نم ام 0 معن "

 . " ارزو اهيلع بتكو ، اهجوزل ةقدصلا كلت رجأ

 اي : تلاقف ٠ (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا تتأ ةأرما نأ يورو

 ال : هللا لوسر لاقف ؛ يدلاو روزأ نأ ينعنمي يجوز نإ 0 هللا لوسر

 ضيرم يدلاو نإ 0 هللا لوسر اي : تلاقف تتأ مث ؛ هيأرب الإ هيروزت

 ( ١ ) ةرقبلا ةروس : ٢٢٨ .
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 ةثلاث هتتأ مث ؛ هيأرب الإ هيدوعت ال : هللا لوسر لاقف ؛ هدوعأ نأ ينعنمف
 لاقف ؛ هتزانج عيشأ نأ ينعدي ملو كله يدلاو نإ 0 هللا لوسر اي : تلاقف
 . " هيأرب الإ هتزانج يعيشت ال : هللا لوسر

 هنأ ، (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نع 0 ةباحصلا نع ىورو
 نأ الإ هللا طخس يف يهف نيع ةفرط اهجوز تصع ةأرما اميأ " : لاق
 نع ؛‘ تباث نب يلع انثدح : لاق سنوي نب حيرش نعو ؛'" عجرتو بوتت

 هللا ىلص) هللا لوسر لاق 0 رمع نبا نع . هيبأ نع . ةرسيم نب رفعج

 لجرلا :لاق ؟تافوسملا امو :ليق ‘تافوسملا هللا نعل " : (ملسو هيلع

 . "" مانيف هانيع هبلغت ىتح فوسو فوس لوقتف هشارف ىلإ هتارما وعدي

 فيكو :ليق ،اهجوز ىلع اهسفن ضرعت نأ ةأرملل يغبنيو :ليق

 قزلت هشارف يف تلخدو اهبايث تعزن اذإ :لاق ؟اهسفن ةأرملا ضرعت

 .هدلجب اهدلج

 نأل لاجرلا بويعل ربصت نأ اهل يغبني لجرب تلمتحا اذإ ةأرملاو

 وأ اخيش وأ الهك وأ ايبص تجوزت نإق ‘هيف بيع ال نم سانلا نم ليلقلا
 وأ ارح ناك وأ دالوأ وأ ءاسن هعم ناك وأ ميقس وأ اريقف وأ اينغ وأ اريمأ

 .جرف اهل الإ ةدش امو اهربص ىلع رجألا اهلو ءالبلا ىلع ربصتلف ادبع

 ليدبتلا عم سانلا نم اريثك تيأر دقو .ةلزنم فعضأ هنأ يناثلاب يردت الو

 نم نسحأ رايخلا رايتخاف لاجرلاو ءاسنلا نم لاكنلاو لذلا مهيلع حصي
 رسوم لجر دنع تناك ةأرما نع ىكحي هنأل رارشألاو راربألا رايتخا

 املف ‘ةادبلاو نيرضاحلا عم هنم ةأرملا وكشتو هاجلا ريثك ةءابلا فيعض

 اهتملغ جيه امل اهرسف ةءابلا يوق لجر اهذخأف اهقلط اهرمأب لجرلا ملع
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 مهيلع تبهذو بناصملا مهدلب يف تلزن كلذ دعبف ،ءاهتوهش اهل رسكو

 ،لاح أوسأ يف ةأرملا تيقبو ،لالغاألاو لاكنألا يف اهجوز لعجو .لاومألا

 .اهمسج ءايحإل اماعطو ابايث اهتروع رتسل هلأست اهقلطم ىلإ تلبقأ مث

 .ىوهلاو سفنلا ةعواطم نع ىلوأ ربصلا نأ اورظناف

 نم ًاعبطت قيهشلاو ريخنلاب اهتوص ولعت يتلا ةأرملا نم هركي اممو

 بلقت يهف ؛ناسحتسا ريغ نم افلكتو ةعنص ريغ نم اعنصتو عبط ريغ

 نم ريثكو ،اهنم صالخلاو اهل ةقرافملاب اهحكان مهف ةوهشلا رفنتو بلقلا

 راهظإو ةكرحلا ةقاشر عم نكل عامجلا دنع توكسلا لمعتست نم ءاسنلا

 هتدعاسمو ؛‘ةرم دعب ةرم هليبقتو اهيلإ لجرلا مضو ‘عامجلل لوبقلا

 ىشخي نمو ؛‘نيقشاعتملل اميس الو ةهوركم ريغ ةفص هذهف عامجلاب

 ريثكو ‘حاكنلاب اهايإ هتبلاطم دنع لجرلا ىلع ةعنمتملا هركيو ،بيقرلا

 يوقتو لجرلا دنع ةوظح اهديزي هنأ ادصقو دمعت كلذ لعفت نم نهنم

 لجرلا عم كلذ تلعف ىتم ةأرملا نأل اهلقع داسف نم كلذو ؛اهل هتوهش

 رجاهتلا كلذ ثرو امبرو ىاهيلإ هسفن طسبنت الو ؤاهنم هتوهش ترفن

 .امناد كلذ ناك نإ اميس الو امهنيب ءاضغبلاو

 .هتقو رظتنت الو عامجلا نم عبشت ال يتلا ةملغتسملا ةأرملا هركتو

 توم الإ امهنيب قرف الف باصتنالا ءاد هب نم فداصت نأ هلاوحأ نسحاف

 اهلخادم ةنوشخو اهتدوربو اهتبوطرو جورفلا نتن نهنم هركيو ؤامهدحأ

 نإ هركيو ؛نيذخفلا لخاد ىلإ اهساخدناو اهمجح رغصو اهكلاسم عسوو

 قلحت وأ هفتنت نأ اهل يغبنيو ،نيطبإلاو قلحلا نع ةناعلا رعش أطبأ

 مهسو ،ةرون مهسأ ةعبرأ ذخؤي قلحلا ةفصو ،اموي نيرشع ىلإ ةرونلاب
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 يف وأ ظلغي ىتح رانلا ىلع لعجيو ءام هيلع لعجي مث امعان قدي خينرز

 علق ىلإ هرظنيو اليلق ربصيو رعشلا قوف لعجي مث رحلا ةوق يف سمشلا

 هلسغي مث ةرونلا هلكات نأ ةفاخمو ءاملا نم ابيرق هديب هكرفي مث رعشلا
 .لاجرلاو ءاسنلل هلمع اذه ءاملاب

 : كلذ ءاودو ةأرملا نم هركي ام

 نم نبللا راردإو نيطبإلاو فنألاو مقلا نتن ةأرملا نم هركيو

 .امهرادحناو نييدثلا

 ةأرملا يدث هب يلط اذإ عدفضلا مد يدثلا رادحنا نع عفني اممو

 درو هب طلخو بهذلا تنب قحس اذإو طوقسلا نم عفنو هتوق ظفح ركبلا

 هب يلطو لخلاب بشلا قحس اذإو ،هنم نبللا عطق ةأرملا يدث هب يلطو

 .امهنم نانصلا نتن بهذ نيطبإلا

 لخنيو قدي ءاوس ءازجأ لمرحلا رذبو لفلفو طسق ذخؤي فنألا نتنلو

 دحاو لك نم امامحو ايطايفاقو رم ذخؤي فنألا نتنلو ‘فنألا يف خفنيو

 قصلي نأ ةلعلا بحاص رمؤيو ؤيلغ دق لحن لسعب طلخيو قحسي مهرد
 هانبرج دقو ىلاعت هللا ءاش نإ عفان اهطسو يف يذلا فنألا باجحب انيش

 .اديج هاندجوو هاندمحف

 لسعب نانجعيو امعان ناقحسي لفنرقلاو موثلا ذخؤي مفلا نتنلو

 هنإف كلذ ىلع مواديو ،مونلا دنعو حبصلاب ماعطلا لكأي نأ لبق نالمعتسيو

 .برجم حيحص ‘ةحنارلا بلقيو رخبلا عطقي

 نابللا وهو ردنكلا روشق محرلا نم ةلئاسلا تابوطرلا عطقلو
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 ءامب نجعيو لخنيو قدي ءاوس ءازجأ حزقلا وهو نومكو نامرلا روشقو

 .ةناعلاو رهظلا هب دمضيو حئاورلا نم وهو سايلا وهو سآلا

 اقوقدم مازلا وهو ربونصلا ةرجش روشق نم ذخؤي محرلا قييضتلو

 هلك قحسيو قدي نينزج قوقدم دعسو نيئزج اقوقدم اسآو ءازجأ ةعبرأ
 ناتك ةقرخ هيف لبتو ةحئارلا بيط صفع خوبطم هيلع بصيو امعان

 عامجلا لبق ةدحاو كسمت رمأت هيلإ ةجاحلا دنعو ،جاجز ءانإ يف اهعفرتو

 بطلا بتك يف هتدجو كلذك جلثلا كلذكو عامجلا دنع اهحرطت مث ةعاسب

 .ملعلا لهأ بتك يف هتدجو ينإف باتكلا يف هتركذ ام لكو

 وأ ةبطر ناك نإو 0 ةقيض ةعساولا ريصيو انتنم ناك اذإ محرللو

 (ايبوللا يهررخذألا حافقو اكسو مهارد ةعبرأ بوقثم ريغ ريج ذخؤي ةدراب

 ءامب نجعيو قدي مهرد نزو دحاو لك نم ةراجنلا ةميضق يهو لبنسو

 .ديج هنإف لخنيو برشي وأ سآلا

 : لمحت ال يتلا ة أرملا اهب جلاعت ىتلا ةيودألا

 ىلاعت هللا ةكرب ىلع ذخأتلف لبحت نأ تدارأو لمحت مل ةأرملا تناك نإو

 طلخيو لخنيو امعان قديو ةيوسلاب لمعي احرقرقاعو زوجو شرواج

 ةثالتب ةعماجملا دعب نمو ةأرملا عماجيو ركذلا ىلع ىلطيو قبنزلا نهدب

 .ىلاعت هللا نذإب لبحت مايأ ةعبسب وأ مايأ

 اذإ اصوصخ اهمحر ةدورب نم نوكي لبحت مل ةأرملا تناك اذإ اضيأ

 لكأ نإو .ةباش عجرت اهنم لكاتو ةيودألا هذه اهل ذخؤي ةريبك ةأرملا تناك

 .ةوقلا يف اباش عجري ريبك لجر ةيودألا هذه نم

٢٠ ١ 



 حرطيو موف لطرو لاطرأ ةسمخ رقبلا بيلح ذخؤي :اهتفص هذهو

 لخدت ىتح اديج ايلغ رانلا ىلع ىلغيو بيلحلا يف هريشقت دعب موفلا
 بيلحلا ذخؤي مث ىفصيو لزني مث ،ىرهتيو بيلحلا يف موثلا ةيصاخ

 لسعو نم نزو رقبلا نمس هيلإ فاضيو رادقملا يف حرطيو ىفصملا

 رذبو ثاركلا رذبو (ءعادوسلا ةبحلا)زينوشلاو لجفلا روذبو نم نزو لحنلا

 كلت يف حرطتو ةيودألا عيمج قدت امهرد نيرشع دحاو لك نم رزجلا
 اليلق ديقولا نوكيو ثرانلا ىلع طلخيو ىفصملا بيلحلا اهيف يتلا ردقلا

 دربيو رانلا نع ردقلا نم لزنيو ‘ىولحلا لثم ريصيو جضني ىتح اليلق

 يفو ءازوجلا رادقمب حابصلا يف لكؤيو ةروراق يف ةيودذلا عيمج لعجيو
 . عفان ‘كلذك ءاسملا

 رصعيو رضخخلا بنع قرو ذخؤي لمحت ال يتلل ىرخأ ةفص يفو

 لحنلا لسعو ةيقوأ ردق صلاخ رقب نمس ذخؤي مث .ةيقوأ فصن ردق هؤام

 عضوي مث روفي ىتح ىلغي مث ؤ©قاوأ عبرأ ةريبكللو ةباشلل قاوأ ثالث ردق

 نم اهل حسميو 0 قيرلا ىلع ةأرملا هبرشتو بنعلا ءام مث ‘لسعلا هيف

 ضيحلا نم اهلسغ دعب ءاودلا برشت مث ةرسلا قوف نمو ةرسلا تحت

 .ىلاعت هللا نذإب لمحت اهجوز اهعماجي مث مايأ ةنالث

 ثيثارطلاو ربحلاو نامرلا روشق ذخؤي لمحلا ىلع مدلا فزن يفو

 ةأرملا هلمحتو ةفوص يف ذختيو سآلا ءامب نجعيو قدي ءزج دحاو لك نم

 .كلذ اهعفني

 : هعطقو ضيحلا راردإو نينجلا طاقسإل اهب جلاعي ىتلا ةيودالا

 رقبلا ثور اهل ذخؤي اتيم ناكو دلولا ةأرملا ىلع رسع اذإو
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 يسبدلا رزج رذب هل ذخؤي همأ نطب يف دلولا تام اذإو ،اهتحت هب نخديو

 . ىلاعت هللا نذإب همأ نطب نم تيملا دلولا طقسيف ةأرملا هب نخديو

 تبرش نإو ‘لحلاب رهظلاو نطبلا لفسأ خرمي ةدالولا ليهستلو

 مهارد ةتالث نزو ذخأ نإو ،اهتدالو اهيلع لهس ركس سيكو نمس نيسيك

 .ةأرملا هبرشتو راح ءام يف عيمجلا عضويو لفلف فصنو مهردو ةليخ
 تلختو هلوق ىلإ تقشنا ءامسلا اذإو ةحتافلا بتكت ةدالولا تالهسم نمو

 .عضولا دنع كفيو رسيألا اهدخف ىلع قلعيو

 ءافرطلا ةرجش ءام نم ىقست ضيحلا مد ةأرملا ىلع رثك اذإو

 نإو ،ديج هنإف ،دصقلا وهو هرمتو جسوعلا قرو ءام نم ىقستو نيتيقوأ
 كمارلاو فصآلا ةأرملا تذخأ نإو .هعطقي هنإق لينلا ءام نم تبرش

 مث ةفوص هيف لبتو هؤام رصعيو قدي بطرلا سآلا فارطأ نمو ربحلاو

 .مونلا دنعو نيترم موي لك كلذ لعفت ةأرملا اهلمحت

 نيمهرد نزو فتثخلا ءام اهل ذخؤي ضيحت ال ةأرملا تناك اذإو

 يف لكؤيو ىمحي ىتح رانلا ىلع طلخيو عيمجلا ذخؤي ‘سيك زوللا نهدو

 .تيزلا نهدب زوللا نهد نكي مل نإف 8 قلطني ضيحلا نإف ،ةعاس لك

 : جوزلا قوقحو ضيحلا ماكحأ

 نوكيو جرفلا نم اضناف وأ الئاس مدلا نوكي نأ ضيحلا ةفصو

 ىلع مدلا ةأرملا جرف نم جرخ اذإف ،ةحنارلا نتنم ارمحأ وأ ادوسأ اظيلغ

 نع اهجوز عنمتو ‘ضيح وهف ادعاصف مايأ ةثالث اهب ماقأو ةفصلا هذه

 الف اطخلا يفو ،مارح دمعلا ىلع ضناحلا عامج نأل هتأر امهم اهعامج

 .اهعامج نع هتعاس نم عزن هل ناب وأ ملع امهمو ؛مرحت
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 عطقنا وأ ظيلغلا ءاملا لثم ضيبأ ءيش جورخ هنم رهطلا ةفصو

 يمطخلاو ءاملاب لستغتف ةأرملا ترهط اذإف .رثأ هل ىقبي ال اعاطقنا اهنع

 .نيملسملا دنع فالتخالا هيف ءاج دقف ركبلا الإ اهلبق يف اهعبصأ لخدتو

 .موصتو يلصت اهنإف مايصلا اهمزل ناك وأ ةالصلا ترضحو تلستغا اذإف

 نإو ‘ترهط اذإ اهلدبتف يه اهلصت ملو ةالص تقو يف مدلا اهب لزن نإو

 اهتقو تافو لستغت اهنأك وأ رهطلا نع تنأتو ةالص تقو يف ترهط
 اهيف ترهط يذلا مويلاو اهب يذلا مويلا لدب اهيلع اهمايص كلذكو اهلدبتف

 تناك وأ إةتبات ةداع اهل نكت مل اذإ رهطلا دعب اهعامج اهجوزل زئاجو

 ال اذهف الفن تماص هنذإب وأ اهتمزل ةرافك وأ ضرف لدب وأ ضرف ةمئاص

 نود اهجوز اهبرقي ال ءاسفنلا كلذكو ‘عامجلا ىلإ اهربجت نأ زوجي
 اهرهط يف تقبس ةداع اهل تناك اذإ الإ مدلا اهعجاري نأ ةفاخم نيعبرألا

 .هيلع سأب الف اهرهط يف اهعماجو ‘ًاموي نيعبرأ نم لقأ

 نكلو .هيلع مرحت الف اموي نيعبرأ يضمت نأ لبق مدلا اهعجار ولو

 اموي نيعبرأ اهيلع يضمت ىتح مدلا اهعجار نإ اهعماجي ال لباقلا يف
 الو ةالصلا كرتت ال كلذكو هل حاضتالا دعب اهعامج زئاج ةضاحتسملاو
 .مايقلا الو مايصلا

 ةدايعل ال اهعنم اذإ اهجوز تيب نم جرخت نأ ةأرملل زوجي الو
 رفاسم مودقل الو ماحرأ ةرايزل الو مهل تيم يف سانأ ةيزعت الو ضيرم

 .هيلإ هيتأت رذع نم الإ اهسفن يف هيصعت الو هلام نم ادحأ معطت الو

 يلحلاو بيطلاو سابللاب هل ضرعتت نأ اهل قالخألا نسح نمو
 نأو اهناسلب اهاذأ هنع فكتو .() حابصلاو ءاسملاب هأدبتو مالكلا فطلو

 )١( حابصلاو ءاسملا يف ةيحتلاب هأدتبت : يا .

١٢٢ 



 قحلتل كلذ ىلع ربصت ءيشب اهيلإ ءاسأ ناك نإ اهيف لعف امب هنفاكت ال
 ردقي ال ام هفلكت الو ،قفرلاب هرشاعت نأو ،ىلاعت هللا دنع نيرباصلا رجأ

 مدخت نأو ،اهيلع بجي مل ولو هيوبأ ةمدخ ىلع تردق نإ همدختو ؤهيلع

 عيمج لمعو باودلا يقسو زبخلاو بحلا نحط نم تيبلا يف ناك ام

 كلذكو “©فيض وأ محر وأ قيدص نم امهيلع لخد نملو هلو اهل ةمعطالا

 بارشلاو ماعطلا بيرقت كلذكو ‘هدنع نم نطقب اهءاج نإ هل ةوسكلا لزغ

 وه ىضري نأ الإ هشارف يف الإ مانت ال نأو ؤمونلا دنع شارفلا طحو .هيلإ
 دري مل نإو هنم لكأ دارأ ام ىتم هل ءيهملا ماعطلاك هل اهسفن لعجتو اهل

 نم ءيش لك يف هباحم عباتتو ،اهسفن ىلع هلضفتو ؤهيلع فيلكت الف كلذ
 الف هللا ةعاط نم اجراخ هباحم نم ناك ام الإ الضاف ناك اذإ اهترشاعم

 .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنإف كلذ يف هعطت

 اي :لاق اهجوز ىلإ اهفافز دنع هتنبال بارعألا ضعبل ةيصو يفو
 ةحنار ماسجذلا ضعبلو ،لاستغالا ةرثك ديري }ءاملا كبيط رثكأ نكيل يتينب

 يف ديزي بطرلا دوعلاب رخبتلاو ‘هيف بيط ال اهضعبو ‘بيطلا نم بيطأ

 ال ةأرملا بيطتو بطلا بتك ضعب يفو ‘بايطألا رئاس نود لاجرلا ةملغ
 هنول رهظ ام ءاسنلا بيطو ‘حاكنلا نم ةعطقم بيطلا نإف لجرلا بيطتي
 ام نسحف مهماسجأ يف ررض مهل ناب ناك اذإ الإ ايفخ ام لاجرلا بيطو

 ءاملاو بيشلا سبحيو عامجلا يوقي درابلا ءاملاب لاستغالاو .هنول رهط
 .هلجعي راحلا

 م ٠

 نم دارأ ثيح هعم لقتنت نأ ىلع ةأرملا ربجي نأ لجرلل زوجي الو
 نوكي وأ الدع نوكي نأ الإ اهمزلي الو كلذ اهمزلي عضوم يف الإ نادلبلا
 .اهمزلي اذه ىلعف اهرمذأل كلام لدعلاب مئاق لضاف اهيف دلبلا
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 امبو 0 كنيد رمأ يف كمزلي امب لاؤسلا كيلعو : : هتنبال دلاولا لاقو

 لكف ٠0 ملعلا له ] عم لجخلا كلخدي الو . كلعبل مزاللا نم كيلع امبو كل

 دايز نب رمغ نب هللا دبع خيشلا لوقل يعمتساو 0 ملاس دهتجم لناس

 : لاق . ينامغلا يولهبلا يصقنشلا

 لمهنت نيعلاو يلزنم تتأ دوخ
 جردنم نزملا لالخ نم هنأك

 اهضراوع لوقصم ءافل ءاقنع
 اهسنؤت كاذ عم تلبقأ ةوسن يف

 اهل بابشلا نسح ىلع اسيم سيمت

 روح اهنيع يف رتف اهظحل يف
 لهم ىلع يشمت لسك ام ريغ نم
 ينلأستل اموي تلبقأ تند ىتح

 يلسو يلجخت ال هذه اي تلقف

 ىذأ لك هللا كافك تيده تلاق

 همدعي سيل ينع لعب يدنع

 يترشاعم يف منيل زكو زحل
 هرذعأل يك هيف مدع الو ادمع

 يلمأ اي مكحلا يف همزلي كاذ ام

 المك هلك يقح هنم نذخآال

 ةنيس لك نع هعدري مكحلاف
 اعبتم قحلا رمأل افوخ دهن ال

 تبجو ةتس ماع لك يف تلقف
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 لطهنم عمدلا اهيتنجو ىلع احس

 لضخ ؤلؤل وأ درب هنأ وأ

 لعتنم كوشلاب اهصمخأ نأك

 للحلاو يلحلا اهيلع و اهنيشمي

 لعتشم رونلاب ىجدلا ردبك هجو

 لفك اهفلخ نم اهزجعأ نكل
 لجخلاو كاذ عم عزج اهقاعأ

 لجو الو فوخ الف كادب امع

 لجرلا اهيأ اي ةيكاش تيتأ

 لخب هسم نكل لاملا نم ءيش

 لتبنم وهف يشاعمو يتوسك نع
 لشف هقاضدق سكم هنكل

 لصأ هب ىتح ىدرلا تيفك يل لق

 لبخ هسم وأ هب ىصقت ولو
 لبج هسأر وأ ةوخن اذ ناك ول

 لقص رتاب ماسح بضع قحلاف
للب الو اهيف لمس ال باونأ



 هعم عساو فاحل مث ناعرد

 مهضعب لاق ريرح نم وأ ناتك

 اهببالج عم رازإ نمو عرد نم

 رسي اذ ناك نإ مقب نم ليقو

 همزلي سيل ضعبو ضعب لوق نع

 ايري ملف ىسوم نع بوبحم نبا نع
 اربكلل ناتكلا عم ريرحلا امأ

 اهتمعو تخأ اهلثم اسك ىلع
 اهليذأ بحس يف همزلي سيلو
 تبسك امب ىلوأ يه لاق مهضعبو

 ةلناع لك نع لناز اهردقي

 اهدخي تيبلا يف اهلف مداخو
 اوضرف دقو اولاق اهل ماعطلا يفو

 ةرذ نم موي لكل عاصلا عبرف

 اهل وهف ربلل اهلكأ نكي نإو

 اهذخأي ناك جوز لبق اهسفن وأ

 اهل نامهرد اضيأو رمت نمو

 مهضعب لاق دق دناز مهردو

 اهتعمج موي سايك ليق نهدلاف

 اهل ليقف امج اهرعش نكي نإو

 هب لاق نملا ثلثف رهش لكل

 اهل نأب داذَم نبا لوق كلذو

١٢٦ 

 اولمع دق نابابلج نانثاو رازإ

 اولمع هب اميف همزلي غبصلاو
 لوألا تلاق دق اذك داوسلا نم

 لجر اي لينلا غبصف ريقفللو

 اولقن دقو اولاق دق غبصلا نم انيش

 ليح هل تناك ول غبصلا نم انيش
 اولذب اوبلوط ام اذإ ءاينغألاو

 لدسني سأرلا قيوفو اهمأو
 للخ انلوق يف امف بارتلا ىلع

 لوخ اهل تيبلا رقف ةوسن نم

 لصتن اهل نأ ام هفس يذب تسيل
 اولثتما اذب اهولهأ ناك اذإ ىثنأ

 لضف دق لدعلا مامإل يراشك

 لكألا هباط دق هتقو يف عبرلاو

 اولمع اذب اهولهأ ناك نإ

 لقتنت ليق اولاق كاذ نع سيلف

 اولعج اهل مادأل رهش لكل

 لضف هلاومأ رسي اذ ناك نإ

 لصتم مايألاو يلايللا لوط
 اولقن اذكه سايك نع ةدايز

 لضفلا ملاعلا كاذ جرفملا نبا

لقن دق هللا دبعف كرب نباو



 هجلاعت اميف ةينآو اهل
 ارثد ءاتشلا رق يفو شارفلا عم

 ادبأ ةمدخ نم اهمزلت سيلو
 فطل يف كاذ عم هرشاعت ىتح

 لمتحي كاذ يف نكي رارض الب

 امهل ةولخ يف نكي مل اهتيب يف
 مهلوخد عنمي ال راجلا كلذك

 هتدم لوط اهيف هللا قتيلو
 ربخ يف هللا لوسر كاذب ىصفأ
 دقلف ىفطصملا ةافو دنع كاذ يف

 همزلي ليق دق قفقار نكسمو

 أدبأ اهنطو نم هعنمت سيلو

 اسفن نكت وأ ضيحك رذعب الإ
 هل لالحلا لح دق كلذ دنعف
 اهدعقم تيبلا رارق يف بجاوو

 اوضرم ولو اهيلاهأ روزت الو
 لقت لوسرلا وحن ةأرما تءاج دق

 اهل لاقف اموي هراوزت ديرت
 هتزانج اموي هل عيشت الو

 تتبث دقو هنع تيور ةياور

 ادبأ مزال ضرف جوزلا ةعاطف
 هب لاق لكلا نيوبألا نم ىل وأ

١٢٧ 

 لتعت ءاملا برشو ماعطلا نم

 لوخ هب ام نيخث فاحللا نم

 لمعلا نسحي سفن ةبيطب الإ

 لمتحي كاذ يف نكي رارض الب

 اولصو اذإ اميلست مث ةرايز

 لقتني مث ريثك دوعقالب
 لمتحي رجالل هب ىصوم راجلاف

 لجر اي قلخلا فاعض نم اهنإف

 اولقن ةجوز دبع نيفيعضلابف

 لسرلا هب تصوأ امب لوسرلا ىصوأ

 لهو الو فوخ ال رقلاو رحلا يف

 لمج اهب يرسي بتق ىلع ولو

 لستغتو اموي اهرهط ءاضقنا ىلإ

 لعت اهمسج يف ضرم نكي مل نإ
 لحترت تاقرطلا ىلإ جورخ الب
 لعبلا كلذ يف اهرمأيل الا

 لقثتنم مقسلاب اهدلاو نأب

 لجرلا نذأي ىتح هيروزت ال ال
 اولقن دق كلذ يف هل رمأب الإ

 لدج الو لوق الو اهيف فلخ ال
 لتبنم سيل حاكن دقع مادام

لسرلا هب تمت ىفطصملا دمحم



 رطع الو سرو همزلي سيلو

 هب لاق لعبلا سفن ةبيطب الإ

 ةدحاو لوقلا يف اهقلطي نإو

 اهجرخي سيل ذإ اهقفني تيبلا يف

 تجرخ اذإ اموي همزلي سيلو

 لضخلا هناز مسجل وأ اههجول

 اولثتماو كاذ يف اومكح انباحصأ

 لجألا يضقني وأ بجاو اهمعطف

 لصت هل اهنم ةشحافب الإ

 لجر اي ليق دق اذكه هتيب نم

 لجألا ضقني وأ بجاو اهمعطف ةدحاو لوقلا يف اهقلطي الو

 لكتري لمحلا اهنم نطبلا يف ناكو اهقلط ناك ثالثب نكي نإو

 لكألا عطقي ال اهنطب يف شاع ام اهتدم لوط يف بجاو اهشيعف

 اولعف امب لعفاف اهل ضعب لاقو مهضعب لاق دق اهل مادأ الو
 لبحلا ىضم دق ذإ همزلي سيلف هتدم دعب هتعضو اذإ ىتح

 لضفلا تلاق نامهرد اهرهشل

 لزجنتو ولعت تقسب هلاومأ

 اولمع هب اميف هتلق امب ذخف

 لدب الو غيز ال ةضيرفلا ثلث

 هعضرتلاموي ةرجا اهل نكل

 ةعس اذ ناك نإ دناز مهردو
 اوركذ دق ملعلا لهأ رثكأ لوق يف

 هل ليق مث عاضر لاصفلا ىلإ

 لوح ادب اهنع ال ةضيرفلا فصن هل نوكي ايسامخ ريصي ىتح

 لجرلا غلبي نأ ىلإ ثلثو ثلث هل متفايسادس ريصي ىتح

 لعبلا يتاي نكلو عاضرلا توق ةيبرت دلولل اهمزلي سيلو
 لستغي خاسوذلاو تاساجنلا نم هرماظا لسغت وأ هيبرت نمل

 هل غولبلا دعب همزلي سيلو

 ضرم هب نإ ام ةحص اذ ناك نإ

 هدلاو لام نم هتوق بجاوف

 هب توقي لام هدنع نك نإو

 لمهنت عمدلاب هنيع ولو ءيش

 ليحلا هب تقاض اضرم نكي نإو
 لجألا يضقني نأ ىلإ ايح ماد ام

 لجر هل ىصوأ نكي وأ هدك نم

١٢٨



 تمدع اذإ الإ دلاو ىلع الف

 هدلاو لام نم هل انفصو اميف

 لصتم توقلا نهل ثانإلا امأ

 اهجوزي ىتح اهدلاو تيب يف

 همزليف رح اهجوز ةماو

 همدختل ىلوملا ىلع راهنلا يفو
 هتمدخ ليللا يف اهمزلت سيلو

 اهترشع رجفلا دعب جوزلل سيلو

 اعم رازإلاو عرد جوزلا ةوسكو

 ةيطغت سأرلل اهمزلي سيل ا
 هتردب صفح وبأ اهالع دقو

 الف عانقلا كنع يفشكا اهل لاقف اموي

 هلئاضف تعاش يذلا ريمألا كاذ

 هسبلتو هاشفت هللا ةمحرف

 ةعلاط سمشلاك ةرد اهكاهف

 اندتبم رعشلا طيسب نم اهتفرغ
 الك اهلك تاقفن نع كيبنت
 امهف نكو اهيف هتلق امب ذخف

 دقو هيف لوقلا ناك نابعش رهش يف
 ذم امعست مث اماع نينامثلا دعب

 همركو هايحو هيلع ىلص

 لدتعم رمألاف اهلك هلاومأ

 اولمع اذب هيراوتل ةوسكو

 لصفني سيل اضيحم نفغلب ولو

 لقتنتو هنع اهلفكيو اجوز

 لكألاو معطلاو اهتوسك ليللا يف
 لصخلا يضقنت ىتح رجفلا لوأ نم

 لحترت جوزلل اهكرتي نكل

 لبتخت قرلا دويق يف اهنأل
 اولعج اهل بابلجو عانق الب

 لدسنم سيل ذإ هنول لفلفم

 لثتمت تارحلاب هبشت اليك

 لجو الو رزو الو كيلع ءيش

 لمتحم لقثلل حصان بدؤم

 لحز هقوف نم امسلا مجن راس ام
 لهتكم ليللاو اهبقرأ تب دق

 للخ اهب نأ ام اهلك تتأ ىتح
 لثم اهل نأ ام لجع ىلع تءاج

 اولبق مهنإ اهنع ملعلا يوذ لاساو

 لطبلا يبنلا يداهلا ىفطصملا رجاه

 لوأ رخآ ميرك ميحر بر

 لوقي نم لوقب لمعي ال هنأ } ناهبن يبأ نب رصان خيشلا تعمسو

١٢٩



 صخرلاو ءالغلاب ديزي كلذ نأل مهاردلاب ماعطلل نهدلاو ءالحلا ديدحتب

 ىلع جيوزتلا لبق اهسفنب وأ اهلهأ هنولمعتسي ام رادقم كلذ يف اهل هيلعو

 . ةقفنلاو ةوسكلا يف مهلوق دايق

١٣٠



 : عباسلا ركذلا

 . راصتحالاو ناقتحالا ركذ يف نادبألا ملع يف هلوأ
 ثيداحأ نم هيفو 0 ماسجألا حلصي امم لئالدو

 نم ةديصقو 0 نيحلاصلا قالخأ ةفص يفو 0 ناعجننلا

 ركذب حالصلا نم هوجري امل يلع نب رماع خيشلا لوق
 يناعم ىلع رثألا نم ءاملعلا لوق نم تدروأو 0 اهيف
 . ءادهشلاو .ةعمجلا ةالص هيفو 0 رعشلا ىف روكذملا

 ىلع دحلا هنع أرديامو { ءاسنلاو باودلا حكانو
 حدم هيفو 0 داهجلاو لقعلا ىف ركذو 0 هوركملا

 (هللا همحر) بوبحم نب دمحم خيشلا لوق نم نيملسملا

 : راصتحالاو ناقتحالا ءاود

 راربألا ءاملعلا ةرايز ىلإ ءاربغلا اذ يخأ تبحص : هلل ريقفلا لاق

 ربلا نم رفسلا لهأ نم عمتجملا ردنبلا يف امهدحأ اندجوف رايخألا ءايقتألا

 هنع تذخأ يذلا ناهبن يبأ نب رصان ملاعلا خيشلا عم انمقأ مث رحبلاو

 . طناغلاو لوبلا سابتحا نع هلأسو لجر هيلع ملسف نامزلا لوطب يبهذم

 الإ ةليحب هيلع عطتسي مل اذإ طناغلا سابتحا امأ : خيشلا لاقف

 نم ةنقحملا تناك نإ عبصألا ردقب ةلولب اهيف ةنقحم هل ذخؤي ةنقحلاب

 ذخؤي مث ةدبزب ةلولبلا نهديو كلذل ةلومعم يه فزخ نم وأ ساحن
 قدت مث ،ةنقحلا ةيودأ نم كلذ ريغو لظنحلا نم عيش لصح نإو فدخلا

 خبطيو لحلا هيلع ىقلي مث ،ءاملا يف ةيصاخلا جرخي نأ ىلإ ءاملاب خبطتو

١٣١ 



 لباقم ربدلا نوكيو ربدلا يف اهتلولب لدختو ةنقحملا ذخؤيو نخسي ىتح

 ةنقحملا يف ءاودلا بكيو ©ضرألا يف هلجرأ عم ناسنإلا سأرو ءامسلا

 فقيو هنع لازيو كلذك ةعاس فقي لخد اذإف ،ةرارحلا يف طسوتم وهو

 ليلحتلا نم ملسأ وهو برجم .جرخي هنإف لحنا دق هنطب دجي ىتح ةعاس

 . هريغ نع

 ةقيقد ةبطح ذخايلف ةنقحلا دجي مل نإ :يلع نب رماع خيشلا لاق

 ةرم هب نقتحيو حلملاو نمسلاو لسعلا يف اهسمغي مت ،انطق اهيلع لعجيو

 . برجم حيحص وهف ةرم دعب

 ضريو لمرحلا نم ديلا هيلع ضبقت ام ذخؤي ةنقحلا يف : هريغ

 لصي مث هجزم قلطي ىتح ىلغي مث حلم ديلا ءلمو ءام نيسدسب ىلغيو

 . ةنقح لمعتسيو

 هلثمو ديجلا رمتلا سيرم هلثمو كوكم لمرحلا ءام ذخؤي : ىرخأ

 سايكأ عبرأ طيلس سايك عضويو لصيو عيمجلا ىلغي ايولملا قرو ءام

 درب اذإف ۔ةريمع نب دشار بيبطلا نع اذه لمعتسيو اديج ابرض برضيو
 وأ تارم ثالث كلذ لعفي اديج كلد هنطب كلديو ةلعلا بحاص هب نقتحي

 باوصب سيلو ةيقنتلا ىلإ ردابيو ءالتمإلا جنلوقلا يف رجهيو تارم عبرأ

 تناكو ةيوق ةدسلا تناك امبرف قوف نم تالهسملا يقس ىلإ ردابي نأ

 ريبدتلا ىدأ اذفنم دجي ملو اهيلإ لهسملا هجوت اذإف ،ةريثك قدانبو طالخأ

 . ميظع رطخ ىلإ

 : رماع خيشلا لوقل عجر

١٣٢



 شرعلا ةرمتف الإو ('ادجو نإ شرعلا لح ذخؤي لوبلا رصحل : لاقو

 لعجي مث ربنش رايخ هيلع ىقليو ءاملا ذخؤيو هؤام رصعي مت ضرتو ذخؤت

 امو ليلحإلاو نيتيلإلا هب نهدي مث ضعب يف هضعب لخدي ىتح رانلا ىلع
 . برجم عفان }ةرسلا ىلإ امهلوح

 امعان نهقدو ليهلاو ةبلحلاو ةروشلا تذخأ نإو :رماع خيشلا لاق

 . هبرشيو ركذلاو ةناعلا يف هنهذي مث

 ذخؤي كلذ دعبو هبرشيو ةروشلاو ركسلا ذخؤي : رصان نعو
 رسكيو ريخألا فرط نم ذخأيو لخنلا نم ةاونب (" ةضقان يذلا مرصلا

 يف لخديو ةدبزب نهدي ضايبلا ثيح نم يقابلاو ةشهلا ةبجحلا هنم

 . لوبلا ردي هنإف ليلحإلا

 مالقألا ركس ذخؤي هنم لوبلا سبحو بيضقلا عجو ةجلاعم يفو

 امأو ،مايأ ةعبس هبرشيو درو ءام نم ليلق هيلع ىقليو حجلا ءام يف عقني
 كرت راث اذإف ءامب فسقسلاو سميتلا ةلباقمو رافرفلا خبطيف لاستغالا

 . يفاعملا هللاو ، هتعاس نم لوبلا ردي هنإف ، هيف سلجي مث رتفي ىتح

 حارج وأ ةمدص نم هسابتحا لوبلا ناك نإو : ملعلا لهأ بتك نمو

 راح ءامب ركس سايك عم رشقملا خيطبلا رذب مهارد ةتس نزو ىقسي هنإف

 ركسو راح ءامب نيلاقثم نزو قوقدملا سبايلا خيطبلا شقنم ىقسي وأ

 قوحسملا ضيبلا رشق نم ىقسيو ةرارحلا ديدش راح ءام يف سلجيو

 حلملا نم انيش ربدلا يف لعج نإو ركسو راح ءامب مهرد نزو لحكلا لثم

 )١( دجوي مل نإو : لصألا يف .
 )!( ةيمان : يا : ةصقان .

١٣٢٣ 



 . لوبلا ردأ

 لفلف ذخؤي ةدورب وأ ةرارح نم ناك نإ هريطقتو لوبلا سلس امأو

 نارفعزو مهرد عبر نويفأو نيمهرد نومكو مهرد خينرزو مهارد ةعبرأ

 نزو هنم ةبرشلاو ‘لسعب نجعيو عيمجلا قدي مهرد لبنسو مهرد فصن

 . برجم ؛راح ءامب فصنو مهرد

 رشق هلثم عم دعس مهارد ةثالث نزو ذخؤي شارفلا يف لوبي نملو

 لك نم لقمو نابل برضي وأ } برجم هنإف درو ءام يف اقوحسم نامر

 . مايأ ةرشع كلذ لعفي عفان لسع عم مهارد ةثالث نزو دحاو

 : مسجلا حالصإ ىلع نيعي ام

 اوعمتجاف مسجلا حالصإ ىلع نيعي امم ءابطألا كولملا ضعب لأسو

 ءاملل يناثلا ثلثلاو هتجاح ثلث ردقب ماعطلا نم ناسنإلا لكأي نأ ىلع

 ةمعنب هدبع ىلع هللا معنأ ام ءارعشلا ضعب لاق مث اهسفنل ثلاثلا ثلثلاو

 : ةيفاعلا دجو تايبألا هذهب لمع نم ءابطألا اولاق مث .ةيفاعلا نم ىفوأ

 يمالك صنب دوقعم بطلاف اهب لمعأو يتيصو ينب عمسا
 مامزب ى درلل كسفن دوقتق الجاع ماعط ىلع نبرشت

 ماعط مضه لبق اماعط رذحاو ةلكأ موي لك كماعط لعجاو

 ماقسذأل ١ نم ببس هلكأ يف ام لك رجهاو هرجهت ال ءيقلاو

 مامحلاب مسجلا يف ام ءاقنف انطاب تقن كنم ةعيبطلا اذإو

 ماحرألا يف قاري ةايحلا ءام هنإف تعطتسا ام كحاكن للقاو

 : هريغ لاقو

١٢٣٤



 معطم لاخدإ تمعطتسا اذإ قوت

 هغضم نسلا زجعي ماعط لكو

 [افرسم بعاوكلا ءىطو يف كتالو

 اهنطوو زوجعلا كايإ كايإو

 اهلوزن دنع تالضفلا سبحتالو

 اهضقاف مانملا دنع اميسالو

 هبرشو ءاودلل ضرعتت الو

 اهنإف ءاملا مسجلا ىلع رفوو

 ةنيقب كيلع عوبسأ لك يفو

 ةرم نيموي لك امحتسم نكو

 قدانب ميكحلا يناصوأ كلذب

 : هريغ لاقو

 ترضح اذإ حيرلا سبحت ال

 اهجالنيإ يف ءادلا ىودأ نإف

 مضاوهلا مضه لبق نم معطم ىلع
 معاطملا رش وهو هنبرقت الف

 مئارجلا ىوقأ رمعلل هفارسإف

 مقارألا مس لثم الإ يه امق

 مراوصلا تافهرملا نيب تنك ولو
 مزال مزلا مونلا تدرأ ام اذإ

 مئاظعلا ىدحإ دنع الإ رمعلا ىدم

 مناعدلا لجأ نادبأ ةحصب

 مغالبلا رورش نم نامأ اهيفف
 موادو لالخلا يذه ىلع ظفاحو

 مجاعألا كلم ناوزشونأ لدعلا وخأ

 تردص ام نإ جيهت اهلخو

 اهجارخإ يف ةحارلاو حورلاو

 : نيحلاصلاو ناعجشلا تافص

 : هل تلق ؟ خيشلا دنع اميقم مأ ارئاز تيتأ : ءاربغلا وذ يل لاق مث

 مهلأف رافقلاو يفايفلا تدصقو ،نادلبلا تزواج اذإ كيصوأ :لاقف ،ارئاز لب
 ةنف نم مكف ،كيلع ىدتعا نمل ربصاو ‘سخبلاب اهعبت الو 0 مزحلا كسفن

 . ةريثك ةئف تبلغ ةليلق

١٥ 



 رهظف نيرفاسم لاجر ةثالث نع يلع نب رماع خيشلا ينثدحو
 ىلإ نوقابلا ناكتساو نيرشع موقلا نم اولتقف الجر نونامث مهلاتقل

 لاتقلل مهضراعف ناتأرما امهتبحص يفو نارفاسم نالجرو .ةثالثلا

 مهرش نم هللا ملسو ؤقفتب لاجر ةسمخ مهنم اولتقف الجر نورشع
 هعم سيل لجرل اضرتعا حالسلا امهيلع نالجرو ؛نيتأرملاو نيلجرلا

 هرفظ هيف هللا كراب و هدلب ىلإ هب دصقو امهدحأ ىلع حالسلا ذخأف شةحلسأ

 ‘©فلسلا نم هوقبس نيذلاك ضرفلا ىدأو ‘تفرشلا زاح دقف ‘هودع ىلع

 : لاقو

 لطبلا لطبلا هللا قتي نم امنإ الطب اقرط عطقي نم سيل

 دمعف ‘هعرصل قطي ملف الجر عرصي نأ هرمأف ؤمداخ هعم ريمأو
 يف هب فاطو هعفرو ؛مداخلا قاطن يف هعبصأ لخدأو مداخلا ىلع لجرلا

 اذه ةوق نمو ؤريمألا سلجم يف هب ىمر مث ‘هرظنت نيع لكو 0قرطلا
 :لجرلل اهبحاص لاقو اهبدأ ىلع اهبحاص ردقي مل ةرامحب هيلإ اوتأ لجرلا

 ©نآربلاو لحلا يف :هل لاق ؟اهنم ىربتأ :لاق ،ةرامحلا هذه يل بدؤت كلعل

 اهنطب يف ام جرخف اهففد يف هيتبكر لخدأو }ةرامحلا ىلع لجرلا بكرف
 رسكف هاصعب ةبرضب اهيلع عفرو هقيرط يف عبض هل تضرعت مث ،تتامو

 .اهسأر

 عماج يف (مالسلا هيلع) ليئاربج همانم يف لجر ىأر اننامز يفو

 تويبلاو سانلا اهب برضيو بكرملا لقد اهنأك ةبشخ هدي يفو () قوسلا

 يداو ىقتلاو ليس مهءاجو الإ رهش ضمي ملف بضغ هيف مالكب لوقيو

 . ىوزن عماج دصقي هلعل ) ( ١

١٣٦ 



 نم جورب (') عشقو شرقعلاب رادو سسيوح تاذ يف ضيبألا يداوو هوبلك

 . هلك قوسلاو يداولا رناوح مدهو 0 لاعس بناج

 ناطلس نب فيس تيملا مامإلا نأك مانملا يف تيأر :ءاربغلا وذ لاق

 يف وه يذلا عماجلاب مهيف بطخي هلوح نم سانلاو ربنملا ىلع سلاج
 هتيرذ نم دحاو لعل : هل تلق ؟ كلذ ريسفت ام . نامع نم ىرقلا بلق

 ايؤرلا هذه :لاقف رماع خيشلا ايؤرلا هذهب تربخأو .نيملسملا لمش عمجي
 . نيملسملل حالصلا نأ ىلع لدت

 هترشب نول لثم نوكي لاجرلا ةفص يف ةنسحلا قالخألا نم هذهو

 يلاعلا نيب نوكي هتوصو ءائلتمم هنم ندبلاو . ةرمحلاب ابرشم اضيبأ
 ىلإ ةدهان ةرفاو هنم سأرلا مأو ،هندبل ةبسانم هسأرو »ضقفخنملا يفخلاو

 .لادتعاب ةليوط ةضيرع رعشلا تابن نم ةيقن ةيلع ةهبجلاو ،ًاريسي ولعلا
 ظلغلاو ةقرلاو ةريغصلاو ةريبكلا نيب ناتطسوتم عضولا يتنسح ناذآلاو

 ةنسح هجولل ةبسانم اهعضو نيعلا نوكتو ،رعشلا فيفخ بجاحلا نوكيو

 .ايرهوج اهداوسو .ايقن اهضايب ناك تحتفنا اذإ نافجألا ةنيمس بكرملا

 محللا لادتعاو .ةرمحلاب هنم نوللا ةرهاظ ةنجولاو شارهزم نيبجلاو

 الو اهريغص الو اهقيقد الو ةبنرألا ريبك ال طيطختلاو عضولا نسح فنألاو

 يف انسح مفلاو ؤشهيف يسركلاك ةدقع الو اهقيض الو نيرخنملا عساو

 اغبص ناسنإلا محلو ،نيتفشلا غبص قيضلاو ةعسلا نيب اطسوتم هعضو

 ظلغلا ىلإ هنم قنعلاو نيدخلا ليسأ ‘ءاغبص افيطل ناسللاو .ديضنتلا نسح
 نيمعان هنم نافكلاو 0 نيفتكلا نيب امو & ردصلاو ةطوبسلاو لادتعالاو

 )١( مده : يأ .

\ ٣٧ 



 .ةقفخم ةرسلا .الدتعم هنم نطبلاو ،امهليوط عباصألا اجرفم 0نيبطر

 نيمدقلا نسح ؛نيقاسلا طبس ،نيزجعلاو نيذخفلا ءيلتمم ،نيتيلإلا لدتعم
 .ةرشبلاو نوللا يمد رافظألا يقن ،مدقلا صمخأ ،امهفيطل

 امو هقلخ يف فاصوذلا لماك وهف هتروص هذه تناك نم هتدجوف

 عفنلاو ةفرعملاو ةمكحلاو ملحلاو ملعلا نم هقالخأ يف تلماكت اذإ هنسحأ

 املف ،يهنلاو رمألاب هعون نم فيرصتلاو لاونلاو لاملاب ىنغلاو سانلل

 كدالبل كلأسأ ينإ مهللا :تلقف قالخألاو قلخلا هذه بتكلا نم تفرع

 ةنسو نيملسملا ةوعد اهيف رهظت نأ نادلبلاو راصمألا نم اهريغو نامع

 لضفلاو عرولا لهأ اهيف وقو ‘لدعلا ماكحأ اهيف مقأو ،نيمألا كيبن

 ىلإ نيعادلا ‘قدصلا لهأ ةملك اهيف لعأو ،لهجلاو داسفلا نم اهرهطو

 ايقت احلاص الدع قالخألاو قلخلا نسح ايضرم امامإ اهلرتخاو 0قحلا

 .نيمرجملا ةدرملا يداعيو نيملسملا لوقب لمعي ايلو عمطلا نع اهيزن

 ةدومحملا لاصخلا هذه نع تعمس : يلع نب رماع خيشلا لاقف

 .هللا همحر دشرم نب رصان مامإلا يف تعمتجا

 ىلع لخد يكلفلا يمايرلا ناميلس نب دمحأ خيشلا نع تعمسو

 .ةيوبنلا ةقفرلا اهتيأ كيلع مالسلا :لاقو اموي دشرم نب رصان مامإلا

 . (ا)ةنس ةنامثالث دعب الإ ادبأ اهنم دجوي ال يذلا ةيدمحملا ةريسلاو

 ةيلعتو ىدابعلا ىلع نب رماع خيشلل رغاصألا ةفحت ةديصق
 مم

 ينتلدو .ريخلاب تارشبملا ايؤر تيأر : يلع نب رماع خيشلا لاقو

 مامإلا ةريشع لسن نم نيملسملا حالص نوكي نأب يلقع سايقو يتركف

 )١( يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةمامإ نوكت نأ نكمي .

١٢٨ 



 رغاصألا رغصأ ةفحت) ةامسملا ةديصقلا هذه تلق مث ادشرم نب رصان

 نطاوبيلا تالالدلا نم اهلامو رجاوزلاو رذنلل ةعماجلا رباكألا ةداسلل

 ىلع ميقتسملا تبنلاب ترهظ يتلا تاراشإلا لنالدب تاراشبلاو ،رهاوظلاو

 اي كنوع (رصاعملا ريصع هيف يلغملا لجرملا ةقلحب .رعاسلا ميحجلا رح
 : ارعش تلقف ،تيب ةئامو تايبأ ةرشع اهتايبأ ددع و اميرك

 اهفويسب ىمحلا ةيماحب الهأ
 ءافولاب ىلع اوماقتسا اوماق اذإ موق

 مهاوس نمل مهسوفن ا وعاب

 تسأ نإو رست ةثداح لك يف

 يتلا تامالعلاو بناتكلا تحت

 اندلا نم ةاغطلا لتق نم ةايحب

 اضرلاب ةريبغلا مأ نمل تبصن

 هقانعأ تبنم نم هجورخو

 ىوتساو اياربلا هتعاطب تناد

 هقورح باسح يف طقس ريغ نم

 مكتويبل اومزالو نوكي ىتح

 انمآ يتيبسلا ىعري هب نمز

 اضقلا يلوأ روصق نم رصق لكبو

 اجنلا بلط يف يأرلا ام متلق نإ

١٣٩ 

 ةيمارتملا اهماهسو اهبارحو
 ةيلاوتم مهدوقعو مهدوهعب

 ةيناث ةلاقإلا اوبلط امف ارشب

 ةينانلا عامتجا دعب ةقرف ام

 ةيطاخلا ال ىفطصملا نيدب تضهن

 ةيراج اهيف ءافلخلا ةريس نم

 ةيمغابلا ةالغلا ريغ اهلهأ نم

 ةيلاعتم العلا تاومسلا تقر

 ةيتاعلا سؤؤرلا قوف هشرع يف

 هيباحصأ اوربصاقأ ربص باسحك

 هينامزب اوفتخاف ايابخلا تحت

 ةيضارلا ضاير نم ضور لك يف

 ةيجان نم هسأب نع ام لدعلاب

ةيماحلاو يجترت ةمالسلا نمو



 املالهأ متنك نأمكلانلق

 يحناصن لاثتما يف الإ ىأر ال

 يذلل ءاقترا اهنم متمر نإ

 ىوهلا ليم نع رهقلاو ىوقلا لهأ

 اورفظت اضيأ ربصلاب مكاسعف

 مكرصع اياقب يف ةمالسلا اودجت

 ممهروهظب اوملس ذإ مهلاثمك

 اهوحن اورك ءامركلا تناك نإ

 مهنأك قاينلاو لهاوصلا قوف

 سعادم فونأللو فونألا مش

 دقوالإمهؤادعأ هبتنت مل

 دصرم وأ مهل ةلباس لك يف

 مهدارم نودب ادبأ اوثبلي مل

 ةمينغف اولتق وأ اولتق نإ

 مهبولق بوشت ةبناش لك نم

 امف يأر هذه يف مهل اذه
 مهسيع اوقاس ءارسلا تناك وأ

 نمو ىوتفلل مالعألا اهب اوعمج

 اضرلا ضرأ ىلع اهب نوبلقتي

١٤٠ 

 ةيفاصلا رودصلا لهأ مكحنمت

 ةيجارلا سوفنلل حئاحصلا يهف

 ةيضاملا نومركألا هيلإ ىقرت

 ةيشام لجرب اوعسف ىدهلا اورمع

 ةهادلا يهاودلا نمو مكانمب

 ةيفاولاو اندنع ةمينغلا يهف

 ةينادلا يف انهلإ مكحل مكيف
 ةيراذلاك اههجول نيهجوتم

 ةيجادلا يجايدلا ملظ يف مالعأ

 ةيوار فتح فورص فونألا ىقست

 ةيماصلا عطقب ىكله مه اوملع
 ةيغابلا رود مدهل نيجراخ وأ

 ةيفاولا نيينسحلا ىدحإب مهنع

 ةيرابلا سوفنلل كلذو اذه

 ةيواهلا قاقش نمو قافنلا رفك

 ةيبآ لوقع مهل هبرش نع

 ةيلاعلا تويبلاو سرادملا وحن

 ةيكازلا لوقعلاب مهيلإ يوأي

ةيقابلا تايضرملا تايضارلاب



 اضقلا تاماقم اهب نيلبقتسم

 مهراصبأ ىرولا نم تارصبملاو

 ايضلا رهظ اذإ بأد مهل اذه

 تسعسع و موجنلا تكباشت اذإو

 ةرسأ قوف لافغلا تخارتو

 توتسا بيراحملا نيب مهماسجأ

 هلوح نم عساو لاجم اهلف

 يذلا لبنلا ةداسلا ماركلا مهف

 ىجحلا لخد يذلا نامتكل هجو

 ىتفلا نم نوكي ام لضفأ قدصلاف

 مهلاثمك هب اوتأ يذلا امأ

 مهنامز باطو مهب نامع تباط

 تمرصتق مهلبق ينوك نكل

 البلا راتسأب مهنود ترتسف

 تدغ رصع يف دوجوملا انه انأف

 لزت مل ةياهنلاو ةيادبلا ىتح

 ىلع هب ماقي ةمناق قبت مل

 مهنيب يماقم يف يهلإ يبسح

 يحراوج نوكلام مه مهنأكف

١٤١ 

 ةيماعلا نيب فاصنإلاو لدعلاب

 ةيضاقلا لصفل مهنيب قرف ال

 ةيهال نم مهل نإ ام اشعلا ىتح

 ةيخارلا فوجسلاب ليل تاملظ

 ةيماسلا يقارملل اومس اوحرس

 ةيقار اقح ضرعلا يف مهبولقو

 ةيهانتم هب تاماقم اهلو

 هييلامب نامزلا داج مهه وجوب

 ةينامحر هناحبس هرون نم

 ةيظاللا ريعسلا نم ةاجنلا هبو

 ةيتآلا يف مهرصعبو مهرصم يف

 ةيقاب تناك هيف يسفن تيلاي

 ةيفاعلا لابح مهنيبو ينيب

 ةيلاخلا نورقلاك ينامز الخو

 ةيسانلا سانخلا عم لودعلا هنع

 ةيداع يه يدتبملا يصاعم يدبت
 هينامزب ىضترملا ليبسلا دصق

ةيراع مهامع نم يسفنو ايح



 ددرتم بلقتمانأاهبو

 قهاش يساورلاب ينم بلقلاو

 يرباصت ءاستحا ريغ مهبرق نم

 انروتس فشكل انه مالكلا يفكي

 فشاك حيحص لقع اذ ناك نم

 ىسع ىصق لب مودعملا هنكل
 امدنع بنارغلاو بناجعلا ىرتو

 ىجدلا قلف نم ليبق نوكي امبو
 هقاذ دق يذلا سأبلا ةدش نم

 نم بيقع نوثدحي مه مهنالف

 مهب هتوطس نامزب مهاداتقي

 ىرقلا نم تارماعلا بارخ مهبو

 ىجحلا ةبذاج ءاجعد ةضب مك

 درام جلع قوسلل اهقاس دق

 ىقتلا رح ىلع تاماه طوقسو

 اذشلابو يراوجلا يف لعشت رانلاو

 يذلا رمذلل بابلا حاتتفا اذه

 اندنع رجاوزلا كلت تضق اذبف

 اهلاخ دق يتلا حيباصملا نمو

\ ٤٢ 

 ةيقانلا نيبملا قحلا ةحسف يف

 هيبامو تررف ىقثولا ةورعلاب

 ةيشافلا مويب يبر ىرأ ىتح

 ةيضاملا تازفلملاب هترتس

 ةيساقلا وشع قحلا ءايض هنع

 هيتايحب ىتأ وأ يبيقع يتأي

 ةيزارلا ايازرلاو ةيادبلا يتأت
 ةيماهلا عومدلاو براجتلا هبو

 ةيلاملاو هتاذ يف ءىرما لك

 ةيدابلا يف هشطبب دالبلا ىشغي
 ةيداصلا شوحولاك مه هلوح نم

 ةيناغلا رودخلا تابر ةابسو

 ةيلاعتم اهلامجو اهناهبب

 ةيراج عمادملاو ارهج عابتف

 ةيراولا بورحلاب فص لك نم

 ةيلاخ ةلاحم الو يسارملا ىقلت

 هيناجر يلمأت هيف لاز ال

 ةيراجلا موجنلاو ايلعو الفس

ةيداهتم اهنابهش ءىرما لك



 ءامسلا دبك يفو اعم تاهجلا لك

 انه يلوق اوذخأت ال ىهنلا لهأ

 ةلوليم تدب ىوهبالوالك

 يل قاس دق حضاو رونب نكل

 هذهب نيرصبملل هتعدوأ

 اجرلاو عماطتلاب ينم بلقلاو
 يتلا نيهاربلا سبق ايلاتم

 دتقوالإاهتهجوةهجوام

 ىدهلا بلط يف دجلا لك دجلاف

 اهعاعش نيرصبملا لك رطضي

 اومميو نيميلا وحن اهب اوعساف

 يتلا مهرامث اونجت مكلعلف

 اهلين نع يتوفص لذاختلا اوعدو

 اعرس اوقيس قاسفلا اهب اموي

 هل نمل دولخلاب ةراشبلا هبو

 اهجاومأ تفط دق اراحب مكاه

 الد يف ًافارتغا مكءالد اولاف

 مكلابحأ لصت ام رحب لك نم

 ام ريغ ابونذ فرتغم لكلاف

١٤٢ 

 ةيظالتم ىحضلا تقو ىلإ ارحس

 ةيفاقلا نسحب ًاوهل الو اوزه

 هيتاهيه هترقو نمل ينم

 ةيداهلا تانيبلا وذ هناهرب

 ةيكاب بقاوعلا فوخ نم نيعلاو

 هيسايأ هيلع قبي ملف قاب
 ةيهابلا يلأللا لثم اهراونأ

 ةيماحلاك اهقورب يلإ تعمل

 ةيداهلل ايضلا ةقرشم سمشلاف

 ةيلالتم اهمارجأ اوري ىتح

 ةيلاع رادب ىنسحلا هبر نم

 ةيفاص تارخاز تامطالتم

 ةيلاد ةياردلاو ةلالدلا لهأ

 ةيلاملا راحبلا نم ريزغلا اورذو

هيناوخإ هباحصأ هب تفرغ



 بصنم اهاذح بصتنم لكلو

 نم قح نع ةصوقنم ةبرش ول

 امب تقرغ ةقرف نم مكو مكلو

 يفو اذه يف ملعلاب اوعجرا مث
 ملاعب ميلعلا ريغ الو ادبأ

 متدقع مكلادقع متنك نإ
 دناقع لحت نأالإ لحام

 ىقتلا يلوأ سابل نم سبل لك نم

 ام لثم ةلدألا ىعري هنأ ول

 هعطق نع همكح ضام رجحلاف
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ةيمار يمرم لكب نوكتال نأ



 ةيمارتم ىوهلا نم ةامرلا ىرتو انهوجوب يمترت ةمالسلا ىف

 هتعداو مث هتبتكو ىلع هالمأ امل خيشلا مظن ينرس : هلل ريقفلا لاق

 لاق نطولا تلصو امل ءاربغلا اذ تربخأو .رهشأ ةعبرأب مظنلا دعب تامو

 ءاحصفلا نم سانأ ىلع ةحيصفلا ةديصقلا هذه تضرع : ءاربغلا وذ

 بتك نم ءيش ىلع متفقو لهف :مهل تلق .هلوق مهبجعي ملف ءاملعلاو
 ملعن مل اولاق ثبويعلاو للعلا نم ةملاس اهوأر نيذلا ءاحصفلاو ءاملعلا

 نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع ناك اذإ :مهل تلق ،در هيف سيل باتكب

 مأ حيصفب سيل يذلا لوق كرتيأ رذ وبأو رمعو ركب يبأ نم حصفأ سابع

 نم سانلا نم لج : مهل تلق ؛ رثؤيو مهنع ذخؤي : اولاق ؟ هولاق ام رثؤي

 . هعم ملعلا لمكي

 خيشلا مالك بساني امم بتكلا نم فلؤت كلعل : ءاربغلا وذ يل لاقف

 كنامز يف هللا كقفو نإف :ءاربغلا يذل تلقو بتكلا تفشك مث ‘رثنلا نم

 مزلاف »ضرذألا يف اولع ديرت نأ رذحا :هل لقف ةمامإلل حلاص لجر ىلع
 يف ةعفرلا كقزر نإو ©قحلا الإ ىلعأ امف كتملك هللا ىلعأ نإو .لومخلا

 ةلذلاو عضاوتلا كيلع لعج يذلاو ‘ىلاعت هيلإ كلذف قلخلا بولق

 ثكمأ اهنإف ،اهيلع لعت الف ضرألا نم هللا كأشنأ امنإ كنإف ؛راسكنإلاو

 .مارح نيدلاولا قوقع و ،اهقع دقف همأ ىلع ربكت نمو

 هتكلمم رخآ ىلإ هتيب لهأ نم هباونو هناوعأو هناوخإ دقفتي هل لقو

 نويعلا ىلعو ‘نويعلا مهيلع لعجيو .ةابجلاو لامعلاو ةالولاو ماكحلا نم

 لفغي ال ةنيفسلا سينر وه يذلا رحبلا بكارك هراهنو هليل نكيلو ،انويع

 ةقيقحلا يف هنا بسحي الو ‘ هباحصأ ىلعو هيلع قرغلا فوخ ةعاس اهنع
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 لماحو لمحلا لقثب الإ سانلا ىلع دزي مل هنإف \ةنحم يف وه لب ةمعن يف

 ىوقتلا موزلب الإ هل عقي الو ‘كلذ فرعو ىرد نإ اشاعم سانلا بعتأ لقنلا

 ىلإ ريصي نأ ىلإ داهتجالاو دجلاب هيف وه ام ةاناعمو ىوهلا فلاخمو

 . ىوأملا ةنج لوخدب هللا همحريو ىرثلا

 لهأ هب ءاج اذإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نإ :هل لقو
 ررض عفدو ،نيدلا رصن لصحيو .ةقشم الب هعفن عقيف رمألا ذافنو ةردقلا

 ناطلسلاو يلاولاو مامإلا نأ ليقو ،نيعللا سيلبإ ديك عطقيو ؤ،نيدسفملا

 هءاج هب فرعو هلبقو قحلا هدنع قفن نإف ؛هيلإ لمح هيف قفن ام قوسلاك

 نم نيدلا لهأ هبحاصو هسلاجو ةيحان لك نم هيلإ هولمحو قحلا لهأ
 لهأ هءاج هب فرعو هلبقو لطابلا هدنع قفن نإو ،نيقتملا دابعلاو ءاملعلا

 ةلهجلاو نولاضلا لطابلا لهأ هبحصو .ةيحان لك نم هيلإ هولمحو لطابلا

 .نيدرمتملا نيطايشلا ناوخإ نم مهعم ناكو ،نوقسافلا

 نسحو ةياعرلا يف هيلع بجي هدلول دلاولاك هتيعرل يلاولا نإ :هل لقو
 نم هدلول دلاولا ىلع بجي ام لثم ةيعرلا ىلع ةقفشلاو ةحيصنلاو رظنلا

 مهنيدو مهايند يف مهعفني امل ميلعتلاو داشرإلا لذبو ةيبرتلا نسح
 لوقلا يف يهانملا ةسبالمو بدألا ءوس يطاعت نع مهفكو مهرجزو

 .نيدلاو ايندلا حالص هب مامإلا نال لعفلاو
 ةنس نس نم نأل عادتبالاو كايإو ،عابتإلاو ةمحرلاب كيلع :هل لقو

 ةنيس ةنس نس نمو .ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح

 ةعباتملاو ةردقلاب كيلعف ؤةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف

 لوبقو كايإو ‘كاوهو كظحب لمعت نأ كايإ مث كايإو ،اهيلع ةباصملاو
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 ةداهش حضاوب الإ ضعب ىلع مهضعب نم لوبقلاو ةماعلا نم منامنلا

 .اهارت ال يتلا ةيبيغلا هدونجب كرصني كسفن يف هللا قتاو ،ةلداعلا دوهشلا

 نكي ملو هلذخو هلذأ هديسو هكلامل صاع وهو هديبعو هترثكب رصتنا نمف

 .اريصن الو ايلو هللا نود نم هل

 : تايانجلاو ءادهشلاو ةعمجلا ةالص ماكحأ ضعب

 يف متيأر نإ سانلا اهيأ :هسلجم رضح نمل ءاربغلا وذ لاقف

 ءاملعلا سلاجم يف هوجردأف هقالخأ يف انركذ امك احلاص الجر مكنامز

 هللا دودحب مايقلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع هوعيابو ماركلا
 نالجر هل ةعيبلا لقأو . هللا لوسر ةنس ءايحإلو هللا ءادعأل داهجلاو

 بحأ نم عيمج هوعياب دقف نانثا هاعياب نإق 0 ةءاربلاو ةيالولا ملعب ناملاع

 يبأ ةعيبو ، ناوضرلا ةعيب نع ليق هنأل ، ابئاغ ناك وأ ارضاح ناك ‘ كلذ

 نورضاحلا مهل (')نوعيابملاف ٠ نيقحملا ةمئألا عيمجو رمعو ركب

 مهلو مهتعيب يف نولخاد مهف نيدلا موي ىلإ نوعباتملاو (")نوقحاللاو

 ةالص مامإلا مزلت مث ،نيتس ةدابع نع لدعت موي لدعو شمهرجأو مهتاين

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ اهرصم يتلا ةعبسلا راصمألا يف ةعمجلا

 روكبلاو بيطلا سمو لسغلا :لاصخ ثالث اهيف ةنسلاو ‘هنع هللا يضر

 .ديبعلا الو نايبصلا الو ءاسنلا الو رافسلا مزلت الو ‘ةبطخلا يف تاصنإلاو

 عزنيو هاسك يف نفديو لسغي ال ةكرعملا يف بيصأ اذإ ديهشلاو

 ، نوريثك ءادهشلاو لسغي هنإف تامو لمحو قمر هيف ناك اذإ امأو . هفخ

 )١( نوعيابلاف : لصألا يف .
 )٢( نوقحالاو : لصألا يف .
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 هيلع ىلصيو لسغي نكلو ديهش وهف ليبسلا يف صوصللا هلتقت يذلا امأو

 هيلع ةالصلاو تاقوألا لك يف تيملا نفديف ءاضعألا عطقتم ناك ولو

 ديدشلا رحلا يفو اهنم نرق برغ وأ سمشلا نم نرق علط اذإ الإ ةزئاج
 . ءامسلا دبك يف سمشلا تناك اذإ

 دحلا لاحل لوقي هنإف هيلع عفرو ؤهل ةباد عماجي الجر ىأر نمو

 ام هنأ هيلع نيميلاف ركنأ نإف اهب يلع تمرح العف يتبادب لعق اذه نإ

 هيلع هلجأ نم تمرح العف هتبادب لعف هنأ يعدي ام لبق نم قح هيلع

 اذه لعف دقل بلاطلا فلح نيميلا هيلإ در نإو ،اهنمثو اهنامضب هل همزلو

 .اهنمت هيلع بجو كلذب يلع اهمرح العف يتبادب

 يعدت اهنإف ،اهاطو ىتح اهرستقا الجر نأ ةأرما تعدا نإ كلذكو

 ناف ‘يرقع هيلع بجو ىتح يسفن ىلع ينبلغو ينرباك لجرلا اذه نأ

 ىوعدلا هذه لبق نم قادص الو قح اهل هيلع ام فلح ةحص نكت ملو ركنأ

 .اهسفن ىلع اهبلغ دقل تفلح اهيلإ نيميلا در نإف :لاق ،هيلإ يعدت يذلا

 . اهقادص هيلع بجو ام اهيلإ هنم ناكو

 اهقادص هيلعف ملحلا غلاب لقعلا حيحص وهو اهرك ةأرماب ىنز لجر لكو

 امأو ،ريزعتلاو اهل قادصلا هيلعف هريغو وه لبق نم هعواطت تناك ولو
 لهأ امأو ‘كلذ يف رظنلا مكاحلاو مامإلا ىلعو ،تاهبشلا يف أردتف دودحلا

 مئاقلا رظنيلف مهيلع ةلداع ةداهش حصت مل اذإ صوصللاو ركنملاو مهتلا

 . مهلعف نع مهعدري امبو مهبدأب نيملسملا رمأب

 ءاهنمث رشع هيلع ركبلاف اهرك وأ اعوط موق ةمأ ءيطو يذلا امأو

 . اهنمث رشع فصن بيثلاو
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 نأ لبق هسفن بذك اذإ الإ دحلا هيلعف انزلاب هسفن ىلع رقأ نم لكو

 زوجي الو تاروذاقلا نم هسفنل رتسلا ناسنإلا ىلعو دحلا هيلع ماقي

 ميقت الف هسفن بذكي ملو امهدحأ رقأ نإف ،نيجوزلا عم انزلاب رارقإلا

 .ترقأ نإ اهعم ميقي وه الو هعم ةأرملا

 عم ماقملا اهل لحي ال هنبا وأ هدج وأ اهجوز يبأب تنز يتلا امأو

 ام نلعت نأ اهيلع سيلو ؤهيلع ردقت ءيش لكب يدتفتو برهتلو اهجوز

 مل نإف ءالبلا نم هيف تعقو امو هنيبو اهنيب اميف هملعتو ،اهيلع هللا هرتس
 ءزجلا نم اهتلقن ةلأسملا هذهو .اهاري ال ثيح نم هنم برهتلف لبقي

 .نيرستعلاو ةثلاثلا ةلاسملا يف نيثالثلاو عباسلا بابلا يف نيعبرألاو نمانلا

 : ءالقعلا ةلزنمو لقعلا فرش

 نم عيمج لقعل انزاوُم هلقع نوكي نأ ناطلسلل يغبني : رثألا نمو
 هيلع هللا ىلص) يبنلا نع يور دقف ؛ هتعاط يف لخديو 0 هتيالو هلمتشي

 هلقع ردقبف . هلقع ءرملا ةماع دو .« ةماعد ءيش لكل "" : لاق هنأ 3 (ملسو

 ول » : نيرفاكلا نع ةياكح 0 (لجو زع) هللا لاق ؛ " هبرل هتدابع نوكت

 . 0١١ « ريعسلا باحصأ يف اتُك ام لقعت وأ غضنسن انك

 : ارعش ناسح نب ميهاربإ لاقو

 مغالبلا رورش نم نامأ اهيفف ةئيقب كيلع عوبسأ لك يفو
 هبراقي ًانيش ءايشألا نم سيلف هلقع ءرملل هللا مسق لضفأو

 هبرآمو هقالخن تلمك دقف لقع ءرملل نمحرلا لمكأ اذإ

 ( ١ ) كلملا ةروس : ١٠ .
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 سانلا لضفأ "! : لاق هنأ 4 (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع يور دقو

 دقو 0 الغ رثك اذإ هنإف لقعلا الإ صخر رثك اذإ عيش لكو 0 "" سانلا لقعأ

 دبعلا يطعأ ام رش " : لاق هنأ } (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع يور

 . هتمكح فطلب انربد نم ناحبسف ٠ " علاخ نبجو 0 علاه حش

 : ىنعملا اذه يف ءارعشلا ضعب لاقو

 راحلاو درابلا نم ارهد امحلاب هةتينفأ دق كمسج

 رانلا راذح يصاعملا نم يمتحت نأ كب ىلوأ ناكو

 هلاعفأو شةديعب هتمهو .ةفيرش هقالخأ نوكت نأ مامإلل يغبنيو

 .ةنايصلاو ةنايدلاب انيزتم .ةميرك هتميشو .ةليمج هبهاذمو ؤ.ةنسح

 ةقرو دهعلاب ءافولاو لدعلاو ملحلاو راقولاو ،ةدابعلاو عضاوتلاو كسنلاو
 ديلا طسبو .ءاسأ نمع لفاغتلاو اةحامسلاو وفعلاو ردصلا ةعسو 0بلقلا

 قفرلاو ينأتلا هقالخأ نم لعجي نأو ؛ماعنإلاو دوجلاو لاضفألاو لاونلاب

 نوكي نأو ،دسحلا نم دعبلاو ،ةسفانملاو ةبساحملا ةلقو رسيلاو ةلالجلاو

 ،عبطلا ميرك ،ةيعرلا حلصي اميف ركفلا ليوط .ةيبأ هسفنو ؤاعساو هبلق

 دعو نإو ،ىقو دهاع نإو ‘قدص لاق نإ ،ةريرسلا ديجو .ةريسلا نسح

 ‘بورحلا ريبدتب ملعلاو ةعاجشلاو ةدجنلا هقالخأ نم نوكي نأو ؤزجنأ

 حالصو .هتيعر ميوقت ىلإ ةمهلا فرصم كلذ عم وهو .ةسايسلا نيناوقو

 هللا قحب مايقلاو ،اهلبس نمأو ؤاهمساوم ةماقإو ؤاهودع ديكو ؤ،اهروفغن

 هللا ضنارف ةماقإب اهمازلإو ؤاهريبكو اهريغص رومأ دقفتو ااهيف ىلاعت
 . اهيف (ملسو هيلع هللا ىلص) هيبن ننسو ،اهيلع
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 هيلإ يضقيو هب قثي ريزو :ءايشأ ةعبس هل نوكت نأ مامإلل يغبنيو

 فيسو ‘هب اجن هيلإ عزف اذإ سرفو ‘ةجاحلا دنع هيلإ اجلي نصحو ،هرسب

 .اهدجو ةبنان هتبان اذإ لمحلا ةفيفخ ةريخذو ،ُبني مل نارقألا هب زراب اذإ

 ام هل عنص ماعطلا ىهتشا اذإ خابطو ‘همه تبهذأ اهيلإ لخد اذإ ةيظحو

 ليدبت نم نيدلا ظفح اهدحأ دعاوق عبسب قلختي نأ مامإلل يغبنيو
 ةمألا هتسارح :يناثلاو ،هل لامهإ ريغ يف هب لمعلا ىلع ثحلاو .هيف

 دامتعاب نادلبلا ةرامع :ثلاثلاو ،هللا نيد يف ودع نم ةيعرلا نع بذلاو

 ءانمألا نم هالوتي نم ريدقت :عبارلاو ،اهكلاسمو اهلبس بيذهتو اهحلاصم

 :سماخلاو !شاهناطعو اهذخأ يف فيح ريغ نم اهلاومأ ظفحو ةيعرلل
 .اهلصف يف فاصنإلا دامتعاو اهلهأ نيب ةيوستلاب ماكحألاو ملاظملا ةنياعم

 ريصقت الو اهيف زواجت ريغ نم اهقحتسم يف دودحلا ةماقإ :سداسلاو

 اهيف ةيافكلا لهأ نم اونوكي نأ رومألا يف هنافلخ رايتخا :عباسلاو ،اهنع
 قحلن ايدؤم ناك ةمذلا ناطلس هيلإ ىضفأ نم كلذ لعف اذإف ،اهيلع ةنامألاو

 هل مهتبحم قدصل ةبجوتسم مهتحصانمو ةمألا ةعاطل ابجوتسم ىلاعت هللا

 اهب ناك لالخلا هذه نع ناطلسلا وأ مامإلا رصق نإف ؤشهتعاط راثيإو

 ىلع بتكف ةيهاتعلا ابا سبح ديشرلا نع يكحو . ابقاعم اهيلعو ،اذخاؤم

 : ارعش بابلا طئاح

 مولظلا وه ءيسملا لاز امو مؤل ملظلا نإ هللاو امأ

 موصخلا عمتجت هللا دنعو يضمن نيدلا موي نايد ىلإ

 هلحتساف ةيهاتعلا ابأ رضحأو اديدش ءاكب ىكبف ديشرلا ربخأف
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 .هقلطأو رانيد فلأ هل بهوو

 لاقو . قحلل هبصنو 0٠ قلخلل هعضو ي ذلا هللا نازيم لدعلا نأ ملعا

 . "! ءامحرلا هدابع نم هللا محري امنإ " : (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا

 ينرمأ امك ، سانلا ةارادمب ينرمأ هللا نإ " : (ملسو هيلع هللا ىلص) لاقو

 . " ضنارفلا ةماقاب

 8 ةرثعلا ليقيو { ةلزلا رفغي نم : ةثالث ناوخإلا ريخ نأ 0 ملعاو

 . ةبوتلا لبقيو

 هسفن هضعبب نوصيو .دمحلا هلام ضعبب بستكي نأ لقاعلل يغبنيو

 . ةلأسملا نع

 .ركفلا ليوط 0يأرلا ديدش شأجلا تباث نوكي نأ مامإلل يغبنيو
 ابصان .ةعيدخلا قرطب افراع ةمهلا قداص ؤرظنلا نسح ؛زرحتلا ديدش

 لاق دقف ،ركملاو عدخلا بصانم عضو يف هراهن هليل اركفم ،ليحلل هسفن

 نب يلع لاقو 0 " ةعدخ برحلا " : (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر
 ةدعلاو ددعلا نم ماشلا له أ نم مهيلع درو نم ةرثكب هوفوخ دقو بلاط يبأ

 طقس مأ توملا ىلع تطقسأ يلابأ ام هللاو كيننوفوخت توملابأ :لاقف

 ديلولا نب ملسم برحلا يف اهيبشت سانلا نسحأ نمو 0 يلع توملا
 :ارعش ديزي نبال هلوق يف يراصنألا

 دوملجب دوملج فذقي ليسلاك اهتدع لاثمأ يف ةينملا ىقلي

 دوجلا ةياغ ىصقأ سفنلاب دولاو اهب داوجلا نض نإ سفنلاب دوجي

 : ايداع نب لأومسلا لاقو

٢ ١٥



 ليتق تام ثيح انم لظ الو هفنأ فتح ديس انم تام امو

 ليست فويسلا ريغ ىلع سيلو انسوفن ةابضلا دح ىلع ليست

 : هريغ لاقو

 دوج نم سفنلل سفنلا دوج دعب امو اهب داوجلا نض نإ سفنلاب دوجن

 ۔هرجأ لثم هل ناك هللا ليبس يف داهجلا ىلع الجر ضرح نم ليقو
 ىلع لضفت دق همسا زع هللا نإف اهبر تالاسر غلب نم باوث لثم هللا هاتآو

 لزجأو .همعن مهيلع غبسأو ‘هتمحرو هفطلب مهيلع نتماو ‘هتمحرب هدابع

 مهبولق يف ىقلأف ،ةنطفلا ضماوغو ‘ةمكحلاب اموق صخو ‘همسق مهيدل

 اوقطنو 0©قحلا اورصبأف ‘سانلا نم ريثك ىلع مهلضفو ؤسابتقالا رون

 لهأ مهيلإ ضغبو ،ربكلاو ةيمحلا نم مهبولق يف ام هللا بهذأف قدصلاب

 هللا لضف كلذ ،مهيلع هب لضفت الضفو .مهيلإ هنم اعينص .رفكلاو ةيلهاجلا
 .هتوعدو هليبس اوماقأو ‘ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي
 هيبن ةنس ىلإ اوعدو ؛هللا ليبس يف اودهاجو ‘هتلدأو هنيهارب اوحضوأو

 ملظلا لهأ ةكوش اومصقو ‘قافنلاو رفكلا خوفاي اوخدشو .هليلخو
 ةقئاش سفنأو ،ةقنان جهمو .ةرهاس نويعو ةرباص بولقب ،قاقشلاو

 نيذلا ةملكو ايلعلا يه هللا ةملك نإ الأ مهتجح رهظأو .مهتملك هللا ىلعاف

 . ميكح زيزع هللاو ىلفسلا يه اورفك

 لضفلا يف بغرو ،لئاسولا بلطو ،لئاضفلا دارأ نمل يغبني اممو

 حلصيو ‘هتينو هسفن صلخي نأ ،دانعلاو ملظلا لهأ ةكوش رسكو .،داهجلاو
 اَهْنأ اي » : ىلاعت هللا لاق .هداهج قح هللا يف دهاجيو .هتينالعو هتريرس
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 سنبو مَنَهَج ْمُهاَواَمَو مهيلع ظلغاو نيقفاتُملاَو رافكلا دهاج يبنلا

 . ") ه ريصملا

 : ديعس نب دشار مامإلا نع تيب

 هبراقت ةاتف وأ يذغي ءادغ همه ناك نم فورعملا بسكي ىتم

 . هورصناف هرصن ىلع متردقو الجر متيأر نإ 0 سانلا اهيأ

 مئنأو اوثزخئ الو اولهث الو » 0 (") 4 هرصني نم هللا نرصنينو »

 نأ مئْبيسَح مأ » : (لجو زع) هللا لاقو 0 () « نينمؤم مثنك نإ نولغألا
 ءاتسابلا ُمُهْثَنَم مكلبق نم اولخ نيذلا لثَم مُكِتاَي اًملَو ةنجلا اولخنت

 الأ هنلا رصت ىتم هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا لوفّي ىئَح اولزلزو ءارضلاو
 الق هَءاَيِلْوا فوخي ناطشلا مكلذ امنإ » : لاقو } () 4 بيرق هللا رصت نإ
 .(ُ)« نينمُم مئنك نإ نوفاخو مُهواخت

 : بوبجم نب دمحم خيشلل تومرضح يف نيملسملا حدم

 ىلإ هتريس رمأ نم هللا همحر بوبحم نب دمحم خيشلا مالك نمو

 :تومرضح

 مكتجح حلفأو }مكتمعن مكيلإ درو 0 مكنيد ىوقو 0 مكتملك هللا زعأ
 .مكلامعأ ركشو ؛مكلاقم قدصو ؛مكلاجر قحلا ىلع رثكو 0 مكلاومأ ىرثأو
 ةنس مكب ايحأو ،قوقحلا مكاطعأو 0قوتفلا مكب هللا قترو ؤ.مكلامآ يضرو

 . ٢١٤ : ةرقبلا ةروس ( ٤(

 ١٧٥ : نلرمع لآ ةروس ) ( ٥
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 مكعم هللا ناك ،قورملاو ةنتفلا يوذ مكب دمخأو ؤ‘قودصملا قداصلا

 مكب ىوادو ،ءادعألا مكب هللا عفدو ،هل مكلعجو مكل ناكو ؛هعم مكلعجو

 ىوقو .مكرصن زعأو ،مكرتس هللا مادأ ،ىدهلا لبس مكب حضوو .ءاودألا

 مكب ىلجو ‘ماحرألا مكل لصوو ؛مالسإلا مكب نكمو .مكبويع رهطو .مكبولق

 . مكرزو عضوو ،مكرزأ هللا دش ؛مالظلا

 ،تاعورلا مكب هللا نكسو ،عدبلا مكب افطأو .عرشلا مكب هللا رانأ

 مكارأ الو ‘ءامعلا مكب لجو ثءامدلا مكب هللا نقحو ،تاعزفلا مكب بهذأو

 ىوقو مكردق عفرو ؛مكرمأ هللا دمحو ،اودع مكب تمش الو 0 اءوس هللا

 انلحأو ،كلاهملا لحمو ‘كلاسملا راوج مكذاعأو ،مكركش ركشو ؛مكربص

 نيقيدصلاو نييبنلا عم ‘مايخلا كلت يف روحلا عمو ؛مالسلا راد مكايإو

 كيلم دنع قدص دعقم يف .‘اقيفر كنلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو

 عيمجو مكلو انل كلذ لعفو ‘اميلع هللاب ىفكو هللا نم لضفلا كلذ ؤردتقم
 مكنادعاب هللا ركمو ‘نيملاعلا بر اي نيمآ نيمآ اوناك امنيأ نيملسملا

 كلذ لعفو ‘نورعشي ال ثيح نم مهدعاوق ىتأو شنيتملا هديكب مهداكو
 بيرق عيمس انبر نإ اوناك ثيح نيملسملا ءادعأو مكنادعأو انئادعاب

 ،بآملا نسحو ،باوثلا ليزج ىلإ مكايإو انغلبي نأ هللا لأسن ‘بيجم
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
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 : نماثلا ركذلا

 دئاكمو نسحلا كولسلاو نزحلاو حرفلا يف

 عجول ءاودو ماظعلا رسكل ةيودألا نم ءيشو ءاسنلا

 ممصل ءاودو ،نيعلاو نذألا نيب قرع يذلا عداخلا

 يف رانلا قرحلو ،نيعلا يف ءاملا حردلو ،نينذألا
 عجول ةيودأو ،مفلا تاروخبو ،ةثللا عجولو ؤمفلا
 ۔.توصلا نسحلو بلقلا يوقت امم ةيودأو نانسلا

 ءاودلا برشلو ءاسنلا ةقفنو ،ناسناإلا نمسي اممو

 0ةءابلا يوقت يتلا ةيودأو كلذل ماكحأو لمحلا حرطل

 مامت عم ‘هحرط ىلع نيعي اممو ،محرلا قييضتلو
 اهلعب تعقاو ىتلا ةأرملا ةصق

 : نسحلا كولسلاو نزحلاو حرفلا
 بلاغلا امو ،مغلاو حرفلا نع ءاربغلا اذ يخأ تلأس :هلل ريقفلا لاق

 وذ لاقف ؤاطخلا ةفاخم باوجلا يف ركفي ةعاس فقو هتيأرف ش؟امهنم

 التق امهتياغ ىلإ ايهتنا اذإف ؤريثك ريسفت امهلف مغلاو حرفلا امأ :ءاربغلا

 يف ايندلا هللا هارأ مث نويعلا ىمعأ دولوم دلو اذإ الثم اامهبحاص كلذب

 نإ مغلا كلذكو ،هتعاس يف حرفلا نم تومي نأ هيلع فاخي امم هنإف هبابش
 نأ هيلع فاخي هنإف هيلع بهاذ هنأ اريثك هبحي ناك امم ءيش نع ربخأ

 ةعاس لك يفو ،موي لك يف نزحلا بقع ثدحي حرفلاو ‘همغ نم تومي
 هنمو ‘يفخ قيقد هنم نكل دسجلا يف حورلا تلاز ام ةظحل لك يفو

١٥٠٦ 

 



 هلقعب ءيش يف ركف نم لك نأل ناسنإلا هحرش ىلإ جاتحي ال يهب رهاظ

 دحا اهب ينربخأ ةصقب كل تآ انأو ،نانورقم نزحلاو حرفلا هرظني هنإف

 ناوعأ نم لجر اذه :لاق نسحلا كولسلاو نزحلاو حرفلا يف ناوخإلا
 ردق هل ناكو نادلبلاو لزانملا يف سانلا ىلع () طوحي ناك ناطلسلا

 نوعفري ءارمألا ناب كش الو ناسل لكب مهسلاجم يف سانلا هوركذي ميظع

 قلخلا ترظن نإ كيفكت انهو ،ناسللا عومسم نوكي نأ دارأ نمل ناسنإ لك
 الف ،راربألا ءاملعلا ةقلح يف دعقو لجرلا اذه لبقأ مث ،نايبلاو ةراشإلا نع

 يتأت كولملا ىلإ رظن امل هسفن رقحتساف شرايخذلا ءايقتألا نم دحأ هملك

 نم :هبلق يف لاقو ؤةئنيضملا سومشلاو ،ةرينملا رودبلا كلتل عضختو

 .منهج ران يف هب راهناق راه فرج ىلع ىشم

 نإ سانلا اهيأ :مهركذي يذلا لاقو ،رثألا نم ملاعلا ةءارق عمس مث

 نكف ؤملظملا ليللا عطقك وأ لبإلا كرابمك ةربابجلا باوبأ ىلع نتفلا

 يتلا كلاهملا ضعب يف قلزت نأ ‘كلاعفأو كلاقم دنع كيدهب ابنتجم ادهتجم
 ةعاسلا موقت الو ‘هللا ةيصعم بكتري نأ دحأل سيلو هللا دنع اهب كلهي

 ةنوخ ءانمأو .ةرجف ءافرعو .ةبذك ءارزوو .ةملظ ءارمأ هللا ثعبي ىتح

 اميس مهاميس ‘ةملظلا دوهيلا كوهت نوكوهتيو نوهقفتي .}ةقسف ءارقو

 .يراوضلا بانذلا بولق مهبولقو .رابحألا

 رشحي " : لاق (ملسو هيلع هنلا ىلص) يبنلا نأ ركذي رباج ناكو
 ىلإ ةاود ةدمب مهملظ ىلع وأ ملقلا يربب مهناعأ نمو مهناوعأو ةملظلا

 مقتنأ انأ الإ هلإ ال هللا انأ ينإ : هبتك نم ءيش يف ىلاعت هللا لاقو 0 " رانلا

 . ةه زنلل يشمي : ي ] ) ( ١
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 . هدعب اعيمج امهنم مقتنا مث ملاظلاب ملاظلا نم

 . ءاسنلا دناكم

 نمم ةلالدب هلدف ةيرق ةلالد ىلإ رابجلا هربج لجر نع انل يكحو

 لهأ عيمجل نماض لادلا اذهف رابجلا اهكلهاف لجرلا اهب هعنصي امم اهيف
 مهرثكي الو ،ةربابجلل ةناعإلا زوجت الو سسفنألاو لاومألا نم ةيرقلا كلت

 يف مهبوكرل اهوربج يذلا باودلا ىلع بكري نأ دحأل زوجي الو ،هسفنب

 ماعطلا نم ناسنإلا لكأي الو ،ةربابجلا رمأب ةمدخلل اهذخأي الو مهتريس
 نم اذهو سانلا لاومأ اولكأيل نادلبلا ىلع مهريظحت نم ةملظلا لعج يذلا

 .كلذب مهسفن ةبيط هعم حصت نإ الإ مارح تحسلاو ،تحسلا

 زئاجف ةربابجلا تويب نم جرخي يذلا ماعطلا نم لكأي يذلا امأو

 مالكلا اذه لجرلا عمس املف نورخآ هنع هزنتو نيملسملا ضعب لوق ىلع

 هلعفو هلوقو هديب هبسك امو هنيد رمأ نع ةفرعملا لهأ لأسو ؤهبلق عشخ

 تروزاو هسفن مالف ،دوقلاو مثإلاو موزللا هيلع اوبجوأف .ةربابجلا ةناعإل

 نإ :هل ليقف هوضبقف ،موللا نم هسفن اهب لتقيل ةديدح ذخاف .ايندلا هيلع

 مث .ريصملا سنبو منهج هاوأمف ببسب وأ مسب وأ ةديدحب هسفن لتق نم
 يف تنأ :هل ليقف ؟يايندو ينيدل ةمالسلا هيف يذلا يأرلا ام :مهل لاق

 . رسع يف :مهل لاق ؟رسع يف مأ رسي

 اميف هيلع بجو ام ءادأو ،اهطورش عيمجب هللا ىلإ ةبوتلاف :هل ليق

 هعسي ال امم ناكو كلذ نع زجع امو دابعلا نيبو هنيب امو هللا نيبو هنيب
 . رسعب سيل رسي هللا نيدو ،لدعلا هجولاب هب يصويف هءادأ الإ

 يف دهتجاو ؛هبر ةمحرب حرفلا لخدو .4 هبلق نم مهلا لازف : لاق
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 فلأ هآرو لجر عم اموي لخد ىتح ناوخإلا ةلصاومو ةدابعلاو لاؤسلا

 ناطلسلا ةأرما هفيلأت نع تعمسف ‘لاجرلا ديكو ءاسنلا ديك يف ابتك

 ماعطلا لكأب هرمأ يعادلا هب لصو املف &نصحلا نم اهماقم ىلإ هتعدو

 ناطلسلا ةأرما تحاصف همف يف اهعفرو ةمقل ذخأو ماعطلا ىلإ هدي دمف

 مهتدانف هولتقيل ركسعلاو مدخلا هيلإ اولبقاف ؤ©سابللا نم ةيراع يهو هيلع
 قبطف هقلح يف امظع غاسأ دق هتيأر الهم :مهل تلاقو باجح ءارو نم

 نم لك :هل تلاقو عوجرلاب مهترمأف .انتيب يف توملا نم هيلع تفخو
 نم اهجرخي نأ ردق الو هقلح يف يتلا ةمقللا عرجي نأ قطي ملف ماعطلا

 .عزفلاو فوخلا

 :لاق 0؟اهتدهاش يتلا ةصقلا هذه لثم كباتك يف له :هل تلاق مث

 ديك يف اهفلأ يتلا هبتك قيزمتب هترمأ مث ،ًادحا تعمس الو يعم سيل

 مالسلا هيلع حون لثم ايندلا يف تشع ول :هل تلاقو ،نهركمو ءاسنلا

 نكةْيَك نإ » : هللا باتك كلذب دهاشو .ائيش تغلب امل ءاسنلا ديك يف تفلأو

 اهلوق عمس املف . (" افيعتض ناك ناطشلا ةيَك نإ » . () 4 ٌميظَع
 نع هتلأسو ،بتكلا قزم هتيارو اعرسم يلإ عجرف جورخلاب اهنذاتسا
 هتيحاو ةظحل يف هتلتق نهرمأ نم اذهف ‘هيلع ىرج ام يلع صقف هربخ

 .ةيناث ةظحل يف
 : رسكلا ءاود

 ترظنو لفاوقلا تبحصف ىرقلا ضعب ىلإ رفاسأ نأ تدمع :لاق مث

 هللاب ةثاغتسالاب تدانف اهب اورجفي نأ اومهف ةأرما اوبسك ةادبلا ىلإ

 )١( فسوي ةروس : ٢٨ .

 )!( ءاسنلا ةروس : ٧٦ .
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 ناكو ،اعرسم مهيلإ تدصقو ،يفيس تبذجو .يسفن تمزلف نيملسملابو

 ينومركاف ناطلسلا ةبراقم يف ينوأر ببسب مهدنع نم ةفرعمو ظح يل

 راهنلا فاصتنا يف سانلا عم انلقأو .ةأرملا ينتبحصف .ێاهليبس اولخو اهب

 اهب تحاطف اهتوقل اهرامث نم ينحت ةأرملا تعلطف .راجشألا لالظ تحت

 .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :تلقف ،ةرزتغم رنب يف ةرجشلا نم ةيلع

 باحصأ تيدانو قرغلا نع ةأرملا تضبقو رنبلا ىلإ تدمعف

 نيعمجأ اهجارخإل لابحلاب انيلع اوبثوو نيعرسم اندنع اولصوف ةلفاقلا

 قوف لمحت نأ قيطت ال عالضألا ةرسكنم اهتيأر رنبلا نم اهتصلخ املف

 تنأ :اهل تلقف ‘لجر يعم سيل :تلاق }؟لعب كل له :اهل تلقف ،باكرلا

 كلعل نكلو ‘انيلع كمسج رهظي نأ انل زوجي الو ةرورض يف ةعاسلا

 لقأ ىلع نوكي كقحو ،كترورض لاحل كب ينجوزيل باحصلا دحأ يرمات
 نيملسملا عم زئاج اذهو 0نيدلا يسفن لمحأ قيطأ ال ينأل جيوزتلا زاوج

 ىلع اودعقف ،ةيعاد ةجاحلاو نيدلا يف اهتمالس بلطل ترمأو تحمسف

 اهل تلعجو ‘تناك ام ىلع اهتددرف يدياب اهعالضأ تعمجو .حاكنلا ةدقع

 مث .امهلوح نم ناك امو عالضألا هب تنهدو نانشألا تذخأو ؤادومخ

 لبج نم هب ىتؤي هلصأو نيراطعلا عم عابي وهو دبيص بارت نم اهتيقس

 .ماشلا ضرأ نم دبيص

 ىتح رانلا ىلع هلعجي مث نمس يف هلعجيو يايموملا ذخؤي رسكللو

 لمعتسي نم مهنمو .رتفي امدعب هبرشيو نمسلا يف يايموملا بوذي

 رسكلاو علخلاو ةيمغلبلا ماروألا نم عفني للحم فيطل هنأل يايموملا
 عادصلا نم عفنيو شاجزمو ابرش ةوقللاو جلافلاو ةبرضلاو ةطقسلاو
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 برشيو شوجنزرملا ءامب هنم طعسيو ‘راودلاو عرصلاو رابلا ةقيقشلاو
 نم مدلا ثفن عفنيو ضيسرافلا ريعشلا خيبطب ناسللا لقثل اطاريق هنم

 برو نيجنكسب هنم طاريق نزو قلحلا عجوو قانخلا نم عفنيو .ةنرلا
 عفني هنم طاريقو ،ريعشلا ءامو بانعلا ءامب لاعسلل خوطل عفنيو ترتلا

 ۔سقركلا رزب خيبطب قاوفلا نم عفني هنم ةبحو ،نومكلا ءامب ناقفخلا نم

 طاريق وأ هنم نيتبح نزوو شةناثملا حورق نم عفني بيلح نبلب هنم طاريقو

 عضوم ىلع هلثم لعجيو ثلثم وأ فرص بارشب برقعلا عسل نم عفني

 ةوق يف ندعم وهو ةثلاثلا ةجردلا يف سباي راح وهو نمسب ةعسلل
 .تفزلا

 : عداخلا عجول ءاود

 تبرضف كلذب ارورس تددزا ةأرملا نساحم ترظن امل :لجرلا لاق

 لوذخلا نم تدلو مث ةميظعلا دناكملاب رشع سماخلا مكحف اهلبق نم لمرلا

 سماخلا لكشلاو وه هنم تدلو مث 0 اجزتمم لكشلا جرخف الكش عباسلاو

 مث ،حارفألاب ةدشلا دعب ريخلاب تلءافتف }ادعس لكشلا جرخف الكش رشع

 نيعلا ىلإ نذألا ىلعأ نم ()عداخلا ىلع يذلا قرعلا يف ملأ لزن اهب تيار

 يفاص رابصلا رمت ءامو درولا ءامو نيلدنصلاو نويفألا اهل تذخاف

 هتلعجو نيلدنصلا هب تنجع مث نويفلا تسرمو سرم ريغ نم لولصم

 عم سأرلا عجو ببسب ممص اهب لزن مث ، كلذ نم هللا اهأربأف ملألا ىلع

 مهس اهلمع ةفصو ةلماكلا ضيبلا ىولح اهل تلمعف رنبلا يف اهطوقس

 يف هصيقنت ةفصو صقنملا نمس مهسو ضيبلا ةرفص مهسو جولبلا ركس

 ( ١ ) ١ دخلا : ي .
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 نيحط نيجع هجراخ نم هيلع خليو ريغص عرق ورج ذخؤي فصولا اذه

 رصعيو نيجعلا هنم خسفي مث اهجوضن ردقب رونتلا يف لعجي مث ريعشلا
 هب صقني عرقلا ءام مث ،بوثب لصيو ىفصيو هعمجأب عرقلاو ورجلا ءام
 بل نم مهس فصنو ركسلاو ضيبلا هيلع مرا هنم ءاملا بهذ اذإف نمسلا
 هيلع لعجا مت ةفيفخ ران ىلع كارحمب هكرح مث ‘معانلا قوحسملا زوللا

 قلط هتيأر اذإ هجاضن ةمالع نمو جضني ىتح هيف هلعجاو ليهو درو ءام

 .فشي ال ءاعو يف هتعاس نم هلزنأو هردحا ءاعولا نم اليلق

 اهلكأ رثك نكلو اهعمس اهيلإ هللا در ىولحلا هذه اهتمعطأ املف :لاق

 .ءاملا حرد اهنيعب لزنف جاجدلا قرم نم

 : نيعلا يف ءاملا حردل ءاود

 ةتالت ذخؤيف ءام وأ ةواشغ وأ اضايب نيعلا يف ثدح نإ :ةفص

 ءام هيلع ديعأ سبي املك تارم عبس نوميل ءامب ىلغيو نايتوت ليقاثم

 صاصر لاقثم هيلإ فاضي مث هاومأ ةعبس هل قفتي ىتح هرمغي امم رخآ

 جيليلهأ ليقاثم ةثالثو نارفعز لاقثمو خسار لاقثمو بارغلا ةرارمو دوسأ

 حلم نيتبح نزوو ضيبأ لفلف نيتبح نزوو يرطقسا ربص لاقثمو رفصأ

 انامز هنم لحتكيو امعان اقد ةبيثملا ءامب عيمجلا قدي رم لاقثمو يشيرع

 رهوج يوقيو رصبلا دحيو ةعمدلا عفنيو نيعلا نم ضايبلا بهذي هنإف
 . ىلاعت هللا نذإب نيعلا يف ثداحلا ءاملا همكيو نيعلا

 نيب ةظيلغ ةبوطر سأرلا نم ردحنت اهنإف :هلوزن ةفرعم كاهو

 ديلجلا رجحتيف ةقدحلا هجو يف دمجيف ينرقلا باجحلا نيبو ةينيعلا ةقبطلا

 ةيادبلا يف هجالع يغبني الو رصبلا عنتميف جراخلا رونلاب راصبألا نيبو هب
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 هبش كلذ هباصأ نمل ضرعي ام هنمف تامالع هلو ،مكحتسا اذإ نكل حدقلاب

 رعشلا لثم ضرعي ام هنمو ،بابذلاو قبلا لثم ضرعي ام هنمو باحسلا

 اذإف اعون رشع ىدحإ وهو تضقنا اذإ بكاوكلا عاعش لثم ىري مهضعبو

 حرد نم ال سبي نم نوكي دق رهشأ ةتس ىلإ نيعلا ىمعت ملو كلذ ىأر

 نايقتلي سأرلا مدقم يف قورع امهو ناقرعلا مسواف كلذب أدبأو ءاملا

 همزلو البح ناسنإلا ذخأ اذإف عباصأ ثالث ردقب ةهبجلا ىلعأ امهو امهيلع

 امهعامتجا عمو نرق لك يف ةهبجلا ىلعأ قورعلا ترهظ هتبقر يف

 ةرارم ذخؤي لحكلل مث ؛اعطقني ىتح ايفاش امسو ناكملا كلذ يف امهمسوي

 متعلا غمصو رصم ركسو لصبلا ءامو ةبيثتملا ءامو تيزلا لحو بارغلا

 ثالث ردقب لحكلا دعب فقيو اهنم لحتكيو ةيودألا عمجت مث نارفعزلاو
 .ةريثك ةقرحو عذل دجي هنأل تاعاس

 اهيلع اهرصب عجرف ةأرملل ءاودلا اذه تعنص : لجرلا اذه انل لاق

 .تاحولملاو تاضومحلا لكأ نع اهتعنم :لاق نكلو

 دوسأ سيت ةرارم اهل تذخأو ةرفظلا قرع اهنيع يف تدجو :لاق
 ةرارملا هذه نأل عطقناف اهنم اهنيع تالمأف حبذ ام دعب ةراح يهو كلاح

 .برجم هنأ بتكلا يف ليق اذهو ديدحلا مادختسا نودب ةرفضلا قرع عطقت

 : نانسألاو ةثللاو مفلا ضارمأل ةيودأ

 رغرغت نأ اهترمأف قالسلا هبش وهو رانلا قرح اهمفب لزن مث
 . ارارم لخلاب

 ةنفع ةدساف ةبوطر كلذ ببسو ةنتنم تاروخب اهمف نم حاف مت
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 لسع امهيلع تلعجو امعان اقحس امهتقحسو لفنرقلاو موتلا اهل تذخأف

 .مايأ ةثالث ماعطلا لبق هتلكأو لحنلا

 بطشأ تلعجو اسوم تذخأف اهتتلو اهسورض تنفع ا ذه دعب نكلو

 هتلعجو احلمو الح تذخأ مث اهنطابو اهرهاظ سارضألا رومعو ةثللا هب

 ةنطق اهيف تلعجو ةبطح تذخأو راف ىتح اليلق هتكرحو رانلا ىلع

 ةرم دعب ةرم ءاودلا اهيلإ تدواعو ةتللا هب تدمكو لحلا يف اهتسمغو

 .رومعلا ضيبت ىتح

 هب كوستيو خوخلا ذخأيف مد همف رومع نم جورخب ىلتبا نم ليق
 .سارضألا نم دودلا لتقيو مدلا عطقي هنإف

 .ىربي هنإف مايأ ةعبس ىلإ أرارم لعبتلا لكؤي سارضألا عجولو

 ديدش زوللاو زوجلاو ‘تعفن تغضم اذإ اقليلخلا سارضاألا عجولو

 لتقيو ،اهنابرض نكسيو نانسألا لك نم عفني راكنتلاو }هلثم حلملاو ؤعفنلا

 ةدوربلا نم نناكلا سرضلا عجول ديج لدرخلاو .اهيف نماكلا دودلا
 نانسألا عجول نكسم هيوشمو هخيبط موثلاو ؤهلثم لفلفلاو ةبوطرلاو

 يف عضوو لخلا يف قحس اذإ ربحلاو شةبوطرلاو ةدوربلا ةضراعلا

 ىلع نينذألا ىلعأ ةماجحلاو ،اهعجو نكس سرضلا نم لكآتملا عضوملا
 .نانسألا عجو نم عفنت عداخلا

 : نَّمستو بلقلا ىوقت ىتلا ةيودألا

 (زينوشلا)ءعادوسلا ةبحلاو ،ادج بلقلا يوقي لفنرقلا نأ تدجوو

 ةرقرقلا ليزتو ةدعملا يف ةدرابلا حايرلا للحتو هنيلتو توصلا يفصت
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 .ماضهنالا ةريسعلا ةمعطألاو ةظيلغلا ةبوطرلا نم ةدلوتملا اهيف ةضراعلا

 اهتضراع يتلا للعلا ةرثك نم ًالازه ةأرملا يف تيأر :لجرلا لاق

 تبتكف اهتوق هللا درف ،اهنمسأف اهتيقسو نمسلاو بنرألا ةحفنأ اهل تذخأف
 تأر امل تنأتو تبأف اهيلع لوخدلا تدرأو اهقاروأ يه تذخأو اهقادص

 ةدوملا راهظإو ةفطالملاب اهتنجف ترهظ دق بيشلا منالع يمسج يف

 ينتأرق اهيلع تلخدو 0 رذع اهل تيلخ الف ةوادعلاو ضغبلا يلإ ترهظأف

 :تلاقف عامجلا يف ةعجارملا ىلع تردق الو لازنإلا بيرق ةءابلا فيعض

 ترردتساو يتجهم تبذعو يتوهش تبهلأو يمحر ران تلعشأ كليو

 :ارعش تلاقف يلهأ نع ينتدعبأو يرهم تصقنأو يتملغ

 منان وهو ًامنان ينم ظقوتو نكاس وهو انكاس ينم كرحت

 كمحري هللا هللا :تلقف كتمعن فعضأو كتروص حبقأ ام :تلاق مث

 يف ءاج امك مالكلا يناعمب اهل ترهظأو ‘ليزجلا ءاطعلا ينم كلو شلا

 ركنأف هتيراجب هتأرما هتمهتا نيح يراصتخلا ةحاور نب هللادبع نع ربخلا

 نإف نآرقلا أرقاف كتيراج تعماج الو تلعف نكت مل نإ هل تلاقف اهرمأ

 :ارعش لاقف أرقي ال بنجلا

 انيرفاكلا ىوثم رانلا نأو قحهللادعو نأب تدهش

 انيملاعلا بر شرعلا قوفو فاط شرعلا تحت ءاملا نأو

 :هريغ هلو

 عطاس حبصلا نم قورعم قشنا امك هباتك ولتي هللا لوسر انيفو
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 عجاضملا نيكرشملاب تلبقتسا اذإ هشارف نع هبنج يفاجي تيبي

 ٠ ءاسنلا ةقفن يف

 هتقدصق ،يرصب تبذكو هللاب تنمآ :تلاق همالك تعمس املف :لاق

 اهبلق يف لخدي ملو ،اقدص يمالك ذخأت مل يعم يتلا ةأرملا امأو ؤهتأرما

 اوءاجف ةيفخ افيرعت اهلهأ ىلإ بتكي نأ هترمأو ملعملا ىلإ تراس مث }اعمط

 دنع ينم اوكشو ،مهراد ىلإ اهب اودصقو يتيب نم اهوذخأو اهدنع اهيلإ

 عرشلا رمأ ىلإ لص كنأ مهمكاح فيرعت يعم لصوف شمهماكحو مهنارمأ

 فيجر يبلقبو مهعم تلصوف ‘فيعضلاو يوقلا نيب ىواس يذلا فيرشلا

 .ريزغ قحلا نإف ريرغ اي فخت ال :يل لاقو مكاحلا يلإ لبقاف ؤفيهلو
 اهمقس يف اهل تلق دق اهقادص لبق نم ريصقتلا كنم وكشت كتأرما تلصوف

 اولصفيو انرضحمب اهؤايلوأ نآلاو .رارضإلا لاحل كل تحمسف ريقف كنأب
 هللا فلكي الو ،اهليبس يلخف الإو تردق نإ اهتامع قادص ىلع اهقادص

 جيوزتلا امأ :مكاحلا لاقف ،يرقفو يرذعب هتربخأف :لاق اهعسو الإ اسفن

 لجرلا عابف :لاق ‘كيلع ةمزال ةقفنلا قادصلا نم دب ال نكلو ،تباث وهف

 اهرمأو . رهشل ةضيرف مكاحلا اهل ضرفو ؛هنمث مكاحلا هاطعأو هفيس
 يف اننيب فصني هدلب يف دحأ سيل :تلاقف ،يتيبو يدلبل عجرت نأ مكاحلا
 يهف لبقملا رهشلا يف اهتقفن نع تزجع نإ :مكاحلا هل لاق }لبقملا رهشلا
 يهف لبقملا رهشلا يف يلع يه ضرت مل نإ معن :لاق ‘كتبقر نم قلاط

 .اهنايلوا تيب ىلإ ةأرملا تدصق مث 6قلاط
 : لمحلا حرطل ةيودأو ضاهجإلا ةبوقع

 يهو ءاود تبرش اهنأب هتجوز نم ىكشو مكاحلا عم لجر ءاج مث
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 ءاود تبرش نإو ،كلذ يف اهيلع ءيش الف اهنطب يف ام تحرطف ىلبح
 نإ كلذكو .اهتلقاع ىلع اطخلاو ةيدلا اهيلعف سانلا عم فورعمب سيل
 ةيدلاف اهدلو حرط ديرت ءاود تبرش نإو ،اضيأ اذه ىلعف ءاود اهنبا تقس

 نإو .ةلقاعلا ىلع وهف ءافشلل هنأ فرعي امم ءاودلا كلذ ناك اذإو .اهيلع

 نود اهلام يف اهيلع وهف اهدلو حرط كلذب تدارأو فرعيال امم ناك

 ملعت ال يهو ءافشلا تدارأ امنإ اهنأ الإ فرعي ال ءاود تبرش نإو .ةلقاعلا

 ديرت فرعي ال ءاود تبرش تناك نإو ،اهيلع عيش الف تقلأف لماح اهنأ

 نإو ءاهلمحب تملع دق تناك اذإ اهتلقاع ىلع اطخ وهف تقلأف ءافشلا كلذب

 جرخ نإو ‘هعم اهل ءيش الو هتترول هتيدف تام مث ايح ناكو ةيدلا تحص
 نم يدنع حص ال هنأل ؛مكح ال ىوتف ينم اذهو ،ةمأ وأ دبع ةرفغف اتيم

 ةأرملا هتقلأ امم ةحيحص ةداهش يعم تحص الو ءاودلا ةفرعمب دوهشلا

 .لمحلا نم

 هذه نيأ نم مكاحلا اهيأ :هل تلق مالكلا اذه تعمس امل :لجرلا لاق

 .اهبلطاف اهدجت عرشلا نايب نم :لاق 0؟اهتظفح لئاسملا

 ةيودألا :لاق ،؟اهلمح ةأرملا هب يقلت يتلا ةيودألا امو :هل تلق

 ردأو ةنجألا لتق اقوحسم هقرو ةأرملا هب تلمحت نإ ناحيرلا اهلوأ ةريثك

 نإو شاعيرس جرخأو اهدلو تام ةأرملا هب رخب نإ ةيحلا خلس كلذكو .مالا

 اهتعاس نم تدلو شغلا نم اصلاخ نارفعز نيمهرد نزو ةأرملا تبرش

 هنم تبرش اذإ ةأرملاو ،ءاهنم سايإلا عم الإ اهل لمعتسي ال نارفعزلا نكلو

 محرلا مف نيليو ،نينجلا طقسيو ،نطبلا نم ناديدلا لتق نيطاريق نزو
 ثمطلا ردأ باذشلا ةراصع عم ةأرملا هتلمتحا اذإو ددسلا حتفيو لمدنملا
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 .ةعرسب نينجلا جرخأو

 نم حوفي يتلا ةأرملا هتلمتحاو سآلا ءامب نجعو رملا قحس اذإو

 نذألا يف رطقو رمخ لخ يف رملا بيذأ اذإو ءاهنع لاز ةنتن ةحئار اهجرف

 تيزب رملا نجع اذإو ،اهددس نم عفنو اهيف نابرضلا نم عفنو اهاقن

 ىلع كلذ مادام ءاش ام عماجي هنإف ىنميلا لجرلا ماهبإ هب ىلطو نيطسلق
 .هماهبإ

 دازو ةميظع ةوهش روث هنم لكأو لسعلا عم رزجلا ءام خبط اذإو

 كلذكو ةريثك هابلا يف ةعفنم هل يوشملا رزجلاو كرهظلا ىوقو ينملا يف
 .هابلا جيه هيحاونو ليلحإلا هب يلطو نهدلاب فيدو لدرخلا بح قحس نإ

 يسفن يف تلقو اناريح انأ تيقبف مكاحلا سلجم نم ضهن هتيأر مث
 مكاحلا نم حوفي مالكلا اذه تعمس امل داوجألا نم ولخت ال ةدلبلا هذه نإ

 هللاو مومهملا بيرغلا برك هب حرفي هباطخ ذيذلو هلوق نم عمتسم نم مكف
 هذه يف يتنحم فيكو ةرخآلا يف الو ايندلا يف دابعلا لامعأ بيخي ال ىلاعت

 .تنعلا نع مسجلا رتسلو هلل هتلعجو ةأرملا

 ىلإ يناسحإو مكاحلا ىلإ يلوصوب دلبلا ناكس ينع اوعمس مث
 ،لاومألا نم يدي ةيلاخ ينوأر امل يلاح يف اورصق مهنأ الإ ةأرملا

 يف يأرلا ام سانلا اهيأ :رضح نمل تلقف ،لازهلاو فعضلا هب يمسجو

 نع يمسج هب ييحأو ،لايعلا ىلع هب قفنأ ىتح لالحلا توقلاب لاغتشالا
 اولوو مهنويعب اوزماغتي مهتيأرو ‘باوج مهنم حص الف ،لاجرلا ةلأسم

 .معطب ينومعطأ الو ؤملكم مهنم ينملكي ال اديحو تيقبو ؤمههوجوب ينع
 : نيتيبلا نيذه رعاشلا لوق نم تركذف
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 ءاثغلا ىقبو هلاجر دابو ءافولاو مركتلا بهذالا

 ءاوع اهل بانذلا لاثمأك سانأ ىلإ نامزلا ينملسأو

 : سنجلا ىوقت يتلا ةيودألا

 هتبجاف ،َيلع ملسو ناسنإ يعم لصو ىتح لالجلا مسا رركأ تمقف
 ةأرما كتعد دقو عيبر :لاق ،؟مالغ اي كمسا فيك :هل تلق ؤمالسلا درب
 انب دصقا :هل تلقف ،عيبرل ريرغاي اعيبر نكف اهتيب ىلإ ينبحصتل ةفيفع

 جرفلا نوكي نأ ىسعف ،عيبرلا لصق يفو ،عيبر رهش يف تنج دق ،عيبراي
 يف ينتعد يتلا ةأرملا ترظن مث .() عيشفلا لمحلا اذه نم .اعيرس ابيرق

 لصي هنإف فخت ال :تلاقو ،عيفر فيرش لزنم يف ينتلزنأو ،عيقبلا نسحأ

 ىتح ؛عيباسأ ةثالث ىلإ بولطملا غولب جاتحي نكلو ،عيفنلاو عيفشلا كيلإ

 .عيمسلا ميلعلا ةردقب غعيطملاو يصاعلا كل نهربأ

 ؟تدرأ ءيش يأل :اهل تلق ،؟ليخلا نم عيش كدنع له :يل لاق مث

 هيقلأ مث ،ةليلو اموي ربلا بحو لسعلا هيف لعجأو ءاملاب هكوسل :تلاق
 لعجا اذه دعب نمو ريبانزلا لحت باوبأ ىلع اهلعجأ مت ‘ريفاصعلا ريطل

 .(")ريماسملاو ليهلاو ،ريزابألا اهيلع

 اهيلع يشغ هتلكأ امهم :تلاقف ؟اهضبق يف ةليحلا امف :اهل تلق

 .اهجبذأل اهتيشغ نم قيفت ىتح نمسلاو نبللا اهيقسأ مث ،ءاهضبقأ يديأبو
 ةعاسلا مودعم اذه :اهل تلق ءاهحير كسفن يف دجت كنإف اهنم تلكأ نإف

 ربلا بح هب خبطو قحس اذإ رفصألا خينرزلا كلذ نم عفنأ :تلاقف يلع

 )١) ليقثلا : يأ .

 )!( لفنرقلا وهو 0 تاراهبلا دحا وه .
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 ردقي مل ةبح هنم لكأ ريط لكف ريطلل هرذبا مث بحلا جضنيو غرفتي نأ ىلإ
 هلكأ اذإف ةرونو خينرزب هخبطاو اسدع ذخأ نإو ،ديلاب هذخاتو ادبأ ريطي

 سأب ال :تلاقف دلبلا يف خينرزلا دجأ مل اهل لاقف ريطي ردقي مل ريطلا
 . سايقلا يف سانجأ ةيودألا

 هتقلأ مث ةرمخلا لخ يف هتلعجو ربلا قيقد نم تذخأ اهتيأرف : لاق
 اهب ةأرملا نأل رهظلا ةالص تقو ،ربغلا رويط هتلكاف ردسلا راجشأ تحت

 مث ،ركشأو دمحأ هللا مساب ريطلل اهحبذ دنع :تلاقو رهطلا نع ضيح
 رانب نهيلقت تلعجو .رفصلا ةيعوأ يف ال ردقلا يف ريزابألاو يه اهتقلأ

 زرألاو رقبلا بيلح نهيف تلعج مث .رمجلا ةريثك بهللا ةليلق ةفيفخ

 دعب ءاملا برش نع ينتهنو ‘ءاشعلا ةالص لبق ءاشعلاب تتأو ،لفلفملا

 ةطنحلا نم ةرومخملا زابخألا نم ءادفلاب يلإ تلبقأ مث ءاودلا لكأ

 نبللا ءاملا نع ينتطعأو ةيلسصلا ىولح عم ةيقنلا شقلا نم ةدرجملا

 دمحم ىلع لص مهللا :تلقف ىفصملا ضيبألا ركسلا عم غياسلا صلاخلا

 .سفنألا هبحتو ،ندبلا بصخي يذلا ءاودلا اذهف ىفطصملا يبنلا

 ماعطلا تلكأ املف ‘ سمألا نم لضفأ مويلا نإ 0 هلل دمحلا : تلقف

 يتجوز نوكت نأ بحأ : ةأرملل تلقف ؛ سحلاب حراوجلا ىلإ هتوق ترس

 قلقلا برب ذوُغا لق » ميجرلا نَمخّرلا هللا منسب : تلق مث ؛ سملل يبرقب
 يف تاثاقتلا رتش نمو !") بقَو اذإ قيساغ ًرنش نيو ا"] قلخ ام رتش نيم اا

 : أرقا ، بيرغ اي : ةأرملا تلاق ، ) 4 نسح اذإ ديساح رش نيمو ا! دقفلا
 رنسلا عم نإف » : لوقي هللا نأل ، اهرخآ ىلإ ، 4 كردص كل حرشن ملا »
 كبر ىلإو ") بّصناف تغرف اذإف ٢! ارنسُي رنضلا عم نإ ا! ارنسيي

 . ١ : قلفلا ةروس ))
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 . () 4 بغزاف

 ينوغغذا » : كبر لاقو ‘عرضتلاو ءاعدلاب كالوم ىلإ بغر اف
 ةبحاص تدصق مث هنامسأو هتايآب ىلاعت هللا وعدأ تمقف 0.(")« مكل بجننسا

 اهيلع تملس اهلهأ تيب يف اهعم تلصو املف }.ةيفخب يتجوز عم تيبلا
 .اهلوق اهبجعاف .ةيعرش ةزناج ةفيفخ ةجاح كب يل نإ :اهل تلاقو

 .هلاح هللا حلصأ دق كلعب اذه :اهل تلاق ينتأر املف ،اهتيب ىلإ اهب تءاجو

 كل زوفلاو ةدنافلا كل نإف هلابم يف هترشابمو هلاؤس ىلإ يدعتساو

 ةيلبو ةيذأ لك نمو }ةعطقملا حويسلا يف ةملظلا نم كاجن دقو .ةداعسلاب

 ةحصلاو ءاخرلا يف ال ةدشلاو مقسلا يق هبحمو هبحاص فرعي ميشملاو

 لق » ميجرلا نَمخرلا هللا منسب 0 ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : يلوقو

 ساونسَولا رتش نم !"" ساتلا هلإ !"" ساتلا كلم ١١! سالا برب ذوغا

 :") « سالاو ةتجلا نيم !© ساتلا رودص يف سونسَوُي يذلا !أ سانقلا

 .هاجلاو زعلاو عمطلا كنع يلخو 0 ةاشولا لوق ىلإ يعمست الو
 اهبلق غارف }ثكعامج يف ةوق هل نآلاو ‘كلعبل يدعتساو ‘كسابل يسبلاو

 ،باوجلاب اهيلع تدر الو ،باطخلا تعمس الو ،اهلاثتمال اهنم حصالو

 الإ كل جرخم ال :تيبلا ةبحاص تلاقف بابلا تحتف مث إارقو اهناذآ يف ناك

 يتجوز ىلإ تلبقأف :لجرلا لاق ،ءامهيلع باجحلا تلدسو ،باقرلا لزعمب

 :اهل تلقو ،باثولا دسألا ةرهقك اهيلع تضهنو 0 باونلاو رجألا ابلاط

 نم ينوكت مل نإ باعصلا للذو باحسلا رخسو ،باتكلا لزنأ نم قحب

 . ٥ - ٨ : حرشلا ةروس ()
 ( ٢ ) رفاغ ة رومس : ٦٠ .

 ( ٣ ) سانلا ةروس : ١ . ٦ .
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 .باذعلا دشأ يدجتل الإو بابلألا يوذ

 دعب تحبصأو اهدارم اهل قفتاف ‘ تنش ام عنصا :هل تلاق مث

 تحبصأ ثيغلا نم ضرذلاك ةرشبتسم حرفلاب يهجو ىلإو ةرطعتم رهطلا
 ليحرلاب ينترمأو اهلهأ ىلع تنكنو اهلامو اهسفن ينتلوف :لاق ءةرضخم

 ينأ الإ اهعامج يف ركب اهنأك موي لك يف اهتيأرو ،اهنايلوأ هوجو نع
 تذخأ اهدعب مث هب تلمحتو رونلا ةرارم يف هسمغتو انطق ذخأت اهتيأر

 هذه :تلاقف ركذ دلوب تلمحف اهجرف هب تلطو ءابظلا نم سيت ةرارم

 .هاوقو هدشو هبلص هلوح امو هليلحإ اهب نهدو اهنم ذخأ نم اهلك رنارملا

 يف انمقأو ،نيرورسم اننطومو انراد ىلإ انعجرف :لجرلا لاق

 ةالصلاو ،نيملاعلا بر هلل دمحلا انلقو ؤنيفلتؤمو نينمآ انبر ةدابع
 هبحصو هلآ ىلع و ‘نيمألا ىفطصملا يبنلا دمحم انديس ىلع مالسلاو

 .نيمآ ،نيدلا موي ىلإ موي لوأ نم نيعباتلا عباتو نيعباتلا ىلعو ،نيعمجأ
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 : عساتلا ركذلا

 رابخأ نم ءيشو ،ءالهجلا رابخأ نم عيش هيف
 برضللو ح ارجلل ةيو دال نم ء يشو .ع القعلا

 : ءالهجلا رابخأ نم

 لبقأ ذإ ‘نامزلا لاوحأ يف ركفأ اموي تسلج : ءاربغلا وذ لاق

 ليحن هجولا ملظم هتيأرف .ناسللاب يلع ملس ،ناوخإلا نم لهك لجر يدنع

 .مهتيعرل مهملظو مهنارمأ نع ةصقب ينربخأو .ةربعب ينملكيو ؤمسجلا
 .؟ال مأ مهنارقفل مهتاكز نوملسي مكناينغأ نع ينربخأ :هل تلقف

 ىلع اوربص له مكؤارقفو :هل تلق ،كلدأل ربخ يعم حص ام :لاقف

 .؟ءايحلا نهيف له مكؤاسنو :هل تلق ؛مهبر ةدابع اوكرت مه :لاق ؤ؟مهرقف
 نهلاصخ ىدحإ نم ةصقب كربخأسو ؛ءالبلاو ءاقشلا نهنم رهظي :لاق

 نيملسملا تلأسو اهالوم ىلإ تباتو اهسفن تعجر ةأرما نم يلإ رهظ اميف

 تاأطوأ اهنأ مهل تركذف اهبابش ةوق يف اهيلع عقو امبو ،اهنيد رمأ نع

 رتست نأ نوملسملا اهورمأف هنم تلسنو هنبا اهب جوزت دقو ؤالجر اهسفن

 لحتا هيلع مارح اهنأو ێاهيلإ هيبأ حاكنب لجرلا ربختو قلخلا نع اهف

 لبق نإ اهلام عيمجب يدتفت الإو لبقي مل نإو ،هنم اهقحب يدتفت نأو .هل

 نع برهتف الإو اهنم عنتمي مل نإو ،اهسفن هعنمتف الإو لبقي مل نإو ؤاهنم

 .داسفلل اهنم ببسلا نأل هلتق اهل زوجي الو !هتيب

 هيلإ تملسو اهلعب تربخأو ،نيملسملا لوق ىلإ ةأرملا تلثتما مث

 هنأ هربخاف اهتصق نع هدلاو هلأسف شهتيب نم تجرخو .اهل هقاس ام
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 اهجرخي امم ةلعب اهلجر ةوسن لك رومألا هذهب تربخأ مت ،اهرمأ حيحص

 تربخأ ولو ،اهجوزل لالح ةوسنب ملعن ال :ءاسنلا تلاقو شاهجوز نع

 ريمألا بضغف ءاسنلا لوقب مهريمأ عم ربخلا لصوف !اهبويعو اهسفنب

 ىلع امهنيب عجارو اهجوز نع ةمرحلاب تجرخ يتلا ةأرملاو لجرلا ىلع
 .تيملا نم يحلا ثروف امهدحأ تام ىتح امهداسف ىلع اماقأو داسفلا

 نم رمألا رهاظ يف وه يذلا مهدحأ ةصقب كربخأف لاجرلا امأو

 هباتك يطعأو شةمايقلا موي يف سلاج هنأك همانم يف ىأر ‘لقعلا لهأ

 هوبحسو لسالسلاب لغلغف ‘ةلوبقم ةنسح هيف دجي ملف ؛هأرقف هلامشب

 ىلإ باتو ،ابوعرم همون نم ضهنف ،اهرعق يف هومرف شمنهج ىلإ ةينابزلا

 .مارح يه لاومألا نم هدنع ام عيمج نأب رقأو ،ىلاعت هللا

 لاملا ىّمنف هتنبا هعم جوزت مث شهحكنيل لجر هايإ هاشر كلذ ببسو

 نباو فيضلا مركأو سرادملا ماقأو كدجاسملاو تويبلا رمعو ؤدالوألاو

 .ىمن امو هذخأ ام در هيلع اوبجواف ،هنيد رمأ نع ءاملعلا لاس مث ،ليبسلا
 ىلإ بناتلا دصقف ،هل لحت ال هيلع مارح يه حوكنملا ةنبا يه يتلا ةأرملاو

 ،كل لالح وه لاملاو ،انيع رقو ،اسفن بط :هل لاقف ،لاملا هيطعيل مهتملا

 نم كتجوز جرخت الو }مالحأ ثاغضأ يه كايؤرو ؛ءاسلبلا لوق عمست ال
 بناتلا ليلحإ ىلإ هدي لجرلا دمو ‘بناتلا كحض مث ‘كدالوأ متيت الو .كتيب

 .هفيضل همايقو ؤهلهج ىلع ماقأو ،اقباس هب لعفي امك هب لعفو كرحتف

 .هدجسم يف هبر ةدابعو

 نم يقبو ‘تام نم تامف اديدش اليس ةدلبلا كلت ىلإ هللا لسرأ مث

 هنجسو لجرلا ذخأف موشغ ملاظ ريمأ ةيرقلا كلت ىلإ ءاج كلذ دعبو 6يقب
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 لاقف ،مظنلاب ءارعشلا هوثرو هباحصأ اوكبو نجسلا يف تامو هلاومأ ذخأو

 رفك مث هالوم ىلإ باتو هايؤرب مكربخأ يذلا لجرلا ةصقب متملع امأ :لجر

 نمم مُهْجرذتنسنتس » : لاق ىلاعت هللا لوق متعمس اموأ 0 هللا ةمعنب كلذ دعب

 :() « نيتم يدنك ن هل يلماو )"٨'( نونغي ال ثيح
 اهيق : لاق ؟ىروش مهرمأ مأ فالتخا اهيف مكدلبو : هل تلقف

 ةالصلا اوكرت اهيف ءاربكلا نأل 0فالتنا مهنم ىجري الو ،فالطضالا

 ركنملاو ءاشحفلاو انخلاو ىوهلاب اولمعو يهنلاو رمألاو مايصلاو
 دجاسملا ةرامع اوكرتو روصقلاو لاومألا يف رامزملا تاوصأ اوعنصو

 هللا طلسو ،فيناكألاو سوردلا اهيف لعجو تنكس اهنم ضعبو تمدهناف
 ذخأ دق ناملغلا هسفنل اعماج ضنارفلا اكرات فنألا سطفأ ادوسأ اريمأ

 زاح دف موقلا بهاذم نم ءيشب اكسمتم ‘تاركسملا لمعب لاجرلا ءاسن

 .نيملسملا ىلع اهتحص تبهذف اهطلخف فوقوملا لاومأ عيمج

 بهذ نإ :هل تلق يلع نب رماع خيشلا ةلأسملا هذه نع تلأسو

 يف هوداز ام مده زوجيأ نيملسملا يديأ يف رمألا راصو ملاظلا اذه

 مهلاومأ يف يأرلا امو :هل تلق ،تناك ام ىلع كرتتو مدهي :لاق ؟دجاسملا

 ةكلهتسملا لاومألا لثم يه :لاق ،؟اهتحص ىلع دحأ ردقي ملو تكرتشا اذإ
 كلذكو بر اهل فرعي ال يتلا لاومألاو ،مئالعلا اهنع تبهذ يتلا تانامألاو

 سانلا نم بهذ نم بهذو مهلاومأ نع منالعلا تبهذ نإ رحبلا ريسك
 دنع هب لومعملاو نيملسملا نيب فالتخالا هيف ىرج دق هتركذ ام عيمجف

 يف اهولعجي نأ نيملسمللف مهراد يف مامإلا مدع اذإ مهليواقأ نم انباحصأ

 )١( فارعالا ةروس : ١٨٢ - ١٨٣ .
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 دعب ةريثكلا ةطقللاو ‘نيملسملا ءارقف ىلع هقرفي مت مهتاقث نم لجر دي

 هدي يف ءارقفلا نم لجر ناك نإو كلذ لثم اهبحاص ةفرعم نم سايإلا
 نإو هيلع قيضي الف هلايعو هسفنل اهنم ذخأو جاتحاو هانركذ امم ءيش

 نإ نسح لوق اذهف هيطعيل هتجاحب هربخأو نيملسملا نم دحأل اهعفد دحأ

 . هرقف ببسب هقحتسا امم هيلإ هدر

 فرصيل دحأ نم نوجرت سيلأ :هل تلق ةصقلا مامت ىلإ انعجر

 هلاومأ تبهذو هل قفتي مل المع لمعي نأ دارأ نم لك :لاق ،؟ءالبلا مكنع
 امك لمعي يذلا لجرلا لامعأ لثمك مهلامعأ لعل :هل تلق .هنكاسم تبرخو

 لمعي هنأل هنامز لوط يف هلامعأ نم لمع هل مت امف ملع الب سانلا اولمعي

 اهيلإ لشنو رحبلا نع ةديعب ربلا يف ةنيفس لمع دقو هسايقو هيأرب

 كلسم ىلإ اهوجرديل سانلا ربجف اهعزعزت ملف حيرلا تبهف اهعارش

 ةنيفسلا تلمحف ةيدوألا تلاسو رطقلا هللا لزنأف اهلمحيل يداولا يف ليسلا

 دحأ عقي الو هلاومأ تبهذو هلامعأ هترض لجرلا اذه ىلإ رظنا ،ترسكتو

 .؟ءالقعلا نم كنامز يف دحأ تبحاص لهو :هل تلق ‘هدعب نم هلمعب

 ليللاب نوموقيو راهنلاو ليللاب ىلاعت هللا نوركذي اسانأ تيأر :لاق

 ،تاذللاو تاوهشلا اوكرت دق ءالدب مهنمو ءايقتأ مهنمو ءاملع مهنمف

 نم نوفاخيو هتمحر مهبر نم نوجري ليللاب نوموقيو راهنلا نوموصي

 .موصلاو ةلزعلا ىلع اودمعف معنلا مهكرتب اهمامزب سفنلا نوكلمي .هتمقن

 نأ دارأف ايندلا هل تنيزتف ،لايعو دالوأو لاومأ هعم لجر نع انل يكح دقو

 نأو شهلاح ىلع فوقولا مهدارم هناوعأو هناوخإ هيلع ضهنف اهقرفي

 .مهلاحو مهلامب ةبئان لك مهنع فقتلي
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 يفو رومألا رهاظ يف حالصلا نم وهف اذه مكلوق امأ :مهباجأف

 كاله ىلع لدي امم هيفو ءاضغبلاو ةوادعلاب سفنألا يف ريثأت هل نطابلا

 .مكلو يل ةمالسلا هيف نإف يليبس اوكرتا نكلو هايندو هنيد باهذب ءرملا
 ةرواجملاو ءابحألا نيب ةوافصلا يه هذهف افجلا مكبلق يف لخدي الف

 ريثك كله دقو سوفنلا ةيوهأ بلط نمل كلاسم اهيف ناطيشلل ةلخادملاو

 لالحلا نع لجرلا اذه فقو دقو ‘ةبحاصملاو ةرواجملا ببسب قلخلا نم

 .ةهبشلاو يصاعملا فوخ

 نم تامرحملا يف عقي نأ هيلع فاخأ هبتشملاب ناسنإلا ذخأ نإو

 الإ سانلا لاومأ نم ذخاي نأ دحأل زوجي الو ،لاومألاو جورفلاو ءامدلا
 ةحابإلا هيف تحص يذلاب امأو اهبحاصل ةنونيدلا عم ةرورضلا دنع

 ةفيفخلا ةطقللا يف كلذكو ،كلذ ىلإ ةجاحلا هتعد نمل زئاجف اضعب مهضعبل

 يق ناسنإلا هآر نإ كلذ هابشأو يصعلاو يموللا ةبحو ةابنألاو ةرمثلا لثم

 .هذخأ زئاج ريقفلل هانركذ ام لكف راهنألاو ةيدوذلا هتلمح وأ قيرطلا

 () يرشي ناك ام لكو مهنيب ةحابإلا تحص ام هل زوجيف ينغلا امأو

 رابآلا يف الو دجاسملا يق الو قرطلا يف هكرت زوجي الف نيعلا يف

 حئاورلاو ريطلاو باودلاك نيملسملل ررضلا هنم عقي يذلاو .راهنألاو

 يف انيش عنص نم لكو ،اهتحنار رتسي نأو اهظفح اهبحاص ىلعف ةنتنملا
 ضراعم هضراعو لمعلا كلذ ازئاج ناكو هل احابم ناك وأ هتيب يف وأ هلام

 مل نإو عناصلا ضراعملا اوعدري نأ بجاو نيملسملا ىلعف هتعنص يف

 ئشب عدتري ملو هلام يف رئاجلا عناصلل دحأ ضرعتو هعدر ىلع اوردقي

 . ي ذقي : ي ( ١ ) ١
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 ىلع الو ،ًابراح تومي وأ قحلا ىلإ عجري نأ ىلإ هتبراحم زناجف براحو
 وهف هتنوعم ىلع رصأو هنادتعا ىلع دحأ هناعأ نإو دوق الو .دح لعافلا

 لك يفو موي لك يف هسفن بساحي نأ ناسنإلا ىلع بجاولاو ،نيكلاهلا نم
 .ةرخآلاو ايندلا يف ةمالسلا بلطل ةعاس

 : ءالقعلا رابخأ نم

 لجرلا جرخف لامجو نسح تاذ ةأرما هدنع لجر نع انل يكح دقو

 عماجي همداخ ىارف هتيب ىلإ لجرلا سنخ مث هنارشو هعيب يف قوسلا ىلإ
 نإ لتقلا هفوخو ةديدش ةضبق هدبع لجرلا ضبقف ،هالوم وهو هالوم ةأرما

 نم قبس ام ىلع تيبلاو لاملا يف نك :هل لاقو .ةارملل هلعفب دحأ عم ملكت

 تعقو دق :اهل لاقو ةأرملا ىلإ لجرلا لبقأ مث ،ماتلا ناسحإلا كلو ناسحإلا

 .كنم هلصأ ببسلاو كنيبو ينيب رظنلاب ةمرحلا

 وهف يلإ هتقس يذلا كلام عيمج نإف انيع رقو اسفن بط :هل تلاقف

 اماقأو الصو املف اهلهأ ةرايز ىلإ اراسف ؤينايلوأ ةرضحب كيلإ عوجرم

 هتبحص نع ةأرملا تبأو عوجرلا لجرلا دارأ مايأ ةثالث ةرايزلا قح

 عجرف ىامهنيب ثاريم ال ثرإلا يف مهتلاسمف .اهيلو رضحمب هنم تدتفاو

 راج هل ناكو .هنم اهتيدفو هتجوز قالطب هناريج ربخاو هراد ىلإ لجرلا
 اهيلو دصق اهصالخب ملع املف .ةأرملا صالخلا رظتني راجلا لعجف رسوم
 ةدقع هيلع اودقعف هب اهوجوزي نأ مهترماف اهريشتسي يلولا لصوف

 لاقف ناسحإلاب هيلإ تلبقأو اهيلع لخدف هتيب ىلإ اهراد نم اهلقنو ،حاكنلا

 يف هل ةمقن تدرأ نإ :هل تلاقف ێانل ةريغ هيف كقلطم نإ :لجرلا اهل

 اهجوز دصقف قباسلا يف يلإ نسحملا مداخلا هدنع نم رتشا نيلاحلا
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 .سلب ال :لاق ،ةريثك ابويع هيف نإ :هل لاقف مداخلا عيب نع هلأسو قلطملا

 .؟مداخلا نمث ام

 دارأو امايأ ثكمو هتيب ىلإ هلقنو ريثكلا نمثلاب هدنع نم هذخأف

 دجوف عجرف هتيب يف ةجاح هل تدب مث رفسلل جرخف رفاسي نأ جوزلا
 امهيلإ هحمرب فسن رازتهالا رظن امل هنكلو 0 نيدرجتم ةأرملا قوف مداخلا

 .ريمألا عم جوزلا نم اوكشو ةأرملا لهأ اوءاجف ةأرملا لتقو مداخلا حرجف

 ضرعف هودلجو هيلع اوبلصو مدخلا هوذخأف هبرضو هبلصب رمأ ريمألاف
 بالصلا يف ي ذلا لاقف اكحاض مىسبتو . 9وأ ةأرملا قلطملا هراج هيلع

 :ارعش

 ميلحلا اهبقاوع نم يكبيو اهنم ءاهفسلا كحضت رومأ

 :هرعش ىلع هباجأف

 اميدن اهبحاص راص الإو ربدماهربدي مل رومأ

 .كلذ قوف دزت الو قحلا هنم ذخ :هل لاقو كلملا دنع قلطملا دمعف
 راجلا ةاوادم ىلإ قلطملا لجرلا دمعف ‘بالصلا نم هتلفأو ريمألا لثتماف

 مدلا هنم جرخ ىتح بورضملا بنج يف هب طرشو اسوم ذخاف ةريجلا قحب
 هل ىرشو ىسوملا روطش ىلع اهرذف ةقوقدملا بهذلا تنب هيلع لعج مل

 نجسلا يف ثبلو ،ابطر هايإ هسبلأو اهدلج خلسو اهحبذو منغلا نم ائيش
 ةيدلا هومزلأ امل عامجلا ىلإ رظن هنأ ولو قادصلاو ةيدلا ملسو هلام عابو

 هدجوف مداخلا عم قلطملا عجر مث ،كلذ نيب قرفلا رظناف ؤ‘قادصلا الو

 : ارعش مشاه نبا لوق نم هباجأف هل ءاودلا نع بيبطلا لاسف ؤاحيبذ
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 البغأ ناك امدعب زوج قاروأب اهمدل عطقاف مسجلا حورج امأو

 الس دق ناك اذإ افرطلا رمث نمو هلثم صخفعلاو بسنلاف دجت مل نإف

 الجنا وه نإف هرذح رانلابو هدعب لقصلابو هدّمك نمسسلابو
 الع اذإ هعض مث طيلس نهدب هبيذت امحشو انمس ذخف الإو
 الوحم راص نإ ,شبك محلو انمسو اققرم أريط هل طعأف ةرذ نمو

 الحسم هبنجف تاقيرح لكو ضماوح لكو تاظيلغ لكو

 اذهو .اتيم هدجوف مداخلا عم هب دصقو ءاودلا قلطملا ىرتف

 ربصف اهناسلب هتذآف ىرخأ ةأرما جوزت ريبدتلا نسحأ يذلا لقاعلا لجرلا

 ام ىلع اهنم ناسحإلا نم ىأرف ةثلاثلا جوزت مث هللا اهعفر ىتح اهيلع
 لاومألا هل تمنف .ءالبلا نم هللا مهافاعو اروكذ هل تدلوف ©سفنلا ىوهت

 .هربص ببسب هعم ريخلا رثكو

 دق اهبويع اهل فشكي الو اهرتس لجرلا ىلعو ةروع ةأرملاو

 ىتح اهبويع راهظإب اهءايلوأ مصخي فيكف !ةملكب اهجرخيو ةملكب اهذخأ
 .راعلا اه ءايلوأ سبلي

 هاطعأ حالصلا هدارمو دحأ هدنع لصو نم لك لقاعلا لاصخ نمو

 .اركاش هنع ىلوف }هبولطم

 نيديو 0قلخلا وه لأسي الو سانلا يطعي لقاعلا ةريس نمو
 نم يفعي وه مومدلاو لاومألا يف ينعأ ،نيدلا ىلإ وه دمعي الو نيملسملا
 نيب حلصيو . (') 4 هنلا ىلع ةرجاف حلصاو افع نمق » : انبر لاق امك كلذ
 ملعتيو هتدارإ هاطعأ ئشب دحأ هالب املكف ادحأ وه مصاخي الو نيمصخلا

 ( ١ ) ىروشلا ةروس : ٤٠ .
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 دحأ هاعد اذإ الإ نيثدحتملا عم ملكتي الو تمصيو ايتفم نوكي نأ بحي الو

 رظني .هعدخي نأ لبق نم عداخملا رومأ فرصي .ةلجعب ال ةلهمب هباجأ

 ىأر امهمو هرومأ رثكأ يف رواشيو هسايق ةرثك نم هنيعب ال هلقعب

 .هب لمع باوصلا

 همصخ نم ةنتفو ةوادع هل ترهظ موق ريمأ نع انل يكح دقو

 ،اروفن الإ هلوق مهداز امف نتفلا ةدايز نع حلصلاو ةفلألاب مهيلإ لسرأف

 همصخ سوحنو هدعسب هوربخاف باسحلاب نيرصبتملا لأسو مهيلإ شّجف

 هملسو ؤهل اوناكتساف مهلاجر لتقو مهلاومأ (') ىشخو همصخ ىلع رونف
 . مالسلاو هباحصأو وه هللا

 )١( ةصاخ ليخنلا ىلع قلطتو ؛ عطق : يأ .
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 : رشاعلا ركذلا

 هيفو . ايندلا بح هركسأ يذلا تنعتملا ملاعلا ركذ هيف

 نب رصان ملاعلا خيسشلا اولأس دق ىراصنلل لئاسم عبس

 نامع لهأ نع ىلوأل ا ةلأسملا اهيف مهباجأف ناهبن يب

 ةثلاثلاو دولوملا يف ةيناثلاو ؟ ال مأ نويضابإ مهلك

 ةسماخلاو ،انبراقت يتلا قرفلا ةعبارلاو .ةوهقلا نع

 ةعباسلاو تورامو توراه نع ةسداسلاو 0نيدلا يف

 يقو . (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنل ا ىلع ةالصلا نع

 . ةالصلل مميتل او ء وضول ١ يفو . دوقفملاو بناغلا

 ‘ مكحل ١ يفو . اهغولب ةفرعمو ةيبصل ١ قالط يفو

 ةلاسر هيفو } هيلع درلاو ةباحصلا نعاط ركذ يفو

 نيملسملا نم تاباوجو } ناهبن يبأ خيشلا

 : ايندلا بح هركسأ يذلا تنعتُملا ملاعلا

 افصلا نيب دعاق وهو .جاجتحالاب لجر ينالتبا :ءاربغلا وذ لاق

 ىتح ‘جاومألاك جف لك نم بتكلا عماجو .جاجحلا ةضراعمل ةورملاو

 ةلورهلا يف نيملعلا نيب ينضبقف .جاجترا هبلق يف ناك نم اهب بلاغي

 يتريشعو ينطوو يمسا نع ينلأسف جارسلا ءوض عم ؤيجادلا ليللاب
 يناب ينع عمست امأ :لاقف .جاحلل ثفر الو لادج ال :هل تلق .يبهذمو

 يلإ اوقاسو ،اهركو اعوط قلخلا يلإ تعضخو ‘امهفو املع يرحن تالم

 .رعاشلا هيف لاق يذلا كلثم لعل :هل تلقف ؤابهذو اصوصف مهزونك نم
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 :لاق :هل تلق ؟لاق امف .لاق

 هعفر قاسل ١ مظع قوف رازإو هعقر صيمق ءرملا نم كرفي ال

 هعرو هيف رظناو راني دلاو مهردلا هطعأ

 ركذت هيفو ،امالك تفلأ كنأ كنع تعمس :لاق ‘كنع ينعد :هل تلق

 هيف اثيدحو ،ابطو اكلفو ارعشو اعرشو ىابانعأو قئادحو ،ابارتأو ابعاوك

 ،كبلق ركف ول نكل ێابقح كل ءازج رانو ًالالغأ تفخ امأ ‘بذكو روز
 ةفنصملا مهبتك ىلإ ترظنو ‘كنم هقفأ ناك نمم كنيد نع كسفن تلأسو

 تلقف ،دحاو فرح فيلأت كسفن كل تلوس الو .زجعلاب كسفن ىلع تدهشل

 هتلعجو ،يبهذم ةمنأ نع هتذخأو ‘يظفح ةلق نم يسفنل هتخسن انأ :هل
 .يملعب سانلا يهابأ ال غيبر ةاضرمل ،يتجاحل

 ضنارفلا ملعبو مارحلاو لالحلاب كنم ملعأ انأ ،مالكلا عمسا :لاقف

 قطنملاو عيدبلاو فرصلاو ةغللاو وحنلا ملعبو ؤماكحألاو نايدألاو

 تلق ،كيفكي ام يملع نم ذخو ‘كيبنأ هب انأو ،مالسإلا راعشأو يناعملاو

 كسقن تلخد كنأل كملع نم عفرأ نأ يل زوجي الو ،كرمأ يلع هبتشا :هل

 .انيش ةرخآلل هنم ترخذ الو .ايندلا عمط يف

 تلق ،يقيقح يضابإ يبهذمو يشرق يبسنو يمرح انأ :يل لاقف
 ارس هللا ىلإ عوجرلاو عالقإلاب الإ بنذلا بكترا نمل بهذملا عفني ال :هل
 .هبر ةمحر هل ىجريف قرفلا عيمج نم هللا ىلإ بات نم لكو .ةينالعو
 بكتراو رئاغصلا ىلع رصأو ،هلوسر ةنسو هللا باتك فلاخ نم لكو
 ،نوملاس مه نودحوملاو :ءاملعلا لاق شنيكلاهلا نم وهف رنابلا
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 اشاح :هل تلق ،بيصم وهف دهتجمو لناس لكو ،نوكلاهلا مه نوكرشملاو

 يف مهداهتجا الو مهملع مهعفني ملو إمهفلاو ملعلا يف كنم غلباف االكو
 بهاذملا نم بهذم الو مولعلا نم ملع قبي مل ىتح ىراصنلا مهو لاؤسلا

 .هيلع اولفطتو الإ مالسإلا بهاذم نم بهذم ملعأ الو .هيف اوننفتو الإ

 :ىرت امك ناهبن يبأ نب رصان خيشلل مهلاؤس كلذ نمو

 : ناهبن يبأ نب رصان خيشلا اهنع لئس ىتلا لئاسملا

 ضحمل ةكنالملا قلخ يذلا هلل دمحلا 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رناس قلخو 0 ةدابعلاو ءالتبالل نيطايشلاو سنإلاو نجلا قلخو 0 ةداعسلا

 عيمج ىلع هل نم ىلع مالسلاو ةالصلاو . ةداهشلاو ةلالدلل ءايشألا

 امأ } ةداقلا ةداسلا هباحصأو هلإ ىلعو . ةدايسلا قلطم هلضفب تانناكلا

 : دعب

 اباوج ديرت كنأ هيف تركذو 0 يركلا دلولا اهيأ كباتك ينلصو دقف

 .كباحصأ نم نهباوج اودارأو ،ىراصنلا اهنع كنولأسي لئاسمل

 يف ببسلا امو }؟ ال مأ نويضابإ مهلك نامغ لهأ نع : ىلوألا ةلأسملاف

 نم ةقرف مكو 0 ؟ مهلك نييضابإ ريغ اوناك نإ اهيف نييضابإلا ريغ دوجو

 ميلقإ عضاوم نم يضابإلا بهذملا دوجو نيأو 0؟نامع يف بهاذملا

 .؟ ال مأ ةدحاو ةقرف مه مهريغ وأ نامع لهأ ةيضابإ لهو .؟مالسإلا

 لمعي نأ رومأملا ام دحأ انم تام وأ دولوم انل دلو اذإ : ةيناثلا ةلأسملاو

 . ؟ هلجأل وأ هيف وأ هب

 . ؟ال مأ اندنع مارح يه ةوهقلا نع : ةثلاثلا ةلأسملاو
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 . ؟ انبراقت ةقرف يا : ةعبارلا ةلأسملاو

 . ؟ نيدلا رمأ نم انفلاخت ءيش ياب : ةسماخلا ةلأسملاو

 . ؟ تورامو توراه نع : ةسداسلا ةلأسملاو

 هللا ىلص) يبنلا ىلع ةالصلا يف ةيآلا ىنعم نع : ةعباسلا ةلأسسلاو

 . ؟ (ملسو هيلع

 بابلأ يف باوصلل حضوملا هللاو باوجلا هللا ءاش نإ ينع كاهو

 .مهلوقع ةحصو مهمهف ةوقل ‘©باطخلا نسحي مهلثملو ،بابلألا يلوأ

 زييمتلا نازيمب نوريف ‘باجح لك تاداعلا قرخب قرتخملا مهركف ءافوو

 ۔بايتراو كش ريغ نم لضفألاو حجرذلاو ليواقألا نم حصألاو لدعألا

 دعبو ،هرودبو هسومش نيرصبملل قرشيو ‘هرون نيرظانلل حضتي اباوج

 .نانملا كلملا هللا دمح دعب ،ناهبن يبأ نب رصان نمحرلا دبع انأو لوقاف

 ؟ةيضابإلا بهذم ىلع مهلك نامع لهأ له : ىلوألا ةلأسملا

 بهذم ىلع مهلك نامع لهأ نأب :ىلوألا ةلاسملا امأو : لصف
 ؟ ال مأ ةيضابإلا

 ىلع يه يتلا اهنم ردانبلا الإ ،نامزلا ميدق يف كلذك اوناك }معن

 هذهو ةلزتعملاو ةعيشلاو ةينسلاو ةيضابإلا ( اهيفف رحبلا لحاوس

 ىلع كلذك لوألا نمزلا يف ةيضابإلا و .ةريثك قرف ىلع مهنم لكو ةعبرالا

 الإ مالسإلا قرف نم ةيضابإلا ىمست ةقرف قبت ملو اوضرقناو .ةريثك قرف

 نامُع نم مالسإلا ميلقإ عيمج يف ريغ ال ةدحاو ةقرف يهو ،نحن انتقرف

 يتلا اهدوجو نيح يف قرفلا كلت نم ةقرف نامع نكست ملو اهريغو

 )١( لصالاب تسيل .
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 مث ،نولاض نولطبم قرف مه لب نييضابإ ريغ اندنع مهو ةيضابإلاب تيمس
 .نامع نادلب يف ةلزتعملاو عيشلا نمو ةنسلا لهأ نم ضعب كلذ دعب لزن

 لهأ بالقنابو 0 اهيف نطوتلاو 0 اهيلإ لاقتنالاب نوديزي لزت ملو

 يف عروتم وأ انئاملع نم ملاع امأ } ةينسلا بهذم ىلإ ةيضابإلا نم ىمعلا
 دبع بهذم ءاج املو 0 ةتبلا بلقنا ادحأ نأ ملعن الف 0 هنيقيو هنيد لصأ

 نود رافقلا نينكاسلا لهجلا لهأ بارعألا نم ريثك هتعبات يدجنلا باهولا

 نامع نم يباهولا ةلود تضرقنا نيحو ‘لضفلا لهأ نم نادلبلا لهأ

 برغلا لهأ مهيلإ لامو ،ببسلا اذهب ةينسلا ترثكف اينس بهوتملا بلقنا

 نادلب يفو نامع يف نويضابإلاو ،مهبانج نم نييبرغلا نامع ةيحان نم

 ءارلاو ميجلاب ابرج ىمست دلبو ‘ةسوفن ىمست دلب اهنم برغملا ضرأ نم
 .({)مورلا ناطلس ةيالو يف امهو 0‘فلأ اهرخآو ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا

 ىرخأ دلبو ،نآلا ىلإ ةيضابإلا ماكحأ ىلع يرجت يهف نيدلبلا ماكحأ امأو

 ناطلس ضرأ يف يه بعصم لبج اهل لاقي مورلا ناطلس نع ةديعب

 هتيالو يف مهلخديل ةليحلاب اهيلع عطتسي ملو مهدلب لوتي مل نكلو برغملا
 .رومألا ةبقاع هللو ةفاسملا دعب نم مهنيبو هنيب اميف ءاملا مدعل

 . لحاوسلا يف ةيضابإلا نم ضعبو : ءاربغلا وذ بحاص لاق

 : عجر

 : دولوملا ماكحأ يف : ةيناثلا ةلأسملا

 وأ ذلو انل دلو اذإ لمعن نأ بحتسيو بجي ام : ةيناثلا ةلأسملا امأو : لصف

 ؟ دحأ انم تام

 )١( يهو . مهريغو نابسأ نم نويبروألا اهلتحا امنيح : دصقي هلعل .
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 امأو }هتقو لحم يف ةروعلل نتختلا ريغ ءيش سيلف بجاولا امأف

 هنذأ يف ةالصلا ةماقإ ميقيو ىنميلا هنذأ يف نذؤي هنأ ليقف بحتسملا

 .هناريج نم هتحيبذب هيلع علطي نملو هفراعمل ةحيبذب ملويو ‘ىرسيلا

 .انعم زئاج كلذ كرتو هوكرتو كلذ اولمعتسا سانلا رن مل نكلو

 نم دحأ هيلع يلصيو لسغي نأ ريغ ءيش بجي الف تام اذإو

 يف نوكي نأ الإ دوجس الو اهيف عوكر الب ةالص امايق رثكأ وأ نيملسملا
 مل نإو هل ىلاعت هللا رفغتسي نأ هلف ىلاعت هلل ةيالولا لهأ نم رهاظلا مكح

 .ايفاك ناك ًالمجم ةرفغملا لهأل لاؤسلاب ىفتكاو لعفي

 هنوزعيو تيملا (ابيرق عم نوريسي لاهجلا هلعفي ام امأو
 لهأ عينص نم ال لهجلا لهأ لعف نم اذهف فارسإلاب هماعط نولكأيو

 اذإ هنإف (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا هيلع ناك ام فالخب هنأل ؛لضفلا

 هيف مه امل اماعط تيملا باحصأل اوعنصي نأ هلهأ رمأ هبراقأ نم دحأ تام

 . قيفوتلاو ةيادهلا هللابو ،تيملاب لغشلا نم

 . ة وهقل ١ برش مكح : ةثلاثلا ةلأسملا

 . ؟ ال مأ مارح اندنع يه ةوهقلا نع يتلا ةثلاثلا ةلاسملا امأو : لصف

 نبلا ةبرشل سيلو رمخلا ىلع قلطي مسا ةغللا لصأ يف ةوهقلاف

 ملاعلا اهتدحأ ةبرش اهنأل ةفللا لصأ يف مسا ةوهقلاب ىمست يتلا هذه

 يق هليل لوط نوكي نأ دارأ بهذملا يفنح هبهذم يف يقت دهاز يلذاشلا

 .هيلع بلغ و مونلا هعواطي ملف ىلاعت هلل ةدابعلاو ءاعدلاو ةالصلا

 لهجلا لهأ اهامس امبرو }ةوهقلاب تيمسو .ةبرشلا هذه لمعتساو

 )١( لصألاب تسيل .
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 سيلف ايحالطصا اتباث امسا اهل ناكف مسالا اذهب ترهتشاو ،ءادتبالا يف

 نم ملعلا لهأ ءافعض ضعب ىسعو .ةتبلا ركذ اهل نيلقألا انئاملع بتك يف

 هذه ىلإ رظن نيرصبتملا ءاملعلا نيطاسأ نم ال نيرخأتملا انباحصأ

 رمخلا مهدارمو ،نيمدقألا انئاملع بتك يف مارح ةوهقلا نأ رظنو ةبرشلا

 .مارح ةوهقلا هذه لاقف هذه اودارأ مهنأ نظف

 ماوعلا نم نامع لهأ نم هرصع يف ناك نم لك اهتمرح دقتعاو
 ملعلا يف غلبو ملاعلا يدلاو ءاج نأ ىلإ ماوعألا ضعب مهل كلذك تضمو

 وهو مهيف ملعلا نم انيلإ ىهانت اميف ةيضابإلا ءاملع نم دحأ هغلبي مل اغلبم

 لسن نم يصورخلا يليلخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ ينابرلا ملاعلا
 كلام نب تلصلا لضافلا مامإلا نب ناذذش نب ليلخلا لداعلا مامإلا

 هتوم دعب نامع لهأ هيف تقرتفا يذلا وه كلام نب تلصلاو «يصورخلا

 دعب ءاج نم تومو مهدعب ءاج نم تومو هرصع يف ناك نم تومو
 ذخأف يولهبلا كلام ملاعلا خيشلا نمز يف كلذو مهدعب اوءاج نيذلا ءالؤه

 .يولهبلا ةكرب نب دمحم هللادبع وبأ خيشلا هبهذم

 وبأ خيشلاو يوزنلا حور نب دمحم خيشلا كلام خيشلا فلاخو

 يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ ريبكلا خيشلا امهبهذم ذخأو نسحلا

 سانلا امهتعباتو هبحاص نم مهنم لك أربتو نامع نادلب نم مدك نكاسلا

 ءاملع عيمج نم ملعأ وهو ديعس يبأ خيشلا بهذم ىلإ رثكألا لامو

 .طقف ةعيرشلا ملع يف هنكلو اثيدحو اميدق ةيضابإلا

 .ةيهلإلا مولعلا نم هماقم الع ملع لك يف ننفت دقف يدلاو امأو

 يبأ بهذم نع هبهذم ةحص يف ةماقتسالا باتك ديعس وبأ خيشلا فنصو
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 باتك هيف حرش رفعج نب عماجل ربتعملا باتك فنصو ،يولهبلا هللادبع

 لك ىلع اقافو رثكألا يف هفلاخو ءايشأ يف هققاوف يضابإلا رفعج نب عماج

 .اهيف دي هل سيل ذإ امهتحاصف نود ةعيرشلا يف اقلطم يضابإ هفنص باتك

 يقبو كلذ يف نامع لهأ ةيضابإ نيب فالخلاو قاقشلا كلذ ضرقناو

 .ديعس يبأ بهذم ىلع سانلا

 لعج هنأ كلذو كلام نب تلصلا مامإلا يف مهنيب قارتفالاو :نايب

 يف مناعدلاب روهشملا رظنلا نبا وه سيلو رظنلا نب دشار هيريزو

 غلب املو يلع نب ىسوم ملاعلا خيشلا نب ىسومو ‘هريغ وه لب ةعيرشلا

 هاريزو ةمامإلا رمأب ماق اصع دي لك ىلع أكوتي ىشم اذإ راص ىتح نسلا

 .هتيب ىلإ هنم مامإلا جرخو ةرامإلا تيب اولخدو

 ةمامإلا اوبصغ مهنأ مهضعب لاقف مامإلا يفو مهيف سانلا فلتخاف

 .قحم مامإلاو سنوئطخم مهو رظنلا نب دشارل ةمامإلا اودقعو املظ هنع

 امهاطعأو هتنامأ ناخو رذع ريغب هسفن خلس وه لب لاق مهضعبو

 رذعلا دح يف راص لب مهضعب لاقو ؤلطبم وهو ةمامإلا يهو انطاب اهايإ
 ةمامإلا رمأب اوماق مه لب مهضعب لاقو قحب اهودقع ءالؤهو 0قحم وهو

 مهضعب نولوتي مهلك نوفلتخملا ءالؤهو هتمامإ ىلع وهو قحلا ىلع
 وأ عبارلا نرقلا يفو اثلاث انرق مث رخآ انرق مث انرق كلذك اوضمو ااضعب

 .ضعبل مهضعب نم ةءاربلاب ةقرفلا تعقو ثلاثلا

 الف هلدعب سانلا ىلع ةجحلا تماق دق مامإلا نإ :يولهبلا لاقف

 هيلع ةمامإلا اوبصن نيذلا كنلوأ نم أربنو هالوتن لزن ملو هتنطخت حصت

 هتيالو انمزلت ىتح مهنامز يف نكن مل اننإ :يمدكلا لاقو ،مهنم أربن نحنف
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 .ةءاربلاب هب هيلع مكحي ام هنم ملعن ىتح هنم أربن نأ انل زوجي ال مث ،الوأ

 مهنم قحملا يردن الو شهيف نوفلتخم سانلاو نامز يف انك امنإو

 وهأ هيردن ال دحأ نم أربن فيكف مهنم بذاكلا الو ©نولوقي اميف قداصلاو
 .هنامز رخآ يف هيف فالتخالا اندجو ادحأ ىلوتن فيك مأ ؤال مأ لطبم

 .؟مهماكحأ نم ةباحصلا رابخأ يف كشلا زوجي له :يولهبلا لاقف

 حيحص ىلع ةمذلا نم عامجإلا عقو ثادحأ كلت :ديعس وبأ يمدكلا لاق

 ءاملعلا فلتخا تادحأ هذهو إاهماكحأ يف بهاذملا لهأ فلتخاو }اهعوقو

 اهماكحأ يف اوفلتخي ملو ،اهتبثأ مهضعبو .اهنوك ىفن مهضعبف اهعوقو يف
 .ديعب نوب كلذ نيبف

 ةوهقلا مكح نايب نم دوصقملا نع بانطالا انب جرخ دقو : نايب
 ىلع نامع لهأ نم قافتالا كلذ ىلإ رظن امل هنأ كلذ نايب ىلإ عجرذنف انعم

 ةينيدلا لوصألا نم ءيش ىلع اسايق الو 0 اهمرحت ةلع دجي ملو اهميرحت

 لوقلاك تاللحملا ميرحتب لوقلاو اهميرحت ىلع لدت ةجح مهل دجي ملو

 نيلئاقلا نم ملعأ هنأب مهملعل سانلا هعباتو اهللحف تامرحملا ليلحتب

 يف ديعس يبأ خيشلاك وهف مهناملع نم هنوملعي نم ملعأ هنأو ،اهميرحتب

 هنكلو اهميرحتب لوقلا لاطبإ ىلع لئالدلا نم مهل حضوأ املو ،ةعيرشلا

 .كلهو لض دقف اهتمرحب ناد اذإ الإ اهميرحتب لاق نم ئطخي نأ ريغ نم

 نيد وه مسق : نيمسق ىلع ةعيرشلا نأ انبهذم يف كلذو : نايب

 هيف ءاملعلا رظن ىلإ هرمأ لوؤي يأر وه مسقو 0 فالتخالا هيف زوجي الو
 لاق ادحأ هيف دحأ ئطخي نأ زوجي الو ‘فالتخا هيف زوجي يذلا وهو

 يأرلا زيجي نأ الو يأرلاب نيدن نأ زوجي ال هنأل هب ندي دي مل ام هلوق فالخب
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 . نيدلا عضوم يف

 ميكحلا ركذلا صنب ابجاو اضرف هايإ ىلاعت هللا انمزلأ ام وه نيدلاو
 نم هفالخ ىلع ةرخآلا يف باقعلاب اندع وتو هفالخ يف رذع انل لعجي ملو

 زجي ملو ابجاو اضرف يبنلا كلذك هايإ انمزلأ امو ،,داقتعا وأ لعف وأ .كرت
 انرمأ ىلاعت هللا نإ الثم لقعلا ةجح هموزل ىلع تماق امو هفالخ هيف انل

 لفقت الف » : لاقف امهيلإ ةءاسإلاو امهاذأ نع اناهنو 0نيدلاولل ناسحإلاب

 امهبرض ةمرح يف حصف . ('« امير الوق امهل لقو امهرهنت الو فأ امهل
 هذهو ةءاسإ دشأو ىذأ رثكأ امهنأل ةمرح دشأ ىصحلاب امهقع وأ اصعلاب
 ، فالتخالاب لوقلا يأ يأرلا اهيف زوجي ال يذلا نيدلا لوصأ يه ةثالثلا

 ميرحت وأ ليلحت ىلع اوعمتجا اذإ نيقحملا ءاملعلا عامجإ عبارلا لصألاو

 الو .ههبشب همكح اوقحلأو ةثالثلا لوصألا هذه نم لصأب هيبش وه ءيش

 الو نيد نم لالح لصالاب هبشأ وه ءيش ميرحت ىلع اوعمجي نأ مهل زوجي
 نيدلا يه ةعبرألا هذهف نيد نم مرحم لصأب هبشأ وه ءيش ليلحت ىلع

 .لوصالا يهو

 نم نيلصأ تهبشأو ‘يبنلا الو اهمكح نآرقلا تأي مل ةيضق لكو

 زاج هميرحت ىلع لدي ام رخآلاو هليلحت ىلع لدي ام امهدحأ نيدلا لوصأ

 .يأرلا نم اهيف مكحلا ناكو فالتخالا هيف

 هيلع هللا ىلص) يبنلا ةنئس يف وأ اهركذ نآرقلا ءاج ةيضق لكو

 نيلصأ هباشت ىلع اهب ةيضقلا هذه سايق يف لوصألا تلد نكلو ،(ملسو
 ةيآ لك كلذكو 0 عورفلا نم تتاكو . اهيف فالتخا زاج كلذك .نيفلتف

 )١( ءارسإلا ةروس : ٢٣ .
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 . ةنسلا ىلإ امهب عجر 0 ماكحألا نم نيفلتخم نينيش ىلع ليوأتلا تلمتحا

 هللا ىلص) يبنلا ةنس نم هححص لصأ ليوأتلا نم ىنعم لكل دجو نإف

 . ةيآلا كلت ليوأت يف فالتخالا زاج 0 (ملسو هيلع

 زاج هماكحأ هبشي هلوق نم ضراعم هل دجو اذإ يبنلا لوق كلذكو

 بان يذ لك لكأ نع ىهن) هنأ يور امك هبوجو صخي مل ام فالتخالا هيف

 ادحأ نأ) يهنلا اذه تبث امدعب يورو ،(ريطلا نم بلخم وأ عابسلا نم
 اهنأل بدأت يهن هنأ اذهب لدف (حلمأ شبكب ءازجلاب هيلع مكحف اعبض داص

 الو ديصلا يف الإ نوكي ال ءازجلا نأل ؛ديصلا نم يهف الإو تامرحملا لكأت

 رهاظ ىلع ةمرحلاب ليقو شةيشحولا تاناويحلا نم لالحلا الإ ادص ىمسي

 .ةياورلا

 هلتم وه كلذ نأل هريغ ئطخي نأ هل زجي مل لوقب لاق نم لكو

 هيأرب هلقع هاري اميف لوقي نم ىلع مكحي نأ هل زوجي الو يبنب وه سيل
 .اضيأ اذه يف كلذل زاج اذهل زاج ولو لطبم هنأ هفالخب يأرلا هل زاج اميف

 الو لزنملا باتكلا يف ركذ هل نكي مل اضيأ رمأ لك يف اذه ىلعو

 يف ةماقتسالا لهأ نم نيققحملا عامجإ يف الو لسرملا يبنلا ةنس يف

 برقألا لوقلا رظني نأ ملاع لكل زاج لقعلا نم ةجحلا هب موقت الو ،نيدلا

 كلذ نوكيو حيحص يأر ىلع وأ ةينيدلا لوصألا ىلع سايقلاب قحلا ىلإ

 هنطخي نأ ريغ نم فلاخي نأ حصأ هفالخ رظن اذإ هريغل زوجيو .الوق
 .هفالخب لمعيف نيدب

 باتكلا يف ركذ اهل نكي مل ةينبلا ةوهقلا هذه تناك املو :نايب

 سايق ىلع نيملسملا ماكحأ يف الو ‘لسرملا يبنلا ةنس يف الو لزنملا
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 اهميرحت ىلع لدي ام لقعلا ةجح يف الو هللا نيد نم مرحم لصأ مكح

 اهماكحأ يف يأرلاب لوقلاو اهيف رظنلا زاج كلذ لجذلف مرحم ىلع اسايق
 :ريغ ال ةعبرأ ميرحتلا يف برشلاو لكألا يف تامرحملا لصأو

 الو نداعملا يف سيلو كلذ هبشأ امو ةتيملاو تاساجننلاك هتاذل امإ

 .هتاذل مرحم وه ام تابنلا يف

 همرح امدعب ركسملا رمخلا وأ كلهملا مسلاك اهلعفل نوكي نأ امإو

 ركسُم لك " : يبنلا لوقل ركسلا يف ءايشألا نم رمخلا هبشأ امو انيلع هللا

 زاج امك ركسم لك ميرحت يف انبهذم يف فالتخالا انه زوجي الو 0 " مارح

 ميرحت نأل ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع يهنلا يف
 تاساجنلا لكأ لجأل كلذو ،هلثم وهف ءيشلا هبشأ ام نإف ؤهبسشلاب اذه

 جاجدلا نم ريطلا محلو منغلا محل مرحل تاساجنلل لكآ لك مرح ولو ىابلاغ

 .كلذ نيب قرفلا وه كلذكف .يلهذلا مامحلاو

 اهيلع اهمكح بلغ و تاراهطلا يف تلح اذإ تاساجنلاك اهيف لاحل امإو
 ذإ هنم هزييمت حصي الو .همرحي اطالتخا لالحلاب طلتخا امرحم ائيش وأ

 امو هضوع وأ طلتخملا زييمت ءايشأ يف نكميف دحاو نوناق ىلع ال رومألا

 .كلذ هبشأ

 هجولا ىلع ءارشلاو عيبلاو ةقرسلاو بصغلاك اهب لوعفمل امإو

 .كلذ هبشأ امو مرحملا

 امأو ،ةبورشملاو ةلوكأملا ءايشألا يف ميرحتلا لوصأ يه هذهو

 ىتح لالح للحملاف ،هب لوعفملابو لولحلاب امه ناذللا نارخآلا نالضصألا

 > ءيش نود ئيش هي صخي الو . مرحيف لالحلا كلذ يف امهدحأ عوقو حصي
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 نالوألا نالصألا امأو ‘ءاوس كلذ يف تاللحملا نم اهريغو ةوهقلا ءازجاف

 جتحا مهضعب لعلو اقلطم ةوهقلا ءازجأ يف امهل دوجو ال يلعفلاو يتاذلا

 .بشخلاب ءايشألا هبشأ بحلا نأ وأ امحف ريصت اهنأ

 نأ زاج امل امارح ناك ول محفلا نأل هب اهميرحت زوجي ال كلذ لكو

 عاونأ نم ريثكو . برشيو ءاملاب ىحمتو تايآلا نم هب دادملاب بتكي
 ريغ ىلع اهلامعتسا حصيف ندبلل ةحلصملا ةيودألا يف لخدي بشخلا

 ملعلاب حيحصلا رظنلا يف حصالا وه انعم اهليلحتب لوقلا ناكف ،ةرورضلا

 .حيحصلا

 : ةيضابألا ىلإ برقألا بهاذملا : ةعبارلا ةلأسملا

 ةقرف لكف 0 ؟ انيلإ برقأ بهاذملا يأ هنأ : ةعبارلا ةلأسملا امأو : لصف

 برقن فيكو انبهذم براقن الو هبهذمب انبراقي دحأ سيلف عيش يف انفلاخت

 هللا نيد فالخ نم هب ناد امم ءيشب أربن نحنو انبراقي وأ بهذم ىلإ

 منهج ران يف ادغ كلذ ىلع هؤازج هلل ودع هنأو كلاه هنأ هب مكحنو ىلاعت

 ىلاعت هلل ايصاع انم تام نم نحنو دولخلا يف ةياهن الب ادبأ اهيف أدلاخ

 . العو لج هلل هنايصعب هبنذ ىلع ارصم

 دولخلاب نولوقي ال مه نكلو انكالهب نومكحيو نوأربي كلذك مهو
 رظنن نحنو ‘كلذ عم مهبنذ ةراقح ىلإ اورظنو مهل هللا باذعل اماظعتسا

 ولو ميظع ىلاعت هللا نأل دولخلا الإ هل ءازج ال هنأو بنذلا ةمظع ىلإ

 لقعلل هالسأ امو ،لوق نم هالحأ امو ،مهلو انل ةدئاف كلذ ناكل مهلوق حص

 . تاهيه تاهيه نكلو
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 : اهيف فالخلا عقو ىتلا ةيركفلا لئاسملا : ةسماخلا ةلأسملا

 ملعاف { ؟ هيف انوفلاخو مهانفلاخ ءيش ياب ؛ةسماخلا ةلأسملا امأو : لصف

 نئتلو » : لاق مث } 04 ساليل تجرخا ةمأ ريخ مئنك » : لاق ىلاعت هللا نأ
 رقتُملا نَع نوهنيو فوزرغملاب نوُرُماَيَو ريقلا ىلإ نوُغذي ةمأ مكنم
 .مكنم ةمأ ىقبت هناو قارتفالا ىلإ ةراشإ 0 (") « نوخيملا مه هه كئلوأو

 ىلص) يبنلا لوق كلذ دهاشو ،كلذك انه اهلحمو ‘ضيعبتلل نوكت دق نمو

 . لعفلاب هدعب حص دقو ةمذلا تعمجأ هتحص ىلعو . . (ملسو هيلع هللا

 . " ةيجان ةدحاو الإ ةكلاه اهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس ةرتفت

 لدي لقعلا دهاشو .ةياورلا هذه راكنإ قرفلا بهذم يف نأ ملعن الو
 اهنأ يعت ةقرف لك تراصو ‘كلذك تقرتفا دق ةمألا نأل اهتحص ىلع

 يبنلا نم تاياورو نآرقلا نم تايآ اهبهذم حيحصت ىلع جتحتو .ةقحملا

 يعدتسي مهانفلاخو هيف انفلاخت امو ‘ناهربلاو ليلدلاو ةجحلا ةماقإل

 كل نيبأ نأ تركذ تنأو ،ةريثك تادلجم ىلإ هحاضيإو هحرشو هركذب
 لوقلا نم زاجيإب قرفلا نم ريغ ال ةنسلا لهأو نحن هيف انفلاخت ام ضعب
 .كلذ نم اضعب كاهف ةلاطإلا فوخ تافلاخملا هوجو نم اريثك دروأ الو

 اوناد مهنأ مهبتك يف كلذ نايبو هيف مهانفلاخ ام مظعأ نمو : نايب

 يف نيعلا رظنب هبر ىأر (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نأ مهداقتعا يف

 كلت نأو هرظنق هنم ابيرق راص ىتح هيلإ هب يرسأ موي يف كلذ نأو ايندلا
 هللا تاذ نورظني مهلكف ةمايقلا موي يف امأو .ايندلا يف اهب صخ ةمارك

 يق رودي ةعمج لك يف مهل ىلجتيو لزني هنأو ،ةنجلا يف كلذكو .ىلاعت
 )١( نارمع لآ ةروس : ١١٠ .

 )٢( نارمع لآ ةروس : ١٠٤ .
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 هنأ ') ..... يردأ الو ،هيلإ رظنلا ىلإ ةنجلا يف نم عيمج بهذيف ةنجلا

 يف سانلل سمشلاك هعضوم يف وهو هاري لك وأ اهنم نيعم عضوم يف

 انسحو الامج نوري مهنأ مهعم له يرعش تيلو ،ءامسلا يف يهو ضزألا

 ىقبي لهو ‘؟نسحأ نسحلا كلذ مأ ةنجلا يف مهل يتلا ةجوزلا نم نسحأ
 ىلإ رظنلاب لغتشا اذإ مأ ؟ ىرخألا ةعمجلا ٠ يتأت نأ ىلإ اقوشم ءرملا

 ؟ امناد هروصت ىقبي مأ ؟ هسفن يف نسحلا كلذ روصت نع هتسنأ هتجوز

 رفكلا مظعأ نم اندنع اذهو 0 اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعتو 0 ربكأ هللا

 نم يبن كلذب لاق ولو 0 ناتهبلا مظعأ نم يبنلا ىلعو 0 نمحرلا هللاب

 ناوخإ نم نوعلم راصو ٠0 نانملا هللاب رفك دق هنأ اندهشل . ءايبنألا

 ملغأ هللا » : ىلاعت لاق دقو 0 اولضي نأ هللا ءايبنأ اشاح نكلو 0 نيطايشلا

 :() « هئلانسر لعجي ثَح

 اهاري الو ىري ال هتاذ نأو سقحو ءيش وه هللا نأ دهشن نحنو

 نكمي ال امك ىري ءيش نيوكت نكمي الو ‘ىري ءيش وه سيل ذإ قولخم
 اولض دقف هتاقولخم يف هلاعفأو هتافصب ىري هنكلو .هلثمك نوكي ءيش
 . (" « ةرضات ذِنَمْوَي ةوجو » : ىلاعت هلوق كلذ يف اولوأتو ،اديعب الالض

 ةرضان ىنعم نأ اوملع دقو 0 ءاظلاب () 4 ةرظات اهبر ىلإ » : داضلاب
 ءاَجَو » : هلوقل ؛ ةرظان اهبر ةمحر ىلإ اهنأ لجأل ةرورسم ةحرف ةجهتبم
 . )« افنص افص كلملاو كبر

 ةكنالملاو كبر رمأ ءاج : ىنعملاو ‘ ءعيجملاب فصوي ال ىلاعت هللاو

 )١( مالكلا يف صقن ىلإ ةراشإ وهو 0. ( ضايب ) : ةملك رطسلا قوف بوتكم لصألا يف .
 )٢( ماعنألا ةروس : ١٢٤ . )٣( ةمايقلا ةروس : ٢٢ .

 )٤( ةمايقلا ةروس : ٢٣ . )٥( رجفلا ةروس : ٢٢ .
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 فنك َكْبَر ىلإ رت ملأ » : لاقو ، نيطايشلاو نجلاو سنإلا لوح فوفص

 فيك كبر ةردق ىلإو ىلاعت هللا ريبدت ىلإ رت ملأ : ىنعملاو 0 () 4 لظلا ذم

 . لظلا ذم

 نيتو ينارت نل لاق كيلإ رظنا ينرأ بَر » :ىسوم لوقب اوجتحاو
 هلعج لبجلل هْبَر ىلجت اًسلف ينارت فوتس هناكم ًرقئنسا نإف لبجلا ىلإ رظنا

 دقو هللا يبن ىسوم نم ملعأ متنأأ : اولاقف . (" « اقعص ىتسوُم رخو ا
 يف هاري ال هنأ ىلع لدت ةيآلاو .ايندلا يف ةيؤرلا لجعتسا نكلو .هلأس

 . ")« يارت فوتس ةناكم ًرقتنسا نإق » : لاق هنأل ةرخآلا يف الو ايندلا

 امو رمذلا عوقو دعب نوكي ام لبقتسملاو ‘لبقتسملل لمعتست فوسو
 ايندلا يف هيلإ رظنلا ةلاحتسا ىلاعت هللا صصخي ملو ةرخآلا يف نوكي

 يف هلاؤس لجأل ناك نإف ايندلا يف هصيصخت ىلع لدي ليلد ياف ةرخآلاو
 ملق ةرخآلا يف هدوجو ىلع لدي ام تأي مل انلق ،ايندلا يف كلذ عقو ايندلا

 ةياهن هل دجي ال لبقتسم ىلع قلطم لوق (فوسر) :لاق هنأل ليلد اهنم نكي

 ناك ول ىسوم نأل ؛ةرخآلا يف هدوجو ىلع اليلد لاؤسلا سفن نوكي الف
 ال وأ ايندلا يف هاري هنأ هسفن نم ملعي ملو هاريو ةرخآلا يف هنأ ملع هعم

 الو ايندلا يف هاري نأ هبر لأسي نأ ىسومل زوجي فيك ،كلذ لجأل هلأسو
 وهو . () « ةقعاصلا ُمْهثذَخاف ةَرْهَج ةللا انرأ » : اولاق ثيح هموقل زوجي

 مكح دق رفك اذه نأ كش الو ةيؤرلا نم ايندلا يف ظح هل هنأ ملعي ال مهلثم

 . كلذ لاق نم ريفكتب هللا

 يف هللا مكحف 0 مهدعب وأ هموق لبق لاسي ىسوُم ناك نإف : مهلوقو

 )١( ناقرفلا ةروس : ٤٥ . )٢( فارعألا ةروس : ١٤٣ .
 )٣( فارعالا ةروس : ١٤٣ . )٤( ءاسنلا ةروس : ١٠٣ .
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 هيلع هللا ىلص) دمحم هيبن يف 0 ىلاعت هللا لاقف 8 دحاو هدابع عيمج

 نمل اذإ كتإ ملعلا نم كءاج ام دغب نيم مهَءاَوهأ تعبتا نيلو » : ( ملسو

 . () « نيملاظلا

 هتاذ هيري نأ ىلاعت هللا لأسي مل ىسوم يبنلا نأ انعم قحلاو : نايب

 ىلاعت هللاب رفكو رفكلاب هفصو دقف كلذب هفصو نمو كلذ نع هاشاح
 لأس امنإو نيدلا موي ىلإ هازخأو هللا هنعلو اميظع ارفك كلذب هل فصاولا

 نإ ىلاعت لاقف هلقع اهفلاؤي مل يتلا ةداعلل ةقراخلا هتردق نم هيري نأ هبر
 كلقع لمتحي ال ذإ كلذ ىلإ رظنت نأ عيطتست نل كنأو اهل ةياهن ال يتردق

 املف يأ هبر ىلجت املف كلذ فرعتل ءايشألا ضعب يف يتردق كيرأ نكلو

 يلجت هبر نم ىسوم دارم ناك ولف اكد هلعج لبجلل هتردقب هبر ريبدت ىلجت
 نأ كلذ ىلع ليلدلاو غعيطتسي ال هنأ هللا نم باوجلا ءاجو هيلع تاذلا

 تاذلاب ىلجتي هللا نأ بجول ،هارت فوسف هناكم رقتسا نإف لبجلا ىلجتي

 تاذ ىأر دق لبجلا نوكيو زجعلا ةقيقح ىسوم فرعي ىتح لبجلا ىلع الوأ
 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت.(مالسلا هيلع) ىسوم نم فرشأ نوكيف هللا

 يلجتلا نع ينغي ام ضرألاو تاومسلا قلخ يف سيلأ ليق اذإو

 قراخو اهب صتخا ةمارك هذه نكلو ؤمعن :لوقنف ةردقلا تافصب لبجلل

 ُبَر » : لاق مالسلا هيلع ميهاربإ يبنلا ىلإ ىرت امأ ؤشاهقلأ يتلا ةداعلل
 . "") « يبلق َننَمطْيِل نيلو ىلب لاق نؤش ملوأ لاق ىتؤَملا ييخ فن ينرا

 ميهاربإ اهرظني تايآ هلل كلذك نكلو ،كلذ ريغ اذه ىنعم ناك نإو

 هذه اولوأت مهنإف ةلمجلابو ،ىتوملا ءايحإ يف ىلاعت هللا ةردق ىلع لدي ام

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٤٥ .
 )٢( ةرقبلا ةروس : ٢٦٠ .
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 ىلص) يبنلا نع تاياور كلذ يف اولقنو ،مهنيعاب هللا تاذ ةيؤر يف تايآلا

 اذه ناك نمو ‘هب اونادو هتوبثب مهلوقع يف خسر ىتح (ملسو هيلع هللا
 هيلع هللا ىلص) يبنلا نع هللا نيد لقن ىلع ةنامألا لهأ نم وه لهف هرمأ

 ؟ نيملسملا نم ةقرف ىلع ةجح نونوكي لهو ‘؟ةباحصلا نعو (ملسو

 لوسر ىلع ناتهب مظعأو اذهب رفك دشا يف مهو ةجح مهلوق نوكي لهو

 يف مكبر نورتس : لاق هنأو 0 ايندلا يف هنيعب هبر تاذ ىأر : لاق هنأ هللا

 . ؟ ردبلا ةليل رمقلا نورت امك مكنيعاب ةرخآلا

 عرضتلاو دهزلاو ةدابعلاو ءاعدلا نم اورثكأ نإو . هللاو الف

 الو ،مهل عفانب كلذ سيلف ىلاعت هلل سفنلا لذب يف بصنلا ةرثكو لاهتبالاو
 نم ءيشل مهتفلاخم عمو كلذب ىلاعت هللاب مهرفك عم ةجح كلذب نونوكي
 هفالخ ىلع اهودأ وأ رذع ريغب اهودؤي ملف اهءادأ مهمزلأ يتلا هماكحأ

 عيمج اذكهو هيلع ام دؤمب سيل هيلع ام فالخ يدؤملا نأ عم ،رذع ريغب

 ىلاعت هللا نيد وه هنأ هنظي رمأ يف هداهتجا هعفني دهتجملا ناك ولو قرفلا

 هللا ةدابع يف هنيدب عطقنملا يسوجملا عفنل هب هدبع اذإ هب ىضري يذلا

 هطخس نم افوخو العو لج هللا نم ةيشخ يكبي وهو اراهنو اليل ىلاعت
 .ةدحاو ةقرف مالسإلا قرف مكح راصلو .ةدحاو ةمأ سانلا راصلو .هيلع

 .ىلاعت هللاب الإ قيفوتلا امو

 لك تانسحلا لامعأ نأو .ةرخآلا يف نزوت لامعألا نأ اهنمو :نايب

 نإف ،ناتفك هل نازيمب نزوتو ؤريغ ال اهلثمب ةئيسلاو اهلاثمأ رشعب ةنسح

 هلوق كلذ يف اولوأتو ؤهنيبنس امك مكح هلف تحجر نإو ،مكح هلف تفخ

 تلقث نم اًماف » : ىلاعت هلوقو 0 (ا« طنسقلا نيزاوملا عضتو » : ىلاعت

 )١( ءايبنألا ةروس : ٤٧ .
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 هئماف اا ةيزاوم تفخ نم اًماو ا" ةيضار ةننيع يِف وهف (`) هليزاوم
 نّمَو اهلاثمأ رنثَع هلف ةنتسضلاب ءاج نم » : ىلاعت هلوقو 0 () « ةيواه

 نازيملا نم هوسسأ ام اوضقن مث 0 (") « اهلثم الإ ىَزجُي الف ةنسلاب َءاَج

 مهسفنأ ىلع اوفزرنسأ نيذلا يدابع اي لف » : ىلاعت هلوق ليوأتب 0 نزولاو
 : ىلاعت لاقو ، (") « اًغيمَج َبوثألا رفغي ةلا نإ هللا ةمخَر نيم اوطنقت ال
 . )٨( « ُءاتشَي نمل كلذ نوذ ام رفغيو هب كرنثُي نأ رِفْغَي ال ةلا نإ )»

 لامعألا نأ : نولوقي ةراتف 0 تايآلا هذهب تاداقتعالا مهيلع تضراعتف

 . هبونذ ردق ىلع ملسم لك بذعيو نزوت

 متي ال : يأ ، ىفع وأ ىفل دعوت نإو ىفو دعو نإ : نولوقي ةراتو

 ه ىفل دعوت اذإو ىقو دعو اذإ ميركلا ناسنإلاب هديعو اوهبشو 0 هديعو

 . اهيلع ىزاج هنأل هديعو يف ىفل امف اهلثم ةئيس ةنئيسلاب يزاجي نمو

 رعشلا نم قدأ هالعأ رسج باسحلا فقومو رانلا نيب : نولوقي ةراتو
 طارصلاب هللا هامس يذلا وهو . ةنجلا ىلإ هيف نوزوجي فيسلا نم دحأو

 هلمع ردق ىلع رانلا يف هيلع هرورم يف طقسي دحأ لك نأو 0 ميقتسملا

 ىلاعت هللا طارص امنإو ؤلالضلا ليوأتو ىنعم اذه لكو ؤةنجلا لصي ىتح
 .ريغ ال هنايب هللا هلزنأ يذلا قحلاب ةدابعلا قيرط وه

 نأو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم : نولوقي ةراتو

 عيمج كرت ولو 0 ةنجلا لخد هللا دنع نم قح وه هللا دنع نم هب ءاج ام
 كرشلا الخ ام يصاعملا عيمج لمعو 0 اهايإ ىلاعت هللا همزلأ يتلا تادابعلا

 . ٦ ٩ : ةعراقلا ةروس )١)

 . ١٦٠ : ماعنألا ةروس (٢)

 )٣( رمزلا ةروس : ٥٣ .
 )٤( ءاسنلا ةروس : ١١٦١ .



 . ىلاعت هللب
 ضرفلا هلل ىلص نمو : ىنعملا نوكيف نزولا ىلإ نوعجري ةراتو

 دعب كرت اذإف ةنسح ةنام رجألا نم هل تاولص رشعب نيموي هب هدبعت يذلا

 يف مهل ىقبيف ةنيس نيسمخب وهف مايأ ةرشع سمخلا تاولصلا كلذ
 مكحو رانيد ةئامب لجرل قح يف روزلا دهش نإو }ةنسح نوسمخ نازيملا

 امهرد نيرشع مهنم لك قرفو مهارد ذخأو ارانيد اورسكو مهتداهشب هل

 ةنسح اتنم مهنم لكل قيرفتلاب نوكيو ةئيس ةنام مهنم لكل اصاخ نوكيف
 ريناندلا نم هوذخأ ام عم ةنسح ةنام مهنم لكل ىقبيو ةنملاب ةناملاف

 . () « تاتينسلا نبهذي تانتضخلا نإ » : ىلاعت هلوق اولواتو اولاق اذكهو
 رابخألا لقن ىلع ءانمأ مه له ةفصلا هذه ىلعو ،تايآلا نم انيتأ ام عم

 لهو .؟نيملسملا نم دحأ ىلع ةجح مه لهو .؟ باحصأ نعو يبنلا نع

 . ؟ دحاو مهرد يف قحلا لهأ نم مهريغ ىلع لبقتو مهتداهش حصت

 لاثمو هيبشتو 0٠ يونعم نازيم وه نازيملا نأ انعم قحلاو : نايب
 داقتعا وأ كرت وأ لعف نم هنادأب هدنع هللا همزلأ ام لك نأ كلذو ريوصتو

 عيمج مت نإف .ةفك هنأك هادأ امو ةفك هنأك هنادأ نع هرذعي مل مزال ضرف

 ،رجألا نم ةفعاضم افاعضأ اهيف هل نأل حجرو نزولا َئفو دقف هيلع ام

 نع هلمع ةفك تصقن دقف رذع ريغب هكرت دقو هدؤي مل ضرف صقن نإو

 ةللا نإ » : ىلاعت هلوقو ،اذه ريغ نازيم كلانه سيلو ‘هيلع ام ةفك

 نإ » : ىلاعت هلوق ىنعمو .ةحيحصلا ةبوتلاب . (") 4 اعيمج بوللا غن
 لامعألاب اهقيدصتو 0 ةبوتلا انه تانسحلاف.(") « تاتينسلا نبهذي تانتضخلا

 )١( دوه ةروس : ١١٤ .

 )!( رمزلا ةروس : ٥٢٣ .
 (٣) دوه ةروس : ١١٤ .



 . يصاعملا نع عالقإلاو 4 ةحلاصلا لامعألاب

 كلذ نوذ ام رِفْغَيَو هب كرنشُي نأ رفغي ال ةلا نإ » : ىلاعت هلوق ىنعمو

 رفغي ال هللا نأ دارملا لب بونذلا نارفغ انه هب ديري ال 0 4 ُءاَتشَي نمل

 ءءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو شمهنع فيسلا عفرب برعلا يكرشمل

 طحي ال يأ هل رفغي ال هنإف نيملسملا نم لتقلا هيلع بجو نم ىننتساف
 هيلع هللا ىلص) يبنلا لوق ىنعم وه ةيآلا هذه ىنعمو ‘ضرفلا كلذ هنع

 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ سانلا وعدأل تثعب " : (ملسو

 اونقح دقف اهولاق نإف هللا دنع نم قح وه هب تنج ام نأو هللا لوسر
 "" اهقحب الإ " : هلوقب يبنلا ىنثتساف . " اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد

 لاق نم لك نأ حص ولو 0 « ءاشي نمل » : هلوقب ىلاعت هللا ىنثتسا امك
 نكت مل امرحم كرتي ملو اضرف هلل لمعي مل نإو ةنجلا لخد تاملكلا هذه

 {. ةدحاو ةمأ اهلك ةمألا تراصو 0 لناسو اهلك تراصلو اضنارف ضنارفلا

 نَمَو دتهملا وهف هللا دهَي نَم » : اثبع نآرقلا يف ماكحألا لوزن راصو
 . () 4 اذيشزرُم ايو هل ذجت نلف ينض

 لهأ نع هنوفني ةراتو ،رانلا يف دولخلا اوفن مهنأ اهنمو : نايب
 لوقتف منهج يف همدق عضي ىلاعت هللا نإ اولاقو ،قافنلا لهأ نعو كرشلا

 نأ نولوقي ةراتو .ريجرجلا رجش اهيف تبنيو رانلا ئفطنتو طق طق رانلا
 .مهبونذ ردق ىلع نوبذعي نيقفانملا نأو نودلاخ اهيف مه نيكرشملا

 لب نوبذعي ال مهلك صوصخلا ىلع دمحم ةمأ : نولوقي ةراتو

 نوكي ال باذعلا نأو نوددرتي مهبير يف مهو ةمايقلا موي يبنلا مهل عفشي

 ( ١ ) ءاسنلا ةروس : ٨

 ( ٢ ) فهكلا ةروس : ١٧ .



 مهلكو ديدشتلاو فيفختلاب نكلو كلذك لوقن نحنو لامعالا ردق ىلع الإ

 .ةياهن الب نودلاخ اهيف

 .ريغ ال كرشلا وهو رفك نيمسق ىلاعت هللا ةيصعم اومتسق مهو

 ،۔آرافك مالسإلا لهأ نم ملظلاو قسفلا لهأ نومسي الو قافنو قسف يناثلاو

 انعم نوكرشملاف ءامسخلا يف انفلاخت نكلو كلذك نارفك رفكلا انمسق نحنو

 ةمعن رفك مهرفكو مالسإلا نم لالضلا لهأ مه قافنلا لهأو ،دوحج رافك

 .قافن رفكو

 تيب نم ذوخأم قفانملا مسا نأل اقفانم انعم كرشملا ىمسي الو

 هديص دحأ دارأ اذإ رخآ اباب هل لعج دقف باب نم هتيب لخد اذإ عوبريلا

 ،۔ضرذألا نم قفن يف هتيب ذختي ناك اذإ قفان لاقيف رخآلا بابلا نم جرخ

 نطابلا هباب نم جرخو 0 رهاظلا هباب نم مالسإلا لخد دق قفانملا كلذكو
 . هللا دنع

 هلوقل عيمجلا ىلع قلطي رفاكلا مساو اكرشم قفانملا ىمسي الو

 اريصب اَعيمتس ةانلعجف هيلتبن جانتنأ ةقطن نيم ناتسنإلا انقلخ اتإ » : ىلاعت

 ةلزنم انه لعجي ملو ، (') « اروف اًمِإَو اًريانش اًمإ ليبّنسلا ةانيذه ات اا
 رات رافكلاو تاقفاتُملاو نيقفانملا هللا دعو » : دولخلا يف لاقو ؤةثلا
 اولاقو ةدحاو ةلزنم يف دحاو مكحب مهيلع مكحف . () « اهيف نيدلاخ ْمنَهَج
 : مهل مظن يف

 ادمعت مارحلا سفنلا لتق ولو دحوم ميحجلا يف ىقبي ال نأو

 )١( ناسخإلا ةروس : ٢ - ٣ .

 )!( ةبوتلا ةروس : ٦٨ .



 رانلا يف دلخي ال هللا نع هب ءاج امبو هلوسربو هللاب دهش نم : يأ

 هباتك يف مكحلا درو دقو ىلاعت هلل ارهاجم ادمعتم املظ سفنلا لتق ولو
 منهج هؤاَزَجف اًّمَعَتُم انموُم لئقَي نَمَو » : ىلاعت هلوقل هفالخب احيرصت
 . ةيآلا "« اَهيف اذلاخ

 (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ةباحص يف ملكت نم اوللضو : نايب
 8 (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع كلذ اوورو مهنم ئطخملا ةئطختب

 هللا مهرمأ اميف قحلا اوفلاخ نإو ةيالو لهأ نوقحم مهلك مهنأ اودقتعاو

 . ىلاعت هللا ةيصعم كلذب اودصقي مل مهنأل هلوسر هب مهرمأ امو هب ىلاعت

 هللا دنع قحلا وه كلذ نأ هسفن يف داهتجا نع مهنم كلذ ناك امنإو

 يبنلا نع اهوور يتلا ةياورلاب دصقلا كلذ ىلعو ةينلا كلت ىلع اولمعف

 ىلع ةمذلا تقفتا دقو . "" بيصم دهتجم لكل " : (ملسو هيلع هللا ىلص)

 اولتاقتي نأ مهل زوجي فيكو ‘لاتقلاو برحلا نم مهنيب عقو ام ةحص
 هسفن يف هاري امب لمعي نأ هل زوجي هنأو ‘قحملا وه قيرف لك نأ مهعمو
 اذه نإ ©قحلا لعف نم هيلع وه ام ىلع رخآلا لتاقي مهنم لك نوكيف اقح
 . نيبملا لالضلا وهل

 ىلع نولطبم قيرف ةباحصلا نم نوكي نأو دب الف قحلاو { (") .......

 ءايغاب الاض ًالطبم ناك هلثم ًاقحم لتاق اذإ قحملا نأل نولطبم لاتقلا كلذ

 نأ زوجي اقح هداهتجا يف هاري امب دحاو لك نأ نوملعي ال ةباحصلا مأ

 اوناك مهنأ ةّينسلا ءالؤه ملعو .‘هلاتق كلذب مرحيو اقحم نوكيو هب لمعي
 داهتجالاب نوقحم مهلك مهنأل مهنم ملعأ مهنأ كش ال اونوكيف مهماكحأ كلذك

 ماكحأب لهجلا ىلع اولتاقيف داهتجالاب نيقحم نونوكي مهب اوملعي مل نكلو

 . ٩٣ : ءاسنلا ة روس ) ( ١

 . ضايب ةملك لصألا يف )٦٢(



 ماكحأ يف ىتح ماهفاألل حضاولا ماكحألا يف ضقانتلا نم اذه سيلأ

 نوكي نأ الإ نكمي ال ناك الطاب اذه ناك اذإو 0؟ماوعلا نم قحلا ةلحن لها

 وه اذهو نيلطبم انوكي نأ امإو ‘اقحم رخآلاو الطبم نيقيرفلا ىدحإ

 يف نيقحم نيقيرفلا الك نوكي نأ امإو شامهيف ميسقتلا نم حيحصلا

 يقب لطب املف إموي يف هتحص نكمي ال لطاب اذهف امهلاتق يف امهفلاخت
 لطبملا لاطبإ زاج نيلطبم اعيمج اناك نإف نيرخآلا نيهجولا يف رظنلا

 .الطبم رخآلاو اقحم نيقيرفلا دحأ ناك نإو هتنطختو

 هلاتق اوزاجأو يغابلا يغبو لاضلا ةلالضب مهنم قحلا لهأ مكحو

 .هليلضتو لطبملا لاطبإو هلوقب لوقلا انل زاج مهنم قحملا عابتا انمزلو

 نع ةينسلا ءالؤه عنم امو ‘قحلا نم هعم امب لمعلاو هعابتا انيلع نأل
 ىلص) يبنلا عم نيبرقملا نم ناك يذلا نأ مهداقتعا الإ كلذ يف قحلا رظن

 يف قحلا اطخأ ولو ةلالضلاب هيلع مكحي نأ زوجي ال (ملسو هيلع هللا
 هدنع ناك ولو ‘هتوم دعب مهنم نوكيس امب ملاع يبنلا نأل ‘هبلطل هداهتجا

 برقلاب لضفألا اوربتعاو .هتايح يف مهبرق امل كلذب نونطخم مهنأ

 برقأ نم نتفلا ترج دقو كلذ دعب لضي ال هنأو ملعلا ةرثكبو ةبارقلاو

 ةشناع نم ترجو ٠هولتاقو نامثع نم ترجف ةبارقو ةبرق هيلإ سانلا
 دق ةشئاع نأ رمألا تملس كنأ لناق لاق نإف ،ىلاعت هللا ىلإ تباتو اهولتاقو

 ربخلا رتاوتب اهتحص نأ لوقأف ،ةبوتلا ةحص ىلع اليلد تاهف كلذب تلض

 كلذكف ةجحب سيل تبات اهنأ ربخلا رتاوت ناك نإف تبات اهنأو تلعف اهنأ

عامجإب تلعف اهنأ ربخلا رتاوت لاق نإف اةجحب سيل تلعف اهنأ ربخلا رتاوت



 .اهتبوت نوركنم مهلك عيشلا نأل ةمألا عامجإب سيلف تبات اهنأ امأو ةمألا

 لطاب اهاوس امو قحلا ىلع يه اهنأ يعت ةقرف لك نأ لوقنف

 تبات اهنأب ربخلاب انذخأ امنإو ،انيلع ةجحب سيل انفلاخ نم لوقلا اذه ىلعف

 ةجح كلذ انلعج مهرابخأ رتاوتبو قحلا ىلع مهنأ انعمو انباحصأ نم

 سيل انعم مهرابخأ رتاوتف الطبم هاندقتعا نم رابخأ رتاوتب ال هتحصب

 ةحص ىلع ةجح ناك تبات اهنأ انباحصأ نم ربخلا رتاوتو .ةجحب

 اهتنطختب اومكح دقو الإ ةشئاع نوملسملا لتاقت نأ نكمي الو 0نيربخلا

 ةءاربلاب اهيلع انمكحل ةبوت ريغ نم كلذ ىلع تلتق ولو ،اهلالضو كلذ يف
 يبنلا باحصأ عيمج اذكهو 0 ىلاعت هللا ىلإ اهرمأ نطابو رهاظلا مكحب

 وه اذهو نوكي ال فيكو 0 لاحلا اذه ىلع هنابرقأو (ملسو هيلع هللا ىلص)

 تغبتا نيلو » : (ملسو هيلع هللا ىلص) هيبن قح يف لوقي هللاو قحلا
 . () ه نيملاظلا نمل اذإ كتإ ملعلا نم كءاج ام دغب نيم مهَءعاَوهأ

 عم نامثعو يلعو ةعيشلا عم بلاط يبأ نب يلع كلذك :ليق نإف
 ذإ مهعم ةجحلا وه مهلناضف نم مهباحصأ لقن اميف ةلزتعملاو ةنسلا لهأ

 نيبو اذه نيب لوقنف ةجحلا مهو نوقحملا مه مهنأ مهسفنأ دنع اوناك

 تبات اهنأو تلعف ام تلعف ةشناع نأ مالسإلا قرف عيمج نأل قرف ةشناع

 اهب لمعلا زئاج ةبوتلا ةرهش نمو ،بتت مل اهنأ ةعيشلا ريغ فلاخت ملو

 هنم رهش ام ىلع يلو نم نأل قسفلا لهأ نم وأ قحلا لهأ نم تناكو

 .كلذ ريغ ةقيقحلا يف تناك ولو زناج وهف لضفلا نم

 ىلع ةمذلا تقفتا دق اضيأ وهف هلعف امف بلاط يبأ نب يلع امأو

 ( ١ ) ةرقبلا ةروس : ١٤٥ .



 ام ىلع تقفتا مالسإلا لهأ قرف عيمج نأل بات هنأ رهشي ملو هنم هعوقو
 لعف نم بات هنأ رهشي فيكف قحلا ىلع ناك هنأ بلاط يبأ نب يلع هلعف

 ولف لطابلا ىلع مهمكح يف كلذ ناك هنأ جراوخلا عم الإ لدعلا ىلع هلعف

 بات هنأ هعم رهش نم عم هنم ةءاربلا زجت مل بات هنأ قرفلا عم رهش

 نم عم ةشئاع نم ةءاربلا راهظإ ةعيشلل زوجي ال كلذكف هالوتي وهو
 يف ةيالولا لهأ نم كلذ دعب تراصف لمعلا حالصإو ةبوتلا ةرهشب اهالوتي

 ام ىلع هتيلوت يذلا كيلو نم ئرب نم نأ انعم قحلا نأل ؛رهاظلا مكح
 هلل صاع قحلا ريغب فذاقلاو ‘فذاق هنأل لطبم وهف هالوتت نأ كل زاج

 .ىلاعت
 هلضق نم رهش ام ىلع هتيلوت كلذك بلاط يبأ نب يلع :ليق نإف

 كلذب هنأ هعم هنم ئربو هلعف رمأ ىلع هتيلوت كنأ الوأ انلق امك لوقنف

 بلاط يبأ نب يلع نإو اذه .‘هنم أربت يذلا رمألا كلذب ملعت تنأو ؤ‘لطبم

 ىلاعت هللا باتك مكحب لطبم بلاط يبأ نب يلع نأ همكح يفو كلذ هنم عقو

 اذه نكي ملف ، 0) « ُمَتهَج هؤاَزَجف ادَعَتُم انمؤم لقي نَمَو » : هلوق
 هنم نناك لعف ىلع هنم أربت هنأل افذاق الو اكلاه يلوتملا اذه عم ئربتملا

 لتقي لجرل ايلو الجر ىأر ول هنأ امك هلعف هيلع روجحم مكحلا رهاظ يف
 لعفلا كلذ دهاش دق كلذك هيلوو لعفلا كلذب هيلو عم يئارلا كلذ أربتف الجر

 هالوتي هيلو يقب ولو هيلو عم لتاقلا كلذ نم ئربتملا اذه كلاه نكي مل

 مكحب هنم أربت اذه نإف اقحم نوكي نأ نكمي هنا هل لامتحالا عضومل

 يبأ نب يلع ةرهشو ةشناع ةرهش نم قرفلا وه كلذكف هلعف نم رهاظلا

 . كلذ فرعاف ةيمالسإلا قرفلا يف بلاط

 )١( ءاسنلا ةروس : ٩٣ .



 هبحص نم لك (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا باحصا نأ مهعمو : نايب
 رهاظلا مكحب ةيمستلا مكح يف كلذك نكلو ؤلوقن كلذك نحنو إهتايح يف
 ارصم تامو هفالخ هيف عسي ال امب هفلاخ نم لك انعم ةقيقحلا يفف الإو

 دنع ةقيقحلا مكح وه يذلا نطابلا يف هب انباحصأ نم وه سيلف كلذ ىلع

 كيها نم سيل هتإ » : حون هيبنل ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ىلاعت هللا
 اذإ حلاصلا هيبأ لهأ نم سيل نبالا ناك اذإف ، () « حلاص ريع لَمَع تإ

 هباحصأ نم سيل يبنلا باحصأ نم نوكي ال فيك حلاص ريغ المع لمع
 ىلع ناك نم لك انعم يبنلا لآو . (") .......... هلآ نم الو هلهأ نم الو

 ةعيبلاب هل يضر نم لكو ةمايقلا موي ىلإ يبنلا ةمأ نم ىلاعت هللا ةعاط
 . ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا ةعاط ىلع ناك اذإ عيابم وهف

 يف ىمس 0 (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نأ : ةعيشلا تمعزو : نايب
 كلذ اولعجو .0 هلآ مه هسفن ىلإ مهفاضاف 0 هنابرقأ نم اسانأ ةلهابملا ةيآ

 هلوقب 0 ةلالضلاب لمعلاو 0 مهنم اطخلا دوجو نع مهتمصع ىلع اليلد

 انتسفنأَو ْمُكَءانسِتَو اتعاتستو ْمُكَءانباَو اتءاتبأ غذن اولاعت لفق » : ىلاعت

 .() مكتسفلاو
 اندالوأ يأ اننانبأب دارأ (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نأ : لوقن نحنو

 نيملسملا ءاسن انءاسن كلذكو .هعم مه نيذلا نيملسملا عيمج دالوأو

 ١٦ل مهلهأب نيذلا نأل ةحضاو انلوق ةحصو انسفنأ كلذكو }هعم مه نيذلا

 نوفتكيو مهسوفن عيمجو مهئاسن عيمجو مهئانبأ عيمجب اوتأي نأ نوضري
 تاهيه ءالؤه نومدقي هلاح ىلع مالسإلا ىقبيف نيملسملا نود هنابرقب

 . ٤٦ : دوه ةروس )١(

 )٢( ضايب : ةملك لصالا يف .

 (٣) نارمع لآ ةروس : ٦١ .



 . ىلاعت هللاب الإ قيفوتلا امو 0 هولاق ام ىلع ليلد ةيآلا يف سيلو 0 كلذ

 ناك نإق ،مهتمنأ مهو مهناملع نم ةعبرأ ةعاط سانلا اومزلأو
 عيمج نم مهريغو مهف هفالخ زوجي ال يذلا نيدلا لوصأ يف ةعاطلا موزل

 ربخأ اذإ ءرملا نأل ،ةعاطلا موزل يف ءاوس لاهجلاو مهنم ءاملعلا قلخلا

 ريغ ناك ةالص ضرفب هربخأ الثم ىلاعت هللا نيد نم همزلي امب ادحأ

 ءالوه صيصخت حصي الف ملاع لوق نم الإ مزلي ال نأ حصي الف اهب فراع

 اهيف زوجي يتلا عورفلا نم هولاق امم كلذ ناك نإو ،مهريغ نود ةعبرألا
 ىلإ برقألا وه ام هسفنل ءرملا رظني نأ زوجي ال ةجح يأبف فالتخالا

 .ةعبرألا ءالؤه ريغ نم قحلا

 حصألا ىلإ رظنلاب داهتجالا نأ ةعبرألا ةمئألا ءالؤه نع ءاج لهو

 كش الف كلذ اولاق اوناك نإف ؟مهدعب مهريغل زوجي ال عورفلا نم لدعالاو
 اولوقي مل اوناك نإو ،ةجح ريغب كلذب مهسفنأ اوتصخ مهنأل نولطبم مهنأ

 نيعبات ريغ ةقيقحلا يف مهف مهيف داقتعالا اذه اودقتعا مه ءالؤهو كلذ

 ناكو يعفاشلا بهذمب بهذي نم فيكو ‘كلذ يف مهفالخ ىلع مهنأل مهتمنأ
 كرتيف ىوقأو حصأ يفنحلا هلاق ام رظنو ليواقألا نم حصذلا يف رظن اذإ

 أطخ ىتح كلذب هفكي مل مث &قحلا نم دعبألاب لمعيو حصألا هنأ هللا هارأ ام

 هكرت نكلو هلقع يف حصألا يأرلا وه هنأو قحلا نم وه هآر امب لاق نم

 ال وأ هبهذم لهأ ريغ نم قحلا كلذب لمع نم ئطخيف يعفاشلل اديلقت
 وه هآر ولو ‘ةعبرألا ةمئألا هيأر فلاخ نإو ةمئألا دحأ قفاو اذإ هئطخي

 ةجح الب هب لمعي نأ هعم هل زوجي الف قح هنأ هبهذم فالخ ىلع يذلا كلذ

لالضلا نم اذه سيلأ ،ةمنألا كنلوأ دحأ هلاق امب لمعيو هكرتي نأ هعم



 ةمنأ نأ مهعم تبث دقف هنم ملعأ ةمنأ مهنأ مهداقتعا يف ناك نإف ؟ ديعبلا

 8 بلاط يبأ نب يلعو ‘ نامثُغو } رمغو 0 ركب وبأ : مهو ةعبرأ ةباحصلا
 اهلك ةمألا ملعأ هنأ بلاط يبأ نب َيلَع اوفلاخ نم ىتح ةمألا عيمج تقفتاو

 . بلاط يبأ نب يلع ةمايقلا موي ىلإ

 ناك نإف ‘ تباث نب ديز ضنارفب اولمعف 0 ثاريملا يف هوفلاخ فيكو

 نب يلعل زاج فيكف 0 " ديز مكضرفأ " : لاق (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا
 فيكو ؟ كلذ يف (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا هحدم نم فالخ بلاط يبأ

 ملعلا ذخأ سابع نباو ؟ ثاريملا يف اعيمج امهفلاخي نأ سابع نبال زاج
 ملو . ريغص وهو (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا تام هنأل ، ةباحصلا نع

 . "" ديز مكضرفأ نإ "" : يبنلا لوق عم ثاريملا يف ايلع الو اديز قفاوي

 يف سابع نباو يلع ةنطخت زوجي لهو . ةمألا ملعأ يلع ناب ملعلا عمو
 مامإ وأ مامإ عابتا مزاللا ناك اذإف ؟ اديز هيف افلاخ اميف ‘ ثاريملا ضنارف

 ملعاو 0 ملع مامإو 0 ةرامإلا هل تدقع دق مامإ بلاط يبأ نب يلعف 0 ملع

 كرت ىلوذلاف ؛ ثاريملا يف ايلع اوفلاخ نيذلا 0 ةعبرألا ةمئألا ءالؤه نم

 ءاملعلا مامإو ‘ نيملسملا مامإ هلاق امب لمعلاو 0 ةعبرألا ةمئألا هولاق ام

 . بلاط يبأ نب يلع نيفراعلا

 هيلع هللا ىلص) يبنلا نع كلذ اوورو بيصم دهتجم لك اولاقو : نايب
 قحلا ةباصإل هداهتجاب هيأر ىلع لتاق نم لك نأ كلذ اولواتو 0 (ملسو
 ةياور اهولعجو ‘نابيصم امهالك هيأر فالخ ىلع وهو لتقف اطخأو

 كلذب هدارم يبنلا نأ مهضعب صخ مث ‘بيصم دهتجم لك مهلوقب ةيمومع

 ريغب ةعبرألا مهتمنأ مهدعب اهب اوصخو ةباحصلل كلذ زاوج صخف هباحصأ
 عم } ةباحصلا نم جراوخلا اوجرخأو 0 مهبهذمل ضقانت كلذ لك ةجح
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 . بيصم دهتجم لك : مهلوق

 مامإلا هلتق نمو ‘اقحم بلاط يبأ نب يلع مامإلا لتاق نم اولعجو

 نم ءاطخ مظعا قحملل لتاقملا نأ كش الو االطبم جراوخلا نم يلع

 ماكحألا ضقانت نم كلذ لك هلتاق نم لاتق ىلإ ضرعتي مل وه يذلا لوتقملا

 نولتاقي اعيمج اوناك امنإو هلاتقل نيندتبم ايلع اولتاقي مل جراوخلا نأل

 نأ دارأو غاب وهو الإ ۔ ةيواعم : يأ _ هولتاقي نأ زوجي الو .ةيواعم

 ميلستلاب هللا مكح ىلإ ئفيو عجري نأ لبق لاتقلا كرتب مامإلا مهحلاصي

 نإ :اولاقو جراوخلا ضرت ملف بلاط يبأ نب يلعل ةمامإلا دقعب ىضرلاو
 نحن اهو هللا رمأ ىلإ ئفي ىتح هدحو لاتقلا يغبلا لهأ يف مكح دق هللا

 ئفي ىتح انودع لتاقنو اذهب ىضرن الف هرمأ ىلإ انرص نحن ىتح هانلتاق
 يلع ضري ملف 0 مهيف انيلع هللا مكحب المع انحاورأ ىنفت وأ هللا رمأ ىلإ

 .بلاط يبأ نب يلع لعفب مه اوضري ملو

 ةقفاومب هللا ةعاط يف دهتجم لك ةياورلا ىنعم نأ جراوخلا عمو

 هل زئاج هنأ اهيف رظن ريغب لامعألا يف هسفن لسرم الو لمهم ريغ قحلا
 يتلا لوقعلا امأو ©بيصملا وهف هكرتيف زئاج ريغ وأ }هلمعيف لمعلا كلذ

 وه اذهف كىرخأ ئطخيو ةرات بيصي نأو دب الف ركف الو رظن ريغب لمعت

 هللابو قحلا فلاخ نمم هريغ الو ايلع اورذعي مل كلذلو مهعم قحلا ليوأتلا

 . قيفوتلا

 : بلاط يبأ نب َئلَع نع ةمكحملا جورخ نايب ىف : لصف
 مالسإلا يف تعقو ةنتف لوأ كلذو نافع نب نامثع لتق امل هنأ كلذو

 نامثع بوص نم مهنم ؛قرف ثالث ىلإ نوملسملا قرتفا اضعب مهضعب يف
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 نعو نامثع ىلوت نم ةيالو نع تفقو ةقرفو ‘هيلتاق اطخو نافع نبا

 هيلتاق تأطخ يتلا ةقرفلا اورذعي مل انباحصأو .هلتقب يضر نم ةيالو

 نيقحملا ةيالو نع ةفقاولا ةقرفلا اورذعي ملو ،هلتقب يضارلا تاطخو

 نع اوفقو مهنأ ولو ،مهتيالو مهتمزل امدعب قحلاو هولعف ام لجأل مهنم

 نكلو ،ةمالسلا يف اوناكل مهنم قحملا اولوتو نيتقرفلا ىدحإ عم لوخدلا

 نم مهنمو ‘هيغبب هيف مهنم مكح ىلع هتلتاق ةقرفو ؤمهتيالو نع اوفقو

 بوص نمم انباحصأو يلعو ،قرف ثالث ىلع مهف لتاقي ملو هلتقب يضر
 بلاط يبأ نب يلع نأ ريبزلاو ةحلط نم ةعيدخب ةشناع تماق مت ؤهيلتاق
 دق تناكو .۔ًاناودع ةمامإلا بصتغاو املظ هلتقو نافع نب نامثع لتاق

 اوبوص انباحصأو .هباحصأو يلع لاتقل تضهنو جحلا ىلإ تراسو هتبوت

 عيمج عم كلذك تباتو تعجرو قحلا اهل رهظو كلذ يف بلاط يبأ نب يلع
 .اهنم ةءاربلاب نومكحيو ةبنات ريغ يهف عيشلا بهاذم الإ بهاذملا لهأ

 زوجي ال اهلعف ةرهشك اهتبوت ةرهش نأل انعم اهتبوت ةحصب اهالوتن نحنو
 يف ةدحاو نيترهشلا الكو لبقت ال ىرخخلاو ةلوبقم ةرهشلا هذه نوكت نأ

 .بلاط يبأ نب يلعل ةمامإلا اودقع مت ،مكحلا

 ودع مهنع عفدي عافد مامإ امإ ؛نيهجو ىلع انعم ةمامإلاو

 نيملسملل حلصأ وه نم اودجي نأ ىلإ طرش ىلع هيلع نودقعي مهرصحأ

 كلذك هيلع طرش ريغب قلطم مامإ يناثلا مامإلاو ‘حلصلا اوميقيو هولخيف
 دوصقملا غلبي وأ لتقي ىتح لتاقي ىلاعت هلل هسفن عناب يراش مامإ وهف

 .مهلاتق مزل نمم

 نيملسملا براحي نامتع مد بلط يف ةيواعم ماق عيوب املو
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 مامإلا هيلإ بهذف ؤ،اهب ضار ريغ هتمامإ ىلع بلاط يبأ نب يلع براحيو

 لقاعم لزتعيو هولتاقيل نيملسملا نم هعم نمو بلاط يبأ نب يلع

 مهل زجي مل مهيلع غاب هل مهلاتق يف هنأ مهمكح يف نكي مل ولو ،نيملسملا
 لتق نم مهيلع بجاولا ءادأ نم مهنم هبلط ام ىلإ ةملاسملا مهمزلتو هبرح
 بولغم هنأ ةيواعم ىلع نظلا بلغ املف هولتاقو مهيف همكح يف نامثع

 نع ةمامإلاو لاتقلا كرتا تنأ :هل لاقو بلاط يبأ نب يلعل ةعيدخ لمع

 اذإف ،كلذك كرتن نحنو لاتقلا كرتاو مهنيب اهولعج ةمولعم ةدم ىلإ كسفن

 امكح نحن انثعبو كنم امكح تنأ تثعبو تنأو نحن انعمتجا ةدملا تضقنا

 دقع راصو امهب نوضار انلك نكن ةمامإلاب هل نامكحي يذلاو ءانم

 هللا زاجأ نم دقعو هللا رمأ امنإ هيلع لمع ال هل ةفصلا هذه ىلع نيملسملا

 .نيملسملا ىلع ماتلا دقعلا وه ايغاب هللا مكح يف ناك ذإ لتاقي نأ

 ال :اولاقو بلاط يبأ نب يلع ىلإ نيملسملا نم ءاج نم ءاجف

 نأ انل زوجي الو ،ىلاعت هللا اوناخ دقو مهنمأن الو انسفنأ ىلع ةاغبلا مكحن

 هوبلط ام ىلإ بلاط يبأ نب يلع مهبجي مل املف .انل امامإ مهدقعب ىضرن

 .جراوخلا مساب اومس ذئنيحو هولزتعاو هنع اوجرخ نوملسملا كنلوأ هنم
 يلع ثعب ،بلاط يبأ نب يلع موقو ةيواعم موق عمتجاو ةدملا تضقنا املف

 نب ورمع ةيواعم ثعبو هموق نم امكح يرعشألا ىسوم بلاط يبأ نب

 ايلوو بلاط يبأ نب يلع اعلخو ربنملا ادعصو هموق نم امكح صاعلا

 .كلذب بلاط يبأ نب يلع ضري ملف ةيواعم رمألا

 ميكحت نم بلاط يبأ نب يلع دنع ناك نإ : جراوخلا تلاقف

 نيب لهو ‘؟هلعف فيك الطاب ناك نإو ‘هب ضري مل فيك قح نيمكحلا
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 قلا ةْغَب اذامف » : لوقي (لجو زع) ىلاعت هللاو ؟ ةبترم لالضلاو قحلا
 ىلع هولتاقي نأ جراوخلا هبلاط يذلا ةيواعم لتاقي عجرف . (')« لالضلا الإ

 كرت نيح يف جراوخلاو ‘جراوخلاو وه هيلع هولتاق يذلا هنم لوألا لعفلا

 نوميقيو مهب قحلا ميقي امامإ مهسفنأل اوبصن هتمامإ بلاط يبأ نب يلع

 مهرمأي سابعلا نب هللادبع همع بلاط يبأ نب يلع لسراف هب قحلا

 :اولاقف عيمجلا ودع لاتق نم هنم اوبلط امب مهيضري هنأو هعم لوخدلاب

 هب ميقن انعم لخديف هتمامإ هكرت تقو يف ايراش امامإ انمقأ انكلو كلذ لبقن

 هيلع نوركنت امو :مهل لاقف ،هدعب بلاط يبأ نب يلع انمقأ لتق اذإف قحلا

 . ؟ هيلع امامإ اوميقت نأ مكل زاج ىتح

 : ةمكحملا جاجتحا يف : نايب

 ايغاب ناك ةيواعم نأ دهشت الأ سابع نبا اي هللا كدشانن : اولاقف

 يبأ نب يلعل ةمامإلا ةعيب ضقنو نامثع مدب هتبلاطم يف نيملسملا ىلع
 .معن :لاق ،؟قحلا ىلع هل انلاتق نأ دهشت الأ :اولاق ،معن :لاق ‘؟بلاط

 يغنئ يتلا اولتاقف » : ىلاعت هللا لوق يغابلا مكح يف يردت الأ :اولاق

 مل ةيواعم نأ دهشت الأ : اولاق ؛ معن : لاق ؟(" هللا رمأ ىلإ يفئ ىئَح

 ىلإ بلاط يبأ نب يلع ءاف ىتح هيلعو هيف هللا باتك مكح ىلإ دايقنالا طعي
 هللا سيلأ :مهل لاق ؟نيمكحلا ميكحت يف لطابلا نم ةيواعم هدارأ ام

 اًمَكَح اوئَْباف امهنيب قاقش مُئقَخ نإَو » : باتكلا لهأ نم جوزتملا يف لاق
 . ؟ () اهلها ني امَتَحَو هلها نم

 . ٣٢ : سنوي ةروس )١(
 )٢( تارجحلا ةروس : ٩ .

 )٣( ءاسنلا ةروس : ٣٥ .

 ٤ا٢١

 



 لبق مكح اذهو ،خوسنملاو خسانلا نآرقلا يف نأ ملعت الأ : هل اولاق

 نايبو ‘خسن دقف امهيف ماكحألا تلزن نأ دعبو نيجوزلا يف هللا ماكحأ لوزن
 يف هللا لزنأ دقو اذه ىلع نيمكحلا رضحأو مكحلا ىلإ الزنو اقاشت اذإ كلذ

 ام كرتو امهنيب نآرقلا يف هللا لزنأ ام ىلع مكحلا سيلا ،امكح امهتيضق

 هللا نأ ملعت امأ هللا كدشاننو :هل اولاق قحلا متلق دق معن :لاق 0؟هاوس

 هيلع ءازجلا يف مكحي نأ اهلتقو ةدارج ديص يف ىتح ديصلا ءازج يف مكح

 زوجي فيكف 0 (') « مكنم لذع اوذ هب مكحي » : لاق امك نالدع نامكح
 : ىلاعت لاق امأ 0 هللا كدشاننو ؟نيملسملا رومأ عيمج ىلع قساف ميكحت

 مهل نوي نا امأ ةلوئسَرَو هللا ىتضق اذإ ةنمؤُم انو نمؤمل ناك امو )»
 هلاتق يف نم يغابلا ماكحأ حاضيإب هللا ىلوت دقو 0 ("ه« مهرمأ نمم ةريخلا

 ` .؟ هفالخ يف رظنلا عضوم نياف ةحلا نيبو انل هدحو

 هايإو نحن ةشناع لتاقن ملأ :اولاقف شمتلق امك قحلا نإ معن : لاقف
 دق انيلع ىلاعت هللا نم امكح هللا رمأ ىلإ تءاف ىتح اهلاتق نع عجرن ملو

 هللا نم امكح ةيواعم يف هايإو انعمتجاو ،اهيف هيلع هايإو نحن انعمتجا

 ىلإ ىتح دحأ ىلإ هرمأ هللا ضّوف لهو .؟هفالخب رظنلا عضوم نياف ىلاعت

 يغلاب هلعف هيلع ركنأف هيلإ رمألا ضوفي مل (ملسو هيلع هللا ىلص) هلوسر

 اقحم يلع ناك نإ :اولاقف معن :لاقف ،؟كلذ ريغ يفو سبع يف ىمعألاو

 نم لهج ىلع لبق نم هب يضر دقو هب ضري مل ملف نيمكحلا مكح يف

 وهق ملع ىلع ناك نإو ‘هريغل مأ ةرامإلاب هل نامكحي امهنأ نيمكحلا

 . ؟ لطاب وهو هب الوا يضر فيك الطاب ناك نإو بجعأ

 )١( ةدتاملا ةروس : ٩٥ .

 )٢( بازحألا ةروس : ٣٦ .

٢١٥ 



 بلاط يبأ نب يلع ىلإ عجر مهعم قحلا نأ فرعو هوَجح املف
 نوكي نأب ضري ملو مهنم الو هنم لبقي ملف ،كوَجح دق موقلا نإ :هل لاقو

 نوكأ الف كيلع نكأ مل نإ :سابع نبا هل لاقف ،امامإ ناك نأ دعب آمومأم

 وه اذه نأ لصاحلاف ،سأب الف سابع نبا نم اذه نوك اوركنأ نإو ‘كعم
 ال بلاط يبأ نب يلع نأ مهدنعف ‘بلاط يبأ نب يلع ىلع جراوخلا جاجتحا

 ام مهعم ولخي ال هنأل ةلاح لك ىلع هلعف اميف ةلالضلا مكح نم هل جرخم

 سيلو ‘لطاب امإو قح امإ ميكحتلا رمأو امهباحصأو ةيواعمو وه هلعف
 )١(- « لالضلا الإ َقَحلا دغب اذامف » : ىلاعت هلوقل ةنلاث ةلزنم كلانه

 لمع نم لتاقو قحلاب ضري مل فيكف قحلا وه هولعف ام ناك نإف

 انمؤم لتق نمو ،هل نيلعافلاو هب نيلماعلا ةلمج نم مهنم وهو قحلا كلذب
 : ىلاعت هلوق ميكحلا ركذلا صنب هلالض يف كش الف قحم هيف وه رمأ ىلع

 وه هلعف نوكي نأ امإو . () منهج هازجف ادَمعتُم انمُم ئف نمو »
 ال لطابلل لطبملا نأل ؛هفلاخ نم هيف قحملا نأ كش الف الطاب ةيواعمو
 لتق نم فيكف ،هل هلاطبإب اقحم لطابلا كلذل هلاطبإ يف نوكي نأ الإ نكمي

 نم حصي ملف كلذ ريغ نم ال ناك نإف &قحملا وهو لطابلاب ضري مل نم

 نإ وهف هريغل ةمامإلا مهدقعل ناك نإف ‘هباحصأ نم دحأ لوق نم الو هلوق
 مل وهو كلذب هاضري قحم ميكحتلل ةتوقوملا ةدملا نامز يف هعم كلذ ناك

 زوجي ال معنف كلذب كلذ يف جاح نم لوق دايق ىلع ةمامإلا نع هسفن علخي

 دق كلانه نمف ؟ هعم قحلا وهو هب ضري مل فيك كلذ حص ول نأ هعم مهل

 مهل زاجو ؤَلض دق وه ام دعب مهلتقو امامإ اوميقي نأ ءالؤهل زاجو لض

 )١( سنوي ةروس : ٣٢ .

 )٢) ءاسنلا ةروس : ٩٣ .

٢١١٦ 



 دقع ءالؤهل زاج ًالطبم لطابلاب هاضر نيح يف ناك نإو هريغل ةمامإلا دقع

 ةلقب مهبهذم ىلإ عجر ام دعب مهلتقو مهعم هلالض نيح يف هريغل ةمامإ

 .ةموكحلاب هاضر

 بهاذملا تفلتخا امنإو ؤ،مالسإلا قرف نم دحأ هركذي ال لاتقلا اذه لكو

 لك نأ ةينسلا تبهذف ؛ةباحصلا نم اذه عوقو نوك يف ال مهماكحأ يف

 ىلص) يبنلا باحصأ نم مهو جراوخلل مهتنطختب هوضقنو ‘بيصم دهتجم
 انم ملعأ مه اولاق ؤةلزتعملا كلذكو ‘نيدهتجملا نم (ملسو هيلع هللا

 جراوخلا نم ملعأ وه بلاط يبأ نب يلع نأ اولاقو ؤرمألا مهودلقو
 ةيواعمل مهتيالوب هوضقنو .املع لقألا لضي امنإو لضي ال ملعالاو

 ةدساف نونظ هذهو 0 بلاط يبأ نب يلع نم املع لقأ مهو هباحصأو
 جراوخلا يف اهب مهماكحأب اهنوضقني ةضقانتم تاداقتعاو ليواقأو

 وهو مالسلا هيلع ىسوم نمز يف ءاروعاب نب ماعلب لض دقلو ؛ةيواعمو
 . هنامز لهأ ملعأ

 ميكحتب هسفن يف دصقي مل بلاط يبأ نب يلع نأ ليق نإف :نايب
 ليلدلاو ؛نيمكحلا نم قحلا مكحلا ريغب ىضري الو .هتمامإ اكرات نيمكحلا

 ىلع هنم كلذ ناك امنإو هب ضري مل قحلا ريغب امكح امل هنأ كلذ ىلع

 امامإ جراوخلا بصنو ©قحلا ىلإ عجري ىسع ةيواعم رمأل راصتنالا ىنعم

 هعم اوقحتسا كلذل ،هريغ ال مامإلا وه هنأ هسفن يف وهو هتمامإ قوف

 .كلذ ىلع مهلتقو لتقلا

 قحلا لهأ نم هريغ امامإ بصن نإ هنأ هسفن يف ناك نإ : لوقنف

 جراوخلا بصنو ‘هريغ بصني نأ هيف زاجأ اعلخ هسفن علخ دقف هب ىضري

 الو ةيواعمل زوجي ال هنأ هسفن يف ناك نإو ؤمهل زئاج وه تقو يف امامإ

٢٩١٧



 مامإ ةمامإ دحأ ىضري نأ الو هريغ امامإ بصني نأ نيملسملا نم دحأل

 علخبو هتمامإ كرتب وه ىضري فيكف ريغ ال مامإلا وه هنأو ،هريغ نع
 هعلخ دارأ نم نأو ؤ‘هعلخ دارأ نم لتاقي ناكو .رهاظلا مكح يف هسفن

 يف هسفن علخي نأ هل زئاج ناك نإف ‘؟هسفن علخف هلاتق زئاج غاب همكحف
 نأ مهل زاجو ‘هسقفن علخ امك هعلخ هلثم سانلل زاج سانلا عم رهاظلا مكح

 وهف هسفن علخي نأ هل زوجي ال ناك نإو ‘كلذ نيح يف هريغ امامإ اوبصني

 الو هسفن علخي مل هنأ ليق نإو ،هل زئاج ريغ وهو هسفن علخ اذإ لطبم
 مهنيب تابتاكملاو يضارتلاو لجألا ناك ىنعم يالف هل ليق ‘هتمامإ كرت

 نإ ةمامإلاب هل نومكحي نميف نيمكحلا ميكحت يف ىضرلا يف دوهعلا ذخأو
 ةمامإب الإ نامكحي ال هنأ امهنيب كلانه ةطيرش ريغب هريغل وأ هل اومكح

 اذهب ىضرلاف لبق نم يغاب ناك امك ايغاب نوكيل الإو بلاط يبأ نب يلع
 .الالض رثكأو انالطب ةشأ وه هتمامإ ىلع هتوبث عم

 رمأ نم ةيواعمو بلاط يبأ نب يلع هلعف ام ولخي ال ؛ رخآ هجوو

 مزالب مايقلا كرتو امامإ نامكحلا هب نومكحي نمب هب ىضرلاو ميكحتلا

 يذلا وهف اقح ناك نإف ‘لطاب امإو قح امإ يغبلا لهأ لاتق نم ةمامإلا

 ةمامإلا رمأ اوكرتي نأ نيملسملا نمو بلاط يبأ نب يلع نم ةيواعم هبلط
 مكح يف مهضعب راصو هيلع هولتاق يذلا وهو بلاط يبأ نب يلع نع
 نم هعم نمو بلاط يبأ نب يلع نأ كش الف رمألا لوأ يف يغابلا

 مهلو هل زئاج وه مهنم هبلط ام نأل ةيواعمل مهلاتقب نولطبم نيملسملا

 يف هللا باتك مكحب لطبم وهف هلتاق نمو .ؤهلاتق زجي مل زئاجلا بلط نمو
 لالض كلذك نيمكحلا ميكحت دعب ةيواعمل هلاتقو 0 قحلا ريغب سفنلا لتق

٢١٨



 بلاط يبأ نب يلع تام نأ ىلإ نالتاقتي يلعو ةيواعم لزي مل هنأل لطابو

 ةيواعم لاتق زوجي ال هنأل هلثم نولطبم نولاض كلذك جراوخلا نوكيو
 .اذه ىلع

 هب ىضرلاو ميكحتلا رمأ نم ةيواعمو يلع هلعف ام نوكي نأ امإو

 هعم نمو بلاط يبأ نب يلع نم ةيواعم ةبلاطمو بلاط يبأ نب يلع نم

 هب ءاج نمم لطاب لطابلاف قحب ةيواعمل مهلاتقو الطاب نيملسملا نم

 نود جراوخلا نوقحملا نوكيف ،قحلا عبتاو لطابلاب ضري مل نم قحملاو

 بلاط يبأ نب يلعل دجت مل تهجوت نيأ نم ،ةيواعمو بلاط يبأ نب يلع

 غلطاب الو قح ال يه ةثلاث ةلزنم كلانه سيل نأل ؛لطابلا نم اجرخم
 ىتأف لالضلا الإ َقَحلا عب اذامق » : ىلاعت هلوقل . لالض الو ىدهالو

 .() نوفرنصث

 امدعب رفن فالآ ةعبرأ جراوخلا نم لتق ىتح لالضلا اذه فكي ملو

 .ةيواعم لاتق يف مهبهذم ىلإ عجر

 ةدحاو ةقيرط ىلع اوناك مهنأل مهلثم لطبم وهف نيلطبم اوناك نإو أ

 مهايإو وه هنولتاقي اوتاك نيذلا لتاقي هرمأ رخآ راصو ،مهودع لاتق يف

 لطبم رمخلا لوأ يف وهف ريغ ال لوألا هبلطمو ىلوألا هتلاح ىلع اعيمج

 .اعيمج مهو وه ةيواعم هلاتقب لطبم هرمأ رخآ يفو

 مهلاتق يف جراوخلاو يلع نيقحم اعيمج رمألا لوأ يف اوناك نإو
 لطبم يلعو هللا ودع ةاداعم يف قحلا ىلع جراوخلا يقب دقف .ةيواعمل

 هللا ىلإ بتي مل نإ هكالهو هلالض يف كش ال قحلا ىلع قاب وه نم هلتقب

 )١( سنوي ةروس : ٣٢ .

٢١١ 



 الإ ىلاعت هللا ماكحأ يف ةبوتلا حصت ال يتلا ةبوتلا طورشب يتأيو ىلاعت

 هللا ىلإ رافغتسالاو مدنلاب ةبوتلا هيفكت لحتسملا وهو هلعف امب نيدلاف ،اهب

 سيلو ‘كلذ ىلإ دوعي ال نأ ةينلاو قحلا ةقفاومب لمعلا حالصإو ىلاعت

 ىلإ هدري نأ هيلع هنيعب هدي يف يقب ام نإ لوقو ؛هفلتأ ام مرغ هيلع

 اهلتق سفن ىلع دوق الو ةبوتلا دعب كلذ هيلع سيل ليقو ‘هفرع نإ هبحاص

 نيد وه كلذ نأو هل زئاج كلذ نأ هنيد يف ناك نم لك يف حارج شرإ الو
 .كلذ لعف دق ناكو ملسأ اذإ كرشملا كلذ مزلي ال امك ىلاعت هللا

 هنيد يف زوجي ال نيملسملا ءالؤه لتق نأ هسفن يف ناك نإ امأو

 دوق نم ةبوتلا يف دب الف هللا نيد يف لطاب هنأ افراع لطابلا بكتراو

 هللا عرش مكحب مهيلإ اهدوقي نأ هيلع هللا عرش بجوأ نم ىلإ سفنلا
 اذكهو ‘طورشلا نم اهانركذ ام عم قحلا ريغب لاومألا نم هفلتأ ام مرغو

 نأ امإ ولخي ال دوقلاو مرغلا هيفو هيلع هللا همرح دق رمأل بكترم لك مكح

 ةبوتلا يف امهيلع سيلف باتو ًالحتسم وأ ملسأو اكرشم بكترملا نوكي

 ام عيمج هيلعف هميرحتب نيدي امل اكهتنم نوكي نأ امإو ،هانركذ ام ريغ
 هلتق يف نيهجو ىدحإ نم هيف لاحلا ولخي ال بلاط يبأ نب يلعو هانركذ

 امرحم نوكي نأ امإو ،هانركذ ام ةبوتلا نم هيفكيف الحتسم امإ جراوخلا
 هانركذ ام عيمج هتبوت يف هيلعف ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هنيد يف هلعف امل

 دوق نم هيلع ام عيمج ءادأ نع زجع يف وهو ءرملا بوتي نكمي دق نكلو

 ردق ىتم هتين يفو .هل عناوملا نم كلذ ريغ وأ ضرم نم مرغو شرإو
 هذهو ةينلا هذه هعفنت دح يف وهو هتبوت يف هسفن نم كلذ عيمج يدؤيل

 تقدص نم ىلع بوتي هللا نإف هيلع ام يدؤي نأ ردقي نأ لبق تامو ةبوتلا

 ةبوت هلا ىلإ اوبوث اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت لاق 0 هتبوت يف هتين

٢٢٠



 . كلذ فرعاف 0 ()“ احوصن

 مهعم ناك ثيح بلاط يبأ نب يلع مهنيد اودلقي مل جراوخلاف :نايب
 هيلع هللا ىلص) يبنلا ةبارقب الو ملعلا ةرثكب قحملا اوربتعي ملف ةمألا ملعأ

 ةنسلا ماكحأل هتقفاومب قحملا اوربتعا امنإو 0 دحأل هتبرقب الو (ملسو

 نب رمعو تباث نب ديز ثاريملا يف ةباحصلا نم ايلع فلاخ دقو 0 باتكلاو

 هنأ بلاط يبأ نب يلع ملع ىلإ اورظني ملو دوعسم نب هللا دبعو باطخلا

 ديزو ايلع فلاخو ؛هلوق فالخب اهلوقي نأ مهل زوجي ال ىتح مهنم ملعأ

 ثاريملا ضنارف يف اضيأ سابعلا نب هللا دبع دوعسم نب هللادبعو ارمعو

 لوقي نأ هل زوجي ال ىتح هنم ملعأ هنأ بلاط يبأ نب يلع ىلإ رظني ملو

 .هفالخب كلذ يف

 يبأ نب يلع ضنارف فالخ ىلع يهو ديز ضنارفب ةينسلا لمعو
 هللا تأي مل اميف ءالؤه فلاخت نكلو ةمألا يف روهشم كلذ لكو بلاط

 .احيرص ثاريملا نم هنايب (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا تأي ملو ىلاعت

 دق رمأ نم هل جراوخلا فالخو جراوخلل بلاط يبأ نب يلع فالخ امأو

 نم هفالخب بلاط يبأ نب يلع لمعف هب لمعلا هدابع مزلأو هيف هللا مكح

 نيد رومأ يف يغبلا لهأ ميكحتو هللا رمأ ىلإ اونيفي ىتح يغبلا لهأ لاتق

 نم رمأ لك يف لدعلا لهأ ريغ ميكحت هدابعل هللا زجي ملو 0 ىلاعت هللا

 كلذ يف ناك نإ 0 هماكحأ نم مهيلع هللا لزنأ امب الإ اومكحي نأ الو هماكحأ

 مه كيێلوآق هللا لَزثا امي مكحي مل نمو » : لاقف 0 ىلاعت هللا هلزنأ مكح

 دقو ملعلا يف هنود وه نمم هفالخ دحأل زوجي ال فيكف . (")« نوملاظلا

 ( ١ ) ميرحتلا ةروس : ٨ .

 )٢ ) ةدئاملا ةروس : ٤٥ .

٢٢١ 



 ةينسلاو دوعسم نب هللا دبعو باطخلا نب رمعو سابع نباو ديز هفلاخ

 زوجي الو .انايب هلوسر الو هيف ىلاعت هللا تأي مل اميف ثاريملا يف اعيمج

 سيلأ احيرص ةرهاجم هفالخب وه لمعو احيرص هنايب هللا ىتأ اميف هفالخ
 . ؟ ملعلا رونب ةرونملا لوقعلا لهأ عم نيبملا لالضلا نم اذه

 عورأو اعيمج ةمألا ملعأ دلو يبنلل ناك ول هنأ جراوخلا عم قحلاو

 هللا همزلأ دحاو مكح يف الإ فالخ هنم نيبتي ملو مهلك ةباحصلا دهزأو

 قحلا وه هنأ هنوكب الإ رذع ريغب ىلاعت هللا فلاخف هب مكحلاو هب لمعلا

 مكحلا كلذب اوضري مل نيذلا نيقحملا كلذ ىلع لتقو هيلع لتاق وأ هب نادو
 بنات ريغ ارصم كلذ ىلع تام ناك نإ هنأو ةلالضلاب هل اومكحل لطابلا

 ماكحأ نأل سانلا نم هريغب فيكف ةياهن الب اهيف دلاخ رانلا لهأ نم وهف
 ماكحألا نم ءيش يف اصيصخت ىلاعت هللا لزني مل ام ءاوس هقلخ يف هللا

 .قيفوتلا هللابو

 رمو 0 ةيواعم برحل اشيج بلاط يبأ نب يلع شيج املو : نايب

 مهنم لتقو .ميظع شيجب مهلتاق ناورهنلا هل لاقي ناكم يف جراوخلاب
 افلأ رشع ينثا تقولا كلذ يف جراوخلا نأ ةينسلا عمو ،رفن فالآ ةعبرأ

 ثيح مهناكم يف مهلتق هنأل ؛لاتقب هل اوضرعتي نأ ريغ نم اعيمج مهلتقو
 .هيف نومناق مه

 : ضابإ نب هللا دبع ىلإ ىضابإلا بهذملا بسن ىف : نايب

 ىلإ رظن ضابإ نب هللادبع ىمسي نيعباتلا نم لجر كلذ دعب رهظ مث
 حرشو جراوخلا بوصو شةباحصلا نيب ةعقاولا اهانركذ يتلا ثادحألا هذه

 ةشناع ةنتفو نامثع ةنتف قرف نم ةقحملا ةقرفلا نيبو عيمجلا رومأ
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 . جراوخلاو ةيواعمو يلع ةنتفو

 نودمحي نتفلا هذه نع لزعم يف تقولا كلذ يف نامع لهأو : نايب
 هدعب نم ةباحصلا نعو هنامز يف يبنلا نع ملعلا نم هوذخأ امل ىلاعت هللا

 هللا دبع الو جراوخلا نوفرعي الو باطخلا نب رمع و قيدصلا ركب يبأ نم
 . ةدحاو ةلأسم ضابإ نب هللا دبع نع اوذخأي ملو ، مهريغ الو ضابإ نبا

 ماكحأ اوضرع ضابإ نب هللا دبع رابخأو رابخألا هذه ملع مهغلب املف

 اودجوف مهل قباسلا ملعلا نم مهعم ام ىلع ةعقاولا ثادحألا كلت عيمج

 هيلإ اوبسنف ضابإ نب هللا دبع هلاق ام قحلا نم مهعم امك قفاوملا قحلا

 قحلاب قطن نم لك نأ مهبهذم يفو ‘هنع ةعيرشلا ذخأب ال هل مهبيوصتب

 هفالخ زوجي ال يذلا وهو قحلا وهف هفالخ زوجي ال يذلا هللا نيد لوصأل

 عيمج نم نيملسملا نم هريغ نم وأ ضابإ نب هللادبع لوق ناك ءاوس

 .هب ءاج نمم قح قحلاف يسوجم وأ ينارصن وأ يدوهي نم وأ قرفلا
 هسفنل رظني نأ فراع لكل زاج فالتخالا هيف زاج امو هب لمعلا مزاللاو

 نأ زاجو ‘ ضابإ نب هللا دبع لوق فالخ ىلع ناك ولو لمعلا نم حصألا

 وأ يدوهي هآر ولو 0 لوألا هآر امك مهنم هآر نمم نيملسملا نم هب لمعي

 فالخ ىلع وه و ‘ يضابإ وأ ملسم وأ كرشم وأ يسوجم وأ ينرصن

 ضابإ نب هللا دبع سيلو ءاوس قلخلا يف هللا نيد نأل ؛ ضابإ نب هللا دبع
 ال اننأ انعم وه كلذو فالتخالا هيف زوجي اميف هفالخ زوجي ال ىتح يبنب

 هوجو ىلع نيدلا يف انعم ديلقتلاف ، نيملسملا نم ادحأ اننيد يف دلقن

 لوق نم يارب نيدي وأ هيف هعابتا هعسي ال اعدتبم ءرملا عبتي نأ اهنمو

 هفالخ زوجي اميف هفالخب نيديو يأرلا هيف زوجي امم نيملسملا نم ,دحأ
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 . يأرلا يف مهتمنأب نومتؤملا هلعف امك

 اورظني مل جراوخلا مهو انباحصأ نأ قبس اميف انلق دقو : نايب
 الو (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نم هبرقب الو ملعلا ةرثكب قحلا اوربتعيو
 فلاخ دقو غلاب ذلو (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلل ناك ولو 0 هنم هتبارقب
 ارصم كلذ ىلع تامو دحاو ءيش يف هفالخ هل زوجي ال ام ىلع ىلاعت هللا

 ناك نإو ‘هنم ةءاربلاو ةلالضلا مكحب نطابلا نود رهاظلا يف هل انمكحل

 ةبارق هعفنت ملو رانلا يف وهف بنات ريغ ىلاعت هللا ملع يف كلذ ىلع تام

 . يبنلا

 دق هنأ نكمي يصاعلا ناك امل هنأ مكح كلذ دعبو انعم كلذك قحلاو

 زوجي الو بيغلا ملع نم اهنأل ةقيقحلاب هل مكحي مل هب ملعن مل نحنو بات
 دحأ يف ةقيقحلا ةءارب الو صوصخم دحأ يف ةقيقحلا ةيالوب مكحلا انعم

 ىلاعت هللا مكح نم الإ (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ةمأ نم صوصخم

 هباتك يف هللا لزنأ نم الإ ةقيقحلا ةيالو يف كلذكو .هليزنت يف هرفكب
 نم هنأو هل يلو هنأ احيرص هانعم لزنأ صوصخم دحأ نع اربخم هتيالو
 .حيرص كلذ سيلف دحأ يف نآرقلا تايآب لوات نم لوأت نإو ةنجلا لهأ

 يف هللا ءايلوأ نم هنأ وأ ةنجلا لهأ نم انالف نأ يبن لوق نم زوجيو
 نمل ال هناسل نم هنذاب هعمس نمل ةقيقحلاب هتيالو زوجت هنكلو .ةقيقحلا

 نم هنأ وأ ةنجلا لهأ نم هنأ هل دهشي لوسرلا عمس هنأ هريغ نع هغلب
 . نطابلا هملع يف هللا ءايلوأ

 اوعمس مهنأو ىلاعت هللا ءايلوأ نم رفن فلأ هيلع دهش ولو

 هعم اودهش يذلا اذهل انعم زاج امل ةنجلا لهأ نم هنأ اذهل دهشي لوسرلا
 هيلع امزال اضرف انيد هتيالو دقتعي يأ ةنونيدلاب ةقيقحلاب هالوتي نأ ءالؤه
 هيلع ةجحلا مايقل مهتداهشب هالوتي امنإو }ةقيقحلا ةيالو هالوتي مل نإ اكلاه
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 ادهاش هب ادهش دقو قح تابثإب يضاقلا مكح امك .رهاظلا مكح ةيالو مهب

 دوهشملا ىلع مكحي الو اذهل هيلع قحلا اذه نيرخآ ىلع هاعةا لجرل لدع

 هنأل نيدهاشلا لوق ةحص ىلع الو هيلع كلذ ةحصب ةقيقحلا مكحب هيلع

 .يفخلا نطابلا ملعب نوكي ال مكحلاو ،ىلاعت هللا ملع يف اعيمج مهبذك نكمم
 . ىلاعت هللا ماكحأ نم رهاظلا مكح وه امنإو قلخلا نع

 ال اذكهو ‘هتمأ ىلع يبن لك نيد يف كلذك يه لوصأ هذه نأ انعمو

 نأ ضعب نظ دقو .رهاظلا مكحب وأ ةقيقحلاب ةءاربلاو ةيالولا نيب قرف
 رخآ عضوم يف لاقو ،(لفسخذلا رارقلا يف يلع كاذ) رظنلا نبا لوق ىنعم
 يف هنأ مكح هنأل ؛هنم ةقيقح ةءارب هذه نأ (لجرملا يلغك يلغي خملاو)

 رظنلا نبا دارم امنإو ٠ كلذك حيحصلا ريسفتلا سيلو ؤظفللا اذهب رانلا

 ةيواعم نيبو هنيب ةعقاولا ةنتفلا رمأ نم (لفسذلا رارقلا يف يلع كاذ)

 ىلع هساوح ركف نع ةرداصلا هريبادتب اهب يلغي هخم نأو 0جراوخلاو
 رظنلا نبا كلذ دري ملو ىلاعتو هناحبس هباتك يف لزنملا يهلإلا مكحلا ريغ

 ال رهاظلا مكح ىلع نوكي نأ الإ اهيف اهب يلغي هخم نأو منهج رارق يف هنأ
 نإ ليق نإف بيغلا ملع ماكحأ نم اذه نأل }ةقيقحلا ىلع رانلا لهأ نم هنأ
 م

 : هلوف

 لعتشملا ميحجلا رح مهلتقب يلصو اهيف رايخألا لتق دق

 قحتسي يذلا لعفلا لعف نم لك نأ لوقنف كلوق فالخ ىلع لدي ام
 مل نإ ةقيقحلا يف رهاظلا مكح يف رانلا لهأ نم هنأ هلعافب مكح باقعلا هب

 هللا لاق امك ، بتي مل نإ ءانثتسالا ركذب تأي ملو زئاج كلذو ،كلذكف بتي

 ملو 0 () « اَهيِف ادلاخ ُمَتَهَج هازجف اّمَعتُم انمؤم لثفي نَمَو » : ىلاعت ا

 )١( ءاسنلا ةروس : ٩٣ .
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 نإ دارملا نأ موهفملا نم كلذ نأل بتي مل اذإ هنأب ىلاعتو هناحبس نثتسي

 ملعي الو هتبوتب ملعي مل اذإ هنأو ‘هل روفغم بناتلا نأ ملاع كشي الو بتي مل
 ال يذلا بيغلا ملع ماكحأ نم اذه بنات ريغ وأ ىلاعت هللا دنع ابنات تام هنأ

 هنذاب هنم عماسلا هعمسي يبن ناسلب وأ يهلإ يحوب وأ ىلاعت هللا الإ هملعي

 . قيفوتلا هللابو ريغ ال

 : ةعيشلاو ةيضابألا نيب ةيفالخلا لئاسملا
 : رومألا هذه ىف ةعيشلاو نحن انفالتخا يف : لصف

 ةنجلا لهأ نم بلاط يبأ نب يلع مامإلا نأب اوناد مهنأ كلذ لواف

 كلذكو ،رفاك وه ةنجلا لهأ نم هنأو ةقيقح يلو هنأ هب ندي مل نمو ةقيقح
 لك يف انعم زوجي ال اذه نأ انمدق دقو ‘نيسحلا هدلو نم ةمنألاو هادلو

 زوجت ال يبنلا لوق نم نأو ،ىلاعت هللا نم يهلإ ليزنت هيف لزني مل قولخم
 يف يبن لك مكح يف اذكه و طقف يبنلا ناسل نم هعمس نم الإ كلذك ةنونيدلا

 .بيغلا ملع نم يه ةقيقحلا نال هتمأ

 هل موكحم بلاط يبأ نبا يلع ناب اوناد مهنأ يناتلا هجولاو

 نع هب اونيدي نأ هيبن ةمأ ىلاعت هللا مزلأ يذلا ىلاعت هللا مكحب ةمصعلاب

 مل ىلاعت هللا نأ انبهذم يفو ،يبنلل ةمصعلاك ةلالضلاب لمعلا نعو اطخلا

 الإ ةمصع داقتعا انسفنأ مزلن نأ انيلع مكحو دمحم ةمأ نم ادحأ قلخي

 مل بيغلا ملع يف يلو وه انالف نأ هباتك يف هللا ربخأ ولو ،ريغ ال يبنلا

 لمعلا نع الو هنم اطخلا دوجو نع موصعم هنأ ىلع لدي مكحلا كلذ نكي

 نإ هنأو ةقيقحلا يف ىلاعت هللا ملع يف هتيالو ىلع كلذ لدي امنإو ةلالضلاب

 ةلالضلاب هلمع نيح يف نوكيو اهنم بوتي ىتح اهنم تومي ال ةلالض لعف
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 هنم اطخلا دوجو نع موصعم هنأ هنع ىلاعت هللا انربخي ىتح اهب ًاللاض

 تالامك نم ليلقلا يف اطخلا دوجو نع ةمصعلا امأف .ةلالضلاب لمعلا نعو

 ناك نإو موصعم ريغ (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا ىتحف .رومألا

 هَءاَج نأ "» ىلوتو َسَبَع » : ىلاعت هلوقك ةلالضلاب لمعلا نع اموصعم

 يف لزها وه امب لمع امل كلانه لمكألا يأرلا ملع ولف 0 ()( ىتغالا
 هربخيو هيلإ يحوي لب كلذك هعدي ال هللا نكلو لجو .زع ىلاعت هلد هتلماعم

 . الف هريغ امأو لضفأو لمكأ وه امب

 هيلع هللا ىلص) يبنلا ىلع لزنأ ىلاعت هللا نأب اوناد مهنأ اضيأو

 هدعب نمو بلاط يبأ نب يلع يف ةمامإلا نأ هدابع هللا همزلأ امكح (ملسو

 مهل هللا مكح دق مهلك مهناو نيسحلا هدلو نم ةمنألا يفو هيدلو يف

 ءايصوأ مه مهنأو ،ةلالضلاب لمعلا نعو مهنم اطخلا دوجو نع ةمصعلاب
 قحلا ةفرعم ءاقب لجأل هللا نم ناك كلذ نأو ،هماقم نومناقلاو هدعب يبنلا

 ءايصوأ هل يبن لك نأو كلذ نوك الإ حصت الو ةمألا تقرتفا اذإ مهنم مهب

 .نيدلا يف هؤايصوأ ءالؤهو مهلثم اذهو

 قفاوي ام مهنم لك ةمئألا نع لقنو ىتش قرف ىلإ ةعيشلا تقرتفاو
 قرفلا لهأ لقن فلتخا امك إمهنع مهنم رخآلا لقنل فلاخم وه امم هبهذم

 فلاخيو اهبهذم قفاوي ام اهلقن ناك ةقرف لكو ‘ةباحصلا نعو يبنلا نع
 هذهو شةقرفلا ةحصل ءالؤه ةمصع يف ةدئاف الف قرفلا نم مهريغ لقن ام

 تاياورلا ترثك نإو ‘دحأ ىلع ةجحب يه تسيلو اهل ناهرب ال ىواعد

 نم تلقن بهاذملا نم ةقرف لك نأ حص دقف ةمامإلا يفو ةمصعلا يف مهعم

 ( ١ ) سبع ةروس : ١ - ٢ .
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 ىرخألا قرفلا لهأ لقن ام فالخ ىلع وهو اهبهذم قفاوي ام تاياورلا

 يف سانلا ىلع ةجحلا اهب موقت ال كلذ ةحص يف مهعم تاياورلا لقن كلذكف

 .مهيلع اهموزل

 اوذخأ مهنأل نامثعو رمع و ركب يبأ نم ةعيشلا تأربت انه نمو : نايب

 يف مهلدع عفني الو دعتو ملظ كلذ نأ مهعم ناكف ‘مهريغل يهو ةمامإلا

 ةعيبب يضر نم ةباحصلا عيمج نم اوأربتو ،مهسفنأ يف الو نيملسملا
 مل مهنأ اوعدا نيملسملا نم اليلق الإ اولوتي ملو نامثعو رمعو ركب يبأ

 ةعمتجم ةمألا نأل كلذ ةحصب ةجحلا مقت ملو رمعو ركب يبأ ةعيبب اوضري

 ركنأ ايلع ناب لوقلا اوعيطتسي مل املو ،اهل ةحص ال ىوعد هذه نأ ىلع

 ايلع نأ اولوقي نأ اوعيطتسي ملو ‘باطخلا نب رمعو ركب يبأل ةمامإلا
 .ةيقتلا موزلب اونادو ةيقت كلذ نع كسمأ :اولاقف ،كلذ يف بلاط

 عايض ىلع وأ سفنلا ىلعو قحلا عضوم يف زوجت ةيقتلا نأ انعمو

 لتقلا فاخ ولو هلل هسفن لذبي نأ ردق نم نأل لاح ةيأ ىلع مزلت الو نيدلا

 عضوم يف تكس نم وأ ،زئاج ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع

 رييختلا هيف يذلا وه زناجلاب مزاللا زئاجلاو ًازناج هتوكس ناك زجعلا

 لتقلا نم فاخي ال بلاط يبأ نب يلعو ‘هيف رييخت الو مزاللا وه مزاللاو

 هقحب هوقو نإق .مهعم هل ناك نإ هقحب بلاطو نيملسملل ةجحلا رهظأ نإ
 مقت مل بلاط يبأ نب يلع نم اذه حصي مل املف ،رذعلا هل ناكو كسمأ الإو

 يلعل يبنلا نمو هللا نم كلذ حص ولو ةعيشلا هاعا ام سانلا ىلع ةجحلا

 ام عم ناكتسا الو ةبلاطملا بلاط يبأ نب يلع كرت امل بلاط يبأ نبا

 . ةوقلا نم هللا هاطعأ
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 نحن انقافتا دعب ةجح حاضيإل ديرم ريغ اذه يف مهنم لادجلا ةرثكو
 نم هب هل يصوأ اميف ةبلاطملا هنم رهظت مل ايلع نأ ةمألا عيمجو مهايإو
 يلو امدعب نيملسملا نم حص الو مهاوعد ىلع اهب هل مكح امو ةمامإلا

 انئاك ارمأ كلذ ناك ولو ،لوق الو كلذ يف نايب بلاط يبأ نب يلع رمألا

 ةجحلا رهظأو رمعو ركب يبأ ىلوت نم لك ةباتتسا بلاط يبأ نب يلع مزلل

 ريذاعملا نم اهب نوجتحي ةجح لكف اذه حصي مل املف يبنلا اوعمس نيذلاب

 يف يه تسيلو ججحب يتأي نأ نم دب ال نيدب نيدتم لك نألا ةجحب سيلف

 رئابك نم رمعو ركب يبأ نم مهتءارب نأ كلذب حصو ةجحب هللا ماكحأ

 الإ امهتريس نسحو امهلدع ىلع ةمألا تعمجأ دقو ‘ يصاعملاو بونذلا

 بلاط يبأ نب يلع نم حصي ملو نتفلا عوقو لبق امهرمأ ىضمو ةعينشلا

 امهالوت نم ينعأ راكنإ الو عيش يف امهيلع راكنإ امهيف رمألا يلو نيح

 نم مهتءارببو مهيلع ثحبلا اذهب ةعيشلا عيمج ةلالضو اطخ اذهب حصو
 . اهتبوت ىلع ةمذلا تعمجأ دق ذإ نينمؤملا مأ ةشئاع

 هنأ لدع ادهاش هيلع دهش مث هنم أربتو ةيصعم دحأ نم رظن نمو

 دهش نم فيكف هنم أربي ال نأ همزل ىلاعت هلل ايلو كلذ دعب راصو بات دق

 موقت ال قرفلا عيمج ةداهش نأ مهعم ناك نإف ،هتبوتب ةمألا عيمج هيلع
 مهعم مهنأ مهمكح يف معن لوقنف لالض ىلع مهنأل مهيلع مهعم ةجحلا مهب
 عيمج عمو انعم نكلو لبقت ال لطبملا ةداهشو لطبم مهريغو نوقحملا مه

 رمعو ركب يبأ نم مهتءاربب مهنالطب حص دقو نولطبملا مه مهنأ بهاذملا

 نمو ةمايقلا موي ىلإ ناهرب نم نودجي الو اناهرب اهل اوميقي مل ىواعدب
 قحلل ةفلاخملا تاياورلا لقن يف ةجحب وه سيلف هنيد يف هرمأ كلذك ناك

 ام كلذك نوكيف مهيلع هبوجو سانلا عم حصي مل اميف ةجح مايق ىلع الو
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 ناد نم كلذكو نيملسملا نم دحأ ىلع ةجحب سيل ةشئاع نع هولقن

 هنيعب ايندلا يف هآر (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم يبنلا نأو يرابلا ةيؤرب

 هتحص هيلع مقي مل امم ةباحصلا نع الو يبنلا نع هلقني ام ةجحب سيلف

 ىلع ةجح نوكي ال لطبملاو مهنم كلذ نأل قرفلا نم مهريغ ىلع ةجحلاب
 انلق نإو ،هيلإ وه هلقن نم الإ كلذ ةحصب ةجحلا هيلع مقت مل عيش يف دحأ
 وه هنأ انعم ناك اذإ الإ ةحص تابثإ كلذ نوري الف ةمألا تعمجأ دقو نحن

 . قيفوتلا هللابو قحلا

 : ةلزتعملاو ةيضابألا نيب ةيفالخلا لئاسملا

 كلذكو زوجت ال اهنأ يرابلا ةيؤر يف انلثم مهف ةلزتعملا امأو :نايب

 (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا باحصأ بيوصت هيف ةينئسلاك مهنكل ةعيشلا
 هولعجو انيد داقتعالا اذه اوبصني مل ول سأب الو لطبملاو مهنم قحملا يف

 نكلو ‘يأرلاب كلهت ال ةمألا نأل فالتخالا هيف زوجي يذلا يأرلا نم

 ةينسلا هوبصن امك مهلثم كلذك ،كلذب ندي مل نمم اوءربتو انيد هوبصن

 نيقيرفلا نم بيوصتلا اوصخ لب ؤ‘عيمجلا كلذك اوبوصي مل مث انيد

 نيملسملا ضعب نوكي نأ زاج اذإف .يوس هللا مكحو ضعب نود نيلتاقتملا
 نكلو مهلثمك نوكي نأ كنلوأ ريغ يف زاج قحلا ىلع مهلكو نولتاقتي

 فرتعا دقو لطاب قحملا لتق نأل نوقحم مهلكو اولتاقتي نأ زوجي تاهيه

 يف اعيمج مهبيوصت اودقتعاو ضعب مهضعب لاتقب مهرابخأ ةحصب عيمجلا
 نآرقلا ماكحأ فالخ ىلع اوناكو اديعب ًالالض ةنونيدلاب اولضف لاتقلا كلذ

 قحم وه رمخلا كلذ ىلع لوتقملا كلذو رمأ ىلع ادمعتم انمؤم لتق نم نأل

 نوبكنم نوثكان هنع مه نيأ ىلإف ©نآرقلا صنب لتاقلا لالض يف كش ال
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 منَهَج ؤواََجف اذَمَعتُم انمؤُم ئف نمو » : ىلاعت هللا لاق مههوجو ىلع
 . « ةنعلو هلع هللا بيضغّو اهيف ادلاخ

 يف ضعب مهضعب لاتق يف مهنأ اعيمج مهل اومكح نإ كش الو
 قحملا نأل اعيمج مهلالضب اومكح دق مهنأ كش الف نوقحم مهلك هيف مهرما

 نآرقلا صنب اقباس ةينسلا يف انلق امك قحم هيف وه رمأ ىلع هلتق زوجي ال
 امب اذهف ،تايآلا نم اهريغ يفو اهاندروأ يتلا ةيآلا هذه يف ميظعلا

 ىلاعت هللا قلخ نم قلخ يه تسيل قلخلا لامعأ عيمج نأو }هيف مهانفلاخ
 . )٦( اكقإ نوفلختو » : ىلاعت هلوقب اوجتحاو 0 دابعلا نم قلخ يه امنإو

 لامعأ نأ ةمألا تعمجأو ‘مهلثم دقتعيو لقي مل نم اورقكو كلذب اونادو

 نوك ريظن يف هللا هقلخي مل عيش لكف ؛لعف دابعلا نمو قلخ هللا نم دابعلا
 هسفنب هقلخ ىتح هللا قلخ نم ملعي نأ عيطتسي نمق دوجولا يف هدوجو

 مل عيش داجيإ ىلع نوردقيو بيغلا نوملعي سانلا نأ حصل كلذ حص ولو
 نم ناك نإف ؟ءادتبالا يف لعفلا كلذ ةروص ملع نيأ نمو هايإ هللا مهملعي

 ؟كلذب هملع نمق هعدتبم يف يهتني نأ ىلإ ريغلا كلذو انلق هريغ يف هرظن

 ؟هبلق يف سيل نأ ىلاعت هللا نم ماهلإلاب فرعي ىتح هلقع يف هروص نمو
 يف اهروصو اهملع بعصلا ةقيقدلا ءايشألاو ةبيرغلا مكحلا همهلأ نمو
 هللا هقلخ دق ءيش وه هلقع يف كلذ ريوصتو ماهلإلا كلذ سيلأ هسفن

 . ؟ هلعفف هلقع يف هروصو

 لييختلا :مهل لاقيو مهءاطخأ لوقعلا لهأ رظني ةثحابملا عمو اذه
 هللا لاق دقو هلمعي نأ دحأ عيطتسيأ وه ىلاعت هللا هقلخي مل ولف ءيش وه

 )١( ءاسنلا ةروس : ٩٣ .

 )!( توبكنعلا ةروس : ١٧ .

٢٢١ 



 اونيدي ملو اذه اولاق ول مهنكلو 0( نولتغئ اَمَو ْمُكَقلَح هللاو » : ىلاعت
 هوأر امب اولاق مهنأل رذع كلذب مهل ناكل هيف قحلا لهأ اونطخي ملو هب هلل

 نع هبوجو ناك الو ىلاعت هللا نم مهيلع ابجاو هوبصني ملو مهسفنأ يف
 يف اوناكل يأرلا نم هولعجو هيلع اضرف (ملسو هيلع هللا ىلص) هيبن
 كلذ اوورو كلذك اودقتعي نأ مهمزلأ وه هللا نأ اودقتعا نكلو ،ةمالسلا

 قحلا ىلع ناكو مهفلاخ نمم اوأربتو (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع
 نمو ىاديعب الالض كلذب اولضف ةرخآلا يف باقعلاب هيلع اومكحو كلذ يف

 هللا ىلص) يبنلا نع هلقني اميف ةجح نكي مل الطبم مكحلا يف راصو لض

 . (ملسو هيلع

 : ىدجنلا باهولا دبع نب دمحم بهذم
 هذختا دق 0 ميدقب سيل ثدحم بهذم وهف .4 يباه ولا امأو : نايب

 زاجأو 0 يقرزألا بهذملاو يلبنحلا بهذملا نيب نم يدجنلا باهولا دبع

 نم ادحأ نأ ملعن الو ٠ مهلاومأ ةمينغو مهئاسنو مهيرارذ يبسو مهلتق
 مهضعب يف كلذ زاجأ اضعب مهضعبل ةباحصلا لاتق يف ىعةأ مالسإلا

 نم ادحأ نأ ىعةا هنأ ملعن مل قرزألا نب عفانو باهولا دبع ىتح ؤ‘اضعب

 هلاومأ منغ الو هلتاق نم ءاسن الو ةباحصلا نم دحأ ةيرذ ىبس ةباحصلا

 تزاج امنإو ،ءاسنلاو يرارذلا يبس برعلا يكرشم يف زجي مل كلذكو
 اوبس نيملسملا نأ ىعةا ادحأ نأ ملعن الف نوملسملا امأو مهلاومأ ةمينغ

 نم يلبنحلاو .ةيلبنحلاك وهف هبهذم نم يقب ام امأو }اضعب مهضعب لاومأ

 . قيفوتلا هللابو الصف مهل درفن مل كلذ لجالف هركذن مل اميف ةينسلا

 نم هيلعو هيف مه ام ىلع ةمألا قارتفا بابسأ لوصأ هذهف : نايب

 )١( تافاصلا ةروس : ٩٦ .
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 عيمج نايتإ نإف هيف اوقرتفا ام عيمج ال قارتفالا ءادتبا لوأ يف بهاذملا
 ةشناعو رمعو ركب يبأ نم تأربت ةعيشلاف ،ةريثك تادلجم يعدتسي كلذ

 قحملا عيمجلا تلوت ةلزتعملاو ةينُنسلاو ،مهنم اليلق الإ ةباحصلا عيمجو

 قحملا نأل قحلا ىلع عيمجلا مهتفرعم عم نيقحم اولعجو لطبملاو مهنم
 راركتلا نأ : لثملا يف ليق دقف سأب الو ؤهانرركو هانب امك هلاتق زوجي ال

 ليضفتو يلع ىلع ركب يبأ ليضفت يف ةلزتعملا تفلتخاو . رامحلا هقفي

 ىلع نكي مل ام مهنيد يف ائيش مهراضب كلذ سيلو ركب يبأ ىلع يلع
 نكلو ،ةمالسلا يف اوناكل اذه ريغ مهيف نكي مل ولو ،كلذب ةنونيدلا ليبس

 .انيد هودقتعاو هانركذ اميف اوفلاخ

 نم مهنمو ،ءاوس ةعبرألا ةمنألا لضف لعج نم مهنمف ةينسلا امأو

 نامثع هدعب نمو رمع هدعب نمو ركب ابأ لضفيف مهبيترت ىلع مهلضفي

 رمعو ركب ابأ ىلوتنف نويضابإلا نحن امأو بلاط يبأ نب يلع مهدعب نمو

 نم لك (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ةباحص نمو ،ةعبرذلا ةمئألا نم
 انعم حص نمم أربنو رهاظلا مكح يف ىلاعت هللا ةعاط ىلع هنأ انعم حص

 .رهاظلا مكحب ةءارب هل رذع ريغب ىلاعت هللا نيد فالخ ىلع تام هنأ

 فوقو فقنو ؤرهاظلا مكحب يبنلا تاجوزو رمعو ركب يبأ ةيالو كلذكو

 .قيفوتلا هللابو هلاوحأ فرعن مل نم لك نع ةمالسلا

 نيب تاياورلا لقن فالتخاب رثاكتي فالخلا لزي مل مث : نايب
 نيدلا يف فالخلاب دارملاو ،نيدلا رمأ نم عيش لك يف راص ىتح بهاذملا

 زوجي يارلا نم قرفلا يف فالخلا نأل ،فالتخالا هيف زوجي ال يذلا وه

 عسوت يأ ةمحر يأرلا يف نيملسملا فالتخا نأل انركذ امك فالتخالا هيف
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 زوجي ال انبهذم يف قحلا ةفلاخم نأل ةمقن نيدلا يف مهفالتخاو ،لامعألاب

 لكو ‘ىرخذألا قرفلا اهلقن ضقانت ةقرف لك لعلو ؤلاح ىلع رذع ريغب

 نم هدروأ امب بلغ دق هنأ نظي امب قرفلا نم اهريغ ىلع تجتحا ةقرف

 وه هنأ ىأر ججحلا كلت ىلإ رظان رظن اذإف .ةيمالسإلا قرفلا ع عيمج ججلا

 اضيأ اهب جوجحملا ججحلا كلت ىلإ رظن ول نكلو قحملا وهو بلاغلا

 وه هنأ هججح ىلإ رظنلا كلذ سفن ىلإ روصتي ام يتأي نأ عاطتسال

 نكلو زجعلاب رقيف امهدحأ زجعي نأ ىلإ امهنيب رمألا كلذك لازي الو ،بلاغلا
 كلذل الثمو ،ارباكم لداجي وأ هوزجعأل نيلوألا هؤاملع جاح ول هنأ دقتعي

 ريغ يف ججحب يتأي نأ عاطتسا انه هتلق ام ىلإ قرفلا نم دحأ رظن اذإ هنأ

 هججح ترظن ول نكلو ‘ينجح دق هنأ اهيلإ رظانلل ليختي ام يترضح

 هتبلغ دق ينأ يججح ىلإ رظانلل ليختي ىتح هججح ضقنأ نأ تعطتسال

 بهذم ضاحدإ ىلع ججحلاب اوتأ بهذم لهأ لكو ىاننيب كلذك رمألا روديو

 .هبهذم لهأ الإ ارون ججحلا كلت ىري الف هلاطبإو

 كلذ هسفن يف روصتي الف هيلع جتحي وه يذلا بهذملا لهأ امأو

 نظي ىتح اهيتأي يتلا ججحلا ةرثكبو ،املظو ةملظو امثإ هاري امنإو ،ارون

 روصتي دق هبهذم لهأ نم نايبصلا نم نإف معنو ،اهقح رظني يبصلا نأ
 ةملظ الإ اهترثك ىري الف هجاحي يذلا بهذملا لهأ امأو ،ججحلا كلت رون

 .ضعب قوف اهضعب مكارتي

 اميف بهاذملا ىلع جاجتحالا ةريسلا هذه مسر دارملا سيلو

 ثكلذ نم مهدنع ام لاطبإو انعم هنأ قحلا راهظإل انركذ امك هيف انفلاخي

 ام رادقم اندروأ امنإو ،اهيف انفلتخا ام نايب يف ججحلا ةرثكب تان مل كلذلو
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 ضعبلا ضعبب انيفتكاو اهيف انفلتخا يتلا رومألا نولناسلا ءالؤه فرعي

 .قيفوتلا هللابو ةيافك اذهبو ؤلكلا نع

 : تورامو توراه ةلأسم : ةسداسلا ةلأسملا

 موقلا هركذ امو تورامو توراه نع يتلا ةسداسلا ةلأسملا امأو : لصف

 ةأرماب اينزو لبابب هللا امهلزنأو ةكئالملا نم اناك امهنأ رابخألا نم اهيف
 يف داقتعالا اذه الإ هللا نيدل مهل فالخلا نم نكي مل ولف .ةرهزلا ىمست

 يف اونوكي ىتح مهل فاك ناكل ةكنالملا نم امهنأ اهودقتعا نيذلا ءالؤه

 تانمؤملا نم تانصحملا يمر مرح ىلاعت هللا نأل ،انعم رافكلا مكح

 مهنأ نودهشي لدعلا لهأ نم ءادهش ةعبراب اوتأي ىتح انزلاب نينمؤملاو
 نوقسافلا مه كنلوأف ءادهشلاب اوتأي مل نإو ،ةروعلا يف لخدت ةروعلا اوأر
 ميرحت ىضعملاو ‘نوقداص مهب هملع يف اوناك ولو نوبذاك همكح يف يأ

 ام لعفب هللا دودح دعتي نمو 0 هدودح اودعت دقف اولعف نإ مهنأو مهيلع كلذ

 ىلع هلا ةتغل الا » : ىلاعت لاقو 0 نوملاظلا مه كنلواف ‘ هيلع همرح
 . )) نيملاظلا

 .ىلاعت هتكنالم نم اناك اذإ ىلاعت هللا ةكئالم يف اذه حصي فيكف

 ليلد ريغب مويلا اننامز لهأ نم اذه زوجي فيكف ةكنالملا نم ال انوكيإ نإو

 هللا لاق لب (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع حص الو ميظعلا نآرقلا نم
 مكيلإ انلسرأ دقو لقي ملو ") « السر ةقنالملا نم يفطنص هللا » : ىلاعت
 اهظفل رهاظ يف اهلك مهركذ يف يتلا نآرقلا تايآو .ةكئالملا نم السر

 تايآلا ليوأت يف انعم حيحصلاو .امهيلع ءانثلاو امهل حدملاب حرصت

 )١( دوه ةروس : ١٨ .

 )!( ححلا ةروس : ٧٥ .
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 نم مئازعلا ملع امهيلع هللا لزنأو لباب يريبك اناك نالجر امهنأ امهيف

 امهرمأو ،ءامسألاو فورحلا صاوخ ملعو .زئاج حابم نمو مرحم رحس
 ،كلذ نم مهل لالحلا نم مرحملا مهل اونيبيو كلذ سانلا اوملعي نأ هللا

 هتدابعب هدبعت نم عيمج ىلتبا امك مهل ىلاعت هللا نم ءالتبا كلذب لعفلا نمو

 . ")« نوثْسقَي اولاق امب مهولبن » : ىلاعت لاقف ،دابعلا نم

 رفكلا نع نايهنيو 0 هلل ةعاطلاب نارماي امهنأ : امهنع ايكاح لاقو

 نم امهنأ ىلع لديل 0 نيكلم نم ماللا رسكب ةءارقلا تزاج كلذلو 4 هلاب

 امهلاعفأ يف امهنع رابخإلا نع ةلالد 0 اضيأ حتفلاب تءاج امنإو 0 سنإلا

 ءافصب امهنع رابخإو 0 تاداعلا قرخو ةيناحورلا لاعفأ 0 ملعلا كلذب

 نيكلم امهتيمستب كلذ ىلع ةلالدلاب ىفتكاف 0 امهبولق ةراهطو امهسوفن

 رسكب ةءارقلا زجت مل ةكئالملا نم لصألا يف اناك ولو . ةكئالملا مساب

 نأ الإ كلذ مهل حصي الو 0 كلذ زاوج ىلع ءارقلا ءاملعلا قفتا دقو 0 ماللا

 لزنأ اَمَو » : ىلاعت هلوق يناثلا ليلدلاو 8 سنإلا نم امهنأ مهعم انوكي

 امهنأل ناكلملا هب لزن امو لاقل ةكئالملا نم اناك ولف (") « نيكلملا ىلع

 نم امهنأ ىلع لد امهيلع لزنأ لاق امنإ امهيلع لزنأ ال كلذب الزن امه

 .هللاب الإ قيفوتلا امو حيحص ريغ اذه ريغو سنإلا

 : ( 5 ) لوسرلا ىلع ةالصلا ىنعم : ةعباسلا ةلأسملا

 هئَكنالَمَو ةللا نإ » : ىلاعت هلوق ىنعم ام هنأ : ةعباسلا ةلأسملا امأو

 . (") اًميلنىت اوُملَتسَو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهأ اي يبلا ىلع نولصي

 . ١٦٣ : فارعالا ةروس )١(

 . ١٠٢ :ة رقيلا ه رومس ) ( ٢

 . ٥٦ : بازحألا ةروس ) ( ٣
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 ىلع يلصي ىلاعت هللا نأ لاقي نأ زوجي فيك هللا دابع نم دبع يبنلاو
 ءاعدلا يهف يبنلا ىلع نيملسملا نم ةالصلا نأ كلذ يف باوجلاف ؟يبنلا

 ةكنالملا ةالص كلذكو ؛هيلع ملسي نأو هيلع يلصي نأ ىلاعت هللا نم و !هل

 : ىلاعت لاقف } ةرفغملاب نينمؤملل نوعدي امك ، ىلاعت هللا نم هل مهعم ءاعد

 ةعاط ىلع ناك نمم نينمؤملا نم 0 () 4 ضرالا يف نَمل نوزرفغتنستَو »
 ىلص) يبنلا ىلع هب ملسي نأ نحن هلأسن يذلا هللا مالس امأو .ىلاعت هللا

 . 0١ هنلا دلع نيم ةّيحئ » : لاق امك } هتيحت يهف (ملسو هيلع هللا
 اهانعم عمجي ةريثك ناعم ىلع هنايبنأو هلسرو هنايلوأل هللا ةيحتو

 اهولخناق مئْلط مكيلع مالس » : اهنم ىتش ناعم ىلع يتات ةميظعلا هتمارك

 نم ىلاعت هللا نم مهتمالسب ةننهتلا ىنعم ىلع انه دارملاو () 4 نيدلاخ

 لخديل ةيحتلا ةروص ىلع ناكو رض لك نم ىلاعت هللا مهملسو بيع لك
 هتمارك لوزن اهنمو ؛ميعنتلاب لوخدلا دنع هل الباقم هل اماركإ رادلا يف

 مهيلإ هتمحر ةلص يهو اضيا هللا نم ةالصلا ىنعم وهو مهيلع هتمحرو

 هريغ نع (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا كلذب صتخي ملو ؤمهيلع اهلوزنو
 اذه انعمو 0 () 4 ْمُكْيلع يلصي يذلا وه » : ىلاعت هلوقل نينمؤملا نم
 ىلع لص مهللا انلوق ءايلوألاو ءايبنألا عيمجف ىنعملا اذه ىلع زوجي

 ىلع تيلص امك كنايلوأ عبمج ىلعو هبحصو هلآ ىلعو يبنلا دمحم انديس

 . نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلع و ميهاربإ

 اهنأشل اميظعت ةالصلاب هدبعل هللا نم ةميظعلا ةماركلا تيمس امنإو

 . ٥ : ىروشلا ةروس )١(

 . ٦١ : رونلا ةروس )٢(
 (٣) رمزلا ةروس : ٧٣ .

 بازحألا ةروس (؛) : ٤٣ .
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 .ةالصلا يهو ايندلا يف ءيش مظعاب تيمس ىتح .‘اهتمظعل راهظإو

 اهريغ نم صوصخلا ىلع يهو اهمسا ذخأ ىتح ةالصلا ةمظعل راهظإو
 هيبنل هللا ةمارك تناك املو هدبعل ىلاعت هللا نم ةمارك مظعا اهب ىمسيل

 لعجو .؛هل ةالصلا مساب تصخ هدابع هللا اهاطعأ ةمارك .مظعأ دمحم

 زئاج وهف الإو اهتمظعل افيرعت ءايلوألاو ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألل مالسلا

 لب يبنلا ريغل ملسي نأو يلصي نأ ىلاعت هلل لاؤسلا زوجي كلذكو ،هريغل

 هنذاب هعمس وأ يهلإ يحوب ةقيقحلاب ىلاعت هلل يلو هنأ هفرع دق يلو لكل
 هيلع هللا ىلص) عطقلاب امأو رهاظلا مكح يف يلو لكلو ،يبن ناسل نم

 يفخلا هللا ملع يف يلو هنأ ةقيقحلا ىلع عطقلاب هفرعي مل دحأ يف (ملسو
 ةقيقحلا ىلع عطق دق هنأل (ملسو هيلع هنلا ىلص) هيف لوقي نأ حصي الف

 فرعاف ثبع بيغلاب ىوتفلاب مكحلاو ،بيغلا ملع يف اعطق هلل يلو هنأ
 .كلذ

 دسألاب عاجشلا ىمسي نأ زوجي برعلا ريغو برعلا مالك يفو

 ةمارك ىمست نأ زاج امكو ؤ‘كلذ ريغو سمشلاب ملاعلاو رحبلاب داوجلاو
 ةالصلا ىنعم نأ موق نظ دقو .اهتمظعل ةالصلاب تمظع اذإ هدبعل ىلاعت هللا

 وعدملا وه هللا نأل كلذك رمألا سيلو ىلاعت هلل هل ءاعدلا يه هيبنل

 هريغ هل وعدي نأ جاتحي هنأل اضيا هل وعدي نأ وه حصي الف لونسملا
 نأ نايبلا نم خيشلا اهيأ هتدرأ ام اذهف ،اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هنع تلأس اميف كل همسرأ

 انيلع ركنأ ءاملعلا نم هنأ هسفن ىأر نم ىلع تأرق املو هلعل : نايب

 الول هنأ هللا همحر ديعس يبأ ريبكلا ملاعلا خيشلا نع هانررق ام انلوق

 ام ىلإ لامل ۔ ماعنألا لوب - لوبلا سيجنت ىلع قحلا ةلحن لهأ نم عامجإلا
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 . هتراهط نم انموق هولاق

 لوق نم بجعلا هللو 0قافتا امنإو عامجالا لحم انه سيل :لاقف
 يأرلا اهيف زوجي اممو يأرلا نم تناك اذإ ةلأسملا نأ ردي ملو ،لناقلا اذه

 هب لمعلا ىلع ضرألاو تاومسلا لهأ عيمج اهنارآ نم يأر ىلع تقفتا ول

 نم ءيش هيلع تلد امب قحلا ىلإ برقأو ىوقأ كلذ ريغ نأ دحأ ىأرو
 مكحي نأ هل زاج امل هيلع اوقفتا يذلا نود حيحصلا يأرلا وأ نيدلا لوصأ

 . قحلا ىلإ برقذلا وه هنأ هللا هارأ امب الإ

 هل زوجي ال فيكف .ربتعملاو ةماقتسالا باتك لوصأ ينب اذه ىلعو

 مهفالخ هل زوجي اميف مهفالخ نم هسفن عنميو هباحصأ لوقب لوقي نا الإ
 يرمعلق ؟كلذ يف انيلع ركانلا اذه لقع بهذ نياف ،مهفالخ يف قحلا ىريو

 دحأ هيف ملكتي مل ءيش يف عامجإلا نوكي دقو ،عامجإلا الإ هعنمي مل
 اومرحي ملو اناسحتسا ءاملعلا هيلع عمجأ ءيش يف نوكي دقو .ءيشب

 زوجي قافتالا نأ عامجإلابو 0قافتا وهف هفالخ اومرحي مل امو .ؤهفالخ

 دق ناك نإو اعامجإ نوكيف هفالخ زوجي ال اميف ناك اذإ الإ هيف فالتخالا

 نم هدروي ام ليلدب عامجإلا الول هب ديري هنإف قافتالا الول ديعس وبأ لاق
 جهنيف ةغالبلاو ةحاصفلا لهأ نوناق مكحي مل هنكلو كلذ يف ةعيرشلا ماكحأ

 .ةعيرشلا ماكحأ نم هدروي ام لمحي امنإو امهيلع همالك يف هب

 مل مهلامعأ نإ : مهلوق ؛ ةلزتعملا يف انلوق انيلع ركنأ هلعلو : نايب
 يف اوناكل كلذب اونيبي ملو كلذ اولاق ول اهوقلخ امنإو ىلاعت هللا اهقلخي

 يف اطخلا نم اذه نإو نيكلاهلا نم اوناكل اونيدي مل ولو :لاقف ةمالسلا
 لوقلا يف هراكتإك هنم بجعلا يف اذهو . هفالخ الإ زوجي ال يذلا لوقلا
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 هللا تافص لامكل ضقن فصو كلذ مهلوق ىنعم يف سيلو انيلع لوالا

 مل ول كاله ىلإ مهب غلبت الو ليوأتلا نم لالضب مهسفنأ كلذب اوفصو امنإو

 .ملعأ هللاو موقلا نم مهفالخب لاق نم ةنطختب اونيدي ملو كلذب اونيدي

 هوجو نايبلو _ ةلزتعملا : يأ _ اذه مهلوق ىنعم نايبل انذروأ دقو

 ادج ليوط اذه ريغ رخآ باوج يف امهنيب قرفلاو قافتالا هوجوو عامجإلا

 يبأ نب رصان اذهل فنصملا ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا نم اذه . قيفوتلا هللابو

 .ناهبن

 : دوقفملاو بئاغلا نيب قرفلا

 :لاق ،؟دوقفملاو بناغلا نيب قرفلا ام هل تلق اضيأ هلو : نايب
 اوطاحأ هآر وأ هلتقي ءام يف وأ رحبلا يف قرغ هرظني نأ هلاثم ؛دوقفملاف

 اتيم هاري ملو كلذ هبشأ امو قيرح يف وأ عابسلا هب تطاحأ وأ ءادعألا هب

 يف اثراو نوكي نأو ‘نينس عبرأ هيف لجؤي يذلا دوقفملا وه اذهف كلذ دعب
 هذه دعبو ،ةدملا هذه يف قلطت ال هتجوزو ،هثري نمم تام نم ةدملا هذه

 اهنع ىفوتملا ةدع دتعتو ‘نيملسملا ةعامج وأ يضاقلا اهقلطي ةدملا

 .كلذ ليق هتوم حص اذإ الإ اهجوز

 يف رئاس وأ رحبلا يف رفاس هنأ دهاشي نأ هلاثمف ؛بناغلا امأو

 هنأ ملعي مل هنأل ؛عابسلا ىلإ يهتنت قيرط يف كلاس هنأ وأ برحلل ةلودلا

 لب ال مأ رحبلا يف قرغ هنأ الو ال مأ ودعلا هب طاحأ هنأ الو ال وأ هب تطاحأ

 هب مقت ملو كلذ هبشأ ام وأ كلذ نم ءيش هباصأ هنأ رابخألا هيف تءاج هنإ

 .كلذك هنأ هب مكحي نأ عرشلا حصي يتلا ةحصلا

 نمم ةرهش وأ نايضرمو لدع وأ نالدع نادهاش كلذ يف ةحصلاو
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 توملا ةرهشو ًالودع اونوكي مل ولو سفنلا مهب نكستو بلقلا مهب نئمطي

 ةسمخلاب سفنلا نئمطت دق هنأل ؛ةرثكلاو ةلقلا سفنلا ةناننمطا اهيف يفكي

 هتوم دهاش نمم كلذو ةرشعلاب الإ ننمطت ال دقو مهقدص يف مهتنامأل

 يف دارفنالا ىلع مهنم دحاو لك ربختسا اذإ اضيأ مهل حضتا دقو .اقيقحت

 نئمطيو سفنلا نكست ةفصلا هذه ىلعف هيف مهتافص تقفتاف هتوم ةفص

 دعبأ قيدصتلا نوكي امبرف ةفصلا هذه فالخ ىلعو مهقيدصت ىلإ بلقلا

 انركذ امك رثكأ وأ لقأ وأ كلذ هبشأ امو هتوم نيربخملا نع كانه رظنلاو

 هنم رهش نمب سفنلا نكست مل اذإو بلقلا ةناننمطاو سفنلا نوكس ىلع

 .نيغلاب ريغ وأ نوفلاب دالوأو ةجوز هل تناكو

 ةوسكلاو ةقفنلا مهلف نيغلابلا ريغ امأو مهل عيش الف نوفلابلا امأف

 اذإف ةقفنلا يثلث مهلف لكألا يف مهتجاح اوذخأ اذإف مهتيادب يف ةقفنلا ثلث

 نأ ىلإ ةمات ةقفنلا مهلف نيقهارملا نابشلا نيغلابلا نم مهريغك مهلكأ مت

 لام نهل ناك اذإ الإ نجوزتي ىتحف ثانإلا الإ مهنع عطقتف ملحلا اوغلبي

 اذكف ةنسلا مامت ىلإ مهيلع رتصق اميف هيلع ضرفيف نهلاومأ ةلغب اوءدبيف

 امأو ،مهلثم ةوسك لثم هرادقم ىلع لكف ةوسكلا امأو رودت ةنس لك يف

 ةمدخلا لهأ نم تناك نإو ،ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا اهلف ةجوزلا

 هلوع همزل نمل كلذل يفكي لام هدنع مادامو ،اهمدخي نمم اهيلع رجاتسيف

 اذإ وحن كلذ هبشأ امو بييغتلا يف ماد ام هنم اهقيلطت زوجي الف هتوسكو

 .لدع ةجح الب اهنع راس

 عم وأ ةوسكلاو ةقفنلا ديرت يكتشت هعم تبهذ اذإ يضاقلل زوجي و

 هلام ةلغ نم اهيلع قفنيو هوخرؤيو كلذ اهل اوبتكي نأ نيملسملا ةعامج
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 نمثلا نم هنم كلذ ىضقتو عابت نأ ءاش نإ هلصأ نم ىضقيف فكي مل نإو

 ىتح اهل تضرف امدعب ةقفنلا ذخأ نع اهسفن فكتو ربصت تءاش نإو

 اذإف هلاومأ نم الام كلذ يضقتو ‘هضعب وأ هلك لاملا نمث قرغتست

 ملو هدالوأل هيلع امو ةقفنلا نم اهل هيلع ام ءاضق يف لاملا عيمج عرفتسا

 امإ نيملسملا ةعامج وأ يضاقلا عم تكتشا اذإ ذننيح زاج ءيش هل قبي

 قفني اليكو نيملسملا ةعامج وأ يضاقلا لكوي نأ ةقفنلا امإو قالطلا

 ليكولا نم يكتشت نأ اهل زاج اهيلع قفني مل اذإف اهجوز لام نم اهيلع
 اذإف ،قالطلا امإو قافنإلاو ةوسكلا امإ نيملسملا ةعامج وأ يضاقلا عم

 لاق اذإف ،اهقلطي وأ اهجوز لام نم اهيلع قفني امإ ليكولا اومزلأ تكتشا
 هنأ اودهش اذإف همدع ىلع دوهشلاب يعد هنم اهيلع قفنا انيش دجأ مل

 ىلع اهقلط اذإف ،اهقالط يف هومزلأ هنم اهيلع قفني امم ءيش هل سيل
 هذهب الإ هريغ ةجوز دحأ قيلطت تبثي الو اهقالط تبث ةفصلا هذه

 .لاملا نم همدع :لوألا طرشلا ،قالطلا تبثي مل طرش رصق اذإو .طورشلا
 ؛دوهش :ثلاثلا طرشلاو ،ةقفنلا الإو قالطلا امإ اهتياكش :يناثلا طرشلاو

 يذلا رفاسملاو نونجملا اذكهو طورشلا هذه ىلع الإ قالطلا زاوج مدعل

 ىتح رذعي ال ةدملا لوط اذإ مكحلا يفو هل حصي رذع ريغب رفسلا لاطأ

 .رذعلا هل حصي

 : دجاسملاو ةالصلاو ةراهطلا ىف ةيهقف لئاسم
 مزال ءوضولاب ءرملا يلصيو : ( رصان خيشلا : ي أ ) هنعو : ةلأسم

 ءاملا دوجو دنع كلذكف لفنتلا امأو ننسلل ءوضولاب الإ زوجي الو ضرفلل

 مدع نم ضرفلل ءوضولا هنكمي مل ىتمو ‘ءاملا دوجو دنع مميتي نأ هلو
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 ءاملا ناك ولو ةالصلا توف فاخي وأ ءاملا نم بيرق وهو ضرم نم وأ
 .يلصيو مميتي هنإف 6هدنع

 هيلعف ‘تقولا هتاف لستغا نإف ةبانجلا نم لاستغالا دارأ ؛ هلاثم

 فاخي ال يتلا عضاوملا ضعب لسغيو ةالصلا كرديل ناك اذإ اضوتي نأ

 هيفو دحاو ناكم الإ رتس ءاملل سيل ؛هلاثم كلذكو ،ةالصلا تاوف اهنم

 لضيو اضوتي نأ هلف ‘تقولا هتاف رهطتيل مهل فقو اذإ نورهطتي سانأ

 مميتيو ةروعب سيل يه يتلا وأ اهيف ةروع ال يتلا ةبانجلا نم عضاوملا
 وأ رئب ىلع سانلا نيب ماحدزا ناك اذإ كلذكو هنكمأ امب يلصيو يقب امل

 هنوضول ءاملا ىلع ردقي مل نإو ىضم ام لثم وهف هيف رتس الو دروم

 لبق نم ثدح هيلع ناك نإو ،مميتيلف ةلآلا مدع نم وأ سانلا نم هريغل الو

 يضقي راس نإو ‘ثدحلا يضقي نأ ريسي نأ لبق يلصي نأ هنكمي الو نطب
 يلصيو مميتي هنإف تقولا تاوفل ءوضولا هنكمي الو تقولا هتاف ثدحلا

 .هارأ اميف كلذك الإ هنكمي مل اذإ هتروع فشاك ثدحلا يضقي وهو ءاميإلاب

 الإ هل ةثرح الو ديصلا هتثرح لجرل صيخرتلا نم ملعلا لهأ نع ءاج دقو

 يف ريطلا هرضحو يرجي رهنلا اهتحت نم ةرجش يف ةكبش بصن دقو يه

 .هبلق ركاذو تقولاب ملع دقو ةرجشلا يف وهو ةالصلا تاوف برق تقو
 داص اذإ الإ مويلا كلذ يف هل توق الو ‘ريطلا هتاف يلصي لزن نإ هنكلو

 ،عذجلا يف هديب برضيو مميتي هنإف تقولا هتاف ديصي فقوت نإو ؤهنم
 ءاملا مدع دنع فالتخالا ءاج اذكه .‘ءاملاب أضوتي هنأك ئموي هنأ ليقو

 .بارتلاو

 ريطلا باهذب ررضلا فاخ اذإ اذه هنكمأ امك ةرجشلا يف يلصيو
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 اهل كسام وه وأ هيلع ةباد تقلطنا اذإ كلذكو شهلوعي نم ىلعو هسفن ىلع

 هنكمي الو هدنع ءاملاو ءوضولا هنكمي الو هرجت يهو هتبلغ نكلو لبحلاب

 ال ةالصلاو شأدوجوم هتحت بارتلا ناك اذإ مميتلا ىلإ ئموي هنإف مميتلا

 ىلإ هليحي هنإف همارحإ الإ ههجو ناك ثيح ءاميإلاب يلصي هنإف توفت

 .هيلع مول الف الإو هنكمأ نإ ةلبقلا

 اهنم هعلطي لزنو اهيف كلهي نأ فاخو دحأ رئب يف طقس اذإ كلذكو

 امهيلع ردقي يذلل ئموي هنإف ئموي الو مميتي الو اضوتي هنكمي الو

 الإ هنكمي مل نإ ريبكتلاب لصيلف الإو ةالصلا أرقي ردق نإ ءاميإلاب يلصيو

 تاف امدعب هعلطأ نإو تقولا تاوف فاخ اذإ اذه هبحاص علطيو ،كلذك

 ةلخن يف لصحت وأ فناخلا يف اذه ىلع سقو ؛هيلع لدب الف تقولا

 الإ ةالصلا نكمي مل اذإ لاتقلا يف ةفياسملا ةالص كلذكو ،كلذ هابشأو

 هتالص ظفحي ردقي ملو ('”غاري ناك اذإ كلذكو شريبكتلاب اولص ريبكتلاب
 .هانركذ ام ىلع هنكمأ امك ناسنإلا يلصي هنأ ةلمجلابو .ريبكتلاب ىلص

 هنكمأو تقولا تافو هل زاج ام ىلع مامتلا ريغ ىلع ىلص نإو

 نأ هيف ليقف تفي مل هدعب تقولاو مامتلا هنكمأ نإو ؤهيلع لدب الف مامتلا

 اذإ ةأرملاو ،هل زاج ام ىلع ىلص هنأل هيلع لدب ال ليقو اهلدبي نأ هيلع

 نأ اهل زاج اهتالص نيح يف هلمحت مل اذإ ررض هيلعو لفط اهدنع ناك

 ةيناث اضوتت نأ اهنكمي الو اهصيمق يف لاب نإو ‘هتلماح يهو يلصت
 تضقن اذإ تناك اذإو ،مميتتو ةالصلا ضقنت نأ اهيلعف تقولا تاوفل

 ةيقب هيف تقولا مادام اهضقنت نأ حصيف اهتوفت ةيناث اهتفنأتساو ةالصلا

 )١( دحأ هدراطي : يا .

٢٤٤٤ 



 متت ملو تقولا تاف نإف تقولا نم تكردأ ام ةيناث يلصتو مميتلا فنأتستو

 ىتح كسمتق ةالص هيف زوجي ال تقو يف الإ ،تقولا تاف ولو اهتمتأ ةالصلا

 .هيف اهمتتف هيف اهمامت زوجي تقو يتأي

 ةالصلل هنم ءوضولا زوجي له عمتجا اذإ ىدنلا ءام يف ؛ هنعو : ةلأسم

 ؟قلطملا ءاملا دوجو عم

 هنأ كلذو هب ىزتجي ال هنأل زوجي الف ةعيشلا لهأ دنع امأ : لاق

 يف لعج اذإ هنأ وهو ،هنود اهصتخأ ةفصب قلطملا ءاملا ةحص نع قرافم

 متخو اهتروصو اهضايب ءام نم ةغراف رسكلا نم ةملاس ةضيب ةرشق
 سمش يف تلعجو كلذ هبشأ امو كللاو راقلا وحنب هدس مكحي امم اهبقث

 ىتح ايلاع ءاوهلا يف ىدنلا اهب عصي ترح ىتمف ةرارحلا يوقلا رحلا

 زوجي هنأ يعم اميف قحلا وهو ةينسلا عم امأو ،ىدنلا نم اهيف ام بهذي
 امأو هب ءوضولا نع هدسفت ةعنام ةلع هيلع لخدت ملو ءاملا نم هلصأ نأل

 .ملعأ هللاو هارأ اميف سيل ةعيشلا هب جتحا ام

 بوثلا نم هيطبإ ىلع لعجي مل اذإ هبنج ىلع ءادرب يلصملا يفو

 هيطبإ دحأ ىلع لعج نإو :هل تلق ‘هتالص دسفت :لاق ؟هتالص دسفت له

 هتالصق ىلص نإو ،كلذ هيفكي ال :لاق ؟هيفكيأ رخآلا هطبإ ىلع لعجي ملو

 يف هفتك ناب نإو :هل تلق ،كلذل دمعتم وهو ابوث دجي ناك اذإ ةدساف

 لاح يف هبوث عجري نأ هل :لاق ؟هفتك ىلع هبوث عجري نأ هلأ ةالصلا
 ةالص دسفتأ ةساجن اهيفو ةمس وأ طاسب يف ىلص نميف هتلأسو .هتالص

 يلصملا ىلص نإف حيرصت ىلإ جاتحي اذه كلاؤس :لاق 0؟ال مأ يلصملا

 نيب ةساجنلا تناك نإو ،ةدساف ةالصلاف تناك يأ نم ةساجنلا هتقحلو

٢٤٥



 يف يلصي يلصملا ناك نإو ،ةالصلا دسفت كلذكف هدوجسو يلصملا

 برغملا ىلإ قرشملا نم ةدتمم لابحلاو طويخلاو ةمسلا وأ طاسبلا

 اذه ىلعف طاسبلا نم ةهج يف ناك وأ طاسبلا دودح نم دح يف يلصملاو

 ىلع طاسبلا يف وأ هءارو وأ يلصملا ةلبق ةساجنلا تناك اذإ ةالصلا دسفت

 ةالصلاف ةفسلا صوخ لسنلا وأ لابحلا تبلصت اذإ لامشلا وأ نيميلا ةهج

 ال يذلا لسنلا دودح نم رخآ بنج يف ةساجنلا تناك اذإ امأو ،ضقتنت

 الف برغملا ىلإ قرشملا نم لوطلا يف طسبلا تدتما ولو يلصملا قحلت

 اهلفسأ ىلإ ةلبقلا ىلعأ نم ةشورفم طسبلا تناك اذإ كلذكو ،ةالصلا دسفت

 ال اذه ىلعف ةساجنلا هيف نكت مل يذلا طاسبلا دودح يف يلصملا ىلصو

 ةساجنلا هيف يذلا دحلا يف هبايث وأ هبنج قحل اذإ امأو ،ةالصلا دسفت

 :هل تلق ‘هلامش يف ناك وأ هنيمي نع اديعب ناك ولو كلذب ةالصلا دسفتف

 وهو طاسبلا يف دودح هل لسنلا نإ :يل لاق ،؟اذه لثم يف قرفلا انل نيب

 قرف اذه يفو ضعب يف اهضعب ةدوقعم طويخلاو ضعب نع هضعب عطقنم

 شرفلا يف يلصملا ىلص نإف ةلخادتم اهريغو شرفلا يقابو طسبلا نيب

 نع ةساجنلا تناك ثيح ‘ةدساف ةالصلا تناك لابحلاو طويخلاب ةلخادتملا

 ةبيرق ةساجنلا تناك ءاوس هرخؤم يف وأ هتلبق يفوأ هلامش يف وأ هنيمي
 يف ال ضرألا يف ةساجنلا تناك اذإ امأو سشارفلا يف يهو ةديعب تناك وأ

 كلذب ةالصلا دسفت الف هدوجسو يلصملا نيب ةساجنلا نكت ملو شرفلا

 .كل انركذ ام نيب قرفلا مهفاف

 ىلع ررضلا فاخو نيملسملل ءام برش هيف دجسم نع هتلأسو

 مهل :لاق ،؟دجسملا ريغ يف هولقني نأ مهلأ ،نيبراشلا ىذأ نم دجسملا

٢٤٦



 نأ زوجيو ،اوءاش ثيح برشلا اولقني نأ مهلو دجسملا نع ررضلا عفر
 نم انلبق يذلا يأر يف امأو ێانيأر يف اذه هولقن ثيح نم سانلا اوبرشي

 .دجسملا نع ةرطفلا ليوحت الو هناكم نع ءاملا لقن زوجي الف ءاملعلا

 : ةيبصلا ماكحأ يف

 يلعو ناميلس نب دمحم ديسلل يلع نب رماع خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 غولبلا تامالع اهب ترهظ يتلا ةقهارملا ةيبصلا ةدع يف رصان نبا

 ىلإ هاري ام ىلع نيملسملا نم ملاع لك هلاق امو ،داهنإلاو تابنإلا دهاوشب

 لثم يف لوقلا ىلع هللا مهمحر انباحصأ نم قافتالا هبشي اممو برقأ قحلا
 لمحلا ةبيرل رهشأ ةتس قالطلا نم اهتدع نأ ةفصلا نم امكل اهتركذ يذلا

 .افالتخا هذه لثم يف مهلوق نم ملعأ الو ةدعلل رهشأ ةثالثو

 ودبي مل ةيبصلا تناك اذإ :ناهبن يبأ نب رصان نمحرلا دبع وبأ لاق
 اهتدعف ربكلا نم تاسنوملا دح يف ةأرملا تراص وأ غولبلا تامالع اهيف

 موصلا تامالع اهيف يتلا وا ضيحلا تاوذ نم تناك اذإ امأو رهشأ ةثالث

 اهتدع نأ ءاملعلا ضعب عمو خيشلا اذه هركذ امك ءاملعلا ضعب عم اهتدعف

 الو دوجوم كلذ يف فالتخالاف افالتخا كلذ يف ملعي ال لاق نإو

 اذإ فالتخا هيف ناك ولو ( افالتخا كلذ يف ملعأ الو ) هلوق يف هيلع بيع

 جورفلا يف اطايتحاو مهنم ازرحت رظنلاو يأرلا نم هوأر امل .وه هملعي مل

 انمو مهنم لوقلا ناك اذإو ‘كلذ يف مهلوق نع ليملا ينبجعي الو ،اهتمرحو
 وأ مويب ةنسلا ءاضقنا لبق ةقلطملا ةيبصلا هذه تضاح اذإف ،اذكه اذه يف

 ضيحت امدعب اهئاضقناو ضيحلاب اهتدع تعجر دقف تاعاسلا نم هنود ام

٢٤٧ 



 ماكحأ نع اتوافتم افالتخا ةفلتخم ريغ ةيواستم ةيلاوتم ضيح ثالث

 مايألا ةثالث نود ام ضيحب سيل هنإ هيف ليق دق امم هنود ام ىلإ ضيحلا

 ةثالثلا نود ام الإ ضحت مل اهنادتبا ذنم اهنأ وأ اهيلع توافتلا حص اذإف

 الف تضقنا ولو ،مدلا كلذ اهاتأ ام دعب رهشأ ةثالث دتعت نأ ينبجعيف ماي

 نم امكل هتفصو ام ىلع رهشأ ةثالث وأ ضيح ثالث ءاضقنا لبق جوزتت

 نم كلذ يف دجويو لدعلا لهأ نم ملعلا لهأ ةماع هب لاق امم مايألا ناصقن

 .فالتخالا

 هجوتت هوجو نايب ىلع لدي ىنعم يسفن يفو امكيلع ىفخي ال امو

 ىلوأ ينكلو ،قحلا نم اهبرقل اهب لوقلا زاوج ىلع ةلادلا مهنارآ نم يل

 لدعلا لهأ نم ملعلا لهأ يأرب ذخأي نأ هالوم تاذ يف ينحصنتسا نمبو يب

 ال اهقلطم نأ ليق دقو ؤمشغلاو لهجلا لهأ عم هراهظإو هاري ام رذيو
 كلذ ىري نم يأر ىلعو ێاهقلط ذنم رهشأ ةثالث تضقنا اذإ اهدر هكردي

 ةثالث ًنْهثَدعف مثنثرا نإ » : ىلاعت هلوقل { هللا باتك نم لصألا وه اذه نأل

 نيذلا هيلع اوقفتا دقف نيملسملا نم طايتحا ةدايزلا كلتو .اا رهشأ

 اه ءاضقنا ىري ال ضعبو اهغولب لبق ةيبصلا ةقلطملا ةدع ءاضقناب اولاق

 وأ هب تغلب نإ ضيحملاب اهتدع ءاضقناو اهغولب لبق اهجيوزت زاوج الو

 يار ىلعف .هب اولاق يذلا لحم تزواجت ىتح طق اهتاي مل نإ رهشا ةثالثب
 رخآ يأر ىلعو ‘غولبلل اهتامالع تلمكتسا اذإ كلذو ةنس ةرشع عبرأ

 ىلعو ،ةنس ةرشع عبس ليقو ؤ‘ةنس ةرشع تس ليقو ‘ةنس ةرشع سمخ
 يف يأرلا اذهب مداخلا امكريغص لمع دقو .ةنس ةرشع ينامث رخآ يأر

 ىلإ لدعلا لها ضعب لاق هنأ ىتح ءارآلا طسوأ وهو ةيبصلا ريغل مكحلا

 )١( قالطلا ةروس : ٤

٢٤٨ 



 نم روكذلا ىتح اهديدمت يف ليق ام رثكأ اذهو ةنس نيرشعو سمخ

 .فالتخالا نم اهقحل ام لثم مهقحلي نأو دب ال نايبصلا

 اهبوجو عم دودحلا يف هيلع لمعلا انبجعي ريخآلا لوقلا اذه نكلو

 اننامز يف انع وه نيأو هماقم موقي نم وأ لدعلا مامإلا نم اهتماقإ زاوجو

 ةيبصلا تجوزت اذإف هامتفصو ام امأو ‘نوعجار هيلإ انإو هلل انإف مهلدملا
 يف اهنوك ىلع لدملا ليلدلا اذه اهيف ادب نمم تناكو ةنسلا ءاضقنا لبق

 يضقنت وأ ةنسلا يضقنت ىتح هفيقوت ينبجعيف اهب لخدي مل اذإف غلاوبلا

 نيتدملا ىدحإ تضقنا امهمو ،ةنسلا ءاضقنا لبق اهاتأ نإ ضيحلاب اهتدع

 ىلوأ طايتحالاو مزحلاب اذه لثم يف ذخألاو ةيناث حاكنلا ديدجت ينبجعيف

 نيملسملا يأرب اهيلوو هنم لهجلا ىلع اهب لوخدلا هنم عقو اذإو ‘فخأو

 ضوهنلا مورأ الو مارحل بكترم الو روجحم يف عقاو هنأ لوقأ الف اهيف

 نم راج اذه لصألا يف هنأل ؛لمح اهب حصي مل ام امهنيب قارفلاب لوقلاب

 اقفاوم اهب لخدي مل ام اهنع فقوتلا تببحأف طايتحالا هجو ىلع نيملسملا
 رخآلا ىنعملا يفو ،مهنم هللا ءاش نم الإ كلذب مهنم لوقلا ىلع مهقافتال

 ضعب يف هب لوقلا حصي هجو ىلع اهب لوخدلاب هنم رمألا ءاضقنال مكحلاب

 .هلطبيو هل وه حص امب ضفريو هلدع
٠٠ 

 قحلا هريغو هيف تفلاخ ام عيمج نم هيلإ بنئاتو هللا رفغتسأ انأو
 هبحصو هلآو هلوسر ىلع هللا ىلصو هدمح قح هلل دمحلاو ‘باوصلاو

 .ملسو

 هامتركذ ام امأ :ةيبصلا يف مهل رماع خيشلا نم رخآ باوج نمو

 نم ةيبصلا يف اقباس اهتركذ يتلا تامالعلا ةفص لبق نم انه امكريغصل

٢٤٩



 قابتساو ديدحتلاب اهحاضيإ يف ةدايزلا نم هامتدرأ امو ؤداهنإلاو تابنإلا

 مل ينأ املع رخآلا لبق امهدحأ روهظب زارتحالاو هبحاص لبق امهضعب
 ىلعف نكلو هنيعب اصوصقم اربخ امكل هصقاف اصوصنم ارثأ كلذ يف ظفحأ

 ناك نم ىلع فاخ ريغ ءيش اذه نأ ؛ىنعملاب هيلع لدي امم يل هجتي ام

 ينبجعي اميفو ،كنلوأ نم ناك نم عم رهاظ ءيش اذه نأ نم بقاث بلق هل

 اميف ءاسنلا نم اهل رظنلا هل زوجي نمم اهيف رظانلا ىلع تابنإلا ءافخ

 نم هنع عنملا انيأرف جرفلا يلي امم هنوك كلذو ؛تابنإلا عضوم نود

 عضوملا اذهو كلذ ىلإ ةرورضلا لاح ءاسنلل وأ جوزلا الإ ءاسنلاو لاجرلا

 .اهب جورفلا ءادبإ ةحيبملا تارورضلا نم سيل

 انيار كلذ نع عنملا هانيأر يذلا انيأر يف انعم حص نأ املف

 هربتعا نم عم ينابملاو دعاوقلا مظعأ نم وه ذإ يناثلا ىنعملاب ءافتكالا

 غولبلا تارامإ روهظ ىلع اليلد هب ىفكو داهنإلا وهو هنانج بقاثب
 ريعبلا ةرعبك ولو هعافترا ادب ام ىتمف كلذك هيف رمألا ناك اذإو ،هتامدقمو

 اهل ضرعتلا نع ةدعلا يف صبرتلا ينبجعأ ةقلطملا نم اهنود ام وأ

 رمأ يف مزحلاو ةقيثولاب ذخألا ىلع يمزعل ةنسلا ءاضقنا لبق جيوزنتلاب

 .جورفلا

 اهب اهلامكتسا حصي ىتح ةنس اهتدعب مكحي ال :لئاق لاق نإف

 هزاوجو يأرلا نم جارخإلا ىلع يب مور الف هدودح اهنم داهنإلا ءافيتساو

 جصي ىتح ابصلا مكح نم هيلع يه ام ىلع اهنأل ماكحألا ىنعم يف هتحصب
 تالدملا تالاحلا نم اهنأ اهيف كشي ال امم ةلاح اهيلع يتات وأ ؤغولبلا

 ،ءاسنلا نم غلاوبلا يف الإ نوكت ال يتلا تالماكلا تامالعلا نم غولبلا ىلع

٢٥٠



 وه يعم اميف هجولا اذهف غلاوب نهنأ اهبارتأ ةماع نم حص دق اهنأ وأ
 ةدملا ىنعم يف ينبجعيف ةنس رشع ةعبرأ تغلب اذإ هل ةدملاو .ێاهبرقأ

 ةددحملا ةددمملا ةدملا ءاضقنا لبق اهجيوزتل ضرعتلا نعو اهنع هزنتلا

 .هارأو ينبجعي ام اذهف ةلماكلا ةنسلا يهو

 ىنعملا راهظإ يف ةدناف الف باوجلا ىنعم يف اذكه اذه ناك اذإو

 ةيفاخلا تامالعلا نم اهل ناب امع ةربخم اهلوق نوك نم يل هامتنيب يذلا

 عم هتابنو هافخ نأل تابنإلا وهو اهاوس نم عم اهل فشكلا نع ةروجحملا

 دنع اهلثمل ءاسنلا نم جورفلا ءادبإ زاجأ نم عمو ،‘ءاوس هتمؤت روهظ

 ربع نم مكاحلا اهب نحتمي يعم اهتصح نأ ضيحملاب غولبلاب اهيلع مكحلا

 لاح اهيلإ رظنت نأ ةنومأم ةأرما مكاحلا رماي نأ لاق نم ىسعف هريغ وأ

 هيار يف اذه يف اهبو اهيفو اهيلع همكح يرجت نأ اهنم مدلا جورخ

 نم اهريغ لاح غولبلا اهاوعد يف الو اذه يف ةجحب هعم سيل اهلوقف
 الإ كلذ هبشأ ام وأ ضايق وأ مسق وأ ءارش وأ عيب وأ هاتأ قح نمو ؤ‘لجر
 ةجح امه عوضوملا اذه يفو نيتنثالا وأ ةنمتؤملا ةأرملا لوق وأ ةحصلاب

 امهفاف ،هب ةداهشلا نعو لاجرلا ىلع رجح عضوم هنأل ؛نيتلدع اتناك اذإ

 ملعلا ليلق ينأل لطابلا اضفراو قحلا هنم اذخو امكل هتنيب ام هللا امكمحر

 قحلا هريغو هيف تفلاخ ام عيمج نم هللا رفغتسا انأو ؤمهفلا كيكر

 الو ملسو هلآو هلوسر ىلع هللا ىلصو هدمح قح هلل دمحلاو ‘باوصلاو

 ىلإ ريقفلا دبعلا نم مالسلاو ملعأ هللاو ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 . يلع نب رماع ىلاعت هللا
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 : نيملسملا ىلع قرفلا دشأ ىف دعاج خيشلا ةلاسر

 (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ةمأ نأ تعمس : ءاربغلا يذل تلق

 ةوادعلاب نيملسملا ىلع دشأ قرفلا يأف 0 ةقرف نيعبسو ثالث ىلع تقرتفا

 ةفيلخ هيقفلا ملاعلا ةقثلا خيشلا ةلاسر يف نايبلا كلذ دجتس : لاق ؟ ملظلاو

 ينايلعلا يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ نيلسرملاو ءايبنألا
 . ينامعلا

 يبأ نم ةلاسر هذه 0‘ نيعتسن هبو 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : (هللا همحر) ناهبن

 :هباوج اذه ،اريخ هللا هازج وه نم ردأ ملف ‘هباتك ينلصو نم اي
 .اهلهأ نم بلاغلا ىلع رهظ دق ام اهب نم ىلع ىفخي ال نامع لهأ نإ

 نم هب مه ام ىلع ةدايز ىرخأ ةلزان هذهو ،نايغطلاو داسفلا نم رهشف
 نيد يف ةيعاد اهنأل رضأو حبقأو ربكأ اهتخأ نم اهنأكو ،ناودعلاو يغبلا
 هباوص مدعل ‘هداسف يف كش ال ام راهظإو ؤهدامخإو هرون ءافطإ ىلإ هللا

 ،نادلبلا معت نأ يفوخو .شهباتك يف هلوسر ىلع هللا هلزنأ دق ام ليلدب

 . نامتك يف ىقبي وأ ‘نايدألا ريخ يحمتف

 اونكرت الو رجز هنع امع ءاهتنالاو .رمأ ام ءادأب هللا اوقتاف الأ

 مهنإف ،ىدهلا ةمئأ هيلع ناك امل نيكرات ‘ىدرلا فلاتم ىلإ مكاعد نم ىلإ

 ىلعلا لزانم ىلإ ىلثملا ةقيرطلاب لدأو ،ليوأتلاب ملعأو ليزنتلل مكنم أرقأ

 .ىوقتلاب اورمأو ىمعلا نم اورصبتف ‘ىوصلا اهرانم يف اوبرض دقو

 نم هيلع ديزم ال ام هللا نيد يف مكل اوحضوأو ،ىوهلا ةعباتم نع اوهنو
 .ءايبنألا ديس اهيلع ناك يتلا ،ءاضيبلا ةجحملا ىلع مكولدو 0ىدهلا

 مكل اونيبو العفو لوقو ةين هنورذت امو ؤالفنو اضرف هنوتأت ام مكوفرعف
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 يه يتلاب غيزلا لهأ اولداجف 0 ةلاهجلا لهأ نم اهنع غاز نم ةلالض

 هادع ام داسفو 0 هيلعو هب مه ام ةحص ىلع ةلالد نم اهب امل ‘ نسحأ

 . ةامغلا ىوعد نم هفلاخ ام لطبف قحلا رهظ ىتح

 رذع الف ‘ سابتلالا لاز دقو 0 هيلإ اوعدف هب مه اميف كشلاو ىناف

 نيذلا 0 « بابلألا اولوأ مه كئلوأو » ‘سانلا نم هريغ ىلإ فلاخ نمل
 3 هلصأ نع هورّيغي ملف ‘ هلضف نم هدابعل هاضترا يذلا هنيدل هللا مهاده

 .رمع و ركب يبأ هدعب نمو ،(ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا رثأ هيف اوعبتا لب
 نم هللا رمأ نع اودهاجف 0 مانألا ةوفص نيعباتلاو ةباحصلا نم امهريغو

 نع ةيزجلا يطعي وأ ٬هرارصإ ىلع لتقي وأ ملسي ىتح نيكرشملا نم ناك
 ،لاح ىلع لتقلا وأ مالسإلا يف لوخدلا الإ هنم لبقي ال نم الإ ،هراغصل دي

 ىنفت وأ هللا رمأ ىلإ ئفي ىتح ،هرارقإ يف نيقفانملا نم يقب نم اولتاقو

 ةلازإل حاورألاب اوداجو ،مهداهج يف لاومألا اولذبف ،هرازوأ يف هحور

 ةمينغ الو ةيرذ يبس شمهلاتق يف ةاغبلا ءالؤه يف اولحتسي ملف شمهداسف
 عنملا يف فلتخي نأ زوجي ال ام اذهو ،اعرش ةلبقلا لهأ يف امهمارحل لام

 .كلبق نمل نيدلا يف افالخ قرزألا نب عفان امهزاجأ امنإو ،اعطق هزاوج نم

 لهأ كرشو ةرجهلا لحتنا ىتح ‘هلضأ ام هعدتبا ام ىلع ءارش هللا هازج

 يبسلا لحتساف ،ةوعد ريغ ىلع فيسلاب سانلا ضرعتساو .ةلبقلا

 . هلثم راصف هعبتا نم لزأو ،ةلمجلاب رارقإلا لهأ يف ةمينغلاو

 .اهيلع مكثحو ٫اهيلإ مكاعد نمل اوعمست الو ‘عدبلا نم اورذحاف

 هنيد يف هلل اوكسمت ،عدخلا يوذ نم هرمأ مكل نيزو ؤ،هاطخ مكيلع سلف

 ام ىلع اولمعاو ،عامجالاو ةنسلاب اودتقاو ،نآرقلاب اومتناف غعرش يذلاب
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 اولأساف هورصبت مل امو عازنلا زاوج عضوم يف يارلا نم زاج وأ مزل
 .ركذلا لهأ هنع

 هد ر عسي ال ام الإ نيلطبملا نم دحأ لوقب هيف اوذخأت نأ مكايإو

 فلسلاب اونوك لب ‘نيفرحملا ليوأتب الو ‘نيلضملا سيبلتب اورتغت الف الإو

 .ةعاطلا ىلع مهناقبل ةعامجلا مهنإف ،نيدتهم مهراونأبو ،نيدتقم حلاصلا
 ثنيتناق ةالصلا يف هلل اوموقف شمهلايذاب اوقلعتو ؤشمهلابحب اوكسمتف

 ىلإ اهومضت الو ،مكناذآ ىلإ اهوعفرت الو ‘نيعشاخ مكيديأ اهيف اولسرأو
 ةالصلا داسف يف يأرلاو ،نيلوألا لمع نم ال امهنإف 0نيثباع مكرودص

 لصأ هل سيل ام اوعدف .نيملسملا نيب فلتخم امهنم دحاو لكب وأ امهب

 يلوأ دنع ؤرظنلا لدع يف هل زاجم الو الك ،ةياور حيحص الو .ةيآ يف

 مالك نم اهنأل اهعم حصت ال اهنإف ،نيمآ اهيف اولوقت الو رصبلاو ملعلا

 دعب عوكرلا يف اونوكت الو ،نيبملا باتكلا يف عضوم اهل سيل ،نييمدالا

 هيلع هللا ىلص) يبنلا نع ثيدحلا يف يور نإو ‘نيبصان رجفلا ةالص
 دعب نم هنأ هنع ربخلا يفف ‘هميرحت لبق هرمأ ءدب يف هلعف دق هنأ (ملسو

 . هيلإ دعي ملو }هلمهاف هكرت عوشخلا ةيآ هبر نم هيلع لزن نأ

 وهو نيلماع خسانلاب اونوكو ‘نيبذكم ريغ خوسنملا اوكرتاف الأ
 اهضنارف نم ال اهنأ هتالص يف اهيتأي نم بهذم يف ةثالثلا هذه ىلع لوقلا

 ءاهلضفل همعز يف ،اه ءاش نمل ننسلا نم يه امنإو اهب الإ حصت ال يتلا

 اهل ام ىلع لد ام ءاهقفلا نم هريغو هنلا همحر ديعس يبأ خيشلا لوق يفو
 امهلهاب ةيدوملا كلاسملا نم هنإف ؤملع هب مكل سيل ام اوفتقت الف مكح نم
 . كلاهملا ىلإ
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 نامع لهأ رباكأ نم بهوتف هنيد كرت نمع نامزلا اذه يف ينغلبو
 اوردق نم نوهركيف لامعألا هذهب مهتالص يف اوتأي نأ سانلا نورماي مهنأ

 هبهذم اوراتخاف هيلإ اولام نم بهذم يف سيلو ،لاجرلاو ءاسنلا نم هيلع
 نإو الأ ،انيش هللا مهداز هيلع اوداز مهنأكف اهنم عيش ىلع هاركإ .انيد

 كيرشت يف مهل نأل كلذك سيلو ةيلبنح اهبهذم يف معزت اهنأك ةيباهولا
 نم ابوش مهلام ةمينغو مهيرارذ يبسو مهلاتق لالحتساو ةلبقلا لهأ
 .ةيلكلاب ةقرازذألا الو ةلبانحلا نم ال مهنأ ىلع لد ام اذه يفو .ةيقرزألا

 نوكي نأ ىسعف ابهذم امهنيب نم هوذختاف كلذو اذه نم هوطلخ ناك نإف
 .كلذك

 ام ىلع ةماقإلا يف رصتقي نأ ةمالسلا بلط نمل يحصن نم انأو

 هب اوغبت الف ،اقح ميقلا نيدلا هنإف هريغو اذه يف .ةماقتسالا لهأ هب ناد

 هاوس ام الو هوعبتاف هل جوع ال يذلا هليبس ناب دقف الوح هنع الو ،الدب

 .ايداه امهب ىفكو ،مكيبن ةنسو ،مكبر لوق يف هليلدو ؤشاقدص لطابلا هنإف

 اورتغت الف ،امهليوأتب هنم ةفرعملا دعب هبر ىلإ هكولس يف امهعبتا نمل

 دق نم مادقأ ةلزم امهنإف ،امهلوأتي هجو نم امهلام ريغ ىلع نم يأرب
 .هب هنم ةنونيد يف هلبق وأ ةمألا هذه قرف نم يأرلا يداب ؤهلعف

 يه ام ىلع هبهذم اولحتنا دق نمم اهتراثإ يف ةنتفلا هذه نإو الأ

 اهنأك مهريغو قحلا لهأ عامجإو ةنسلاو باتكلا يف امل اهفالخ نم هيلع
 .اهلدعل هاوعد يف جتحي هتدجو ينأل }اهلصأ يف اذه وحن نم اهفاصوأ يف

 نم ءيش يف يه سيلو ‘ناقرفلا يآ نم هلبق نم نيذلا هدروأ امب
 همار ام ريغ ىنعم اهل نإ الك رارقإلا لهأ كيرشت نم هاعةا امل ،ناهربلا

٢٥٥



 ام ىلع هناعأو .اهعضوم ريغ يف الهج اهعضو ىتح هنع داحف .اهب
 هباجاف اهيلع هركأو راصمألاو ىرقلا يف اهيلإ اعدف هنم اهلبق نم هرهظأ

 ايف 0نايعلل ةرهاظ يرست ،نادلبلاو يداوبلا يف يهاهف راصبألا يمع
 يف اهنإ الأ ءاهعجفأ ام ةحداف ةيزر نمو ،اهعضفأ ام ةحداق ةيلب نم اهسنب

 .اهنع اهب يضر وأ ىلوت وأ ،اهعبتاف اهب لمع وأ اهعدبأ نم ىلع ةرخآلا

 نبا ةنتف الإ يه نإ ،اهركنأف اهنم عنتماو ؤاهريغ نمل ةمعن نم اهلايو
 ىلع هرزآف ،نيرخآلا يف باهولادبع نب دمحم اهايحأ 0نيلوألا يف قرزألا

 ام ريغ نم اهربكأ ام يهاهف ،اهيلع لتاقو اهيلإ اعدف ؤاهرهظأ دق نم اهثب

 نمل حيولاو 0 اهلزتعاف اهنع ضرتعا نمل ىبوط ‘ اهرصبأ نم دنع كش

 الإ ءاهررضو اهكرتف اهرثأ وحمي نأ ردق وأ ،اهلعف نمع يضر وأ اهلخد

 .نيد يف اهل زاوج ال عامجإلا يف لطابلا سنج عاونأ نم اهنأل رذعي هب امل
 رادلا موي ىرج دق ةباحصلا نيب يذلاب عمست الوأ ،نيملسملا دحأل يأر الو

 نإف ،نيعباتلا يف ىتح عئاقولا نم اهدعب امو نيفص مويو لمجلا مويو

 يف اوزواجي مل مهنأل ،مهتلبق لهأ نوكرشي ال مهنأ ىلع ىري نمل اليلد هيف
 هللا لحأ دق ام هميرحتب ناد امل كاهتنا وأ ةنونيد يف ىغب نمل ؛مهلاتق

 إلو ،لام ةمينغ الو ،ةيرذ يبس نم نيكرشملا يف هيلع داز ام ىلإ مهنم

 الك ‘لعب تاذ ةحابإ الو ‘ةحيبذ ميرحت الو ‘ةحكانم عنم الو ،.ةثراوم عطق

 اونيفي ىتح هب مهرمأف لجوزع مهالوم هيف مهل نذأ ام ىلع اورصتقا لب

 مكح نم مهلام ءاقبل ‘لفن الو ضرف عضوم يف هريغ ال ىلاعت هرمأ ىلإ

 كرش ىلإ يعادلا .راكنإلا نم مهدعب دوجول هنوك يف يضتقملا رارقإلا
 اوزاجتسا امل اذه الول ،دونكلا عاونأ نم كرشلا نوكي هب ام وأ .دوحجلا

 وأ اهلبق وأ مهنيب ام يف ةبراحملا لاح نيكرشملا نم هل زوجي ال ام مهنم
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 الأ ۔دوعيضيف قح نم ةمينغلا يف مهريغل ام اولطبي نأ مهل زاج الو اهدعب

 .هلدع مدعل هلك اذه اوشاحتي نأ مهقح نم نإو

 سانلا نوكرشي مهلهج نم مهنأ نيبهوتملا ءالؤه يف بجعلا نمو

 هزاوج نم عنام ياف مهل اذه زاج اذإو ‘هيلع مه يذلاب ةفرعملا لبق
 امكحت ةرباكملا يهف هوبأ نإف ،مهمالسإ مهعم حصي نأ لبق مهف ؤمهريغل
 لثم يف مكح نم نأل قحلا يف زوجي ال هنكلو هل زاج ول نأ ،قرفلا مدعل
 الو سفن يف ،لاح ىلع بيعلا نم هل جرخم الق ءيش يف بيغلا ىلع اذه

 لهأ نم سانأ (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا دهع ىلع ناك دق سيل وأ ؤلام
 مكح نع ءيش يف هل مهجرخي ملف مهب هللا هربخأ قافن يف يصاعملا

 حصف ‘هل رهظ نم دنع الو ةلمجلا يف ةيالو مهل نكت مل نإو ؤنيرقملا

 نم ىلع يلصي نأ هل يهنلا نم مهيف هب صخ ام الإ يلب هب مه ام هعم
 يف مهل نأل ‘نيملسملا نم هريغ نود هربق ىلع موقي نأ وأ مهنم تام

 ىلإ ،مهب غلب هنأ ولو ،مهنيب قرف ام ريغ نم ؛مهلثم دودحلاو قوقحلا
 مهعنملو ‘مالسإلا نيد مكح نم صوصخلا ىلع هلهأل امب مهدرفأل كرشلا

 رخآ لوق ىلعو .ةرجهلا نم ةعست ماع دعب (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا
 ىلع نكي مل اذه لكو مارحلا دجسملا برقي نأ نم عادولا ةجح ةنس
 ةءاربلا لحم يف اوناك نإو ،هدعب نم هزاوج حصي نأ زوجي ىنأف ؤهدهع

 رهظي نأ وأ ،هكرتف العف هب هللا هرمأي هنأ هملعن ال نحنو زاج مأ ؤنيلزان
 هنوعةت ام ىلع متنك نإ نييباهولا رشعم مكناهرب اوتاه لق .همتكف الوق

 . نيقداص اذه نم

 متنأو ،نوركنت جراوخلا ىلع مكنأ ءالؤه اي مكبئاجع نم نإو الأ
 مهنإ ،نورتفت هليلحت يف هللا ىلعو ،نونناد اذه يف مهنم ةقراملا نيدب
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 .نومكحت فيك مكل امو 0نورقكت مهل ملف نيدلا يف مكناوخإل مهقورم ىلع

 لدي امب هيف انيتأل ،نوجتحت ىلاعت هللا لوق نم هب ام ىلع درون نأ انئش ول

 اموق ةريصب نع مكارأل ينإ ،نوبكان دشرلا قيرط نع هليوأت يف مكنأ ىلع

 ىندأ هل نم نيع يف ‘ باوصلا نع دعب نم مكلاوقأب ام ليلدب ؤنولهجت
 .نولقعت الفأ ذفان رصب

 مكلبق اذه زاجأ يذلا اذ نم ‘ نوملعت ال ام اولوقت نأ هللا اوقتاف

 هقفاوي ملق قرزألا نبا ريغ متللدتسا هب ام لثمب اطخ هزيوجت ىلع لدتساف

 ىفخي نأ نم رهظأ هلطاب يف هنأل قرفلا نم دحأ همايأ يف هثدحأ ام ىلع

 لاح لك ىلع دمحلا هلو ‘ىده ام ىلع هلل دمحلا رصبي بلق هل نم ىلع

 نمل ةيعاو ناذآب اوعمساف ،لوقأل هنارو نم ينإو اذه ؤىلوألاو ةرخآلا يف

 يلام انموق اي ،ةيهال ريغ بولقب ،مكيدان يف آرهج هلوقي ام اوعو ؤمكيداني
 نم مترثكاف ،جاهنملا اذه ىلإ سانلا ءاعد يف ،جاجللا مترهظأ دق مكارأ

 نحنو اميقتسم اطارص هنورتفأ ‘جاجحلا نم هب امل ءافعضلا ىلع سيبلتلا

 نيلوأتم متنأ هب ام ريغ ىلع ناك نم متكرش دق ذإ جاجوعالا رهاظ هارن
 اناودع مهءامد متكفسف ؤًاملع هب اوطيحت مل ام نيملاعلا بر لوق نم

 متذختاف مهيرارذ يبس متللحتساو ؤامنغ مهلاومأ لطابلاب متلكأو ؤ}املظو

 .اميظع مهنم متيتأف ؤ‘احافس مهناسن جورف متنطوو ‘اديبع مهنادلو

 .احابم مترجحو اروظحم متقلطأف مكيديأ يف قحلا نأ متمعزو

 ديري ،داسفلا اذه نع مكاهني نم عامس ىلإ اوعجرت نأ مكل نآ امأ

 نم افوخ مكبر ىلإ عوجرلا ىلع مكثحيو .داشرلا ليبس مكيدهيف ةاجنلا مكب

 نونظت وأ ،ميقملا ميعنلا نم هدنع اميف اعمطو ،ميحجلا يف ميلألا هباذع
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 .داهتجالا يف بعتلا نم هيف متنأ امو ؤداهجلا اذه يف ءيش ىلع مكنأ

 الإو ،رومخلا عيمج يف باوصلا ىلع اونوكت ىتح ءيش ىلع متسلو
 عاونأ نم هيلع داز نمب فيكف شادحاو افرح هنيد فلاخ نمل كالهلاف

 ةبوألا ىلإ اوردابف ‘هبنذ نم رهطتو ،‘هبر ىلإ باتف عجر نم الإ روجفلا

 ام نيبو مكنيب لاحي نأ لبق 0 نيحلا يف ةبوتلا اولجعو ٠. نيعرسم

 اذه نورصملا الإ كلهي ال هنإف مكاياطخ مظاعت اهنع مكندصي الو 0 نوهتشت

 .راصبذلا يلوأ اي اوربتعاف هفالخ زوجي ال ام

 ىلع اوتومتف هركم نم نمألاو هللا حور نم سايإلاو مكايإو

 مايألاف ةبلغلا وأ ،لوحلاو لاملا ةعس يطعأ نم ىلإ اورظنت نأو ،رارصإلا

 نينمؤملا ىلع ةبلغ نم .ةرفكلا نيمرجملل تناك مك ‘لود سانلا نيب

 الو ،لاملا ةرثكب اورتغت الف .ةةرسي يف يقشو .ةرسع يف يقت مكو ،ةرربلا

 نكلو ؤلاح ىلع امهب ربتعي ال نيدلاف ،لاجرلا نم مظعألا داوسلاب
 نم قحملا ةفرعمل رهاظلا يف يضتقملا لمعلاو لوقلا يف قحلل ةقفاوملاب

 عاعر جمه مهرثكأ سانلا نأل ،عابتألا دازف رثك وأ لق هريغ الو ‘لطبملا

 اهلابقإ يف ايندلا اوأر ،لاملا نم قيقحتلا ىلع اميس ال حير لك عم نوليمي

 حلاص نم هنومدقت امب هللا ىلع متنأو غقيثو نكر ىلإ نوأجلي الو ؤهيلع
 .لمعلا سنج نم ءازجلاو ،اهدساف وأ لاعفألاو تاينلاو لاوقألا

 نأ نوجرت مأ ،لالضلا قيرط نم هيلإ اولصت نأ لاحملا نمو
 نأ اذه يف تاهيه هنادعأ قيرط نع هنايلوأل ةماركلا نم هدعأ امب اوزوفت

 نم هقرط لك يف دادزي لازي ال ادمع وأ اطخ اهكلس نم نأل موي يف نوكي

 سيل وأ الف الإو ،ءارولل اعرسم هتوم لبق ىرقهقلا عجري نأ الإ ادعب هبر
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 باب ةمألا هذه يدحوم نم يصاعلل حتف دق نم هنظ نإو ،ءالب كلذك

 مهنع ىفن نيح راجفلا نم اهءاش نمل يصاعملا لّهسف رانلا نم جورخلا

 ىوعد نم كلذ امنإو سبللا نم هب ام مدعل ‘سكعلاب هيف رمألاو دولخلا
 .اهرهظأف اهلاق نم ىلع .اهركنأ دق هللا نإف ،اهولبقت الف دوهيلا

 ام ىلإ لوصولا نم هنوجرتق مكسفنأ هب مكل لوست يذلا اذه ام

 ام ليلدب ‘ىوهلا يداح ىدرلا ةوه ىلإ مكقناسو ،ىمعأ مكدناقو ،هنولمؤت
 اليوأت هل نأل .ةلضملا هتقيرط ىلع هتاهبش فشك يف .ةلدألا نم هماقأ
 ناحبسف ؤةمعنلا رفكو معنملا رفك نيب قرفلاب هلهجأ ام اهب همار ام ريغ

 يف كرش اهلك ‘هعاونأ يف رفكلا لعج ىتح قحلا ةيؤر نع هبلق ىمعأ نم

 يف امهنم لك عضوي نأ الإ امهيف زوجي ال ذإ ،هعابتأ عيمج لضاف .هعازن
 اذه اي هفرعاف اهسفن هب حضف يذلا هاطخ حضوأ ام ؤهل يذلا اهعضوم

 .الصفم هركذب باطخلا عستال هيلع درلا عم هنايب يف اندز ول انإف شالمجم

 ةدايزلا درت نإف ،انضرغ نم سيل عضوملا اذه يف هنأل انضرعأ انكلو

 نم هفرعو .ةدافإلا ىنعمل هب احرصم رثألا عدوأ دق ام ىلإ هيف عجراف
 ةعيقب مكاقلأف لجرلا اذه مكلضأ دقل مهل لقف ةيباهولا نم هيلع ردقت

 ائيش هدجي مل هءاج اذإ ىتح ءام نآمظلا هبسحي ابارس مكارأو .الهج
 ةداعسلا راد يف ةقداص ةدارإ مكل ناك نإف ،ابارش لالزلا نوكي نأ الضف

 ىلع مكنإف صانم نيح تال نأ لبق ةطرولا هذه نم ‘صالخلاب اوردابف

 .اهنم مكل دب الف الإو اهنع اوعجرت نإف رانلا نم ةرفح افش

 .اهيلع مكلمح يذلا ام يرعش تيل ،اهيلإ ةينامعلا نم ابص نم ايو

 يف هل زاج ام رهظأ نإ ىقتا نم رذعيف ،اهيلهأ نم ةبهر ةدشل وهأ
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 نأ هل سيل ام تأي ملو ،ناميإلا نم هرمضأ دق ام هبلق يف رسأف ؤ،نالعإلا

 ءاهريكن هللا ىدباف ارهاظ اهنم عنتما نم لضفلا زوحيو 0ناكرألا نم هلعفي

 ءاهماوأب لهج نع مكنم ةبغرل اذه ناك وأ ،اهريثكو اهليلق اهب ضري ملو
 .ةداقلا مهنإف ،اهمارم لبق اهنع ركذلا لهأ اولأست الفأ ءاهمارحب ملع وأ

 الو مومع يف المع الو الوق مهريغ نم اولبقت الف ،هدايق مهيلإ ىقلأ نمل

 هب اولمعت وأ هولوقت نأ مكمزل وأ مكل زاجف ؤالدع هومتفرع ام الإ صوصخ

 ام لبقي نأ الو ،هنولعفي اميف مهب ىسأتي نأ مهل زوجي الف الإو !انيح

 ةالص الو ديحوت يف زوجي ال قحلا ريغ لوبق نأل ،انيد الو ايأر هنولوقي

 عضوم يف ءايشألا نم ءيش يف الو داهج الو جح الو موص الو ةاكز الو

 لزنو ،نيمأب اذه وحن نم نوكي ام ىلع مهيف سيلو ؤنيد الو يأر
 نميف ‘هررض ناب دق ام ءايهدلا ةيهادلاو ءايمعلا ةنتفلا هذه نم مكتحاسب

 متنك يذلا يف اذهو ءهيلإ ةبثولا متعرسأ ملف اهررش هب ءاضأف هنم اند

 .مكبر نم نيتملا لبحلاو ىقثولا ةورعلا هنأل كش الو ةاجنلا هبو .هيلع

 لهأ يف نادف ،ابذك هللا ىلع لوقلا نم كفإ نم ةبير يف اونوكت نإف

 دايز نب فلخ هنود ام عم رفيج نب انهملا ةلاسر اوأرقاف ،كرشلاب رارقإلا

 رمأ يف نامع ىلإ ليحرلا نب بوبحم هب لسرأ ام ىلإ اورظناو ‘هتريس يف
 ريسلا نم مهريغل امو لضف عجري نأ ىبأو لز نيح ،ناميلا نب نوراه

 هوتبث دق ام اودجت نأ ىسعل ،رثؤملا يبأو ناطحق يبأو يراوحلا يبأ لثم

 .نيرخآلا يف نم يتأي نملو ،مهنامز يف نمل ةياده نيلوألا نع ةورث يف

 نم (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا رصاع نم هيلع ناك ام اوفرعتف
 هوذخأ ءيش نم نيكرشملا نم وأ هنامز لهأ يقفانم نم .هباحصأ
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 اولمع و }املع هولمحف ‘هناسل نم ةهفاشم عامسلاب وأ ،هلاعفأ نم ةدهاشم

 ةوابغلا لهأ لوق نعو .نيعبات مهل اونوكتف ،امكح هيلع حص نميف هب

 ،نيهملا باذعلاب ىرشبلا مكلف الإو نيكسمتم مهفلس حلاصبو ؤ‘نيضرعم

 ةعباتمو 0 ىمعلا رش نم هللاب ذايعلاو 0 متم ىتح هب متنأ ام ىلع متمقأ نإ
 . ىدهلا دعب ةلالضلا نمو 0 ىوهلا

 ىلع يصعلاب سانلا نوربجي مهنأ مكيلإ نيلصاولا نع ينغلبو
 نوكي نأ هقح يف نكمأ نإو هتوفت نم نورذعي الو .ةعامجلا يف ةالصلا

 لخديف ،الخلا نم ءاج نم اهيلإ موقي امبرو يصع نمك هنولكنيف رذعل
 يف نيحلاصلا لاعف نم اذه سيلو ؤىذألا نم افوخ ةراهط ىلع ال اهيف

 ةفلتخم ةعبرألا مهتمئأو ؤ،امرغ هتاوف ىلع هومتمزلأ امبر متنأو ‘عيش

 اضيأ مهلو انل ناهجو امهف .ةيافكلا ىلع وأ نيع ضرف اهنأ يف يأرلا

 مهيأرو ،امزج باوصلا نم هجورخ ىلع لدي ام امهدحأ يف سيلو انعم

 اهنع ةجراخلا ىرقلا يفو ‘راصمألا يف اهموزل ىلع قفتم ةعمجلا يف

 .رايدلا نم انلوح اميف ارهق اهنايتإ ىلع مهنوربجت متنأو ،قرتفم

 هومتيأر مكنم يأر الإ وه مأ .رابحألا نم مكل هزاجأ يذلا اذه نم

 يف فلتخي نأ زوجي عضوم يف ناك ول لب راصبألا يوذ نم ال متنأو

 هآر ام ىلع لمعي نأ مهنم لك ىلع سيلأ اهزاوج يف وأ هيف اهبوجو
 .مالسإلا نيد ىلع يقب دق نم هب ناد ام متكرت اذهلو مكل ام هيلع نوكيف

 نم هب متنأ ام مكافكافأ .عرف الو لصأ عرشلا يف هل سيل ام ىلإ عطقلاب

 نيديلل متعقو ىتح ؛نتفلا لزالزو ‘نحملا نم هب متيلب دق امو ؤنحإلا

 . نيدلا موي اهلزن نمل ةقبوملا هذه يف ؤمفلاو
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 متلبقأ نأ دعب نم الإ إمكرارشأ مكيلع طلس ام هللا نأ اوملعت ملأ

 نم ىلإ متلمو ،مكروهظ ءارو مكرايخ متذبنو .ةرخآلا متيسنف ايندلا ىلع

 رمألا متعيضو ‘هيدي نيب يذلا يف اعمط ؛هيلع ةلبقم ايندلا متيأر

 كاهتناب الو ؛مزاوللا كرتب اولابت ملو ؤركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 .هيف ريخ الو هل ةنامألا نم متدوسو !مراحملا

 ىتح ێداسفلا مظعف لدعلا يفخو .دانعلا رثكف روجلا رهظ اهدنعف

 بهنت لاومألاو 0لتقتف برضت لاجرلاو عطقت قرطلاف .دالبلا يف اشف

 اهنم دشأ يه شةلجآ ىرخأ اهئارو نمو شةلجاع هللا نم ةبوقع ؛،لكؤتف
 اهتقباطم مدعل .ةبذاك ىوعد الإ يه مأ قحلاب اذه سيل وأ .ىقبأو

 نيأف ،ةرجف مهرثكأ مكماوعو .ةروج مكؤارمأو ةرفك مكؤارقو ؤقدصلل
 هيلعو هب مه ام ىلع شةلق يف اونوكي نأ الإ مكيف مهارأ ال يل ام ىقتلا لهأ
 نإ ،مهراذعأ نم هريغل وأ ،مهرايد نيب ام دعابتو ،مهراصنأ مدعل ؤشةلذ نم

 :ليق دق ام مكيف لاقي نأ مكب ام قحأ

 يدانت نمل ةايح ال نكلو ايح تيدان ول تعمسأ دقل

 مكنيعأو .عمست ال اهنأك ةحيصنل يغصت ال مكناذآو كلذك ال فيكو

 رجحلا نم ىسقأ ةملظ نم اهب امل مكبولقو ‘عمدت ال ةوسق نم مكب ام ةدشل

 حبقأ ام مكل ابت ؤعجنت ال اهيف ةظعوملاف ءاوه مكتدنفأو عشخت الف مصألا
 متيضر دعو الو ةنامأ الف .عرو الو دهع الو .مكلاوحأ أوسأو .مكلامعأ

 هل مكاعد امع متيأنو ،ىفلز هللا ىلإ مكبرقي امع متضرعاف ‘ىندألاب هللا نم

 هاضري يذلاب مكرمأ دق مك .ىقبأو ريخ ةرخآلا نأ مكربخأ دقو ىقتلا نم

 ملف هنع مكدعبيو مكيلإ ههركي امع مكاهنو شاورمتأت ملف هنم مكبرقيف امكل
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 ملف هومتيصع نإ هباقعب مكدع وتيو 0 هسفن نم مكرذحي ةراتف 0 اورجزنت

 مكقلخ يذلا وهو . اوركشت ملف هومتعطأ نإ هباوت مكدعي ةراتو 0 اورذحت

 ةدنقألاو رصبلاو عمسلا مكل لعجو 0 مكروص هلضف نم نسحأف 0 مكروصو
 . اوركذتت ملف 0٠ ةنطابلاو ةرهاظلا همعن مكيلع غبسأو 0٠ اوركفتت ملف

 .اورفنت نأ الإ متيبأف رفاو ظحل ةدناف نم هب مكل امل يلإ اومله نأ : مكادانو

 ملف مكظعي هب ام همقن نم مكل لجعو 0‘ اورصبت ملف نيدجنلا مكادهو

 يحلاص نم مكفرع دق نم مكيلع يلصي نأ مكب ام ىلوأ نإ 0 اوربتعت

 اذغُب ليقو » : هناعد يف لوقيف 0 ىتوملا ةالص . تاريبكت عبرأ مكنامز

 مه الو مهبونذ نم نوبوتي الف اورصأ دق مهنإف ()« نيملاظلا موقلل
 هيزعيف غارفلا دعب هيلع لبقي نأو سنورصبي ال مهف يمع مكب مص 0نوركذي
 يف اوراص دق مهنإف هللا نيد يرصان نم هسفن يزعي وأ هرضح دق نم

 ىلخت نم الإ مهيف سيل ،ىرت امك سانلاف هل نيد ال نم يقبو ،ىرثلا نطب

 نيب قرفي الف .عدخلاو ركملاب سبلتو عمطلا لدب ىلحتف ،عرولا نم
 ،لالضلا نم هب مه ام ىلع روجلا لهأ ةنوعمب يلابي الو ،مارحلاو لالحلا

 مهنورمأي اميف مهعاطأف ،لاحلا يف مهباجأف هوعد نإ ؛مهناوها ىلإ ليمي
 هوعمطأ نأ ايندلا بح هركسأ دق شمثإلا نم هيف امل رظان ريغ ؛ملظلا نم هب

 . لآملا يف هتبقاع نم هل ام يسن ،لاملا نم ءيشب

 الف . هارخأ لمهأف هاوه عبتاو 0 هاف حتف دق هللا ىلع هأرجأ ام

 يف يسميو حبصي هايند نم عبشي ريثكلاب الو ‘هافك نإو عنقي ريسيلاب

 قح ةماقإ ىلع نوردقي ال .ةقرفتم عضاوم لهأ يف مهنم اليلق الإ اهامع
 نم نوكي نم وأ ،ءارمألا ءالؤه نم ىرج لطاب عفد الو ؤىرولا يف

 )١( دوه ةروس : ٤٤ .
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 معنلا رفك اورهظأ دق نيذلا إمهنامز لهأ نم مهلاثم ىلع ناك وأ ،مهناوعأ

 نإف 6هزجعو هتردقب ملعأ لكو ،اقاقش معنملا ةبراحم يف اولازي ملو .اقافن

 الإو ‘كلعافأ نم زاج ام ىلع مهركانم نم رهظ دق ءيش ةلازإ ىلع ردقت

 ىفكو ،كلابب هركنت نأ دب الف زجعت نإو ،كلاقم ناسلب هنع مهل كنم هناف
 اهرذحاف ،كنادعأ دحأ اهنإف كسفن ىلإ عجراف ‘كلاح يف هيلع داز امع هب

 .اود نم هل امب ءاد نم هب هدجت ام جلاعو ؤاهرمأ موي لك يف عبتت الو

 ىضرت نأ وأ ،ةلسرم اهعدت نأ كايإو ،اهبر رمأب موقت نأل حلصت ىتح

 نأ الإ ريخلا نع رفت ؤهيلإ ةلايم ءوسلاب ةرامأ اهنإف ،ةلمهم اهكرتتف اهنع

 نم اهل هب امل ،هاوس ام هركتف ارخآ هبحت نأ ىسعف ،ألوأ هيلع اههركت

 اهدعبو ‘رذت وأ يتأت اميف اهنع لفاغ نوكت نأ رذحلا لك رذحلاف كررضلا

 ىبأ نم ىلع الإ ررض الف الإو عبتا نإف .ردق ىلع اهريغل يهنلاو رمالاف

 مت ،نولمعي امع لفاغب كبر امو ،رثك وأ لق اميف هللا ىلإ هرمأو .ربكتساف

 .باوجلا

 خيشلا اهيأ كباتك ينلصو :رخآ عضوم يف ناهبن وبأ لاقو : نايب
 نم هتركذ ام نسحأ امو ‘كافاعو ىلاعت هللا كملس يدجنلا نرقم نب دمحم

 سانلا فلكت الأ مكل يبح نم نأ الإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 الو ةاكز الو ةالص يف هلعف مهل زاج ام كرت الو .هكرت مهعسو ام لعف

 نم هب ام مدعل هيف عسو ال امم كلذ نإف اهريغ الو داهج الو جح الو موص

 ةعمجلا ىلع نوربجي مهنأ نامع لهأ نم رارشأ سانأ نع ينغلبو ،دادس
 ةجراخلا ىرقلاب نوكي نميف ةعبرألا ةمئألا فلتخا دقو راصمألا ريغ يف

 يف هب اوذخؤي نأ زوجي الف يأرلا اهيلع زاج امو ‘ال مأ همزلت له اهنع
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 موقأ هآر ام ىلع نوكي نأ مهنم لك ىلع نأل ،ارهق ماكحألا عضوم ريغ
 يفو ؤهراتخا نمل وهف ةليضفلا هجو ىلع جرخ امو اليبس ىدهأو ،اليق

 ةالصلا يف تونقلاو نيديلا عفرو تفكلا يف ءالؤه نم هملعن نم لوق

 ينغلبو ‘اهب الإ حصت ال يتلا اهفئاظو نم ال اهنأ ىلع لد ام نيمآ لوقو

 نأ رمأي هنأ لاصخلا هذه نم ءيش يف زيزعلا دبع نب دوعس ريمألا نع

 نمو ‘هلجأ نم هريغ ىلع ال هبهذم يف ام ىلع هلعفو هلوق يف لك نوكي
 نم ةقسفلا ةنسلأ ىلع رابخذلا نم هيلإ دري اميف اذه مكريمأ ىلع بجاولا

 نع ءاج امب المع نايبتلا لبق هلوبق ىلإ ردابي ال نأ مهريغ وأ نامع لهأ

 حص امب الإ ةنياعملاك ربخلا سيلو نولصاولا متنأو ،نآرقلا يف هللا

 .نطب امع رهظ امب ىفكو ،ةربخلا نم حصأ نوكي نأ ىسعف .ةرهشلاب

 ،روبقلا لهاب ةثاغتسالا نم اندنع ام نحنو .رتتسا ام اوعبتت الف

 هب ديرأ ام وأ ءايرلا ةهج نم نوكي نأ الإ مهللا عيش هللا ريغل حبذلا الو

 يف لكو ،امبرف ،العو لجو زع ميركلا ههجول ال ايندلا نم ضرع درجمل
 ال نأ ىسعف ناك نإو هنأ الإ .هرمضأف هسفن يف هنكأ امب ىردأ رومألا هذه

 هعم حص وأ هربخأ نم ىلع الو هلعف نم ىلع اهميرحت ىلإ ةحيبذلاب غلبي
 يف هريغل ال قلخلا يف رمألا هل نمل بيغلاو ،هرهظأ دق ام اذه نم هريغب

 مل ام قحلا يف اذه وحن نم ةمالسلا مكح رهاظلا يف مهل سانلاو ءيش

 نأ زوجيف هيلإ لزن دق ام ىلإ اهنم جرخي هب ام مهنم دحأ ىلع حصي

 .هل زاوج الف الإو .هيلع هب يضقي

 سفن وا نيد ىلع ةيقت وأ طرفم ءايحل ةرثك يف نوكي دق هنإو الأ
 اذه نم هب لزن دق امل اعفد هلعف نم ىلع سأب الو ،لام وأ ضرع وأ
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 نم ىلع الإ اهلح نم عنملا يف امهل رثأ ال هللا دنع ملعلاو اهنأكو ؛لاحلا

 هيف نكمملا ضرعلا نم هنكل ررضلا هثرواف امهنم انيش هيلع امهلخدأ
 .ملعأ هللاو شهلاح يف ةعراسم هبجوم عفترا امهم هلاوز نوك عطقلاب

 .مالسلاو ‘كلذ يف رظنيف

 .يصورخلا سيمخ نب دعاج هللا ىلإ ريقفلا دبعلا نم

 : خئاشملا نم هريغو فلؤملا ىلإ ءاملغلا نم لئاسر

 : اضيأ هنعو : نايب

 يفحلا ةقثلا دلولا يفصلا بحملا خيشلا ىلإ ‘ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دلب متلخد مكنأ ينغلب ٠ دعيو .“ ىلاعت هلل ١ هملس . ي ربعل ١ دوعسم نب ملاس

 دابعلاو دالبلا يف داسفلا نع موقلا عدر يف دهتجا نكل هلل دمحلاو .الهب

 دهتجاف انيش اوذخأ موقلا ناك نإو ‘هريغل ال هلل كلذ لعجاو ؤداهتجالا ةياغ
 نأ لاحملا نمو ‘عبتا ام يلوأ قحلاو مهلوس ىلع مهكرتت الو هدر يف

 بحملا خيشلا ناك نإو ،لاوز راد ايندلا نإف دهتجاق ،لطابلاب قحلا موقي
 ۔مالسلا ينم هنرقاف مكدنع يفونتلا رصان نب يلع خيشلا نب نسحم دلولا

 ءيش كيلا غلب اذإو ةحيصن امكل ينم ه ذهو ‘كتفّرع هب ام لثمب هل لقو

 ربخ لك سيلف هيلإ تفتلت الف يحمرلا لاله نب ديعس خألا نع رابخألا نم
 نآلا انأو ةقشم الب نكمأ امك لاوحألا نم هيلع متنأ ام انفرعو .حيحصب

 ذخأل مهمزع ةيوقتو مهديدست لجأل اهيف تفقو امنإو ،يباوعلا دلب يف
 مامإ هسفن يمسي ي ذلا ديعس ىلع تذخأ لئامس نأ كقّرع أو ‘ مهمزح

 . مالسلاو كلذ ملعتل نيملسملا

 . يصورخلا سيمخ نب دعاج هللا ىلإ ريقفلا بحملا نم
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 : ناهبن يبأ نب رصان خيشلا طخ اذهو : هريغ

 فرشألا زعألا لمكألا لجألا خيشلا ىلإ 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دشار نب سيمخ عرولا لضافلا لماكلا يفولا يفصلا يقنلا يقتلا خألا

 مل دعبو ،هاضر هيف امل هقفوو هامحو هرصنو هللا هزعأ عديمسلا يربعلا

 يف كل تركذ يخأ ايو ةدايز ىلع موي لك كناقل ىلإ ةقوشم بولقلا لزت

 كتعامج نم بولطملا غولبب ةنسح ايؤر مانملا يف تيأر ينأ دكسم

 حلصي حلصب مهنيب لخدت كلعل كل تركذو ‘نسحم خيشلا نمو نييربعلا

 نإ حلصلا ىرأ نكلو ؛رناودلاب ةبوقعم ةفوخم افجلا يف ةغلابملاو .عيمجلا

 هدالوأو هلهأ نوكي احلص عنصا نأ سأب ال ناك هدعب ابولطم نسحم ناك

 اهداصحو مهلاومأ يف طوبهلاو عولطلاب اوحماسي نأ مهنم نونمأي نيذلا
 نوكي ضغبو ةاودعل هنم انأل اننأ ال احيحص هونمؤي ال يذلاو اهيلإ رظنلاو

 .لزعم يف

 مهدصق ام نآلا مهنأ مانملا يف ايؤرلا يف هارأ امو يسفن يفو

 .كتفرع امل باسحلا ماقم موقي ارمأ مهل عنصأ مل ولو رضلا الو رشلا

 كرتيو .ءالؤه ىلع الو ءالؤه ىلع ال مهيلع ررض ال امب كتفرع يسفنبو

 " : لوقي (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نإف مهنيب ام يف لناغدلاو ةبلاطملا

 ايندلاو كلم ربص نمو 0 " هراد ةيالو هللا هكلم هراج ىذأ ىلع ربص نم
 لذبا كنم لبق نإ كتفرع ام ىلع مهلاح يف حلصلا يف هللا هللاو لود

 ةماركو ةبرق نكلو ارذع كل هارأ نآلاو 0 رذعلا كلف تزجع نإو ‘كدوهجم

 الإ انطاقو انكاس اهيف اودجو امل انم نويربعلا بولقلا اوقش ولو }تلبقت نإ
 نم دحاو انلاح انرص اننأل مهؤادعأ هب حرفي ام ىندأ انريضيو ،يربعلا
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 . قيثاومو دوهعب كلام نب دشار خيشلا رهد

 يف كلذك انودجو نإ ێانعم مهبرقأو انيلإ سانلا بحأ مه نآلاف

 مكريغصو مكبحم نم ‘لاح لك ىلع كلذك انسفنأ يف مهف الإو مهسوفن

 اذه نم ملعب ال كتفرع و دهجلا لذب دعب نوكي امب ينقّرع و .دعاج نب رصان

 مكركذيو مكيف لزي مل يبلق ركذو يسفن ةمه الإ قيرغلا اذه نم الو

 . مالسلاو مكناش حالصإ يف ريحتمو

 : هريغ نعو : نايب

 خألا يفولا يفصلا لجألا خيشلا ىلإ 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 امم هافاعو هللا هملس يمدكلا يربعلا ديعس نب دشار نب سيمخ زيزعلا

 ريخ يف هللا كلعج ةيفاع و ريخب كناوخإو كؤابحأ ‘هقلخ نم ريثك هب ىلتبا

 ىتح نامزلا نم ةهرب دعب لصو انيلإ فيرشلا كباتك دعبو ؤهللا ءاش نإ
 دقو ،لاح لك ىلع هلل دمحلاو ‘لاصفناو راتبنا هسم لاصتالا لبح نأ اننظ

 ىلع ‘هاوحف نم همهف مهل هللا ردق ام كباتك نم كناوخإو كاريغص مهف
 احرش هيف مهل تدروأ امم ،هاوتحا ام عيمجب ةطاحإلا نع مهرناصب روصق

 هللا ءاضقب كلذف مكنازإب ةعقاولا ةنتفلا ىنعم نم ،.ازجوو ةلاطإو ازمرو

 الو هناضقل دار ال هبيغ ملاع يف ةقباسلا هتئنيشم مكح ىلع يراجلا هردقو

 صقنب اندحأل ةردق ال ،ديري ام انيف مكحيو ءاشي ام انب لعفي ‘همكحل بقعم

 يقو هقلخ نمو ؛هقلخ ىلع يراجلا نم هلعف ‘هءاش دق وه امع ؤديزم الو

 هبرس ةمزالم نتفلا هبرقب تلزن اذإ نمؤملا ىلع لب ؤديحم الو الك }هقلخ

 يف يطمتلاو هيعارم يف يطاعتلا بناجتو .هبلق مامزب هسفن رهقو
 . هتعاط ةمزالمب هللا يقتيو ‘هيعاسم
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 اجن دقف هلل اهيف صلخأو لاصخ سمخلا هذه هنم تناك نمف

 ناك ثيح ناك تقو يأ يفو ناكم يأ يف هيلع ضرتعملا هضراع امهمو
 الإو هنكمأ ام هداهج هيلعف هيف يعسلاو هب مايقلا هل حابملا ناكملا يف

 هلايتحا نم هيلع ردق ام وأ هلامب هلامو هسفن نع ةعفادملاو هل ةاقاتملاف

 اميفو 0قحلا لهأ ءارآ نم يأر ىلع وأ 0نيدلاب هقلاخ نيد يف هل عساولا

 كتقو يف انرضحي مل نحنف لاؤسلاو ةركاذملا ىنعمب باطخلا نم هتركذ

 هاندجو دق دحأ نع اظفح بولقلاب يقب الو آرظن هلوقن نأ اننكمي ىنعم اذه

 كلذو ©ضارمخلا بولقلاب ترثأ دق انيلع تبلأت يتلا ضارعألا نأل ،آرثأ

 اذه يف حيولتلابو كل هرسفن ىتح هنوك كيلع يفخم ريغ هنأ هوجرن امم

 .حيرصتلا نع ةيادهلاب هيلع هللا نم نمل ةيافك هريغو

 نع ًاحفاص اًايفاع احماسم اًارذاع انبحمو اناخأو انخيش نكو

 ةدالب نم وه لب افجلا باوجلا كرت نم كلذ لمأت الو كناوخإو كيريغص

 نمل افصلا ضحم نم وهو هب مهل ملع ال اميف طبختلا نع ةداهز ترثأ

 ءارقفلا نم ،ماركإلاو ةيحتلاو شمالسلا ليزج انم كيلعو ؛افطصالا بلط

 دمحم نب نافلخو ناميلس نب يلع و دمحم نب ريشب كناوخإ ىلاعت هللا ىلإ
 ريقفلا عيمجلا نع فرحذلا بتاك عم ةعامجلا ةفاكو دمحم نب رصانو

 . يدابعلا دوعسم نب يلع نب رماع ريغصلا ريقحلا

 : رصان نب يلع خيشلل

 يراطوأو يميركتو ينانع اهب راعشأ موظنم نم دنالقلا رد

 رانلا ةوذج يفطأو يرمأ درفب اهكرشأو يرزأ اهب ةسأ مكو
 راطمأ بيس يرذتق هادي يمهت مركاخأاهانسحب تبرخ مكو
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 ىتمو ىتفلا ىطعي ام لضفأ ملعلاو

 نم ةليضف ايندلا يف لداعي اذام

 ىنم لك لين يف ملس اندلا يفو

 اولص مث ميلعتلا اوبلطاو اوردابف
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 راتخم ريخ هارتف هراتخي

 راطنق فلأ هيف دقني ناك ول

 يرابلا دحاولا ءاضر لاني هب

 راتقإو لذ نم كرجي دقو

راحسأب الاصآو حبصب اليل



 : رشع يداحلا ركذلا

 ءاود هيفو رفسلل ةديعسلا رمقلا لزانم ركذ هلوأ
 .راهنألاو رابآلا ءام نم هذخأ زوجب ام هيفو ظفحلل

 ءامدلا يف هيفو .ةدشلا عم ةالصلاو مميتلا يفو

 ببسو هابلا فيعض و نيثعلا ركذ هيفو .جورفلاو

 اهمسوو اهزؤاودو ماذجلا ةلع هيفو .مهؤاودو مهللع

 اهنم هللا انراجأ

 , رفسلل ةديعسلا رمقلا لزانم

 نمو لهألا ترواشو ‘رفسلا ىلإ اموي تدصق :ءاربغلا وذ لاق

 ربلا رفسل ةديعس يه يتلا رمقلا لزانم ىلإ رظنا :يبحاص يل لاقف ارضح

 دوعسلا دعسو مياعنلاو اوعلا ةرثنلاو ةعقهلاو ناطرشلا اهلواف شرحبلاو
 دازلا ذخأ () ىلإ تدمع همالك تعمس املف رخؤملا عرفلاو توحلا نطبو

 انأ :لجر لاق ،؟داشرلا لهأ نم وه يذلا بحاصلاو ليلدلا نيأ تلقو

 انعييشت يف انناوخإ ماقأ مث .داهزلاو دابعلا ةرايزل كرفس ناك نإ كبحاص

 : انلقو ؛ انباحصأ انعداوف ءارحصلا ىلإ انجرخ ىتح دالبلا يف رضح نمو

 . دلولاو لاملاو لهألا يف ةفيلخلاو 0 رفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا

 ٠ ظفحلل ءاود ةفصو

 ءيش كعم لهف نايسنلاب تيلب ينإ : انقيرط يف ءاربغلا ي ذل تلق

 نابلو ضيبأ لفلفو يدنه دعسو يكمرم ذخ :لاقف ؟ ظفحلل ءاودلا نم

 )١( ىلع : لصالا يف .
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 لكؤيو ،رانلا ىلع برضيو لحنلا لسعب طلخي مث ةيوسلاب ءازجأ نارفعزو

 ىتح هدعب انيش لكاي الو انيش لكأي نأ لبق نم لاقثم ردقب موي لك هنم
 .ةعاس هتدعم يف هيلع يضمت

 : راهنألاو رابآلا هايم نم هذخأ زوجي ام
 دراوملا نم هذخأ انل زوجي امم ءاربغلا اذ اي انل نيب : هل تلقف

 نع لأست الف قرطلاب ةفورعملا دراوملا امأ : لاقف .؟راهنألاو رابآلاو

 ءوضولاو ةراهطلل كتجاحل تدرأ ام اهنم ذخو اهتساجن نع الو اهتراهط
 رابآلا امأو ةبصتغم تناك اذإ الإ اهنم قتسا راهنألا كلذكو ،ماعطلا لمعلو

 رجزلاب هوعلط امم وأ ريبلا بابرأ ءالدب امأو ديرت امل كولدب اهنم قتساف
 يقتست الف ةبصتغم تناك اذإ امأو ،رجازلا نذإب وأ مهيأرب الإ زوجي الف

 ءام تدجو نإ كلذكو ێاهريغ دجت مل اذإ اهئام نع ىلوأ مميتلاو ،اهنم

 ىتح دبكلا هقطت ملو ايراج ءاملا ناك وأ اريزغ ناك ولو انتنم ناك وأ اسجن

 ديعصلاف هنم ءوضولا ىلع عطتسي ملو سفنلا هلبقت ملو رحبلا ءام ناك ول

 .كلذ دوجو عم مميتلل زئاج

 : ةفلألا بادآو ةالصلاو مميتلا ماكحأ ضعب

 ءوضولا ىلع ردقن ملو ةالصلا ترضحو ودعلا انكردأ نإف :هل تلق

 يف كفكب ئموت نأ تردق نإ :لاق 0؟يأرلا فيك بارتلاب مميتلا ىلع الو

 كبلقب مميتلا () أرقاف ردقت مل نإو نسح كلذف مميتلا يونتو ءاوهلا

 ربكف الإو تردق نإ ةالصلا أرقاو .ةلبقلا ىلإ كهجوب لبقم تنأو مرحأو
 رشع رتولاو ةرخآلا ءاشع ةالصلو ةالص لك روضحل تاريبكت سمخ

 )١( وتاف ) : يأ . ةينلا انه ةءارقلاب دوصقملا ( .
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 رذع الو 6ضيرملاو اذه نيب قرف ال ،رثكأ هب لومعملا لوقلا ىلع تاريبكت

 .ةالصلا تقو كيلع بهذي تفخ نإ كلذ نع كل

 ٠؟ هبرق نع عنتماو لجر ةفلأ ناسنإلا دارأ اذإ يأرلا امو :هل تلق

 دعب ةرم هلوعي نملو هل ةوسكلاو ةعتمألاو مهاردلا نم ةيطعلا هل مدقي :لاق

 ريطلا ىرت امأ ؤةمقللا دعب هل نيلي هنإف هتدارإ نع لأسي نأ لبق ةرم

 .ةمقنلا اهب لحت ىتح ةمقللاب كفلأت باودلاو عابسلاو

 امو ‘قطنلاب مهتنسلأو مهناولأ ةفلتخم سانلا ىرأ فيك :هل تلق

 تافصلا ضعب يف امأو باتكلا نم لوطي اذه حرش :لاق 0؟كلذل ببسلا

 ىلع مهفالتنإ نم اهضعب يف نوكي دقف دلبلا لهأ ةماع يف نوكت يتلا
 ةيوهلا رييغتب نوكي دق كلذ نم تافصلا ضعب يف قطنلاك ءيشلا

 .ىصقتسي ال كلذ ريسفتو كلقعل اذه يف رظناف ةعبرألا عنابطلاب ضورذلاو

 : جورفلاو تايدلاو ءامدلا يف لئاسم

 ةيواح جورفلاو ءامدلا يف لئاسملا نم انيش تظفح له :هل تلق

 :ءاربغلا وذ لاق ،؟انقيرط يف اهب انثدحتل ماكحألا نم ةعماج رابخألا نم

 دلب ىلإ هتجوزو وه رفاس لجر نع ناوخألا دحأ اذه لثمب ينربخأ
 .اهيف اماقأف هيف انكسيل دلبلا يف تيبب هل رمأ كلملا راد لصو املف ناطلسلا

 .حارجلاو لتقلا نيقيرفلا نيب حصو امظ دلبلا ىلع تمجهو موق تلبقأ مث

 نيدتعملا دلبلا لهأ عم لتاقيل هفيس بذاج بيرغلا لجرلا جرخو

 لجرلا هآر املف هفيسب هيلع ركف نيدتعملا نم هبسحو الجر دجوف هيلع

 نيح هلتقف ىلع يدتعملا لجرلا اذهل ينوبنجا نالف لآ اي ىدان هيلع البقم

 لجرلا ناكو نيدتعملا نم ال دلبلا لهأ نم هنأ حص مث هتريشعب ثاغتسا
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 نم حاصف شهيبجاح عطقف هيبأ لتاق ىلع هفيس عفرف نبا هعم لتق يذلا
 .برض ريمألا فيض :مهعم رضح

 هبنج ىلع همد ليسي هفيض ىأرف نيعرسم همدخو ريمألا ءاجف

 اهيبأ لتقب تعمسف ةنبا هعم لوتقملا ناكو ؤلوتقملا نبا ضبقو هولمحو

 اهيدث ةملح تعطقو نيميلا اهيدت تعطقف بيرغلا ةجوز ىلإ تعرسنف

 .هموي يف نينجلا تامو حيصي اهنينج حاط ىتح اهنطب يف تكربو راسيلا

 سانلا رضحف بيرغلا ةجوز ىلع ىرج امب ناطلسلا عمسف

 ناطلسلا مهرضحف مهنيب مكحيو نيمصخلاو مكاحلا رضحي اولاقف ،مهلأسو

 امب اودهشف نورضاحلا لأسو لوتقملا دالوأ مكاحلا لاسو هسلجم يف
 .اروز ال اقدص مهدنع

 اي ءادنلا نأل رده همد لوتقملا نإ ريمألا اهيأ عمسا :مكاحلا لاقف

 ،كلذ ىلع لتق نم مد ردهيو زوجي ال ةرناثلا دنع ةناعتسالا يف نالف لآ

 ةمات ةيد هلف بيرغلا امأو رصبلاو ملعلا لهأ نع رثألا يف هاندجو اذكه

 دعب تيملا نينجلل لوتقملا ةنبا ىلع ةمات ةيدلاب مكحأو هيبجاح باهذب

 ،لجرلا ةيد عبر يهو ةأرملا يدثل ةأرما ةيد فصنب اهيلع مكحأو ةايحلا

 ةملح ةبهاذ تناك ولو ‘لجرلا ةيد رشعب يناثلا اهيدت ةملح باهذب مكحأو

 تايد ‘ةلأسملا هذه يف افالخ هل ةيدلا رشع فصنب ناكل لجرلا يدن

 امهوبأو امهلام بهذ دق ةصقلا هذه يف رظنا ،لجرلا ةيد نع رتكأ ءاسنلا

 .دحاو مكح يف

 نم حرطلاو تايدلا ةفص انل نيبت كلعل : هبحاصل ءاربغلا وذ لاق
 . ؟ دلولا مامت ىلإ ةفطنلا
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 رعش نع الوأ كنبنأف ةريثك تايدلا نإ ءاربغلا اذ اي عمسا :لاقف

 ابهذ نإ نابجاحلا كلذكو .ةلماك ةيد هلف تبني ملو قلح وأ فتن اذإ سأرلا

 يفو إةيد نينذألا باهذو .ةيد نانيعلا امهلثمو ةلماك ةيد امهلف امهمحلب
 ةيد فنألا يفو شةيد مالكلا باهذ يفو .ةيد ناسللا يفو ،ةيد نيتفشلا

 وأ تفتن اذإ ةيد ةيحللا رعش باهذ كلذكو ،ةيد اهلك سورضلا باهذ يفو

 نيديلا يفو شةيد نيرشعلا عباصألا باهذ يفو ؤةنس ىلإ تبنت ملو تعلق

 هلف عامجلا هنم بهذ نإو .ةيد هلف اينحنم ربجو بلصلا رسك نإو ،ةيد

 .ةأرملا نم لمحلا عنتما نإو .ةيد نبللا بهذ نإ ةأرملا نييدت يفو ،ةيد

 ينكلو هللا عرشب ةجحلا اهيف موقي ةحصب لعاف لعف نم هنأ حص ول نأ

 نإو ،بيغلا ملع نم كلذ نأل اهدوجو رذعتملاب ةهيبش كلذ ةحص ىرأ
 ةفشحلا عطق يفو .ةيد ركذلا عطق يفو .ةيد نينجلا يفو ،ةيدف لقعلا بهذ

 .ةيد نيلجرلا يفو .ةيد ربدلاو لبقلا طالتخا يفو ،ةيد نيتضيبلا يفو .ةيد
 .ةيد طئاغلا ىلع ردقي مل اذإ كلذو ،ةيد هلوب كلمي مل اذإو

 ال نمم تناك اذإ ةيد اهلف تتامف ةيبص يهو هتجوز ئطو نمو

 تناك اغلاب تناك نإ امأو ،ئطولا اهلتقي نمم لاحب تناكو ئطولا قيطت

 رفعج نبا عماج يف روكذملا اذه ااهل ءيش ال لوق ىلعف اركب وأ ابيث
 .لوقنم

 وأ هقسي ملف هاقستسا وأ هدشري ملف قيرطلا يف دحأ هدشرتسا نإو

 ايبص عمس ناك وأ ،ةيد هيلعف تامو رداق وهو همعطي ملف ماعطإلا هنم دارأ

 هتناعإ ىلع رداق وهو باودلا نم ءيش هيلع مجه وأ ةرجش قوف حيصي

 .ةيد هيلعف هذقني ملو
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 ىأر اذإ ناكم لك يف اعيمج امهلتق هلف هتجوز اطي الجر دجو نمو

 هلف اعامج رظني ملو هتجوز نطب يف اقزال لجرلا ىأر اذإ امأو ؤعامجلا

 لاجرلل حكانلاو ،عامجلا ىري ىتح اهلتق زوجي الف ةأرملا امأو لجرلا لتق

 .لبج نم فدهي وأ لتقي لاجرلا نم حوكنملاو 0لتقي باودلاو

 نإو تمجر ةنصحم تناك نإ باودلا اهسفن تطوأ نإ ةأرملاو

 نم مهارد ةرشع هلف لوبلا هنم جرخف ايبص عزف نمو ‘تدلج اركب تناك
 نورشع هلف طناغلا هنم جرخ نإو ‘كلذ لبق نم هنأ نيبت اذإ هنم هتعزف

 ةيد هيلعف تام مث ايح اهنينج تقلأف اهعزفأ وأ ةارما برض نمو .ێامهرد

 ىتنأ تناك نإو ،مهرد ةنامتسف اركذ ناك نإف ،ةرغ هيفف اتيم جرخ نإو
 ةقلع تحرط نإو ،امهرد نوعستف ةغضم تحرط نإف .مهرد ةنامثالتف

 ىثنأ وأ ركذ هنأ نبتسي ملو ةقلخلا مات ناك اذإو ،امهرد نونامثو ةنامف

 مهرد ةنامتس ركذللف هقلخ نابتسا اذإف ءامهرد نوسمخو ةنامعبرأ كلذف

 .ةلماك ةيدف تام مث ايح جرخ نإو مهرد ةنامثالث ىثنأللو

 .ريعب فصن اهلف رثؤت مل نإو ،ريعب اهلف ترثأ اذإ ةمطللا امأو
 اذه يف هجولاو ،كلذ لثم ةيجولاو ،مهارد ةرشع رثؤملل ةعسكلاو ةدقفلاو
 ةمحاللاو ةعضابلاو ةيمادلا حورجلا لوأو ،ندبلا رناس نع فعاضم

 ةعضابللو ؤريعب ةيمادللف ،ةمومأملاو ةمشاهلاو ةحضوملاو قاحمسلاو

 ةتالت ةمومأمللو لبإلا نم رشع ةمشاهللو ‘ةرعبأ ةثالث ةمحاللو ،نيريعب

 نم هبلطاف هحيضوت تدرأ نإو ،ةيدلا ثلت وهو ريعب ثلثو ريعب نوثالثو

 .رثألا

 نافلأ دعجلا نمو ناتنام رقبلا نمو ةئام لبإلا نم ةيدلا لوصفو
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 هلعن ىلع ولو هلام نود لوتقملاو ،مهرد فلأ رشع ينثا مهاردلا نمو

 ىلع ةيد يهف 0 هريغ بيصيف ءيشلا لجرلا ديري نأ أطخلاو 0 ديهش وهف
 . ةريشعلا

 لجرلا دجوي نأ كلذ نمو ،لدعلا ةمنأ اهب تلمع دقف ةماسقلا امأو

 امأو ،هلتق نم ىردي الو ةيرقلا يف وأ نييحلا نيبو نيتيرقلا نيب اليتق

 نم رظنيو ،هيلإ نييحلاو نيتيرقلا برقأ هتيد مزلي هنإف نايحلاو ناتيرقلا
 التاق هل انملع الو انلتق ام هللاب نوفلحيف الجر نوسمخ مهنم حالصلا لهأ

 لكن نمك فلحي مل نمو فلح نم ةيرقلا لهأ ىلع ةيدلا تمسق اوفلح اذإف

 ةيد هلتق نم ىردي ال ةيرق يف لتق دبعل سيلو ،ةلماك ةيدلا ىدأ نيميلا نع

 .ملعأ هللاو ،هب ذخؤيف هلتق نم فرعي نأ الإ

 ةأرما نأ يل يكح دقف ؛جورفلا مكح يف ةصق ديرت يل تركذو

 مث ،ةأرملا تدلو رهشأ ةعستب هلوخد دعبو اهيلع لخدف ايبص تجوزت

 غلبي نأ لبق نم يبصلا اهجوز تام مت .رخآ دلوب تءاجو نيتنس تثكم

 اهل هعيمج لاملا تزاحف ،ارشعو رهشأ ةعبرأ ةأرملا تصبرتف ‘ملحلا

 نيبو اهنيب لاملا مسقيل مكاحلا ىلإ تءاجو ،جوزتت نأ تدارأو ،اهدالوألو
 .اهقادص تدارأو اهدالوأ

 نكي ملو مهرد فلأ يقح :تلاقف إ؟اقاروأ كدنع له :مكاحلا لاقف

 :اهل لاقف باتكلا نم دحأ هيلع بتكي ملو ،ايبص يجوز نأل اقاروأ يل

 يوذ نم الو ماحرأ الو تابصع هل سيل :تلاقف ،؟كجوز هيلع برقأ نمو
 .يدالوأو انأ الإ ماهسلا

 مامإ ىلإ هيعجراف هيتلكأ امو ،لاملا تيبل كلاهلا لام :اهل لاقف
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 يبصلاو ققادلا ءاملا نم دالوألا نأل دالوأ يبصلل ىرأ سيلو ‘نيملسملا

 تعنص دق ريزعتلا كمزليو ‘يبصلا نم سيل كدالوأو 0،ءام هنم جرخي سيل

 اهعم يتلا ةأرملا ةصقلا نيبو اهنيب قرف ةصقلا هذهف .شةبير هيف انيش

 .هدالوأب مه سيل ليق ،ادالوأ هنم تتأو اهجوز ىلع لجر اهبصتغاو ،جوز

 .رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا نأل ليقو ؤهوثري الو ،ءازج ةأرملا ىلع الو

 الف ايبص جوزلا ناك ول ىتح جوز اهلو ةأرما نم دلوب رقأ نم لكو
 جوز ةأرملل نكي مل اذإ امأو كعضوملا اذه يف دالوألاب ينازلا رارقإ حصي

 هللاو ،ال لوقو هثريو هدلو هنأ نالوق هيفف ،انز نم هدلو هنأ ناسنإ هب رقأو
 .ملعأ

 ىلع لخدو عامجلا ىلع ردقي ال يذلاو هركذ عوطقملا لجرلا امأو

 ه نيروكذملا نهجاوزأل نهدالوأف 0 دالوأب نيتأو .() ....... رفاسو ةأرملا
 قلط يذلا كلذكو .ةدعلا نهيلع و قادصلاو ثاريملا اهلف جوزلا تام نإو

 نإف ءاقترلا امأو ‘هدلو دلولاف نيتنس ىلإ قالطلا دعب دلوب تتأو هتجوز

 الف اهقلطي نأ دارأ نإو ‘قادصلا اهل سيلو ثاريملا هنم اهلف اهجوز تام

 . سملو رظن ولو قادص اهل

 ةنس لجؤت اهنإف جوزلا اهب ملعي ملو تجوزت نإ ءاقترلا امأو

 نأل ؛اهل قادص هيلع الو اهجوز اهقلطيف حلصت مل نإف اهسفن حلصتل

 زئاجف اهرمأ رظنيل بيبطل اهتروع تفشك نمو .اهنم لاضتعالا يف رمألا
 قاصتلالا كلذ قشيف قاصتلالا نم ةدسلا تناك نإق ‘ةرورض هذهو كلذ اهل

 ضيرع عضومب ريصاونلاو ريساوبلا اهب عطقي يتلا ةلآلاب لوطلاب اقش
 . لصالا يف صقن انه ( ١(
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 ‘طسولا يف ةرانصب محللا كلذ قلعي نأ يغبنيف تبان محل نع تناك نإف
 ىقلي مث كعضبملاب عطقتو دمتو ةرانصلا هيف برقتف اقافص ناك نإ كلذكو
 مث ،عذل ريغ نم ةففخملا ةيودألاو مدلل ةعطاقلا ةيودألا حرجلا ىلع

 مث ءزج دحاو لك نم لحلاو نمسلاو محشلا لثم محللا منلت يتلا مهارملاب

 زوجلا قروك مدلا عطقي يذلا امأو ؤديج مهرم هنإف رانلا ىلع باذي

 وأ ةعومجم افرطلا ةرمثو صفعلاو بشلا لثمو حرجلا ىلع رذي قوقدملا

 .ىدارف

 قدصي الف يه تركنأو هتأرما حكني مل هنأ رقأ اذإ نينعلا امأو

 نإو ‘هيلع قدصت الف وه ركنأو اهحكني مل هنأ يه ترقأ نإو .هلوق
 ىلع هربجأ الإو هسفن حلص ناف ةنس لجأ مكاحلا هيطعيف مكاحلا عم تكتشا

 سملاو رظنلاب هيلع بجو دقف ؤلجآلاو لجاعلا قادصلا ميلستو قالطلا
 وأ بوبجملا وأ نينعلا اهقرافو اثالث ةقلطم تناك نإ امأو ،هنم رمألا ءاجو

 لحت اهنإف امهنم دالوأب تتأ اذإ امأو ‘كلذب اهقلطمل لحت الف امهتثروو اتام

 اذإ اهنأ ليق ىتح ؛هل لحت الف هللا نيبو امهنيب اميفو ‘رهاظلا مكح يف هل

 إ اهنإف اهجوزل لحت ىتح اهقلطي نأ ىلع لجرلاو يه ادهاعتو تجوزت
 اهذخأيل ةأرما دع وأ يذلا كلذكو .اهعم يذلا لجرلل الو اهقلط يذلل لحت

 إل اهنإف دمعلا ىلع ادهاعتو لجر نم ةدع يف تناك وأ لجر ةبقر يف يهو
 كلذكو نيملسملا راثآ يف اهتدجو اذكه ةمايقلا موي ىلإ اهدهاع يذلل لحت

 .ادبأ هل لحت ال اهنإف حافسب وأ ةمرحب هنم تجرخ يذلا

 ادالوأ هل تدلوو ةأرما جوزت دابعلا نم لجر نع انل يكح دقو
 .بسنلا نم مرحي امك عاضرلا نم مرحي هنأ هيف أرقو اباتك دباعلا فشكف
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 نم مأ يدنع انأ لوقت ام :هل تلاق ةلأسملا هذهب هتأرما تعمس املف

 يف لجرلا ركفف ‘تاوخأو ةوخإ يلو نالف تنب ةنالف اهمسأو ةعاضرلا
 ،هتجوز تعضرأ يتلا ةأرملاب هابص يف رجف هتأ هبلق يف ركذت ىتح هسفن

 ةلوبقملا ةداهشلا هل ترضحف معن :تلاقف ،؟ةحص كدنع لهف :اهل لاق من

 .سانلل هرهظي نأ زوجي ال اذهو .ارس هتأرما هيلع تمرحف عرشلا يف

 اهلجاع اهقدصاأف ادوهش رضحأ مث ارس هتأرما هتصقب ربخأف

 ةأرملا يف اونظ دق سانلاو اثالث اهقلطو ،هب تدتفا ادحاو امهرد الإ اهلجآو

 قلطملا لاق .جاوزألل تلحو ضيح ثالث نم تدتعا املف ‘ًافيعض انظ

 هقيدص اهذخأف ،اهب كصخأو اهيف بيع ال هنأو ةأرملا هذه بطخا :قيدصل

 يتجوز تلأس :قلطملل جوزلا لاقو ‘هتربخأف اهقالط ببس نع اهلأسو
 ال حيولتلاب حيحص نوكي هلعل :لاق .؟ال مأ حيحص وهأ اذكو اذك نع

 .حيرصتلاب

 : مه ؤاودو مهللع ببسو هابلا فيعضو نينعلا

 يل ىكح امم ؛هفعضو عامجلا باهذو نينعلا ريسفت يف ةصق كاهو

 ةرارحلا نم وه :لاق هابلا يف جاجلإلا نع لجر هلأس دق ءابطالا ضعب نع

 جازمألاو ةفيحنلا نادبألا ةصاخو ةيعيبطلا لادتعالا اهعبطبو ةيزيرغلا

 عم مهقورع نيذلا امأو ،ةليلق ةرزن مهؤامدو ةقيض مهقورع نيذلا ةسبايلا
 .لقأ مهل ةرضملا تناك ةريزغ مهؤامدو ةعساو محللا ةلق

 ةرضخلاو ضايبلا ىلإ ةلئام مهموحلف ةسبايلا ةدرابلا نادبألا امأو

 ليلق مهينمو ؤةظيلغ ةليلق مهؤامدو ‘ةقيض مهقورعو .ةنيل مهدولجو

 بابل نم ذختي ام وهو ديمسلا زبخ مهؤاودو ،ليلق عامجلل مهبلطمو ،قيقر
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 .دينافلا ركسلاو لسعلاو ةيبالزلاو نالمحلا محلو ةلوسغملا ىقنملا ةطنحلا

 ةعساولا ةرمحلاو ةرمسلا ىلإ مهناولأف ةسبايلا ةراحلا نادبألا امأو

 ةريثكلا بانذألاو باصعألاو ةظيلغلا لصافملاو ‘مدلا ةريثك قورعلا

 ةيذغألاب مهؤاودف ظيلغ ليلق مهينمو ،ةريثك عامجلل مهتوهشو .روعشلا

 ضيبلاو بيلحلا نبللاو يرطلا كمسلاو خيطبلاو هكاوفلاو لوقبلاو ةبطرلا

 رمتلاو ركسلاو نبللا نم ذختملا ماعطلاو دزربطلا ركسلاو ناعضرلا لكأبو

 .بيلحلا يف عوقنملا

 مهدولجو ؛‘ةميحش ةنيمس مهنادبأف ةبطرلا ةدرابلا نادبألا امأو

 ضيب مهناولأو مدلا ةليلق مهقورعو ‘ةيفخ مهلصافمو .ةنيل مهموحلو

 لكايف .ةليلق عامجلل مهتوهشو قيقرو ريثك مهينمو ةيصج وأ ةيجاع

 لمعلا اذهل تايوقملاو ركسلاو لفلفلاو ليبجنزلا لثم ةنخسملا تايبرملا
 .بتكلا يف ةدوجوم

 ةبيصخ ةرمحب ةبوشم ضيب مهناولأف ةبطرلا ةراحلا نادبألا امأو
 ظلغلاو ةقرلا يف لدتعم ريزغ مهينمو مدلا ةريثك قورعلا ةعساو محللاب
 ةناعلا يلي امم ريثك رعش هندب لقاسأ يف ناك نم عامجلل مهاوقأو

 دبكلاو بلقلا يوقي امم مهؤاودو عامجلا مهرضي لقأ ام اذهف نيذخفلاو

 ناسلب لومعملا ءازدلاو ريبكلا لفيرطإلاو حرفملا لثم تانوجعملا نم

 . يكطصملاو ةسبايلا ةربزكلاو رونلا

 نمو .راحلا ءاملا يف محتسيلف عامجلا دعب هندب درب نم امأو

 يف عامجلا ذختيلف جازملا سباي ناك نمو ىدرابلا ءاملا يفف بهتلاو نخس

 للقيلو درابلا نامزلا يف ذختيلف راحلا جازملا بحاصو ‘راحلا نامزلا
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 يفو ءاوهلا داسفو ءابولا مايأ يفو فيرخلاو فيصلا يف عامجلا

 الإو عامجلا نم للقي مل نإ ندبلاب لحت يتلا للعلا عيمجو ةدرابلا ضارمألا
 .ادراب ءام عامجلا دعب برشي الو ةلعلا تدازف

 امإو ينملا ةلقل امإو راشتنالا فعضل امإ عامجلا نع زجعلا امأو

 .نييب رهاظف راشتنالا فعض امأو ‘سفن يأرو مهول امإو ةدومجو ةدوربل

 دورب امإو ‘تجرخ اذإ ةليلق ةفطنلاو ايوق نوكي راشتنالاف ينملا ةلق امأو

 اظيلغ هتلق عم ينملا نوكيو لطبت اهعم عامجلا ةوهش نإف هدومجو ينملا

 ةرارحلا ةدشل نوكي هنإف جورخلا لهس هتلق عم ناك نإف ،جورخلا رسع

 نإف لوزهم هتكرحو هسح بهذو راشتنالا نع ايخرتسم بيضقلا ناك ناف

 بيضقلا قدو ادج انمزم وأ ادولوم كلذ ناك نإق ،جلافلا عون نم ةلع هيف

 هيمست يذلا وهو ظعني الو ينمي نم ءالؤه نم ريثكو .هل جالع الف لهبو
 يف رشتني هنكلو اطقاس الطاب نكي ملو راشتنالا فعض امأف ،نينعلا سانلا
 لقو تلق دق بيضقلا راشتنا نوكي يتلا ةيراخبلا خفنلا نأ ملعاف ؤلاح

 .ينملا

 بيلحلاب خبطيو ضيبألا لالحلا نبيجنرتلا نيرورحملل حلصي اممو

 اممو 0قيرلا ىلع سايك ردقب موي لك هنم لكأيو لسعلا لثم ريصي ىتح

 بلو ليجرانو قندبو زول هتفصو نوميللا نوجعمف ةدرابلا جازمألا عفني

 ةيوسلاب ءارضخلا ةبحلاو ملزلا بحو لفلفلا بحو قتسفو ربونصلا

 رادقم يرجش ديناف ءزج ثلث دحاو لك نم كشم رانو لفلف رادو ليبيجنزو

 . ةيشع هلتمو ةودغ ةضيبلا لثم هنم ةبرشلاو هب نجعي ام

 جيرارفلا قرمو جولبلا ركس عم نأضلا نبل برش هابلا ةوقلو
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 حييارألا مشو بيجع لسعلاو ةربزكلا لكأو ةراحلا ريزابألا عم جاجدلاو

 هلك دابزلاو لدنصلا لحو يمجعلا درولا ءامو دوعلاو ربنعلا وحن ةبيطلا

 .عامجلل ةوهشلا كرحي امم اذه

 : هؤاودو هببسو ماذجلا ءاد

 ماذجلا نأ هتدجو ام ىلع لوقأف ؟ هببسامو ماذجلا نع ينتلأسو

 .ماذجو يزازحو يفوكو يعبض هوجو ةعبرأ ىلع

 .جرفلا سباي ؛مالكلا حبأ ،نيعلاو قلحلا سباي يعبضلا ةمالعف

 تعلق املك مجاحم عبس هسأر مأ ىلع مجحي هجالع .عمسلاو مالكلا ليقث

 نيمجحم نيراذعلا مجحيو .ةعبسلا لمكتست ىتح ىرخأ تحرط ةمجحم
 .نيمجحم نيذخفلا نطابو نيمجحم نيقاسلا لبدو نيمجحم نييثنولاو

 لسعب نهلطاو عورخلا نهدب نهنهداو ريعش ةفغرأ ةثالت ذخأي كلذ دعبو

 نهسرمهاف دعبو ةفغرذلا كلت بابذلا صنقت ىتح ضرألا يف نهقلأو لحنلا

 قيرلا ىلع مايأ ةثالث يردي ال وهو عيجولا نهمعطأو ضعبلا نهضعب يف
 ءام يف موي لك دربيو يرطلا بيلحلا نوكي نأ الإ ،هريغ اماعط لكأي الو

 .فتخلا قروو ةبكرملا قرو هيف فوشخم راج

 عباصألا نيب محللا بلسيو فارطألا فكي وهف يفوكلا امأو

 لك نع فعضيو نوللا ريغ نوللا رفصيو لاحلا يف رعشلا فعضيو

 اهؤام برشيو ءارفص ةامول نيعبرأ ةادغ لك لكأ ؛هجالع .ءيش

 .ةوالح لك بنتجيو احابص نيعبرأ هدسج اهب كرعيو ةرزج نيعبرأو

 ام برشيو ،مجتحي كلذ دعبو .دلت مل ءارفص ةقان لوب مونلا دنع برشيو

 .لوبلا برش زوجي ال انباحصأ عمو ‘ىلاعت هللا نذإب أربي هنإف يقنيو لهسي
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 الو ،‘حكولاو زازحلا رهظيو ‘ةرشبلا ريغي هنإف يزازحلا امأو
 برشي ؛هجالع ،ةسبايلا ةدعملا هلصأو ،لجاعلا يف ءيش هلاح نم صقني

 رانلاب ىلغيو موثلاو رقبلا نمس امأو يقارعلا ربصلا هيف يلغملا طيلسلا

 .مايأ ةعبس هدسج يف يقابلاب كرعيو ليلقلا هنم برشيو موتلا كتهتي ىتح
 اذإ امأو ،رقبلا محل نم عنتميو ،ماعط ىلع ماعط الإ ماعط نع عنتمي الو

 مدلاب يمري ىتح حلم ةعطقب هعيمج كحي زازحلا نم دسجلا يف اليلق ناك
 بيلحلا برش لمعتسيو ‘نارطقب نوجعملا منغلا رعب دامرب ىلطي من
 .كلذ ادع ام بنتجيو صقنملا نمسلاو لسعلاو

 ضايبو ‘نيعلا يف عاستاو .هجولا يف ةرمح يهف ماذجلا امأو
 محل لوحنو ،فذنألا فارطأ لكآتو ‘ةفنغلا عم قلحلا يف ةحوحبو ةدومكو

 ةرمحو .ةحنارلا نتنو ؤ‘هجولا يف خافتناو ‘زازحلا روهظو ‘عباصألا
 .نيبجاحلا رعش ةقرو ‘خوفنملا قزلا هبش ًاخفتنم نوكي ههجوو فارطألا

 مث رهشأ ةتس ىلإ هنم زواجي الو ،هيف داوسلا راشتناو دسجلا يف ةكحو
 ۔لحكألاو نيجدولا دصقو يوادوسلا طلخلا غرفتسي نأ يغبنيف ©بعصي

 هل رفحي كلذ دعبو ‘نيدضعلا نطابو فنألا فرطو نينيعلا نيب دصفيو

 هقروب قرشعلا نابضق اهيف حرطيو اران اهيف دقويو ضرألا يف ةريفح

 .مايأ ةتالث اذه لمعي ةلعلا بحاص هيلع مانيو بوث نم بوث هيلع شرفيو

 ام هنم برشيو طيلسلا هيف ىلغيو راطعلاب موث عبرو طيلسلا ذخأت مئ
 هطعساو ،تاوالحلا هبنجو امايا ةثالث هدسج هب كرعي يقابلاو عيطتسي
 ةثالث راحلا (ا شيعلا همعطأو ىقنيو لهسي امدعب هقساو عبضلا ةرارم

 . رقبلا محل ىوس ام محللا لكايو .مايأ

 )١) زرألا : ي أ .
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 رقبلا نمسو ةوغرلا عوزنم لحنلا لسع هل ذخؤيو دصفب وأ

 امهنزو دعب ربصلاو موثلا قحسي يرط رضخأ ربصو رشقم موتو صقنملا

 رانلا ىلع عيمجلا علطيو لسعلاو نمسلاب امهنجعت مث امعان اقحس ءاوس

 دنعو قيرلا ىلع هلكأ لمعتستو امعان انجع هنجعتو هلزنتو نخسي ىتح
 قرمو ءاشنلا ينعي ةطنحلا ريمخ بابل ءادغلاو ‘هنم عاطتسا ام مونلا

 نمسلاو نبللاو جيرارفلا محلب خوبطملا زرألاو نمسلاو اهمحلو جيرارفلا
 لهسملا دواعيو ،ىلاعت هللا ءاش نإ أربي هنإف كلذ ادع ام بنتجيو لسعلاو

 .هفعضو صخلا ةوق ردق ىلع ةرم وأ نيترم رهشلا يف وأ عوبسأ لك
 اعلطاو ءاوس ءازجأ ةوغرلا عوزنم لسعو صقنملا نمسلا ذخأ اذإ ليقو

 بنتجيو عرضلا تحت نم برشو رقبلا بيلح امهيلع بلح مث ،رانلا ىلع

 ءارفصلا نم ماذجلا امأو ؤةيوادوس ةلع لك عطقي اذهف هاوس ءيش لك

 مهارد ةعبرأ لظنحلا محشو مهارد ةعبرأ ىكطصم ذخؤي ؛قرتحملا مدلاو

 مهارد ةعبرأ نزو هنم ةبرشلاو لظلا يف ففجي مث اةصمحلا رادقم ربصو

 .هعفني كلذ نإف ،ًعلب هعلبي لب اغضم غضمي الو

 خوبطملا زرألاك ةعيبطلل ةفلاخملا تالوكأملا نم هل حلصي يذلاو

 قديو هقروو هناصغأو هقورع عم يكمانس ذخأ نم ليقو ‘رقبلا نمسب
 .ركس مهارد ةرشع نزو هيف حرطيو ةبرشلا رادقم هؤام ذخؤي مث آديج
 هقدتو يكمانس قرع ذخأي كلذ دعبو ةرتاوتم مايأ ةعبس هنم ىقسيو

 .ليلعلا هب ىلطيو رمخلا عم هنجعتو

 ؛هتفصو يعافألا موحلب جلاعيلف ةلعلا هذه هيف تمكحتسا نم اماف

 ةخبس هيف نوكي ال ناكم نم ضايبلا ىلإ ةلئام ةيلبج ىعفأ ذخؤي نأ
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 احلام اهمحل ناك ةخبسلا يق تتاك نإ اهنإف ،ءاملا نع اديعب نوكيو

 عطقاف اهتذخأ نإو ؤ‘تومي ىتح ناسنإلا هنم يوري ال اشطع ثروأو

 مد حبذلا دنع اهنم جرخي مل نإف ،اهفوج يف ام لك حرطيو اهبنذو اهسأر

 ءاملاب اهلسغتو اهخلساف جرخ نإف !اهيف ريخ الف اهب مراف برطضت ملو

 بصتو ناجنلوخ ليلقو بشو حلم هعم حرطتو ردق يف اهحرطتو حلملاو

 خبطيو اهمعطل ىفخأ ناك حدق اهعم حرط نإف صمحو ليلق تيزو ءام هيف

 قرملا كلذب يستحيل رمؤيو ‘يديمس زبخ ىلع فرغيو ‘ىرهتت ىتح

 نأ ىلإ كلذ هيلع ديعأ الإو ،يفك دقف طقسو ردس نإف ،محللا كلذ نم لكأيو

 ضخر محل نع هلك هندب رىشقتي مث ،ذننيح يفك دقو شخفتنيو ردسيو طقسي

 جرخت نأ يعافألا موحل نأش نم نإف ‘ةيحلا خلسنت امك هدلج نم خلسنيو
 يتلا نادبألا يف ريثكلا لمقلا دلوت كلذلو ،ماسملاو دلجلا يف ندبلا تالضف

 ةيقنتلا دعب الإ موذجملا اهنم لكأي نأ يغبني ال كلذكو ‘عيدر سوميك اهيف
 .لاهسإلاو دصفلاب ماتلا ءاقنلا

 حرطيشو دوسأ جيليلهأ ،يعافألا موحل نع بنانلا يلجرزبلا ةفص

 نيمهرد ضيبأ شيلبو مهارد ةسمخ لفلف رادو مهارد ةرشع دحاو لك نم

 نيمهرد ىلإ لاقثم ةبرشلاو لسعب نجعيو رقبلا نمسب ثليو قدي فصنو

 اديج ادش اعيمج دشت مت هافشلاو فنألا نهدي نأ يغبنيو ندبلا ةيقنت دعب

 :سوينيلاج لاق ،اهيف عيش شيلبلا راخب نم لخدي الئل ءاودلا اذه قد دنع
 ههبشي امم كلذ ريغ وأ يك وأ طرش وأ طب وأ عطق ىلإ اهيف جاتحي ةلع لك

 .كلذ لمعتسي مث ةيقنتلا ةياغ طلخلا كلذ نم ندبلا ىقني نأ بجيف

 برشف هيف تأرهتو رمخ يف تتام تناك ىعفأ نأ سوينيلاج ركذو
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 .أربو ةرهاظلا هتدلج تطقسو هدسج مروتف هفرعي ام ريغ نم موذجم هنم

 دلبلا نم موذجملا لقني نأ يغبني :نرهأ لاق ،جالعلا اذه فرع كلانه نمف

 نادلبلا يف ثدحي امنإ ماذجلا نم ءاوه هنم نخسأ دلب ىلإ هب وه يذلا

 نأل ةفطنلا ىتح موذجملا دسفي ءيش لك نإ :لاقو 0ءاوهلا ةدسافلا ةدرابلا

 ريثك بطر راح ءاوه ىلإ موذجملا لقنيو ،ماذجلا نم ملسي ال موذجملا دلو

 هل سيل امبر هنإف جالعلا ىلع ربصي نأ يغبنيو ماجآلاو عبانملاو هايملا

 .ميظع عفن هعقد رهظي مث عفن

 ءيجت يهو داوسلا ىلإ ةلئام ةنوشخ يهو ؛ندبلا يف ءابوقلا امأو

 هيف عون هنمو ةرمحلا ىلإ هيف عون هنمو ربكأ وأ هنم رغصأ وأ مهردلاك

 بلغي حلام مغلب وأ ءادوس كلذ ببسو حكولاك وهو ليلق ضايب عم هريغ
 لخنيو امعان هقد دعب سبايلا اشرلا قرع نيلاقثم ذخأي هؤاودو مدلا ىلع

 دراب ءام يف برشيو عيمجلا طلخي قوقدم حلم لاقثم ذخو عيفر بوثب

 هيلع برشيف تارم ثالث وأ نيترم لح اذإو ءادوسلاو مغلبلا لحي هنإف

 ليقاثم ةتالت ذخأي ةبرشلا هذه دعبو جاجدلا محل هيف خوبطملا ربلا نيخس
 برشيو هلمع دنع نبجلا ءام يف ىقليو امعان هقد دعب دوسا جيليلهإ

 دعب نارفعزو رفصأ تيربكب هندب ىلطيو مايأ ةعبس كلذ لعفي عيمجلا

 نيعبرأ رادقم كلذ لعفيو درو ءام ليلقو قذاح لخب امهنجعو امعان امهقد

 صقنملا رقبلا نمس عم ةوغرلا عوزنم لحنلا لسع هماعط نوكيو اموي

 ضحملا هيلع بلحيو رانلا ىلع انخسي نأ دعب رقبلا ضحم هيلع بولحملا

 ربلا زبخ هيف لعجي اليلق هنم يقبيو عرضلا رحب نم عيمجلا برشيو
 كلذ ىلع نمدي عامجلا بنتجيو ةمعطألا نم كلذ ريغ لكأي الو رومخملا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ أربي اموي نيعبرأ رادقم
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 ةراصعب ىلطتو يمدت ىتح كحت نأ يفكي ءابوقلا نم ضعبو

 انسلاب يلط فكي مل نإف لخب عقن حلطلا غمصب يلط فكي مل نإف اقليلخلا

 رذبب فكي مل نإف ةطنحلا نهدب يلط فكي مل نإف موثلاب يلط فكي مل نإو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان ،لخلا عم لجفلا

 كئنرب نم ساأييلف طقستل ءاضعألا تدب اذإ : ايركز نب دمحم لاق

 دلج طشكي نأ كلذو ،هؤربي اعفان هتدجوف ماذجلا يف يكلا تبرج دقو :لاق

 ريغ اقاقد يواكم هيلع عضي مث مظعلا ىلإ يهتني ىتح ةيبلص ةطشك هسأر

 هيلع عض مت ضعب ىلع اهضعب تايك ثالث هسفن مظعلا ىلع امحلا ةغيلب

 هنإف ةرشق دعب ةرشق تارم رشع مظعلا رشقتي ىتح محتلي هعدت الو انمس

 جليلهإلا نم موي لك برش نإو رشقم هنأل ماذجلل عفان ذفنقلا محلو ،أربي
 هندب ىلطيو تارم ثالث عوبسخلا يف نبجلا ءام عم مهارد ةعبرأ دوسألا

 .عفان هنإف ،لخلا عم عرقلا ءامب

 نم هفنأ رسكنا الو حرقتي مل يذلا يرورملا ىوكي ماذجلا يكلو
 رعشلا تبني ال ثيح نينذألا قوف نيبجاحلا الك نم هينذأ ىلع ةيك ماذجلا

 ىلع ىوكيو نينيعلا يلي امم نيقشلا الك نم نيتنجولا مظع ىلع ىوكيو

 ىوكيو ةيك نيمدقلاو نيديلا نم عبصأ لك رهظ ىلع ىوكيو فنألا فارطأ

 نوكي سأرلا قيقر ىوكمب فرطلا ىلإ فرطلا نم امهنازإب نيبجاحلا قوف

 نيقفرملا ىلع ىوكيو بصعلا قارحإ ىقوتتو عبصأ ردق يكلاو يكلا نيب

 بحاصل رثكأ املكو اهلك لصافملا سأر ىلعو نيبعكلا تحتو نيبكنملاو
 ىلع ىوكيو ؛‘هرضي هنإف يكلا دحت الو هل عفنأ ناك يكلا ءادلا اذه

 نيتبكرلا قوف نم كلذكو لجر لك يف نيتيكو نيبقرلا نيمي تحت نيترقنلا
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 ةيك نوعبرأو نانثا اهددع قنعلا يف ةيكو نطبلا يفو نييدتلا قوف نيتيكو
 .اذكه ةديدحلا ةروصو هردص ىلع هاديو عبرتم هتروص ةصاخ طاريقلاب

 قيرطلا انيلع ترصق صصقلا هذه تعمس امل : هلل ريقفلا لاق

 يذلا اذه لتمك نوكي نأ بحاصلل يغبنيف ،اهاندصق يتلا دلبلا انلصوو

 ديس دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ىانايندو اننيد حالصإل هنم اندفتسا

 . ءايفصألا هباحصأو هلآ ىلعو ءايبنألا
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 : رشع يناثلا ركذلا
 اميفو ،مارحلاو لالحلا ركذ يف يناثلاو خيبوت هلوأ
 نم نيعي امم هيفو "مايقلا بيغ رتو مايصلا ضقني

 نع سفنلا ةوهش فافكو ماسجألا حالص ىلع بيطلا

 يفو ،حاكنلا بلط نمل كلفلا نم لئالد هيفو ،مارحلا

 ركذب هرخآو ،دارملا غولبل لئالد هيفو ردقلا ةليل
 نيعلا روحلاو اهيف امو ةنجلا

 : سفنلا خيبوت

 ناضمر رهش لاله رظنأ ،نارمعلا نم اموي تجرخ : ءاربغلا وذ لاق

 امهرد هل اوضرف دق نابهرلا يزب يزتم الجر لبجلا خيرامش يف ترظنو
 ينادحتا ينآر املف ‘نامزألاو روهشلا ديس لاله مهل رظنيل ، ناطوألا لهأ

 رئاغصلا ىلع رصأ نم نأل ‘ يباحصأ نم تنأ تسلو ‘ينع ندا :لاقف

 نمحرلا ىصع نمو ريثكلا هسقن لمح ليتفلا ملظ نمو .رئابكلا بكترا

 نمو ،ناثوذلا دبعي نمك هلثمف ناميإلا نع غاز نمو 0 ناطيشلا عاطأ دقف

 ضرألا لهأ ىلع ربجت نمك هرزوف ،ناوخإلاو دالوألاو لهألا ىلع ربجت
 . نادلبلا عيمج نم

 يف هل كيرش وهف ةدمب وأ ةملكب هملظ ىلع ايدتعم ناعأ نمو

 نم فرعي الو ،مهلثمك رزولا هيلعف مهملظ ىلع اموق بحأ نمو ،نامضلا
 كوخأ انأ الهم الهم :هل تلقف ‘نيوع نيملسملل نوكي نأ الإ نيمألا سانلا

 ىلإ يداهلاو ‘قيرطلا يف قيفرلاو ،قيفشلاو قيدصلا بلطأو كلاح رسأو
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 ءادهش انلعجو انلمش عمجو اناده يذلا هلل دمحلا :لاقف قيقحتلاو دشرلا

 ءانتداهش كلذب متت ىتح اننيب ديقملا لالهلا رظنل ةرجألاو انرطف ديعل سانلل

 .مايقلاو ضرفلاو ؛مايصلا ضقني ام يفو ؛مارحلاو لالحلا يف ينتملع نإ
 .مارحلا نم سفنلا ةوهش فافك نعو ؛ماسجألا حالص ىلع نيعي اممو

 . مانملاو ةظقيلا يف كبحاصأف ،يلع هب تلضفت نإ ديرأ اذهف

 :لقو ،ماركإلاو لالجلا يذ كبر مسا لتا :يل لاقو لالهلا رظن مت

 كلامو رونلا قلاخ وه الإ هلإ ال ‘هللا كبرو يبر ،ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 كلعجو روهدلا كيلع ىرجأو روهشلا ىلع كلتضف نم ناحبسف ؤرومألا

 امكو .هتكرب انقزراف هتيؤر انتقزر امك مهللا ،مالظلل احابصمو ؛مانألل ةيآ

 هحتتفم يف انقل مهللا .ديزملاو ءامعنلا انغلبف ديدجلا رهشلا اذه ةرغ انتغلب

 مالسلاو ةالصلاو نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ،ًاريخ هرخآ يف انقلو ،ادعس

 . نيمألا ىفطصملا دمحم انديس ىلع

 : مايصلا ماكحأ

 يف ميغ لبق نمو .نادلبلا لهأ لالهلا رظني مل نإو :هل تلق

 ضعب لاقو اهلالهو دلب لك :لاق 0؟مهل نسحألا ام اوحص ناك وأ ءامسلا

 مل نإف راهنلا ةوحض ىلإ نيملسملا اورظتني نأ كشلا موي يف نيملسملا

 حص ىتمو ىمويلا كلذ اولكأي نأ نسحأالاف لالهلا ةيؤرب رابخأ مهيلإ لصت

 هب روماملاف نيتلدع نيتأرما لوق نم وأ ةقثلا لوق نم ةيؤرلاب ربخلا مهل

 كسميلف هموي يف هنطو ىلإ عجر نإ رفاسملا كلذكو ،لكألا نع اوكسمي نأ

 كرشلا نم بناتلاو ءاسفنلاو ضناحلا ترهط نإ كلذكو ‘هموي ةيقب يف

 مويلا كلذب اودتعي الو اوكسمي نا مهيلعف قافأ نإ ميقسلاو مويلا يف غلابلاو
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 .اهلدب مهيلع لب ناضمر رهش مايأ نم

 :لاق چ؟ناضمر يف اراهن راطفإلا مهل زوجي يذلا () نمو :هل تلق

 فوساعلا ةلع هب لزنت يذلاو ميقسللو تدلو وأ تضاح اذإ ةأرملل زوجي

 تناك وأ اهدلو حرطت نأ تفاخ نإ ديدشلا رحلا يف ةعضرملاو لماحلاو

 سفنلا ىلع فاخو شطعلا هبيصي يذلاو كلهي اهدلو نع تفاخو ةعضرم

 زوجيو ‘كسمي مث كالهلا نع همسج هب ييحي ام ردقب برشي نأ هلف

 لهأ نأ لودعلا لوقب ربخلا حص اذإ ناضمر نم نيثالثلا موي يف راطفإلا
 اذإ مويلا كلت يف مايصلا زوجي الف ،نودتعم مهنأ مهب نوقتي نيذلا راصمألا

 يف امأو هل ةيؤرلاب رظنلا رثاكت اذإ اهلالهو دلب لكو .ةجحلا مهيلع تماق
 الإ مهلوق نم سانلا رطفي الف ةماعلا لوق نم ربخلا ءاج اذإ نيثالثلا موي

 قيرط نع لض دقف نيملسملا ةريسب فتقي مل نمو ،لودعلا ربخلا اوتأي نأ

 .نيلسرملا

 ناضمر رهش وهو مايصلا نم هللا ضرف امو مالسإلا عنارش نمو

 نارفغلل اببس هلعجو ‘ناميإلا لهأ هب هللا مركأو نآرقلا هيف لزنأ يذلا

 هيلع هللا ىلص) دمحم ةمأ هب لضفو ؤمسقلا هيف لزجاف ‘ناوضرلاو

 هلو روجأم همئاصو روهط هراهنو ،رون هليلف ممالا عيمج ىلع (ملسو

 ،باوبألا حتفت هيفو روطفلا دنع هللا يضر دقو روحسلا دنع هللا ةمحر

 ىلإو ،المأتم هل ناك نمل ىبوطق ‘باجم هيف ءاعدلاو ‘باوتلا فعاضيو

 باوبأ حتفت هنم ةليل لوأف ،السوتم بغار هللا ىلإ هيفو ،الجعتسم هناميإ

 ناتحرف مناصلل ليقو ،نيطايشلا ةدرم لغتو نارينلا باوبأ قلغتو ،نانجلا

 )١( ام : لصألا يف .
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 . هبر ىقلي موي ةحرفو هراطفإ دنع ةحرف

 : جاوزلا بلط نمل كلفلا نم لئالد

 نإ كيفكي هنإف مارحلا نع كتوهش فافك نع ينتلأسو :لاق مث

 نم ديرت تنك نإو ماسجألا لحنيو سفنلا رسكي هتلاطإف مايصلا تمواد

 ةأرملا سانلا عم سمتلاف لاومألا نم ءيش كدي يف ناكو لالحلا ءاسنلا

 .موجنلاو باسحلاب كل ةقفاوملا ملحلا ةغلابلا

 ىلإ نارظني رمقلاو علاطلا بر لعجاف ةبطخلل ريست تدرأ نإ ملعا

 لقف اهؤايلوأو يه كب تيضرو كل هللا قفو نإف ةديعس موي يف ةرهزلا
 رمأ اذإف احيصف اهيقف املاع اريصب نوكي اهب كجوزي نأ دحأ رمأي اهيلول

 اهل ملسو كناسلب كيلع هولتي ام لتاو بيطخلا لوق ىلإ تصنأف دحأ يلولا

 علاطلا ةعاسلا كلت يف نوكي نأ رايتخالا نكلو ،اهنايلوأ روضحب اهلجاع

 مويلاو ةعاسلاو ةرهزلا ةعاسلا برو ةرهزلاب دوعسم رمقلاو رونلا

 لابولاو طوبهلاو قارتحالاو رهشلا سوحن نم لخدم امهيف ال نادوعسم

 ىلإ نارظني ةرهزلاو عباسلا برو علاطلا برو ةدوعسم ةيوق داتوألاو

 بلقلاو رفغلاو اوعلاو ةعنهلاو ةعقهلاك لزانملا هذه يف لح رمقلاو علاطلا
 .توحلا نطبو دوعسلا دعسو مناعنلاو

 لصتا الو سحن اهيف نكي ملو لزانملا هذه يف رمقلا لح اذإف

 ةمالسلا هلاوح نإف كلفلا نم ديج ناكم نم دوعسلا هيلإ ترظنو سحنب

 لصتملا هجوأ ةتس هل جيوزتلا نأل هتجوز نيبو هنيب اميف ةحارلاو

 يناثلاو دتو يف هليلد يذلا امهنم يوقلا امأو ©بغارلا وه هبحاصب
 .لسرلا يديأ ىلع همامت اذهف رخآلاب امهدحأ روت لصي يذلا بكوكلا

٢٩٤ 



 ةقفاوم ةلق ضاقتنالاا امأو ‘دتو يف علاطلا برب رمقلا لصتا اذإ ثلاثلاو

 رمقلاو لوبق امهنيب الو بكوك امهنيب لصي ال نأو رظنلا ةلقو بابرألا

 نوكي نأ هبيست دعب هضاقتنا امأو ءاسوحنم وأ اطقاس بكوكب لصتي
 نماثلا يف وأ يناثلا يف ناك اذإ سحانلاف سحنب الصتمو آاسحن بكوكلا

 عبارلا يفو هلصأ فعض نمق رشع يناثلاو سداسلا يفو رهملا لبق نمف

 اهيفف سداسلا بر ناك نإو امهدالوأ نم سماخلا يفو ءابآلا لبق نم

 دعب جيوزتلا متي هنإف امهبابرأل اقفاوم سحانلا ناك اذإو بيع وأ ضرم
 يقاب وأ نم نماثلا بر وأ يناثلا بر ناك اذإ سحانلا كلذكو ضاقنتنالا

 .هانركذ ام ىلعف تويبلا

 هلسريو اهلجآ اهل بتكيلف هتجوز ىلع لوخدلا ناسنالا دارأ اذإو
 أرقي مث هدنع سانلا نم رضح نمل ةميلو لعجي مث اهنايلوأ ىلإ وأ اهيلإ

 نم نضضخغَي تاتمؤوُملل لقو » : رونلا حفص 0 نورضاحلا : يأ 0 مهدحأ

 رهشلاو مايألا نم ةديعس ةليل يف نوكي اذهو 0 هرخآ ىلإ 04 نهرانصبا

 ةربزلاو عارذلاو ةعنهلاو ايرثلاك لزانملا هذه ىدحإ يف لح دق رمقلاو

 توحلا نطبو مدقملا عرفو دوعسلا دعسو مناعنلاو بلقلاو رفغلاو ءاوعلاو .

 سحنب لصتم الو سحن هعم نكي ملو لزانملا هذه ىدحإ يف هتيأر نإف

 هللا دمحيلو هتجوز ىلع لجرلا لخديلف اهب الصتم وأ دوعسلا هيلإ رظنتو

 .ىلاعت

 : ضارمألاو ماروألا ضعب ةجلاعم ةيفيك

 للعلا يفو ماقسذألاو مالآلا نم ماسجألا ءافشل ةفص ديرت تركذو

 (١) رونلا ةروس : ٣١ .
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 بيبطلا () ىلإ هملع جاتحي اذه نأ ملعا ماسوخلابو مجاحملاب ةبوطنشملا

 .قذاحلا رهاملا

 حص دق ءاودب تيفش يتلا للعلا ضعب ةلع نع ينربخأ :هل تلق

 يتلا ةمرولا يهو اننامز يف سانلا اهب اولتبا ةلع كلذ نمف :لاق ،؟كعم

 نم يهف دلجلا تحت ءيجتو ريست ةمرولا تيأر اذإف دسجلا يف رهظت

 زمغلا يف ةجطرفتم ةرناد تناك نإو ،عولسلا جالعب جلاعتف عولسلا عاونأ

 نوكي الف ريزانخلا عاونأ نم اهنإف دسجلا نع لزتعم اهسأرو اهبونج ةنيل

 حرشيو ظبتف ديدحلاب اهجالع ديرأ نإو لماكلا جضنلا دعب الإ اهجالع

 عم اهررم الوط طكبتو ةنشخ اهبونجو ةحطسنم ةرناد تتاك نإو

 لبقأف باكرلا ةعلاط سانلا اهيمست اهيمست يتلا نوكت نأ ىسعف اهبونج ةبالص

 اهطسو يف ريصي ىتح تايخرملاو تاجضنملاب جيضنتلاو نييلتلاب اهيلع

 تبنك حورقلا جالعب جلاعتو حضنلا دعب رانلاب ىفشت وأ طبتف ةضخضخ

 .كلذ هابشاو لخلاو بهذلا

 نأ امإ رضخ قورع اهبونج يفو نوللا ةدمك ةبلص تناك نإو

 لبقت ال اهنإف نكت مل نإو جالعلا لبقت اهنإف تنال نإف نيلت وأ اهنع برهت
 ىتح مظعت باكرلا ةعلاط ةامسملا امأو ،©بطر راح لكب اهنييلت امأو جالعلا

 نم هلصأ طالخأ ةعبرأ نم نوكت يهو صقنت وأ ديزت ةخيطبلا لثم ريصت

 ىمحب جيهتو رانلاك بيهلو ملأب ثدحت يتلا يهف ءارفصلا هتطلاخ نإف مد

 رثكأو ًاددمتو ةرمح رثكأو ربكأ اهمجحف ةيومدلا امأو ‘سململا ةرارحو

 )١( عم ) : لصالا يف ( .
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 نوكيو نابرض الو ملأ الب نوكت يهف ةيمغلبلا امأو ‘ءارفصلا نم انابرض

 ةيوادوسلا امأو ،زمغلا ةلهر نوكتو ملأ الب ندبلا نول رمألا لوأ يف اهنول

 جالعلاف مظعلا لثم عبصألاب اهتزمغ نإو ادج ةبلص يهو ةدمك اهنولف

 جالع هنإف ةيومدلاو ةيوارفصلل يكلا امأو ‘طلخلا ردق ىلع ةيودألاب

 امأو هب عفتني ال نم مهنمو يكلاب عفتني نم مهنمف ةيمغلبلا امأو ؤيفاش
 نيحطو ةبلحلا نيحط لثم ةبالصلا للحت يتلا ةيودألاب لضفأ ةيوادوسلا

 تارم ثالث وأ نيترم موي لك هب اهنهدو مقوسلا نبل ذخأ نإو ،ةطنحلا

 هنإف اهنادتبا دنع اهيلع خليو قدي لظنحلا قرو ذخؤي ليقو ،برجم اهعفني

 ةطنحلاو روفاكلا لثم ةيومدلا ماروألو ماروألل قرزألا باتك نمو

 نارفعزلا لثم ةيوارفصلا ماروألاو ةلجرلا ءامو لفوفلاو رمحألا لدنصلاو

 يف لخ اذإ ربصلاو اهللح اهنادتبا يف ةرمحلا ىلع هب يلطو لخ يف لخ اذإ
 ةبلحلا لثم ةيوادوسلا ماروذالو ؤهعفن يوارفصلا مرولا هب ىلطو لخ

 ريمخ ةيمغلبلا ماروذأللو ،اخوطل ماروألا للحت هذه زينوشلاو رملا لثمو
 ماروخلا ىلع اراح عضو اذإ شبكلا مدو روثلا مدو سيتلا مدو عفان ةطنحلا

 ةبح كلذكو ءماروألا عفني اهب طلخ اذإ تبشلاو رملا لثمو اهجضنأ
 ةلبيقم ذخأ نمو .ماروألا للحت جاجدلا ةرارمو نوباصلاو ءادوسلا

 عيمجلا ىلإ مت مسمسلا لح اهعم لعجو اهناديعو اهقروب اهقدو سمنلا

 .اهعفن دسجلا نم تناك يأ يف ةمرولا ىلع هخليو رانلا ىلع

 افاصللا قورع ذخؤي :؛نطبلاو دسجلا يف علطت يتلا ماروذلل ةفص

 قدت نامرلا قروو شرعلا قروو نابجنرشلا قورعو دصقلا قورعو
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 نأ ىلإ ءام يف عيمجلا ىلغيو قرولا اضيأ ضريو نيتاصح نيب قورعلا

 دمضيو لسعلا لثم ريصي نأ ىلإ اديج ىلغيو ءاملا لصي مث هجزم قلطي

 رزب ذخؤي ناجنلوقلا عجولو نطبلا ماروألو ،يفاشلا هللاو ارتاف ماروألا هب

 .ىلاعت هللا نذإب مرولا هنع لزني هءام ىقسيو رانلا ىلع ىلغيو سفركلا

 يف تءاج نإف عالضألا تحت ءيجت اهنإف ةصيشلاب ىمسملا امأو

 بناجلا يف ءيجت يتلا امأو .ةيودألاب اهجلاع اذإ ملسأ يهف نيميلا بناجلا

 ةرئاد ىلعو .ةكلهملا للعلا نم يهف جلاعت مل نإف يكلا اهعفنيف راسيلا

 .ناسنإلا تلتق اهيك نع ىناوت نإو ىوكي رارسلا

 ءاشغلاو باجحلا يف ثدحي مرو هببس ةصوشلاو بنجلا تاذ امأو

 ردصلا لقثب ليلعلا سحيو سفنلا قيضيو لخاد نم عالضألا ىلع يذلا

 هرهظ ىلع ماني نا ردقي ال بنجلا تاذ كلذكو ادج اراح سفنلا نوكتو

 .ةئداه ىمحلا نوكتو

 يف جالعلا ءيدر ناولألا نم هريغو ديج ضيبألا ثفنلا نأ ملعا

 امهالك يف ةوقلاو تقولاو نسلا يف رظنلا دعب قيلسابلا لصف رمألا لوأ

 رايخلاو جسفنبلا بارش وحن فيفخ ءيشب هلهسأف اسباي عبطلا ناك نف

 هيف خبط دق ريعشلا ءاسح ءادغلا لعجي مث انزملا جسفنبلاب وأ ربنش

 اديدش شطعلا ناك نإو زوللا نهدو جسفنبو سوسلا لصأو نانسبس

 ناف رايخلا ءامو ضيبأ ركس عم رفصخلا خيطبلا ءام ىقسيف لاعسلاو

 ءاملاو لدنصلاب ىلطيو زوللا نهد عم رتافلا ءاملا عرج سفنلا رسعت

 ركذلا حلملاو موثلا بنجلا تاذل اضيأ ةلجرلا وأ عرقلا نم رصتعملا

 زيشواجو اوب زوجو يكم رمو بيطملا نابللاو تيزلا لحو زينوشلاو

٢٩٨



 سيلو روكذملا يكلا وهو ةصوشلا يك يف فلؤملا هبرج اممو

 ال امم كلذ نإف طبلا هعم لمعتسي الو موق لعف امك ديدحلاب نوكي نأ يغبني

 ىلإ رمألا هيف لوؤي هنإف توملا نم صلخت نإق توملا نم هبحاص صلختي

 كنأ كلذو ليوطلا دنوارزلا لصأب ىوكي نأ يغبني نكل هل ءرب ال روصان

 اميف ةدحاو ةيك هب ىوكت مت اديدش ايمح هيمحتو تيزلا يف دنوارزلا سمغت

 نيتريغص نيتيك اضيأ ىوكيو دلجلا دمت نأ دعب ةوقرتلا مظع لاصتا نيب

 نم نيتميظع نيتيك ىوكي مث ىحللا ةيحان ىلإ اليلق الئام جادوألا نود

 ةيكو اليلق فلخ ىلإ ةلئام سادسلاو سماخلا علظلا نيب اميف نييدثلا قوف
 نيب ةدحاو فلخ نم تايك ثالثو ةدعملا قوف ىرخأو ردصلا طسو يف

 نأ يغبني سيلو نيفتكلا نيب امم لفسأ بلصلا يبناج نم نيتنثاو نيفتكلا

 يكلا عضاوم يف لمعتست لمعلا نم كغارف دعب يغبني لب ةرهاظ نوكت
 جاذيفسالا مهرم ةلزنمب كلذ نم عقني يتلا ةيودألا يكلا عفنت يتلا ةيودألا

 . ىلاعت هللا ءاش امو ةرونلا مهرمو

 ادعاص حسميو قبئز نهدب نهديلف قتفلا حيرو ىصخلا مرو امأو

 عم ضيبألا ركسلا برشيو رادجلا يف نيتلولقم هيلجر ليلعلا طحيو

 هل برشيف ردصلا عجول امأو ‘ليقاثم ةرشع وهو تابنلا ركسلاو غمصلا
 دصقلا يف تركذو ‘يفاشلا هللاو غمص هلثم عم ركس ليقاثم ةرشع

 . أءرب عرسأ يكلاف ةماجحلاو

 نإف ةدورب نم اهببسو ةنثلاو كرولا يف اهتلعف ةكوشلا حير امأو
 . كرولا تتلفا اهب ىدامت

 يشحولا بناجلا يف مدقلا ىلإ كرولا نم بطشيف اسنلا قرع امأو

٢٩٩



 لحنلا لسع لثم اهءاود ءالؤهف ةدورب نم هلصأو ىرسيلا لجرلا نم

 نع عنتميو 0 كلذ هابشأو ىولحلاو شبكلا ةيلو ةطنحلاو صقنملا نمسلاو

 نهد لعجي مث هعطق عم قرعلل مسولاو تادوربلاو تاحولملاو تاضومحلا

 . كلذل ءافش هناف نمسلا هل

 ىلع مجحي نأ نسحخلاف نيتبكرلا يف هعجو يذلا خلملا قرع امأو

 هنم مري يذلا ليفلا ءاد كلذكو فشنملا سبايلا راحلا لكأيو عوبسخلا

 .سبايلا راحلا لكأيو مجاحملا هيلع رركيف خفتني قاسلاو ميصلا

 ريعشلا نيحطو هرذبو عاقرقملا اهل ذخأيف دسجلا يف ككشلا امأو

 ىلع خليو جاجملا ءامب لكلا نجعيو ءزج دحاو لك نم ةبلحلا نيحطو
 الو هتلقن ام اذهف يفاشلا هللاو مايأ ةعبس ردقب موي لك يف ككشلاو دياوزلا

 .هبحاص لتقيف هفرعي ال ءيشل ناسنإلا ضرعتي

 :يرقلا مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب دشار لاقو

 المح شرلذاللف اطخأ نإ بطلا وذو نماض لامللاف اطخأ نإ مكحلا وذف

 يف أطخلا نم هيلع فاخأ مهفلا كيكر ظفحلا ليلق نوكي يذلا امأو

 لوق ضعب يفف قحلا قفاوو ملع ريغب ىتفأ نم : ناهبن وبأ لاقو 0ىوتفلا
 نم هللاب ذوعأ 0 رانلا الإ نيلفاس لفسأ امو نيلفاس لفسأ يف هنأ نيملسملا

 . رانلا

 ال لئس اذإ همهفو هملع ةوق عم هتفرعو هنامز يف ناهبن وبأ ناكو

 دارأ الو .ةداسلاب يلابي الو ‘هبلق روضح عم لناسم ثالث ردقب الإ يتفي

ملعلاب حدمت مقنلا لولحب مقللا دارأ نم لثمك ال .ةاهابملاو هاجلل هملع



 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ةبيصم نم اهمظعأ امف ،مسجلا هب قرحاف

 : اهتامالع و ردقلا ةليل

 يه :لاقف رهش فلأ نم ريخ يه يتلا ردقلا ةليل نع هتلأسو لاق

 هللا ىلص) هللا لوسر ىلع الإ هنم موي يأ يف تيفخو ناضمر رهش يف

 هنأ ليقو هنم رخاوألا رشعلا يف ةدابعلا يف ديزي ناك هنأ الإ (ملسو هيلع

 يف () ......... ةدابعلا ةدايز هدارمو ،() رخاوألا رشعلا نم اهوسمتلا :لاق

 . ةريثك ليواقأ اهيف نيملسمللو مايألا هذه يلايل

 ليقف ئ ضيبلا مايأ طسوأك هددع ي ذلا امسا الت لجر نع انل يكحو

 ليق مث رهشلا نم رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل نإ مونلاو ةظقيلا نيب هل

 نإ ىرخأ ةمون يف هل ليق مث ،رخاوألا ثالثلا يف اهنإ ىرخأ ةمون يف هل
 .رخاوذلا ثالثلا نم ىلوذلا ردقلا ةليل

 يف ضرألا يف نوكي ام عيمج ءامسلا يف ملع لزني ردقلا ةليل يفو
 يف نوكي امب ةكئالملا هفرعت وأ ،ىرخأ ةنس نم اهموي ىلإ ةلبقملا ةنسلا

 رهشلا اذه مايق يف دهتجي نأ ناسنإلا ىلعو }هقلخ يف هللا ملع نم ضرألا

 .هبنذ نارفغ ايجار هلمعب سانلا يناري ال هبرل ةعاط هرخآ ىلإ هلوا نم

 .؟ال مأ موجنو راونأب اهريغ نع ةمالع اهلأ ردقلا ةليلو :هل تلق

 كلتب ةليللا هذه نأ سانلا اهفرعل ةمالع اهيف ناك ولو ةمالع اهل سيل :لاق

 هاومألا يقسو رافسألا يف مهلاغتشاب مهمون ةلق نم ةنس لك يف تامالعلا

 داهجلا لهأ دابعلاو اهدالوأل ءاسنلاو مهب نومناقلاو ىضرملاو سارحلاو

 )١( يراخبلا : ١٩١٧ / ٢ ملسمو ؛ : ١١٦٥ / ٢ مهريغو } يذمرتلاو ؛ .
 )٢( ةحضاو ريغ ةملك .



 .اهيف ةدابعلا تلضفو شةركس يف الو مون يف ال ةظقي يف ءالؤه لك

 .اهيف هللا نم ةباجإلاو

 : دارملا غولبل لئالد

 همون يف ىأر لجر نع يل يكح :لاق ؛ةصقب ينربخأ :هل تلق

 هيلع نلخدف نهؤامسأ فرع الو نههوجو ىلإ رظني ملو ءاسن هيلع تلبقأ

 اهنأك نهطسوأ يه و نهادحإ هحفاصتل هيلإ تلبقأ ىتح هنحفاصو هتيب يف

 ةحفاصملل هدنع تلبقأ مث حئاورلاو للحلاو يلحلا اهيلعو نهتديس
 كاوسملاك همق نم ترجف .اذه تققحتسا مب :اهل لاقف ‘لجرلاب ةفطالملاو

 ملو هبلقب يف اهبح لزي ملو همون نم لجرلا ضهنف لاق ،اذهب هل تلاقو

 :تيبلا اذه لوقي لعجو ،ءاسيسح الو ربخ اهل دجي

 ادكناو يلع ايندلا قيضأ امو مكارأ مل اذإ ايندلا شحوأ امف

 كغلبي كبر ىسع :هل لاقف ‘هناوخإ نم دحأ ىلع هايؤر صق مث

 نيكسم ريقف لجر انأ :يئارلا لاقف ،بويعلاو سندلا نم ةملاس ةبيط ةأرما

 .رومألا يف ءاسنلا ءايلوأ يب اوعنقي الو روهملل يدنع ةوق ال

 نإف بلقنا رسي ىلإ رسعم نم مكف بلطلا يف دهتجا :رسفملا لاق
 بلح راد يف كبولطم ناك ول ىتح لاؤسلا ىلإ دصقا نيه هللا ىلع رمألا

 يف ءاملا كلذكو بكارملا هيف لعجف نيربلا عطاق رحبلا ىلإ رظنت امأ

 ناسنإلا كلذكو ،ىرخأ اضورأ هب اويحأو هوجرخأو هونزوف عيباني ضرألا

 بلط يف اودهتجا نورخآ كلذكو ێاهيقف راص ملعلا بلط يف دهتجا اذإ

 يهنلاو رمألا اوبلط نورخآو .ءاينغأ اوراصف لاومألاو يشاوملاو ةراجتلا



 لاومألاب الإ ماقتسا ال هتركذ يذلاب امأ :رسفملل ينارلا لجرلا لاقف

 نادلبلا ثادحإو نوصحلا ءالعإو جالفألا رفحو بكارملا لتم ةليزجلا

 نب ناميلس يبنلا طاسب لمعو سدقملا تيب ناينب ىلإ رظنت امأ ،دجاسملاو

 نجلا هيف لمحي تيب فلأ نكر لك يف نكر فلأ هيف بشخ نم هنإ ليق دواد

 حير تتأ هوعفر اذإف بكرملا نوعفري ناطيش فلأ نكر لك تحت سنإلاو

 الإ لصحي الف مركلا امأو رهش اهحاورو رهش اهودغ مهب تراسف ءاخرلا

 .لاجرلا ةوقب كلملاو لاملا ةوقب

 ليلقلاب لصحي رحبلا ديص ىلإ رظنا ميشلا نم ليحلا نأ ملعا :لاقف

 هبلجت عبسلاو .ةدحاو ةبحب لصحي ءامسلا وج يف ريطلاو هناطع يف

 كلمت ىتح تاروخبلاب نوبلجيو نورظني ال نجلاو ،ةمقللا ىلإ ةحنارلا

 نع كيصوأ نكلو 0قافوألا هب بتكي دادملاب مهتفلأ سنإلاو مهسوفن كلذب

 هعم ناطيشلل نإف باوثلاو رجألا اهيف نأ تلق نإو لامعألا نم ريثك

 .باوبألا قلغ اهب حتفي حيتافم

 هيلع ىسومل هؤاعدو ماعلبو }هتفرعم هتكله صيصرب ىلإ رظنأ

 اهلجرأ نم كوشلا اهل جرخيل اشاقنم ةأرملا هتلاس يذلا دباعلاو ؤمالسلا

 هيلإ تقاسف ةأرملا ببط يذلا بيبطلاو .هتكلهأف ةيلاخلا حويسلا يف

 ملف ءاسنلا هتقشعف ةمغن هللا هاطعأ نآرقلا ئراقو ،اهب لعف ىتح ايادهلا

 لصت ملاعلاو ،ءاسنلا هتكلهأ ىتح هتوص نسحي رعاشلاو ‘هسفن كلمي

ةيؤرل ةضيرف هل اولعج رظنلا بحاصو ؛هنكلها ىتح هلأست ءاسنلا هدنع



 هرغف ةباتكلل ءاسنلا هدنع نلصوف ليللاب رتافدلاو طوطخلا ةءارقلو لالهلا

 رمألا لهأ هل اولعج ةعاجشلا بحاص كلذكو هرظن ةوق ببسب ناطيشلا

 ريغ ىلع لاتقلا يف مهعم رضحف هلوعي نم مايقو همايقل ةمولعم ةضيرف

 عم ةزناج هل تناك نم كلذكو ‘هتضيرفو هتعاجش ببسب لتقو لتقف زاوجلا

 ولو ،كلهف اهب مهدعاسو ةدحاو يف هورغف دارأ امم اريثك هوطعاف كولملا

 امل اهب اهربتعا يتلا ليحلاو قناقدلا هذه نع اوفقوت نيروكذملا ءالؤه نأ

 ىأر اذإو ،اهبحاص كاله اهدارم الإ سفن نم امو اليبس مهنم اودجو

 هرمأ ضوفيلف نطابلاب ردي ملو هل ريخ وهف هبلطي رمأ يف رسعلا ناسنإلا
 نأ هعيمج حالصلا يف يوني نأ ءرملا ىلع بجاولا نكلو 0 ىلاعت هللا ىلإ

 ىوت نإو ،هبلقبف ردقي مل نإو هناسلبق ردقي مل نإو ،ردق نإ هديب هلعفي

 .باقع هيف هيلع الف بات مث هنع عنام هعنمو هلمعي ملو رشلا

 .هركذ مدقتملا مسإلا ولتي لزي ملف ينارلا ىلإ ةصقلا يف انعجر

 ىرخأ ةمون يف ىأر مت بطخ ثالث هيفو اساطرق هعمو اتيم اكلم ىأرف
 همون يف ىأر مث ءاسن اهيف ىأرو اسلاج تيملا كلملا ةفرغ يف هنأك

 ملو ابابلج نهيلعو ءاسن اهب تطاحأو ةأرما زئاجلا قيرطلا يف ىرخأ
 هاري ام اهنم ىأرف مسالا التف مسالا لتا هل ليق ىتح انيش اهنسح نم رظني

 هتفرغ يف تلخدو هتيب يب ىلا ةأرملا هذه تلخد ىرخأ ةمون يف اهآر مث دحأ

 اهفنأو اهمف ىلإ رظنف هالتف مسالا لتا :هل ليق شراونألا اهنم تجضف

 يف ىأرف هالتف مسالا لتا هل ليق مث .ةوهش ريغ نم اهلبقو اهيتنجوو

 لجرلا سفنتف ماركلا هللا ةكئالم كانه نإ هل ليق اهنع لأسف ىرخأ ةفرغ

 يف ىأر مث ؤ،ةنسلا هذه يف ةأرملاب كغولب :هل اولاقف ‘ءادعصلا سفنت

. ناينبلا يلاع ارصق ىرخأ ةمون



 ةأرملا هيلإ تلبقأف لخدو بابلا هل حتفف هالتف مسالا لتا :هل ليقف

 دق ةأرملا رعش ىأرف هالتف مسالا لتا :هل ليقف ©بجحلا اهيلعو اهاري يذلا

 :مهل لاقف ىالالتي رون هنأك اههجو ىأرو اهلفسأ ىلإ اهالعأ نم اهاسك

 يف لخدف ،ةرهطملا ةرهاطلا يهو اهتركذ امك :هل اولاق ‘؟اهمسا فيك

 ةأرملا ضبقي نأ هورمأف هالتف مسالا لتا :هل ليقف ،ىلوألا نم ربكأ ةفرغ

 يفو .ةوهش ريغ نم سفنتو اهضبقف :لاق ‘هرجح يف اهلعجيو اهدي نم
 ةرضخلا هيف ىأرف الوأ هآر يذلا رصقلا لخد دق هنأك ىأر ىرخأ ةمون

 ةأرملا هيلإ تلبقأف هالتف مسالا لتا :هل ليقف ،ةأرملا نع لأسو راجشألاو

 ىأرو اهاسك دق اهرعش ىأرو هدخ ىلإ همدق نم هتحفاصف بابلج اهيلعو
 .ةرهاطلا انأ :هل تلاقو .اههبشي دحأ نكي مل ام اهينيع و اهيبجاحو اهتهبج

 يف هعم تلخد مت ءاسنلا اهعمو هتيب يف اهآر ىرخأ ةمون يفو

 ليقف اهرظني مل ىرخأ ةمون يفو ‘هرجح يف تسلجو ةفرغلا ىلإ هماقم

 نم اهعم نمو يه ةعرسم هيلإ تلبقأف هالتف هولتت يذلا مسالاب اهبلجا :هل
 يلحلا هذه سبلأ تسلج :تلاقف ،اهريخأت لبق نم اهلأسف هتحفاصف ءاسنلا

 .يسأر ىلع يذلا جاتلاو يمسج ىلع يذلا

 ىرخأ ةمون يفو ،هرصق ىلإ اهب لخدو اهدي نم اهذخأف :لاق

 اههجو ىلع يتلا عقربلا سبلت اهيناتب هتربخأو هيلإ تءاجف مسالاب اهبلج

 نإ فخت ال :هل تلاقو ‘هنادعأب هتربخأ مث عقربلا كلذ نسح نم بجعلاو

 يف الوغ ىرخأ ةمون يف تيأر مث :لاق ريسي نيه هللا عم هلك رمالا
 يتلا ةأرملا نإ :يل لاقو ،ةريط يدي يف بلقناف ارارم هلتق تدرأو ضزألا

تلقو هلوق ينرسف ‘املاس مدو كلهأ ىلإ نسحاو اهب كانجوز دق اهتبلط



 لهأ لقعأ ءاسن نم ةأرملا ءايلوأ هوجوز مت ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .هنامز

 : روحلا نم اهيق امو ةنجلا فصو

 نيملسملا نم دحاب تعمس له :هل تلق قباسلا مالكلا ىلإ انعجر

 ؟ نيعلا روحلاو اهيف امو ةنجلا ىأر

 روحلاو اهيف امو ةنجلا ىأر هنأ هسفنب ينارلا كلذب ينربخأ : لاق

 ىلع ردقي ال رهشأ ةتالت ثكمو مقسلا هب لحو للعلا هب تلزن مث ؤنيعلا

 ام ضهضهت ىتح همسج يف هب تلزن يتلا علاوطلا ةرتك نم بالقنالا

 .تامو نهيف

 عناص وه الإ لخاد اهلخدي الو هراكملاب تفح تانجلا نأ ملعا
 نم مهبيصي امو لافطألا يف ليقو :هللا همحر ناهبن وبأ لاق ،اهرهمل

 .ةنجلا نولخدي بعتلا كلذ ببسب لاق توملا تاركس عم بعتلا

 لذبو لامعألا يف داهتجالاب لب ىنمب ةنجلا لخدت الو :لاق :عجر

 .فويسلا لالظ تحت سوفنلا

 روحلاو هللا ءايلوأ ةفصو .!اهيف امو ةنجلا يل فص :هل تلق

 نم ةجرد ركذو بتكلا يف ارثؤم هتدجو ام ىلع كل فصا :لاق ،نيعلا

 ةنجو .رمحأ توقاي نم روصق اهيف ناوضرلا ةضور اهل لاقي ندع تانج

 لالجلا رادو ،ؤلؤللا نم سودرفلا ةنجو ‘رمحألا توقايلا نم اهلك ندع

 نم ميعنلا ةنجو ؤ،رمحذلا بهذلا نم ىوأملا ةنجو رضخالا درمزلا نم
 هتحت نم دعاوق الو ،ءاضيب ةدرمز نم ةضف مالسلا رادو ‘ءاضيبلا ةضفلا

 سأر ىلع جاتلاك ندع طسو يف سودرفلا ةنج امأ ‘ ةروصقم نوعبس هل



 تاجردلا ىلعأ يهو ةليسولا ةجرد اهيف ريرسلا ىلع يسركلاكو كلملا
 نانجلا طسو يفف ندع ةنج امأو 0 (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحمل يهو
 نويبنلاو ءادهشلا اهنكسي ىتح ىلاعت هللا اهلعج ذنم ةقلعم يهو

 . نوحلاصلاو

 هللا لوق نع لئس هنأ 0 (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع ىوريو

 يف ةنجلا يف رصق : لاقف ؛ () « نذَع تانج يف ةَبّيط نِيانَصَو : ىلاعت
 نم اتيب نوعبس راد لك يف ءارمح ةتوقاي نم اراد نوعبس رصقلا كلذ

 . )٢( ةدئام نوعبس تيب لك يفو ةفيصو نوعبس تيب لك يف رضخأ درمز
 هاصقأ ىلإ رظني ماع فلأ ريسم هكلم ىلإ رظني ةنجلا لهأ ىندأ نإ : ليقو
 مهدحأ علطا ول مالغ فلأ نونامت هسأر ىلع موقيو هاندأ ىلإ رظني امك

 ؤلؤللا ةفص يهو مههوجو نسح نم افسكنال رمقلاو سمشلا ىلع
 نيب امك :لاق ‘؟مودخملا فيكف مداخلا اذه :هللا لوسر اي ليقو ؤنونكملا

 . ردبلا ةليل بكاوكلاو رمقلا

 درج ةنجلا لهأ : لاق هنأ ‘ (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع يورو
 ةوق مهنم دحاو لك ىطعي نومعنم نوروسم نوربحم (")نولوحكم درم
 نم هغارف دعب هتوهش ةذل دجيو ةوهشلاو بارشلاو ماعطلا يف لجر ةئام
 مهداسجأو رونلا مههوجو هللا سبلأ دق اماع نيعبرا رادقم هتوهشل هماعنا

 ةرشع دحاو لك دي يف للحلا رضخ يلحلا رفص ناولألا ضيب ريرحلا
 نوجوتم نيعلا روحلاب نوجوزم متاخ عبصا لك يف بهذ نم متاوخ

 جاتلا كلذ } رهوجلا نم جات مهنم دحاو لك ىلع رهوجلاو بهذلا ناجيتب

 . ١٢١ : فصلا ةروس ؛ ٧٢ : ةبوتلا ةروس )١(

 ريبكلا مجعُملاو ؛ ٩/٣٥٦٢ : رازبلا دنسمو ؛ ٠٢٤ص . ١٠ ج : دناوزلا عمجُم يف درو (؟)

 . طسوذلاو

 )٣( يذمرتلا هاور انه ىلإ ثيدحلا : ٤/٢٥٣٩ يمرادلاو ؛ : ٢/٢٥٨٩ مهريغو ؛ .



 8 برغملاو قرشملا لام يواسي ةباؤذ نوعبس هل شيرلا نم فخأ

 مههوجو يف فرغت » : ىلاعت هلوق كلذف سمشلا رون ئفطت هتهبجو

 بهذ نم راوس ةروسأ ةثالث مهنم دحاو لك دي يفو ،ا') « ميعتلا ةرضن

 يفو ‘نيرفصأ نيب ضيبأ امإو نيضيبأ نيب رفصأ امإ ؤلؤل نم راوسو

 ناجيتلاب لجرلا فرعي نالاخلخ هيلجر يفو ؤ قوطو ناحاشو هردص

 قربتساو سدنس نم اقاط نوعبس هللا يلو ىلعو شرمخلاب ءاسنلاو
 هل اماركإ هيدي نيب مايق ةكنالملاو هسأر ىلع مايق مدخلاو ناولألا ةفلتخم

 هوشحو قربتسإو سدنس نم شارف هتحت نم هريرس ىلع ءىكتم وهو

 زع هللا ناوضر نم اهوشح رون نم دناضن ىلع ففرتم هللا ةمحر نم
 . هتعاط يف درمأ فلأ هرصق باب ىلعو لجو

 تقلخ :لاقف (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر اهفصو دق روحلا امأو

 اهرعش ناجرملاو ؤلؤللا تسبلأو ةايحلا ءامب تنجعو نارفعزلا نم

 قرطلا نم ةرهطم ناجرملا ءافصو ردلا ضايب يف يهو ؤلؤللاب عصرم

 ةدورم ةجوتم ةفهرم ةفهفهم اهبايث ءارو نم اهيقاس خم ىري ىذألاو
 ةيضار ةمعنم ةردخم ةبعال ةبهش ةيهب ةبيطم ةلحكم ةكلس ةجنغ ةجع
 تلام اهرصق حادحد نم ترطخ اذإ ،ةجلدخ دوخ ةكحضم ةكحاض ةيضرم

 الف تادلاخلا نحن يدانت يهو تناكف ينوك اهقلاخ اهل لاق اهيلإ راجشألا

 سأين الف تامعانلا نحنو ءادبأ نزحن الف تاكحاضلا نحنو ٠0 ادبأ تومن

 ،ناوجرألا اهسبل نيعلا روح مدآ نبا اي ،انل ناكو هل انك نمل ىبوط ءادبأ

 8 نامألا يف نانجلا اهماقمو 0 نادلولا اهمادخو 0 ناجرملا اهبايقو
 .توقايلا نهدناومو ؤلؤللا نهنهادمو ؤردلا اهرماجمو ‘بهذلا اهطاشمأو

 تلحت اذإ : لاق هنأ . (ملسو هيلع هلل ا ىلص) يبنلا نع ىوريو

 ٤ :ب نيففطملا ةروس )٢()



 اهيبجاح نأكو اهنيبج نم ناجرخي رمقلاو سمشلا نأك نيعلا روحلا

 ةباؤذ فلأ رشع انثا اهلو روسنلا ةحنجأ اهبجاوح رافشا نأكو .ةلهألا

 ينثاب ةنجلا يف يشمت رهوجلاو ردلا نم هرخآ ىلإ هلوأ نم اهرعش عصرم

 ريافض نهيديأب ةفيصو فلأ رشع انثا اهنيع ىلع ةيشم فلأ رشع

 ةفيصو فلأ رشع انثا اهلئامش نعو . نارفعزلاو كسملاو ناحيرلا

 ليناربج امنيبف ‘۔اهللحو اهيلح اهل لدبت تشم املك للحلاو يلحلا نهيدياب

 نم سودرفلا ةنج تءاضأف ههجو يف تمسبت ذإ اهيلإ رظني مالسلا هيلع

 ال مهللا كناحبس : لوقي وهو (لجو زع) هلل ادجاس ليناربج رخف .اهايانث
 . تنأ الإ هلإ

 ارصق ةنجلا يف نإ : لاق هنأ (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع ىوريو
 رونلا نم ةبق رصقلا كلذ يفو همعدت ةماعد الو هكسمت ةقالع هل سيل

 ريرسلا ىلعو قربتسالا نم شرف هيلع روفاكلا نم ريرس ةبقلا تحت

 يتأت ةنجلا يف يشمت نأ تهتشا اذإ ءانيع اهل لاقي نيعلا روحلا نم ةجوز

 نعو اهنيمي نع نمقيف نيعلا روحلا نم ةنجلا نم ءاروح فلأ نوعبس

 اهلايذإ عفرتف اهيشم يف رتخبتت ةنجلا يف يشمتق اهبناوذ نلمحي اهلامش
 ناك فيك هللا يلو كآر ول ءانيع اي :نيعلا روحلا اهل لوقيف ،اهينيع ىلإ

 نيمئاصلل انأ :لوقت مت ،ايندلا يف هسفن لتقي ناك :تلاق .؟ايندلا يف لمعي

 انأ ركنملا نع 7 فورعملاب نيرمآلل انأ ،نيدجاسلل انأ نيعكارلل انأ

 .ماين سانلاو ماصو ىلص نمل انأ مالسلا ىشفأ نمل انأ ماعطلا معطأ نمل

 نم ءايشأ ةعبرأ نم تقلخ .ةبعل اهل لاقي ءاروح ةنجلا يف نأ ىوريو
 ۔ضيبذلا روفاكلاو بهشألا ربنعلاو رفذألا كسملا نمو بطرلا نارفعزلا

اهلامكو اهفرظو اهلامجو اهنسح نم قاشع اهل ةنجلا لهأ عيمج نإو



 ێيبر ةعاطب لمعيلف يلثم هل نوكي نأ دارأ نم اهرحن ىلع بوتكم

 انونياع ول اننإ 0 نيقاتشملا حيو اي : لوقت 0} ةفيصو فلأ نوعبس اهلوحو

 اوريصي ىتح ظيراقملاب اوظرقو ريشانملاب اورشن ولو ايندلا يف اوربصل

 . مهيلإ ريصنو انيلإ

 فوج يف ءاضيب ةرد نم رصق سودرفلا ةنج يف هللا يلول نأ ىوريو
 تيبلا ‘كلذ لثم هضرعو عارذ فلأ تيب لك لوط تويب ةعبس رصقلا كلذ

 درمزلا نم عبارلاو ؤلؤللا نم ثلاثلاو بهذلا نم يناثلاو ةضفلا نم لوذلا

 ءألألتي رونلا نم عباسلاو ردلا نم سداسلاو دجربزلا نم سماخلاو

 لك يف نارفعزلا نم ريرس فلأ باب لك ىلعو ربنعلا نم تويبلا باوبأو

 شارف لك قوف شارف فلأ ريرس لك قوف ضيبألا روفاكلا نم ريرس تيب

 نم اهيتبكر ىلإ اهيلجر عباصأ ندل نم بيطلا نم هللا اهقلخ ةيروح
 نمو ؛رفذألا كسملا نم اهييدث ىلإ اهيتبكر ندل نمو ©بطرلا نارفعزلا

 قرفم ىلإ اهقنع ندل نمو ‘بهشألا ربنعلا نم اهقنع ىلإ اهيدث ندل
 بهذلا نم ناطرق نهنم ةدحاو لك ىلعو ‘ضيبألا روفاكلا نم اهسأر

 نانيضي نيتتوقايلا ىرت اهجوز ىلإ تلبقأ اذإ رمحألا توقايلا نم نافنشو
 نهنم دحاو لكلو نيرظانلل ةجهب رمقلاو سمشلا امهنأك امهنارو نم
 كسم طسو يف ةنجلا بارت يف هبحست رفذألا كسملا نم ةباؤذ فلأ نوثالث

 اذه نههابج ىلع بوتكم ةفيصو فلأ نوعست ةباؤذ لك لمحت نارفعزو

 . نولمعي اوناك امب ءازج هنايلوأل هنلا باوث

 نب رمغ قيرط نم . (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع ىورو
 ةعبسو فرح فلأ فلأ نآرقلا " : لاق هنأ ، (هنع هللا يضر) باطخلا

 فرح لكب هل ناك 0 ابستحُم رباص هارق نمف . فرح فلأ نورشعو
 : أرق (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نأ ىوريو ؛ "" نيعلا روحلا نم ةجوز
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 نوردتأ : هباحصال لاق 0 () « نوُهِكاق لغش يف مويلا ةنجلا باتحنصا نإ »
 ضاضتفا : لاق ؛ ملع أ هلوسرو هللا : اولاق ؟ ةنجلا باحصأ لغش ام

 فالآ ة رشع ) صتقب تفي نم مهنم و .ركب فالآ ةينامث ) صتفب ؤ نم مهنم ،ىراذعلا

 . ايندلا يف مهلامعا ردق ىلع ركب

 : ةبعل فصي رعاشلا لاقو

 ابلاط يل تنك نإ يبلاط اي
 اقشاع يل تنك ول يقشاع اي

 ةبعل اهروص نم ناحبس

 اهلهأل مالسلا راد تنيزتو

 مه اذإ نانجلا باحصأ زوفاي

 بناجن لوخدلا دنع مهتتأو
 اهباوبأ مهل تحتف اذإ ىتح

 ةروقوم ةمعنب نورشبتسي
 مهقلخ نسحأو يبر مهاسشنأ

 هدالب دابعلا بر مهلحأو

 الو بصن الو مره الو ادبأ

 اهلهأ ىقبيو اهب رورسلا ىقبي
 الو ادبأ اهمايأ يضقنت ال

 )١( سي ةروس : ٥٥ .
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 ينود نمب تلغاشتامل

 ينوفجت ءايحألا يف تنك ام

 ينوكاهل لاق نم لجو

 : هل ةديصق نم ، دمحم نب ناميلس نب فلخ 0 هريغ

 ناحيرلاو حورلاب ةفوفحم
 ناوضر اهباب نزاخل اؤاج
 نانعب ةموجلم ةجورسم

 نامأب اورشبتساو اهب اولخد

 ناجوز مهل ةهكاف لك نم

 ناسحإ نمو نسح نم هلل
 ناف نماهلام ةماقإلا راد

 ناسغ ابأ اي بوغل اهيف

 ناكمإلا ىلع مهبر ءاقبب

 نامز لوطب اهيلايل ىنفت



 مهسبل زخو بهذ مهيلحف

 قربتسإ نمو رضخ سدنس نم

 يهتشت ام هل اهنكاسل ىبوط

 اهب مهيتأت ريطلا موحل اهيف
 اوفلخو ذيذللا محللا نم اولكأ

 مهلكأ يف مهرايطأ ترخافتو

 يف حلطلا اهيفو دضخ يف ردسلاو

 اهعلط تاقساب اهيف لخنلاو

 اهريغ عم ةسورغم اهبانعأ

 رهوجبو ةينبم ؤلؤلبو

 ةاع هلو هيف بغارلاو اذهل بلاطلا نيأف

 ناركذللو اضيأ مهنانإل

 ناكرألا ةنوضوم ةرسأو

 نانيعلا رظنتو سوفنلا هيف
 نامحل همعن اي ةيوشم

 ناريط يف نرسف ماظعلا هنم

 نامنأ الب اولكأ اهمحل نم

 ناكمإ يفو لظ يفو دضن

 ناجلل عناي ديضن علط

 نامرلاو نوتيزلاو نيتلاب
 ناد نيتنجلا ءانج اهيف

 ناهجو ةضفبو دجسعبو

 ةنج لوخدب ماهتسم هبو قش

 ميقم ميعنب مايخو راهنأو روصقو روح نيب ارورسم ادبأ اهيف ادلاخ دلخلا

 مالس » : ىلاعت هلوقل . مالسلاو ةيحتلاب هيلع ماركلا ةكئالملا لوخدو
 هَغَو انقدص يذلا هل دمحلا اولاقو ا"") نيدلاخ اهولخذاف ْمُئْبط ْمُكنلَع
 . ") « نيلماعلا رجأ معنف ءاشت ثْيَح ةتجلا نيم اًوَبتن ضزألا انثروأ

 .ديعلاو ةنيزلا موي ةبطخلا يف روحلاو ةنجلا اوركذا : سانلا اهيأ

 راذتعالاو ةبوتلا موي .رافغتسالاو مدنلا موي .ديعبلاو بيرقلا عامتجا موي

 هب هللا متخ موي ، ناوضرلاو تاجردلا ةباجتساو نارفغلاو وفعلا ءاجر موي

 مكدهشأ : هتكنالمل هيف هللا لوقي موي ، نامزألاو روهشلا ديس ناضمر رهش

 ( ١ ) رمزلا ةروس : ٧٢٣ - ٧٤ .



 ازج ا و 0 نانجلا يف مهنع يناضر مايقلاو مايصلا نم مهظح تلعج ينأ ءازج امو 0 نانجلا ىف مهن زاض
 الصلاو ممال او لالجلا يذ كبر مسا كرابت » ‘ ناسحإلا آلإ ناسلا
 - مرسنلاو مهيلع و هي . م اركلا هبحصو هلآ ىلع و ©}ؤ] دمحم انديس ىلع السلا

 . مالسلاو ةالصلا لضفا
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 : رشع ثلاثلا ركذلا

 يفو . ةلجعلا نع رذحلاو رغصألا عزفلا يف
 توملا ركذ هيفو { ربكالا عزفلاو رجزلاو ظعولا

 (اهنم هللا انذاعأ) اهيف امو رانلاو

 : رومألا ىف ةلجعلا نم رذحلاو رغصألا عزفلا

 نيب تدصقو لاومألا نم ءيش يف ةجاح يل تدب : ءاربغلا وذ لاق

 ةفجر يبلق اهنم فجرف ةزهزه قيرطلا يف تعمسف ةمتعلاو برغملا
 رشبلا نم دحأ يل رهظ دق وه اذإف رذحلا تذخأف رعشقم بنجلاو رعشلاو

 .رصبلا لهأ اذهب تربخأف .رعذلاو لجولا نم هيف ناك امم يبلق نكسف

 نع دحأ ينثدح :لاقف ،ربخلا نم عمس ام ىلع مهدحأ ينباجاف

 ههجو ىلعو راجشألاو ليخنلا ىلع ارام راهنلاب هدلب يف يشمي لجر

 هيلإ البقم الجر ىأر مث توملا كلم ركذ هبلق يف حالف راهنألاو عورزلا
 هآر املف هيلع ايشغم رخف توملا كلم اذه لاقف افوص هتيحل يف قصلا دقو

 لزنف ،ناطيش مأ ينج مأ سنإ اذه :لاقف هبجي ملف هملك حاط دق لجرلا

 نم ناك ام امأو هبنجب ةضفانلا ىمحلا تلزنف هتيب ىلإ ىلوو عزفلا هيبنجب

 ثكمو هلهأو هتوخإ ربخاو هتيب ىلإ عجر هتيشغ نم قافأ يذلا لوألا ربخ
 لك نالجرلا ناذهو هيلع لزن يذلا بعرلا نم برشي الو لكاي ال مايا ةثالث

 .هبحاص مع نبا امهنم دحاو

 نم رطقلا لزنف . هباحصا هولمحو ليللاب تام لجر : ىرخأو
 بيرغ لجر لبقأو 0 مهتويب ىلإ اوراسو 0 دجسم يف هولخدأف 0 ءامسلا

٣١٤ 

  



 ةوق نم باوبألا مجرف ،هب وه ملعي ملو تيملا هيف يذلا دجسملا يف لخدو

 اتاوصأ عمسف ؤرطملا ندهو ،دقرف ةبيط ةحنار هل تحالو ليسلاو حيرلا

 ىتح :لاق نم لاقو شةلمحلا اولخدا :لاق نم لاقف ،عمتجت حرصلا يف
 باوبألاب مه اذإف ،هولشو اولخدا :اولاق اوعمتجا املف ‘لخدن مث عمتجن

 اولخدا مكنكلو !طبهيو علطي (') هخسن عمسن ةصق هذه :اولاقو ةلفقم

 ةحيص مهيلع حاصو بابلا حتفو هفيس بذجف ‘عاترم لجرلاو .هيلع

 حاص يذلا مهتيم مهنظ يفو نيبوعرم نيربدم هنع اولوف ‘©بضغلا

 ملكتو شهلاح ىلع مهتيم اوأرف حابصلا تقو هورظنيل اوءاجف ؛مهيلع

 .عزفلا نم مهبولق تقافف مهيلع هفيسب لمحو مهيلع حاص يذلا لجرلا

 ىأرو الهب نصح يف امنان ناك هنأ لجر ينربخأ :ىرخأ ةصق يفو

 هرحس تقو هليل يف ظقيتساف ‘هتركس يف عزفو هبرقب ةينج همون يف

 اهنم فاخف شاهدسج ىلع الشتنم اهسأر رعش ةسلاج ةأرما هبرقب رظنف

 تلتبا ىتح ةرم دعب ةرم اههجو يف قاصبلاب لفتيو يسركلا ةيآ أرقو

 نكسف اهالومب ئجتلت تءاجو اهبرض اهجوز نأ ذننيح هتربخأف ێاهبايث
 .ةعاسلا كلت عزفلاو فوخلا نم هبلق

 .ليللاب الهب نصح ىلإ ءاج ةادبلا ناعجش نم دحأ ةصق :ىرخآو

 ىلإ ةفرغ يف تيبملاب يلاولا هرمأو باط ام لكأف ماعطلاو ءاملا هيلإ برقف

 ظقيتساف ،‘فركأ وهو امنان الجر ىأر مونلا داراو لصو املف ‘حابصلا

 مث لوبلل ةفرغلا نم جرخو هيلجرو هيدي عيكارس ىلع يشمي وهو فركألا

 الإ اذه ام :۔هبلق يف ۔ يدابلا لاقف هيلإ رظني يدابلاو ؤةفرغلا ىلإ عجر

 (١) هسفنت : ي أ .

٥ ٣٧١ 



 ىلإ اطباه ةفرغلا نم يدابلا جرخف ،يلع ةرحسلا لديل ءاج دقو رحاس

 طبهف ينقرسيل ءاج دقو صوصللا نم لجرلا اذه فركذلا لاقف حابصلا
 علطف ،ىرخأ ةرم ةفرغلا ىلإ علطو هنع ذال يدابلا ىأر املف ‘هبلط يف

 رحاسلا هتوص ىلعأب يدابلا حاصف .ةفرغلا يف هيلع لخدو فركألا

 .مهيديأب ةلولسم فويسلاو مدخلاو ركاسعلا تءاجف .‘ينلكأيل رحاسلا

 اومزلا :فركألا لاقف ،ةفرغلا يف ةرحسلا :يدابلا لاق مكدنع ام :اولاقف

 سانلل مهرمأ نيبتف ،مهلدملا ليللا يف ينذخأيل ءاج دق مكيديأ نيب صللا

 .اقافأف كلملا راطخ امتنأ :امهل اولاقو

 هيلإ تلبقاف ملظملا ليللاب هليخن يف هنامب يقسي لجر :ىرخأو

 ذخأو ،هبجت ملف اهملكف ةأرملا هنم تبرقو هبنج رعشقاف ءاسنلا ةحئار

 .امتغو امجع ةأرما يهو اهبرضو اصع

 نيذلا سانلاو ليللا يف (')لاملا ىلإ طبه لجر :ىرخأ ةصقو
 مهنمف ،نيطايشلا ءانبأ نم يعةت ةأرما مهيلع حيصت لاملا ىلإ نوجرخي

 هتءاج هتأر امل لجرلا اذهو ،مقسلا يف حيطي نم مهنمو ‘تومي نم
 اهرهظب كحو هلمانأب اهضبقف ؤهرهظ ىلع (")تدفعو هيلع تحاصو

 حيصت يهو .هلجرأ ىلع اهدسج نم ليسي مدلاو هتلخن عذج اهسأرو
 ىلإ يمتنتو اهمسإب ىمستتو اهتوص ىلعأب يدانتو هب ريجتستو

 ةأرملا هذه نأ لجر مهربخأو ،نيعرسم مهيلإ سانلا اولبقأف ،اهتريشع

 تدر اهرمأ اذهف ،ىرخأ ةدلب يف اهنكسمو ‘ىربكلا ةشحافلل هدنع لصت

 . ىرخألا ىلإ ايندلا تقرافو رزولا

 )١( عرازملا : يأ .

 )٢() تزفق : يا .

٣١٦ 



 اهضبق يذلا نأ الإ لاجرلل ضرعتت اههبش ىلع ةصق يفو

 .اهولتقف اهرمأب سانلا ربخأو ،اهب رجف هيلع تحاصو

 اهتيب يف ةنصتحم يهو رفاسم جوز اهل ةأرما :ىرخأ ةصق يفو

 ذخأو عاجش لجر ءاجف ‘صوصللا نم افوخ الافقأ هباوبأ ىلع تلعجو

 اهب رجفو ؤ‘هنم تعزفف نجلا ريمأ هنأب اهربخأف ةأرملا نم برقو املس

 .اهيلايلب مايأ ةعبس اهتيب يف ثكمو

 مهفي الو اريثك بحني وه و همسج لتعا مالغ يف :ىرخأ ةصق يفو
 يف لزنو اردق هل ذخأو ازرأاو امحل قوسلا نم مالغلا ىرشف .ؤهمالكل

 ثيدحلاب مالغلا ضهنف ‘هيلع ملسو هرظني لجر هيلإ لبقاف .هخبطي ةربقملا

 ىلوف نجلا دالوأ نم مالغلا اذه هسفن يف لاقو ‘همالكل مهفي مل لجرلاو

 .ايشغم حاطو بعرلاو فوخلا نم يشملا ىلع ردقي ملو ؤ‘هنع اربدم
 سنإلا نم مالغلا اذه نأ سانلا هوربخأو ،مهقانعأ ىلع سانلا هولمحف

 هتيب نم جرخي ال رهشأ ةعبرأ لجرلا ثكمو .مهلوق هعفني ملف ؤليلع وهو

 لهأ نم فطاخ هيلع حص لجرلا اذه لعلو .دوعقلا الو مايقلا ىلع ردقي الو
 .هبيغب ملعأ هللاو هتعزف عم ءاوهلا

 .ليللاب دجسملا يف امان دق نارفاسم نالجر :ىرخأ ةصق يفو

 رادجلا هب برضت اصع اهديبو دجسملا باب تحتفو ءامص ةأرما تلبقاف

 اهنم افاخف ،همالك عمست ملو اهباجأف ‘يضاقلا نيأ :لوقتو ‘ضرألاو

 اهفرعف اهناسلب هتباجأف شحوم مالكب يضاقلا اهملك ىتح اديدش افوخ

 .امهبولق تنكسو

 يل ليق هنأل ؛ةلجعلا نع رومألا يف رذحلا رذحلا : ءاربغلا وذ لاق

٣١٧



 دجوف هنادعأ لتقل ًاقرطتسم ليللاب ىشمف فناخ وهو ةوق هب لجر نع
 .هدلاو هنأ حصف .هلتقف هلأسي ملو قيرطل ١ يق الجر

 ةجوزو رعشلا لوقي وهو مئان لجر ىلع رم ريمأ :ىرخأ ةصق يفو
 .دهازلا رعاشلا هب لتقو هفيس ريمألا بذجف .رعاشلا توص عمتست ريمألا

 جرخو رادلا باوب ىلع فطخو هتقان ىلع هفيس لمح يدابلا لجرلا كلذكو

 رقي ملق ريمألا عم باوبلا ىكشف ،هتقان ىلع هفيس دجي ملف دلبلا نارمع نم

 ءاملا يف فيسلا رهظ مث ‘باوبلا لتقو ريمألا بضغف ؤ‘فيسلاب باوبلا

 ،يدابلا هب ملعي ملو هتقان نم حاط دق دلبلا نم جراخلا يداولاب يراجلا

 .باوبلا بهذف

 أدصار فقوو . مهيف لتقف هنادع أ لتقل هباحصأ هوبحاص لجركو

 ىمرف اموق ىأرف ٥١هراد ىلإ ادصاق ىشم مث هلتقف همع نبا ءاجف كنادعأل

 برضلا حصف مهفرعف هباحصأ اوحاصو . مه ريمأ برضق ىصحلاب مهيلع

 .هباحصأ يف

 هنأ حصف .هلتقف هتيب يف الجر ىأرف هتيب ىلإ ءاج يذلا لجرلاكو

 .نونجم وهو همع نبا

 هوبرضف اهلتقل هباحصأ ىدانو ؤااهضبقف عبض هتوه لجركو

 ذخايل هدي لجر مهنم دمف الجر نوبرضي لاجر :ىرخأ ةصق يفو

 .هدي هيلع تفزجف بورضملا دسج نم مهارد اهب

 قثوي يناثلاو ءاملاب دصق امه دحأ ،ءاملاب ايقسيل اراس نالجركو

٣١٨



 عزفق ،عيعر هل عبضلاو هفيسب اعبض برضي امهنيب لجر ءاجف .ةلجألا

 ليتقلا اودجوف لوتقم هبحاص نأ مهربخأف هباحصأ يف حاصو ٬لجرلا

 : ربكالا عزفلا نم رجزو ظعو

 توملل نإف ،عزفلاو علهلا نم اوقاخت الو عمطلا اوكرتا :سانلا اهيأ

 فلأ نم دشأ ملألا نم هيف ام قرع لك يف ؤقورعلا يف ماقسأو تاركس

 فلأب توملا نم دشأ لوه لك لاوهأ ةمايقلا مويلو ‘فيسلاب ةبرض
 اورجزاف الأ ©یفعض فلأ فلأب لاوهألا نم مظعأ رانلا باذعو ‘فعض

 : رعاشلا لوقل اوعمتساو ،مكبر دعوم اوفاخو 0 مكسوفن

 ارعشلا تشاع ام ىدم متشع نإو ريصق مكنامز نإف الهم مدآ ينب

 ارهقلاو شطبلا متكلم نإو فيعض مكلايتحا نإف الهم مدآ ينب
 ارخذ تبسك نإو ايندلا نم لاوخ مكفكأ نإف الهم مدآ ينب

 ارذحلا فرعاف ةجح ىوقأ هللا ىلع مكلاكتا نإف الهم مدآ ينب

 ارتسلا اوغتبت متنأ نإ مكسفنأب ةمحرو اقفرو الهم مدآ ينب

 اربخ اهل متملع ال ما مكرثكأب تلمحت اياطملا قوف مدآ ينب

 ارغ لفغ اهرمأ نع متنك نإو مكروزت ايانملا نإ مدآ ينب
 ارذح اوذخق اهرح نم اولجوت ناق ترعست ميحجلا نإ مدآ ينب

 ارهم اهل اودعتساف ندع ةنجب تنيزت ناسحلا نإ مدآ ينب

 ارجخلا غلبي ىسع صالخإ ةحصب ةبوتب ردابي لقع اذ ناك نمف

 كالهلاب ريصقتلا نأ امك ة نيمض كاردإلاب ريمشتلا نإ : سانلا اهيأ

٣٧١٩ 



 اوجلدأو ،حراوجلا دومج لبق حلاصلا لمعلل هللا دابع اوردابف . نيمق

 سند نم رئارسلا اورهطو ،كلاهملا دوروو لبق كلاسملا سفنأ يف ريسلاب

 بونذلا نرد اولسغاو ‘تارسحلا موي ركذب رئامضلا اورمعاو ،تاعبتلا

 هللا ىلإو .هليفك ربقلاو }هليبس توملا نم رشعم ايف تاربعلا ضيفب
 امع ةلفغلا دعب نوكي راظتنالا امف }هليقم ةنجلا مرح نإ رانلا ىلإو هليوحت

 الك ،نوفرتقم هل متنأ امب ريزعتلا عقو نإ راذتعالا امو نوعجرت هيلإ متنأ

 موي افرصنم هنع نودجتال امع نضهنتلو ؤافسأ ريصقتلا ىلع نضعتل

 فرعي موي هاوفألا متخو حراوجلا قطن موي هافشلا لوبذو دابكألا شطع

 هلل ذنموي رمألاو انيىش سفنل سفن كلمت ال موي ؤهابجلا مسوب نومرجملا

 ام غيمج يف هبر قوقحب ماقو ،هاعوف ظعولا عمتسا نمم مكايإو هللا انلعج

 . هاعد نم ءاعد ةكربب مكايإو انمع و ‘هاعرتسا

 رورس اهرهاظ .ةراكم ةراخس اهنإف ايندلا مكرذحأ : هللا دابع

 تاومأ مكنإف .عمسي راذتعالاو عفني لمعلا نإف اولمعاو رورغ اهنطابو
 ءاهقفلاو ءاملعلا نيأ .ماكحلاو ةاضقلا نيأ ركاسعلاو لويخلا باحصأ نيأ

 نيأ دالوألاو ءاسنلا نيأ دادجألاو ءابآلا نيأ ،نادلبلا يف نوروكذملا

 اومتيأو ناوسنلا اولمرأ دق ناوخالاو ةبحألا نيأ 0ناريجلاو ةبارقلا

 ىلإ ناديعلا بكارم ىلإ اوجعزأو ؛نافكألا فنافل يف اوجردأو نادلولا

 ثعبلا ىلإو روصلا يف خفنلا ىلإ اهيف مهف ،بابحاألا نع ةدحولا تويب

 ماع ةئامسمخ ةريسم نم رانلا ةحنار نوكرشملا دجي كلانهف ‘روشنلاو

 تالامج اهنأك ريفصو بيهلو ظيغت اهلو ةمهلدم ةملظم ةنتنم ءادوس يهو

 اهل منهج نإو اهباوبأ كلام حتفيف تارفز سمخ قلخلا ىلع رفزت رفص
 اهبأوبأ نم باب لك يف ،ماع ةئامعبس ريسم نيبابلا نيب ام باوبأ ةعبس

٢٣٢٠



 يف ©راذلا نم يداو فلأ نوعبس لبج لك يف ،رانلا نم لبج فلا نوعبس

 نم تيب فلأ نوعبس رصق لك يق ؛رانلا نم رصق فلأ نوعبس نوعبس يداو لك

 لاكنألاو دويقلاو رانلا باذع نم نول فلأ نوعبس تيب لك يف ؛رانلا
 ىندأو تايحلاو يعافألا غدلو لاوهألاو دئادشلاو لالغألاو لسالسلاو

 .لجرملا يلغك يلغي هخم رانلا لها باذع
 : ىنعملا يف ءارعشلا ضعب لاق

 منهج وحن رانلا لهأ قاسيو

 اوبحس كلانه مههوجو ىلعو

 لجارم يلغك يذغي مهغامد
 تقزمتو مهؤاعسأ تعطقتو

 تطقاست ميمحلا اوبرش مه اذإف

 مهبرشو عيرضلا اهيف مهماعطف

 املكو دولجلا هللا لدبيف

 عماقمباهنازخ مهيدري
 تمدق امم هاليواو حيصيو

 مهل ليو لب رانلا لهأل ليو

 اهب ومهو اهرعق يف مهب يوهي

٢٣٢١ 

 ةرارحلا ريسي ىلع الو

 ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 نالطب يف يغبلا لهأ لاقمو

 ناسيرألاو لالغألا لسالسب

 نايلغلا يف دشأ يهو ايلغ
 نادبألا ىلإ ىعسو مهدابكأ

 نارهص يف نطبلاو مهبايتأ

 نآ ميمح نم اهيف نوقسي

 يناث دلج ءاج دولج تجضن

 ناطيش ىلع رخنم مجنلاك

 نارسخلاو طيرفتلا نم يسفن

 ناكم ءوسو لالغأ ءوس نم

ناوأ ريغ دولخ نودلخمل



 يتلا } رقس ام كاردأ امو . رقس مهلوخد دنع ربكألا عزفلا وه اذهف

 ىلع مالسلاو ةالصلاو . رفم نم اهنع امف اهلخد نمق 0 رشبلل ةحاول يه

 . رشبلا عيفش دمحم انديس

٣٢٢



 رشع عبارلا ركذلا

 هيآ ريسفت هيفو ۔ برشلاو لكألا يف بدألا ركذ

 تاوذ نم لقعي ال نم نيبو سنإلا نيب ةلثامم

 ةقرسلاو ة هعدخلا يف تاياكح . عبسو .ح اورذل ١

 _ __ _ __ ۔۔۔__=۔=

 : ةيآ ريسفتو برشلاو لكألا بادآ

 .جاتحملا اهيلإ ردأ ملو غجارسلا ةلآ نم ائيش تدقف : ءاربغلا وذ لاق

 .جاجل حاحلإلاب ءاعدلا يف انأو جادلا ليللاب دجسملا يف ًاريحتم تسلجف

 هتعمسو بابشلا نسح يف املسم الجر تيأرف ،بابلاب ةعقعق تعمس ىتح

 ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب لاق هلوخد عم

 يبونذ يل رفغا مهللا نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هللا ءايلوأ

 رخسو كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأو كتمحر باوبأ يل حتفاو

 نم ءيشب ضرفلا ةيدأتل يناضعأ ىوقت ىتح ينمعطيل كقلخ نم ادحأ يل

 ءاجف دجسملا ىصقأ يف ينآر ىتح الامشو انيمي رظن مث &ضرفلا رمت

 ىلإ رظتنم فقاوو يتقرسب هتربخاق ،يلاح نع ينلأسو ينحفاصو يعم

 . صللا ةدوع

 لكل :لاقف روجأم تنأف هتركذ ام يف ةليح كل ناك نإف :هل تلق
 تلقف ،عوجلا ةرثك نم ملع ينرضحي مل ةعاسلا هذه يف نكلو ببس ءيش

 اذه :هل تلق ؤشهنيرقل بسانم نيرقلا نإ :لاق ،ءاربغلا يوذ نم انأ :هل

 نم ءاش نمل هوبرشيلو هولكأيل دجسملل ادبؤم افقو لعج رمتلاو ءاملا

 يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب : لاقف 0 ةمايقلا موي ىلإ سانلا
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 ةلكألا هذه نم كلأسأ ينإ مهللا .ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرأذلا

 قورعلا نم يمسج نم فعض ام اهب يوقتو اهرض ينع عفدتو اهعفن

 كنإ مدلاو محللاو دلجلا نم يدسج نم دسف ام اهب ييحتو مظعلاو بصعلاو

 ىلع ىلصو هيلع ىنثأو هللا دمحو هل باط ام لكأف .ريدق ءيش لك ىلع

 اذه نم برشأ يتين مهللا :لاقو ،ءاملا عم برق مت هبنذل رفغتساو يبنلا
 مسنلاو ،ماعطلا مضهل يناتلا مسنلاو ‘برلل ةاضرم لوذلا مسنلا ءاملا

 . اصم ءاملا صمو هللا دمح مسن لك يفو ناطيشلل ةطخسم كلانلا

 اليلق فق :هل تلق .جورخلا ديري دجسملا يف يشمي امايق ماق مث

 يفو صوصللاب نطولا اذه يف تيلتبا دقو اباوج كنم ديرأو لاؤس يعم

 ابايت كقيرط يف سبلاف الهس باوجلا كاه :لاق قيرطلا هعطقب هللا ليبس

 الف صوصللا امأو ،ادبأ صل كيف عمطي الف اصع هب ئكتتل ذخو .ةدبلم
 كلذكو ةيهافرلاو لاومألا باحصأ اومصخ دقف مهبلطم يف مهضراعت

 .ةرحسلاو نيطايشلاو نجلا نم ملستف ءارصبلا هيف ضراعت ال ضيرملا

 : ىلاعت هللا مالك نم نايبلا كاهو ةفرعملا ةلقب باوجلا يف ملسأ ةمالسلاو

 .( مكلاثمأ مَمأ الإ هيحاتجب ريطي رئاط الو ضرألا يف ةباد نيم امو »

 نيبو اننيب ةلثامملا ىلاعت هللا تبنأف 0 اقلخ مكلاثمأ : رصان خيشلا لاق

 انلوقع يف الو انلاكشأو انقلخ يف اننولثاميال مهنأ مولعمو 0 مناهبلا رناس

 . ةفلتخم الف قالخذلا يف ةلثامملا ىقبتف انمو مهنم نيعلا هكردت ام رئاسو

 لثامي ام رصبأف لادتعالا نع اجراخ اقلخ ناسنإلا نم تيأر اذإف

 هلماعت تنك امك هلماع و هقحلأف تاناويحلا رئاس قلخ نم قلخلا كلذ

 )١( ماعنألا ةروس : ٣٨ .
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 . ةبحصلا مودتو كنم نوحيرتسيو مهتعزانم نم حيرتست ذننيحف

 يق يوقلا هعابط يف ظيلغلا هقئالخ يف لهاجلا لجرلا تيأر اذإف

 لوقت برعلاو رمنلا ملاعب هقحلأاف هطارفإو هنايغط نم نمؤي ال يذلا هندب
 هباست الو همصاخت ملو هنع تدعب رمنلا تيأر اذإ تنأو رمن نم لهجأ

 . كلذك لجرلاب كلساف

 هجو ىلع اليل بقنلاو ةيفخ ةقرسلا هيلع بلاغلا لجرلا تيأر اذإو

 امب كلح رابخأ مت كلحر دسف دارجلا ملاع لثامي اذه : انلق ؛ رارستسالا

 .هل حلصي

 ملاع لثام دقف مهبلثو سانلا ضارعأ ىلع اماجه الجر تيأر اذإو

 هيذؤي ال نم ةيذألاب ئدتبيو هوفجي ال نم وفجي نأ بلكلا بأد نإف بالكلا
 الو كنأش يف بهذت تسلأ كحبن اذإ بلكلا هب لماعت تنك امب هلماعف

 .كلذ لتم كضرع مضهي نمب لعفاف هبست الو همصاخت

 تلق وأ معن لاق ال تلق نإ فالخلا ىلع لبج دق اناسنإ تيأر اذإو

 هتدعب نإو دعب هتيندأ نإ ريمحلا بأد نإف ريمحلا ملاعب هقحلاف ال لاق معن

 .هقرافت الو هننست الو رامحلاب عمست تنأو برق

 يق هلثمف مهناطعتساو سانلا تارثع بلطي الجر تيار اذإو

 ىماحتيف دسجلا ىلع عقي بابذلا نإف ريطلا ملاع يق بابذلا لثمك نييمدآلا
 .ةساجنلاو مدلاو ةداملا تاوذو هنم ةلعملا عضاوملا بلطيو هحيحص .

 ملاعب هقحلأف حاورألاو لاومألا ىلع مجهي ناطلسب تيلب اذإو
 ءهنم برهلا الإ سيلو دسألا نم كرذح ذخأت امك هنم كرذح ذخو دوسألا
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 . دسألا نم هراز ىلع رارف الو : ةغبانلا لاق امك

 .بلعثلا ملاعب هقحلأف ةرخافملاو تاغورلا ريثك ناسنإب تيلب اذإو

 ملاعب هقحلاف ةبحألا نيب قرفيو منامنلاب يشمي نمب تيلب اذإو

 اسف ةعامجلا قرفت دنع برعلا لوقت ،اهوسف قاطي ال ةبيود يهو نابرظلا
 ةعامج نيب تلصح اذإ ةبيودلا هذه ةصاخو .اوقرفتق نابرظلا مهنيب

 اهوعنمو اهودرط ةبادلا هذه مهوحن تلبقأ اذإ ةعامجلا نأ امك شاوقرفتي

 اولعفي مل نإف ةعامجلا نيب نم مامنلا جارخإ يغبني كلذك .مهنيب لوخدلا

 .ضعب ىلع مهضعب بولق دسفيو مهنيب ام يف قرفي نأ كشوي

 سلاجم نم رفنيو ةمكحلاو ملعلا عمتسي ال اناسنإ تيأر اذإو

 حئاور فلأيو ،تارذعلا لكأ هبجعي هنإف سفانخلا ملاعب هقحلأف ءاملعلا

 حئاور نم رفنيو تاضاحرلاو ةيلخاألل اسبالم الإ هارت الو ‘تاساجنلا

 .تام درولاو كسملا هيلع حرط اذإو ،درولاو كسملا

 اهيلع بوتولا يف يحتسي ال ايندلا ظفح هبأد امنإ اناسنإ تيأر اذإو

 . هنع كلحر فكت نأب هب ردجألا عابسلا ملاعب هقحلأف

 نود هرمأ رهاظ يف ةنيكسلاو ةنايدلا هيلع لجرلاب تيلتبا اذإو

 تانامألاو عنادولا لاومأ لكأو ايندلا صانتقال هكارشأ بصن دقو اهنطاب

 : ارعش لناقلا لاق امك وهو بائذلا ملاعب هقحلاف ىماتيلاو لمارألاو

 عكر هب تررم ا ذافقف ايلصم هارت بنذ

 عقت ال ةس ارفلل ام هناعد لجو وعدي

 عدصنا دق داؤفلا نإ ىلعلا اذ اي اهب لجع
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 باذك ناسنإ ةبحصب تيلب اذإف ،بنذلا نع زرتحت امك هنع زرتحاو
 ربخ ال امك ربخ هل لبقي ال هنأل مكحلا يف تيملاك باذكلا ناسنإلا نأ ملعاف

 لك : لثملا يف ليق امكو ‘باذكلا بحصت ال تيملا بحصتال امكو تيملل

 نفدي هنإف ماعنلا ملاعب قحلي نأ زوجيو ،ءيش ال باذكلا ةبحصو ءيش

 ةقاط تحت ىرخأو لمرلا هجو ىلع ةدحاو كرتيو لمرلا تحت هضيب عيمج

 ةضيبلا كلت ذخأي رغلا دارأ اذإف ،ةرفحلا رعق يف هضيب رئاسو لمرلا نم

 ءيش سيل هنا نظيف ىرخألا دجيف لمرلا هجو نع فشكي وأ فرصنيو

 رتغي الو هتجاح ىلإ لصي ىتح رفحي لازي ال ةضيبلا ىأر اذإ ريبخلاو .رخآ
 ةياغلا غلبت ىتح هقدصت ال ربخ هنم تعمس اذإ باذكلا كلذك }ةضيبلا كلتب

 . هنع فشكلا يف

 ضفني اهلعبل سورعلا عنصت امك هسفن عنصي اناسنإ تيأر اذإو

 هيفطع يف رظنيو هريغ ءيش هسمي نأ يقتيو هتمامع لدعيو هبايث

 هسفن ىلإ هرظن الإ ءاسلجلا دنع ةمه هل سيلو هيبوث نع اذقلا حرطيو
 ؛هتفص هذه يذلا سيواوطلا ملاعب هقحلأف هبايث نم ىستكا ام حالصإو

 كولملا عم ذختيف هتيدرا شرفيو هسفن ىلإ رظنيو هيشم يف رتخبتي هنإف
 .هل اناسحتسا

 ىلع ةدملا دعب يزاجيو تاوفهلا ىسني ال دوقح ناسنإب تيلب اذإو

 برق بنجتو ،لمج نم دقحأ :لوقت برعلاو ،لامجلا ملاعب هقحلأف تاطقسلا
 .دوقحلا لمجلا

 ملاعب هقحلاف رهظي ام فالخ قطني قفانم ناسنإب تيلب اذإو

 اهل لاقي ضرألا تحت ًارحج ذختي ةيربلا يف نوكي رأف وهو ؛عوبريلا
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 قتشا هنمو ىرخألا نم جرخيو امهادحإ نم لخدي ناتهوف هلو ءاقفانلا

 رفحيف رخآلا بابلا نم جرخو هرحج لخد هذخأ مه اذإف قفانملا مسا

 .ءيش هنم حصي الو قفانملا لاح كلذك .4 ءيشب رفظي الف هفلخ دايصلا

 .كنم مهحيرتو حيرتست سانلا ةبحص يف نك طمنلا اذه ىلعو

 يسفن تنكسو سانلا ةبحص يل تماقتسا ام هللا رمعلو

 .ةريسلا هذهب الإ مهعم ترس ثيح رمخلا ةدياكم نم تحارتساو

 ينإف هنع نوذخأت اريغص اورقحت ال ؛حابر ينب اي :يحابرلا لاقو

 نمو هعرص رونسلا نمو ‘هدياكم درقلا نمو 4 هتاغور بلعتلا نم تذخأ

 رمنلا نمو ،هروكب بارغلا نمو ‘هرذح ىوآ نبا نمو ‘هترصن بلكلا
 نيحلا روهظلا سمشلا نمو ليللاب يشملا رمقلا نم تملعت دقو ؤ؛هتدش

 :ءارعشلا ضعب لاقو ‘نيحلا دعب

 لبإلاو ليخلا ديأ يئانلا برق ام اهب حوبأ ال رومأ داؤفلا يفو
 لذعلا ىلإ غصأ ملف ترمع نإو بلط يف ترذعأ دقل تمأ نإو

 : ةفداه تاياكح

 نم ديفتسنو سلجملا يف دعقت كلعل : هبحاصل ءاربغلا وذ لاق

 . ةليللا هذه يف كدنع

 نأ دارملاو اضورف ينتمزلو ةليع يعم نأ يخأ اي ملعا : لاق
 هذه نم كقزري هللا لعل :هل تلق ةحزانلا ىرقلا كلت ىلإ مهقزرل ىعسأ

 {إنك نإ فاخأ :لاق انيلع اونمي نأ ىسعف ينوعفني ماحرأ يل نإو ةدلبلا

 . كلذ مهيلع قيضي نينثا
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 سانلاب ريرغ تنأ كلعل :لاق .ريخلا الإ سانلا يف نظت ام : هل تلق

 تعاض دق سانلا ىرت امأ ©قلخلا نسح نم سانلا يف نظلا ءوس نإو

 نع يل يكح امك }مهلهأو مهباحصأ يف مهنظ نسحب مهلامعأو مهلاوما
 هربخأو بيبطلا عم ءاجف ‘اهضاضتفا ىلع ردقي ملو ةأرما جوزت لجر
 نأب كنم نوكي دهع ىلع ءاودلا تدرأ اذإ :بيبطلا هل لاقف ‘هتصقب

 هل ذخأو اهب هدهاعف ،كلذب تيضرو امهدنع همأ رضحأف ،‘كمأ ينجوزت

 جاجدلا خورف همعطأو لحنلا لسع يف هلعجو قوقدملا يالقملا زينوشلا
 .ديدحلا هيف ئفطأ يذلا ءاملا هبرشل هاطعأو ،اموي نيعبرأ ةيقنلا ةطنحلاب

 لاقو ،بيبطلا ىلإ ءاج هليلو هراهن يف هلهأ عماجو هدارم غلب املف
 :لجرلل لاقو ،اروفاكو اكسم بيبطلا ذخأف ‘كناود نم اعفن تدجو ال :هل

 .هلهأ عماجو لجرلا دمعف ‘كليلحإ هب نهداو عامجلل ةوق هيف نهدلا اذه

 ابرض اهدلو اهبرضف هدهعب يفوت نأ همأ تدارأف ،هدهع لجرلا ثكنو

 متي ىتح مكبحاص اوحصنا هناريجو لجرلا ماحرأل بيبطلا لاق مث ،ًارثؤم

 دارأ نإ لجرلا مأل بيبطلا لاقف ،مهنم لبقي ملف ةحيصنلاب هوذخأف هدهع

 روفاكلاو درولا ءامو ضيبألا ركسلا ءاملا يف يلعجاف ءام ةبرش كدلو

 نع اهدلو لطعف اهل لاق ام ىلع اهدلو هتقسف تنثتماف :لاق ‘ضيبألا

 .ةتبلا عامجلا

 نم اضعب ذخأي ءارحصلا ىلإ بيبطلا جرخ :ىرخأ ةصق يفو

 لزن (اقوع نم اهنبل بهذ دق اهنبا ةلماح ةأرما هيلع تضرعف راجشالا
 ةئام هنمث ءاود كل عنصأ انأ :بيبطلا اهل لاقف ةعضرم هل ديرتو .اهب

 نم اعاص ذخاف ،اهدلو تيقي امم اهنبل عجر نإ ةئاملاب هتدهاعف }ةيدمحم
 ه

 )١( ضرم : يأ .
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 مث رخآ ءام هيلع لعجو هقرهأ ءامب راثت املك هاومأ ةعبسب هخبطو ةبلحلا

 اهرشق لازأو اهفشخف ةيقنلا ةطنحلا نم نيعاص ذخأو &سمشلا يف اهلعج

 بيلح ذخأ مث ،اقيقد امهلعجف ةبلحلاو ةطنحلا ذخأ مث سسمشلا يف اهلعجو

 .ةفيفخ ران ىلع هلعجو ضيبألا ركسلا هيلع لعجو عاص فصن رقبلا

 هايإ اهاقسأف ‘جضن ىتح نمسلاب هاقاس مت قيقدلا نم ةضبق هيف لعجو
 ةفصلا هذهف .اهدلو ىشتناو .،اهبيلح اهيلع هللا درف .ءاسمو احابص

 رصحلو 0سبايلا لاعسلا ءادلو ،نبللا راردإل اهعفن بتكلا يف ةروكذملا

 ةأرملا ربخ نم امأو كلذل عفان ريحز هيف ناك اذإ نطبلا عجولو ،لوبلا

 سدعلا قيقد نم اهاطعأف ،سنب ال :اهل لاقف بيبطلا ىلع اهدهع تنكنف

 تعنصف ،نبللا ءام فيشنتل اهييدث هب نهدت نأ اهرمأو .ءاملاب هنجعو
 .هلك نبللا بهذو

 كدنع له :هل تلاقو .ةأرما بيبطلا عم تءاج :ةثلاثلا ةصقلا امأو

 اهنمس فصن كيطعأ انأو اهتبالح عم اهنبل يفخت روصع ةرقب يف رصب
 دصقف شهناتش يف نهدلل (')هتزاعل اهلوق بيبطلا هبجعأف ةرمثلا هذه يف

 هيلع أرقو مدق هؤطي ال ثيح نم يداولا نم اخيط ذخأو ءارحصلا ىلإ
 وشح نم اهماعطل اهاطعأو .ةرقبلا رخانم يف هب خفنو ؤةحتافلا ةروس

 .بيبطلا ىلع ةأرملا تتكنو ،نبللاب تردف ‘رزجلا

 .لزي مل هبرقو هتيب نع ةرفان ةجوز هل لجر :ةعبارلا ةصقلا امأو
 ليلقو اتيز هل ذخاف .ةيدمحم يتنامب هدهاعو هل اكشو بيبطلا عم دصقف

 اهجوز تقشع هتلكأ ام دعبف ‘شيعلا نم ءيش يف ةأرملا هاطعأو اخينرز

 .دارأو ءاش ىتم هتأرما عماجي هنإف ءاودلا اذهب هليلحإ نهد نمو ءاريثك

 )١( هتجاحل : يأ .
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 ءاقمحلا ةلقبلا هل برقف ‘ساأب ال :هل لاقف بيبطلا ىلع لجرلا اذه ثكنف

 بيبطلا أرقو ‘ بيبطلاو وه لخلا نم ابرشو هنم الكافق نالجلجلاو لخلاو

 .يلع هدهع ثكانلا لمش قرف مهللا :لاقو شةعراقلا ةروس لخلا ىلع

 هب اوحرفف هتيب لهأ هاطعأو هلمحف ؛هولكأيل هتيب لهأ هيطعي هي نا هرماف
 .هلمش هللا قرفف ،هولكأو

 نيمولظم لجر دنع ةعامج اولصو :ةسماخلا ةصقلا امأو

 ةأرملابو ةريثكلا ينامألاب هونمف ،مهودعل ةرصنلا هنم اودارأو نيلوتقمو

 ىلع هللا مهرصنف ماركالاو رصنلاب مهل اعدو ماعطلا مهاطعاف .ةحلاصلا

 مهنيب حص املف ،مهبحاص ىلع اوثكنو مهدلب يف دعب نم اوغطو }مهوع
 .مهلمش تتشيو مهعمج قرفي نأ هالوم لأسف ،هلتق ىلإ اومه باتعلا

 ،هدرت ملف حاكنلل اهدارأو ةأرما قشع لجر :ةسداسلا ةصقلا امأو

 رهشأ ةعبرأ تدتعاو هنم تلمحو اهجوز تامو ‘هريغ الجر تجوزتو

 برقب اميظع اقش اهنطب قشف هنورقب روث اهباصأو تلسغف ،ارشعو

 ىلع ةيقلتسم تناك اهنأ ىتح ‘برثلاو ءاعمألا عيمج تجرخف ةرسلا

 .ليقث لمح اهب ناكو »ضرذلا ىلع ةردحنم برثلاو ءاعمألا تناكو اهرهظ
 عفنلا هل تلاق اهعم لصو املف ،لوصولاب اهقشع يذلا لجرلا ىلإ تلسراف

 نهد اهل تذخأ :ةأرملل قشاعلا لاق يلاح يف رظناو ىسني ال يذلا مويلا

 عيمج هب تدمكو رانلا ىلع امهتقحسف قوقدم يايموم هيلإ تفيضأو درو

 مث ،سأرلا ردحنيل ةسكنم اهيلجرب اهعفري نأ الجر ترمأو .جرخ ام

 ربصو جيسادرم هيلع تررذو ؛هتطخو اليلق اليلق جرخ ام تظخلأ

 مايأ ةعبس اهيلع ىتأ املف ،اهرهظ ىلع ةيقلتسم اهتكرت مت ؤنيقوحسم

٣٣١



 جنلوق هب تيأرف ؤةبطخلل اهيلو عم تدصقف ،تنربو اتيم اهلمح جرخ

 ناكو ،ادبأ عيش امهجرخم نم جرخي ملف طناغلاو لوبلا هب سبتحاف ميظع
 .ةلاحلا كلت ىلع ناتنس هلو ‘هءاقو هقلح يف انيش لخدأ برشو لكأ اذإ

 ءلولصملا رانلا ىلع يلغملا حلملاو لمرحلا ءامب هتنقحف :لاق

 ئربف يناثلا مويلا يف هتنقح مت ‘هبجي مل رجحب قد ول سباي هنم جرخف
 رظنلا :لاق ،ةأرملا ينجوزي نأ هنم تدرأف ‘محللاو ةوقلا بهاذ ناكو

 اذه ناسحإ يف رظنا ؤاليبس اهنم اندجو الو انتفنف اهدنع انلصوف .اهيلإ

 هللا لاق نكلو ‘ناسحإلا اركذت الو توملا نم امهعلط دق اهيلولو اهل لجرلا

 . ")« نوُبزاقل مُهَتإَو هنع اوه امل اوذاغل اودر ولو » : ىلاعت

 تلاقو 0‘بايث ةقرس اهيلع تحص ةأرما : ةعباسلا ةصقلا امأو

 ىلع ءاعدلاب لجرلا دمعف ،ليزجلا ءاطعلا كلو ةقرسلا نايب ديرأ :لجرل

 .هقرس يذلا سانلا عاتم نم ريثك هتيب يفو هيلع ترهظو ةأرملا قراس

 ءاعدلاب ببست يذلاو سانلا قوقحل هلاومأ تبهذو ‘تامو هيلع بلصف

 .ةجاحلا يف يقبو ،ةرذ لاقثم طعي مل قراسلا ىلع

 .تردق ام كناسلو كسفن رذحا انباتك ىلع فقاولا اهيأ هللا هللا

 يف مهرد ينامألاب عمطت الف هب كانثدح اميف ءاربغلا اذ اي رظنأ

 نم ريخ كرفسل كدي يف رمت ")نمو ،كريغ دي يف مهرد فلأ نم ريخ كدي
 فلأ نم ريخ كيشم عم (")كتعس يف ءام ةبرشو ،كتيب يف بارج فلأ فلأ

 ‘ كتبيغ يف مداخ فلا نم ريخ كترضح يف لجر ةبحصو . كناطوأ يف رهن

 . :ب ماعنألا ةروس ))

 )٢( مارجوليك ةعبرأ يواسيو 0 ليياكملا نم : نملا .
 )٣( ءاملا اهيف لمحي يتلا ةبرقلا : نعسلا .
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 ةيواعم ثكن دقف . هب عمطت الف هب كينميو كريغ دي يف رمألا ناك اذإ فيكف

 نم عمطت فيكف } بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا هيبن دلوو هديس ىلع

 . انيع رقو اسفن بطو . سانلا يديأ يف امع سايإلاب كيلعو 0 سالا

 ٠ لاقملاو لاؤسلا يف يلع لطت الو لابلا لوطب يل حمساو لادجلا كرتاو

 نذل 0 لاومألاو شامقلا نم كيلع بهذ اميف لامتحالاو ةارادملاب كيلعو

 . لاوز راد ايندلا
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 : رشع سماخلا ركذلا

 ال نمو همزل نم يفو جحلا بلط ىلع ثحلا يف هلوأ
 يف هخبو نمل باجاف ءاربغلا يذل خيبوت هيفو { همزلي

 ه بطلاو عرشلا لئاسم نم ةيواح ةصق هيفو 0 كلذ
 برقتملل كولملا نم ضعب ةريس نسح ةصق هيفو

 باوثلا نم جاحلل لعج امو جحلا لئاضف هيفو 4 مهعم

 ةأرملاو لجرلا ةصق هيفو ، عرضتو ءاعد هيفو
 بلط يف لاثمألا نم اهل امو 0 نيحلاصلا امهتنباو

 لاملاو لاحلا ةمالسل لالحلا

 : هماكحأ ضعبو جحلا ىلع ثحلا

 حلطلا نم ةقرو تذخأو ‘هدابعل هللا ةمحر تلزن : ءاربغلا وذ لاق

 تدصق مث ‘ يبايثو يمسج يف ءامسلا رطق نع ;ءاقتا يسأر ىلع اهتلعجف

 نع يتلا تايبألا هذه أرقي يخأ تعمسو عماجلا دجسملا يف ةالصلا ىلإ

 : ارعش رفعج نب دمحم خيشلا

 ابئات هللا محري تافرع يفو

 اهبورغ دنع ءايحألا يف تنك نإف

 هلح يدهلا غلبي ىتح قلح الو
 اهيمرو رامجلا دعب نم كلذو

 هتيب شرعلا يذل رز اذه دعب نمو

 اهتقول رامجلا مراو ىنمب نكو

 مثآملا ميظع نم شحفب رقي

 مراكملا يذ ىلع حاحلإب جعف
 منامللا قلح لبق أدبت حبذلابو
 ملاع لوق ىلع يمرت ةدحاوب

 منان ريغ ةرك يف اعجار دعو

 منامتلاو افولا موي نم رفنلا ىلإ
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 منانغلاو هدنع نم ازجلاب دعو اعجار تنك نإ هللا تيبل عدوو

 ىلع ةظفاحملاو هللا ةعاطب مكيلع ساانلا اهيأ : ءاربغلا وذ لاق مث

 مارحلا هللا تيب جحو ةاكزلا ءاداو ناضمر رهش مايصو سمخلا تاولصلا

 قيرطلا نامأو ةلحارلاو دازلا وه ةعاطتسالاو ؤاليبس هيلإ عاطتسا نمل

 نأ هيلعو ،جحلا همزل دقف هانركذ ام قفتا اذإف ،ندبلا ةحصو قيفرلاو

 جحلا كرت نمو ،مهتوسكو مهتنؤمل مهيفكي امم هلوعي نمل هلام نم كرتي

 يف اودهتجاف الأ لاجرلاو ءاسنلا نم اكلاه تام ارداق ناكو هب صوي ملو

 نيذلاو لسرلاو ءايبنألاب اوفتقاف كلذب هللا رمأ دقو جحلا ةضيرف ةيدأت

 فلأ ةنامب جحلا دع وأ ليقو ،اورازو اورمتعاو اوجح دقف ناميإلاب مكوقبس
 .كلذ مامتل هللا ةكنالم ءامسلا نم لزن سنإلا اورصق نإف ةنس لك يف جاح

 ةنامعبسب ةوطخلاو ‘مهرد ةنامعبسب مهردلا جحلا يف ةقفنلاو

 يف ةالصلاو ‘ةالص فلأ ةئام لدعت مارحلا دجسم يف ةالصلاو .ةنسح

 .اديهش تام مرحلا يف تام نم ليقو }ةالص فلأ نع هللا لوسر دجسم

 امو تيقاوملاو دجاسملاو عاقبلا كلت رظن ىلإ مكبولق اوقوشف الأ

 ولو .قيمع جف لك نم نوتأي فقوملا يف قلخلا عامتجا يف رظنلاو ،اهيف

 نولصاولا مكل هركذي ام متقشعل لوصولا ضرف مكيلع امزال نكي مل
 ءاملعلا نع ليق نإف ‘©سفنألا قشب الإ غولبلا حصي ال هنأل نورظانلا

 نوعجريو ةفرع موي يف ماع لك يف نوجحي تاضايرلاو رحسلا باحصأو

 جحلا متي ال لوقأ نكلو لوصولا يف انيش لوقأ الف مهتويب ىلإ مهموي يف

 يمرو مارحلا رعشملاب تيبملاو ةفرعب فوقولاو تيقاوملا نم مارحإلاب الإ

 افصلا نيب يعسلاو تيبلا ةرايزو قلحلاو حبذلاو رحنلا موي ةرمجلا
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 يتلا مايألا يف رامجلا يمرل اهب فوقولاو ىنم ىلإ عوجرلاو ةورملاو

 الف رخات نَمَو هلع مثإ الف نْيَسْوَي يف لَجعئ نمف » : لاق ىلاعت هللا اهركذ

 مكبر نم الضف اوغتنت نا حانج مُكنلَع سيل » : لاقو 0 ؤ'« هلع مثإ
 هذهب الإ جحلا متي الو .(") « اركذ ذَنشأ وأ » : ىلاعت هلوق ىلإ 0 ةيآلا
 . الفن وأ اضرف جحلا ناك نإ طورشلا

 هيف نأل رجشلا علقي الو همحل لكأي الو ديصلا لتقي ال مرحملاو
 ماعطإ هلقأو ةندب هرثكأ همكح يفو ؤمكنم لدع وذ هب مكحيو ءازجلا

 نإو ءيشب هسفن ىلع ناسنإلا مكحي الو رجشلاو ديصلا يف اذه نيكسم
 ربخي هنإف هب املاع وه ناكو هيلع امكحيل ملعلا لهأ نم دجي مل نإو ،هفرع

 نيد هيلعف ادحأ دجي مل نإو امهمكح زاج هيلع امكح نإف نيتقث نيلجر كلذب

 اذإ مرحملا ىلع اهنم بجت امم ريثكف مومدلا امأو ،كلذل اليبس دجو ىتم
 نأ ءرملا ىلع بجاولاو مد هيلع بجيف هنع يهن ام باكترا ىلع دمتعا

 .هينعي ام عيمجل ملعتي

 اورذحا سانلا اهيأ : دجسملا يف تايبألا أرقي يذلا لجرلا لاقف

 هنامز يف ىدامت جحلا هيلع بجو امل ءاربغلا وذ اهيف دصق يذلاك رومألا

 هب يصوت نأ كيلع مزال : هل لاقف هخيش لأسف هدي يف ام لقف هتيدات نع

 ةبحص يف جحلا ىلإ ليبسلا خيشلا دجو مث 0 نيدهاش كتيصو يف دهشتو

 ذخأف هدارأ نمو وه هعوجر ىلإ هريسم لوأ نم هلمحي نأو هناطلس
 ةزئاج نم اربغلا وذ لكاف همزل ام ةيدأتل هتبحص يف ءاربغلا اذ خيشلا

 فلاخو هقيرط يف هلداجو هب دتقي ملو مارحإلا عم هخيش فلاخو ناطلسلا

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٠٢ .

 ( ٢ ) ةرقبلا ةروس : ١٩٨ - ٢٠٠ .
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 ةقفن يف رصقو هراد ىلإ ءاربغلا وذ عجرف جحلا يف لادج ال هنأ هبر لوق

 .الهج دادزاف هتجوز

 جح نم نال موي لك هنيد يف دادزي روربملا جحلا ةمالع نمو

 ىلإ عجر نإف ،همأ هتدلو نم لثمك بنذ هيلع ال يقبو بونذلا هنع تطحنا
 يذ مكيخأ نع رابخألا تدرو ام اذهو ،هبونذ هل تديعأ هبر ىصعو هراد

 .راصبألا يلوأ اي اورظناف ءاربغلا

 ركذت ال قيفرلا اهيأ كلام نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :ءاربغلا وذ لاقف

 نا اونْيَبثق ابتب قيساق مُكَعاَج نإ اونمآ نيذلا اهيا اي » : ىلاعت هللا لوق

 :قيفرلا لاقف ؛ () ني نيميان مثلغف ام ىلع اوحبنصثف ةلاَهَجي اًموق اوُبيصئ

 انل حضتي ىتح ةجحلا انل نّيب نكلو هب قثن نمم كنع انل عفر ءاربغلا اذ اي

 دقف جحلا امأ :هل تلقف 0ناسللاب اهافش كنم هذخأنو ناهربلاو قحلا

 دجأ ملو جحلا رهشأ يلع تلخدف هتعبو ثرإ نم لام يلع ثدح ؛ينمزل

 مامإ ةبحصب ربعملا تدجو مث مهاردلا تبهذو قيرطلا يف نمأم الو ربعملا
 انيبن ربق انرزف ،مزاللا ضرفلا طاطحنال مهتبحصف ناطلسلا عم ")بهذملا

 مل هناطلسو يلع رايبأ ىمسملا تاقيملا نم خيشلا مرحأف جحلا رهشأ لبق

 نإ تلقق ،يردجلا ةيذأ اهيف ةكم نأب تملع انأو .ةدجب مايقلا هدارم مرحي

 يفوخو ‘نيرودجم هعم نمو خيشلاو ‘نيرهش هدعب جحلاو هل انعي ال البلا

 كلام ناطلسلاو ،مناق يل حصي ال يردجلا ةلعب تيلب نإ تيأرو تعمس امم

 .هنود نم ىلإ رظني ال هرما

 هيلع قلتغاف ةلعلا هذه هب تلزنف جحلا دصق يدج نأ يل يكح دقو

 ٦ : تارجحلا ةروس )١(
 . ناهبن يبأ نب رصان خيشلا دصقي هلعل (!)
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 ثكم يدجو ؤرهشأ ةتس يف ةعرسب مهجح نم اوعجر سانلاو مسوملا

 سانلا ىلع الك يقبو هدنع ام لقو هدي يف ام بهذف ةنسو رهشأ ةتس

 ةكرابملا ةعقبلا لصو املف جحلا ضرف همزل يبأ كلذكو 0نويدلا هيلعو

 جحلا موي يبأ تامو ‘ةفرع ىلإ اودصقو هباحصأ هوكرتف يردجلا هب لزن

 هباحصأ نم دحأ رضح الو لاومألا نم هدي يف ناك ام عيمج بهذف ةكم يف

 همزل نم رثألا يف تدجو ينأل ،هللا دنع ملاس هلعل نكلو ةجحب هيصويل

 هنإ ليقف جحلا ةضيرف يدؤي نأ لبق هقيرط يف تامو هتيدأتل دصقو جحلا

 ةلعلا هذهب هللا مهالب الاجر تيأر مث ذهدصقو هتين ىلع ضرفلا هنع طحني
 .مهنع دحأ جحي ملف جحلا لبق اوتامو مهباحصأ نم امناق اودجي ملو

 ةكم اندصقو ةعبرذلا تيقاوملا دحأ نم انمرحأ دق كربخأ انأو

 نم لالحإلاو جحلا دعب اذهف ةكمو ىنم نيب لادجلا يف كركذ امأو {ةرمعلل

 فيقوت ينم دارأو نورخأتم باحصأ هل لامجلاو ،مزاوللا يدأتو مارحإلا

 يباحصأ تربخأف قيرطلا ةبحصل هباحصأ ('ضوري هعم نمو خيشلا

 .لادجلا نم حص ام اذهف امالك ينم اولبقي ملف لامجلا رذعب

 ينأ ملعا ةجوزلل ةقفنلا يريصقتو نطولا ىلإ يعوجر لبق نمو

 قالطلاب اهل قطنأو قادصلا اهيطعأ نأ يدي يف ام ةلق نم ةأرملا تريخ

 مهبويع ءارقفلا يف ليق نكلو رذعت نأ تراتخاف ةقفنلا نم رذعلا نيبو
 امم انل قطنت نأ كنم بجاولاف قيفرلا اهيأ تنأو .ةحيبق مهلامعأو ةرهاظ

 عم انفعضو انرمأ ىلإ رظناف برلا دنع ةبرق كل نوكت ىتح بلقلا يلسي
 مهصخو هلضف نم هللا مهانغأ امم ءيشب انل مهسوفن تخس الو 4 ءاينغألا

 . رظني : ي أ ) ( ١
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 انيضر نكلو انيديأ يف ام ةلق نم انديع يف ىرايح انيقبف }هقلخ نود هب
 .ةدحاو ةعفد تركذ امك ال هقلخل جيردتلاب هللا هلعج امب

 سوبلمو عورزم نم ةكرحو ببسب هلعج قزرلا امأ :قيفرلا لاقف

 هل لسفلاو ‘ءيش هعبتي ءيش يشاوملاو رحبلاو ربلا رفس يف ةراجتو
 باودلاو ريطلا كلذكو .ةدحاو ةعقد دالوألا نوجرخيال ،دلو هعبتي دلو

 .ةدحاو ةمأ يف مهجرخأل ةدحاو ةعاس يف مهقلخ هللا دارأ ول &شوحولاو

 .اهرامث كاردإ يف تامولعم تاقوأ اهل راجشألاو ليخنلاو عرزلا كلذكو

 لجرلا ةصق يف ربتعاف ءالغلاب هنمو صخرلاب عابي هنم هعيب كلذكو

 سانلا رضحم يف امهرقف نم نبغلا امهبلق يف لخد امل نيحلاصلا ةأرملاو

 ماعطلا هيف لحأو مارحلا هتيب جح روهش هب حتتفا يذلا ديعلاو ةنيزلا موي

 كلت يف قرفت مهاردب نيملسملا نم دحأ ىصوأ دقف شمايصلا هيف مرحو
 انيلع معنأ يذلا هلل دمحلا الاقف مهارد ةتس ةأرملاو لجرلا يطعاف مويلا

 اكرتو امهديعل مهارد ةثالث اهنم ذخأف ،مهاردلا هذه يف انل كراب مهللا

 يف نيملسملا قوس ىلإ دصقو مهاردلا لجرلا ذخأف ارمأ اهيف اربديل يقابلا

 الجر نوركذي ةعامجلا عمسو دجسملا لخدف ليللا هيلع لبقأف هدلب ريغ

 ىلإ بحأ :مهل لاقف شهتلعب هوربخأف هئالب نع مهلأسف مهفارشأ نم اميقس

 هنطب ىلع ابكنم هآرف هيلع اولخدو تيبلا ىلإ هب اودصقف ؛ميقسلا رظن

 كل ناك نإ عفنلا ةعاس هذه :ميقسلا لاقف .هبصعو هرهظ ىلع فكنمو

 نأ ينافش نإ هلل ترذن دقو لاومألا نم ريثكب كضوعأ ينإف بيرغ اي ةليح

 مالسلا هيلع دمحم انيبن ربق روزنو مالسإلا ةجح يتجوزو انأ جحلا ريسا
 ةنوميملا ةعلطلاو ةكرابملا ةرغلاو ةبيطلا ةمسنلا اهيفو ةنيدملاب يذلا

 كيهانو رمعو ركب وبأو ربنملاو ربقلاو ةسدقملا حورلاو ةسيفنلا سفنلاو

٢٢٩٨٩



 يبنلا لاق 0 هؤازج فلأب وهف اهيف لمعي لمع لكف لينو الضفو افرش اذهب

 ."ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب ام":(ملسو هيلع هللا ىلص)

 نأ هللا كاربا نإ ارذن دز هل لاقف ميقسلا مالك نم بيرغلا بجعتف

 كيطعأ نأ هلل ترذن : ميقسل ا لاقف ،كتجوزو تنأ كجح هب ميقت امك ينيطعت

 ةقفنو انجح يف (')هازرن ام لثم ليبسلا ءانبأ نمو ريقف تنأو بيرغلا اهيأ

 لمعتل كيلإ اهب يتآ انأو ةجوز يدنع :بيرغلا لاقف انلهأ نم هلوعأ نم
 نم ذخأف امهعداوف امكتقفنو امكتوسك انيلعو اهب انتنا :هل لاقف ،ءاودلا

 ذخأو هفشك مث هرفصأ ذخأف ادعاصف نيتنثا نم رمثت يتلا لظنحلا رجش

 ىتح مايأ ةرشع يراجلا ءاملا يف هلعج مث ،سيك يف هلعجو هرذب هنم

 نم ذخاو اهرشق جرخأو ةيقن ةطنح مهردب ىرشو هيف ةرارم ال نوكي
 مث . اقيقد اذه يعنصا :هتجوزل لاقو . امهس لظنحلا نمو نيمهس ةطنحلا

 نمس هب ىرشو امهرد ذخأو ىفصملا لحنلا لسع هب ىرشو امهرد ذخأ

 احابص ءاودلا هل المعو هتجوزو وه لجرلا ىلإ دصقو هصقنو رقبلا

 نم عفني هنأل رزجلا بارش هل لمع هنإ ليقو }هتلع نم هللا هأربأف ءاسمو

 هعطقيو رزجلا ذخؤي ؛هلمع ةفصو هابلا يف ديزيو نيتيلكلاو رهظلا عجو

 تاليك ثالث رزجلا نم ةليك لك ىلع بصيو ردق يف هلعجيو مهاردلا لثم

 نيتليكلا يلع حرطتو ردقلا ىلإ هداع مث هافصو هلزنأ جضن اذإف ءاملا نم

 مث .ةوق هل ريصي ىتح ران هتحت دقويو ‘لسعلا نم ةليك رزجلا ءام نم

 مايأ ةعبس فيصلا يف هكرتتو ةوب زوجو سابسبلا نم ءيش هيف لعجي

 هيلع مواد ا ذإ هنأ ءابطألا ضعب معزو اموي رشع ةعبرأ ءاتشلا يفو

 . ءاود ىلإ هدنع جاتحي الف ناسنإلا

 ( ١ ) ١ هجاتحت : ي .

٣٤٠ 



 هنم دجوف كحاكنل ةوق هيفو كؤربل ءاود كل تعنص : بيرغلا لاقف

 نسحأ نم هتجوزو وه امهاسكف ريسملا بيرقلا دارأف .هل لاق امك رمألا

 .امهاعيشف شاعملا بيطأ نم امهدازل امهاطعأو سانلا سابل

 مايألا متاخ هللا هلعج يذلا رهزذلا رونلاو ربكألا ديعلا امهيلإ لبقأو

 عيمج يف مهل اديع مويلا هذه مالسالا (لهأ اوذختاف رشعلا نم تامولعملا

 عم اجرخق لاعبو برشو لكأو ةنيزو ةوهز مايا اهنأو 0نادلبلاو راصمألا
 .نزحلا امهنع هللا لازأو حرفلا امهبلق يف لخدو نابجلا ىلإ سانلا

 رفسلا ىلإ دمعف ؛هتلع نم هللا هأربأ يذلا ميقسلا ةصق ىلإ انعجر

 ةعبرألا تيقاوملا دحأ الصو املف اهعامج نع ربصي ملو هتجوزو وه

 مث ،‘ثفرلا نعو اهنطو نع عنتماو ايبلو ايلصو امرحأو انضوتو الستغا

 نيعبس امهنم دحاو لك ذخأو مارحلا رعشملاب اتابو ةفرعب سانلا عم افقو

 تايصح عبسب مهنم دحاو لك ةبقعلا ةرمج ايمرو ىنمب ابحطصاو ةاصح
 اقلح مث ،اهالعأ نم اهيمر زوجي الو يداولا ليسم نم رامجلا ةامسملا

 لجرلا حكنف ديعلا ةالص ليلخلا دجسمب ايلصو امهمارحإ نم الحأو احبذو

 اراز املف ةضيرفلا ةرايز يهو تيبلا ةرايز ىلإ لجرلا دصق مث ،هتجوز

 اتابف ىنم تيبم ىلإ اعجر طاوشأ ةعبس ةورملاو افصلا نيب ايعسو

 ةرمجلا سمشلا لاوز دعب امهيمر لوأ ثالثلا رامجلا ايمرو ابحطصاو

 ةبقعلا ةرمج مث تايصح عبسب ةيبرغلا ةرمجلا مث تايصح عبسب ةيقرشلا
 ۔ىلوذلاك يمرلا يف المع ثلاثلا مويلاو يناتلا مويلا يفو ،تايصح عبسب

 امهيلع بجوأف كلذ نع الاأسف ‘هجح دسف روزي نأ لبق حكن نم نأ اعمسو

 ىلإ يدؤي ةبراقم جحلا يف اهبراقي ال نأ امهل اونسحتساو ‘جحلا ةداعإ
 ۔\۔

 )١( لصألا يف تسيل .

٣٤٢١ 



 ىلع امهل ةبوقعو ءازج لبقملا ماعلا يف اجحي ىتح اماقاف ؤامهجح ضقن
 .ةلأسملا هذه يف نيملسملا لوق رثكأ

 جحلاب امرحأو لوحلا امهيلع لاح ىتح تيبلا نيرواجم افقو مت

 اعجر مث رومألا عيمج يف نوملسملا هب مهل اولاق امب امهجح يف المعو

 يف هلوعي نم ىلعو امهسفنأ ىلع امرغ ام عيمج ابسحو امهنطو ىلإ

 ىلإ هدهعب ىفوأو ،مهرد فالآ ةعبرا باسحلا عمتجاف نيتنسلا نيتاه

 .هدنع نم اهذخأف مهرد فالآ ةعبرأ هاطعأف ءاودلا هل عنص يذلا هبحاص

 .ةفعاضم فاعضأ تمن ىتح اهب رجتاو ،ءاينغألا لزانم يف هللا هلزنأو

 : ءارمألاو كولملا عم ةريسلا نسح

 عم ىقبي الو اكوربم سيل ءاينغألاو ءارمألا نم ءاطعلا ةرثك امأو

 امك هلوق اولبقو كولملا هيلإ ترظن نم ةنسحلا ةلزنملا نكلو ‘هبحاص

 لاملا نم ءيشب هعفني ملو هناسلج عم كلملا هيلإ رظن لجر نع انل يكح
 هلهأ اوعاج سانلا نم دحأ ىلع كلملا بضغ املكف ‘سانلا هيلإ ترظن مث

 هتلبقتساف ‘هنع ىفعف هوفع يف كلملا عم هل ىعسو ‘هيلإ روظنملل ةيدهب

 نكي ملو .ءارزولاو ءاينغألا ةلزنم يف هولزنأو هومظعو هومركو سانلا

 ملو ملظب دعاسي ملو ةمعنو ةزع يف هنامز يف شاعف ايندلا ءانبأ نم وه

 تاروع ىلإو ؤلزانملا نسح ىلإ هللا هقفو نمل ىبوطف مكحل ادحأ ربجي
 . لئاقلا لوق عمسي الو 0 لناق مهتارثعلو ‘رتاس نيملسملا

 ىوري :يل لاقف جحلا لئاضف نع انربخأ :هبحاصل ءاربغلا وذ لاق
 هتيب نم جرخ لجر اميأ " : لاق هنأ (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نع
 امك هندب نم بونذلا ترثانت امدق عضوو امدق عفر املكف ارمتعم اجاح

٣٤٢ 



 ةكنالملا هتحفاص مالسلاب ينحفاصو ةنيدملا درو اذإو رجشلا قرو رثانتي

 سبل اذإو ،بونذلا نم هللا هرهط لستغاو ةفيلحلا اذ درو اذإو شمالسسلاب
 برلا هباجأ كيبل مهللا كيبل لاق اذإو ‘تانسحلا هل هللا ددج نيديدج نيبوث

 نيب ىعسو فاطو ةكم لخد اذإو ‘كيلإ رظناو كمالك عمسا كيدعسو كيبل
 تاوصخلا تخاصو تافرع ىتأ اذإو ‘تاريخلا هل هللا لصاو ةورملاو افصلا

 ناكسو يتكنالم اي لوقي تاومس عبس ةكنالم مهب هللا ىهاب تاجاحلاب
 اثعش قيحس داوو قيمع جف لك نم ينوتأ يدابع نورت امأ يتاوامس
 نبهأل يمركو يلالجو يتزعوف نادبألا اوبعتأو لاومألا اوقفنأ دق اربغ
 اومر اذإف ،مهتاهمأ مهتدلو مويك بونذلا نم مهنجرخألو مهنسحمل مهايسم
 اوعجرا شرعلا تحت نم ,دانم ىدان تيبلا اوأرو سؤؤرلا اوقلحو رامجلا

 نم " : (ملسو هيلع هللا ىلص) لاقو 0 " لمعلا اوفنأتساو مكل روفغم
 ىلإ رمتعملاو جاحلا رجأ هل ىرجأ تام وأ ارمتعم وأ اجاح هتيب نم جرخ
 هل ليقو بساحي ملو ضرعي مل نيمرحلا دحأ يف تام نمو .ةمايقلا موي
 . " ةنجلا الإ ءازج اهل سيل ةروربم ةجحو ةنجلا لخدا

 امو ايندلا نم ريخ ةروربملا ةجحلا " : (ملسو هيلع هللا ىلص) لاقو

 زع هللا دفو رامعلاو جاجحلا " : (ملسو هيلع هللا ىلص) لاقو ؛ " اهيف

 هوعد نإو 0 مهل رفغ هورفغتسا نإو 0 مهاطعأ هولاس نإ 0 هراوزو لجو

 : (ملسو هيلع هللا ىلص) لاقو ؛ "" اوعفش اوعفش نإو . مهل باجتسا

 ` . " جاحلا هل رفغتسا نملو جاحلل رفغا مهللا "

 نم اوجني يكل ةينامثلا ءاضعألا نم ملسملا زرتحيو : رثألا نمو

 نالجرلاو ناديلاو ناسللاو بلقلا يهو .ةيلاعلا ةنجلاب زوفيو .شةيواهلا
 كلهي يذلا وضعلا وهف ناسللا امأ 0نانذألاو نانيعلاو جرفلاو نطبلاو

٢٤٢٢



 كلاهتلا يف هيقليو نارينلا يف رخنملا ىلع هبحاص بكيو ناسنإلا

 ىدهلا يبن هنم رذح دقو ،ناسحلا روحلاو نانجلا نم هدعبيو نارسخلاو

 هذه نمف ىدس نانسألاو نيتفشلا هل قلخي ملو ىدرلا فيس هنا ربخأو
 هللا ركذ يف هلمعتسي نأ هيلع بجيف ةليلج هلاوهأو ةريثك هتافآف هتلاح

 نآرقلا ةوالتو ةمعنلا ركشو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ىلاعت

 نع هظفحيو امهراشعم رشعب نايتإلاو امهب مايقلا نع رصقي رمعلا نإف
 لصأ يه ةثالثلا هذهو ،ةمومذملا تافصلا عيمجو ةميمنلاو ةبيغلاو بذكلا

 نوعرولاو نوضرافلا ءاهقفلا ناكو تاقبوملا رئابكلا تاهمأو 0‘تاكلهملا

 اهنولمعتسيو ةمومذملا لاصخلا هذه نع مهتنسلأ نوظفحي نوضاحتملا
 نإ لتاو مه ام ليلق نكل مهاميسو مهتمالع هذهف ةدومحملا لالخلا يف

 . () « مهاَوجت نيم ريثك يف ريخ ال » : تنش

 كلم وهو هلك مسجلا حلص حلص اذإ يذلا وضعلا وه بلقلا امأو

 ماقتسا اذإو تلام لام امهمف اهمامزو اهمكاحو اهنامرهقو ءاضعألا
 بيرلاو كشلا ريثك بلقتلا عيرس ءاضعذألا ىلع هطلست عم وهو تماقتسا

 بجي نكل لامدنا هل سيل هحرجو لاضع هؤاودف هتلزنمو هتلاح هذه نمف
 توكلم يف هب لوجيو تاقولخملا يف ركفتلا يف هلمعتسي نأ لقاعلا ىلع
 رئاس هب صلخيو تادابعلا عيمج لعف هب يونيو تاومسلاو ضرألا
 كشلاو ءايرلا هنم جرخيو تاحلاصلا لامعألا يف همدختسيو تاعاطلا

 تافصلا عيمجو ربكلاو ةعيدخلاو ركملاو ةنايخلاو شغلاو دسحلاو
 . ةمومذملا

 هتاضرم بلطو هللا ةعاط يف اهلمعتسي نأ هيلع بجيف ناديلا امأو

 )١( ءاسنلا ةروس : ١١٤ .

٣٤٤ 



 ام ذإ يصاعملا رناس ىلع امهب نيعتسي الو قرسي الو ادحأ امهب لتقي الو
 بحاص لوقب كيهانو ‘ يفخ امإو يلج امإ ، ببس اهيف اهلو الإ ةيصعم

 . ( ناينزت ناديلا ) : نآرقلا

 هتدابعو هللا ةعاط يف امهلمعتسي نأ هيلع بجيف نالجرلا امأو

 اداهج ناك نإو .دهاشملاو ءاملعلاو تابرقلا ةرايزو دجاسملا ىلإ يشملاو

 الو ةيصعم الو دحأ ررض يف امهب يشمي الو فحزلا نم امهب رفي الف

 .ارتخبت امهب ضرألا برضي

 جرخأو لضافألا ىدرأو لئاوألا كلهأ يذلا وضعلا وهف نطبلا امأو

 كلهي هبو . لقاعلا ىتؤي هتهج نمف لضافلا ناكملا نم رشبلا ابأ مدآ

 ةلقو عوجلا هدوعيو تاهبشلا الو مارحلا هيف لخدي الإ هيلع بجيف لهاجلا

 معطملا ةبيطب ذإ إمراكملا جرد يقتريو مئاهبلا ملاع نع لقتني يكل لكالا
 نأ كيبني ام بقبقلا ثيدح يف كلامأ !ايلعلا ةجردلا كردتو ءاعدلا باجتسي

 .بطعلا ببس نطبلا

 يدرملا وضعلا وهف لطابلا قهزو قحلا ءاج نإ لاق جرفلا امأو
 نأ هيلع بجيف ماغطلاو عاعرلاب ماركلا لضافألا قحلملاو مانألا رثكأل

 نوداعلا مه كنلواف كلذ ءارو ىغتبا نمو هتمأو هتجوز نم الإ هظفحي
 ءاج امك عاطتسا ام سانلا نيعأ نع هظفحيلو نودعبم هللا نم مه نيذلا

 .نيملسملا نم ءرملا دعيو نيدلا رطش لصحي هظفحب هنأل ليزنتلا يف

 ال اميف امهلغشي الو هل لحيال ام ىلإ امهب رظني الف نانيعلا امأو

 نم هيلع بجي امو هلوسر ةنسو هللا باتك ةءارق يف امهلمعتسيو لمجي
 . هضورف

٣٤٥



 نم كلذ ريغو بذكلاو وهللاو وغللا ىلإ امهب عمسي الف نانذألا امأو

 ةءارقو ركذلا ىلإ ءاغصإلا يف امهلمعتسيلو تامومذملا تافصلا عيمج

 نكلو هدمحب حبسي الإ عيش نم ام ذإ تاقولخملا تاوصأ عامتساو نآرقلا

 .مهحيبست نوهقفت ال

 دعب نكيلف هضنارف ءادأ دعب ةينامثلا هذه هريغو جاحلل تلصح اذإف

 هلمعب دحأ وجني ال هنأ ملعيلو هلمع ىلع ال هللا ةمحر ىلع هدامتعا كلذ

 لبق نمم وهف لاصخلا هذه هل تأيهت اذإف هب مالسلا هيلع يبنلا ربخأ امك

 ههجوب ايندلا ىلع لبقأو هجح نم عجر نإف هبنذ رفغو هيعس حجنو هجح
 نيرساخلا نم وهف هب هانرمأ ام ريغ يف ةينامثلا ءاضعألا لمعتساو

 ذوعن ءانعلاو ءاقشلاو بعتلا مهرفس نم مهظح نيذلا نيدورطملا نيدعبملا

 نأ هب هانرمأ ام لمعتسي نأ هلك اذه دعب هيلع بجي نكل ،نالذخلا نم هللاب

 اَي لق » : ميظعلا هللا لاق \ءيش لك تعسو يتلا هللا ةمحر نم سنيي ال

 ال ةللا نإ » : اضيأ لاقو .ةيآلا ( مهيلا ىلع اوفرنسا نيذلا يدابع
 انل رفغا انبر 6(") « ُءاتشَي نمل كيذ نوئ ام رفغيو هب كرنثُي نا رفغت
 (")...انناوخإلو

 كلملا ةنبا ىلع عقو امك هيلع اهنم ةفاخم اهدوهن رظني نأ هدارم

 امهيلإ سمللاب اهبلق ركذت قبنلا ('"بوشك اهدوهنل ةمالع تأر امل
 يذلاب حوبت نأ تردق الو اديدش انزح تنزحف اهمسجل مضلاو ةبعالملاو

 اهيلع تلخد مث اهيدلاو ىلع نزحلاو مهلا لخدف اهنابآ ىلع اهبلق يف

 ( ١ ) رمزلا ةروس : ٥٣ .

 ( ٢ ) ءاسنلا ةروس : ٤٨ .

 (٣) دوجوملا طوطخملا نم ةحفص صقن .

 )٤( ةرمثلا يه : بوشلا .

٢٤٢٦ 



 مث اهيلع تردق الف اهرس فشكتل اهمالك يف جيردتلاب اهتذخأو اهتمع
 اهرمأ تفرعف اهدوهن يف ةمالع تأرف اهسأر ىلإ اهصيمق اهل تعفر

 يف اهمع نبا اهدلاو اهجوزف اهاخأ كلذب تربخأ مث اهرس اهل تفشكو

 نم اهبلقب ام لازو ةشاشبلاو حرفلا اهيلإ لبقاف اهيلع لخدف ةعاس

 اهل اريقف ذخأ اهيدهن ةمالع هتنبا ىأر نيح حلاصلا لجرلا اذهو ؤةشاسنفلا

 يذلا لجرلا ةصق نع ةفاخم اهدعس ةعاس يف اهب هجوزو دوهش رضحأو

 صولخ نع هتجوز دلاولا لأسف هتنبا صولخ نع هلأسي ةقثلا لجرلا هءاج
 ةقثلا اهجوزف .اهتعاس نم تصلخو ءاسنلا غلبم تغلب اهنأ هتربخأف هتنبا

 مدلا اهعجاري مل اهيبأل تلاقو اهجيوزنتب ةنبالا تملعف هدلب لهأ نم لجرب

 جيوزتلا مامت ىلع نودقاعلاو نوجوزنتملاو ءايلوألا اومزعف غولبلا دعب
 .هل لحت ال اهنأ يارلا لهأ مهوتفأو

 لطبف هيلع ىلعي الو ولعي قحلا نكلو قحلا اوفلاخو اورصأف

 ضيح ثالث ضيحت نأ الإ جيوزتلا اهل لحي ال هنأل حافسلاب جيوزتلا

 نم جورخلا نع كتجوز عنما هتنبا جوزل لاق حلاصلا لجرلا اذهو غولبلاب

 نلبقأ يتلا ةأرملاك اهيلع افوخ ؤيلزنم يف نيعلا ريرق تنأ نكو ؤيتيب

 مث قيرطلا يف اهب نجرخف اهجوز تيب ىلإ اهنلمحيل اهيبأ عم ءاسنلا اهيلإ
 نيتأرما ءاسنلا ةبحص يف لسرأف اهذخذأل ةليح ةقسفلا نم لجر لمع

 ةأرملل ضرعتتل ىرخألاو سورعلا لثم للحلاو يلحلاب ةنيزتم نهادحأ

 ةفوفزملا ةارملا مادق اهسفن تجرد سورعلاب تهبشت يتلاف ةفوفزملا

 تجرخف اهدوقت تلعجو اهديب ءاسنلا نع ةفوفزملا ةأرملا رجت ىرخألاو

 تلاقو ةيظال جرسلاو هتيب يف اهتلخدأو قسافلا تيب برقب ءاسنلا نع اهب
 هتليلب اهيلع لخدو هتيب يف ءاسنلا ةرثك هدارم سيل كجوز اذه اهل

٢٤٧٧



 ةأرملا نهدنع نأل اهب نرعشي مل ءاسنلاو قسافلا تيب يف تحبصأف

 لجرلا لخدو تيبلا ءاسنلا نلخدف سرعملا تيب ىلإ اهنلمحي ةنيزتملا
 عجرف .اهفرعي الئل هتيب نع ةأرملا تبهذ حابصلا حبصا املف اهيلع

 هوربخأف اهناريج اهنع لأسف ةأرملا دجي ملف دجسملا نم هتيب ىلإ سرعملا
 اهنأل تيبلا تلهذ اهلعل هبلق يف لاقف قسافلا نالف تيب يف كتجوز نأ
 :قسافلا لاقف ةأرملا نع هلأسو قسافلا تيب ىلإ دصقف رادلا يف ةبيرغ

 تدرف اهيلع ملسو اهجوز اهيلإ لبقأف اهتصق فرعأ ال و تيبلا يف اهتيأر
 .باجح ءارو نم مالسلا هيلع

 ينإو كعم يل ةجاح ال :هل تلاقف .انتيب ىلإ يضهنا :اهل لاقف
 رفغتسا :هل تلاقف ،كلعب انأ :اهل لاقف ،لاجرلا فرعأ ال ةبيرغ ةأرما

 الو ةيصعم ريغ نم رفغتسا فيك :لاقف ‘لقعلا حيحص تنك نإ كالوم

 ءاسن ىلع ملكتي ال كلثم :هل تلاقف . لاجرلا تيب يف فوقو ىلإ جاتحي
 . لاقملا اذهب لاجرلا

 تلاقف إةليللا كتحكنو كيلو دنع نم كتذخأو كجوز انأ : اهل لاقف
 يبحصا :قسافلا هل لاقف 6نيباذكلا نيرتفملا نم نكت ال كل اقحسو ابت :هل

 هتيب نم تجرخف ‘لانملا قوذل لاتحم لجر الإ انأ امو هتيب ىلإ كلجر

 .اهيلع عقو امب هتربخأو اهيلو راد ىلإ تدصقو

 لعجو هتنبا ىلع حلاصلا لجرلا اذه زرتحا ةصقلا هذه لبق نمف

 اذه :هتنبال لاقو ؤهتيب يف اهيلع لخدي نأ هرمأف اعيطم اريقف اجوز اهل

 ءاسنلا تقلخ امو ‘ةكرح هل الو لسافغلا هبلقي تيملاك هعم ينوكف كجوز

 ةلق نم كيلع فاخأو ةوسكلاو ةمعطألا لامعألو لسنللو حاكنلل الإ

٢٣٤٨



 عم تام ءاسنلا نم آريثك نأل توملا ررض نم ضاضتفالا عم ةعواطملا

 . نيكملا رارقلا كلذ يف ندبلا رهن قرعو اهب لوخدلا

 اغلاب الجر هتنبا جوز يذلا لجرلا ةصق نع هزارتحا حلاصلا اذهف
 .اهيبأ ىلإ نوفلخي سانلا ءاجف اهب هضاضتفا نم تتامو اهيلع لخدف

 ،ركب يتنبا :دلاولا لاقو ،بيث كتنبا لجرلا لاقف ،لجرلا ةنبالا دلاو ىكشف
 ايبص اهتجوز :لاقف 0؟ اذه لبق الجر اهتجوز له :ةنبالا يبأل مكاحلا لاقف

 عجرف اهيلع تلخد :يبصلا لاقو ‘يبصلاب مكاحلا ىعدف ،اهيلع لخدي ملو
 . قادصلا فصن الإ عيش هل سيل ةنبالا دلاو

 يق انيلع لخدي اقيدص لعجت ال هتنبا جوزل حلاصلا لجرلا لاق مث
 هتيب ىلإ ملاعلا اهذخأف هتنبا ةمألا ملاع جوز يذلا لجرلا لثمك ةفاخم انتيب

 هل تدلوو مداخلا نم ةأرملا تلمحف هتيبل زراح مداخ هل ناكو اهنع رفاسو

 . ةيجنز ةنبا

 عاجش ةقث لجر مهدنع ءاجف ةنبا هدنع لجر :ىرخأ ةصق يفو

 نيرورسم نيرشبتسم نيحرف هنبا اوجوزف ،هنبال اهديري هتريشع يف ريمأ
 تملعف ليللاو راهنلاب دارأ نم هيلع لخدي ميهت هنأ هنباب اوملعي ملو هتبرقب

 تلحتو مهيلإ اهسفن تلامف ؤ‘هيلع نولخدي الاجر تأرو هتمهتب ةأرملا

 نإف .ةدرمتملا بولق تفطعتساو ،ةوهزلا ىلإ تجرخو يلحلاو ةنيزلاب

 . اهحبق مهل رهظو اهب اوعمط اهبويع سانلل تفشك

 ةرايز ىلإ كتبحص يف الإ يتنبا ذخأت ال : حلاصلا لجرلا لاق مث

 يذلا لجرلاك ،©قيرطلا يف اهب رجفي نأ يركملا نم اهيلع هرذحو كلهأ

 يفايفلا يف اهب دصقف اهدلاو ةرايز تدارأ نيح هتجوز ىلع رامح ىراك

 . اهب لعفف رافقلاو

٢٤٢٩



 هنم عقي نأ افوخ تيبلا يف مدخلا برق نع كرذحأ :هل لاق مث

 مداخلا لعفق همدخ نع هتيب يف هبرقو اقبآ امداخ ىرش يذلا ريمألاك

 همداخ دجو رخآ ريمأو ،مداخلاب اهيبش ادلو تتأو ريمذلا ماحرأ نم ةأرماب

 .هلتقف ريمخلا مأ قوف همداخ دجو رخآ ريمأو !هلتقف ريمألا ةيرس عماجي

 ىلع ةوشر همداخ ذخأ رخآ ريمأو ؤهنباب رجفي همداخ دجو رخآ ريمأو
 هسفن فرعو ةأرما جوزت ملاعو ‘هولتقف هالوم ىلع اولخدف هالوم نصح

 لخدي ملو ةيراج ىرش رخآ ملاعو ‘امالغ هل تدلوف اهيلع لخدي مل هنأ

 لوقاف مدخلل زئاج ءارشلا نإ تلق نإو ،اهب هيبش دلوب تءاجف اهيلع
 . مهبرقو مهئارش نم ىلوأ ةمالسلا

 نأ امك ؤملع ىلإ جاتحي هنأل ؛درلاو قالطلا ةملك نع هرذح مث

 لخدو اهيلو ةرضحو اهترضحب اهدر مث ايعجر اقالط هتجوز قلط الجر

 نيدهاش اهل رضحي مل هنآل الماك قادصلا اهل بجوو هيلع تمرحف اهيلع
 . نيلدع

 .ادلو هل تدلوو ترقتساو اهجوز عم حلاصلا ةنبا تنكسف :لاق

 لجرلا ةصق نع هنم فناخ نايدألاو بادآلا هدج هملعو دلولا عرعرتق

 ادالوأ هتجوز هل تلسنف اباذك قفانم اصل اقساف الجر هتنبا جوز يذلا

 يف شاعف ؤ‘فيعضلا مالكلاب هومتشو هوقرسف مهدج ةرايز ىلإ اولبقأو
 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ‘نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‘نيمدانلا نم هنامز

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيمألا ىفطصملا دمحم

٣٥٠



 : رشع سداسلا ركذلا

 ريغو ىغبق كلملا بلط يذلا لجرلا ركذ هيف
 كولملا رمأ ريبدتل ةصق هيفو . هنع هللا هعزنو

 ءارمألا عنادخل ةصق هيفو . نيمصخلا نيب ميكحتلاو

 . () ةنوخلاو ءانمألا ءارزولا لوخد رابتعاو

 . هعوقو لبق رمألا يف ملكت يذلا ةصق هيفو

 ايؤرلا ريسافت نم هيفو

 يف كلملا نم انيش بلط لجر نع يبحاص ينربخأ :ءاربغلا وذ لاق
 هتريىشعو هسفن حلصق ‘هرصع يف يأرلاو كلملا لهأ فعض نم هنامز

 ايحأو ًاجالفأ مدخ مث ،اهرك ال اعوط مهسفنأ ىلع هومدقف همصخو هراجو

 اهنم معطأو معنلا كلت نم هللا هلوخف .اقباس هللا اهتامأ دق اضورأ اهب

 ىلع هبولطم هل قفوو هقلخ نويع يف هللا همظعف .مدعلا باحصأو فيضلا

 باقرلا كلم امل باجعإلاو ءايرلا هيف لخدو هسفنب بجعاف هنادعا

 ملظو بابلألا يلوأ ىفنو باتكلا فلاخو باحصألاو سوؤرلا هل تعضخو

 لجر هنامز يف ناكو ،مولظملا ىلع ملاظلا ىوقو داسفلا لهأ برقو دابعلا

 رضحمب متشلاب هيلع ريمألا دمعف داشرلا لهأو نايبصلا ملعي داهزلا نم
 عرضتق ،دانعلاو داسفلاو ملظلا اهتبحم ةدرمتم ةأرما ببسب همرغو دابعلا

 ءاعدلا لوقي مانملاو ةظقيلا نيب افتاه عمسو ءاعدلاب ىلاعت هللا ىلإ دهازلا

 ىلع مهلك سانلا هب نوعديو ‘مولعم تقو هل نكلو مولظملل هللا هباجتسا
 ىأر اذه دعبف .مومعلا لك يف مومهلاو ءالبلا هب لزن مث موشغلا كلملا اذه

 )١() ءانوخلا : لصألا يف .

٢٣٥١ 



 اراد نكت مل اهنأكو اهلك ريمألا راد يف دهنا اميظع البج همانم يف دباعلا

 . هايؤر نع دباعلا لأسف 6لاومألاو تويبلا نم ةيواخ

 موق يف رهظف مهيلع هللا بضغ لزنيس هرادو كلملا نإ هل ليقف
 دنع هبلق لامف ،مهنيب افصنم نوكي نأ كلملا نم اودارأو فالتخالا كلملا

 مزعف ،مهملظو مهداسف ىلع كلملا مهناعأو اوغطو اودرمتو اوهاتف ةقسفلا

 ريغو مهرابآو مهجالفا كدو مهدجاسمو مهتويب مدهف نيقحملا ملظل كلملا
 ديدش سأب يلوأ موقب هيلع اوناعتساف ،دالبلا نم مهافنو مهليخنو مهضرأ

 رهظف نيربدم لاتقلا نع اولو مث ‘هباحصأ اولتقف ميظع شيجب اوءاجف
 مظعملا كلملا عم لجر لصو مث ،نيطالسلا راصمأ يف فعضلاب مهرمأ

 كلملا ىلع يلوخدل :لجرلا لاقف ‘هيلإ هوعدي الجر كلملا هيلإ لسراف

 باجح هنيبو ينيب نوكي الو باوبألا ةحتفم يل نوكي نأ :اهلوأ طورش
 مالكلاب لوسرلا عجرف ‘باحصألا نم دحأ ىلإرظني ال باطخلل يقطن دنعو

 كلملا ماقف ‘كلملا ىلع لخدف باوجلاب لجرلا ىلإ عجرف كلملا كلذب ربخأو

 . رابخألا نع هلأسو لجرلا ةحفاصم ىلإ ىشمو

 هذهف رارسألا كدارم ناك نإ رارشألا انسلجم نع عقرا :هل لاقف
 عيمج نم راصمألا كلام ىلع لخد دق دانجألا نم دحأ نع كيبنت ةصق

 نولكاي امك لكأت هللا قلخ نم قلخ تنأ ،كلملا اهيأ ملعا : هل لاقف .راطقألا

 امك تومتف بيرق نعو نوماني امك مانتو نوبرشي ام لثم برشتو

 لوقل عمست امأ ‘نيمصتخملاو نيقيرفلا نيب مكحت ال كارأ يلام ،نوتومي

 تغب نإق امهنيب اوخلصاق اولتتقا نينمؤملا نم نائقئاط نإو » : هللا
 . () هلا رمأ ىلإ عيفث ىتح يغبت يتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ

 )١( تارجحلا ةروس : ٩١

٢ ٢٣٥ 



 يف ةدنافلا امف ةريثك موقو ةليزج لاومأ ىلإ جاتحي اذه :كلملا لاقف

 ريغ يف الاومأ قفنت كارأ :كلملل يرابخألا لاقف شاهيف عفن ال يتلا رادلا

 اهباوبأ نم لخدت ىتح اهلافقأ كل حتفأ اهب تنج يتلا ةوعدلا هذهو اهلحم

 اكص الوأ بتكاف ،اهرضل كعفرب اهعفن كل رهظيو اهناهرب كل حضتيو

 لكو لنابقلا ءارمأ عيمج كيلإ اوبدني نأ ىرقلاو نئادملا يف مهتيلو نيذلل
 هيلإ ءاجو هتالو ىلإ كلملا بتكف امهل ثلاث ال بحاص هعم ريمأ

 ربد مث ڵثبحاص فلأ مهعمو ريمأ فلأ مهددع عمتجاف نيعرسم نوروكذملا

 مكحلا ىلإ هب اوتأيل يصاعلا ملاظلا كلملا ىلإ ءارمألا باحصأ كلملا

 هومصخيل مهيلع ىصع نإو هملظ ىلع هناعأ نمو وه فيرشلا عرشلاو

 :مهيلإ هعييشت عم مهل لاق مث ‘كلملا راصمأ نم هباحصأو وه هوفني وأ
 .مكءارمأ تلتق يرمأ نع متنبج ناف

 ةملظلا مامإ دنع مهريس يف اودصقو .ةعاطلاو عمسلا : هل اولاقف

 مهجالفأ نم ءام اوبرش الو هماعط نم نيش اولكأي ملف هراد اولصو ىتح

 مكءامصخ ذخأنلو هعم اولصيل هباحصأو وه هدارأ هنأ كلملا لوقب هوربخأف

 انعجر نإ كلملا نأل ؛مكلاتق ىلع انمزع الإو انرمأ متعطأ نإ انتبحص يف

 نع اونبج مالكلا ةملظلا اوعمس املف :لاق ،انعارمأ لتقي ةجح ريغب مكنع

 كلملا عم اورضحو هوبحاصق كلملا ةعاط ىلع مهيأر عمتجاف لاتقلا

 رهش نم مايألا ةعماج يف مادخلاو ركاسصعلاو ماكحلاو ءاملعلا ىلإ لسرأف

 نأ كترمأ يضاقلا اهيأ تنأو اودهشتل مكترضحأ :كلملا مهل لاقف مارحلا

 لاقف ؤهللا عم كعسي امب مهنيب مكحاف نيمصخلا نيقيرفلا ءالؤه نيب مكحت

 ىلإ هرظنب لبقاف هيبن ناسل ىلع هباتك يف هللا لزنأ امب مكحأس :مكاحلا

 .هتداهش انل يتأيو هتوعد انل رهظي قح هل ناك نم :مهل لاقو ‘نيمصخلا
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 ريمألا نم كيلإ وكشأ يضاقلا اهيأ عمسا :لاقو نيمولظملا نم دحأ ملكتف

 فالتنالاو حلصلا اننيب حصو فالتخاو رجاشت اننيب ىأر امل نالف نب نالف

 اندجاسمو انتويب مدهف مونلاب سانلا ةلفغ يف انتويب يف انيلع مجهف

 .انراد نم اندرط مت انضورأو انليخنو انرابآو انجالفاو انلاومأ برخو

 ىلإ اندصقو مهقرف ىدحإ نم انوعياشف نيملسملا نم ةبصعلا ديرن اندصقف

 املف ءاهب ميقنو انراد ىلإ لوصولا الإ ائيش اندارم ال اباتك هيلإ انبتكو انراد

 همهسب انيلإ ىمرو هشيجب انيلإ لبقأو هلمانأ ىلع ضع باتكلا هيلإ لصو

 ىلعو ‘نيربدم اولو مث ماحدزالا هنيبو اننيب حصو لاتقلا ىلإ اندمعف

 ىلإ نيتناملا ىلإ نينتالا نم مهديرت امب اندنع دوهشلاو ،نيبوبكم مهنوطب
 دوهشلا ىلإ يضاقلا لبقأف ‘كلامشو كنيمي نع نورضاح مهو فلألا

 . اودهشف مهلأسو

 ىلعو هللا ىلع كنم ةأرجلا هذه فيك : ةملظلا ريمأل يضاقلا لاقف

 الإ مهتذخأ امو لاتقلاو ملظلاب اوأدتبا دق ءالؤه : هل ابيجم لاقف ؛هقلخ

 الوأ اوأدتبا نإو :يضاقلا هل لاقف ،لاومألاو لاجرلا ىلع مهتأرج ببسب

 اوخلصاف » : كبر لاق امك ادوهع كلذ يف تثكنو حلصلا مكنيب حصو

 ىلإ يفت ىئح يغبت يتلا اولتاقف ىرخآلا ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب
 ام عيمج مرغب كدعاس نمو كعبات نمو كيلع تمكح دقو .() هلا رمأ

 انمومد يف لوقت ام :ةملظلا ريمأ لاقف ليلجو قيقد نم مهيلع هتبهذأ

 متنأو رده يهو ليبس اهيف مكل ال :يضاقلا لاقف 0؟ تبهذ يذلا انلاجرو

 امب اموقي نأ نيتقث نيلجر يضاقلا رمأ مث ‘نوملاظلا نودتعملا نوأدتبملا

 . افلأ نيرشع و فلأ يتنام مهباسح يف غلبف نيمولظملا ىلع بهذ

 )١( تارجحلا ةروس : ٩ .

٣٥٤٤ 



 نع اوزجعف مهقوقح مكءعامصخ اوطعأ :ةملظلا ريمأل يضاقلا لاقف

 ناتقثلا هاموقف مهشامقو مهحالسو مهتويبو مهلاومأ اولذبو مهاردلا
 لجسو ؛ءاملعلاو كلملا مهيلع بتكف افلأ نورشع مهيلع يقبو فلأ يتنامب

 اتويب اولعجيو تويبلا نم اولزني نأ ةملظلا رمأو اهزوحب رمأف يضاقلا

 مهراهن يف موي لك اومدخيل فلألا نيرشعلاب مهيلع مكحو ؛مايخ نم

 نمو ةمدخلا ىلع هب اووقتي ام ردقب ةوسكو ةقفن مهل لعج نكلو مهبالطل

 دالبلاو جالفألا نومدخي اوثكمف مهناسنو مهتاروع هب نوسكي ام ةوسكلا
 ىلإ كلملا رظنف لاق اموق تامأو اموق هللا ىيحاف ،تناك امك تماقتسا ىتح

 .همظعو همركف ربخملا

 هللاو . ةمدخلاب سالفإلا دعب مهيلع مكح فيك : ءاربغلا يذل تلق

 ناو ةَرَتسْيَم ىلإ ةرظنف مَرْنسع وذ ناك نإو » : لوقي (ىلاعتو هناحبس)

 اوبكتراو ،رئاغصلا ىلع اورصأ ةملظ ءالؤه : لاق ؟ () مكل ريخ اوفَصن
 نويدملا نيبو مهنيب قرف اذهو رهقلاو ةوقلاب الإ قحلا اولبقي ملو ،رنئابكلا
 نم رضحلا يف وأ رفسلا يف لاومألا باهذب بئاصملا هب تطاحأ يذلا وأ

 ايدانم مكاحلا رمأ دقو ‘ تاقدصلاو سانلا قوقح باهذل هنم دمعت ريغ

 ازجاع ماد ام ميلستلا ىلع فلكي ال سالفالا دعب اذهف هسالفإب يداني

 املو ةوسكلاو ةقفنلاب مهلاوحأ اورظني نأ مهانرمأ ىلوذلا ةلأسملاو

 رمأ ميقتسي ىتح مهل ةمدخلاب مهانذخأو مهوميقي نأ هيلإ نوجاتحي
 . نيملاظلا ىلع مهتملك ولعتو نيمولظملا

 كلملا اهيأ فتقاف : كلملل لجرلا لاقف : ربخلا ةصق ىلإ عجر لاق

 هيبن ةنسو هللا باتكب لمعاو دهتجاف زعلاو ةوقلا تدرأ نإو شكولملاب
_ 

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٨٠ .

٢٣٥٥ 

 



 لثتماف اناوعأ كل اونوكي ىتح كلامب مهعفنتو كباحصأ يعارت نأ كيلعو
 لجرلا لاقف ماسجالل ءاسكلاو ماعطإلاو ايادهلا نم هاطعأو مالكلا كلملا

 همصخ اريمأ نأ ملعا :لاقف ،معن :لاق ،}؟ ةصقب كربخأ نأ بحتأ كلملل

 نم فاخف ريمألا تابكن تلبقأ مث هتوادع نع ةليحب هيلع ردقي ملف ريمأ

 حلصلل اسانأ هيلإ لسرأف هيلع دعاسي نأ ةوادعلا هيف رثأ يذلا ريمألا

 . هقشك (هفش راسو هبلق نالف ،ينامألاب هانمو

 يف دهتجاو اهعدر اذه دارأف ريمألا كاله ىلإ شويجلا تلبقأ مث

 راسكنإلا هباحصأو ريمألا باصأف ظيغلا هبلق يف لخدف اهيلع ردق الف اهرمأ

 ديري هنامز لوط يف بولقلا بيلقت يف رظنا ؤ‘هيلع ريمألا اذه نزحف
 هريغ ادونج هيلع هللا طلسو ءامسلا بر نم لوقلا هيلع قح املف ؤهكاله

 مهيشاوم ىلع لدف ريمألا باحصأ ىلع درو ءاطغلا هل فشك مث رمألا هلاه

 مهشيجب اودصقو ظيغلا مهبولق يف لخد ريمألا اذه باحصأف مهلاومأ ذخأو

 نومجاهلا مهوناعأو مهراد اومدهو مهيلع هللا مهطلسف مهودع بلط ىلإ

 سانأب ملاظلا لبقأف ،ملاظلا فلؤي ريمألا اذه دارأو اقباس ملاظلاريمألا ىلع

 ذخأ ىلإ ملاظلا ريمألا باحصأ ربدف .ةدودعم امايأ مهنيب اولعجف حلصلل

 هيلع هنلا مهرصنف مهشويجب هيلإ اولبقأف سانلا هب ظيغيل لاملا تيب نصح

 ينثخ نم هاضق ام هللا ىضقو ‘هرايد ىلإ اوشمو رصقلا نم هوجرخأو

 .موقلا هب اوطاحأو لاجرلل لتقو جالفألا كدو لاومألا

 ىلع هيلوي نأ دارأو ناطلسلا هبرق لجر :رابتعالا ةصق يف كاهو

 سانلا ‘لجعتت ال :ناطلسلل ريزولا لاقف ‘هننازخفو هنوصح ضعب

 ذخأف رومألا نم ءيش يف هلخدت نأ لبق لجرلا اذه ربتعاف ‘براجتلاب

 . صخشل وأ موقل ةيبصعلا ىلع ةداع قلطتو } هتبحمو ناسنإ ىلإ ليملا : ي أ ى فشلا ) ( ١

٥٦ 



 (< فورحلا هذه انل فرصا :لجرلل لاقو ‘فورحلا نم انيش ريمألا

 ىلإ مهاردلاب ءاجو اهفرصف افرح نيرشع هسفنل ىفخو لجرلا اهذخأف

 لجرلا كعم فرص مك :هل لاقو فارصلل كلملا ربدف ،اهايأ هضبقف ،كلملا

 نع لجرلا كلملا لأسف ،اقرح نيرشع الإ اذكو اذك :هل لاقف ‘©فورحلا نم

 هتنايخ تنابف يدي نم تبه ذ اهلعلو ي ردأ ام :لاقو اه افخأف افرح نيرستعلا

 . ةبرجتلاب

 امهنيب لاحاف هدي يف هبولطم لعجو نيش بلط نمل ةصق كاهو

 دهعلا مهنم دارأو هيدي نيب نجلا اورضحف ةضايرلا لمع لجر اذهف :رمألا
 ديرأ :هل لاقو هدنع لبقأف هدلوب مهدحأ هبشت مث ،هودهاعيل هيدي نيب اوفقوف

 بابلا هل حتفف ‘يتمالسل يتبأ اي نجلا نم يفوخ كتطاحإ يف كعم لخدأ نأ

 . هتعاس نم ةضايرلا بحاص بهذف

 ةرحسلا راد هذه هبلق هل لاق اهبرقب لصو ىتح دلب ىلإ رفاس لجرو

 هيف يمتحيل اتيب ىنب يذلاكو . اهيف ةدئاف ال همايا تبهذف هراد ىلإ عجرف

 سيلو ناصتحالل ناينبلا اذه كعفني ال هل ليق هناينب مت املف هودع نع

 . هلاومأ تبهذف هنع لحرو همدهف ءام هيف رهظي

 . ةالصلا ىلإ جرخو ناذألا كلملا عمس مت

 يداولا يف ءاملا هيلع رم هنإ لوقي الجر تعمس ايؤرلا قيرط نمو

 .اهيف حاط اهلبج ىأر رخآو .اهيف امو ملاظلا دلبب ("لفطخو

 اهمالعأ مالعلا كلملا نم مهيتأتو الإ موقب ةنتف لحتال اهنأ ملعا

 . ةداع بهذلاب ةكوكسملا ةلمعلا وه : فرحلا )١(
 . رم : يا )٢)
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 عم ةحيحصلا ايؤرلاو ماركلا ءايقتألا نم ةحيصنب وأ مانملا يف ايؤرلاب
 لبق مهايؤر نورسفيو انيش نوفرعي ال اسانأ انيأرو ،ءالقعلاو ءالهجلا

 هنم مهايؤرف نآرقلا ةلمح امأو مهيلع فلتخي الو رسفتف رمألا عوقو

 يف ىأر مث } () نوفْنسقَي اوناك امب ءاَمّنسلا نيم اجر » : ىأر لجر لثمك

 امب ءامسلا نيم اجر ةيرقلا هذه لهأ ىلع نولزنُم اتإ » : ىرخأ ايؤر

 لافلاب ايؤرلا نم ءيشو .اهيف امو ةيرقلا تبهذف 0 ("> « نوفُسقن اوناك

 فوخلا هدلب ىلع لبقأف افئاخ ىمسي لجر مهيلع لبقأ همانم يف ىأر لجرك

 هللا عفرف املاس ىمسي الجر مهدلب ىلع لبقأ همانم يف لجر ىأر ىتح
 يف عقوف ةفئاخ ىمست ةأرما هملكت همانم يف ىأر لجركو .ةنتفلا مهنع

 .دناكملا نهيديأ ىلعو ءاسنلل لاتقلا سيلو عزانتلاو فالتخالا دلبلا كلت

 يذلا هلثمو .ريخلا هيلع لبقأف مانغأ هدنع ةلبقم همانم يف ىأر لجركو

 ءاعدلاو ةراهطلاو ءوضولا يف وأ ةدابعلا يف وأ ةالصلا يف ىري

 يذلا رمألا حالص ىلع لديف لابجلاو روصقلا يف دوعصلاو حيبستلاو

 وأ ةبادلا نم طبه وأ هءعوضو وأ هتالص تضقتنا ىأر يذلا امأو .هبلطي

 لجر مهمؤيو نولصي اسانأ ىأر نإو ؤهلوازي يذلا رمألا متي ال هنإف لبجلا
 ةالصلا نأل مهلثمك هرمأ ميقتسمف مهعم ينارلا ناك نإف ةريدتسم ةقلح يف

 .مهيأر نع هيأر لض دقف مهفص يف نكي مل نإو لمعلا اهيلع

 ال هبلطي يذلا رمألاف هايؤر يف ةلبقلا ريغ ىلع لجرلا ىلص اذإو

 رثأ ىلع لابقتسالا نأل ؛هرمأ متيف ةلبقلا ىلإ ههجوب لبقم ناك نإو متي

 فناخللو ميقسلل ازاوج اهيف نأ الإ ةقيقحلا نع فالخب رابدإلاو ةنسلا

 )١( ةرقبلا ةروس : ٥٠٩ .

 )٢( توكبنعلا ةروس : ٣٤ .
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 نأك ىأر لجرو ،مارحالا ةريبكت دعب ةنيفسلا هب تراد اذإ رحبلا بكارلو

 اذهف تيبلاب طيحملا ىوس لخاودلا هردجو )هرامع مدهناف اتيب ىنب اناسنا

 ببسل رتتسم يقب نكل هيلع مدهنا هريبدت مت نيحف ارمأ ربدي تيبلا ينابلا

 يداولاب يف يرجي يذلا ءاملا عطقنا ىأر لجركو }اعضعضتم سيل طناحلا

 لهأ يقبو دلبلا ملاع توم ىلع لدي اذهف اتيم هديص يقبو هدلب ريغ دلب يف

 . هتافو دعب تاومأ دلبلا

 الغي هنإف ةمعطألا نم انيش لكأي تاومألا نم ادحأ ىأر لجركو
 تيملا ىأر نإ كلذكو ،ةنسلا كلت يف تيملا هنم لكأ يذلا (هنمث عفتري)

 ىلع تيملا بضغ نإو تيملا يفاق يذلا تومي هنإف ءايحألا نم دحأ هولتي

 كملع وأ كقطان وأ تيملا كحفاص نإف ةيلبب ىلتبي هيلع بوضفغملاف دحأ

 امم كلذف كلملا ريبدت يف وأ ةءارقلاو ةالصلا يف هتيأر وأ ةيطع كاطعأ وا

 همسجو هسابلو هرمأ يف اميقتسم اناسنإ تيار اذإو .حالصلا ىلع لدي

 لدي امم ايؤر تيأر نإو هظح يف ةدايزو هتعفر ىلع لدي هنإف هلاح ىلع

 عام لثم ايؤر تيأر نإو ،ةبكن هب لحت اهنإف هسابلو همسج فعض ىلع

 ايؤرلاو ‘ءامسلا نم رطقلاب ضرذلا كلت حالص ىلع لديف اضرأ هب ىقسي

 نم مهنمو اهريسفت فرعي الو ايؤر ىري نم مهنمف سانلا يف فلتخت
 هللا قلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ؤملعأ هللاو ،اهاري امك رسفتف اهاري

 . (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم

٢27 
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 : رشع عباسلا ركذلا

 عنابط يفو للعلا نايب هيفو ،ًامومع بطلا يف هلوأ

 علقو ديدحلا عطق هيفو .ةروتسملاو ةروهشملا ةيودألا

 لمنلاو رافلا هنم برهي اممو ،بايثلا نم تاعوبطلا
 نم لئاسم هيفو دادملا لمع ركذ هيفو ،ريبانزلاو
 مكح يفو درلاو قالطلاو لوخدلاو جيوزتلا يف عرشلا

 اذإ ةيصولا ىفو ةداجلا ريغو ةداجلا زئاجلا قيرطلا

 ةالصلا يق ةلأسمو ‘ ًابايغ أ وأ ًاماتيأ ةثرولا ناك

_ 

 ىلع فقاو وهو ‘هسلجم يف اديرف يبحاص تيأر : ءاربغلا وذ لاق

 :لاق ‘عرشلاو بطلا يف ةعومجم لئاسم نع ينربخأف هدجسم باب
 ءامب انوجعم ةهبجلاو سأرلا ىلع عضو اذإ اصوصخ همش عفني روفاكلا

 تعطتسا نإ نهداو كيفخ كيلجر يفو ىطغم كسأر لازي الو :لاق ،درولا

 نهداف نينذألا وأ سورضلا عجو كب دتشا نإو ةليل لك يف كيمدق صمخأ

 نم دجت ةعاس هران ةنكاس رونت ىلع سلجاو كربدو كريكاذمو كتيصخ

 امأ ريكاذملا قورع عم نهنيب ام نينذألاو نانسألا قورع نأل ةحار كلذ

 الو ،دلجلا تحنسيو ةيحللا تبنت مل تبج وأ تيصخ اذإ ريكاذملا ىلإ رظنت
 الو ‘ظفحلا يف ديزي هنإف بيطلا مش نم رثكأو () هرذقتست نم عم لكأت

 ضرملا هنم جيهيو خملا ضرمي هنإف نتن هنم ىذاتي عضوم يف سلجت

 .اريثك همظعي هنإف ركذلا هب تحسمو لسعلاب هتبرضو لفلف تذخأو نإو

 . ه رذقت : لصخلا يف ) ( ١
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 ىتح رانلا ىلع هتلعجو لحنلا لسع هلثمو لصبلا ءام نم تذخأ نإو

 .هابلل ةوق هيف دجت لاقثم ردقب موي لك هنم تلكأو هتردحو ءاملا بهذي

 ليلحالا سأر هب تيلطو ربح نهد عم هتطلخو اليلق كسملا نم تذخأ نإو
 فصن قحساف هفعض تدرأ نإو ،لازنإلا ةعرسو عامجلا ةرثك ىلع ناعأ
 درو ءام ركذلا سأر ىلع شر نإو هبرشا مث ءام يف هلعجاو روفاك لاقثم

 ةيغافلا يهو ءانحلا روف نم ذخأ نمو ‘هفعضأ ةعرج برشو روفاكو

 . هابلا فعضي هنإف هبرشت مث هنم قلطي ىتح ءاملا يف هلعجيو

 ريغ ال ركسلاب ةسورهملا ةخوبطملا ةبلحلا قايرت ىلع مواد نمو
 . نطبلا نم ماروذلا عيمج بهذ كلذ

 دبكلا يف ناك اذإو ‘هجولا يف رهظ فوجلا يف عجولا ناك اذإو

 نيتفشلا ضايب رهظي درابلا دبكلا عجوو مروو نيلجرلاو نيديلا يف رهظ

 يف رهظ ةنرلا يف ناك اذإو ،ناسللا يف رهظ بلقلا يف ناك اذإو ؤناسللاو
 نيتيلكلا يف ناك اذإو ،نيتفشلا يف رهظ لاحطلا يف ناك ناك اذإو ؤفنألا

 يف ناك اذإو ©نيبجاحلا يف رهظ ةرارملا يف ناك اذإو 0نينذألا يف رهظ

 كنحلا يف رهظ ركذلا يف ناك امو ناروشلاو ةعقيقلا يف رهظ نيتيرالا
 . ةرجنحلاو نقذلا يف رهظ نييثنالا يف ناك امو نيضراعلاو

 عفان ديدحلا هيف ئفطي يذلا ءاملا برشي :لاحطلل ءاود ةفص
 علطي ىلغ نإف رمخلا لخب ىلغيو فتخلاو سبايلا نيتلا ذخأ نإو ‘كلذل
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان لاحطلا ىلع خليو فتخلاو نيتلا

 : اهؤاودو للعلا ضعب ءامسأ

 ةصوشلاو هجولا ولعت ةرمح ةكوشلا :للعلا ءامسأ ضعب كاهو
 . ةرصاخلا عجو ةصوللاو نطبلا عجو ةصولعلاو بلصلا عجو

٢٦١ 



 للحي رتعسلاو ‘هنم فتسي لفلفلاو نومكلا اهريغو فوجلا حايرلو

 نذألا يف هؤام رطق نإو ضيحلا لزنيو لوبلا رديو حايرلا درطيو خفنلا

 لتق ندبلاو سأرلا هب نهد اذإ لمرحلاو 0 اهعجو نكسي ةأرملا نبل عم

 . لمقلا

 امأو ؤ‘نابطر ناراح ناليقث صقنملا نمسلاو ةطنحلا نأ ملعا

 عرضلا تحت نم رقبلا نبلو زوللاو وجندلا ةفيفخلا ةنيلملا ةبطرلا ةراحلا
 فيصلا يف زوملاو بطرلاو جاجدلا محلو دبزلاو اهمحلو نأضلا نبلو

 . لدتعم ربصلا امأو زينوشلاو ةوغرلا عوزنم لسعلاو ولحلا نامرلاو

 لسعلاو زرألاو ايبوللا ءام فيفخلا لدتعملا سبايلا راحلا امأو

 لسعلاو رمتلاو موثلاو حلاملا كمس ليقو نمسلاو لبإلا نبلو مسمسلاو

 طيلسلاو ليبجنزلاو لفلفلاو ءارمحلا ةبحلاو زينوشلا لوقو هتوغرب لخنلا

 سبايلا درابلاو بيبزلا مجعو يكطصملا ناضباقلاو ،لفنرقلاو ردنكلاو

 رقبلا محلو نبجلاو لقابلاو ايبوللاو سدعلاو نخدلاو ريعشلاك ليقنلا

 . لبإلاو

 قيقرلا نبلو ضماحلا لبإلا نبل فيفخلا سبايلا درابلا امأو
 جليلهو ماعطلا حلمو لخلاو ا')......... و لجرفسلاو ضماحلا نامرلاو
 . قرسشعلاو دوسألاو يلباكلاو رفصألا

 يرطلا كمسلاو اهمحلو زعاملا نبل فيفخلا بطرلا درابلا امأو

 ضوخمملا رقبلا نبل ليقثلا بطرلا درابلاو ،ةنطق رذبو خيطبلاو ءاثقلاو

 . ءاتشلا يف زوملاو لجفلاو ضيبلا لالزو بورلاو درب اذإ

 )١( لصألا يف ةحضاو ريغ ةملك .

٣٦٢ 



 نيلم قلطم نانكشخلا زبخ لثم ةعيبطلا قلطت يتلا ةمعطألا امأو

 لكأ اذإ قيتعلا زبخلاو ولحلاو بنعلاو سبايلاو بطرلا نيتلاو خيطبلاو

 نيل هتوغر عزنت نأ ريغ نم هنم لكأ اذإ لسعلاو ةرارحلا لهس لسعلاب

 كرحم اضيأ نيبجنكسلاو ةعيبطلا نييلت ىلع نيعي ولحلا بارشلاو ةعيبطلا
 . ةعيبطلل

 ةضباق تناك اذإ حافتلاو نامرلاو بنعلا ةعيبطلا سبحي اممو

 محلو يوشملاو قولسملا ضيبلا كلذكو ةعيبطلا تسبح ماعطلا لبق تلكأو

 اهزبخو ةطنحلا ةعيبطلل ةنخسملاو ‘صفعلاب برشيو يوش اذإ بنارألا

 مجلسلاو لجفلاو ريجرجلا لوقبلا نمو تيزلاو حافتلاو رمتلاو ةبلحلاو

 . قيتعلاو زبخلاو موثلاو ثاركلاو لصبلاو رزجلاو لدرخلاو

 لثم ةظيلغلا ةمعطألا . بنتجي لاحطلا بحاصل ةرضملا ةمعطألاو

 ةدبزلاو نمسلا ىوس تاينبللا لكأو طقاللاو نبجلاو ةديصعلاو ةسيرهلا

 موثلاو ينلا لصبلاو سبدلاو بطرلاو رمتلاو ةبابكلاو ىوشلا نمو

 محلو ةولحلا ةمعطألاو راحلا ولحلا بنعلاو ىولحلاو ةفيرحلا لوقبلاو

 توبلاو بيبزلاك اظيلغ امد دلوي امو ‘ءاملا برش ةرثكو ظيلغلا نبلو رقبلا
 . ءاسنلا ةرشابم بنتجيو مضهلا ءيطب ناك امو

 تابوطرلا عطقتو ةدعملا يوقتو مغلبلا عطقت يتلا فوفسلا امأو

 يف ديزيو توصلا نسحيو ةهكنلا بيطيو ةدقعتملا حيرلا درطيو ةدسافلا

 قدي ءاوس ءازجأ ليبجنزو لفلف ذخؤي هابلا كرحيو نايسنلا بهذيو ظفحلا
 معانلا قحسلاب عيمجلا طلخيو جولبألا ركس امهلثم امهيلإ فاضيو امعان

 . نيلاقثم ءادغلا لبقو نيلاقثم مونلا عم هنم لكؤيو
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 رابغلا بنتجاو بيطلاو مامحلاو ىولحلاو مسدلاب كيلعو : لاق

 يف بلقلا ةحارو ماعطلا ةلق يف مسجلا ةحار لاقي ناكو نتنلاو ناخدلاو

 .مانملا ةلق يف حورلا ةحارو مالكلا ةلق يف ناسللا ةحارو مامتهالا ةلق

 كمس لكو دساف نبل لكو مومغم ءيش لك مومسلا نم لاقي ناكو

 ءاملا برش ةاجف لتق امبرو فوخم نطاوم ةثالث يف ءاملا برشو نتنم

 دنع ءاملا برشو عورلا نكسي نأ لبق عامجلا دعب ءاملا برشو مامحلا يف

 لوطو قدلا ثروي جاجزلا ناوأ يف ءاملا برش نامدإو مونلا نم ةظقيلا

 اضارمأ ثروي قيرلا ىلع خيطبلا لكأو ريساوبلا ثروي ءالخلا يف ثكملا

 مس وهف رمخلا برشو لصبلا لكأ نمو ةأجفلا توم ثروي امبرو ةبعص

 يف ضيبلاو كمسلا لكأ سرقنلا ثروي ةكرحلا ةلقو سولجلا ةرثك لتاق

 نمو صربلا ثروي خيطبلا ىلع ءاملا برش جنلوقلا ثروي دحاو موي

 نم يفوعو هرصب دتحا هيلجر لفاسأ نهدأ نمو ‘فخي مل هترس نهذدأ

 .هرصب فعض

 نمو ةيقوأ لسعلا نمو ةيقوأ كلعلا نم ذخؤي توصلا نسحلو

 قعليو عيمجلا طلخيو غمصلا قديو لسعلاو كلعلا خبطي نيتيقوأ غمصلا
 كلذ نم هيلع لصحيو ًاخسارف يشمي يذلا امأو مونلا دنعو ةركب هنم

 نكسي هنإف نهدب هرافظأ لبي نأ رمؤيف لصافملا يف دومخو ديدش بعت
 افيص ناك نإ درابلا ءاملا يف يشملا نم بعات ناسنإلا موقي نأ عفنيو

 ىلع هنم بصي الو هيتبكر ىلإ كلذ نكيلو ءاتش ناك نإ راحلا ءاملا يفو

 .انيش هندب

 ‘ضيغبلا ىلإ رظنلا نامدإو 0حلاملا حلملا لكأ رظنلا فعضي اممو
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 رونلاو قربلا ءوضو ؤ‘©سمشلا نيع ىلإ رظنلاو ؤ©فيجلا ىلإ رظنلاو

 .رانلاو

 فسفسلا مش نم رثكأف كنيع يف ءام كبيصي ال نأ تدرأ نإو

 هنإف فيصلاو عيبرلا لصف يف نيمسلا نم لكأت الو ،ملست نهدب نهداو

 ماذجلا لثم هل ءاود ال ءاد هنإف سفنلا هرذقت انيش لكأتو مدلاو رملا جيهي

 .هنم دشأو

 لكأت ىتح جرخت الف كلقع ديزيو ةرم كب روثت ال نأ تدرأ اذإو

 .دزربطلا ركس نم ءيش عم ةيلباك ءادوس ةجليلها قيرلا ىلع
 عبس ةليل لك وسحاف لسلاو لاعسلا نم ملست نأ تدرأ نإو

 ديزي ىتح ةيوسلاب لسعلاو نمسلا لكأت الو مونلا دنع انخاس ءام تاوسح

 نم نمسلا لكأت الو هب جوزمملا ءاملاو لسعلا كلذكو .رخآلا ىلع امهدحأ

 ةدم هيلع ىتأ اذإ محللاو لتاق مس هنإف مايأ ةرشع هيف ثبل دق رفصلا ءاعو

 هنم رثكاف اثيدح هتدجو ام بنعلاو عفني الو رضي هنإف عين وهو مايأ ةنالث
 هدعب لكأت الف لجفلا تلكأ اذإو ۔هيف ريخ الف قتع اذإو ةهكافلا ديس هنإف

 الق رحبلا ريط وأ ءاملا ريط وأ كمسلا تلكأ اذإو ثيبخ ءاد هنإف لسعلا

 نإ عيبرلا مايأ يف لاستغالا نم رثكأو ،ثيبخ هنإف بنارلا نبللا هدعب لكات

 يف سولجلا لطت الو مدلا (')ناطيش مايأ اهنإف ءاملا برشو تعطتسا
 مث راغصلا ءابظلا دالوأ يهو نالزغلا دوبك نم ناسنإلا ذخأ نإو ©سيمنلا

 امعان امهقحسيو رشقملا زوللا نم اهنزوك ذخؤيو لظلا يف ففجتو حرشت

 برشي دوعي ال ىتح زوللا نهدب هقحسيو جسفنبلا قرو نم هيلإ فيضيو

 )١( ناروف : يأ .
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 عيباسأ ةثالث ناسنإلا هيلع ميقي هنم لاقثمف ةجاحلا تقول هعفراو هففج مث
 .ماعطلا يهتشي ال

 هقدو ينامركملا نومك ذخؤي ارهش ءاملا برش نع ينغي اممو

 نع كنيغي هنإف ةزوجلا ردقب هنم لكأيو ةوغرلا عوزنم لسعب هنجعاو
 .ميظع رس هنإف ءاهفسلا نع همتكاف ارهش ءاملا

 قديو ففجي بارغ بلق ذخف ارهش ءاملا برشت ال نأ تدرأ اذإو

 برشي ال بارغلا نأل ارهش ءاملا برشي ال هنإف ناسنإلا هبرشيو لخنيو

 ىدحإ وهو هيف سمشلا لزنت دسألا ةجردب زومتو زومت رهش ءاملا
 .اموي نوثالثو

 ءاملاب هلخي يأ عقني نأ وهو نيكسلاب ديدحلا عطقت نأ تدرأ اذإو

 يقس يف يتايس ىقستو ةيماح نيكسلا هيف سمغاو رذاشون ليلق اموي
 اهديرف جارختساو فويسلا يقسلو ءامكحلا ضعب لاق ‘ىرت امك فويسلا

 هيلع بصي مث هعديو امعان اقوحسم ًالطر رفصأ تيربك ذخؤي اهرهوجو

 لعجتو لخلا ىفصي مث مايأ ةعبس سمشلا يف هلعجتو رمخ لخ لاطرأ ةثالث

 مث رخأ مايأ ةعبس هعدتو امعان قوحسم رخآ تيربك لطر هيلع اضيأ

 اهرهوجو اهديرف روهظو فويسلا يقست تدرأ اذإف ءانإ يف لعجيو ىفصي
 دلج ةعطقب فيسلا هب كلدتو امعان آديج هقدتف اديج انيش جليلهالا نم ذخف

 .انسح أرهوج هل جرخي هنإف

 لخو تيتلح ذخؤي بايثلا نم راثآلاو تاغوبصلا علق تدرأ اذإو

 عضوم هب لسغيو عيمجلا طلخي اءزج دحاو لك نم حلمو يرصم نانشأو

 ناك عبط يأ جرتألاو ضماحلاب كلد تدرأ نإو }هعلقي هنإف ارارم عوبطلا
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 .هعلق

 علقلو ،لخلاو نانشألاب كلذ دعبو لسغي جرتألا ضامح ريجلا علقلو

 حلملاب لسغي دادملا علقلو ،نوباصلاب مث طربحملا رمتلاب لسغي ريجلا
 لخاد يف كرفي رامحلا ارخ ذخؤي ءيش لك علقلو ،نوباصلاب مث بيلحلاو

 . ىقني بوثلا هب لسغيو ءاملا

 نوباصلاب لسغي مث بطر بوثلاو تيربكلاب نخدي غابصالا علقلو
 ةرارملاب بهذت اهنإف بوثلا يف تناك غابصألا يأو نوكي ام دوجأ هنإف

 . نوباصلاب لسغيو ناسنإلا لوبو

 ريعش قيقدو اضماح انبل ذخؤي اهريغو كدولاو نمسلا علقلو

 . بهذي هنإف ءامب هلسغاف رمحأ نيطو

 قروبو ضرح ذخف نامرلا رشقو نيحايرلاو هكاوفلا عيمج علقلو

 .بهذي هنإف نوباصلاب مث هلسغاف ملسلا وأ حلطلا غمصو

 ضيبألا نامرلا بحب لسغي بوثلا نم رمحألا نامرلا علقلو

 ضيبألاو ضيبألاب لسغيو دوسألا بنعلا كلذكو .رمحألاب لسغي ضيبألاو
 مدب لسغي بوثلا باصأ اذإ اذإ مدلا كلذكو ،تيربكلاب نخديو دوسألاب لسغي

 نم بهذي هنإف راح ءامو نيحطب كلدي مث ةعاس هب كلديو هيلع حبذي خرف
 .هتعاس

 ءاملا هيلع ىرجيو ينملا ىلع ضيبألا ركسلاب ىلطي ةفطنلا علقلو

 ةفطنلا علقو ‘نوباصلاو ءالقابلا ءامب اضيأ علقيو هعلقي هنإف هب هكحيو

 . ملعأ هللاو 0 ىقني هنإف نوباصلاب لسغي مث رقب نمسب ةفطنلا قوف يلطي

٣٦٧



 ءيجي رفصالا تيربكلاب هترخبو ءاملاب هتبطرو دلجلا تذخأ نإو

 . بهذلا نول هنول

 رقبلا ءاثخ هيف لعجي ضيبألا بلقلا :سبايلا صوخلا غبص ةفص
 ذخؤيو سمشلا يف ففجيو لسغيو جرخي مث رثكأ وأ مايأ ةعبس بطرلا

 ىقليو غبصلا هيف اهنم جرخي ىتح ءاملاب خبطتو ةمعان ةقوقدم ةوفلا

 . رمحي ىتح خبطيو صوخلا هيف ىقليو ايياكو بش هيلع

 لثم نوكيف ءامب سرميو ضرف حس هل ذخؤي :دوسأ هغبص امأو

 ةدرخ هقوف هيلع رذيو صوخلاو وه ةلحج يف لعجيو بربرملا ءيشلا

 سمشلا يف ففجيو لسغيو جرخيو مايأ ةرشع هكرتاو قوحسملا ديدحلا

 صوخلا هيف خبطيو هغبص جرخي ىتح خبطيو قديو نامرلا بح ذخؤيو

 . دوسي ىتح

 ةعيشلاو ،ةوفلا يف هانركذ امك عزجلاب وهف :رفصأ هغبصو

 اقد هنوقدي لينلا ةرجش قرو يهو ةمسولا نوذخأي مهاحل رعش نوغبصي
 امك هب رمحيو ءاملاب نجعيو ميدقلا يموللا ضامح هيلع نولعجيو امعان

 ىلع ايقلتسم نوكيو هب ةيحللا رعش خمضيو غبصلا يف ءانحلاب عنصي
 نيتعاس انحلاب كلذك هخطلي مث هففجيو هلسغيو نيتعاس رادقمب هافق
 دنع اليلق رهظي رهش دعب نكلو ادبأ لوزي ال اداوس دوسي هنإف هلسغيو

 .كلذ لجأل رهش لك يف هنودواعيف ضايبلاب هتبنم

 .نانصلا نتن بهذأ ناطبألا هب ىلطو لخلاب بشلا قحس نإو

 نم خسولا نايقنت ةجزل ةرجش يهو ةعواطملا ةرجشو صرحلا ةرجشو

 نهدلا بهذإ نيديلا هب كلد نإ نيحطلاو زرذلا بارتو ،ندبلاو بوثلا
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 لكو اضيأ هلتق رافلا رحج يف هرثنو هقحسو لظنحلا قرو ذخأ اذإو امهنم

 .هدرطو هلتق هرحج يف هكرت ناويح

 يف ةيذؤم ةباد لك غدل نم نمأ هتيب يف اهرثنو ةلظنح ذخأ نمو

 ةرارمو نارطقلاو تيلحلاو تيربكلا ةحنار نم برهت لمنلا امأو .هتيب

 ناخد نم برهت ةمرلاو شموتلاو تيربكلا راخب نم برهت ريبانزلاو ؤروثلا

 اذإ بثللاو نبحلا نم برهتو ةربزكلاو يكركلا شيرو دهدهلا شيرو
 درط هشرتقا وأ تيبلا هب رخب اذإ ناحيرلاو ،ةّمرلا ينعأ اهرحج يف عضو

 لعفت مل عسللا لبق هبرش نإو ،ماوهلا شهن نم عفني هئام برشو ماوهلا

 ةعسللا عضوم هب دمض نإو اهغدل هرضي الو انيش ةمومسملا باودلا هيف

 اهعجو نكس نذألا يف هؤام رطق اذإو ضيحلا مدل ردا برش نإو 0 عفن

 .يبرعلا غمصلا هلدبو

 هب دمض اذإو ةنطابلا ماروذلل اعفان هقرو لكأ اذإ بلعتلا بنع

 ،لمتحا وأ برش نإ ضيحلا مد ةرثكل عطاق وهو اهعفن ةرهاظلا ماروألا

 غدل نم عفن هنم برش اذإو ضيحلا مد لزن ةأرملا هب تنخدت اذإ طسقلاو

 عسل نم عفن برشو (ناروشلا) رفصعلا قرو قحس اذإو 0 يعافالا
 .هلثم دعسلا قرعو براقعلا

 ةيوسلاب نامرلا رشقو صفع ذخؤي دادملا لمع يف تافص كاهو

 ناخد لاقثم ذخؤي وأ ،ةقرخب رصعيو ضماح لخ هيلع لعجيو لخنيو قدي

 ةعبرأ ذخؤي وأ ‘هب بتكيو ءام هيلع لعجيو امعان قدي غمص لاقثم عبرو

 ءاملا هيلع بكساو ناجنف يف لعجيو امعان قديو دمس مهسو ربح مهسأ

 ةقرخ ذخ راهنلا يفو ةليل هكرتا مث عبصلا ةحار ردقب هقوف اولعي ىتح
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 ةعبرأ ربحلا نم ذخ وأ }هب بتكا مت ةاودلا يف هكرتاو اهب هلصو ةديج

 طلخي الاقثم رشع ينثا ءاملا نمو ليقاتم ةسمخ دمسلا نمو ًالاقتمرشع

 خيشلا تعمس نكل ،هب بتكاو امعان ًاقوحسم نوكيو هتعاس نم عيمجلا

 نع بوني دادمو ‘ساطرقلا لكاي دمسلا نإ لوقي ناهبن يبأ نب رصان

 هيلإ فاضيو امعان اقحس امهقحسيف نارفعز ليلقو رفصأ خينرز بهذلا

 بتكيو ءاملا نم ةيافكلا ردق هيلع طلخيو يبرعلا غمصلا نم خينرزلا لثم

 يف جرخ هب بتكو غمصلا نم هلثم عم رمحألا خينرزلا قحس نإو .!هب

 ةياغ يف ىتأ يلقلا ءام نم هيلع يقلأو عزجلا قحس نإو ‘نسحلا ةياغ

 .ةرمحلا

 اغمص ذخأت مث هلخنتف هقحست مث اطلخ ذخأت نأ وه دادملا لمع يف

 اعيمج امهطلخت مت لسعلاك ريصي نأ ىلإ ءاملاب هعقنتف اطرق وأ احلط ناك
 تفرع اذإف يغبني امك طلتخي ىتح كديب هكرفت ةعاس لازت الو ايلك اطيلخت

 وه ام ردق هيلع هببصاف ءانحلا ءام وأ عقنملا ريجلا ءام ذخ هطالتخا

 هلعجيو ةفيظن ةقرخب هلصي مث هب هطلخيو ةباتكلا يف ابسانم نوكيل نوكي

 طلخلا ةرثك ردق ىلع هل سايق ال غمصلاو ‘كلذ متو روفي ىتح رانلا ىلع

 رضحمب دكسم ردنب يف يلخنلا هللادبع خسانلل خيشلا هبتك اذه .ؤهتلقو

 .روخلا دجسمب ناهبن يبأ نب رصان ملاعلا انديس

 هرشع لثم هيلإ فاضيو امعان قحسي ديج رفصأ خينرز بونت ةرضخ

 مث هترضخ كيضرت ىتح انيشثف انيش قحسلا يف هب معطي يدنهلا لينلا نم

 ردق هيلع كرتيو ًالوخنم اقوحسم غمصلا نم عيمجلا لثم هيلإ فيضت
 بوني دادم ةرضخلاو نسحلا ةياغ يف يتأي هنإف بذعلا ءاملا نم ةيافكلا
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 يف هيلع رطقي مث امعان قحسيو بيطلا كللا نم ذخؤي رفجنزلا نع

 ةقعلمب هكرحتو ةنيل ران ىلع هعضت مث هرمغي نأ ىلإ نانشألا ءام قحسلا

 .ةرمحلا ةياغ يف يتأي هنإف ءاملا كلذ يف ميمح يمنت نأ ىلإ

 : ةيصولاو قالطلاو جاوزلا
 ماكحألا لئاسم نم ضعب نع ناوخألا ضعب ينلأس :ءاربغلا وذ لاق

 كلاؤس اذهو جورفلاو ءامدلا يف يعم ملع ال :هل تلقف ،نيجوزلا مكح يف

 لوقت ام :تبتكف الاؤس امهل بتكا :لاق ،ءايبنألا ةفيلخ ءاملعلا عم هب دصقأ

 وأ نيكسلا هذه تلن نإ هتجوزل لاق لجر يف يلع نب رماع خيشلا اهيا
 لهو نيكسلا ذخأت مل نإ هتجوز قلطتأ ةقرافم شاص نيكسلا هذه تذخأ

 .؟ ال مأ ءاليإلا فورح هيلع لخدت

 الو ءاليإلا هيلع لخدي الف يه اهلعف ىلع امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذه هظفل ىلعف اهنم عقو نإو 0 هيلع فلح ام اهنم عقي مل ام هتجوز قلطت
 ءامسأ نم مسا قارفلا نأل ظفللا اذهب قلطت : لوق 0 فالتخالا يرجي اهل

 لاقو هتقدص نإ : لوقو ؛ ةقت ريغ وأ ناك ةقث هتين ىلع : لوقو ؛ قالطلا

 : لوقو ؛ ةقث ريغ وأ ناك ةقث هعم ماقملا اهل زاج اهب اهقالطب وني مل

 مل ةقث نكي مل نإو ةقث ناك نإ قالطلا هب وني مل نإ هل قيدصتلا اهعسي

 مل لكن نإو اهل زاج فلح اذإف هفالحتسا اهل نأ وجرأو هقيدصت اهل زجي

 ةقثلا اناخأو انرخذو انخيش مكيلع مالسلاو ؛ ملعأ هللاو هعم ماقملا اهل زجي

 ةدم انل ارخذ كانمدع ال هتاكربو هللا ةمحرو يربعلا دشار نب سيمخ

 نم 0 ارورسم امناغ املاس كناقبب انعتمي نأ هللا لأسن 0 هللا عاش نإ ةايحلا

 ةوخذلاو خئاشملا ةفاك ىلع انل ملس 0 يلع نب رماع هللا ىلإ ريقفلا دبعلا
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 ! ىضقت هجاح دري نمو نمو . هللا ءاش نإ ,رضقت ةجاح دري نمو تركذ ام ةفاك انل ن

 ةقثلا بحملا خيشلا ىلإ ٠. ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ىرخأ ةلأسم

 : يلع نب رماع

 مث اهيلع لخدي ملو هتيب ىلإ اهلقنو ةأرملا جوزت لجر يف لوقت ام
 اديدج اجيوزت اهب هجوزف اهيلو عم دصق مت اهربخي ملو ارس هناسلب اهقلط

 اهدنع ملع ال ةأرملاو اهعماجو ةأرملا ىلع لخدو ليللاب لجرلا ءاجف
 نإو 0؟مارح يه مأ ةفصلا هذه ىلع هل لحتأ يناثلا جيوزتلاب الو قالطلاب

 موزل نمو نيملسملا لوق نم كبجعي يذلا يأرلاب انفرع فالتخا هيف ناك
 .؟قادصلا

 اهب عقاو اهل هقالط نإ هذه كتفص ىلعف قيفوتلا هللابو :باوجلا

 لجاع نم اهل ضرف ام فصن وه هيلعو اهيلع ةدع الو هنع تجرخ دقو

 هقالط اهيلع ىرج ام نيح نم اهنأل جاوزألل تلح دقو هلجآو اهقادص

 هجيوزتو هنم اهتنونيبو اهل هقالطب تملع ول نأ اهسفنب كلمأ تراص

 ةرح يهو قالطلاب هنم اهجورخب الو هب اهنم ملع ريغب ارس اهب يناثلا
 جورخلاب تملع اذإ الإ هعنم ىلع لدي ام ملعلا لهأ نع ءاج دقف ملحلا ةغلاب

 اهب لوخدلا زوجي ال لطاب اهب هجيوزنتف اذه ىلع ةيناث اهب جيوزتلابو هنم

 ىلع اهب هلوخد اهعم نأ ىلعو هنم يراجلاب اهلهج نم هيلع يه ام ىلع

 ريغ نم هيلع اهداسفب لوقلا ىلع لدي ام ىنعم هب هبشاف لوألا جيوزتلا
 ينرضحي مل انأو يأرلاب فالتخالا نم ءيش هب ىسع هنأل ؛كلذب ينم عطق

 هيقفلا انديس خيشلا فرعت كاسعو هيف رظناف هيلع لدي ام سفنلا يف هنكل
 . انيش هيف ظفحي وأ هيأر كلذ يف ىري ىسع ناهبن يبأ نب رصان
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 :هللا همحر يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا باوج نم ةلأسم كاهو

 اهجوزتو اهب هلوخد لبق اهملع الب اهقلطو هب تيضرو ةأرما جوزت نمو

 اهب لخد هنأ نظت يهو يناثلا جيوزتلاو قالطلاب اهملعي ملو ةيناث

 زئاج كلذ نأ نظي وهو اريتك وأ اليلق كلذ ىلع ىضمو لوألا جيوزنتلاب
 مل ولو اهقلط اذإ لجرلا اذه نإ :باوجلا 0؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هل لحتأ

 تلحو هنم اهيلع ةدع ال هنأل هنم تخسفنا دقف اهب لخدي مل وهو هب ملعت

 نيدهاشو يلوب ةيناث اهجوزت اذإف ءاوس اهيف هريغو وه راصو جاوزألل

 الو اهرابخإ دعب اهاضرب الإ هتجوز اهيلع تبثت الو اهجيوزت زوجي الف
 حصي الو انه لتخا دق ىضرلا طرش نأل ةفصلا هذه ىلع ةجوز هل نوكت

 اذإ اهيف ببس هل حصي مل هقالط ةدعب هذهو ةأرملا ىضرب الإ جيوزت

 نأ هل زوجت قالطلاب اهربخي مل اذإ ةقلطملاك هذه سيل تنابو هنم تجرخ
 ةثراو يهو ةيناث ةيجوز ابابسأ كانه نأل اهرابخإ الو اهملع الب اهدري

 ةعلتخملا يف ملعلا لهأ لوق ىلإ ىرت الأ ةجوزلا مكح اهمكحو ةجوزلاك
 ةنناب اهنأل هنم ةدعلا ببس يهو اهاضرب الإ اهدر زوجي ال ةءرابملاو

 امهنيب قرفم جيوزت وهو مارح مارح اذهف ببس مث قبي مل اذإ هذهب فيكف
 .ملعأ هللاو هل لحت الو

 : يلع ني رماع هللا ىلا ريقفلا دبعلا لاق

 وهو ريشب نب ديعس خيشلا هب باجأ يذلا باوجلا اذه حيحص

 جيوزتب كلانه جتحاو كلذ فالخب لئاق لاق نإو اندمتعم هيلعو انيأر

 امهنيب لوخدلا ملعلا لهأ نم ةماع نم ةزاجإلابو ضعب امهضعبل نايبصلا
 دعب اهاضر طرش ةاعارم عم جوزملا ةيبصلا هعامجل غلابلا نيكمتو
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 ال انك نإو يأرلا يف أطخأ هنأ لوقن الف ججحلا نم كلذ ريغ ىلإ اهغولب

 الوخد لخدي مل هنأ جوزلا رارقإ لوصح لاح هيلع لمعن الو هب لوقن
 ىلع ةلخاد اهاري للعل هماكحأ عيمج يف هتجوزب لخادلا مكح هيلع بجوي

 ترصتخا ملعأ هللاو امهقارتفا ىلع لدي يناعمو ةيبصلا جيوزتب هساق نم

 .ةساطرقلا قيضل للعلا طسب نع لوقلا

 مول الف هريغ حصخلا ىأرو يأر ةحص ملاعلا ري مل اذإ :هريغ لاق

 برقألا وه هنأ هآر امب يتفيو لمعيو لوقي نأ هيلع لب هب لقي مل اذإ هيلع

 ىلع وه هتحص ةيؤر مدع لدت ال نكلو ،خيشلا اذه هدمتعا امك قحلا ىلإ

 اهنأ هب جتحا ام ىأرو هتحص ىأر نم دنع حيحص يارب سيل كلذ نأ

 ةحصب ملاع لوق نوكي الو انلقف نحن هانيأر امك هتحص ىلع لدت ججح
 رظني ملاعلاو ريغلا كلذ حصألا ىأر نمم هريغ ىلع ةجح هريغ نود يأر

 هللاو هريغ يأر لطبي الو لدعألا كلذب لمعيو هانركذ امك ءارآلاو لدعألا

 .ملعا

 جوزت لجر يف لوقت ام ناهبن يبأ نب رصان ملاعلا خيشلا انفرع مث

 مانتو اهجوز دنع نم برشتو لكأتو جرختو لخدت هتيب ىلإ اهلقنأو ةأرما
 يرهش ردقب ثكمو هناسلب هسفن يف ارس ةأرملا قلط مث هدالوأو همأ عم

 اهب جوزتو دوهشلاو يلولا رضحق ةيناث اهجوزتي نأ هل ادب مت نامز

 لجرلا عنص امب دحأ اهملعي ملو ةأرملا عماجو هتيب ىلإ دصقو مهرضحمب
 درلاك وه مأ ،؟ هلصأ ىلع يناثلا جيوزتلا اذهو يناثلا حاكنلاو قالطلا نم

 ناك نإق هتيب يف اهنأل ةهبش هيف مأ مارح هيلع مأ لالح يه كلذ انل نيب

 . ؟ قادصلا نم هيلع بجي امف مارح هيلع
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 لهأ عم دحاو تيب يف امهنأ تركذ امك اهب لخد دق ناك نإ :باوجلا
 اناك نأ اقفتاو تيبلا لهأ نع تيبلا نم عضوم امهرتس دق ناك نإو هتيب

 عضوم يف اناك وأ امهعم تيبلا لهأ نم دحأ هيف سيلو تيبلا يف هايإو يه

 نإو اهب لخادلا ماكحأ همزلتو اهب لخاد مكحلا يف وهف هريغ وأ تيبلا رتس

 هتيب يف تناك ولو ريغ ال اهايإو وه رتس يف ةفقو امهيلع ضمت مل ناك

 ةجحلا اهلف اهب لخد هنأ تعدا نإو اهب لخاد ريغ همكحف تيبلا لهأ عم
 كلذكو ،نيميلا اهنم بلط نإ اهنيمي عم اهلوق لوقلاف هتيب يف اهنأل هيلع

 هتيب يف اهنأل هلوق لوقلاف يه تركنأو اهيلع لخاد هنأ وه ىعدا ول

 هبحاص ىلع امهنم لوخدلاب يعدملاف هنع لزعم يف تناك ول نأ فالخب
 امهيف نيمكحلا نيذه دحأ ررقت اذإو ،مهفاف ةلداعلا ةحصلاب الإ يعدملا وه

 اهدر هيف كلمي قالطب اهيلع الخاد همكح نوكي عضوم يف اهل هقالطف

 يف تهرك وأ كلذب تيضر درلا مهل زوجي نمم دوهشب اهدري نأ هل زوجي

 نمب الإ زوجي الو دوهشب الإ هل زوجي الو اهاضر ريغب هل زوجي ام عضوم
 درلاب نادهاشلا اهاملعي نأ الإ اهحاكن هل زوجي ال نكلو مهب درلا هل زوجي

 اذه ريغ ليق دقو اهملع ريغب قالطلا عقو دق ناك ولو اذه يف فالتخا الو

 يف وهو اهقلط ناك نإو هناسل هب تقطن دق ناك اذإ اهملع ريغب ناك اذإ

 نأ هل امنإو درلاب اهل هتعجارم هل سيلو هنم تناب دقف اهب لخدي مل مكحلا

 دقعو دوهشو يلوو اهاضرب نوكي نأ رثألا يفو ينات جيوزتب اهعجاري

 ام ليلد هيف سيل نكلو قحلا وه اذهو جيوزتلا زجي مل نكر لتخا نإو

 ملو جيوزتلا تملع اذإ ةيهارك الو ىضر اهنم حصي مل نإ هزاوج نم عنمي

 .جوزلا نم اهيلإ لوخدلا يف تعواطو هريغت

 بيثلا تتكس ولو اهاضر ركبلا توكس نأ :رثألا يف ءاج دقو
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 اهل زاجو هل تزاجل لوخدلا يف هتعواطو هريغت ملو جيوزتلاب تملعو

 نم لوق ىلع اهل هحاكنو ةجوزملا ةيبصلا ىلع جوزلا لوخد ةزاجإب ىفكو

 لوخدلا لبق جيوزنتلاب اهملعو هب لوقلاو رهشألا وهل هنأو اهنم هل هزاجأ
 نأ حصف ءاوس هب اهاضر ريغو هب اهاضرو ءاوس اهب لوخدلا نيحو

 رهظ نإ اهاضر هلقو اهتيهارك ىلع زوجي ال هنأ هب ديرأ ىضرلا ينكر

 ملو ركنت ملو تربخأو اهملع ريغب تجوز ول وأ ريغ ال ىضرلا ريغ اهنم

 هنأ لقت مل اهعماجو جوزلا اهيلع لخدو ةيهارك الو ىضر اهنم حصي

 وه اهتعواطمو اهتملاسم نإ تلق نإف اهاضر حصي مل اذإ دساف جيوزت
 دنع حص امنإو دقعلا دنع اهاضر حصي مل ملحلا ةغلاب تناك نإ انلق اهاضر

 اهاضر ةلقو اهاضرف اهحاكن زاجأ نم لوق ىلع ةيبص تناك نإو اهحاكن
 يف هانركذ امو ةيبصلا يف هلك اذه زاج املف اهرمأ ةكلام ريغ اهنأل ءاوس

 دق ذإ يناثلا جيوزتلا اذه ةزاجإ نم دعبي مل بيثلاو ركبلا نم ةيبصلا ريغ
 يناثلا نكلو يناثلاب ملعت ملو لوألا هنأ تنظ ولو دقع و دوهشو يلوب راص

 ملعت يهو جيوزتب الإ اهيلإ لخدي مل هنأ حصو دوهشلاو دقعلاب حص دق

 وهو اهيلع همرحي امب اهيلع ةجحلا مقت مل ذإ لالح اهل وهف لوألا قالطلاب
 هتمتأو جيوزتلا ددجو اهقلط هنأ تملع ىتمو جيوزتلاب اهذخأ هنأل لالح هل

 .هب ملعت مل اهنأ حص اذإ ضقنلا اهلف هتضقن نإو

 نأل تننظ امك رمذلا سيل لوقنف هتلصأ امل ضقن اذه نإ :ليق نإف

 همتت نأ اهلف تغلب ىتمف اهعماجو اهب جوزتملا اهيلع لخد نإو ةيبصلا

 مل ميمتت الو ضقن ريغ نم تنكس نإو ضقتنا هتضقن نإو مت هتمتأ نإف

 ناك نإو ةيجوزلا نم هيلع اناك ام ىلع انوكي لب همامتإب ظفلت نأ اهمزلي
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 قرف ال نطابلا يفف مكحلا رهاظ يف ىضرلا يف قرف غلابلاو ةيبصلا نيب
 لوخدلا دنعو اهب لوخدلا لبق اهملعو اهحاكنو اهجيوزت زئاج ةيبصلا نأل

 اهملع ريغب اهجيوزت زوجي غلابلاو ملحلا تغلب ىتم رايخلا اهلو ءاوس اهب

 تءاش نإو هتمتأ تءاش نإ رايخلا اهلو اهب لوخدلا دنع الإ ملعت الو

 ملو جيوزتلاب تملع هذهو اهب لوخدلل تملاسو تنكس تءاش نإو هتضقن
 اهنأ ىلع يهو هرشاعت ملف حيحص جيوزتلاو ةيناث تجوزو قالطلاب ملعت

 هجو يابق اهعم تحص يتلا ةيجوزلا مكح ىلع هترشاع لب هل ةجوز ريغ
 ةفصلا هذه ىلع سايقلا يف ةيبصلاك يهف كلذل ةممتم يهو اهيلع مرحي

 جيوزتلاب تملع هذه انلق ملعت مل هذهو جيوزتلاب تملع ةيبصلا نإ تلق نإف

 مت هتمتأو يناتلا جيوزتلا اهعم حص ىتمو هتجوز يهف قالطلاب ملعت ملو

 يف دوهشم موي يف اهيلإ ضرعتي مل هنأ يردت يهو حيحص جيوزت هنأل

 نم تعمسو اهملع ريغب ةأرما تجوز ولو هنم اهب جيوزت دقعب الإ سرعلا

 اهلهأ تيب نم اهلقن نيح الإ جيوزتلاب ردت ملو لجرب تجوز اهنأ اهدلب لهأ
 حصي ملو دلبلا لهأ نم نوريثك سانأ اهلقنو هفرعتال يهو جوزلا تيب ىلإ

 جوزلا تيب اهولخداو هب تجوز يذلاب يه ملعت ملو اهطخس الو اهاضر

 ريغ اهسفن يفو ضعب امهضعبل جيوزتلا ةرهش ىلع اهعم وه هولخدأو
 جيوزتلا ةرهش ىلع اهعماجو وه نم جوزلا فرعت الو كلذل ةهراك

 ةأرما عماجي نأ جوزل زجي مل كلذ زجي مل ولو كلذ زاج ضعب امهضعبل
 هنكمت نأ يه اهل زوجي الو ةيعرشلا ةحصلاب هعم حصي ىتح اهرمأ كلذك

 .ةيعرشلا ةحصلاب اهجوزت يذلا جوزلا وه هنأ اهعم حصي ىتح اهسفن نم
 تجوز ول اهنأ امك همتت نأ اهلو كلذ فرعاف اذه يف رمألا رسعلو
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 يف جيوزتلا ديدجت مزلي مل هب تيضر مث الوأ هب ضرت ملو اهملع ريغب

 تريغ نإو ظفللاب همتت نأ ةيبصلا ىلع سيلو نيملسملا لوق رثكأ

 حاكنلا ديدجت مزلي مل كلذ دعب هتمتأ مث اهغولب نيح يف اهجوز نم جيوزتلا
 يلوق فالخب دحأ لاق نإو ؤهارأ ام اذهف ةلاحلا هذه ىلع الوأ يه اهضقنل

 برقألا وه رظنلا يف نوكيق هلوق ححصي ةجحب يتأي نأ ىسعو هنطخأ مل
 ايأر هللا ثدحي ىسع نيملسملا نم ملعلا لهأ ىلع اهوضرعاف قحلا ىلإ

 إلإ انم دارملا سيلف ىلوأ لضفألاب لمعلا نوكيف يل هحتف امم نسحأ هدابعل

 . قيفوتلا هللابو نيملسملل لضفألا يأرلا حوضو

 نوكي يذلا ضعب امهضعب ىلع لوخدلا ةفص يف انايب دز :هل تلق

 هنكلو اهجوزت ام دعب نم هتيب يف يه تناك اذإ اهيلع هب الخاد مكحلا يف
 الإ اهب الخاد نومسي ال ةماعلا عم نأل ةماعلا عم ةيمستلا يف اهب لخدي مل

 كلذ ريغ ال اهيق اهيلع لخد دق هنأ رهتشت يتلا سرعلا ةليل اهيلع لخدي نأ

 الخاد مكحلا يف نوكي باجح امهرتس اذإ امهنأ كباوج يف ترشأ تنأو

 تناك نإ انل نيبو اهلبق دق اذه ناك اذإ ةروهشملا ةليللا كلت نود اهيلع

 هيف نوعمتجم غلب رابكو نيغلاب ريغ راغص هيفو هلهأ عم هتيب يف يه

 ىقبيو نوجرخي نوغلابلا ةراتو راهنلاو ليللا يف مهعم جوزلاو مهعم يهو

 قلغ اذإ مونلاو ةظقيلا يفو راهنلاو ليللا يف كلذ يف قرف له نايبصلا
 لوخدلا حص اذإو باوبألا نيب قرف مأ هلثم فرغلا باوبأو طئاحلا باب

 اهيلع لخدو نادهاشلا اهربخي ملو اهجوزت مث كلذ اهل هنم قالطلا عقوو

 تقو يأ يفو قادصلا نم اهل بجي يذلا امف تمرح نإو هيلع مرحتأ

 قالطلاب ظفلي نأ نسحأ وأ كلذ لبق مأ ةمرحلاب اهمالعإ عم ةدعلا اهمزلت
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 ؟ ال مأ ثاريم امهنيب له ةدعلا يف يهو امهدحأ تام نإو ةهبشلا نع اهل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ روجأم تنأو باوجلا انل حرشاف

 ةليللا يهو اهب سرعلا ةليل لوخدلا ماوعلا هتنظ يذلا :باوجلا

 وهف كلذك هونظ امو ههوجو نمو لوخد وه امهنيب ةفورعملا ةدوهشملا
 هذه ريغب هنم اهيلع الوخد نولعجي ال مهنأ ماوعلا نم أطخلا نكلو قح

 امهرتس اذإ امهنأ ءاملعلا عم قحلاو كلذ وه امم ةلاحلا هذه ريغبو ةليللا

 دق جوزلا اذه تيب يف ةنبالا هذه تناك اذإو اهب لخاد مكحلا يف وهف باجح

 تات مل ةنبالا تناك نإف تيبلا لهأ عم وهو يه هيف تنكسو هتيب ىلإ اهلقن

 لخدي مل اهنأك دعب يهف ةتبلا هلهأ نع تيبلا يف امهرتسي ةلاح هعم اهيلع

 هيلع لمع ال يبصلاف غلابلاو يبصلا تيبلا يف ناك نإ كلوق امأو اهب

 نإ ليللا كلذكو اهب لخاد همكحف نايبص هيف ناك ولو تيبلا امهمض ىتمو

 همكحف نومنان تيبلا لهأو اهلصاوي نأ هنكمي عضوم يف يهو وه ناك

 ريغ عضوم يف مهعم يهو لهألا مان اذإف رتس هسفنب ليللاو اهب لخاد

 اذإف ةلمجلابو زيلهد يف مهلك وأ تنق يف مهلك وأ هنع مهيلع باب قلغم

 هنم هيف اهيلإ لصي نأ ردقي عضوم يف ةنبالاو عضوم يف جوزلا ناك
 دعب هنكمي هنأل مهعم يهو هنم اوجرخي مل ولو اذه ىلع كلذ يف مكحلاف

 امهسفنأ عم اناك اذإف ىلاعت هللا نيبو امهنيب اميف امأو اهب هلاصتا مهمون

 مرحت يذلا عضوملا يفو لخاد ريغ وهف ضعب امهضعب ىلع الخدي مل

 امهقيرفتب مكحو كلذ يف ةمرحلا ىأر نم يأر ىلع هانركذ امم هيف هيلع

 نم دتعتف قحلا يف امهنيب قرفملا يأرلا اذه ةحص امهسفنأب ايأر وأ كلذب

 اهنأل ةدعلا يف ناثراوتي الو ضعب امهضعب ىلع امهتمرحب ملعت نيح
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 امهحاكن نوكي عضوم يف هثرت فيكف حاكنلا داسفب ميرحتلاب هنم تجرخ
 هبتك . ملعأ هللاو قالطلا اذه لثم نوكي الف هتجوزب تسيل اهنأك يهف ادساف

 .هدي طخ نم هتلقن . هديب دعاج نب رصان

 ظفلي ملو هبلقب اهيلإ قالطلا ىونو ةأرما جوزت نم :ءاربغلا وذ لاق

 .اهب لخدي مل وأ ةأرملاب لخد ناك نإ قالطلا نم اذه بسحي الف هناسلب هيف

 لخدي مل ناك نإو قالط كلذف دحأ هب عمسي ملو هناسلب ظفل نإ امأو

 الإ اهدر هل زوجي الو جاوزألل تلحو اهملعأ ىتم هنم تناب دقف ةأرملاب

 لخدو قالطلاب الو جيوزنتلاب ملعت مل يهو اهجوزت نإو حيحص جيوزتب

 ريغب هتأرما قلط يذلا امأو ،خايشألا نع لوقلا اهيف مدقت دقف اهيلع

 هنأل اهاملعأ ال نيدهاشلاو نيدهاشلا ةرضحب اهملع ريغب اهدرو اهملع

 لبق ناك اذإ هل لالح يهف اهجوز اهيلع لخد مث اهمالعا امهيلع مزالب سيل

 تحص وأ رتس وأ باجح ءاخرإ وا باب قالغإب وإ اهيلع لخاد قالطلا

 لوخد اذهف كلذب ارراقتو ةينالع وأ ارس اهيلع لخدي ناك وأ امهنيب ةولخ

 نإو اهعامج زوجي ال ضناحلاف عامجلاب لوخدلا لك سيلو بسحي هلك

 دقف اهدلو جورخب اهقلطم نم تصلخ يتلا كلذكو لوخد وهف اهيلع لخد

 يذلا كلذكو اهسافن يف اهعامج زوجي الو اهب لوخدلا زاجو جاوزالل تلح

 ءاقترلاو كلوق ىلع اهعامج زوجي الو اهجيوزت زناجف اهربدو اهلبق طلتخا

 .ريثك اذه لثمو اهعامج ىلع ردقي ال لجرلاو اهيلع لوخدلا زئاج

 اهرضحمب وأ اهملعب الإ اهدر زوجي الف اهملعب اهقلط يذلا امأو

 دهاش رضحمب وأ نيلدع نيدهاش رضحمب وأ ةرهش دوهش رضحمو

 تلح دقف تصلخو ملعت مل نإو اهتدع ءاضقنا لبق درلاب اهملعيو نيتأرماو
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 قلط يذلا امأو اهكردي هنإف جوزتت ملو درلا اخَرأ نإ لوقو ،جاوزذلل

 اهاضرب الإ اهدر زوجي الف مهردب هنم تدتفاو نآربو علخب هتجوز
 الإ ادبأ اهدر زوجي الف اثالث اهقلط يذلا امأو 0نيلدعلا نيدهاشلا رضحمبو

 وأ اهقلط وأ جوزلا تامف هتليسع قوذتو اهيلع لخديو لجرب جوزتت نأ

 اهجوزتي نأ لوذلا اهقلطمل زناجف قالطلا هوجو نم ءيشب هنع تجرخ

 .اهصولخ دعب
 طرش ىلع ناك وأ بوبجم وأ يصخ وأ نينع اهجوزت يذلا امأو

 رخآ لجرب جوزتت نأ الإ ةفصلا هذه ىلع هل زوجي الف قلطملل ةلحت

 امأو اهجوزتي نأ لوألا اهقلطمل زناجف اهقلط وا تامف هتليسع قوذتو
 الف ةدعلا يف يهو امهدحأ تام وأ ةلع وأ رقف نم مكح ببسب اهقلط يذلا

 قالطلا نم ءيش !يقاب ناكو هتلع نم حص وا لجرلا رسيأ نإو ناثراوتي

 وأ دقف ببس نم اهقالطب مكح يذلا امأو ،اهجوزتي نأ هلف ايضارتو امهنيب
 لوألا اهجوزف تجوزت نإو جوزتت مل اذإ هتجوز يهف اهجوز عجر مث ةبيغ

 اهيلعف عامجلل ةبوصغملا كلذكو ضيح ثالثب ءاربتسالا اهيلع نكل
 اهلثم ةينازلاو اهلمح عضت ىتحف الماح تناك نإو لوق ىلع ءاربتسالا
 .ءاربتسالا يف فالتخالا اهيف

 ءاهتدع تضقنا تعضو ىتمف لمح اهب ناك نإ ةقلطملل ةدعلا امأو

 لوق ةقهارملا امأو رهشأ ةتالث نهتدعف الف ةسيؤملاو ةيبصلا ةقلطملا امأو

 ةثالثو ناتنس لوقو لمحلا ةبيرل رهشأ ةعستو رهشأ ةتالت لوقو غلبت ىتح

 ام لقأو }ةعباتتم ضيح ثالث دتعتف اهتدع يضقنت نأ لبق تغلب نإو رهشأ
 يف هرثكأو اموي نورشعو ةعست اهتدع ءاضقنا يف ةأرملا قدصت

 رهشا ةثالث اهب مدلا تبثت اذإ ةقلطملاو ةنس نيتس اهنس غلب اذإ اهقيدصت
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 دتعتف راهظلاو ءاليإلا امأو ،نيملسملا ضعب لوق ىلع اهتدع تضقنا دقف

 يذو سلفملاو دوقفملا ةأرما كلذكو رفكي مل اذإ رهشأ ةعبرأ يضمت امدعب

 مكح حص وأ دهاجملا وأ رفاسملا نع ربخلا اهغلب امهم اهتدع لوأف للعلا

 تأر ثيحف ةتيمملا امأو ةعاسلا كلت يف حص ىتم اهتدعف قيرفتلاب

 ناكو تلستغا اذإف مايأ ةرشع و رهشأ ةعبرأ دتعتف هب تملع و تام اهجوز

 يضقنت ىتح فوقولا همزلت لجرلاو .ةقلطملاك اهلمح عضت ىتحف لمح اهب

 اهتدع يضقنت ىتح جوزتي الف هتاجوز نم ةعبارلا قلط اذإ ةقلطملا ةدع

 ول ىتح جوزتي نأ هلف تومت ثالثلا هتاجوز نم دحأ وأ اهسفنب تومت وأ

 إل :هللا همحر ديعس وبأ لاق .هتعاس نم اهذخأي نأ هلف ةتيمملا تخأ دارأ

 .اهتخأ جوزت اذإ ةتيمملا لسغي

 هتأرما عماجي الف هتأرما تخأ يف عامجلا يف اطخأ يذلاو :عجر

 نمو ،اهلمح عضت ىتحف لمح اهب ناك نإو ضيح ثالث اهتخأ ضيحت ىتح

 ءاهقف نم دحأ نيب افالتخا هيف ملعن ال يذلا رثألا يف ءاج دقو :عرشلا نايب

 ريغب درلا اهل هازجأ اهملع ريغب هتجوز لجرلا قلط اذإ هنأ نيملسملا

 .اهملعي نأ هيلع نكي ملو اهملع

 اهدرو اهملع ريغب اهقلط نإف اهملعب درلا ناك اهملعب اهقلط نإو

 لاقف رظنلا لهأ لوق نم فالتخا انفرع دقف كلذب اهملعأ مث اهملع ريغب
 درلا الو اهملعب قالطلا نكي مل اذإ درلاو قالطلا يف هلوق لوقلا نإ لاق نم
 كلذ فرعت مل اهنأ كلذ يف هلوق لوقلاف اهدرو اهقلط هنأ جوزلا اهملعأو

 ءاج دق هنأ امك ؤدرلاب اهملعي نأ لصألا يف هيلع نكي ملو هرييغت نم الإ
 الو وه اهملعي مل مث اهملع ريغب اهدر مث اهملع ريغب اهقلط اذإ هنأ :رثألا

 قالطلا اهعم حص مت كلذ يف اهاطي ملو اهتدع تضقنا ىتح نادهاشلا
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 دق تناك ولو اعم قالطلا دهاشو درلا دهاش ءاج اذإ اولاقف نيدهاشب درلاو

 دعب درلا دهاش اهملعأ ولو لاق نم لاقو اهكردي هنإف اهتدع تضقنا
 اهملعب قالطلا ناك ولو اهكردي هنا دحاو سلجم يف هنأ الإ قالطلا يدهاش

 مث اهتدع تضقنا ىتح نيدهاشلا دحأ الو وه اهملعي ملو اهاطي مل مث

 اهكردي الو هنم تناب دق انملع اميف عامجإلا يف تناك كلذ دعب اهملعأ

 يراوحلا يبأ لوق نم اذه انفرعو الصأ قحلا يف هل نإف لصفلا اذه مهفاف

 هعم ماقملا اهعسو هتجوز هتقدص اذإ هنأ لاق نم لاقو ‘هنع دجوي اميف
 هنأل اهقلط هنأ رقأ دق امك درلاب نيدهاش رضحي نأ هيلع ناك هتمكاح نإو

 درلاب نيدهاش اهل رضحأ نإف ةنيبلا كلذ يف هيلعف درلل عدمو قالطلاب رقم

 نسحلا يبأ خيشلا لوق نم اذه انفرعو قالطلاب هرارقإب هيلع مكح الإو
 درلا حصي نأ هيلع بجو دقف قالطلاب رقأ اذإ هنأ لاق نم لاقو . هنلا همحر
 ().....اهعسي الو اهسفن نم هبرقت نأ اهل زوجي الو

 ىتح ماتيأ مهو مهتلا دعب مهيلع ةجحلا موقت ىتمو دوهشلا ةلادعب ....

 ىلع مهب ةجحلا موقت نأ نكمي امنإو اورضحي ىتح بايغ مه وأ اوغلبي
 ءاملعلا رفسل وأ اهتوبثب لدعلا مكاحلا نم مكحب امأو نيرضاحلا نيغلابلا

 رمأي الو لضافلا ملاعلا هرمأي امب يصولا لمعيف لدعلا مكاحلا مدع عم

 اهيق رمأي امنإو بايغ وأ ماتيأ مهو اهذافنإب يصولا فراعلا لضافلا ملاعلا
 اظافلأو افورح اهتحص فرع ول ملاعلا نأل قحلا نم هل اجرخم هاري امب

 الف بايغألاو ماتيألا يف همكح تبثي لدع مكاح اهيف مكحي ملو دوهشو

 ىلع لدي امنإو ماكحلا نم وه سيلو وه هتفرعمب مهيلع ةجحلا موقت

 . ملعأ هللاو ، بايغألا اورضحيو ماتيألا غلبي نأ ىلإ ةمالسلا قيرط

 ةہ۔_۔ح>

 )١( ةحفص رادقمب طوطخملا يف صقن دجوي هنأ ودبي . مات ريغ مالكلا .
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 : ةالصلا ماكحأ ضعب

 يف زوجت ال ةالصلا نأ رثألا يف ءاجو :ناهبن يبأ نب رصانل ةلأسم
 اذإ فيطللا بوتلا هلاثم فصي يذلا امأ يفشي يذلاو فصي يذلا بوتلا

 اسباي ناك اذإف هنم دسجلا روصتيو دسجلاب قصتليق ءاملاب ابطر ناك
 دسجلا ةيقبل هفصو امأو ،ةالصلا هب حصت الف كلذك هيف ةروعلا روصتيو

 .هب ةالصلا زاوج نم عنتميال هنأ يعمف ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم ةروعلا نود

 اذهف بوثلا ءارو نم هسبال دسج رظني يذلا وه فشي يذلا امأو

 ةروعلل لعج ول هنأل فصي يذلا نم دشأ وهو الصأ ةالصلا هب زوجت ال

 نأل ةالصلا هب زوجت الف هدسج ةيقب فشي يقبو هقوف وأ هتحت رخآ ابوث

 لُك ةثع مكتنيز اوثخ » : ىلاعت هلوقل بايثلاب ةالصلل هدسج رتس هيلع

 مْوَي » : ىلاعت هلوقل . رتاسلا نسحلا سابللا وه : ةنيزلاو 0 ا دجنم

 هنيب نكي مل نإو 0 ديعلا موي : ينعي 0 (" ىحض سالا رتخي ناو ةنيزلا

 ثيح سانلا نيب هسبل زوجي الف ةروعلل رتاس رخآ بوث ةروعلا نيبو

 ةالص ريغ يف وأ هتالص يف ناك بوثلا ءارو نم هتروع دسج نورظني

 .هدي طخ نم هتبتك انأو ،دعاج نب رصان هبتك ؤملعأ هللاو

 يفو يلصملا ىلص اذإ لوقي رصان خيشلا تعمس : ءاربغلا وذ لاق

 امهفلو ناترهاط ناتعقر وأ ةعقر اهيلع فل دقو ةساجن اهيف ةعقر هبايث
 اهيف يذلا نيكسلاك اسايق هتالص ضقتنت ال :لاق نهب ىلصو اعيمج

 رماع خيشلا لاق ، نيكسلاب ىلص نم دسفت الف اهدمغ يف اهلخدأو ةساجن

 . ةروكذملا عقرلا كلتب ىلص نم ةالصلا ةداعإ يسفن يفو : يلع نبا

 )١) فارعالا ةروس : ٣١ .

 )٢( هط ةروس : ٥٠٩ .

٣٨٤ 



 ةءارقلا لاطأو رمقلا فوسخ يف ةعامج رصان خيشلا انب ىلصو

 .؟رمقلا فوسخ ببس امو :هل تلق ،ارهج ءاعدلا أرق ملس املف روسلا يف

 ترهظ اذإف رمقلا رون سمطناف ضرألا ىلع ترواغت سمشلا نإ :لاق

 نع برغتو موق ىلع علطت تلاز ال سمشلا امأو :لاق ،ارون اهنم سبتقا

 .موق نود موق هنورظني فوسكلاو فوسخلاو شموق

 اهنأل اهعيب زوجي ال : لاق 0 اهأربتساو ةيقرشم ىرش نم يف لاق

 ناك نمو ةبونلاو ةشبحلا امأو 0‘ دعاج هيبأ نم كلذ عمسو برعلا نم

 .فالتخا هيف لوقيو 0 ىلاعت هللا نم دبعت ءاربتسالاو 0 نهعيب زوجي مهلثم

٣٨٥



 : رشع نماثلا ركذلا

 جارخإلو بطلا يف لئاسمو رابخأ اهوشح تالاؤس هيف
 نامزلا يف ىرج اميف ماكحألاو نايدألاو يفو ،كوشلا
 رصع يف كلذو ‘نادلبلاو حويسلا يف نامأو نتف نم
 مظنلاو رثنلاب هركذ يفو 0 نارهز نب نسحم خيسنلا

 نامع ءاحصقف نم

 : هقفلاو بطلا ىف لئاسم

 ٥ ىلفسلا ةهجلا تلبقتساو 0 الخلا ىلإ ترس : ءاربغلا وذ لاق

 لزن املف 0 ءالبلا نم هللاب ذوعأ : تلقف . لوبلاو طناغلا ناقتحا نم يفوخ
 ديعلا موي سانلا عمجم يف . البجلا اعلاط تدصقو ءاملاب ترهطت ىذألا

 . ىلص دمحم ىلعو ملسف 0 البقم يخأ ترظنف ‘ ىلصملا يف
 كارأو 0 الهأو كمودقب ابحرم : تلقو 0 الفن ال امزال درلاب هتبجأف

 اهب ثدحي يتلا 0 الهُب دلب نم : لاق ؟ تلبقا نيأ نمو 0 الزقأ المج ابكار
 .البلا

 الئسملا كنيبو ينيب ترضح دقو .ؤالهمتم يدنع سلجا :تلقف

 همكح يف يذلا يضاقلاو يلاولا نع كربخ امف لحز ةعاس انع تضمو

 لجرلا ةصق امو ؟القعلا هدالوأ يف ريشتسملا لجرلا ةصق فيكو ؟ىلوت

 رابخأ امو ؟ىلعت هيلاوم ىلع يذلا دبعلاو ؟الحت نأ هل هتقلطم دارأ يذلا

 فيكو ؟البسلا ءانبأو رسيلاو رسعلا لهأ بتارم فيكو ؟لبسلاو حويسسلا

 يف هعمجأ ىتح ؤالصفم انل هرسفو ؟لبنلاب مأ فيسلاب رصنلا ةفص

٢٨٦ 



 اهيأ لاق ،الملا يف هيدانم ىدان ريمألا نأ ملعا :لاقف كالمجم ساطرقلا

 اولمعت الو ؤ‘لسرلاو ءايبنألاب اودتقاو ؤىلعألا مكبر اوعيطأ سانلا

 رمخلاو نتتلاك مرحملا اوعيبت الو ،ليكلاو نازيملا يف اشغ نيملسملل
 .لومعملا

 حلصيو .‘لبجلاو لهسلا يف سانلل ءيضي ارون نأب تعمسو

 نوكي نأ ىسعو ،لمرلا لهأو ءاملعلا نع كل هعفرأو .لمرلاو ىماتيلا

 يف كربخأل كتنج دقو ،ا')لزنملا باتكلاو ءافلخلاب ايدتقم ايبرعيو ايبرع

 اهيفو }ةنسلا ءايحإل اهيف لسغلاو ،ةمألا هذهل ديع اهنأ ليقو ،ةعمجلا موي
 مهدحأ نذأو ،ةلبقلا سانلا لبقتسا اذإق ةبطخلاو ءاعدلاو ؤةبيطلا ةعاسلا

 ةمايقلاو ركذلاب بيطخلا لوقل عامتسالا هب روماملاو مالكلا نع يهنمف

 هجو ىلإ رظنلا نأل مهلضفأو مهملعأ مهمؤي نأ رومأملاو ةنجلاو رانلاو
 لفاونلا نم ةنس نيعبس ةدابع نم لضفأ ةعاس هعم سولجلاو ةدابع ملاعلا

 مدب نزوي ءاملعلا دادمو .هب الإ موقي ال داهجلاو يهنلاو رمألا نأل

 .ءادهشلا

 .ءاشرلاي ال قحلاب همكحف ىدهلاب سانلا رمأي هتيأرف يضاقلا امأو
 لجر يف هترظنو ‘ىنغلا لهأو ريقفلل دحاو همكح ؤىلعذلا هبر فناخ

 كل لحت ال :يضاقلا هل لاق ‘هلأسو تاقيلطت ثالثب هتجوز قلط رسوم

 ىتح يريجأب يجوزت :ةأرملل قلطملا لجرلا لاقف ‘كريغ اجوز حكنت ىتح

 هيلإ بحلا لخدو اهبجعاف اهعماجو ريجألا اهب جوزتف هبجت ملف .يل يلحت

 يضاقلا قلطملا لجرلا دصقف .اهيلإ اليبس قلطملا دجي ملو اهبلق يف
 الب وه امك هتيقبأو . ظلفلألا ةكاكر نحللا ىلإ هب ىدأ امم \ عجسلا يف فتآؤُملا فلكت )١(

٣٨٧ 



 اهنم هل دعو حص هنأ اهقلط يتلا ةأرملا نع هربخأف امهرد نيعبس هاطعأو

 :يضاقلا لاقف ،اهجيوزت كدنع يل لحتو اهجوزتأ ىتح ريجألا اهجيوزتل

 .مهلك هيلإ اولبقأف ءامهلوصوب ةورب هاطعأف } عيمجلا رضحمب نوكي مكحلا
 اذه له امكجاوز يف دع و حص دقو امكيلع يعدي لجرلا اذه نإ :امهل لاقو
 اهيأ :ةأرملا تلاقف ،اذهب تملع الو تعمس ال :جوزلا لاقف ؟امكنم ناك

 يذلاب سنبف سوحنلا ينع تسمطناو ؤ‘دوعسلا يلإ تلبقتسا يضاقلا

 همهارد هاطعأو .هسبحب يضاقلا رمأف حبصلا رجفك قحلاو حبقلا يعدي

 .هبر فوخ نم

 هللا هقفو هيف رواشو ارمأ دارأ املكف ريشتسملا لجرلا ةصق امأو

 ةحار هرصم لهأ قافف ةفرعملا لهأ نم ةروشمب الإ ارمأ ربدي ملو شهيلع
 .هتاكز ذفنأو هقزر عستاو كلذب

 هطلسف هنامز لهأ ىغطف هيلاوم ىلع ىلوت يذلا دبعلا ةصق امأو

 هبلق يف لخدف فيفختلل هب اوتاغتساف باذعلا ءوس مهماسف مهيلع هللا

 ىلإ متعجر نإ مهءاجف ،كموق محرت ال مانملا يف افتاه عمسف مهيلإ محرلا
 مهسوفن حالصإل اورظانت همالك اوعمس املف مكنع ففخي هللاف مكالوم

 جرخف رثألاب اولمعو مهيأر عمتجاف مهتافوقو حالصإو مهيلهأو مهلاومأو
 ةصقلا هذهو ‘هيلاومل ايلاو نوكي ال مداخلا :مهل لاقو &نصحلا نم مداخلا

 .الهب دلبب ةعقاو اهنإ لوقي سيمخ نب دعاج خيشلا نع تعمس

 نكلو نامألا اهيف سانلا لبق نمف لبسلاو حويسلا يف كركذ امأو

 رثكألا اوتامو رشبلاو (اشوهلا يف لكأف ناليغلاو بلكألا بلك اهيف ثدح
 اندجوف ىلتبملل ءاودلا انسمتلاف ررضلا ةرثك نم ضعو ثغل نم مهنمو

 )١( مانغألا : يأ .

٢٣٨٨ 



 : ىرت امك اذه مشاه نبا ة ديصق يف

 الحفتي نأ لبق حرج يلاوح ام وكاف بلكت دق بلك ناك نإو
 الدع و نمس حلملا ناكم لدبأو ةحلمو اموت مث ادهش هدمضو

 المجم دهشلاو نمسلاو ةطنح ذخو ارتاف هقساو رانلا يف ادغ ام اذإ

 السب مسلاب ءرملا مسج ناك نإو هءاسح قساو رقبلا ضحمب ىلغتو

 اللب نطبللو رابصو رمتو هواد ميللابف رج اذ ناك نإو

 الماتو دعف بولكمك يوادي ادراب ناك نإو ناتك ةقرخب

 البلل برشي مت ءامب أفدي رذاشو كيد قرخ نم ةفص يفو

 الدعم انزو هذخ نيت قاروأو رشقم موثو اضيأ ةيغالو

 الخدم قشلا يف مسولل نكو مسوو مجحمق يعافألا غدل نم ناك نإو

 الف ابرقع نإ مث ميلو لخب هلسغو حلم مث موثب دمضو

 الثنت تيأر نم انوطق رزبو ارضخأ ردسلاو لخلا ريغب ىوادت

 ريثكلا مدلا هنم جرخيو صملاو طيرشلاو طبرلا هصالخل هعرسأو

 لعجيلف مجاحملا ريغ نم هصم نإو ةضوضعملا عضاوملا نم مجاحملاب

 . مسلاب قصبيو اتيز همف يف

 يف لخدي نأ لبق حابصلا تقو زازحلاو تامومسلل ءاود قاصبلاو

 هملع ريغ نم بورشم وأ لوكأم يف هلعج نم فلألا يف ديزيو انيش همف

 اهلتقي هنإف برقعلا رهظ يف لعج نإ كلذكو اهمف يف لعج نإ ةيحلا لتقيو

 نإو .امهل لتاق مس هنإف غلبأ عوج هب يذلاو مئاصلا قاصبو اهل مس وهو
 ةجاجد حبذ نإ كلذكو .هل ءاود هنإف ةغدللا يف لعجو هضرو لوغلا ذخأ

 . ارارم راركتلا داعيف اهلثم لعجتو ىرخأ حبذت مث ةغدللا ىلع تلعجو

٣٨٨٩



 لب اذإ ناسنإلا رعش ليقو ،عفان مانغألا نم ثرفلاو دلجلا كلذكو

 نابان هلو ىثنألا نم دشأ ناليغلا نم ركذلاو ،هأربأ ةغدللا ىلع لعجو لخب

 نم ماروألا نع عفني (جرتألا) جنرانلا قرعو ،باينأ ةعبرأ اهل ىنتنآلاو
 فاغلا ىلع يوتلت يتلا ةرجشلا يهو عاشفلا ركذ قرعو ،مومسلا ةضع

 غيدللو مهرد نزو يعافألاو تايحلا نم غودلملا اهنم معطي رمسلاو

 الو ةيحلا هرضت مل مهرد نزو ناسنالا اهنم لكأ نإو قناد نزو برقعلا

 .برقعلا

 ىوادت نإو تايحلاو ناليغلاو يعافألا مس رض عفدت ةفصلا هذهو

 اسيخملا ةرجش نم ذخؤي نأ وهو ةعرس يف يأ ايحو هعفن غدللا دعب اهب

 اهتروصو اهقروو لاومألا يف ()يشحت يتلا ةرجشلا يهو اناديعو اقرو

 ربغأ اهنأ الإ امهنيب قرف ال هلثم قرولا ةضيرع يهو رزجلا لثم اهدوعو

 نم رتكأ رمثت يتلا نم اناديعو اقرو لضنحلا ذخؤيو رزجلا قرو نم
 ففجيو اهرذحاف ةلتاق مس يهف ةدحاو رمثت يتلا امأو ىثنألا يهو ةدحاو

 رمثت ديبعلا شاخرخ اهنومسيو ةسياخ ةرجش نم ذخؤيو سمشلا يف

 نع عفترتو ةريثك اقاروأ مسقنت ةقرو لكو ريثك قرو اهل الاوط انورق
 ةرجش لك قدي سمشلا يف ناديع و قرو اهنم ففجيو ةماقلا نود ضرذلا

 نم ءزج نازيملاب قدلا دعب عيمجلا عمجيو ةدح ىلع تارجننلا هذه نم

 ىتح عيمجلا قديو شاخشخلا نم ءزجو ةسيخملا نم ءزجو لظنحلا

 نم ا")دهاشلاو ميهبألا عبصألا نيب دصفي ناسنالا باطصأ اذإف طلتخي

 اليلق اليلق هنم هيف عضوو . هيديو هيلجر نم يمدي ام ردقب ©شرعلا بناج

 )١( خيطبلا ةرجشك ضرالا هجو ىلع ومنت : يأ 8 يشحت .
 )٢( هبابسلاو ماهبإلا : يا .

٢٩٠ 



 نإو ‘نهشهن هرضي مل نينس هعفني هبرشيو ءام هيف لاقثم هنم برشيو

 ينربخأ لاحلا يف ئرب ةغدللا يف هنم اليلق عضوو غدللا دعب هنم برش
 .هنع هتبتكو رصان خيشلا اذهب

 قد اذإ حلملاو عفان هنم كاسي يموللا قرعف برقعلا ةغدل امأو

 نخاسلا لخلا كلذكو ،اهعفن برقعلا ةغدل ىلع لعجو اليلق ءام هيف لعجو

 .عفان قوقدملا ردسلا قرو هيلع لعج اذإ

 ىلع لعج نإو ئربي هنإف بابذلا ةغدللا ىلع كلديف روبنزلا امأو
 .هعفن حلمو لخ ةغدللا

 ىلع تلمح دقف تويبلاو لاومألا تبهذأ يتلا لويسلا رابخأ امأو

 بناجو نيقوحلاو ينه ينب يداوو رفاغ ينب يداو نم لاومألاو تويبلا

 لح دق نادلبلا نم كلذ ريغو ريزخ ينب جلفو ضيبألا دلبو ةمجو قاتسرلا

 ءالبلاو برضلاو ريمدتلا نم نامع يف عقو امب ريثكو بضغ اهب

 .ءاقب اهيلع الو ىقب نم مهنم ليلق الإ سانلا تبهذف اهيلإ آرارم نوعاطلاو

 ةنجلا لثمك مهنيب قرفلاف ءارقفلاو ءاينغألا لزانم ةفرعم امأو

 نوجاتحم ءارقفلا لكو لاملاب الإ حصت ال لامعألا عيمج ايندلا يفو رانلاو
 .باتكلا هيصحي ال اذهو لاومألا باحصأ ىلع نوففكتي

 ءانبأ نم وهف رفسلا ىلإ هتيب نم جرخ نم لكف ليبسلا ءانبا ةفصو
 .ليبسلا

 لثمف ةرضاحلا بولقلا يف ةعطاقلا فويسلا نع تركذ ام امأو

 هفيسب الجر برض دوعسم نب ملاسو ‘هفيسب نيفصن دسألا عطاق روذحملا
 رامح هفيسب برض كلام نب دشارو ،هتديدحو هتبشخ عطقف هقفتب اهاقنتلاف

٣٩١



 يرجحلاو ‘ناصحلا سأر هفيسب عطق عوردلا نم لجرو ‘نيفصن هفزجف

 مداخلاو ‘ناصحلا يف بكارلا لتقو (')لوصف ناسرفلا هل تدهش يذلا

 ىطعأ يعردلا رطم نباو ‘هفيسب اهبرضف هلكأتل اعبض هيلإ تلبقأ ريفظ

 .هل رجنخب ىرخألا هديب اهلتقو عبضلا مف هدي

 مهوذخأ ناعجشلا نم لاجر ةرشعف حالس ريغب اورصتنا نيذلاو

 مهنم ةعبرأو مهيلع عقو امب اوربخأو مهراد ىلإ اوعجر ةتسف الجر نيعبس

 اهليخن نم ابطر اولكأف ةارع مهو ليللا يف نادلبلا نم ءيش ىلإ اوءاج

 ةعامج اولصو اونضوتو اورهطتو اهنام نم اوبرشو اهلهأل اونادتساو
 اهبرك نم اوذخأ مث مهيلع مدقتم ال مهطاسوأ يف مهمأ يذلاو اسولج

 اهولمحو بركلا نم ةمزح مهنم دحاو لك دقعف (")هقسع نم الابح اولتفو

 موقلا لاوح يف ةعقعقب اهوبحسف ملظملا ليللاب مهنادعأ ىلإ اوشمف برحلل
 حصف مهعم يتلا ةحلسألاب موقلل مهبرضو برضلاو نعطلاب مهيلع اولمحو

 ىلإ اوعجرو نيرورسم مهراد ىلإ اوعجرو مهدنع ام اوذخأو لتقلا مهيف
 ملف مهلجرأ يف كوشلا الإ عيش مهباصأ امو مهيلع ذخأ ام ةتسلا مهباحصأ

 مهلجرا يف طيلسلاب يلغملا لصبلا اوعنصو ؤ")طيقالملاب اهيلع اوردقي
 هقرحأو لضنحلا بح ذخأ مهنم ضعبو كلذ نم اوءربو ءالسلا جرخأف

 اعدفض ذخأ مهنم ضعبو اهجرخأف ةكوشلا اهب ىلطو لخب هقحسو

 . يفاشلا هللاو هعفنف ةكوشلا ىلع اهلعج مث اهيديو اهسأرب ىمرو اهخلسو

 الجر نيرشعو الجر نيعبرأ مهباحصأ نم اودقف ةادبلا امأو

 )١( لاص : يأ .

 )٢() لخنلا نيجارع : يا .

 )٢( طيقارملا : لصالا يف .

٢٣٩٢ 



 مهيلع ةمجاهلا ةليبقلا ىلإ مهسوفن اودوقيل نوقابلا اومزعو ىحرج

 نوكلسي ال اطورشو ادهع مهنم اوذخأ مهنكلو نامأب اولخدو مهعم اوءاجف

 .مهنم ةروشمب الإ مهقرط ىلإ

 الهب قيرط يف ةادبلا هوعلاط يلاطهلا ديمح نب ديعس نع يكحو

 حالس هيلع الو قوسلا نم هارش امم اهيف هتبقر يف ('ةحيس لعج دقو

 نيربدم هنع اولوف ىصحلاب مهلامجو مههوجو رفعف هبهن اوداراف

 .نيلوذخم

 هباحصأل تدب املكف هباحصأ عم روهشملا لجرلا لاكشإ اذهو

 هباحصأ اوملع و ‘هيلع ردقي مل دحأ هعلاط اذإف اهيتأيل هوربد دلب نم ةجاح

 لامجلاو ليخلا مهيديأ يفو ليبسلا يف زئاجلا قيرطلا ىلع اولزن موقب
 الو لاتقلا قيطيال هنأو هل ةديكم اهنأ ملعف ائيش مهل يتأيل مهبحاصل اولاقف

 هعنص مت اضعب هضعب دصعو رمتو انمس هيف لعجو امس ذخأف رارفلا
 هوذخأو ةادبلا هوعلاطف رادلا ادصاق ىشمف افافخ افيلاغت هلعجو قدانب

 هيلع عقو امب هباحصأ اوملعو هراد ىلإ مهنع ىلوف هولكأ هدنع امو اريسأ

 نم مهيلع عقو امب ةادبلا نع مالعألا مهتلصو ىتح ربصف هب اؤزهتساف
 .مهبحاص اهعنص ةليح هذه نأ اوفرعف الجر نيعبس توملا

 ىتح ماقملا ىلإ ينبحصأ ،مالكلا رثكو فوقولا لاط دق :هل تلقف

 .مايقلاو دوجسلاو عوكرلاو ضرفلا ىلع انمامسجأ ىوقتل ؤماعطلا لكأت
 كل يدنعف ،مادعإلا نم يناعأ ال ينكلو ؛مادأ يعم سيل مايألا هذه يفو

 الو شماتيألاو ءاسنلا لام نم ال ؛ماحرألا لام نم ربتملا رزجلاو رمتلا
 _ __صح

 )١( منغلا رعش نم عنصي شارف .
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 . مادخلا ريخستلاب هولمع

 (بصخلا )سرلا ةيقاس قش ىف نسحم خيشلا ةريس ركذ
 . هنع هعافدو

 اهيف بلاغلاو شمانللاو ةملظلا اهيف كدلب ءاربغلا اذ اي :لاقو ينباجأف

 فيكف 0 زاملإلاو زبنلا نم ماري ال امب بيرغلا نوذؤي اهناكسو .مارحلا
 تلدبتو 6مالعألاو رابخألا اهنع ترسو ؛ماقسألاو ةنعارفلا اهب ادلب لخدأ

 اهؤاسنو ؤامالحأ اهؤاهقفو .امارك اهؤارمأ اوناك دقو مالسإلا ةريس اهنع

 ؛مادخلاو ناساس ونب اهوشرتقا ةحاسلاو امايخلا يف تايقاب تارتسم

 تاماقمب ؛مالكلا نم نيش تعمسو ؛مايألاو يلايللا يف يدانملا اذهب حاصو

 لاجرلاو ءاسنلا هوبرش رمخلاو نتتلاو وهللاو ءاشحفلا اهيف لمعي رباكالا

 رافكلا راد يف نابكرلا هب تشمو روز هيف ال كل هتلق اممو ؛ماحدزالاب

 .مالسإلاو

 مهب ناعتسملا ناوخألا نم تنك نإ ءاربغلا اذ اي كيلإ يحصن نمو
 ىقلتف 6نامخلاو نمخلا اهب ىرت راد ىلإ كراد نم لحراف نامزلا ثداوحل

 نانجلاب كل نوحيفي كدلب لهأ نأ تعمس دقو ؤ‘ناسحإلا اهينكاس نم

 لك ديك نمو مهنم تملس ىضم اميفو ،نامزلا لوط كيلع توملاب نوعديو
 امم مظعأ اذه دعبو ناوعألا ةفاكلو كلو يل ةمالسلا هللا لأسأو ؤناتف

 رابخألا تلصو دق نارهز نب نسحم خيشلا ةصاخو نامع ءارمأ هوبكترا
 ينب ةريسب فلختساو 0ناطلسلاك هباحصأ ىلع هدي ةلاطإب ‘ناطوألا يف

 قشي نأ ،ناسنإ لكل هيدانم ىدانو ،نايغطلاو ملظلاو ربجلا نم ،ناهبنلا

 عنمو .نامرلا راجشأو ليخنلا قورع عطقب مهرمأو 0ناتسب لكب ضرألا

٢٩٤ 



 هتهفاشم ىلع اوردق الو ،نادلولل قزرلا يف يعسلاو ةمدخلا ءارقفلا

 هللابو ©ناحتمالا نع هل ةوادع مهبولق يف اونك لاومألا لهأو ،نادسللاب

 .ناوضرلاو ةرفغملا هلأسنو 0ناعتسملا

 تلاسو .رابخألا هذه نم ايندلا يلع تتوسا :ءاربغلا وذ لاق

 تكرت ىتح رقفلاب يسفن تيمسو ؛راحسألاب ينئاكبك راهنلاب يعومد
 ةقسفلا لوق نمو ،رارشألا ربخب يعاسلا نم هللاب ذوعأ تلقو شراختفالا

 راربألا مامإ نع تعمس امأ شراهنلاو ليللاب نوحبسي نيذلا نيأف ؤراجفلا
 كلذكو ،رافكلاو مانصألا ةدابع عم هللا هاشنأ دق .رابجلا عم ةمذلا عيفشو

 مهبولق ةفلؤملاو نوقفانم مهراصمأ يف ‘راصتألاو نورجاهملا هباحصأ
 يف مهنكاسم ؛راربألاو دابعلاو ءاملعلا تنياع امو .رانيدلاو مهردلاب

 ال نيذلا رارشألا هرزآو شرابجلا اهب ماقأ يتلا رايدلا يف مأ يراحصلا

 ىنسحلاب راجلا رواج لاقف راجلا قح يف تعمس امو راعلاو رانلا نوقتي
 .راذقألاو ةساجنلا اهتضراع اذإ الإ رهاط اهمكحف ضرألا امأو .راج ولو

 يف مكحلاو .رايخألا لودعلا هب دهش ام الإ لالح سانلا يديأ يف ام عيمجو

 ىلع نوذخؤي ال رارشذألاو راربالل دحاو ءارشلاو عيبلاو ءاملاو ثرإلا

 . رازوذلاو مثالا

 رضاحلل ةنسحلا قالخألاب قلختي نأ ناسنالا ىلع بجاولاو

 نوصلاعلا امأو شرافقلاو يفايفلا لهأ نع رايدلا لهأ هب صخي ال يدابلاو

 هللا دعأو راصبألا لهأ ال لالضلا لهأ ةمنأ مهو .راهقلا دحاولل مهرمأف هلل

 دودحلا ةماقإ امأو ،رارقلا سنبو ىوتملا سنبو رادلا سنبف رانلا مهل
 وأ اومتتا نميلا نم اوتاك نإ راصمألل نيكلاملا ةمئألا دوجو عمف مهيلع
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 ال رسلاب الإ ركنملا راكنإ ىلع ردقن ال اننامز يف نحن امأو ؤرازنلا نم

 انل رخذ مهف رارشألاو ةملظلا امأو شراكنالا لقأ نم اذهو .راهجإلاب

 . رامعلاو لاومألا بيرختو سوفنلا كالهإ اودارا نيذلا ءادعألا ةمداصمل

 دقو .راحبلاو ربلا نم قافآلا يف مع دقف للعلا نم تركذ ام امأو

 يف انلبق تلخ يتلا ممألا ىلع قبس دقو ،رافغلا انبر ةمقنو ةمحر اهلزنأ

 تيأر لهف راصتنالا يف دح هل لكف مهكلمو ءارمألا باهذ امأو .راصمألا

 لهاك ةركفو ةربع كل ناك نإ ،راودلا كلفلا ىلإ رظناف .رارقتساب اتباث انيش

 انيلع لمحت الو هانركنأ نحنف .رامزملاو نتتلاو رمخلا تركذو .راصبألا

 لك نع ةزيزع يرادف رادلا هذه نم لاقتنالل يلإ ترشأو ،رازوالا كلت

 .رايدلا

 نم هب اوهاف ام ريغ مهبولق يفف توملاب يلع سانلا ةوعد امأو

 .راقتفالاو توملاو ةلعلاب اهدلو ىلع وعدت ةدلاولا ىلإ رظناف .راهظالا

 ام عيمجو راعشألاو كلملا نم ضرألا يف ام هل تنمت باطو تمس نإو

 كلاسملا نع يفوقو مهدارم ءالؤهو ؤراجشذألاو راجحألا لامعأ نم ناك

 رادحنا الو ةلازإ اهل ىجري ال يتلا ةتباث ةاودع مهبولق يف الو ؤرابتخالاو

 اهل امو } رامعألا باهذب الإ اهبحاص نم يلجنت ال ةتباثلا ةوادعلا ةفصو

 دحاولا هلل مويلا كلملا نمل » : (ىلاعتو هناحبس) انبر لوقي نأ الإ دح

 . () راهقلا

 ،نارهز نب نسحم خيشلا ةصاخو ءارمألا يف يل تركذو
 دهشتو ناهربلا كل فيثكنيو نايبلا كل نيبي ىتح هدنع كلوصو نسحألاف
 ةدهاشملاب هفيض ماركإو هيهنو هرمأ فرعتو 0ناسنإ لكلو كل ‘ناسحإلاب

 ( ١ ) رفاغ ةروس : ٦

٣٨٩٦ 



 الإ آمناد مهكلم لاز الف ©ناهبن ينب ةداسلا ركذب حدم هل كمذو ‘نايعلاو

 مهب ىفتقا مث ناتهبلاو قسفلا نم اذهف ءانزلل ناسحلا ءاسنلا بلط نم

 مهتبجعأ ،ناوعألا نم هعم ناك نمو ‘ناطلس نب فيس قربلا بحاص
 نكلو ‘نامزلا اذه يف ادحأ هلتم ءارمألا يف ىرأ ال انأو ‘ناطيسشلا ةعباتم

 نم ‘هادهب هملعو ‘هادي هللا لاطاف ،ناحتمالاو ءالبلا هماياو هرصع يف

 حالصلا نم هعنص امم هناسحإو هلعفب كربخأسو ؛راثآلل هظفحو هتعلاطم

 مهيلع تبهذو لبسلاو لاومألا ىلع ررضلا ىأر امل هباحصال هدلب يف

 اهراجشاو اهرمت بهذأف لزن يذلا يراجلا ءاملا ةرثك نم للغلاو عفانملا

 سانلا لاومأ يف هتمدخل دلبلا ناكس ربجي نأ الإ ةليحب هيلع ردق الف اهبأو

 سانلا ربج زوجي هنأل اقفاوم قحلل هيأر انرظنف ‘هراك مهنمو ضار مهنمف

 يف مهراد لهأ نم سانلا نولتقي نيذلا ىلعو قيرغلاو قيرحلا ىلع

 الإ هيلع نوردقي الو سفنألاو لاومألا باهذ نم ناك ام لكو ‘قيرطلا

 هللا ىلص) هللا لوسر لاقو نيملسملا ةمالسل مهربج زئاجف عيمجلا عامجإب
 يأر ىلإ رظنا ٠. "" مالسالا يف رارض الو ررض ال " : (ملسو هيلع
 مانغالا يعرو راجشالا عطق نع حالصلا لجأل حابملا اوضفر نيملسملا

 امل دلبلا لهأل حالصلا رظن نم خيشلا هعنص يذلاو ريمحلاو لامجلاو

 .مهل حابم هولعج مهينغ و مهريقف مهباودل مهماعطو مهللغ نم هب نوعفتني

 لك ىلع بجاولاف : هل انلق ؛ انيلع فلاس اذه سيل : لئاق لاق نإو

 سانلا نم رثكو هيلع ردقي اميف هباحصأ حالصل هنامز يف دهتجي نأ ملسم

 بناصملا هب تلزن نم لكو شرحبلا يف وأ ربلا يف ناك هلامب هلام ييحي نم
 اماجح رمأي ناسنالا ىلإ رظنا صالخلا نم هل دي الف بناونلا هب تطاحأو

 ءءافشلا هبلطل ةرجأ هيطعي مت هبنج هل يوشي اماسو رمأيو همد جرخي
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 نع قيرطلا عطقو دلبلل قدانخلا رفحو موكدملا جلفلا عيلطتل ربجلا زوجيو

 وأ تويب يف راهن وأ ليل يف نيملسملاب ثاغتسا نم لكو }ميصخلا كلاسم
 تيب يف ثيغتسملا ناك نإف هتيلفت ىلإ دهتجي ىتح رداقلل رذع الف حويس
 لخد نإ كلذكو اهقرحو اهرسك زوجيف ةبكرملا باوبألا ىلع لافقأ هيفو

 دهتجيلف اوءاج اذإ مهيلع ردقي مل نإ مهيلع لخديف ةملظلا سانلا تويب

 دست نأ زوجي كلذكو ،تويبلا يف ريمدتلا نم هيلع اوردق امب نوملسملاو
 كلذ يف ررض نيملسملا نم دحأ ىلع نكي مل اذإ ةلحلا باهذ نع ةيدوذلا

 تامملاو ةايحلا يف ءايحألل ةروع مهنأل تاومألا نفدل ربجلا زئاج كلذكو

 ةيذؤملا باودلا لتقل مهربج زئاج كلذكو ؤةيذؤم للع مهب نكت مل نإ

 نيعي نأ هيلع مزال ملسملا نأل مهنادلبو مهنكاسم ىلع تمجه نإ قلخلل

 اهب لزن اذإ ميلستلا ىلع سانلا ربجي نأ ةيقتلا يف ءاجو ملسملا هيخأ
 اهنم ('ءاضو ةنيفسلا يف سانلا اوبكر نإ كلذكو هنم كالهلا اوأرو ودعلا

 نوربجي كرتشملا تيبلا كلذكو اهحالصإ ىلع اهبحاص ربجي نأ زاج انيش

 نم دب الف سانلا قوف تمدهت اذإ تويبلا كلذكو هعيب وأ هحالص ىلع

 اهكرتي الف رومألا هذه لكاش ام لكو ةايح مهدحأل نوكي نأ ىسع مهعولط

 ةاكزلا نم قح هيلع ناك نإ ريقفلا ىلع عسوي ينغلا ىلع بجاولاو كرات
 ةوسكلاو عناجلا ماعطإ مهيلع مزال هنأل تاقدصلا نمف الإو تارافكلا وأ

 ضرعأو قحلا قفاوي امب ذخو كلقعب سقو هب كتربخأ امب ربدتف ةارعلل

 . لطابلا نع

 لوألاف نايبلا كاهف هتلق امم تاداهش كل يعمو رمألا اذه يف رظناف

 : ناهبن يبأ نب رصان خيشلا لوق نم

 )١( بطعلا هباصأو دسف : ىضعمب 0 انه عاض .
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 ةدجنلا لهأ ماركلا نيبحملا خياشملا ىلإ }‘ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لاجر خياشملاو نارهز نب نسحم خيشلا ةيروسقلا ةركلاو ةيمحلاو

 مكنأ ينغلب دعبو هتاكربو هنلا ةمحرو مكيلع مالسلا رفاغ ينبو ةحيايملا

 ريسنو مهنيب حلصأ دصاق قياشملا يف تب انأ ةليل يف امنص دلب يف متنك
 اريثك مهتملو مكب ينوربخأ امنص لهأ خياشم يعم اولصو املو امنص ىلإ

 طخب مكتفرعو ،اريثك انرسحتو ليللا يف مكعم لصوأل يلإ اولصي مل ثيح
 امذو امغ اوتوم امأ مكعم امب فرعأ قيوسلا دلب يف ('»هكصرحأ فقاو ينأ

 زيزعلا هباتك يف قالخلا كلم هللا اهركذ ةايح اويحأو قاس نع اورمش املو

 دعاقت نم نأ ىلع لد 0 (" ةايح صاصقلا يف ْمُكلَو » : لئاق نم زع لاقف
 نوديرت ام ديسلا نم متدجو نإف تاومألا نم هنأ هلام يف صاصقلا ىلع

 .هنع هنيع ضمغق سيكلا فطختي يذلاك نوكي نأ فاخأو بولطملا وهف

 و اهنع ههجوب ىلوو هلجرب اهحمرف هللا لدع اهب ميقيل اهيلإ هتعد ايندلاف
 سانأ لك نأل اهنع دعاقت اذإ هاوسف هقلخ يذلا هالوم هيلإ اهاتآ ةمعن توف

 هنأ اسانأ اوربد دق مهاندجو قاتسرلا لهأ نأ ىتح ،ةرصنلاب مهيلإ هنوعدي

 ال اولاقو نيديلا ضبق بلاط ديسلا هضبقن انأ هللا دهع هيطعنو انعم لصي

 نإ يرمعلو ةمهلا ةوق انفرع ام اننأل اذهب هل لوقب دومح ديسلا عم ريسن

 بحاص هودجي مل نمو ةمه سانلا رثكأ مامإلا نوكي نأ اوطرش ءاملعلا
 امو يرحب وهو العملا نب مكحلل ةمامإلا اودقع امك هولزعيل ًالدع ولو ةمه

 مامإلا اهب قحتسي تافص يف ريخ يأو هولزعف هتمه ةلق الإ هيلع اوركنأ
 . نيملسملا مكحو هلوسر مكحو هللا مكح يف لزعلا

 . مكرظتنا : يا )١(
 . ١٧٩ : ةرقبلا ةروس (؟)
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 اذإ ملظلاو يغبلا لهأ ءامد كفس كرت عرولاو دهزلا سيل يرمعلو

 فيسلاب لطابلا يفنو لدعلا ةماقإل الإ نوملسملا بصني ام كلذ اوقحتسا

 نم ريخ قحتسم ملاظ غاب مد نم ةرطق كفسو قاقحتسالاب ءامدلا كفسو

 انقلا ةنسأو فويسلا لالظ تحت ةنجلا نأل لفاونلاب ةنس نيعبس ةدابع

 لهأ مأ نيكرشملا نولتاقي اوجرخ ريدح نب سادرملاو ةليخنلا لهأب ىفكو

 كلذك 0 (هنع هللا يضر) رساي نب رامع كلذكو . نيملسملا نم يغبلا

 مث قحلا ريغ ىلع مهيلع تجرخ نيح ةشناع لاتقل نيملسملا جورخ
 دهزلاب نومستي اسانأ اوناك رمشتي نأ لبق يمرضحلا كلذكو ،تبات

 نع يهنلاو فورعملاب رمالاب موقي نأ ديريو تومرضح لهأ نم عرولاو

 نم مظعأ الو ءامد كفسو لاتق مكنيب عقيل هل نولوقيو هوفقويو ركنملا
 كنع عدو هتدرأ امب مق كنأ هفرعف مهرمأ بوبحم نب دمحم غلبف مهركانم

 قافنلا لهأ هلل نوعداخملا نوبذاكلا نوقفانملا مه كنلواف كيهوي نم

 . عرولاو نيدلا لهأ مه امف ‘كسفن نع مهلزعاو عمطلاو

 هيغبو هملظ نع هل كيهنو هل كرمأ دنع برحلاب كبصان نمو

 ادصاق رقعلا لخد دلاولا مويو ،بتكلا يف ةدوجوم هتريسو برحلاب هبصان

 هذه انفرع امو بولطملاب رفظي وأ لتقي ىتح لتقلا قحتسي نم لتاقيل
 لغتشمب هايإ مهغلب ام هالوم نع هافك هلعل دعاقتلا لهأو ديسلا نم ةناهولا

 هنم هوجريو هنوجرت ام هنم متغلب نإف هاوس اميف ةجاح هل الو هب

 ىتح ال مأ هرفس نم لصي نأ هلجأل لهمت يذلاو باوجلا ديرنف نوملسملا

 عضاوملا كلت نم رفسلا لها نأل هرمأ فشكنا دق هنوجري نيذلا عطقي هب

 دق رذعلا نيل هجو يأ ىلع هنأ دومح ديسلا رمأ فشكني هبو اولصو مهلك
ىلاعت هلل ريمشنتلا امإ 0 اهجو الو الاح هل يقبن الف هب رذتعي يذلا عطقنا



 هب ىلتبي ام رظنيو 0 ةدارإ كلذ دعب هلل هل سيلو 0 ىنمت ام هافك هنأ امإو

 لهأ لوق عمتسي الو دعاقتي ال نأ هلل ناك ام ةمالعو هبرل هب مقي مل اذإ

 عبطو فلاولا عم اونوكي ناب اوضر » : مهنأب هللا مهامس كنلوأ دعاقتلا

 . () « مهبولق ىلع

 اذإ . هب اندعاوت ام متنأ انيلإ اومله ، بولطملا هنم اودجت مل نإو

 نادلب مهايإو اننيب سيل ذإ مكلو انل ىوقأ انيداو نمف انعم سيل ديسلا ناك

 ناطيش الو ناطلس هيف مكيلع ردقي الو ٠ ءادعأ انفلخ اهكرتنو اهزواجن
 ال . ةمه هسفن نم ءرملل نكي مل اذإف ، هميوقت نكمي ال يذلا اوكرتاو

 نكمت الف ‘ هلقع هل روصي امو هيأر آلإ عبتي مل نم 0 هريغ ميوقت هعفني
 مهرواتشَو » : القع سانلا مظعأ يف ىلاعت هللا لاق 3 عيش لك يف هتباصإ

 ىتح امأ ةعطاق تلك ام » : ةأرما فصو يف لاقو . ١"0 « رمألا يف
 اذاَمق » : هللا هنعل نوعرف دينع ملاظ لجر يف لاقو 0 0"}‘ « نوذهننت
 .0 « نورُمائ

 هل روصت امو هيأرب الإ لمعي الو رظاني ال كولملا نم ادحأ ملعن الف

 اذإو عدخ رومألا برجي مل نمو مدن رواشي مل نمو نامقل لاقو هسفن

 نم عابتا بحأ نإو ةبيط سفنلاف دومح ديسلل طخلا اذه اوضرعت متنش
 انتغلب دق ،نحن انل لهسا وهف اريثك هبرق هبرق يذلاك ةناهولاب هيلع روشي
 ابرح مكيلع ديري ال هعم انأ تمد ام هنأ هب دهاع امو هبرق يذلا رومأ

 اريثك لجخمو مكصرحأ فقاوو مكسفنأ مكعم امب باوجلا ديرنو ،انيش
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 . ١٥٩ : نارمع لآ ةروس )٢(
 )٣( لمنلا ةروس : ٣٢ .

 فارعألا ةروس )؛) : ١١٠ ءارعشلا ةروس ؛ : ٣٥ .



 . هتعرسو باوجلاب هللا هللا ،فوقولاب

 .هدي طخ نم هتلقنو ؤ6هديب دعاج نب رصان مكبحم نم

 مامت يف يفونتلا دمحم نب رصان نب يلع خيشلا هلاق امم اذهو

 : ارعش انمالكل ةداهشلا

 انسحلاو لضفلا نسحم ىفاو كباتك

 اربنع و اكسم قاف اجيرأ باطو
 يف كنم هيجرن ام ىندأ كلذو

 ركاذ تنأ يذلا يف يئاضر ناكو

 ةميقتسم ةلود يف انخيش مدق

 اددجم ميدقلا دهعلل تلز الو

 ىنسذلا هموظنم ردلا ماظن قوفي

 ىندألاو هيف انعاج دالب ىصقأب

 ىنشألا وه ناك تنأ الولو نامز

 ىنغألا حلاصلا كيار يبسحو كاضر

 ىنخذلا نمزلا ةلوص نم ةذوعم
 ىنحاألل رهدلا فلاس نع انتفيلخ

 : رفاولا رحب نم هحدمي ۔ اضيأ هلو

 مالسلا ىنسأ ىفع للط ىلع
 ينالب اونألا فكاو هالب

 داع مقر سرط هبش انرصو

 اهتمرضأ يدجو نارين امب

 توصب الع نينألا دعر امو

 دوو دهع نم كيف يلامب

 سومش اهبراقت مهوردب

 ثويل اهلزاغت نالزغو

 يرابت تحضأ مهنيع نيعأو

 يمالسلاب ي داوف امظأ نإو

 ماقسلا رش ىونلاو يبحب

 ماع دعب اماع رهدلا هالب

 ماودلا لوط ي ركذت ميسن

 ماودلا ينافجأ باحس حسو

 ماد_ق باحيصأ يف ديدج

 ملظلا لمش اهرون قرفي

ماخنلا داسآ تاباغ ىلع



 مهالك مهمصخو مهبحم
 يلايللا نع بونت بون مهل

 اندعس ام ةقيلخلا كالولو

 لاحو ىولبلا كموقب لحو

 اعيمج مهلمش ماظن تنكف

 هيلع فسأ انب فلس امو

 ىوضر مار ول يذلا ملحلا كل

 دعسب ىرشبلا كموقلو انل

 رمأب ىلوملا ةعاط يف مدو

 شيع ءافصو ةمعن يف شعف
 رحبب ه رفاو رعشلا كاهو

 هدلاوك يسفن يف لعفلا نسحم اي
 ةرهاط ظافلألا ةيرد كاهف

 ام كلبقف اهلبقو اهيلإ لبقاف

 : اضيأ هلو

 هتانسح نمو ىنسحلا نسحم اي

 ادع نم دعوت اذإ وفعلا وهو

 يبلاطمب يبناكر كيلإ تمأ

 ةيناح ةرظن اهيلإ رظناو

 ماذخلابو ممسحلاب ليتق

 ماهسلا ىدرأ مهنايض ةضب

 مامحلا عرج مهنيب اوقوذي
 مادكلا فلس نسحم ةبانم

 مارم نع روصق يف انشعو
 مانتلا دعب مهلمش قرفي
 ماظنلا ةطساوو هلماحو

 ماظعلا مشلا ةفيلخ تنأو

 مايقلاب زجعا هب موقي
 مانألا يف ةفيرشلا كتعلطب

 ماسو لاع رهاق يهنو

 مارصنا ىلإ لوؤيال زعو

 ماظط رحبلاو هردل صوغأ
 هدلاتو فيرط نم هدفارو

 هدنالق ىلغأ غئاص نم ضارغالا

 هدنارخ عم انسح كريغل تفز

 هتادعو انداتسح اهب تيلص

 هتادعو هتابه هيف لانيو
 هتابلط انثلا تاياغل نم اي

هتاملظ اهب تطح نم باجني



 هتاحملاهب يتأت هتاحفن اددجم مالسلا تشع ام كيلعو

 : ارعش فيفخلا رحب نم نارهز نب دمحم هيخأ حدمي اضيأ هلو

 نويعلا فويس ملسلاب لس

 يداؤف ىمدأو يتجهم ىربف
 الازمغ اكاكف وعدأ موي لك

 اليل هجولا ةيسمش يدانأو

 اوفالتتاهب ةمحر مكل له

 الو تيم سايإلاب ام وهف

 هاجر اويحأ سايإلاو تيحاف

 تيب لناضفلاو لضفلا ندعم

 ريخ دمحم ىرولا يف يتوفص

 إاو قلخلا مراكم نم ثعاب

 تقاضو اقلخ قارو اقلخ قاف

 دوجوب الع رخفم يف قباف
 رودب متنأو مكل سمش وه

 دعس جرب مكدوعس نم انلو

 ان نإ بانلاب لفي بانجو

 مكتمدع الو مكانمدعال

 اهترطف مكل ةداغ هذه

 اآبيطو انسح تايناغلا تقاف

 ليخالخب ةحيرق اهتنيز

 نوفجلا لبنب هسوق ىمرو
 نونجملاو ميقسلاك انأف

 نيمثلا لاصولاب ديجلاو ظحللا

 نوصغلا نيلب دقأ دعص رعشلا

 نيهملا باذعلا نم لخ ريخ

 نيب دعب نم لاصولا وجري يح

 نيبجلا ردب لاونلل ايح ام

 نوزحملا ةولس دوجلاو دجملا

 ينيعُم ينيعَم يرخذ يتريخ

 نيفد تيم لك دوجلاو ناسح
 نيمضت هحدمل اقح بتكلا

 نيمضلا ليفكلا نسحذخلا نسحملا

 نوته ءامس ىلع موجنو

 نيح لك انداسح يمري وهف

 نوؤخ رهد تابنان انب تب

 نيكمتلاو ناسحإلا تاورذ

 نيمأ بحم نم دولا ةركف

 نيدو عبط ريخو اسابلو

نيمنت دقع لكو مكانن



 نونظ يرهد عيضي ال مكبو مكيلإ ءاجرلا قون اهتلمح

 : دمح نب فيس خيشلا هلاخ حدمي ۔ اضيأ هلو

 دنهملا يمس اي يمالس كيلع

 هريبع رشن كسملا ءاذش قوفي

 اهفورح ماظن يرزت هطامسأو

 قراب حال ام مايألا ىدم مودي

 هب نمو قيدصلا ربلا قداصلا نم

 مكامح كاقل ىوهي ىتأ مك نمو

 تلحرت اهنع ليق اضرأ ترز اذإ

 اقللا هب موي يأ يرعش تيلايف

 شحوم سنأيو قاتشم حرفيف
 امجنم ترص ءارمحلاب انأ اهو

 زرطم رخف بوت موي لك يفف
 ينقاسو هارذ ىلع أ نمل ًادمحف

 دعلج راس ام شرعلا هلإ ىلصو

 : طخلاب تاموقرم ۔ اضيأ ۔ هلو

 رهطملا ءافولا اذ اي دمح ىتف

 دنالق ليوطلا رحبلا نم كاهف
 هنامس قفأب ايرارد ئضت

 دجمملا يفصلا ربلا دمح ىتق

 دقرف لك ايض ولعت هؤاوضأو

 دجسعو نيجل نم رد دنالق

 دعرم بطقلا لماه باحس نزمب

 دروم بذع دولا بارش نم مكل

 ددوسب ثيعملا دجلا هدعبأو

 دجوم بلق يف ترص ىتح كبابكر

 دمكم بلق ىظل نم ليلع ىفشيف

 دعسم علاطب سوحنم دعسيو

 دجمم ءالع يف دجم ةورذب
 ديلا طسابلا نسحملا ميركلا فكب

 دلخم ركش دعب اركشو هيلإ

 دعلج رثإ ىلع وفقي ىفطصملا ىلع

 رخفأ دجامألل لخ ريخ ايو
 رهوجو رد رخ نم ةمظنم

رونملا ءامسلاب يراردلا ءايض



 : اضيأ هلو

 لاوحذلا حلاص حلاص نبا دمح

 يذلا ركذلاب ركشلا لاوز امأ

 ةنج ةنمب تلطه ةنزم مك

 ىرقلا ران ىرقلا بابرأل مكلو

 اهتقراف يتلا دلبلا ةشحو اي

 ابقاتث امجن كافلخ ري مل ول

 نمو ىنسحلا نسحمو داوجلا فيس

 ارثلا لان هلاونب يذلا نمو

 امس اتيب هنالع فكب ىنبو
 هب ىعدي يذلا فرشلا وه اذه

 لاوزب تنذآ كصخش سومنشف

 لاحم دشأ نم كلذف ىنفي

 لاونل ةنجب كيتحار نم

 لايلب ىرسلا بابرأو تحال

 لاخلا ليمج اهتسنأ دعب نم

 لالح سمش وهو مجر باهشو

 لاضفألا بتارم هيدل تنسح

 لاومألا نع ىنغتساو هيجار

 لامعذلاو ملعلا لهأل افرش

 يلاعلا فيرشلا وه مانألا نيب

 : قيزر نب دمحم نب ديمح مظانلا هلاق امم اذهو

 نسحم كنإ مسالاك نسحم ايأ
 ىجدلا ىرت دق يذلا ضحملا فرشلا كل

 الصفمو المجم رفث لك يفو
 هردق لح يذلا ربتلا ردق امو
 يذلا ىلع ينثت كفنت الو دوجت

 مراصب الإ رفي مل دسأ ايأ

 للهتي ادعلا جات ام لاط دقل

 ىغولا يف فلألا ىلع نات الب ركت

 نسحأ حدملا هميخفت نم كحدمو

 نيعأ رونلا رهاب هاب وهو هب

 نسلأ ركشلا عم هولتت كحيدم
 نمنأ هنم يذلاو هارت انيمث

 نلعم ركشلاب وهو هيلع دوجت

 نكست باغلا ال نابجلا يف ثيللا هب
 نولتتاهداسآ ةمحلمب

نوكتي مهل فالآ كصخشو



 ىرولا عجفي يذلا بعصلا كنيع يفو

 دتحمب تولع نارهز ةلالس

 قهاش لك هنود ملحب تيسر
 انسلاب كتيص هللا دالب يف ىرس

 انموي حدملا كل ىدهي نأ ورغ الف
 يترايز كنع ترخأ ذإ انا امو

 ىرت امك وهو هللا دمحب ءاجف

 هتضر كريغل ينأ ول بسحأو

 قفانمب ءىرما تسل يننأ الأ

 رهوجب فشي يرغت يف كحدمو
 هرد كش ال يردلا رعاشلا انأ

 ارم ىلع سيل رحلاف يتحدم ذخف

 نيه حنجلاك حبصلا ليحي بطخب
 نطوم بكاوكلا تانام يف هل

 نزوي لقعلا ةفك يف هب ام اذإ

 نكمتم هنوك بلق لك يفو

 ندعم كفكو دنرفإب فشي

 نزحت وحلا ةرد حيدمل ىوس

 نزحي مصخللو احاضيإ كرسي

 نزحم وهو يتعاط نع اضرلا ىقلأل

 نعذم كدوب لخ يننكلو
 ننفتأ هنامثأ يف تلظ هب

 نهاري ذإ يرتشملا تنأ كنإو

 نمنيانيمت ىدهأ اذإ ميرك

 هنس ةدعقلا ٦ موي اهمظن خيراتو .هطخ نم اهتخسنو }٠ تمت

١٢٥٢ ةرجهلا نم .



 : رشع عساتلا ركذلا

 هنامز يف ءاربقلا ي ذ بحاص ىلع ىرج ام ركذ هيف

 دقو ،هدالوأ تابيصم نم نزحلا نم هب لزن امو
 مظنلاب خايشألا اهوركذ

 ثداوح يف هب نيعتسأل ناوخإلا نم دحأ تلأس : ءاربغلا وذ لاق

 امم اخأ كل تيأر :لاق ،؟نادلبلا يف ادحأ يل تدجو لهف هل تلق نامزلا

 ةرثك نم ةواسقلا نم هيف امب يسفن يفو بلقلا ظيلغ ضف هنكل بلقلا رسي
 تحتو ةعفترملا لابجلا نم ةدرابلا لالظلا يفو ةراجحلا يف هسولج

 ةقرحملا ةمعطألا نم هلكأمو ةدكارلا هايملا نم هبرشو ةرفقملا راجشألا

 لهأ نعو مرتحم هنيد يف هتيأر هنكلو ةدعاص سأرلا يف اهتاروخب يتلا

 قفاوت امم ةصقب كيتايف بابسألا نم عيش نع هتلاس نإو ؤمزتلم هنامز
 ةقفاوم اهارت يهو ،بابلألا يلوأ نم اهل نم ةداهشلابو 0باتكلاو ةنسلا

 ىلع هنزح يف هتدهاش ينإو ‘باترملل اهيف كش ال ‘باوصلاو قحلل

 يف لوسرلا نبا ميهاربإ نوفقيو باقع الو باسح مهيلع ال نيذلا دالوألا

 نوحكنيو ،بارشلاو تاذللا نم نومعنتيو ،‘باوبألا نم ةنجلا هلوخد
 ملألا ةدشو توملا ةركس نم اهوقحتساف ‘بارتألا فرطلا تارصاقلا

 نم وأ مهئابآ نم ناميإلا مهل تبث امنإو بابرألا بر ديحوتب ال ،باذعلاو

 نإو ،بألاو مألا مهركذو نينألاب الإ نوقطني ال مهنأل مالسلا هيلع مدآ

 .بابسألاو ةلعلا نع هلأسف هعم لوصولا تدرأ

 هيدي نيب هباتك ترظنو هيلع تملسو هيلإ تدصق : ءاربغلا وذ لاق



 نيحف ،راجشألاو يراجلا ءاملا برقب راجحألاو فوهكلا يف دعاق وهو

 ابحرم لاقو ،ماركإلاو ةيحتلاب باوجلا درو ؛مايقلا ىلإ ضهن مالكلا عمس

 : رعاشلا لاق امك لاقو مالحألا يف لخلاو مالسإلا يف نيرقلاب

 : رعاشلا لاق امك دئادشلا يف خذلا فرعي لاقو

 نيزح كيلع وهف ءاسأ نإو هرس رهدلا كرس نإ يذلا كوخأ

 : هريغ لاقو

 دحاولا كاذ معنو نامزلا معن دحاو كنامز نم كل افص اذإو

 : هريغ لاقو

 ليلق تابنانلا يف مهنكلو مهدعت نيح ناوخألا رثكأ امو

 : لاق ؟ هللا ةمحر نم سيآ كنأك ًابينك انيزح كارأ يلام . هل تلق مث

 كارأ فيك : لاقف ينباجأ مث ؛ نورفاكلا موقلا الإ هللا ةمحر نم سنيي لهف
 الإ هللا باذع نم نمأي ال : هل تلق ؟ هللا باذع نم نمآ كنأك ًارشبتسم

 يف لزن ملو ٠ عاربغلا ي ذ باحصأ نم انأ كربخأ نكلو .4 نورساخلا موقلا

 هتيأرف ؛ انبر ةمحر ةرخالا يفو 0 انغلا انبولق يجرتو . ارعلاو عوجلا
 : ارعش لاقو هشيع و هتوسك نم يناطع أو هيدخ ىلع تلاسو هينيع تعمد

مركتو زعت اهب بايثلا نيز اهنإف تعطتسا ام كبايث ددج



 مرجم دبع تنأو هلإ ادنع ةبرق كديزي ال كيو تاثرو

 مرحي ام يقتتو هلإل ١ ىشخت امدعب كرضي ال كبوت ء اهبو

 : ةيعامتجالا هتلاح نايب

 اذه : هل تلق ‘؟ كرهظ ىلع هتلمح يذلا قالعملا اذه امو : لاق مث

 املف ديعلا يلايل يف محللا ءاوشل ةيهافرلا لهأ هولعج نبللا نم لومعم
 عجري ال يتلا ةطقللا لثم اذه تلقف ،تابارخلا يف هوتلفأ محللا هنم اوذخأ

 بلقلا ةيلست اهيف يتلا سيطارقلا هذه هيف تلعجو هتذخأف اهبحاص اهيلإ
 نم نيقباسلا ةحاصف ىلع ال مهنامز يف مهتغل ردق ىلع برعلا اهب ملكأو

 يف كتعامج نع تجرخو ةدحولا كسفنل ترتخا فيك :لاق شمهفالسأ
 تدقف دقو يتولخ يف يتبركو يمه ولجأو يسفن يلسأ :هل تلقف ،؟ةلزعلا

 نوكاف كرس انل فشكا :لاقف ،يدالوأو يتوخإو يدادجأو ينابآو ينابحأ

 يف كل نإو اليلد انيطعأف كباتك يف ةصق اهلعجنو كنامز يف كل انيعم

 باصأ ام كباصأ له :لاق ؤ‘تنش ام لس :تلق ؤاليوط احبس راهنلا

 بسكلاو برضلا ليكنتو قرحلاو قرغلا نم كنامز لهأ نم نيملسملا
 للعلا نمو مدلا كفسو يرارذلا يبسو لاومألا لالحتساو ملظلاو

 ماحرألاو راجلا ةوادع و ةقرسلاو لاكنلاو ديقلاو لغلاو ماذجلاو ضارمألاو
 .؟ ءارمألا ريخستو

 تارافكلاو تاوكزلاو تاولصلا يف ضراعم كضراع لهو

 ال :هل تلق .؟عيفشلا ةرايزو ةرمعلاو جحلا يفو تاعبتلاو تاقدصلاو

 كربخأو ناسحإلاو فطللا تدجو ينإ لب يل هتركذ اميف ضراعم ينضراع
 هلاوخأو هتالاخو هتامع و يبأ معو يدجو يبأ ترظن نامزلا يف هتيأر امب

٤١٠ 



 .اتمأ الو اهيف جوع ال مهرادو معنلاو ةوسكلاب يلإ اودمو رسي يف مهلكو

 : ءارمحلا دلب فصو يف ارعش ليق ام

 ناميلس نب رماع خيشلا اهركذ يف لاق يتلا ءارمحلا دلب نم انأو

 :ارعش يوكزإلا يبعصملا يمايرلا

 مدك ضرأ نم ءارمحلا اذبح

 مدقلا لب هناكب يف لوقي

 مدنلا نادجوو بلقلا ةرسح اي

 مدعلا دعب ىنغلا زنك اهبو

 مد عمد ادجو نيدخلاب حسي

 مدرلا يف يجورخ لبق ينتيل اي

 مدأو ىوزن كاه اهنع ليق ول

 )١) مدخلاب آريمأ ىضرأ ال هللاو

 : اضيأ هلو

 اهب ماق و ارمحلا نكس نمل ىبوط

 يفو تايسارلاب اهروس هللاف

 ةيراج راهنألا اهب روصق اهيف

 اجتلم كاذ دوفو مهيلإ يوهت

 امجسنم ثيغلا اهيلع لبساف براي

 مكح ونب اربع نم تيلاصملا اهب

 مهتحاس لح فيضل ثويغ مهف
 مهب لح عورلا ام اذإ ثويل مهو

 اجاردإ تاقوألا جردي ةزع يف

 اجاربأ دجملل اوديش اهتافاح

 اجاهبا لخنلاب تجهبتسا اهضورو

 اجاوزأو ادارفأ دفرلل كاذو

 اجاجنو ًالاطه تاوامسلا مع

 اجاهنم قحلل مهيدهي هلا
 اجاتحم ءاج نم اطعلا يف اوفرسأ مك

 اجادوأو اردص تحفس مهفايسأ

 اجاهو سانلل اسبق اودغ ىتح مهتيلح فورعملاو ملعلا مهيفو

 )١( طقس دق تيبلا اذه رطش نأ ودبي .

٤١١ 



 : اماقم اهيف حدمي رصان نب يلع خيشلا لاقو

 ماقم ثيدحلا دجسم امنإ

 الامج تدازو ارمحلا هتوتحاف

 هالع ىلعأ هلل تيب وه

 دعس دوسملا ددؤسلا ماس

 سألا حلاص هناينب يف ىفتقاو

 ءاتش لاقف رم رادلا قفرا

 ارهنهيناب نيمي هتقوط

 لخن تاذ ةقيدح هابحو

 أدرب ضورلا سدنس نم هتسكو

 اوميقأو يتوخإ هيف اوعراس

 هيف رمعلا اونفاو هللا اوعياب

 مايأ يهف اورباص مث اوربصاو

 ولحف رمألا ىلع ربصلا رم نإ

 ماقم دالبلا يف هوذحي سيل
 مالحألا هب تدهش لالجو

 ماغرضلا رفنضفلا هانبو

 ماسحلاو اطسلاو نيذيلتسمللا

 مارملا هيف داز لب فال

 ماشت مومسرو يذؤي هيف
 مامغلا لهتسا امم نيمي نع

 ماذت ال هفحت لامش نع

 مامكذلاو راهزألا هةتبيط

 مايقلا معن وهف هللا اوركذاو

 ماودلا هيفو ىرخذلا ميعنب

 مارصنا نهلاتغي لالق

 ماقسلا لوزي هب رش نم ثيح

 : ارعش اهيف ليق امو 0 ةافسملا ةدلب تازيم

 دالب نم كنأ معزت كارأ يلام :لاقو ،يلاحو ينول ريغت ينآر مث :لاق

 اهينكاس محلو قرتحم اهؤاوهو سبيلا اهعبط دالبلا هذهو ءارمحلا

 يف عمتجم اذه يف سيلو ةواخر اهب ال مهماسجأ يف ةزاتف مهب ال مهقطنو

 هيف كقطنو ةلهر كمسجب ىرأ ينإو كرمأ يلع يفخت الو كقطنو كمسج

 نأ ىسعو ةعفترملا لابجلاو رخصلا يف اهلقنت كنأك ةوفجلاب كيشمو ةلقن
 . هقطن يف اسراف هتعمسو همالك ىلع هتبجأف ،ةوج دلب يف ةلوخ كل نوكي

٢ ١ ٤



 اهدجو اهيبأو يمأ دلبلا كلت يف تدهاشو هتلق ام حيحص : هل تلق

 اهريغ نود اصوصخ نونجلاو نويعلا يمع نم اهينكاس هللا ملس هلسنو

 يردجلا نم هرصب بهاذ لجر اهيف لخد دقو لدتعم اهعبطو بيط اهؤاوهو

 باودلاو موجنلاو رمقلاو سمشلا فرعي امم هرصب دتراف اهيف نكسو

 . دلبلا ةكربب ملقلاب طخو رجشلاو

 لصت مل يتلا ةعيفرلا ةعينملا نادلبلا نم ىوضر لبج يف يهو
 ملاعلا خيشلا اهيف لاقو 0 ةوادعلاو رمألا لهأ الو . ةقراملا ةقرفلا اهيلإ

 : ارعش يصورخلا سيمخ نب دعاج نب رصان

 عترم رظاونلل ىوضرب عبرب عضوم ةماقإلل اماقم ىلحأ

 عضوأ بونج مدك اهتحت نم ةدلب ىلحأ ةافسملا ةبقع يف

 عترت سفن هيف ماقم ىلحأ هدنع رهن دنع دجسمل حرص

 عفرأ وه ذإ ضرذلا عيمج ارط انل يوزت ادعاق هيف ناك نم

 عشخي بلقب هلل حرصلا يف ىجدلا يفو ماقملا يف كراهن يف مق
 عضوم كلانه ةزجعم يبنل ىتأ دلخلا ةنج نم هنأكف

 عرستو هلإلا ىلإ كولسلا مور هراكذت ىتفلا وعدي هميعنو

 عطسأ رونب اهكلسيل ىلوملا هتارضح ىلإ وعدي هميسنو

 عصمطتف هيف تايآلا ىرت مق رص ان ناهبن يبأ نبا يسفن لوقتو
 عبتتي يذلاو يبنلا ىلع يهس لإاي يلص دمحلا لك هلل

 : ارعش دمحم نب رصان نب يلع يناثلا دهاشلا هلاق امم اذهو

 لحي اهيف لزي مل اهابر رمثو لحملا اهريغي ال اراد هللا ىقس

٤١٢٣



 اهرارق مألا دوطلاب عتمت

 اهنيزي ديضنلا حلط اهتاضورف

 اهضاير لالخ يرجت اهراهنأو

 اهضرأب اجلت ناك ال اتشلا لصفب

 اديشم اتيب هلل اهب مركأو

 ةباحس قوف تلخ هيف تنك اذإ

 تضوع مث انبلا ريخ دي هتنب

 : هدالوأل ءاثر ءارعشلا هلاق ام

 : ناميلس نب رماع لاقو

 موي لك ةجيرسنلا هللا ىقس
 يدبك ذالفأاهتنمض دقل

 هاقل ىرخخذلا يف هللا تلأس

 ديعس يدلو ىلع ىفسأ ايف

 : يلع نب رماع خيشلا لاقو

 يننأ تيل العلاب ايلع تولع

 ةداعس نم اهل اي اديعس تدعس

 يننأ ثيح امهنع يقارف تفخو

 امكاقل يهلإ نم يناجر نكلو

 قطان هاف ام هللا مالس هيلع

٤١٤ 

 لقن العلا عاقب يف نوه لك نعو
 لخنلا ةبح يف نامرلاو مركلا عم

 لمك لدتعم تقولاو اهتايبأو

 لظلاو ءاملا نخسي هنم رح الو
 لنم هل ساقي ال اهارذ ىلعأب

 لذبلا اهمناعن يندي ةضور ىلع

 عاطقنا هبقعي سيل انوته

 عاجترا هتبيغل ىجرت الف
 عامتجااهيفانل تانجب

 عاطتسيالامو ئسأ تلمح

 العلا كراد يف مودخملا يل نوكت

 الزنمو ميعنلا تانجب زوفو

 المؤم تامملل ابيقر ترصو
 القثم تلز الف ًارازوأ تلمحت

 الضفملا يبنلا ىقلأ اهب رادب

 اللهو نوصفلاب ريط حبسو



 : يفوعلا دوعسم نب رهاز لاقو

 ةداعس لك تدعسأ دقل ديعس

 هدنع مدقتل ىلوملا كقاتشا دق
 ىرولا ديس ىفطصملا راوج نوكت

 اهميعن ىنفي سيل راد كلذو

 دجمم دوعس يف ىرخأو ايندب

 دعقم لضفأ تانجلا كنكسيل

 دمحم راوج يف ندع ةنجب

 دلخم نانجل ١ يف ) صخشل / ىبوطف

 : دمحم نب رصان نب يلع خيسلا لاقو

 عماوه عومدلاب ينيع نافجأ
 هضيمو نويعلا ىلع ءاضأ اذإو

 اشحلا مرطضمب ىقري يعمدم ال

 اهضور نم عرمم عبرل ايقس

 اهضزرأب ةايحلا ءام ايحلا ىقسو

 يعمادم ليس هارت جمي ىتح
 هدحل نمضت اربق هب مركأ

 يتيبص دعسأ ريخلا ديعس هيف
 اهلك دماحملاو مراكملا فلأ

 ىنتثنا الإ انثلا كاردإ تمر ام

 ةديدشو ةملم رش تفخ ام

 هدعب شيع وفص ال يتوفص وه

 ىلع انل نيدقرفلا لثمك انك

 اهثتجاف ةناب ينصغ لثم وأ

٤١٥ 

 عمد ةجيرششلاب قرب حال نإ

 عطاس بيهل يناشحأب ولعي
 عمادم مارضلا يفطت الو الك

 عباتت ةمحر نم رطاومب
 عقاو يدبك ذالفأ هب اربق

 عنام كلذلامو تايداغلاو

 عناص يبرو قالخأو اقلخ

 عناطلا يصعلا وهو مهربأو

 عفانلا رضملا وه ناكو الفط

 علاضلا ليلذلا وه ناكو يفرط

 عفاشلا يلجلا وه ناكو الإ

 عراج انأ هبامم يتولس وه

 علاطمو قراشم دالبلا هجو

عزاعزو فصاع حير توملل



 انسوفن ءادفلا ينغي ول هيدفت

 ىرلا كبيغ ديعس كيلع يفهل
 اقبلا راد البلا راد نم ترقاس

 ىقشلاو كلاهملا كرش نم تجرخو

 ال ثيح كباصم يبلق يف نوهيو

 تهتشا امبو ةنجب تزف كارشب

 نكي له كناقل يف يرعش تيل اي
 هنل كقلهلأسأهللاو
 يذلا ىلع مالسلاو يبر ةالصو

 ىقتلاو ةوبنلاو ةلاسرلا لهأ

 هبر نم ىتأ ام احدم هافكو

 اهؤايض قوفي ىنسحلا هتافصو

 هنيبج ءايض نم نيعل ىبوط

 ةرظن ينويع مرحت ال بر اي

 هلامج هجو نيرادلا ينقزراو
 هل نمو ةالصلا هتباحص ىلعو

 عباصأو ةحار هتوتحا امبو

 عتقالب كتفطختساو يتلقم نع

 عجاناهيلإاهنم عجار ال
 عناشلا ميظعلا رطخلا كبان ام

 عئار كعوري الو كيلع افوخ

 عماسمو نيعأ ةذلو سفن

 عماج قنالخلل كبر موي يف

 عنام طعم وهو ةباجإلا لهأ

 عنارش نيملاعلل هب تعرش
 عنادب هانث ىصحت ال دهزلاو

 عناشلا حيدملا هلو هباتكب

 عناذ اهعذي مل ول ىحضلا سمش
 عماطم كاذل يبلق يفو تلحك
 عساولا ءاطعلا كلف ههجو نم

 عفاش رذعت نإ ةعافشلا هبو

 عبات ةمايقلا موي ىلإ مهلو

 يذخف يف هسأر ربغم دلو يرجح يف يعم نأك : ايؤر تيأرو

 رهش نم عسات ةليل ايؤرلا هذه يلبق نم رورسلا كل :يل لوقي و ؤنيميلا
 ىمسي لجر عم (')عبرلا قيرط ىلع هنأك هتيأر ةينات ةليل يفو رفص

 يل لاقو ")ابنألا ليخاخش نم هتيطعأو يدنع ءاجو رصان نب ناميلس

 )١() ءارمحلا دليب ناكم مسا ٠.

 )٢( وجناملا ةرجش .

٤١٦ 



 تجوزت ايؤرلا هذه ريسفتف ابنأ اندنع نم لكأ كدلو :رصان نب ناميلس

 ةمومعلل نيميلا ذخف لعلو ميهاربإ هتيمسو ركذ دلوب يل تتأو ناميلس ةنبا
 .ةلوؤخلل راسيلا ذخفلاو

 : ةديصقلا مظان كلذب رثنلا نم رصان خيشلا هيف لاق ام اذهو

 قطنملا ةذبهجلا ءاحصفلا رهبمو ءاغلبلا زجعم حيصفلا خيشلا لاق

 نيح يربعلا دشار نب سيمخ خألا يف قيزر نب دمحم نبا ديمح قيطنملا
 ىأر دقو املاس هامس هدعب ادلو هل هللا ثدحأف ديعس ىمسيو دلو هل تام

 لدت امنإو هل هتودح لبق كلذو مناغ اديعس نوكيل هنأ ايؤر امئان ناكو هيف
 ةغيص يفو املاع اميكح ايداهو ىلاعت هللا رونب الماع نوكيل هنأ ىلع

 : ارعش لاقف لاحلا ناسلب هيبأ نم هنأك لاقملا

 دمحلا بجاو اي نازحألا بلاس ايأ

 هلضف رصحي ال ىلوم كنإف

 ةحرفب ينع تقزم ةحرت مكف
 ىهن يل رشبلا ةروص نم ؤرما يناو

 ىرج كلق يف ركفلا ريدأ فيكو

 هغوزب يل رذي مل مجن هللف
 ههجو ةروص هللا ينارأ املو

 امن دقل يليلس اهبأ هل تلقو

 املاس تيمس ناوضرلا همسا نمو

 ةنج هيف ىرت ال ناجه يأو
 هيحوب ينارأ دق ىلومل دمحف

 دجولا ببس يل تيذج ذإ ركشلا كل
 دبعلا مف هوف مجلا ءانثلا رحبب

 دجولاب يجولا لياغ ادجو تلمدأو

 دقفلا ةروس نع هاهنت ةهابن

 دعسلا بكوك ىري فرط يلو سحنب

 دجملا ىرث يف لفآ مجن ركذت

 دربلاو يشولاك ناك ذإ انهلا تسبل

 دلولا رناس نع ءاشحالا يف كدادو

 دشرلا نيعأ هحلص ىرت لعفل
 دنجلل دمغلا ال فيسلاك ذإ كنانج

 دجم انهلا باكر يدجم اي كدوجو

٤١٧



 ةيؤر كهجوب ىضحأ نأ لبق نمو
 يذلا كنا ىلع يدشر اهرسفو

 الياخم يلايخ ىقلأ نأ ورغ الو

 قرشم كايحم نم ضمو ضحم يلو

 ىرأ دقو ارشب رتفأ ال يل امو

 يدصق اهجهن ةجهب يلايخ ينارأ

 يدو هب ومنيو ينيع هب رقت
 دجولا ةقداص كنم ينيع ناسنال

 يدهت هاونأ داشرإلا قرط ىلإ

 دلخلا ةنج يف نادلولا يف تحل اذإ

 دقعلا ؤلؤل ىلع يكازلا اهرهوجب ةفشتسم ةمعن يف يدلو شعق

 بحس تمجسنا دشار نب سيمخ تايبألا تغلب املف : قيزر نبا لاق

 ةرهز روهز بذعب ابرط ليامتف ،ءانثتلا جسجس هتحبرو لاونلاب هيدي يدايأ

 كلذب كلذ تناك امل ميظعتلاو ميخفتلا ةروسب قيزر نبا هحتاف مث ،لاقملا

 ءارعش بلاسلا ىلإ لني ال يذلا بجاولا هقح يف لاق نأ ورغ الو ءارما

 : لاقف ليوطلا رحب نم اتيب رشع ةتس يناثلا عوطقملا اذه ددعو

 دشرلا فلتؤم تلزال دشار ىتف

 انثلا نم كيلع ىلتت تحرب امو

 برتم شع مل ءاضيبلا كدي نمو

 ردصم هنم ىريال حافك يأو

 ابجاو بحلا ىرت دق مرق كنإو
 يلجلا كماجست عقنلا ميغ باترا امو

 ىغولا يفو نيلي ىوقتلل كبلقو

 ملاع كنأ رابحألا لهجت ملو

 ةجهب دادزي كفني ال كدجمو

 ىدنلابو كيلع ينثأ نأ ورغ الو

٤١٨ 

 درولا بذوذعم بابحألل كدوو
 دمحلا ةحتافب تايآ عراوب

 دجولا ةبلاس ءابهشلا ةنسلا نمو
 دولا دسألاك دارولا كرت امو

 دنه نع دصلاو دنهلا ضيبل كيلع

 دعرلاو قربلاك ماصمصلاو كتوصو

 دلصلا رجحلاك ءادعألا ةنف ىلع

 دعولاو لوقلا قداص يفو يفص
 دزألا ةداسلاو مشلا رهف نيعأل

دنلاك ععصني كيدان انف نأل



 اهضيرق رهزب وهزت ةضور يلو
 تلصانتو تهز ثيل اي ثيغ ايأ

 فصنمل مهنم كامس يذلا نإو

 مجناب ءيضت باسحأ كبسحو
 ةيآ كنأب ملع وذل ينإو
 العلا ةحسف يف مشلا ليلس اي شعف

 دهت انثلا فرع فورعملا كلبو نمو

 دهزلابو هنم سأبلاب مكح ونب

 دنجلا ىلإ سيمخ ىزعت دقو اسيمخ

 دعسلا كلف يف رامقألا يه لاخت
 دجملاو دجلاو دجلاب ةنهربم
 دولا نع نيفنآلا فنأ مغر ىلع

 دلولل احلاص ءاعدو ءانثو ةئنهت اضيأ رصان نب يلع خيشلا لاق

 : ارعش دشار نب سيمخ هيبأ ناسل ىلع ملاس

 ملاس كنأ ثيح ملاس تيمس

 انوحن كمامأ تتأف انتيفاو

 تحصفأ دوعس اهنع رئاشبو

 اهب حارفأب يحارتأ تلتقو

 مراكمب يفلاس نع يتفيلخأ

 رهاز ضيرأ يف ينيع تضور
 انهلا يلف ةيحت كنم تللحو

 ىرأ نمو ميظعلا لضفلا وه اذه
 ىنملا كاردإب يبر هل آركش

 هل انيقبيو هيقبي هللاو
 اننيد ةماقتسا راد انميقيو

 انيبن مالسلاو يبر ةالصو

 مهل نمو ماركلا كتباحص ىلعو

 ملاسمو ي رطاخ ردكي امم

 مناغمو ةريثك هلإل ١ ننم

 ملاعلاو لهاج اهايض ىقلي

 مسابمو تمسبا روغت يلك

 مراكم نهل تناد يتولس اي

 مساب ضور وهو كهجو ضور نم

 منادلا ميعنلا انلو ىنملا تلن

 مواقي سيلف هيطعم ركشلاب
 مناعلاو هلضفب قيرفلا انأو

 مدانم ماودلاب شيع دغر يف

 محارلا وهو صالخالا ةصالخب

 منامغ كارث تداج ام كاشغت

 مظاعتو ىرولا لك ىلع لضف

٤١٩



 : اضيأ هلو

 ىرشبلاب تينه تاريخلا كل سيمخ

 اعدلا نراق يذلا ريخلاب تلءافت

 احدام رعشلا مكايحأ يف تضرقو

 ةنم قوط مكل يديج ىلع ناكو
 ةناعإ هلإلا وعدأ مكلو يلو

 ةظحل لك يف شرعلا هلإ لصو

 مهليبس نيعباتلاو هباحصأو

 : اضيأ هلو

 دجامألا ماركلا نبااي

 اقلخ قاف دق ي ذلا كاذ

 امالس ينم هيرقأو

 قوضشمل ةروز يف

 : اضيأ هلو

 ربلا صلاخلا اهيأ ىفاو كباتك

 ةمكحو ادادو آاقارشإألالت

 ىلتعن كبح ناحير انل حافو

 ةعاس كايحم ينيع تمرح الف

 ىده اخأ نوملسملا كتمدع الو

٤٢٠ 

 ارعنشلا يتركف ماهلالا نمض امو

 ىرحأ هب متنأو ىلوأ اذب تنكو
 اربقلا نكس ًالحار مكنم تيثرأو

 ارخفالو مكيلع اموي ةنمالو

 ارجألا انلصوي قيفوتو اشرو
 ارقي هنآرق ماد ام ىفطصملا ىلع

 ىرنأ هتوعد رثك نم رتقم امب

 مه ٤

 دشار نب سيمخ دصقا

 دماحملا لك زاح ذإ

 دعابت ال هل لقو

 دهاش لدعأ هيدل

 ركشلا هناسحإل ومسي يذلا سيمخ
 رطسلا هروث نم ضيبي ناب داكي

 رشبلا اذبح اي ناحيرلاو حورلا ىلع
 رهزلا كقنالخ ينيع تقراف الو

رهد آدبأ مهبان ام اذإ آافهكو



 رجخا كل نمب ال يفاوا كنمف انثلا عم ءاعدلاو يباطخ دعبو

 رقفلا هنكاس تنأ آاعبر لح الو ةمحرو ءازج ىلوملا كل تلأس

 رمعلا كل نامزلا لوط يف لاط امب اددجم مالسلا ىنسأ ينتقا ينمو

 : اضيأ هلو

 مظاعتت ةنمو نينمؤملاب ةمحرو مانإاب لضف هلل

 مناغلا تنأو ةكلهم لك نم ملاس كنإ ثيح ملاس تيمس

 محازي سيل رقفلاب ىنغلا تلن انهلا كلف ىنملا كتينم تحضأ

 ملاع وه امب اهكلام دوج نم اهقيرط جهن لبق ةداعسلا تلن

 لوصولاب دجلا ةدعاسم ىلإ برقأ تنأ كاسصف دجلا يندعسي ملو

 ةوخألاو خياشملا ةفاكو كيلعو .‘قيفوتلا يلو هللاو وجرملا وهو
 كناسحإو كلضف ركاذلا كبحمو كيخأ ةيحت مالسلا ليزج نم ةعامجلاو

 نإ ىضقت ةجاح تدب نإو يدابعلا دوعسم نب يلع نب رماع هللا ىلإ ريقفلا

 ١٢٥١. نابعش ٤ هللا ءاش

 ١٢٥٣. ةنس نابعش ١٥ يف رماع خيشلا تامو

 : ريكدتو ظعوو هتلا ىلإ عرضت
 لوزن نم ايندلا هذه يف ناسنإلل دب ال يخأ اي ملعا :هل تلق مت

 اهلو ةنامأ لاومأو دالوأ نم كدي يف ام عيمجو بئاصملاو ضارمألا

 ةبيصم نمم مكباَصأ امو » : كبر لاق قبس دق بنذل ةبيصملا لعلو بلاطم

 . ةلماك ةحفص صقن دجوي ) ( ١

٤٢١ 



 هيلإ لسوتو ءاعدلاب هللا ىلإ عرضت انلكو 0 © « مكيديأ تببنسَت امبف
 ريقفلا انأو شميركلا ينغلا تنأ يالوم اي بر اي لقو .شءاكبلاو بيحنلاب
 .جاجوعالا بكترملا بنذملا يصاعلا انأو ،ميحرلا روفغلا تنأو 0جاتحملا

 زجاعلا انأو رداقلا كلملا تنأو ،ميمذلا ءيسملا انأو ،ميلعلا عيمسلا تنأو

 .فيعضلا انأو يوقلا تنأو ،يندلا دبعلا انأو ،يلعلا برلا تنأو رصاقلا

 إلو ‘نايصعلاب يسفن ىلع تدهشو يبر تنأو يبنذب تفرتعا دق

 اي يالوم اي كوعدأف ‘نمحر اي كنع رفم الو كنم اجنم الو أجلم يل دحأ

 ام ينذخاؤت الو ناك ام عيمج ينع وفعتو يبونذ يل رفغت نأب نانم
 ثكباقعب يل ةقاط الو كباذع ىلع يل ةردق ال هنإف ،نامزلا لوط هب كتيصع

 ال ينع كوفعف يقاقحتساب ال كلضف نم كوعدأ ينإو ابئاخ يندرت الف

 نم ىلإف ينتددر نإق ‘كريغ آدحأ يتجاحل دجأ ال انأو ‘كلضف صقني

 نيمحارلا محرأ اي يالوم ايف رفملا نيأو بهذأ نيأو لسوتأ نمبو يجتلا

 يتجاح ملعتو يترذعم لبقاف يتينالعو يتريرس ملعت كنإ يديسو يهلإ
 يباوج امف يدالوأ يب أجتلا دقو يسفن يف ام ملعتو يلاؤس ينطعأف

 يدالوأو يتبحأ قوحلو يتومب يسفن ىلع دهاشو يبر يناعد الإ يتليحو

 :ارعش يلبق نم لاق يذلا لثمك الإ يتايح يف يلوق امو

 ودغتالو حورن ال ليلق امعف اودغ امك ةايحلا يف ودغنو حورن

 اومدقتو مهدعب اليلق انمقأ اننأ ريغ مهلنم الإ نحن امو

 : لاق نيتيبلا نيذهب يبحاص ينباجأف

 نوكيس نناك وه امو ادبأ ةليحب نوكيالف نوكيال ام

 ( ١ ) ىروشلا ةروس : ٣٠ .

٤٢٢ 



 نوزحم بعتم ةلاهجلا وخأو هتقو يف نناك وه ام نوكيس

 :هريغ لاق

 اهينبي توملا لبق ناك يتلا الإ اهرمعي توملا دعب ءرملل راد ال

 اهيناب باخ رشب اهانب نإو هنكسم باط ريخب اهانب نإف

 راد ، روجفو ركمو رورغ راد ايندلا نأ . سانلا اهيأ اوملعا

 ،لاوحأو راودأو ،©لاوهأو بلقت راد .مقسلاو بناصملا راد .ملألاو عئاجفلا

 .كل ءاهتنا ال يذلا لمألا اذه مك ىلإف ،مانملا بيط يف مالحأ ثاغضأ راد

 ةعفنم ال يذلا ملعلاو ‘هيف صالخإ ال يذلا لمعلاو .هل ءافش ال يذلا ملألاو

 ةءارج مأ رهطملا يبنلا نيد ريغ نيد وأ ربكألا زيزعلا ريغ هلإأ ؤهيلت

 مكل ايندلا نأ نوبسحت مأ ،مومسلا باذعلا نم نمأ مأ ،مويقلا يحلا ىلع

 .هوعمستو هب اوربخت ءيش نع ال ‘هونياعت رمأ نع مكربخأ الأ إمودت

 ملظو رونو ؤملأو ةيفاعو ؤإمدعو دوجوو ؤ.مقسو ةحصو ‘مرهو بيش

 سيلو ةمساح هديو إمراص اهل سيلو ‘هلصأو نونملا لاح ؛مدنو ةرسحو

 .مركم كلم نم اهصصغب تسرفأو ،ممأ نم مكلبق تعطق مك ،مساح اهل

 كولملا ءانبأ نيأ ،كولملا نيأ ،مرإو داعو ‘معنلاو سؤبلا وذ نيأ

 مل نيذلاو ،دادسلاو ءافولا لهأ نيأ ،ةربابجلاو ةرساكألاو }ةةرصاقألاو

 قيرط نع مهتلضأو مهسوفن مهل تلوس نيذلا نيأ ؤداعيملا اوفلخي
 ندعم دورمنو داعو دومث نيأ ،داز هذه مكايند نم اوذختي ملو .داشرلا

 نيأ ،دالبلا يف اوربكتسا نيذلا ناهبن ونبو ،داتوذلا وذ نوعرف نيأ ،داسفلا

 اوكلمو }مهرناخذ اوزوح نيذلا نيأ ،مهناينب اوديشو ‘،مهتانج اورمع نيذلا

٤٢٢



 ةبحألا نيأ .دالوألاو ءاسنلا نيأ ،دادجألاو ءابآلا نيأ ،مهرنارحو مهديبع

 نونملا مهتضبق ة دايجلا اوبكر نيذلا نيأ ،داهزلاو ءاملعلا نيأ ،دابعلاو

 .ةعنمو ةكلمم لهأ الو ،ةعفرو زع لهأ اوناك ام مهنأك ؛ نويعلا مهتدقفو

 اوراصو دولجلا مهنم تقزمت ىتح ؛دوحللا قابطأ تحت تحت اوسمأ

 مهيلع يقست مهلزانم تسمأو ‘تاسراد ًاتادجأ اوحبصأ ىتح ‘ دودلل اشاعم

 قابطأ تحت اووثو ‘باحصخألاو ناوخألا اوقراف دق ،تايراذلا حايرلا

 اظعاومو 0بابلألا يلوذل اربع و ‘باتكلا يف رثؤم مهركذ راص دق ،بارتلا

 إلو ءاكبلاو ةمادنلا عفنت ل ثيح نم كلانه اومدنف .باطخلاو ءاملعلل

 كلذ ،ميلأ باذع يف نيهر امإو ؤميقم ميعنب زناف امإف ،ءاطخلاو للزلا رفغت

 الإ )“"٨! نونب الو لام عقني ال موي » : كلذ ،ديلولاو لفطلا هيف بيشي موي

 موي ‘ةماهلا ىلإ قرعلاو ،ةمايقلا موي كلذ 0 () « ميلتس بلقب ةللا ىتأ نَم

 ىقس اَم ناسنإلا ركذَتَي موي » : ىربكلا ةماطلا موي ،ةعراقلا موي اةخاصلا

 ايثألا ةايحلا َرثآَو )٣٧} ىغط ( نَم امأف 8 ى نمل ميحَجلا تزربو )٣٥}

 سقلا ىَهتَو هبر ماقم فاخ نم اًمأَو ا""]) ىّواملا ئه ٨ ميحجلا نإف !")

 نمم مكايإو هللا انلعج . 6 ىّواملا ئه ةجلا نإف )٠! ىوهلا نغ
 محرأ وه هنإ ‘هتمحر نم باوتلا ليزج نيجارلا نمو ‘هتوفص نم ىضترا
 ىلعو ،نيمذلا ىفطصملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ‘نيمحارلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ

 )١( ءارعشلا ةروس : ٨٨ - ٨٩ .

 )٢( تاعزانلا ةروس : ٣٥ - ٤١ .

٤٢٤ 



 : نورشعلا ركذلا
 ايلعلا مهلزانم طاطحناو 0رمألا لهأ ريبدت فعض يف

 6١ مهيلع ءالبلا لوزنب ىلفسلا ةجردلا ىلإ

 هيلع رم يرصبلا نسحلا نع رثألا يف تدجو : ءاربغلا وذ لاق

 . ىلمأو ىلعأ هبلق يف ربكلاو ءاليخلا ةيشم يشمي وهو ةرصبلا ريمأ
 امأ :كلملا لاقف ةيشملا هذه لثمب ىضري ال هللا نإ : نسحلا هل لاقف

 ةفطن نم كلوأ ةفرعملا قح كفرعأ :نسحلا هل لاق }!؟نسح اي ينفرعت

 مالكلا كلملا عمس املف }ةرذعلا لماح كلذ نيبو .ةرذق ةفيج كرخآو ،ةرذم

 .ىوآ نباك لفري هنع ىشم

 عمسيو محشب رظنيو محلب ملكتي ‘ مدآ نبا نيكسم : نسحلا لاقف

 هلتقتو . ةقرعلا هنتنتو ةقبلا هيذؤت 0 هعبش عيرصو 0 هعوج ريسأ ،مظعب
 ةايح الو اتوم نوكلمي الو 0 اعفن الو ارض مهسفنأل نوكلمي الف . ةقزرىشلا

 . اروشن الو

 مهل امامإ سانلا هوبصن لجر نع تعمس : رخآ ثيدح يفو

 رومخلا برشو انزلاو ىوهلا ىلإ دمعو ربجتو ىغطو هسفن هتبجعأف

 نم الجر هيلع هللا طلسف سانلا نم ريثك هورزاوف رومزلا برضو
 وه لاومألا نم لوخ امو كلملا هيلع ذخاف هنامز لهأ رقفأ نم هئامصخ

 تنالف هبصن ىلع نيملسملا بصغ و ةمامإلا بلط لجرلا اذهو هتريشعو

 ءارمأ نجسو رباكألا لتقف هيلع ينات ال هسفن رظنف هتعاطل ةيعرلا
_ 

 )١( ءالبلا مهيلع لوزنب : لصالا يف .

 ٢٥ع

  

  



 . همحري ال نمو ءالبلا هيلع طلسو هللا () هلذخف رناسشعلا

 . هولتقو هللا مهزعأف ةليلق ةئف يف هتعنصك عنص رخآو

 دجي ملو هالوم هفعضأف هاوه بلطم ىلع هاياعر نم اسان لتق رخآو

 , هايملاو لاومألا هيلع اوزاحف هاوأم

 لتق املف نيملسملا نم لجر لتق ىلإ هركسع لسرأ ةالولا نم رخآو

 . هتيالو نع يلاولا لزع لجرلا

 . هترصنو هتوق تبهذف هراج ىلع ةراح ذخأ رخآو

 . اهذخأي نأ لبق تامو اهلعب نع اهجرخأف ةأرما قشع رخآو

 هبابش لوأ يف رومخلا هيلع تقاضف اكلم هدلاو هل فلخ رخآو

 نم الجر لتقي هنارزو نم دحأ رمأف هدارم غلبو هلاهتكا يف هللا هاوقف

 رهظو تابكنلا كلملاب تلزن يضاقلا لجرلا لتق نيحف هلاومأ زوحو هتاضق

 لاتق ريغ نم هنوصح نم اريثك هيلع ذخأو هباحصأ نم لجر هكلم ىلع

 اريحتم لاز الو همع نبا نع ابئاخ ىلوف هشيجب كلملا ءاج مث هباحصأل

 . هنامز لوط يف هلاومأ لذبي

 ازيمم نوكي نأو ةبقات ةحيرق بحاص نوكي نأ ريزولل نسحأ امو
 ىلع هبضغ ففخيف بضغ اذإ .هب يلسي نأ كلملا رسي امم هلقع يف

 نوحيفي سانلا رثكأ نأل سانلا ربتعي نأ هل نسحأ كلملا كلذكو .هتيعر

 ةنام نع كلملا مهلأس اذإ مهنم ضعبو هتعاس يف هرسي امم بذكلاب كلملل

 مالك نم تبنأ اه آرو ‘ مهنم هبجع اف هرست امم ةدحاو هوطع أ . ةملك

 )١( هلذخأ : لصألا يف .

٤٢٦ 



 . () نيباذكلا

 : لوألا لامكإل عجر

 مهيف ىأرف ىراسأ ذخأ كلملا ىلع هرمأ علط يذلا لجرلا اذهو

 نع ىفعو هباحصأ ةوقو هنصح يف هسفنب هلتقف هتريشع ريغ نم الجر

 باصأ دقف رفظلا دجي مل رمألا اذه دعبف اهفص نم نومتني نيذلاو هبراقأ

 قحلا ىلع مه نيذلا نيملسملل بتك مت لالحتسالاو لتقلاو يبسلا هتيعر

 .ةرصنلا مهنم ديري نيميقتسم

 يذلا هللا دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هل مهدحأ باوج اذهف

 نسحو هيلع لكوتلاب ىوقو ‘نينمؤملا ةرصن ربكأ نم قحلاب كسمتلا لعج

 عاونأب انسح ءالتبا هءايلوأو هءايبنأ ىلتباو ،نيدهاجملا بولق هيف نظلا
 رصنلاب هل ةدهاجملا يف مهسفنأ ميلست دعب ربصلا ىلع مهناعأو ؤدنادشلا

 مئاقلا ةداهش ،هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ،دناع و دساف ىلع

 ةداهش (ملسو هيلع هللا ىلص) هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو ،اهقحب هل

 مالعأ اوديش نيذلا ،ماركلا ةرربلا هبحصو هلآ ىلعو . اهقدصب ملع نم
 صخأ ينإ مث ،مالعلا كلملا قح يف مهلاومأو مهسفنأ اولذبو ،مالسإلا

 نالف نب نالف مركألا بحملا ديسلا ماركإلاو ةيحتلا ىنسأو مالسلا ليزجب

 يلوأ قيرط كلس ىلإ هادهو ‘مايألاو يلايللا حداوف نم هللا هملس ينالفلا

 كباتك فيرش يلإ لصو دقف دعبو ‘مايقلا موي عزج نم نينمآلا قيقحتلا

 ىلع ،كباوج در نم جرح يسفنبو ‘كباطخ ذيذل هبر ىلإ ريقفلا دبعلا مهفو
 كولسو ةيدبألا ةمالسلاو ةعفنملا هب ىجرت يذلا حصنلا نم يسفن ام

 )١( بيذاذكلا : لصألا يف .

٤٢٧ 



 .كلقع ناطيشلا سلتخي نأ يفوخو ‘.ةيدمحملاب ةفورعملا نينمؤملا ليبس

 اننامز لهأ رتكأ نأل ،تيغتبا كلذب كلو ‘تينع انأ ام ريغ كيريف

 ىلإ نوؤجلي مهنأك ‘نيفعضتسملا ءافعضلاو ءاملعلا نم نيعروتملا

 يذ ليوأت ىلإ جاتحي لمجم مالكب نونحتمي اميف نوملكتيو ؛ةيقتلا ةصخر

 قحلا ىلع مهترصن فعضو ؛مهعابتأ ةلق نم نوجري امل ةيقن ةنطف

 نيدلا ةرضم نم مهل ةبقاع ،ملسألاو نسحألا وه كلذ ناكو مهعابتأو

 .ايندلاو

 .ىقتيف قحلا هركي نمم لوقأ امف ةيلعلا كتلزنمو يعم كقح يف امأو
 ينظ نسحب انه ريغو انه كل يلوقو ىاقتالاو اقنلا نم كيف دهعأ تنك امل

 افافختسا الو ،كتردقل ةراقح ال &قدصلا قيدصتو &قحلا لوبقب كيف

 . لوقعملاو لوقنملا نم رطخ امم ،لوقأ كلذ ىلع و ‘كرمأو كناطلسب

 ةبتر نم هلقنو ،هءادعأ هل مغرأو ‘هيدي هللا لاطأ نمم كنأ ملعاف

 يف كماقم ناك نإو 0ءافرشلا نيطالسلا ةلزنم ىلإ .ءافعضلا نيكاسملا

 ربتخملاك هلثمو }العو ادجم رمألا رهاظ يف ناك ولو ءالتبا ماقم كلذ
 وأ هعم ةجح كل نوكي ىتح ‘كيف هملع يذلا هرس رهظيل ،رانلا يف انيدلا

 الوأ هب تلهاست ،اقباس هب كنالتبا دمع و كلملاب كتفرعم ةلق عمو كيلع

 لهأ نم اميس الو ‘كنانجب رطخي الو هنظت ال ام هعم كل رهظف ،اقحالو

 اميف كلذ عيمج نم ةمالسلا دعب ‘ناحتمالا ثعاوب كيلع تنثعبناو ‘كنامز

 ،كاوسو كريغ يف اههركت تنك لخادم يف تلخدو ،نامز قباس نم ىضم
 ىوغي قحلا فالخ يف رذعلا لب ‘كاوهب قحلا فالخ دري نمم كنأ لقت الو

 يف اصوصخ ؛ىلتبا كريغ هب امم ‘ءالتبا نوهأ كلملاب كالتباو ،ىمعيو

 ىندأب كدارم ىصقأ كل أيهت ذإ ،كلولحو رمألا اذه يف كلوخد لوأ

٤٢٨



 ليلد رهاظ كلذ يف انلو هللا عم ةبتر فرشأ تنك كلعلو ،كداهتجا

 كردقأ ةلاحلا كلتبو نيكاسملا لهأ نم انيكسم تنك كنإ كليبس حضوأو

 وهو هكلم نم تيون ام تعزنو 0 نيطالسلا ربكأ هكلم يف تعزان ىتح هللا

 .ديري يذلا ال ديرت يذلا ناكو 0 هراصنأو هلامو هلآو هتوقو 0 هرادتقا ىلع

 ةللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو » : هللا لاق امك لإ ‘ اكلم كلذ ناك امو
 ةيادب يفو ،كادوأ ةرهاظم رمخلا اذه ىلع كؤادعأ كترهاظو () ىمر

 . رصعلا لهأ ةفاك نم رصنلاب كل وعديو كلذب رورسم لك رمألا

 الو نانجب اليلق الإ كركشي نم ‘نامزلا لهأ رثكأ نم ملعأ مل نآلاو
 وأ كيف هللا ةمكح نم ءيش ىلإ ،هبتنت كاسع اذه كل تنيب دقو 0ناسل

 يأرلاب ردابتو ‘كرمأ ربدتتل ‘كءارو وأ كمامأ امم هلهاج تنأ ام فرعت

 ،نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا نأل ‘كاهد نم رمألا اذه يف ةدهاجم ؤديشرلا

 ‘كرسو كتينالع يف ركفت نأ دارملاو ‘ةرصن ةوخألا قح يف ةركذتلاو

 كيهن عيمج نيملسملا يحلاص يلوتو ‘كرضو كعفنب هللا كرصني ىسعف
 ريشمو نيعم ىلإ جاتحيو ،ميسج هيف رطخلاو ميظع رمأ اذه نأل ،كرمأو
 ۔باوص لهأ عامجإو }‘هلوسر ةنسو هللا باتك مكح عيمجلا مدقي ريشعو

 نيملسملا ةعامجب يهنلاو رمألا دطوي ملامو .ريبدتو ةسايس نسح عم
 .ءايمع ةروصبم ةنتف يف تتأق الإو ،نيدلا يف ةجحلا مهب موقت نيذلا

 لهأ رثكأ نأل ايندلا ةمالس الو نيدلا حالص اهب ىجري ال .ءايهد ةيهادو

 قحلا ةرباكم اهب اودارأو ،ةرخآلا نع الدب ايندلا اودارأ نامزلا اذه

 .مهاوهب اهيف مهعتمي ملو مهايند مهنع هللا ضبق .ةرخافملاو ةاهابملاو

 كلذ هللا لعجيف ،ىقتلاو لدعلا ةورع نم ىقثولا ةمصعلا كرتب مهل ءازج

 كلذو 0 ةلجآلا نارسخ اهئارو نمو ‘ةلجاعلا تيوفتب ،مهبولق يف ةرسح

 )١( لافنألا ةروس : ١٧ .

٤٢٩ 

 



 لقاعلاو نيبملا نارسخلاو ،نيهملا باذعلا وهو ملعب هنلا ىصع نم ءازج

 .نامرحلاو ءالبلا نم ،نامع لهأ نم داتعملا رييغت نم ،ىري ام هيفكي
 لهأ هورنآ اميف عابتالاو .ةماقإلاب كيلعف ةمالسلا تدرأ نإ تنأو

 تملسو .امكح لدعلا لهأبو }امكح هللا باتكب تيضر ىتمو .ةماقتسالا

 بيجنو ؛مالسإلا ةملك رصنن يعم نمو انأف ،ابغرو ابرط اهلك رومألا
 هيلإو ريدق ءيش لك ىلع وهو ،قفوملا هللاو إمهتملك رصننو مهتوعد
 طحيو رزألا دشي بيترت ريغ ىلع يريغ لوصوو يلوصوو .ريصملا
 ةياغ الو ىنم هب كردي ال يذلا . ءانعلاو بعتلا الإ هيف ةدناف الف 0 رزولا

 يف نوعمطي ال ايندلا لهأف 0 ةلاحلا هذه ىلع تمدام كنأ ملعاو } ىنغ

 هقفلاو دهزلا لهأو ‘ كنم مهدعبتو . كنع مهيفاجت كلذ نمو 0 كايند

 ىلإ جاتحم كلذ عم تنأو 0 ةنتفلا لوخدب 0 ةنتفلا فوخ كنع نودعابتي

 . ةجح نم آلإ ةجحلا ميقت الو ‘ بناونلا ثودحل لاجرلاو لاملاب بئاصع
 لاوحأ نم اراصتخا هانكرت لب 0 حيولتلا اذهل حيرصتلا ليمكت سفنلا يفو
 الو 0 هللا ىلإ يرمأ ضوفأو 0 تاينلا حلاص يف انؤاهقفو انتاداس هورثآ ام

 عقنت ىركذلا نإف ركو » : لوقي هناحبس هللاو 3 هللاب الإ ةوق الو لوح
 نم هللا رفغتساو 0ا"”« بابلألا اولا لإ رَكذَي اَمَو » 0 )« نينموفلا
 نب يلع هلل ريقفلا بحملا نم .مالسلاو باوصلاو قحلا هيف تفلاخ ام عيمج

 . ه ١٢٥٣ ةنس نم رفص ٢٣ راهن هناسل نم لقنلا خيراتو } رصان

 )١( تايراذلا ةروس : ٥٥ .

 (٢) ة رقبلا ةروس : ٢٦٩ نارمع لآ ةروس ؛ : ٧ .

٤٢٣٠ 



 : نورشعلاو يداحلا ركذلا

 ءادتبالو ،راهنألاو رابآلا رفحل كلفلا نم ليلد هيف
 يف لئاسملاو رابخألا نم هلثامي هيفو ،ناينبلا لمع
 نع رابخأ هيفو رحبلاو ربلا يف رفسلاو رضحلا

 ظع ولا يف هرخآو ،لاومألاو ءارمألاو ءاسنلاب ىلتبملا

 لئاوألا نع كلذ يف ءاج امو 0 رجزلاو

 : راهنألاو رابآلا رفح دنع كلفلا ملعب لالدتسالا

 ناينبلاو راهنألاو رابآلا رفح نع يبحاص تلأس :ءاربغلا وذ لاق

 ةفص ام ‘لاحلاب تبرخ اهلمع مت نإو اهلمع متي ال اهارن يذلا تارامعلاو

 .؟امهنيب قرفلا ام هلوسرلو هلل يصاعلاو عئاطلا اهيف ماقأو مت يذلا

 ىلإ رظنا ،ةلدأ هل عيش لك يف تركف نإف ،نيبو ريثك قرفلا :لاق

 ىهتنم ىلإ لصي مهنم ليلقو همأ نطب نم اطقس جرخ نم مهنم مدآ ينب
 نم هللا قلخ امو رامثلاو راجشألاو عورزلاو باودلا كلذكو ‘هدح

 ةفرعم نايب ديرت تركذو ‘كيلع ىفخي الف رحبلاو ربلا يف يتلا تاناويحلا
 يف ةلاطإلا نكمت الو اهننم ضعب كاهف ةمادهلاو ةماقتسالا نيب قرفلا

 حلصي لوألاف سوحنلاو دوعسلا ىلإ رظني ناسنإلا هلمعي لمع لكف باتكلا

 ءعلاطلا برو ةجاحلا تيب برو زمقلا هيف يذلا جربلا برو رمقلاو علاطلا

 ام لضفأ ىلع احجنم الهس رمخلا ناك علاطلا ىلإ بابرألا هذه ترظن نإف

 جربلا برو رمقلا لامعألا ءادتبا يف لعجا مث لقعلا هاضريو سفنلا هبحت
 هلوأ يف نوكي لمعلا كلذ نإف ةعبرألا داتوألا يف نانوكي رمقلا هيف يذلا

٤٢٣١ 



 ناك نإو لمعلا تبتي الف داتوألا يف انوكي مل اذإ امأو !اتبثم احلاص هرخآو

 يف نوكي لمعلا نإف طقاوسلا يف هتيب بر () ...... و داتوألا يف رمقلا
 لوأ نأل فعضلاو داسفلا ىلع لدي هرخآ يفو احضاو اتباث اعفترم هلوأ

 يف رمقلا تيب بر ناك نإ امأو ،هتيب بر نم هرخآو رمقلا نم ذخؤي لمعلا

 .ةعفنمو هلوهس هيف هرخآو ةقشم هيف لمعلا لوأ نإف اطقاس رمقلاو داتوذلا

 نكيلف اراهن كلذ ناكو لمعب ئدتبت نأ تدرأ اذإ :رخآ باتك نمو

 نكيلف اليل كلذ ناك نإو ‘ركذ جرب يف رمقلاو ىننألا جوربلا نم علاطلا

 راهنلاو ليللاب علاطلا ريخو 0ىتنأ جرب يف رمقلاو اركذ اجرب علاطلا

 رظني ملو سوحنلا ةعماجم نم ةميلس تناك اذإ عولطلا ةميقتسملا جوربلا

 نم علاطلا نكيلف كلذ ىلع ردقت مل نإف ‘ةلباقملاو عيبرتلا نم امهيلإ

 نم وأ سيدست نم هيلإ ةرظان وأ هل ةعماجم دوعسلاو ةجوعملا جوربلا

 روثلاو لمحلاو ولدلاو يدجلاو توحلا ةجوعملا جوربلاو ‘ثيلثت

 برقعلاو نازيملاو ةميضقلاو دسألاو ناطرسلا ةميقتسملاو .ءازوجلاو

 ةتباثلاو رمألا طسوتل ةدسجملاو ةعرسملا ةبلقتملا جوربلاو سسوقلاو

 . كلقعب سقو كرمأ يف رظناف ،رومألا تابنل

 ملعلا كلذب ملاعلا نم ليلدب الإ لامعالا يف لوخدلا نكميالو
 سانلا لاومأو هلاومأ تبهذ دقف ملع ريغب اهيف لخد نإو شهقناقدو هنونفو

 . هيدي

 لهأ اوعمتجاف جلف نورفحي اودارأ ةيرق لهأ نع انل يكح امك
 . هتمدخ ىلع دلبلا

 (١) ةحضاو ريغ ةعطقتم تاملك .

٤٣٢ 



 افوخ بايغألاو فقولاو ماتيألا مرغملا يف اولخدت ال :مهدحأ لاقف

 ءانبأ نم دحأ هباجأف ،اهنامض مكمزليو مهلاومأ بهذتو مكلمع متي ال نأ

 .اهيف نيرماعلا ايندلا

 مكنكلو بايغالاو تافوقولاو ماتيألل نماضلا انأ :مهل لاقف

 .هولأسو هورضحف :لاق ‘هوضراو كلفلا بحاص اورضحأ

 يف مكؤارجأ تماقأ ام ةيدمحم ةنام موي لك مكنم ديرأ :لاقف

 .ةمدخلا

 رظنيو ليلدلا وهو يكلفلا دارأ ام هوطعأ :مهبحاص مهل لاقف

 نم اذه :ةعيرشلاب ملعلا لهأ اولاقف كقيرطلا نورظنت متنأ امك ءاملا كلسم

 اومهو هناطع نع اونبجف ةيانعلا يف ردق هل لكو ريثكلا ءاطعلا يف ريذبتلا

 الو ةيدمحم فالآ ةعبرأ اومرغو اولمو اولكو اومدخف هتمدخ يف مهسفنأب

 .هتمدخ نع اوعجرف اليهست مهل ناب

 اتباث ةاحسم نيزيغ مكل رهظي ارهن مكل مدخأ انأ :يكلفلا مهل لاقف

 مل نإو اةيدمحم فالآ ةعبرأ هيلع ةعطاقملاب مكنم ديرأو لحملا ةدش يف

 .مكضورأ ىلإ علطي ىتح صالخلا مكلو مكمهارد مكل عجراف يلوق حصي
 جرب علاطلاو رمقلا ةعاس يف هتمدخ يف دمعف هوعطاقو هلوق مهرسف

 ضرألا دتو وهو ولدلا جرب يف رمقلاو ءامسلا دتو يف سمشلاو برقعلا

 لعج مت لامعألا عيمج تابثإل تباوثلا جوربلا نأل جلفلا تابثإ هدارم

 علاطلا برو ثيلثت نم علاطلا ىلإ رظنت يهو ينام توحلا جرب يف ةرهزلا
 مث اسانأ ةمالع لكل فقوو ضرفلل مئالع لعجو ضرذلا عرذ مث داتوالا يف

 ادج ابيرق ءاملا ناكو اهفقو يتلا ةعاسلا كلت يف مهعيمج ةمدخلاب مهرمأ

1



 هتمدخ هللا لهسف علاطلا ىلإ رظني علاطلا برو علاطلا يف يرتشملا نأل

 ةيدوألا نع هضرف مسو رفظلل ىصح ىلإ جاتحا الو هنطب يف ءاملا ىرجو

 .نيفلأ هل ةدئافلا ذخأو ةيدمحم نيفلأ مرغلا نم هل حصو

 يذلا ريمألا ةصق يف رظناو ؛سابتلالا فوخ سايقلا يخأ اي ربدتف

 مت نينسلا نم ةدم ةيرقلا كلت يف يلاولا ماقأف ىرقلا ضعبل ايلاو ربد

 يف لخدف ملظلاو يهنلاو رمألا يف هلعف ةلقب ريمألا عم هيلع ةاشولا تعس

 هل نحنشف هيلاو لاعفأ رظنيل ربكالا هيضاق هيلإ لسرأو بضغلا ريمألا بلق

 .بكرملا يف لصحتيل هرمأو ابكرم

 نم بكرملا يف ذخأف املعم يتبحص يف ديرأ :هريمأل يضاقلا لاقف
 انابر ديرأ :رحبلا ملاع لاقف ةمولعم ةضيرف هل لعجو رحبلا لهأ مالعأ

 ةنام موي لك يف ةضيرف ديرأ :نابرلا لاقف .ةيفخ لابج هبو رحبلا اذهل

 ام نابرلا طعا :ريمألل رحبلا ملعم لاقف ريمألا رثكتساف رحبلا مايقل ةيدمحم

 . هقرطو هملعب ربخأ لكو ‘لاق

 اوربخأو رحبلا اذه ىلع (')»هوفطخ ىراصنلا نع انل يكح دقو

 ةضيرفلا دارأو نابرلا اوبلطف نابرب الإ هكولس يف دحأ ملسي ال هنأو رحبلاب

 مهلاومأ تبهذو رحبلا يف مهبكارم ترسكتف مهسفنأب اوفطخو اونبجف

 يف ليلد هنأل دارأ ام نابرلل لذب ىراصنلا ةصق ريمألا عمس املف مهسوفنو

 . '"بشخلا ةمالس

 يف اهرطقتو . رفسلا ديرت يذلا بشخلا انل يتأت : ملعملا لاقو

 .اورم : يأ )١(
 . نفسلا : يأ )٢(

٤٢٣٤٤ 



 مهلك اوعمتجاف اهبوني ام ةبشخ لك ىلع لعجنل لفاك دحاو نابرو انبكرم

 موي لك يف ةدحاو لكل بانف ةةبشخ نيرشع بكرملا يف نفسلا اورطقو

 نإ :ملعملل نابرلا لاقف ،نابر ةبشخ لكل قباسلا يفو تايدمحم سمخ
 ملعملا رمأف ،بشخلا نم ديدحلا بذجي يذلا سيطانغملا لبج مكبرقب

 ىلإ اولصو ىتح لبجلا كلذ نع مهب زواجف هبكرم لوحي م(')ناكسلا بحاص
 لهأو يلاولا يضاقلا رضحف رادلا ىلإ بشخلا نم اولزنف ،دارملا ردنبلا

 .دلبلا

 رمخلا متكرت مكنأ ريمألا ىلإ مكمالعأ تلصو دق : يضاقلا مهل لاقف

 ىلإ متلثتما ام مكل ام رحبلا ةريسك نم املظ سانلا لاومأ متذخأو يهنلاو

 ال يضاقلا اهيأ عمسا :اولاقف ،؟نيملسملا راثآو هلوسر ةنسو هللا باتك

 ريرغتب الو دودحلا ةماقإب ريمألا انرمأ الو ادحاو افرح انل هتركذ امم انفلاخ

 مهنامد يف نيملسملا ىلع مكحيل ايضاق انيلإ ىتأ الو دويقلاب يصاعلا

 امم هدي يف امب ىلوأ لك نوكي نأ ىلع انيأر عمتجاف ،مهجورفو مهلاومأو

 هيلع ضرعتي يذلل انرجزو نيملسملا ليواقأ نم يأرب اكسمتم نوكي

 ماكحألا مدع نم ماصخلاو عزانتلا فوخ نيملسملا ليواقأ نم يأرب

 سلجف ميقتسملا طارصلاو نيبملا قحلا وه اذه :يضاقلا لاقق ،ءاملعلاو

 نأ ديري ةنيدملا ككس يف اموي دصق ناّبأرلاو سانلا نيب مكحي يضاقلا
 هماقم ىلإ عوجرلا دارأو دمئذلا ىرشف ةأرما دنع هينيعل ادمثأ يرتشي

 .ضيحلا راردإل ةلاسم بطلا يف كلأسأ نابر اي الهم ةأرملا هتدانف

 ءاملاب هبرش نارفعزلا هلتمو ضيحلا ردي نبللا برش اهل لاقف

 )١( ةنيفسلا دوقم : يأ .

٤٣٥ 



 ليبجنزلا هعطقيو ةعطق فرعيل ىلتبملا ىلإ يغبني نكلو ضيحلا ردي
 امعان قد ةيودألا قدت ماعنلا ضيب رشقو رحبلا دبزو نيوخألا مدو سبايلا

 هنإف ةأرملا اهب لمحتتو ءاودلا يف مث ءاملا يف اهسمغيو ةعطق ذخأي من

 .هعطقي لناس مد لكل اذهو مدلا عطقني

 لجر انأ :اهل لاقف ،ءاودلا اذه يل رشاو مهارد كيطعأ : هل تلاقف

 كل يرتشيل مهاردلا هيطعأ كنابرقأ نم دحأ نكلو ءاسنلا براقأ ال بيرغ

 نم اهيف دحأ يعم ال ةعيطقو ةريقف ةأرما انأ :هل تلاقف ‘كيلع لخديو

 ينقلط يذلا وهو جوز اهعمو يمأ ةمع الإ ماحرألا يوذ نم الو تابصعلا

 ليبس الو ضرملا ةدش يف وهو هتيب نم ينجرخأو ةنسلاب ايعجر اقالط
 ينارقأ تقفتا امو ،نينس عبس ذم هنم ةدع يف انأو امهيلإ لوصولا ىلإ

 لجاعلا يقادص يناطعأ ينقلط امدعبو ةدحاو ةرم الإ ينعجار الو انال

 ةرسوم ةلاخ يعم تناكو .رهشأ ةتس اهب تعتمتف ةيدمحم نيرشع لجآلاو

 اهلام تذخأو اهبحن تضقو اهنيبو ينيب هللا لاحاف اهلام ةاكز نم ينعفنت

 هل ينابرلاو يقلطم ةبقر يف يتلا يه نآلاو يمأ ةمع يه يتلا اهتمع
 سمطناو كدوعس تلبقأ ةأرملا اهتيأ اي :اهل لاقف »ضنارفلا ملعت ةلالد

 ةأرملا عم لاومألاب كينغيو ءالبلاو ةدشلا نم كذقني هللا نإف كودع

 كل تحتف نإ يملست مكو ،ليبسلا ءانبأ نم كربخأ يذلا انأو نيلجرلاو

 نم كلوق ناك نإ لمجم مهرد فلأ كل يعم :هل تلاقف 0؟الهسم اقيرط

 .لزنملا هللا باتك

 فاخي ال هنإو ‘مئاق دلبلا يف يذلا مكاحلا عم كرمأ اذه : اهل لاقف

 اذه نإ : اهل لاقف .؟هتلادعب ليلدلا فيك : هل تلاقو ،منال ةمول هللا يف

٤٣٦



 ىلإ وءعاج سانأو ‘ةضيرف ةيدمحم ةنام موي لك ريمألا هل لعج مكاحلا
 ريمخلا عنصف هيضاقل هناطع ةرثك نع هولأسف هنامز يف هناوعأ نم ريمألا

 عنمف ريمألا عجري ملو مكاحلا هضراعف أزناج اقيرط هلام نع لقنو ايأر
 ىلإ مكاحلاب اعدو ةعمجلا ةالص يف ريمألا فلخ ةالصلا نع سانلا يضاقلا

 نع كتلصف دقو نيملسملا ىلع ايضاق كتلعج يذلا انأ :هل لاق مث اهسلجم
 ينترسك .يلع كؤازج امف نيملعتملا نم ادحأ سانلل بصنأو مكحلا

 .نيعمجأ سانلا رضحمب

 قيرط كليوحتب نيملاعلا بر لوق تفلاخ كنأل : يضاقلا لاقف

 نم هعم تنأف ‘نيعللا نوعرف لزانم يف اهتلزنأ كسفنو نيملسملا
 قحلا لاقو نيملسملا عم ريمألا عجرف نيدلا موي كلام مكح يف نيقحاللا

 نع هب ىلوأ وهو لوخدملا عيمج دارأ ولو ءاطعلاب قيقحف مهل لاقف
 هتلعج قيرطلا يف هتعنص امم انأو كمكح يف يضاقلا اهيأ نكو .عيمجلا

 ىدحإ نم هذهف كمرغو كيأر ةوقو ‘كرهوج سانلل رهظي ىتح كرابتخال

 يف يموقو ،لاجرلاو ءاسنلا حالصإل هنم حاف ام مكو مكو ‘لاصخلا

 دق رقفلاو ىنغلاو هيدي ىلع قحلا فشكي هللا نإف لاؤسلل هعم يتبحص
 :لاق ،كمأ ةمع و ةلاخلاو قالطلاو ةصقلاب هيربخأو هناسل ىلع هللا هلعج

 فيكو اهتدع و اهتلع نع مكاحلا تلأسو هتبحص يف ريسملا ىلإ تدمعف
 كقلط يذلا لجرلا نيأو :مكاحلا اهل لاقف .؟اهقلطم نم اهصولخ يف ةدملا

 الإ حصي ال مكحلا :اهل لاقف .هتيب نم جرخي ال هنأو هضرمب هتربخأف
 كبحصأل انأو لوصولا نع رذع هل اذه كلوق ىلع نكلو نيمصخلا ةرضحب

 يلاولا هباحصأو يضاقلا دصقف ©ضيرملا ةرايز قحلو هتيب يف مكحلل هعم

 هونذأاتسا هتيب اولصو املف هسلجم يف رضح نمو ةأرملاو ينابرلاو

٤٣٧



 . اضيرم هورظنف مهل نذأف لوخدلاب

 ةنسلا قالط ةأرملا هذه تقلط يذلا تنأ : ضيرملل يضاقلا لاقف

 يعدت :يضاقلا لاق ،؟اهتدارإ فيكو اهتقلط يذلا انأ معن :لاق ؟يعجرلا

 ةقفنلا كيلع و كثرت يهو اهلوق يف ةقدصم يه و اهتدع يضقنت مل اهنأ

 جورخلل ةهراك يهو كتيب نم اهتجرخأ كنأل اهتدع يضقنت ىتح ةوسكلاو

 وأ مهردب ةعلتخم وأ تاقيلطت ثالثب وأ ةمرحب تجرخ يتلاك هذه سيلو

 ةمأ يه تناك وأ اهقوف تجوزت ةماب اهسفن تراتخا وأ ناعلب تجرخ

 نهيلع ةقفن الو قلطملا نم نهل ثاريم ال ءالؤهف اهسفن تراتخاو تقتعف
 نإ هثرت اهنإف تامو هضرم يف ارارض اهقلط يتلا امأو ةدعلا يف نك نإو
 يه كعم يتلا ةأرملا نأ اهتقلط يتلا ةأرملا هذه ركذتو ةدعلا يف تناك

 .؟ اذه اهلوق حيحص اهمأ ةمع اهل نوكت

 يه :يضاقلا هل لاق .؟اهيف ةجحلا امو حيحص معن : ضيرملا لاق

 ديعس يبأ نع رنألا ءاج دقو لوخدلاب الماك قادصلا اهلو كيلع مارح
 هيبأ تالاخو هيبأ تامعو هتالاخو هتامع لجرلا ىلع مارح هللا همحر

 اهيبأ تالاخو تامعو همأ تالاخو همأ تامع و هدج تالاخو هدج تامعو

 يتلا ةأرملا هذهو اهدجو اهيبأو اهمأ تالاخو تامع الو اهدجو اهمأو

 دساف جيوزت اذهف اهتدع يف يه اهتقلط يه يتلا ةأرملاو اهب تجوزت
 . اهنم أدالوأ يل نإ :ضيرملا لاقف ،اهرك امكنيب قرفم

 مهيلإ يصوأ نأ ديرأ :لاقف ،كنوتريو كدالوأ مه : يضاقلا لاقف

 نامض نم تناك اذإ الإ ثراول ةيصو ال :هل لاقف .مهرغصو مهتراقح لجال

 ةقفنلا اهل :يضاقلا لاقف ينم لمح اهب :ضيرملا لاقف 0نيثراولل نيبم

٤٢٨



 امبو ناتنس ةوبرلا اهلف ايح اهلمح تعضو نإف اهلمح عضت ىتح كلام نم

 ثلث هل ضرفي ماطفلا دعب نمو توقلاو نهدلاو لحلاو ةوسكلا نم جاتحي

 ينلث مث ايسادس نوكي ىتح ةقفنلا فصن مث ايسامخ نوكي ىتح ةقفنلا

 ال امم ءيش هب وأ اضيرم دلولا ناك نإ ةماتلا ةقفنلا مت هغولب ىلإ ةقفنلا

 نإو جوزتت ىتح ىربكلا ةقفنلا اهلف ىثنألا امأو اهسفنل ةنوؤملا ىلع ردقي

 لام هل نكي مل نإو هلام نم قفنيف لام هل عيضرلا ناكو دلاولا كله
 ةأرملاب نأ هلوق حصيأ :يضاقلل ينابرلا لاقف ،هئاثرو ىلع يرجت ةقفنلاف

 هنيب قرف دسافلا حاكنلا نأل لاق امك حصو رهظ اذإ معن :لاق }؟هنم لمح

 انزلا دلو ثري الو قدصي الف انز نم هنبا هنأ هب رقأ نإ انزلا دلو نيبو
 تخأ ةنبا كنأ تلق :اهل لاقو ‘ةأرملا ىلإ مكاحلا لبقأ مث ‘كلذ يف رظناف

 .اذكه هل تلاق ،اذك ةكلاهلا ةمع يه ىرخألاو لاومألا تفلخ يتلا ةكلاهلا

 دهشن معن :اولاق ؟ءاسنلا تلاق امب متنأ نودهشتأ :دلبلا لهأل لاق

 يف اورمأي نأ مهلف ملاعلا وأ يلاولا وأ ةعامجلا نأ اوملعا :مهل لاق ،كلذب

 يف ناك نم دي يف لاملا نكي نإ نيملسملا لاوقأ نم يأرلاب هيف فلتخملا

 لدعي نأ هلف مكاحلا امأو ارخآ لوق يف بوصالاو قحلا اوأر ولو هدي

 الوق هسفن يف ىري ىتح يأرلا كلذ نع لقتني الو نيمصخلا نيب لدعالاب
 لوق هيف لاملا اذهو لوألا يأرلا ىلإ دوعي الو لقتنيف قحلا ىلإ برقأ هريغ

 اهنل سيل لوقو فصنلا اهل لوقو ناثلتلا اهل نأ لوقو ةمعلل هلك لاملا نأ
 انأو قحلا ىلإ برقأ ريخألا لوقلا اذهو ‘تخذلا ةنبال هلك لاملاو ءيش

 الو إماحرألا ثاريم يف ةجردب برقأ يهو تخخلا ةنبال هلك لاملا نأب مكحأ

 مت ،ليبسلا نع لض دقف فلاخ نمو هيلع لخدي ايأر مكحلا فالخ زوجي

 رهشا ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ةأرملا ىلع اودقعو جوزلا كله

٤٢٨٩



 تطعأو ىنغلا لهأ لزانم يف تلزنف هلام نمت تذخأو .مايأ ةرشعو

 ينابرلا اهجوزت اهتدع تضقنا املف .هايإل هتدعو يذلا فلألا ينابرلا

 هيف رسل همضو هرارسأ عطقو ،اركذ دلوب تءاجو تلمحف اهيلع لخدو
 ذخأف اتيم هتعرصف ىمحلا همسجب تلزنف اهدلو مألا تبرو .ةيودالل

 نهدب هيلإ ىتأف .هحور هيلإ تدرف هرافظأ تحت ةربإلاب هنعطو ينابرلا
 لمعلا اذهو هللا هأربأف ءاوهلاب ديربتلا دعب نم هب هنهدو اوهيريلا درولا

 . هانبتك امك ةتكسلا تومل هب عنصي يذلا

 هتبحص يف هتأرما ينابرلا لمحو مسوملا رادف : ةصقلا ىلإ عجر

 يضاقلا مهرمأف لابجلاك جوم يف يرجت مهب تراسو كلفلا يف اوبكرف

 ةعتمألا نم ليقنلاب اومرف سفنألاو لاومألا ةمالسل بكرملا يف ام فذقب

 لعجف سفنألا ىلع و هيف ىقب امو بكرملا نمثو 0قرغلا نم هللا مهملسو

 هيلع ملسف ريمألا عم يضاقلا دصقف بكرملا نم اولزنف هردقب لك مهيلع

 قيرط ىلع مهنأ ةيرقلا لهأو يلاولا رمأب هربخأف ماركإلاو ةيحتلاب هايحو
 دودحلا ةماقإلاب اباتك كيلاول بتكاو امكاح مهيلإ بدنا كنكلو لدعلاو قحلا

 مهيلإ ربدو ريمألا لثتماف هلحم يف رمألا ذافنإو طسبلاو ضبقلاو مزاوللاو

 ام ربدتف هل اوعاطتسا طخلاو مكاحلا مهيلإ لصو نيحف هيلاول اطخو امكاح

 .هابتك

 لاق ؟ملظلا لهأو لاومألابو ءاسنلاب سانلا ءالتبا ببس امو : هل تلق

 هسفن ناسنإلا فك نإف ةلخادملاو ةرواجملاو ةبراقملاب هببس : ءاربغلا وذ

 . اباب نيعبس هل ناطيشلا حتف اباب هسفنل حتف نإو هايند يف ملس كلذ نع

 الو ليلقلاب ةشيعملا نم ىفكتسا ي ذلا لجرلا ةصق يف رظنا

٠ ٤ ٤



 تاذللاب حومجلا هسفن كلم دقف هتراجتب هرفس يف سانلا فاضتسا

 ضيبلا ىولح لكأب هلدو بيبطلا عم لصوف مقسلاب هللا هالب نكلو مراحملاو

 زبخ عم ريزابالاب رانلا ىلع (')يلغملا يصخلا يلوحلا شبكلا محلو
 ىلع لخدف ةيهافرلا لهأ هيلع راشأو همسج ئربق لجرلا هلمعف يراوجلا

 ماركلا ءارمخلاو ماحرألاو راجلا ةلخادم ىلإ دمعف هل باط ام لكأو مهتويب

 ءاسنلا ةسلاجم هتبجعأو كلذ ىلع هسفن تداتعاف اياطعلاو ايادهلا هولمحف

 وهو هبايث هل لسغتو هرخبتو همركت تلعجف هتخأ ةنبا هتقشعف هماحرأ نم

 مهل تقفتا الو هبحاص بولطم هبلق يف نكأ امهنم لكو ةدوملاب اهيلإ رظني

 يف هنامب يقسي لجرلا راسو ىحضألا ديع مهيلع لبقاف ،تويبلا يف ةولخ

 احرفو شيعلا نم هل باط ام لكأف اماعط هل تلمحو هتخأ ةنبا تنيزتف هلام

 عم مهالعأ نم نورظني سانلاو ءاملا كرتو ‘اهعماجو اهب مهف ةولخلاب

 الين همسجل اولعجو اهمسج نم هوذخأ و امهبرق يف اوعرساف ديعلا ةالص

 .هباوج نع هولأسو يضاقلا ىلإ (")هب اوتأو ةرونو

 حكان كلذكو لبجلا ىلعأ نم فدهي همراحمب لعافلا :يضاقلا لاقف

 نإو مجري هنإف انصحم ناكو همراحم ريغب انز يذلا امأو ،لاجرلاو باودلا
 دحلا فصن هيلعف كولمملا دبعلاو .ةدلج ةنام دلجي هنإف نصحم ريغ ناك

 ضعبو دح هيلع الف يبصلا امأو هتبقر يفف نامضلا مزلي يذلا امأو

 امهضعبف هلام يف هموزل يف فالتخا ال ام يفو هلام يف لوق ىلع هتيانج

 ،نورظتنم ةعامجلاو مكاحلاف مدع نإف دحلا ميقي مامإلاو هتلقاع ىلع نوكي

 هيلع بجاولا ءادأ لبق هسبح نم هجارخإ يف سفاني نأ دحأل زوجي الو

 )١() يالغملا : لصخلا يف .

 )٢( هوتأو : لصألا يف .

٤٤١ 



 .هقح ذخأوأ هنع وفعلا يف ريخم ناسنإلاو

 دح هيلع ماقي الف هسفن بذكأ مث دحلا هيلع بجي امب رقأ نم لكو

 الف دحي نأ لبق اوعجر نإ دوهشلا كلذكو ،دويقلا يف هرارقإب ذخؤي الو
 اذه يف يل نيبي الو دحلا مهيلعف دحلا ةماقإ دعب اوعجر نإ امأو دح مهيلع

 نيملسملا تاروعل رظنلا زوجي ال هنأل دحأ ىلع انزلا ةداهش حصي نامزلا

 اورظنيل نيملسملا ربخي نأ هل زوجي الف رايتخا ريغ ىلع دحأ رظن نإو

 ةصاخو نيملسملا تاروعل سسجتلا الو رظنلا مهل زوجي الف مهربخأ نإو

 ىلإ رظني نأ دحأل زوجي الو ،رانلا روضحب الإ هيف ةداهش حصت الف ليللاب

 .ادمعتم ينازلا

 ىلع سسجتي الو نيضناخلا عم ضوخي نأ ملسملل زوجي الو

 امهتم انالف نأ نيملسملل ريذحتلا ليبس ىلع لاق نإ امأو ‘سانلا تاروع

 ال اذهف هعنادخو هبرق نم اورذحاو ةقرسلاو انزلاو انخلا نم اذكو اذكب

 يف ينازلا لجرلاب اوطاحأو : لاق . حيرصت ريغ نم هيف امب ركذي نأ سأب

 .ةثيبخلا ةمتاخلاب تامف هيلجر يف دقع دق لبحب هوبحسو ةنيدملا ككس

 الف اهتاوهش يف سفنلا عبات نم رمأ اذهف هبر ةدابع يف دهتجم ناك دقو
 ةناملا يفو ةعبارلاو ةتلاتلاو ةيناتلاو ىلوألا يف ملس نإو ءالبلا نم دب

 شحاوفلا يف كمهني هنإف للزلاو اياطخلا هيلع ترثاكت نإف فلألاو

 تاوخأ اهل نأ ملعاف هنيد يف ةئيس كيخأ نم كل ترهظ نإو ،رئابكلاو
 دق ةيضاملاف ةعاس لك يف هسفن بقاري نأ ناسنإلا ىلعو ةنطاب ةريثك

 قرغب تام ريثكف اهنع رصاقتي مأ اهكردي هنأ ملعي ال هيلع ةلبقملاو هتتاف

 يف لتق وأ جلف وأ رامع هيلع مدهنا وأ تيب وأ ةلخن نم حاط وأ قرح وأ

٢ ٤٤



 تامو قرسشضشف ءام برشوأ امظع ناك وأ مس هيف اماعط لكأي ناك وأ همون

 اذه ىلعو ‘هتعاسب تامف حاطف ةباد وأ اناصح بكر وأ هتعرج نم

 .ةأجافملا توم يف ريتك سايقلا

 لجر هاقالف هب ىرسو اميظع اشيج شيج كلم نع يل يكحو

 .سرفلا ماجل هيلع (ا)رهقو ثاثر بايث هيلعو

 يل نإ :لجرلا لاقف ،كولملا ماجل رهقي نم كلثم ام :كلملا لاقف

 .اليلق هسأر كلملا ىنحف ،اهب كرسأ نأ تدرأو ةحاج

 :كلملا لاقق كحور ضبقب كبر ينرمأ توملا كلم انأ :هل لاقف

 تمدق ام الإ كل ال :لاقف ،ننازخلاو لاومألا هذه قرفأ ىتح اليلق ينلهمأ

 نم راصف اتيم هناصح نم طقسف ‘هحور ضبقف ةحمل كنع رخؤم انأ الو

 ملسف دابعلا نم لجر ىلإ توملا كلم دصق مث شيجلا تتشتو رانلا لهأ

 .باوجلا دباعلا درو هيلع

 ينرمأو توملا كلم انا : لاقف ؟ لجرلا اهيأ كتجاح ام : هل لاقو

 ضبقف اذه هلل يدوجس يف هباجأف تدرأ ىلاح يأ ىلع كحور ضبقب كبر

 ،نجلاو سنإلا نم دحأ لك ىلع لبقم توملاو .ةنجلا لهأ نم راصو هحور

 : رعاشلا لاق امك بهأتي نأ لقاعلا ىلعو

 لوغشم توملا ركذب بيبللا نا هل دعتساف تآ كشال توملا

 لوعجم هينيع ىلع بارتلا نم هب ذلتسي شيعب وهلي فيكف

 : هريغ لاقو

 . كسمأ : ي أ . رهق ) ( ١

٤٤٢٣ 



 اهاشم ئطخ هيلع تبتك نمو انيلع تبتك ئطخ اهانيشم

 اهاوس ضرأ يف تومي سيلف ضراب هتينم تبتك نمو

 : هريغ لاقو

 اهينبي توملا لبق ناك يتلا الإ اهرمعي توملا دعب ءرملل راد ال

 اهيناب باخ رشب اهانب نإو هنكسم باط ريخب اهانب نإف

 راد ؛روجفو ركمو رورغ راد ايندلا نأ ‘ سانلا اهيأ اوملعا
 ،لاوحأو راودأو ‘لاوهأو بلقت راد ‘مقسلاو بئاصملا راد ،ملألاو عئاجفلا

 .هل ءاهتنا ال يذلا لمألا اذه مك ىلإف مانملا بيط يف مالحأ ثاغضأ راد

 ةعفنم ال يذلا ملعلاو .هيف صالخإ ال يذلا لمعلاو ،هل ءافش ال يذلا ملألاو

 ةءارج مأ رهطملا يبنلا نيد ريغ نيد وأ .ربكألا زيزعلا ريغ هلإأ .هيلت

 مكل ايندلا نأ نوبسحت مأ .مومسلا باذعلا نم نمأ مأ .مويقلا يحلا ىلع

 .هوعمستو هب اوربخت ءيش نع ال ،هونياعت رمأ نع مكربخأ الأ إمودت
 .ملظو رونو ،ملأو ةيفاعو مدعو دوجوو ؛مقسو ةحصو ؛مرهو بيش
 سيلو ةمساح هديو إمراص اهل سيلو ةلصاو نونملا لاح ،مدنو ةرسحو

 .مركم كلم نم اهصصغب تسرفأو ،ممأ نم مكلبق تعطق مك إمساح اهل

 كولملا ءانبأ نيأ ‘كولملا نيأ ،مرإو داعو ؛معنلاو سؤبلا وذ نيأ

 مل نيذلاو دادسلاو ءافولا لهأ نيأ ،ةربابجلاو ةرساكألاو ،ةرصاقألاو

 قيرط نع مهتلضأو مهسوفن مهل تلوس نيذلا نيأ ،داعيملا اوفلخي
 ندعم دورمنو داعو دومت نيأ ،داز هذه مكايند نم اوذختي ملو ،داشرلا

 نيأ ،دالبلا يف اوربكتسا نيذلا ناهبن ونبو ،داتوألا وذ نوعرف نيأ ،داسفلا

 اوكلمو }مهرنئاخذ اوزوح نيذلا نيأ ،مهناينب اوديشو ،مهتانج اورمع نيذلا

٤٤٤



 ةبحذلا نيأ ،دالوألاو ءاسنلا نيأ ،دادجألاو ءابآلا نيأ ،مهرنارحو مهديبع

 ،نونملا مهتضبق .دايجلا اوبكر نيذلا نيأ ،داهزلاو ءاملعلا نيأ ،دابعلاو

 ةعنمو ةكلمم لهأ الو ةعفرو زع لمهأ اوناك ام مهنأك ،نويعلا مهتدقفو

 اشاعم اوراصو > دولجل ١ مهنم تقزمت ىتح ‘ دوحلل ١ قابطأ تحت ت اوسمأ

 حايرلا مهيلع يفست مهلزانم تسمأو ‘تاسراد ًاثادجأ اوحبصأ ىتح ؛دودلل

 دق دف ،بارتلا قابطأ تحت تحت اووتو .باحصألاو ناوخخلا اوقراف دق تايراذلا

 ءاملعلل اظعاومو ،بابلألا يلوذل اربع و ‘ باتكلا يف رثؤم مهركذ راص

 للزلا رفغت الو ‘ءاكبلاو ةمادنلا عفنت ال ثيح نم كلانه اومدنف باطخلاو

 بيشي موي كلذ ،ميلأ باذع يف نيهر امإو ،ميقم ميعنب زناف امإف \ءاطخألاو

 ةلا ىئأ نَم انإ )“٨! نونب الو نام عقنت ال موي » : كلذ ،ديلولاو لفطلا هيف
 موي ةخاصلا موي .ةماهلا ىلا قرعلاو .ةمايقلا موي كلذ , ؤم١ ٩ ميلتس بلقب

 تزربو !") ىغتس ام ناتسنإلا ركذتي موي » : ىربكلا ةماطلا موي ،ةعراقلا

 نإف !") ايندلا ةايحلا رثأو !"» ىغط نم اًماق ٠"! ىَرَي نمل ميحجلا

 ىوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم اًمأَو ٢١" ئواملا ئه ميجلا
 نم ىضترا نمم مكايإو هللا انلعج 0 ")« ىوأملا يه ةقتجلا نإف اا

 . نيمحارلا محرأ وه هنإ ‘ هتمحر نم باوتلا ليزج نيجارلا نمو ‘هتوفص

 هبحصو هلآ ىلع و 0 نيمألا ىفطصملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 . نيعمجأ

 )١( ءارعشلا ةروس : ٨٨ - ٨٩ .
 )٢) تاعزانلا ةروس : ٣٥ - ٤١ .

٥ ٤٤ 



 : نورشعلاو يناثلا ركذلا

 دهزلا ءادتبا ةفصو ‘خيبوتلاو رجزلاو ظعاوملا يف

 ينآر املف هترايز ىلإ ترسف خأ يل ناك : ءاربغلا يذ بحاص لاق

 وه يذلا انيخأ عم ريسن انلعل :يل لاقف ،امركم ماعطلابو اعرسم ضهن

 سانلا ركذي امناق هسلجم يف ةعاسلاو اًاناسل حصفأو القعو انس ربكأ

 لوقي وأ }انحضفيو اندري هانلأس نإ فاخن :هل تلق ،ًادهزو انايدأو اظعو

 : رعاشلا لاق امك احيولت انل

 رثأ هل يساقلا رجحلا يف لبحلاو ادبأ ايساق ابلق ظعولا عفني ال

 رطملا اهيحي مل تخبس نإ ضرذلاك ةظعوم هعفنت مل بلقلا اسق اذإ

 اهيف ناكمإلا ناسنإلا دجو اذإ ناوخألا ةرايز : ءاربغلا وذ لاقف
 ضنادبألاو سوفنلا حالصو ‘نامزلا تاقوأ يف ضنارفلا ءادأل ةناعإ

 . نانملا مهبر نم ةفاخم مهلو ‘ ناتهبلاو روزلا لاوقأ نع مهاشاحو

 انملسف ؤ‘هيلاوح نم سانلاو اسلاج هانيأرو هيلإ اندصقف :لاق

 ءافج امكبلق لخدي ال :لاق مث ،هيتبكر ىلع دعاق وهو انباوج درف ؤهيلع
 امكتعد يتلا ةجاحلا فيكو .انيدلاوو انئاملعل الإ انسلجم نم موقن ال انإف

 .؟ انيلإ مكلوصو ىلإ

 تعمس : لاق . ركذلا (ةوالحب انماسجأ يفشن نأ انتدارإ : هل انلق

 كلم هبيجيف ،اوقلخي مل قلخلا تيل قرشملاب موي لك يداني اكلم ناب

 )١( ةوالح نم : لصالا يف .

٤٤٦ 

  



 هلل نأ بتكلا يف تدجوو :لاق ،اولقعو اوركفت اوقلخ اذإ مهتيل برغملاب

 الولف ،تامقنو تاوطس هلل نإف الهم ايندلا نم الهم ايندلا لهأ اي لوقي كلم

 .ابص ابص باذعلا مكيلع انببصل عتر مئاهبو عضر لافطأو عشخ لاجر

 تسق ءيش يال نابهرلا ضعبل ليقو ءاضر اضر باذعلا يف مكانضضرلو

 .ةرخآلا متكرت مكنأل :لاقف إ؟انبر ىلإ برقتن الو انبونذ ترثكو انبولق

 متعيضو ‘ملظلاو لهجلا مكنم رهظو .ملعلا متكرتو .ةرساخ الامعأ متلمعو
 تاولصلا متعيضو ،‘بجعلاو ربكلا مكلخدو .ةنايخلا مترهظأو .ةنامألا

 .ماتيألا متملظو ،تاميمنلاب متيشمو ‘تاقدصلا متعطقو ،تاوكزلا متعنمو

 .ءاسنلا مترياسو ناطيشلا متعطأو ‘نمحرلا متيصع و ؛ماكحألا يف مترجو

 ىلع متربكتو شءاينغالل متعضاوتو شروزلاب متدهشو شروجفلاب متلماعتو
 .رذاح فناخ الو ،رجاز ظعاو الف 6مكبونذ ترثكو ،مكبولق تسقو .ءارقفلا

 هللا نم الف ،ةشاغ مكبولقو ،ةشاب مكتنسلأو رم مكلعفو .ولح مكمالك

 امع نولأستق نوثعبت مت ‘نوتومت بيرق نعف ،نوبوتت هيلإ الو ،نوحتست

 .روصقلا نم اوجرخي ملأ .ةفلاسلا ممألاو اةيضاملا نورقلا نيأف

 يف مهنيعأ تلاسو ؤ‘ناسحلا مههوجو تريغتف ‘روبقلا ىلإ اوراصو
 .ابارخ مهلزانمو ‘اتافر مهماظع تراصو ‘ناديدلا مهموحل تلكأو ‘نافكالا

 ،تيلب دق مهنادبأ مهاعد نم نوسحي الو ‘مهادان نم نوعمسي الف

 .مكسفنأ يف هللا دابع هللا هللاف ،تينف دق مهراثآو ‘تيسن دق مهرابخأو

 : رعاشلا لوقل عمتساو ،مالسلاو مكبو انب لزن دق امنأكف

 رثألا ىلع يرجي توملا نإ كيو قفأ ابصلا ةركس يف رورغملا اهيأ اي

٤٤٧



 ردصلا يف لح امدنع امس هعرجت هقاذم رم توملاف ررتغت الف

 لوطو ‘ءايحلا ةلق نم يحتست امأ 0 يأرلا هيفس اي : خيبوتلا نمو

 .ريثكلا ىطعأف ريسيلا لنسو ‘ءالبلا نسحأو ،ءاطعلا لزجأ نمب .ءافجلا

 حفصو ،بونذلا رفغو ؤ‘بويعلا رتسو ؛ليلقلا لمعلا ىلع ليزجلا دعوو

 .همركب داجو ‘هملحب

 .تلمع ام هيلع ىفخي الو ‘ترتتسا اذإ هنع بيغي ال نم بقاري امأ

 تممه ام ىلع علطاو ‘تنلعأو تررسأو ‘ترخأو تمدق ام كيلع ىصحأو

 نأ كل نآ امأ سبونتو عجارت نأ كل نآ امأ ،بوتت نأ كل نآ امأ ،تيونو

 كيواسم نع رصقتو ؤيهتشت امع كسفن مطقفتو ؤيهتنتو يحتست

 ايندلا يف ترص ءايانملل ضرعم تنأو ‘اياطخلا نم تمنس امأ ،يوعرتو

 يف تمظعف ێاهيف دلخم كنأك اهيلإ تنكرو ،اهركذب كبلق تلغش ىتح اهيجو
 كبلق يف ةرخآلا يف دجت الف ،اهيعاود كتعد اذإ ةباجإلا تعرسأو ‘كردص

 .ارارق كردص يف اهركذل الو ‘اناكم

 ام .رارق اهيف كل الو ‘رادب كل تسيل يتلا ايندلاب نوتفم اي كلام

 تسيلأ عطاس قرب وأ ؤعمال بارس وأ ‘لطاب ملح وأ ،لئاز ءيف الإ ايندلا

 مهب تعنص امب تربتعا اله ‘كيوذو كمامعأو كيبأو كيخأ ةبحاص تناك

 كرظن أوسأو ؤكتظيفح زجعأو ؤ‘كربع لقأ ام مهلجأ نم اهتضغبأف

 نمثلا اهيف تيطعأو %&سيسخلا نمثلاب كسفن عبت ال نمتلا زيزع اي ،كسفنل

 .ةرخآلا نم اضوع ايندلاب الو ،ةنجلا نع اضوع رانلاب ىضرتأ 0جيبرلا

 .يقابلا مئادلا نم اضوع ينافلا لنازلاب الو ©بيطلا نم اضوع فثيبخلاب الو

 لاط دقو ‘كرمع رتكأ تعيض ريثكلا ميعنلا نم اضوع ريقحلا ريسيلاب الو

٤٤٨



 ىلإ عزفاو ‘كتنسو نم ظقيتساو ،كتدقر نم هبتناف ،كرهظ ىلع ترقوأ ام

 ضرعو 0‘ىوهلا ريسأو ،ةئيطخلا نيهر اي ،ةرغلا ىلع ذخؤت نأ لبق ةبوتلا
 باسحلا ركذتو ،عزفتق توملا ركذت نل ا كلام ،ينامألا عيجضو ‘ىدرلا

 لاذتباو اهترامع و ايندلا ةنؤم يف تنأ ىتح ‘عدصتف رانلا ركذتو ،عشختف

 ريرسو ،عوفرم ءانبو ‘عومجم لام نم كل دب ال ،اهتبابص يف كسفن

 ءانفو ‘يهب رظنمو ‘يهش معطمو يطو بكرمو ،ينتس سبلمو ؤغعوضوم

 .اهتداهش يكزتو .اهتلاقم قدصتف ؤ‘قومرم بارشو ‘روفوم روهشم

 الأ ،اهترجز الأ ،اهتمحر الأ ،اهتظع و الأ ،اهيناجأ رستو ‘اهينابم حضفتو

 ىلإ اهتعماكو ،نآرقلا ىلع اهتضرع الأ ‘توفلا اهتفوخ الأ ،توملا اهتركذ

 تلمع امو رعذلا نم اهل ردق ام اهتيرأو ؤربقلا ريفش اهترذح الأ ،ناميإلا

 كلمع و ‘هب تلمع يذلا كزاهج ىلإ ترظن مث .رمعلا نم ىضم اميف اهل

 راهنأ هيف تيرجأو ،موقزلاو عيرضلا هيف تسرغ ام ىلإو ؤهيلع مدقت يذلا
 ةبآكلاو ةبيخلاو شةمادنلاو ةرسحلا هيف تعرزأو شمومحيلاو ديدصلا

 : ارعش لاقو بيرق نع ةعجترملا ةراعملا كراد نم ىضرتأ

 ديلج دلج رانلا ىلع ينأك ديدح يبلقو لابجلا نيلت
 ديزم نم له راتلا تلاق اذإ باسحلا تقو دنع اترسح ايف

 سفنلا ةدهاجمب :لاقف ؟ ةجردلا هذه هللا كغلب ةفرعم يأب : هل انلقف

 نم اهيف امو رانلاو باقعلاو باسحلاو توملا ركذو شطعلاو عوجلاو

 ميعنلا نم اهيف امو ةنجلا ركذ يسفن تمهلأ مث ،لاكنلاو لالغألاو باذعلا
 ةلزعلا تذخأو ليللاب مايقلاو راهنلاب مايصلا يف تدهتجاف نيعلا روحلاو
 يسفن تضور مث ،هلوسرو هللا ءادعأ تيداعو هلوسرو هللا ءايلوأ تيلاوو

٤٤٩



 امكل اذهو هتوقو هللا لوحب يسفن تكلمأ يتضاير تمت املف رهشأ ةتس 7

 مث اموي نيعبرأ هيف امكبولق اوضورف دهزلا يف لوخدلا امتدرأ نإ انايب

 مث اموي نيعبرأ ةنجلا ىلإ امكسوفن اقوش مث اموي نيعبرأ فوخلا ىلإ هالقنا
 ةكنالملا هل هللا عضخأ هلل ةينلا تصلخ نإف اموي نيعبرأ هللا يف بحلا

 موجنلا ىلع ءيضملا بكوكلاك فوخلاو دهزلا نأل نيعمجأ نجلاو سنإلاو

 سمشلاك هللا يف ةبحملاو موجنلا ىلع علاطلا ردبلاك ةنجلا ىلإ قوشلاو
 ىتح ادباع نوكي الو دباع نوكي ىتح دهاز ناسنإلا نوكي الو ةنيضملا

 داهتجالا يف امكيلع و .0 املاع نوكي ىتح اعرو نوكي الو اعرو نوكي
 : رعاشلا لاق امك هابتنالاو

 ىركلا رجهاو امنان اي هبتناف الأ

 اركفتو الفامغ اي هبتناف الأ

 عتار وهسلا ةضور يف ىتم ىتحف
 عجاضم دوخ لهجلل ىتم ىتحو
 ةبرغ لك يف كينغت ةغلب ذخف
 ةبحص ريخ ىرت هنم ابحاص ذخو
 قفاوم ندخ هللا ىوقت كلذو

 قفاشملا يفصلا كاذ ةمعن ايأ

 كهلإ ىوقتب يسفن اي كيصوأو
 كلاه ريغ ادغ ىوقتلا اخأ ناق

 حبصم وهو ليللا يف لناق مكف

 حبصي سيل امبر ءاجر وجرتو

٤٥٠ 

 اركذتو آيهاس اي هبتناف الأ

 ارمعم نامزلا يف ايح ىرت لهف

 عراج وهللا ةرمخ يف ىتم ىتحو

 ىرسلاو ركاوبلاب اذ اي بلطتو
 ةبرك لك نم كيفشت ةبهأ ذخو

 ىرثلا رعشم ىلإ ىوصقلا كتلحرل

 قفاوم لخ وهف هيفطصي نمل

 ىري هبحاص هوركملاو ءوسلا الف
 كلاسملا ريخ كش ال هكلسمو

 اربكتو ىصع اهيف نم كلهيو
 حجنت جناوحلا هنم دغ يتأتل

اريص برتلا يف رجفلا راجفنا لبقو



 : ارعش . (هلل ا همحر) باطخلا نب رمُغ نينمؤملا ريمأ لاقو

 دلولاو لاملا يوثيو هلإلا ىقبي هتشاشب ىنفت عيش لك ىرت الا
 اودلخ امف داع تلواح دق دلخلاو هننازخ اموي زمره نع نفت مل

 درت اهنيب اميف سنإلاو نجلاو هل حايرلا يرجت ذإ ناميلس الو
 اودرو امك اموي هدرو نم دب ال ردك ال دوروم كلانه صخو

 نيأ 0 نونبلاو ءاسنلاو نوحلاصلاو ءايلوذلا نيأ : امهل لاق مث

 . نيمآ ، نيعمجأ مهيلع هللا ىلص ‘ نولسرملاو ء ايبنألا

٤٥١



 : نورشعلاو ثلاثلا ركذلا

 همزل امو ريقفلا ةلزنمو ،بسنلا ةداهش ةماقإ ركذ هيف
 اهرثكأ لئاسملا نم هيلع ىرج امو هنامز يف هباصأو

 اطخلاب هلعاف مزلي ام

 ىلإ ءاج ديز ىمسي ءارقفلا نم دحأ نع تعمس : ءاربغلا وذ لاق

 نع اولأسو ىرخأ دلب نم لاجر اولصو مت ،هنيد رمأ نع لأسي ركذلا ةقلح

 نم اهل دحأ ناك نإ اهثري ال :اولاق ،؟اهٹري له همع ةنبا لتق لجر

 ماهسلا يوذ اومدعأ نإو ماهسلا يوذل هلك لاملا عوجرف الإو تابصعلا
 نيب فالتخا هيف ماحرألا ثاريمو ماحرذلل لوقلا رثكأ ىلعف تابصعلاو

 مهنمو ‘برقالل لمعي نم مهنمو ليزنتلاب لمعي نم مهنمف يأرلاب نيملسملا
 يف لمعلا يأرلا اذه ىلعو ةبارقلاب اهنم ءيشو ليزنتلاب لئاسم يف
 .اننامز

 ىعةاو حاكنب الو بسنلاب ثراو هل حصي ملو تام نإو : هل تلق

 كرت دقو ثرإلا هب هل تبثي امم هبسن يف ةحص تاي ملو هثري وه هنأ لجر
 ديعب هنكسم يعدملا لجرلاو ،اشامقو هب ىقسي هل ءام ال الام تيملا اذه

 خيشلا لاق 0؟ لاملا اذهب ىلوأ نمف هعيبي نأ لاملا اذه زاح ىتم دلبلا نع

 تيملا اذه لامل حصيو ارمأ كلذ دعب ثدحي هنلا ىسع :ناهبن يبأ نب رصان

 نم دجو نإو ،اريقف ىلوي نأ نسحأالاف هعيبي نأ دب ال اذه ناك اذإف ،\ثراو
 هريغ عمطل عطقأ هنأل كلذل يلوتملا وه نوكي نأ نسحأف كلاهلا ةريشع

 اهيف دهشيو ةقرو بتكيو .‘هفالت هيلع يتأي اضرعت لاملل ضرعتلا نع
 .هايإ ىطعي ثراو هل حص ىتم نالف نب نالف هفلخ لاملا اذه نأ هسفن ىلع

٢ ٥ع



 تنتاك نإ امأو راجشأو ليخن نم هيف ام يقسيل حالصلا رظن ىلع كلذو

 اهعرزب عفنتسي نأ حصيف سايإلا عقي ىتح اهكرت ىلوألاف ةيلاخ اضورا

 عقي ىتح كرتي شامقلاو ،اهعيب نود نيملسملا لوق ضعب ىلع ءارقفلا

 لوق يفو ‘نيملسملا ضعب لوق يف اريقف ىطعي نأ كلذ دعب زوجيف سايإلا

 نيب ريخي بر هل حص نإ يصوي ءاطلا رسكب يطعملا نأ نيملسملا ضعب
 . ملعأ هللاو & يطعملا اذه لام نم مرغلاو رجألا

 لتاقلا باحصأ اولاقف باتكلا لوطي هيف هحرشو :ةصقلا ىلإ انعجر

 لها هولأسو هب اوءاجف القع قثوأو انس انم ربكأ ىمعأ لجر انتبحص يف
 ةصاخ بسنلا يف ىمعالا ةداهش زوجت اهنأل بسنلل هتداهش نع ةقلحلا

 يف تحص الو تابصعلا نم دحأب مهرضحمب دهشف تاداهشلا يلات نود

 كلاهلاو يلع نب ديعس نب دمحم اذه دهاشلا لوقي يغبني امم هنأل مكحلا

 و رصان بأ هنأ هب دهشأ هتركذ يذلا ايلع نأو يلع نب رصان نب دشار

 نيدهاش بسنلا ةداهش تحص نإف بير الو كش يبلق يف لخدي ال ديعس

 .زوجت ةحيحص ,ةرهشلاو هل لاملاف دحأل نيتيضترمو ىضترمب نيلدع

 ماهسلا يوذ نم دحأ الو تابصع كلاهلل ملعن ال : نولناسلا اولاقف

 هللادبعو هللادبع تنب ةزوم ةكلاهلاو هللادبع تنب ةريمع نب ديز ال
 تاقث مه اودهش نيذلاو هتلاخ ديزل نوكت ةزومو ةريمع بأ وه روكذملا

 لاملاو ةتبات ركذلا لهأ اولاق ةداهشلا هذه ىلعف اودهشي نأ لبق اولئسو

 ةيصولا هوطعأو هلك لاملا زاحو هلاوخأ ةبحص يف ديز ضهنف .ديزل

 مهرد فلأ ةئام هل يقب امو تانامضلاو اياصولا تذفنف اهب يضرو اهأرقف

 رناجلا ناطلسلا لماع لبقاف لاؤسلاو ميلعتلا نع لاومخلا هتلغشف ديزأ وأ

 ةاكز نم ديز نم ضبقف دوقنلاو يشاوملاو تارمثلا نم ةاكزلا ديري

٤٥٢



 اسأر نوثالث يشاوملا نمو بارج فلأ بوبحلا نمو بارج فلأ ليخنلا

 يدؤم هنظ يفو لوح لك يف هيلإ ءاجف مهرد ةئامعبرأ دوقنلا نمو امنغ

 ام ىلعو افيض معطي الو انيش هلام للغ نم يرتشي ال انامز ثكمو هتاكز

 يف ميقي نأو هتلاخ ةجحب جحلا ىلإ دصقي نأ هبلق يف حالف اصيرح هدي يف
 ىلع بكرو هلهأ عداوو هداز زهجف هسفن نع جحي ىتح لباق ىلإ ةكم

 يف دجف .هتلاخ ةجح يف ةين دقع الو هتيب يف نيتعكر ىلص الو هرامح
 اعوج هباصأ دق ةيربلا يف الجر ىقالف رافقلاو يقايفلا يف راهنلاب ريسلا
 تامف ديز سفن تحمس الف اماعط اديز لأسو توملا نم هسفن ىلع فاخف

 . قيرطلا يف لئاسلا

 مئانلا لاقف ،قيرطلا يف امئان الجر رظن ديز يناثلا مويلا يف مث
 ،رجذلا كلو ءاملا نم ءيشب يلع قدصتت كلعلف شطعلا يندهجأ دق :ديزل

 ءاملاو رامحلا ىلع ديز اي ينلمحا :ديهجلا لاقف ،ليلق يئام :ديز لاقف

 ءاملا عم ('اىوضو هرامح قاسو كلوق لبقأ ال :ديز لاق ؤ،ادج بيرق

 ههجوب لبقتسم طناغلاو لوبلل سلجو ابطح يتأي راسو هرامح نع ردحناف

 دكارلا ءاملا نم رهطتلا ىلإ ءاجو شهبايث يف لوبلا هشرف حيرلاو ةلبقلا

 ضهن مث ،هتروعل رتاس ريغ هنم اضوتو هبايث لسغو هنم رهطتف ليلقلا

 ةالصلل ماقو طغف هديب انكتم ةالصلا روضح ىلإ ارظتنم سلجف هبايث سبلو
 ثيغتسي ايبص عمسف دمحلا ةءارق يف التو مرحأف ةلفان يلصي ماق مث ىلصف

 ىلإ دصق هتالص نم ديز مت املف هلتقف لمج هيلع مجاه نيملسملابو هب
 . امناق هنع ريعبلاو اتيم هدجوف يبصلا

 ريسألا أجتلاف ريسأ مهيديا يفو ةملظلا ىأر ديز ثلاثلا مويلا يفو

 . لصو : ي أ ) ( ١

٤٥٤ 



 نكلو انعم ةلئاط كدي لجر تنأ ديزل اولاقف ريسألا تيلفتب ديز مهلأسف ديزب

 ديز لحرو ءادفلا نع ديز ىباق ريسألا تيلفتل مهرد ةئام كدنع نم ديرن

 .ريسالا هولتقف مهنع

 ءاملا نع هولأسف ةملظلا دونج نم اموق ىقال عبارلا مويلا يفو

 هدازو المج هرامحب هلدابو اكولمم ادبع مهتبحص يف دجوف هب مهربخأف
 همدقم نم لمجلا لمحف دلبلا هب لخدو هلمج ىلع ديز بكرف امهرد نيعبس

 راجشأ تحت هخانأو دلبلا نم هب جرخ مث نايبصلا اوكلهف دلبلا لهأ ىلع

 لاقو ‘يدنع الصوا :امهل لاقف اكولمم دبع هعمو ايبص رظن مث ةرمثم

 قوف حاطو دبعلا علطف اهترمث نم ينجنل اهزهو ةرجشلا علطا :دبعلل
 هب ىشمو هلمج بكر مث ‘هعالضأ ترسكت دبعلاو ‘يبصلا تامف يبصلا

 عفتراف الجر نيرشع هوعلاطف شةفوخملا قيرطلاو ةعطقملا حويسلا ىلع

 ضحارجلاو لتقلا مهيف رثأو هب مهبرضف قفت هعمو لبجلا قهاشب مهنع

 هتباصأ ريسأ لجر امهعمو نيلوتقم نيلجر اوحربو نيربدم هنع اولوف
 هتلفف ديزب ريسذلا راجتساف ،مدلا جرخي اهنمو هردص يف ةصاصر ةبرض

 هليسفتل هيلإ ىونق }‘هتعاس نم تامو هحارجو هتصقب هربخأو .هتافك نم

 رمت بارج دجوف هقيرط يف دصق مث شهناكم يف هنفدو هيلع ىلصو مميتلاب
 يف هكرت بارجلا نأ نيدهاش هدنعو بارجلا بحاص ءاجو .لكأو هذخأف

 ةرامح ىلع هلمحيل هيلإ عجريل هدارمو ‘هترامح هلمح نع تلك دق قيرطلا

 مل يتلا ةطقللا نم هنأ تننظ ينإ هباوج يف لاقو ؤهيف ديز مزلأف ىرخأ
 اتيب ('دعقتساف .ردنبلا لصو ىتح قيرطلا دصق مث شاهبحاص اهيلإ عجري
 مهارد امهدحأ يعدي نيمصتخم نيلجر دجوف دجسملا ىلإ ةالصلل دصقف

 . رجاتسا : ي أ ) ( ١

٤٥٥ 



 لجخلا هبلق يف لخدف ،ارهش ديز امهنيب لَجاف هيلع تبجو دق هبحاص ىلع
 .هبحاص نم هقح ذخأ ىلع رداق ةعاسلا كلت يفو ديز نم قحلا هل يذلا

 هبحاص ءاجف هبحاص نم اكشو قحلا هيلع يذلا سلفأ مايأ دعبف
 همزلأف ديز ىلع ةمزال مهاردلا مكاحلا لاقف ،امهنيب ًالجؤمو ادهاش ديزب

 ناضمر يف راهنلاب ودعلا مجه كناضمر رهش يف ديز اهملسو اهيف

 هداز هيلع لماح هلمج بكار مهتبحص يف ديزو ودعلل دلبلا لهأ اوجرخف

 لاتقلا مهنيب حصو مهيلع ودعلا لبقأف ودعلاو دلبلا لهأ اورظانتو ؤهءامو
 .هلمج ىلع يذلا ءاملا نع اديز اولأسف دلبلا باحصأ شطعلا مهدهجأو

 ‘تام نم تامو هنع مهعنمف ناضمر يف اراهن ءاملا برش زوجي ال :لاقف

 ةقود مهتباصأو ةنيفسلا يف ديز بكر مث .دلبلا ىلإ نوقابلاو ديز عجرو

 .هب ءاميإ الو مميت الو ءوضو الب ديز يلصي ماقو ةالصلا ترضحف

 تراد مث ؤةلبقلا ريغ ىلع مرحأف مرحي نأ لبق ةلبقلاب ةنيفسلا تربدأو

 لوبلل ةنيفسلا جرب ىلإ ريسي نأ هل ادبف هتالص مامتل ةلبقلا ىلإ ةنيفسلا

 ىلإ ةنيفسلا تعجرف ‘تامو رحبلا يف حاطو هيشم يف الجر (')شكنف
 ةفرعب ديز فقوف جحلا رهش لاله مهيلع هبتشاف ربلا ىلإ اولزنو ردنبلا
 رسحم يداو زواجو ‘سمشلا برغم لبق ةفرع نم ىشمو سانلا عم
 .حبذلا لبق رصقو اهالعأ نم ةبقعلا ةرمج ىمرو ‘©سمشلا تعلط امدعب

 يف ةكم يف دقرو ‘طاوشذلا نم فاط ام ظفحي ملو ةرايزلل تيبلاب فاطو

 .نيكسلا فارطأب ةنعط اهنعطو حبذو ىنم ىلإ عجر هرخآ يفو ،ليللا لوأ

 .هلكأف مرحلا يف ديصلا برضو ةرضخم ةريغص ةرجش علقو ابطح ذخأ مث

 يف رظنو ماتيأل اتيب دعقتساو هنادلب نم عيش يف لزنو فناطلا ىلإ دصقو

 )١( هلجرب برض : يأ .

٤٥٦ 



 اهنساحمو اهربدو اهلبق ىأرف لوبلا نم رهطتت ةقهارم ةأرما تيبلا

 يدتفتل مهارد اهاطعاف اهلعب نم يكتشت ةأرما عمس مث ،اهجوزتو اهبطخف
 مث ،اهذخاأف هعم تعجرو اهجوز نم تدتفاف اهذخأيل اهدهاعو اهجوز نم
 اهيلع لخدو ةميتي جوزت مث ،اهربدب اهلبق طلخأ اهيلإ هلوخد ببسب تكله

 اهضيح مايأ يف رهطلا يف ىلوألا هتأرما عماجو هنم تريغ تفلب املف
 هوتفأف هيلع ىرج امب هئاسن نع ةفرعملا لهأ لأسف كلذ دعب اهعجارو

 .ميرحتلاب

 ىلع تضرع يتلا ةأرملا نع ديز اي تعمس امأ : مهدحأ هل لاقف

 الإو جوز كدنع الولو كدوأ ينإ :اهل لاقو شاهبح هبلق يف لخدو دهازلا

 هسفن هتبجعا يذلا نابشلا نم رخآ لجر ىلع اهقيرط يف تضرعف كتذخأ
 رجفيل اهرهق هديبو اهقشع قسافلا اهآر املف ،مراحملا باكترا ىلإ دمعف

 نالجرلا ءالؤهو هنم تتةتعاو اهجوز كله مث ،اهيلع ةليحب ردقي ملف اهب
 هنأل دهازلا ديرأ انأ اهنايلوأل تلاقف ،اهنايلوأ عم ةبطخلا ىلإ اهعم ادصق

 ةعاسلاو ‘كتذخأ الإو جوز كدنع الول لاقو يجوز عم انأو يدو يل ركذ

 مارحلاب يب رجفيل هلام لذب دارأ رجافلا يناثلاو 0هديرأ انأو جوز يل سيل

 لاقف .ةنسلا ءايحإل يب دارأ دهازلاو شهلوسرو هللا هتيصعم نم هتضغبف

 طارصك بتكلا يف ةدوجوم ةلأسملا هذهو دهازلا كل لحي ال :يضاقلا اهل

 لالح هل تنأف مارحلاب كادرأ يذلا لجرلاو ،عرشلا نايبو نايبتلاو ةيادهلا

 كاشر هلعل :يضاقلل دهازلا لاقف ؤشاهيلو ءاضرو اهاضرب اهب هجوزف
 . مارحلا ىلع هترياسو رجافلا

 يف ةلأسملا هذه دجت كنإو قحلاب الإ تمكح ام : يضاقلا لاقف

 لجرلا ةصق ىلإ رظنا ؛ةفرعملا لهأ يف نعطت ال كل يحصن نمو .رثألا

٤٥٧



 :لئاق هل لاقف }امهنع عجرف نيدرجتم لجر رجح يف هتجوز دجو يذلا

 اهل مصاخيل يناثلا تلكوو لجرب تجوزتو هنع تجرخو كيلع مارح اهنإ
 لجاعلا يف همزلو دلبلا مكاح عم هاكشف !اهقادص نم اهقاروأ يف امب

 خيشلا لاقف رصان خيشلا لجرلا ربخاف مايأ ةثالث الهم ذخأف لجآلاو

 لاق ،زهرو زازتها كلذ عمو ةأرملا لبق يف ركذلا ترظن تنأو :لجرلل
 خيشلا لاقف هعم تلصوف ةأرملا ىلإ خيشلا لسراف ،اذه تيأر ام :لجرلا

 ؟ قالطلاب لجرلا اذه كيلع ظفل

 .اهب ()رفقأ وهو ةمرحب هنع تجرخ ينكلو هناسلب قلطي مل :تلاق

 امإو هتيب ىلإ يعجراف يناثلا ةجوز ال لوألا ةجوز تنأ :اهل خيشلا لاقف

 .قافتالا طرش نم كل هملس امو قادصلا اهيف يتلا قاروألا هل يملس كنأ

 عفانم ىلع رظناف اهقلطف خيشلا اهل لاق ام هتطعأو ءادتفالل ةأرملا تمزعف

 .ءاملعلا

 نيثالثب امداخ ىرشو قوسلا ىلإ ديز ىشمف :ةصقلا ىلإ انعجر
 نيب مداخلا نمث ديري لالدلا ءاجو هتيب ىلإ مداخلا هبحاصو .امهرد

 يف حاطو تيبلا لالدلا لخدف لوخدلاب ديز هل نذأف رخآلا ءاشعلاو برغملا

 همراحم يف ةلع مداخلاب ترهظ مث ،رنبلاب ديز هربخي ملو رسكتو يوطلا

 همسوب قتعف عامجلا نع مداخلا لطع هنكلو ئربف هديب ديز (")همسوف
 حيرلا تبهف الجر ملكي قيرطلا يف فقوو اران ذخأ ديز مث هنع جرخو
 .سفنألاو لاومألاو مايخلا تقرحأف رانلاب تلمحو

 قيرطلا نع ابهاذ ىمعأ الجر ىآرف دجسملا ىلع ديز دصق مث

 . ملع | : ي أ ) ( ١

 . يكلا : مسولا )٢(

٤٥٨ 



 ملو رسكتو حاطف قيرطلا يف ةبادب ىمعالا ()رفكتو دجسملا ىلإ هداقو
 ىلص) يبنلا ربق ةرايزو ،مارحلا هللا تيب جح ديز دصق مث 0 اهب ديز هربخي

 نم امداخ ىرشو ةادبلا عم دصق مث 8 ىعسو رازو جحف ‘ (ملسو هيلع هللا
 نبا نالفل كولمم دبع انأ :ديزل مداخلا لاقف .هتيب ىلإ مداخلا ذخأو مهدنع

 ،اذهب كربخذل لتقلا يسفن ىلع تفخو ينوبسك ودبلا ءالؤهو ينالفلا نالف
 .هالوم هذخأف همداخ مداخلا نأب هل دوهش رضحو هالوم ءاج ةعاس دعبف

 هيلع تلخدو ايندلا هيلع تسبتلاف ليبس مهل دجي ملف ةادبلا دنع ديز عجرو
 ةبوتلا مزلاف نيملسملا ىلع هتروع تدب ىتح هبايث قزمف ،ءادوسلا
 يفو نيغلاب اناك اذإ رانلا ىلع امهريصم روظنملاو رظانلاو ،رافغتسالاو

 ةادبلا نم ادحأ ىأرف هلمج (" فنطي ةالفلا ىلإ ديز دصق مث 0نيتباث لقعلا

 اهبحاص اهذخأف ةبوسكم اهنأ ةداهشلاب هيلع تحصف ةقان هلمجب مهلدابو

 الو اربخ مهل دجي ملف هبحاص دنع نم ريعبلا ديري ديز عجرو ؤهدنع نم

 هدجوف هبلط يف ديز ىشمف صوصللا هيلع هوقرسو المج ىرش مث .ارثأ

 ىلإ هنم لمحو هلكأو ريعبلا محل ديز ذخأف صوصللا اوبرهو احوبذم

 رقي ملو صللا مزلأف هراج هب ربخأف هراج تيب يف اصل الجر يقلف ؤهراج

 يف هدوعي ءاينغألا نم لجر ىلع ديز لخدف ‘تام ىتح دلجف ةقرسلاب

 ينغلا كلهف هسفن ىلع هب يضرو هيصو هلعج هيلع لخد نيحف هضرم

 ءاج مث مكحلاو ملعلا لهأ نم ةروشم ريغب هتيصو ديز ذفنو اماتيا فلخو
 . ةيصولا ديز هارأو دلبلا كلتل مكاح

 . داهشألا نم ةمودعم ظافلألا ةميقس ةيصولا هذه : مكاحلا لاقف

 ٥٩ع٤



 ردقب مهل عجرف ؤديز اي مهلاومأ نم تبهذأ ام مهل عجرا ماتيأ ةثرولاو

 ديز هبجعاو هبرقف ديز ةريس نسحب دلبلا ناطلس ملعف اناموت نيعبس

 لقأو ناطلسلا ةريس نم مهتريس نسحأ موق كاله ىلإ هناطلس بحصو

 ىلإ ناطلسلا عجرف مهلاجر لتقو مهلاومأو مهتويب ناطلسلا برحف املظ

 يف سولجلاب هرمأو ديزل اماعط ناطلسلا برقف .هتبحص يف ديزو هنصح

 سلجم يف سلجي نأ لجخف ،لكألاب هرمأو ناطلسلا هنع جرخو هسلجم

 لفط وهو مئان ناطلسلل نبا ئطوف رخآ ناكم يف سلجو هفلاخو ناطلسلا
 ةلفانلا ةالصل دجسملا ىلإ ادصاق نصحلا نم ديز جرخف ؤهلجرب هلتقف

 رفكتف ضرفلا يلصي نأ ديري ىمعأ لجر دجسملا ىلإ ءاجو دقر نيحف

 ثيغتسيو حيصي ايبص عمسف لوبلا ةقارإل ديز جرخف 6ىمعألا رسكتو ديزب
 ىارف يبصلا ةناعإ ىلإ ديز بثوف ،تاشحوملا تابارخلا نم ءيش يف
 لعفب هدلاو ربخأف هيبأ تيب ىلإ هلمحف هدي نم هضبقف هيلع يدتعي الجر
 .يدتعملا هب لتقو هفيس دلقتو يبصلا دلاو بضغف ؤهدلو ىلع يدتعملا

 هتعارج نع هلأسو هيدي نيب لصوف لتاقلاب اعدو لوتقملاب ناطلسلا ملعف
 .ىأر امب ديز دهشف اديز ادهاش رجو هدلول هلعفب هربخاف لجرلا لتقل

 لتاقلا داقي نأ مزلي :لاق ،هللا كارأ امب مكحا : مكاحلل ناطلسلا لاقف

 نم ارصم تكلم تنأ كنأل .ةدلج نينامث دلجي ديزو لوتقملا ءايلوأ ىلإ

 ميقي آدحأ ءاملعلا ميقيف نيلدعملاو ماكحلاو ءاملعلا اهيف تلعجو راصمألا

 لبق يلع بجي امب يصوأو ةفرعملا لهأ لأسأ نأ ديرأ :ديز لاق ،دودحلا

 هومزلأف هبلق يف رضح امهمو هنامز يف هيلع عقو امع لأسف دحلا ةماقإ

 ىلع اهنم ءيشو هيلع تبجو يتلا تايدلا ميلستو 0 رافغتسالاو ةبوتلا

٤٦٠



 موزل نم مهيلعو هيلع تبجو امب مهربخأف هتلقاع ىلع ربدف هتلقاع

 انيلع مكحي ىتح ملسن ال اولاقو ءاضغبلاو ةوادعلاب هلهأ هومرف ‘ةلقاعلا

 غلب اذإ اطخلا لعف يف اهمزلي ةلقاعلاو ىوتف ءاملعلا لوق اذهو لدع مكاح

 ملسيف مزلملا ىلإ برقأ ناك نم مهلوأ تابصعلا مزلتو ةيدلا رشع فصن

 حصي ملو فكت مل نإو ةيدلا لمكت ىتح كلذك هيلي يذلاو مهارد ةعبرأ
 :لاق ،لعافلا ىلع يقابلاو مهارد ةعبرأ نم رثكأ ةلقاعلا لقعت الف بسنلا

 هدي يف ناك ام عيمج عابف توملا نم هللا هملسو ةدلج نينامث اديز اودلجف

 قوقح نم ريثك هيلع يقبو هسفن صالخ يف ادهتجم نينس عبس ثكمو
 تأرب ينأ يلع اودهشا :مهل لاقو ؤركذلا لهأ سلجم يف رضحو اابعلا

 . هيلع اودهشف ءيش يدي يف سيلو دابعلا قح نم ينمزل امم يسفن

 ةلأسملاف ؛ لئاسم نع كرذحأو ديز اي كلام بهذ : مهدحأ هل لاقف

 تنأف باهذلا اهباصأ نإف اهظفح يف دهتجت مل نإ 0 ةنامألا نع : ىلوالا

 . ةنامألا بحاصل نماض

 يتلا ةأرما لسن نم ةأرملا جوزتت نأ كرذحأ : ةيناثلا ةلأسملاو

 حكن نإ كلذكو ،اهتادج الو كل زوجت ال اهمأ كلذكو ةشحافلاب اهيلع تلخد

 حوكنملا امأو حوكنملا لسن نم جوزتي نأ حكانلل زوجي الف اميهت لجر

 . حكانلا لسن نم جوزتي نأ هل زئاجف

 امهدحأ بطخف ةيرق يف الزنف ابحاصت نالجر : ةثلاثلا ةلأسملاو

 دق مايأ ةعبس اهل لوألا اهب لخد يذلا اهجوز اهقلط ذمو .اهب جوزنتق ةأرما

 اهنع هعدرف اهلوحي نأ دارأو جوزتملا ضري ملف كلذب سانأ اودهش

 لوألا ىلع تمرحو اهجوز بحاص اهجوزتف اهتدع تضقنا ىتح مكاحلا

٤٦١



 مهو باتكلا لهأ نم اهيف ةيرق الخدو رفسلا ىلإ ادصق مث ،هرارصإب ةأرملا

 :هبحاص هل لاقف ،باتكلا لهأ ءاسن نم لجرلا جوزتف نيملسملا ىلع برح

 هل لاقف ،يناثلا لجرلا ةأرملا ذخأف باتكلا لهأ اوملاس مث ‘كل لحي ال

 :هل لاق ،}؟ةعاسلا لالح كل تنأو يلع مارح اهنأ يل تلق فيك :هبحاص

 ىلع مدخي اسلفم ديز يقبو ‘تنسحأ تنسحأ :ديز لاقق .باتكلا قطن اذكه

 .هبابش يف قبس امك هسفن

 ليللا يف ءاملاب يقسي نأ ىلع ةرجأب هعطاقو لجر هعم ءاج مث
 علط املف علط اذإ ءاملا در :هل لاقف ،هفرعأ :لاق }؟غرفلا فرعتأ :هل لاقو

 رخؤملا غرف عولطب ءاملا درو رخؤملا غرف هلعل ديز لاق مدقملا غرفلا

 هآرف هبحاص لاملا رظني ءاجف ،ريثك يلاغ هدعقو مودعم مهعم ءاملاو

 رخؤملا غرفلاب هربخاف ءاملل هدر نع ديز لأسف ،قباسلا هبرش نع اصقان
 يذلا ءاملا مرغ مكاحلا همزلف هاكشو ءاملا بحاص هيلع بضغف ءاملا در

 ديز ىشم مث .هتوقل هترجأ فصن هيطعيو امايأ مدخي تبثف هدر يف فلاخ

 هدسي ملف ابئاغ ضيفي ءاملا ىلإ رظنو قيرطلا يف جلفلا ةيقاس ىلع
 ةرجألا فصن ذخأو نيموي هل مدخف ءاملا بحاص هاكش نيح مكاحلا همزلاف

 اي ريثك كلثم :هل لاقف ‘هتصقب هربخأو هناوخإ دحأ عم ديز سلج مث ،هتوقل

 رمأ لجر نع يكح دقو }مهبولق رضحت الف مغلبلا عبطلا يف مهبلغ دق ديز
 نيب حصف ‘عطق ثالث اهنم يل دعقتسا :هل لاقو الاومأ هل دعقيل الجر

 .لاومألا بحاص دعقلا ىلع هبلق يف لخدف لالدلا دي ىلع نوبزلا سانلا

 يف هلقع ةلق ىلإ رظنا نهدارأ يذلا يف سانأ نم ةمشحلا ةلقب لالدلا مالف

 ىتم امحل هيف يوشيل اا؛اراص لعج لجر نع يل يكح دقو 0 هلام فيرصت

 )١( ديدقلا محلل ءاوشلا ناكم .

٤٦٢ 



 ام :لجرلا لاق .©اهاكيكاشم محللا اذهب عنصنل : هل ليقو ؛ ديعلا ءاجف دارأ

 يف راص نورفحي سانلا نأ نورفحي الإ ناكم م"اديحأ الو ناكم يدنع

 هيف لعشأ ملو رفحأ مل نإو : هل تلق ؛ زوجي ال هنأ : يل ليقو ؛ قيرطلا

 . ؟ مهعم يوشأ نأ يل زوجي نووشي سانلا تيارو بطحلاب

 ركذي مل لجرلا اذهو رصان خيشلا لوق اذه كل زوجي ال : لاق

 عمتسي ناكو كيكاشملا هيف نولمعي سانلا ىأرف اقباس هرفح يذلا راصلا
 :لاق ،؟يل تلق فيك دارلا ئراقلا لأسف ئراقلا ىلع درف ةءارقلا يف لجرل

 قزحتم رخآ لجرو .هتءارق حلصو ركذت ئراقلاف هتلق يذلاب هظفحأ ال

 .هيلإ رظني وهو احزام هقازح نم شرقلا ذخأو لجر ءاجف شرق هيف سيكب
 .ناكدلا نم هذخأ يذلاو شرقلا بحاص جرخف

 .؟سيكلا نم شرقلا ذخأ مكنم نم :ةعامجلل شرقلا هل يذلا لاقف

 وهو هرظني اراهن هقازح نم هذخأ يذلا فرعي ملو نيحزام اومسبتف

 هلاومأ باهذبو هتصقب هاخأ ربخأو هنطو ىلإ ديز عجرف .لقعلا حيحص

 .هتلاخ نم اهثرو يتلا اهلك

 :ارعش رصان نب يلع خيشلا ىنعملا اذه يف لاقو

 ءاكبلا اذه ىفظطناو ءازعلا هللا نسحأ

 ءادر _اهھيت اآبحاس هيف تنك نامز نم

 ءامظعلا قوفتو اميظع هيف لزت مل

 ءافصلا ذتلت هيف روبحو رورس اد

 )١() هيلع ىوشيل . ديدحلا وأ بشخلا نم عيفر دومع يف عضوي . محللا يهو : كاكشم عمج .

 ( ٢ ) ي أ : ٦٧ فرع أ ٠

٤٦٢ 

 



 تحضأ سانلا كيلإو

 !دبل

 2 امسي سوم شك

 ءالقب تءا نتف

 ارط سانلا عيمجو

 اربح رقفلا وذ نكي نإ
 اامكو الامجو

 هيف نسحلا عيمجف

 عمساف لهاجلااهيأ

 يهلا رق ءاعدك

 يرومأ يف ينعأو

 قولخم لك نع يننغاو

 يرمع لوط يف ينفكاو

 ءارقفاهانغ يف

 ءانغلا تقذنامدعب

 ءافولاهيف ىرتال

 ءاقبلا هيف يجترت

 ء ينال برق دعب

 ءافجلا كاذ ىلع تدس

 ء ار ١دك تا :7 :اغ

 ءامسلا بحس تقرف

 ءالقلا نليلقي نك

 ءارقفلا بحي ال

 ءاود ىقلي هل ام

 ءانثلا زاح املاع

 ء خسو الت مث

 ءاضأ ام حبق وهف

 ءاعد رثكاو ربتعاو

 ءا بتحا كنم انلو

 ءالبلا ينع طمأو

 ءالتبا ال ءانغ

 ءانع لوصحم نود

 : ريمع نب دمح حدمي اضيأ هلو

 لضاف ةسنأو ناسحإو ريخب

 لهاجب هارتام ميلح ميرك

 انراد رماع تنأ ريمع ليلس

 عروتم حلاص فيفع فيطل

٤٦٤



 4 رك نو كاز - اخ هل

 هسؤبو نامزلا بطخ ىلع روبص

 هنسحو بيع رقفلا ريغ هيف امف

 هعوبر ثيغي نأ يبر لاساو

 انباشيام لعاف يهلإ نإف

 لمارألاو يفتعملل هعم امب

 لمانألا بحس هتءاج اذإ روكش

 لنالق مارك عم الإ سانلا عم

 لضطاوهلا تابصخملا ثيغ يايإو

 لنان لين ىلإ هيعاد باخ الو

 ؛ ءاسنلاب قثت ال : ىلوذل ١ ؛ تاملك عبرأ تراتخا ءاملغلا : لاقو

 ؛ رثك نإو لاملا كرغي ال : ةثلاثلاو ؛ قيطت ال ام كتدعم لمحت ال : ةيناثلاو

 . مالسلا كيلع و { هب عفتنت ام ملعلا نم كيفكي : ةعبارلاو
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 : نورشعلاو عبارلا ركذلا

 سيل ي ذلاو جوزتملاو . ملعتملاو ملاعلا ركذ هيف

 نايدالا يف هيعرشلا لئاسملا نم صصقو 0 جوزتم
 دمعلاب اهلع ش مزلي ال ي كلاب اهنم رثكال او ‘ ماكحال او

 هيف مسالا انططح اذهو 0 ديزل ١) ... ..... يذلا افالخ

 عمتسملاو ئراقلل نسحا دمحأ

 :لاق }ملعب هبابش يف ىشم نم نع يبحاص تلأس : ءاربغلا وذ لاق

 هللا مسا ولتيو هناملع ةرايزل هنطو نع رفاس دق دمحأ ىمسي الجر ترظن

 لالجإلاو ماركإلاو ةيحتلاب مهحفاصو مهيلع ملسف ءاملعلا ىأر ىتح ميلعلا
 .؟ملغلا نم هل ىلوأ ام ملعلا بلط اذإ ريقفلا نع مهلأسو ؤمالعالل

 موي لك كملعن انإف :هل اولاقف }معن :لاق ،؟ملعلا بلاط تنأو : اولاقف

 ةقلحلا نع ريسملاب هورمأو ةلأسملاب هوربخأف نيدلا لوصأ يف ةلأسم

 ملعتملا نأل سانلا ىلع الك نوكي ال هل مهدارمو ،ةوسكلاو ةشيعملا بلطل

 يناثلا مويلا يق مهعجارو مهنع ىشمف :لاق }ةنسحلا قالخألاو بدألا مزلي

 .ملعلل لهأ هنأ هوفرعف اهعورفو اهلصاب مهربخاف ةلاسملا نع هولاسو
 ةناعإل هتجاح ردقب ظفح ىتح موي لك اذه ىلعف ىرخأ ةلأسمب هوربخاف
 تكرحتو رثألا يف نهلئاسم ىأر امل ءاسنلا ركذ هبلق يف حالو هنامز

 لأسف ‘همسجو هبايث رهطي لزي ملو ينملاو يذملاو يدولاب هتوهش

 فاخ نم هل ليقف جوزتيو نيدلا هسفن لمحي وأ ةيبوزعلا نع ءاملعلا

 التو جيوزتلا ةين ىلع مزعف ،نيلسرملاو ءايبنألاب ءادتقا جوزتيلف تنعلا

 )١( لصألا يف ةحضاو ريغ ةملكلا .

٤٦٦ 



 يسفن اهب نصحأل ةحلاص ةأرما يل به باهو اي لاقف ،باهولا هللا مسا

 هل سمتلتل ةنيمأ ةأرما دنع دصقو هءاعد هللا باجتساف ،مارحلا ةوهش نع

 هتدارإو لجرلاب اهتربخأو اهتخأ عم ةأرملا تراسف .!ةعناق ةحلاص ةأرما

 نم بحي هنإف لامتحالاو جيوزتلا يف ةبغر كل ناك نإف :اهل تلاق ،حاكنلا

 دصقف اهنايلوأو ةأرملاب هتربخأو دمحا عم تعجرف ةدارإلاب اهتباجأف كلثم

 اهعم هايإو مه اولصيل مهيار عمتجاف ،جيوزتلا مهنم ديري مهلأسو مهعم
 هيف تبغرف شهتبرغو هرقفو لجرلاب اهوربخاف اهمالك عمسيل اهتيب يف

 لخدف اهقاروأ اهاطعأو اهقادص اهل بتكو شاهاضرب هوجوزو ةأرملا

 نإف » : ىلاعت هللا لوقل عابتا اهلهأ رضحمب اهقادص هتبهو مت ،اهيلع
 .4 انيرم ائينه ولكف اسن هلم عينش نع مكل نبلط

 كلذ يف نسحألا ام قزرلا بلط يف يعسلا نع هتجوز دمحأ لأسف

 يعسلا :هل تلاق ،؟انتويب يف ةليل لك تيبنل انبولق ةحارو انماسجأ ةفخل

 قازر اي حاتف اي ينغ اي يفاك اي :لاقف ،ككمسجلو كل قفرأ ةراجتلا يف

 ءاينغألا نم لجر ىلإ دصق مث ناك ثيح نم قزرلا يلع عسوو بلجا

 نم ديرت اذام :هل لاقف هباوج درف هيلع ملس هآر املف ءارقفلل ميحر فيطل

 . ؟ دمحأ اي يدنع

 ىلع انطق انم نيتسب ةيدمحم نيتالث ينفلست نأ كنم ديرأ : لاق

 اهتدرأ يتلا نوثالثلا هذهو :ينغلا لاقف ،انامز رهشأ ةتس ءاضقنا ةدم
 هللا كازجو اهتلبق : دمحا لاقف ؛ ينم ؤ"االبقتم نكف ينتمزل ةاكز نم يهو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نينسحملا ءازج

 . ٤ : ءاسنلا ةروس ) ( ١

 . البقم : لصألا يف )٢(

٤٦٧ 



 هضرف مايقو هميلعت يف تبثف اهيف هل هللا كرابو ةراجتلل ىلإ دمف

 يف يرجت اهنأ الإ ةريفح يف اليلق ءام ىأرف ةالفلا ىلإ هلايعو وه ىشمو

 لزان ناكم يف طناغلاو لوبلا ىلإ ريسملاب الوأ أدتباف ضرألا نطاب

 ثيبخلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ لاقو ،حيرلاو ةلبقلا (')اربدتسم

 يذلا هلل دمحلا لاقو ماق هتجاح ىضق املف ميجرلا ناطيشلا ثبخملا

 يمسج يف ىقبأو هتذل ينقاذأ ابارش يناقسو هتوالح ينقاذأ اماعط ينمعطأ

 مهللا ميحرلا هللا مسب لاقو ءاملا عم لصو مث ؤهاذأ ينع فرصو هتوق

 ضرفلل ءادأ ةساجن لك نمو طناغلاو لوبلا نم رهطتأ يداقتعاو يتين

 اضوتو رهطتف . (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم هلوسرلو 0 هلل ةعاط

 ىهسف 0 ةالصلا بوجو ىلإ اليلق ارظتنم سلجو 0 هتجوزو وه ةالصلل
 كلذب ةالصلا ىلإ ماقو ءاكتا الو ءاكدا الو عاجضنا ريغ نم طغو

 ال ادرجتم ءاملا ىلإ دصقو لوبلا قارأو ليللا يف هلهأ عماج مث ‘ءوضولا

 لسفلا دعب هللا باتك نم باوجلا لاقف درجتلا نع هتجوز هتلأسف ،بوث هيف
 مع مث ةالصلا ءوضوك اضوتو هيدي لسغو ءاملا ىلإ ءاجف ةبانجلا نم
 يتين مهللا كمسب لاقو تاكرع ثالث هلك هيديب كرعو هدسج ىلع ءاملاب

 ضرفلل ءادأ ةساجن لك نمو طناغلاو لوبلاو ةبانجلل رهطتأ نأ يداقتعاو
 رهطلا دعب اهباجأ مث ‘ (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم هلوسرلو هلل ةعاط
 يف ليللا دودحو : لاقو ؛ (" اسابل ليللا اتلغَجَو » : ىلاعت هللا لاق
 . قرشملاب ضرتعملا رجفلا قاقشنا ىلإ ضيبألا قفشلا بيغم نم ماكحألا

 لهف } هتروع رتسي مل اذإ ، ليللا نم قفشلا بيغم دنعو : هل تلاق

 . ال : لاق ؟ هلل ايصاع نوكي

 . ربدم : لصالا يف )١(
 (٢) ابنلا ةروس : ١٠ .

٤٦٨ 



 عطقف احناص عمسف حبصلا ةالص سانلاب ىلصو دلبلا ىلإ اعجر مث
 ءاملا ©_اهةدارم يف ماصخو رجاشت مهنيب دجوف سانلا عم بثوو ةالصلا

 ةضورفملا ةالصلا عطق زوجي فيك :هل ليق }هيدي ىلع مهلاح هللا حلصاف

 حاط يبص :حاص حنئاصل يلع نب ىسوم ةالصلا عطق :لاق ،؟ةلفانلا بلطل

 عمس هتالص عطق ناهبن وبأو ؤاسفن اويحاف ايح هيلع اوبثوف ،يوطلا يف
 ه م, هه

 .بابلاب هعقعف

 .دجسملا يف ةعامج سانلاب ىلصو هباحصأو وه دمحأ عجرف :لاق
 يف حناص حاص رحلا ةدش تاقوأ يف ناضمر رهش نم مويلا كلذ يفو

 اودجف لاومألا تبهنو دابعلا تلتقف دالبلا ىلع تراغ اموق اوأرف راهنلا
 لكألاب دمحأ مهرماف شطعلاو عوجلا مهدهجأو ""بلطلا يف مهيلع
 امل مهودع ىلع هللا مهطلسق راهنلا يف لاتقلل مهماسجأ ىوقتل برشلاو

 مهموي ةيقب يف كاسمإلاب مهرمأو قيرطلا يف اوعجرف مهماسجأ تحلطصا
 .اهولدبي ناو

 يديأ نم هودر يذلاب الإ توق مهعم سيلو ليللا مهيلع لبقأ مث
 نأ مهرمأو سانلا لام نم لكألا دمحأ مهل زاجاف مهباحصأذل ةملظلا

 .منغلا نم اوحبذو رمتلا نم اولكاف هباحصأ ىلإ هنمث عوجرب اونيدتسي

 اذإ دلبلا ريمأل ةصخر نم له ناهبن يبأ نب رصان خيشلا تلاسو
 يف يتلا نادلبلا نم اهريغ وأ هدلب لهأ نم اهذخأي نأ ةاكزلا ىلع جاتحا

 راضم نع دلبلا ىمح اذإ لدعلا مامإلل يه امنإ ةاكزلا نإ :لاق ؟هتيالو

 اهلحم يف اهقفنيل لدعلا اهيف ماقأو مهريغ مهرضي نأ نم وأ ضعب اهضعب
 يف ىوقتلاو ةنامألا لهأ نم امامإ نوكي نأ ريغ نم لدعلا يذل وأ لدعلاب

 )١() هرودو هتصح بسح ىلع لك 4 جلفلا ءامب يقسلا .

 )٢( ةدراطملاو ةعباتملا : يأ .

٤٦٩ 

 



 اهلحم يف اهعضيل هل تزاج انركذ امك اهامحو دلب يف لدعلاب ماقأ اذإ هنيد
 ال ةفصلا هذه ىلع لضفلا لهأ نيملسملل وأ لدعلا لهأ ءاملعلل وأ لدعلاب

 نيذلا ءارقفلل هلام وه امم اهريغ نم رثكأ ديدشتلا ءاج دق ةاكزلا نأل ريغ

 .ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهبسحي افاحلإ سانلا نولأسي ال

 لماع هءاجف مهراد ىلإ يناثلا مويلا يف اوعجرو : لاق 0 عجر
 ريقفو نيمأ لجرل هتاكز دمحأ ملسف ةراجتلا ةاكز هدنع نم ديري ناطلسلا

 مث اهنم دمحأ ئربف دمحأ نع ناطلسلا لماع اهب أفاك نيمألاو اهقحتسي

 ىلإ هتاكز دمحأ عفدق يرتشملا سلفتف لجر ىلع ةئيسنلاب ةعلس عاب

 هلام علطو هقح ذخأف قحلا نم هيلع امب دمحأل اهنم عجرو اهلبقو سلفملا
 هعم ناطلسلا لصوف مهارد هدنع نأ دمحأ نع ناطلسلا عمسف هتاكزب

 هتاناكم فرعو ناطلسلا ةلخادم ىلإ دمحأ دمعف املظ مهاردلا ذخأو

 صاصقلا يف دهشأو هملظ ام ردقب ناطلسلا ىلع دمحأ ذخاف هنئازخو

 . نيلدع نيدهاش

 ملاظلا ناطلسلا هيف لزني يذلا نيكاسملاو ىماتيلل تيب دمحأ مدهو

 اذكه نمو ءانبلا كلذب الإ مهملظ ىلع ةوق هل سيلو قلخلا ىلع يدتعيو

 كلسم نع راضحلاو ردجلاب زئاجلا قيرطلا عطقب مهرمأ مث دمحأ هزاجأ

 لهأ مهنأل لاحلاو لاملاب هبرح ىلع مهناعأ دمحأو ،مهبرح يف ناطلسلا
 . ناطلسلا نم املظ لقأ دلبلا

 هنأل هلتق هدارم ريمألاو شًاريسأ الجر دلبلا ريمأ عم دمحأ رظن مث

 اذه نأ ريمألل دمحأ فلحف يقت نيمأ لجرلا كلذو ملاظلا ناطلسلا دلب نم

 نأل لجرلا ةمالس دمحأ ةدارإو هنع ريمألا افعف دلبلا كلت نم سيل لجرلا

 هرضحي مل اذإ فلاحلا ثنحي الف لام وأ سفن ةمالس وأ ريخ ىلع فلح لك

٤٧٠



 .ابذاك لصألا يف ناك ولو هيلع لاق ةحودنم يف ركفي نأ ةلاحلا هنكمت ملو

 راجشألاو ليخنلا ةرمث نم انيش دجوف قيرطلا يف دمحأ ىشم مث
 هذخأ ةداهشلا هذهبف سانلا لام نم اذه نأ تاقثلا اودهشو قيرطلا يف

 . قيرطلا ىلع حاط دقو لالح اذه :لاقو هلكأو دمحأ

 يف وهو 0 حالسلا هيلعو الجر ىأرف 0 ليللاب هتيب يف دمحأ لخدو

 قيرط يف منان لجرب دمحأ رفكتو دجسملا ىلإ ادصاق تيبلا نم جرخ مث

 ماقو دجسملا يف لخدو ؤلجرلا نم ماهبإلا رفظب هنيع هيلع علقف زناجلا

 صللا حاطو دمحأب رفكتف دجسملا نم قرسي لجر ءاجف ةالصلا ىلإ

 .رسكتو

 نأ اهباحصأ ىلع ةجحلا ماقأو يشاوملا هلاومأ ىلإ تلبقأ مث

 رمتلا يف هلعجو امس ذخاف هلوق مهعفني ملف ارارم رضلا نع اهودصحي

 .تتامف رمتلا تلكأو يشاوملا تلبقاف هلام يف هرثنو

 ملسو نيملسملا قوس نم المج ىرتشاف رفسلا ىلع دمحأ مزع مث
 نيدهاشلا نيأو :دمحأ لاق ،بوسكم لمجلا نإ دمحأل ليقف لالدلل هنمث
 . لالحلا ميرحت مهدارم نيذلا نم لاوقألا عمسأ ال انأو نيلدعلا

 ايوشم امحل نولكاي اموق رظنف هب ىشمو هلمج ىلع دمحأ بكرف
 : دمحأ لاق .قورسم هتلكأ يذلا محللا نا .هل ليقف .كلكأو محللا هوطعاف

 يف هب ىشمو هلمج قاسف ‘لكأ نم ىلع ال لعف نم ىلع نامضلاو بنذلا

 ىلع دمحأ دمتعي ملو ٠ هرخؤم نم الجر لمجلا خفكف ع رسم قيرطلا

 . ءيشب لمجلا

٤٧١



 حيرلا تبهف هماعطل اران هيف لعجو اتيب دعقتساو لحاسلا لصوف
 نادتساو رانلا ءافطإل دمحأ ءاملاب درف دلبلا يف تقرحاف رانلا ىلع تلمحو

 .ءاملا باحصأل قحلاب

 هيف يذلا ىكشف امهتلافف قيرطلا يف نابزاضتي نيلجر دجو مث
 دمحأ دهاشلاو نيمصخلا مكاحلا رضحاف مكاحلا عم حراجلا نم حارجلا

 لاق }معن :لاق ،؟كحرج هنأ يعت يذلا كبحاص اذه :حورجملل مكاحلا لاقف

 .هذه يتعاس ىلع تملع الو تحرج ال :لاق ؟هتحرج يذلا تنأ :حراجلل

 لاق ؟نيلجرلا ءالؤه نيب قحلا يف تبثت ةداهش كدنع له :دمحأل لاق مت
 .ةعاسلا كلت يف امهنيب تلافو امهتيار امأو الف مكحلا تابثإ امأ :دمحأ

 ال : يضاقلا لاقف ؛ ال : لاق ؟يناث دهاش كدنع له :حورجملل مكاحلا لاقف

 . حورجملا انيع تعمدف عرشلا يف ةجح كل ىرأ

 مهب تراسو رحبلا يف نفسلا ترجو ةنيفسلا يف دمحأ بكرف

 ترضحف حايرلا تبهو جاومألا تبرطضاف رطملاب ىدنأو باحسلا مكارتق

 هفكب برضو مميتف رابغ الو ابارت دجي ملو ءوضولا ىلع ردقي ملف ةالصلا

 ادحأ ملكي ملو هيدي اهب حسمف ةيناث اهب اموأ مث ههجو اهب حسمو ءاوهلا
 نع ةنيفسلا تراد مث ةلبقلا البقتسم مارحإلا ةريبكت ربكو ةالصلا ىلإ ماقو

 رحبلا يف نوحبسي سانلا اولبقأو ترسكت نفسلا ىأرق هتالص متو ةلبقلا
 ةنيفسلا قرغت نأ نم دمحأ فاخف دمحأ ةنيفس يف اوعلطيل مهب نوثيغتسيو

 ةنيفسلا جورب ضبقي يذلا اهب نوبرضيو مهفويس اورجي نأ دمحأ رماف

 .مهنع هللا جرفو رحبلا نكسف ،ةريثك موق رحبلا يف اوقرغو يدايأ تصقف

 هسفن ىلع فاخو دلبلا نم اتيب دعقتساو ةنيفسلا نم دمحأ لزنف

٤٧٢



 دلب ىلإ هعم رفاست ال نأ امهنيب طرش ىلع قادص لقأب ةأرما جوزتف تنعلا

 مل يه نإو اهقادص اهاطعأ ريسملا نع تعنتماو ريسملا دارأ نإو ةمولعم
 اقفتاف اهقلطو ملس ام هتطعأ هعم رافسألاب هددح يذلا دلبلا ىلإ هعواطت

 دعبق نيتنس هتعضرو اركذ ادلو هل تلسن مث اهيلع لخدو طرشلا اذه ىلع

 امو هدلو هتطعأو هيلع تمرحف اهعماجي الجر هتجوز عم دمحأ رظن كلذ

 رهشأ ةثالث ريسم تدعبو ‘ىلاعت هللا ىلإ تباتو دلبلا نع تبرهف اهيلإ ملس
 هلأست سانلاو دلبلا يف دمحأ ماق مث عضوملا اذه ريغ يف اهتصقب يتأنو

 .موي لك يف

 انأ :تلاقف ©ضيحلا يف لئاسم نع هلأستل ةأرما هسلجم ىلإ تلصوف

 ؟لعب كل له ،ساب ال :اهل لاقف ؛ ...... ضيحلا يف لئاسم كلأسأل تنج
 . اهب هجوزف هدنع اهبطخف اهيلو نع اهلأسف الجر يدنع سيل :تلاقف

 نم هيف دجو امم اهعامج ذلتساو اركب اهدجوف اهيلع لخدف :لاق
 .ةساجن سمي ال نأ ىلاعت هللاب هيلع تمسقأ ردحناو ىنمأ املف ةرارحلا

 هيلإ تتأو ،ةبوطرلاو ةساجنلا ىذأ هنع تحسمو ةفيطل ةقرخ تذخاف

 نم تلمحف ،اهعابطو اهقالخأ نسح نم ةلالد هذهف رهطتو اضوتو ءاملا
 نع هتلاسو ،اموي نيعبرأ اهعامج نع عنتماف اطقس جرخ هنكلو اهتعاس
 .دمحأ هصمق ررضلا هنم اهل ناب دق اهدوهن يف يذلا نبللا

 ءاهعامج نع عنتماو ماقسأو مالآ دمحأب تثدح نامز ةنس دعب مث

 هندب يف اهجرفب طحت نأ اهرمأف اهتوهش نكستل اهل زوجي امع هتلاسو

 بيطأ يف هتجوزو وه نكسو هتلع نم دمحأ ئرب ىتح اهرمأ ام تلمعف

 . ةفطالم نسحو ةمعن

٤٧٢٣



 ىلع دصقو ةمتعلا ىلص امدعب تيبلا ىلإ ءاج يلايللا ضعب يفو

 ثيحف لازنإلا عيرس وهو ةمنان يهو هتأرما تخأ حكنو ‘هتجوز شارف
 ةلعش اهنأك تسحأ نيكملا اهرارق يف ةفطنلا جورخ عم ركذلا ةوقب تسحأ

 .شارفلا ىلإ اهتخأ تلبقأو ةلجخ تهبتناف اهمحر يف ران

 ثكتجوز انأ :هل تلاقف 0؟تلبقأ يتلا ةأرملا هذه نم :دمحأ لاقف

 ينروزت تءاج يتخأ :تلاقف ،؟كشارف يف يتلا ةأرملا نمو :اهل لاقف

 .ةالصلا ىلإ ترس انأو ،يشارف يف تمانف ةبعت تلصوف

 ام فرعت ىتح جوزتت ال :لاقف ؤال :تلاق ؟جوز اهلأ :دمحأ لاقف
 تءاجف ةقفنلا اهاطعأف لمح اهب نيبتو اهقادص اهاطعاف !اهيلع امو اهل

 تعضو ىتح هتجوز عامج نع عنتماو شةيبرتلا نسحأ هتبرف ركذ دلوب
 امدعبف ©&ضيح ثالث اهتخأ ضيحت نأ الوأ هيلع بجي هنأل .دلولاب اهتخأ

 .هتجوز عامج هل زاج ئربتست

 رسوم لجرب ةأرملا تخأ تجوزت مث هتجوزو وه انينس ثكمف
 دلو تامو .ةيدلا دلولل تملسو ينغلا اهجوز لتقف اركذ ادلو هل تتأو

 وه يذلا سدسلا مألا خأ ذخأو نمثلا هيبأ نمو ثلثلا همأ تذخأف رسوملا

 .دمحأ نبا

 نم اهتدع تضقنا دق اهتخأ نع عمسو دمحأ ةجوز تتام مث

 لخدو اهب هجوزو اطخلاب ثدح يذلا اهنبا نم اهبطخف لوتقملا اهجوز

 .اهيلع

 اهتذخأ :لاقف 0؟ملعب مأ لهجب ةأرملا هذه تذخأ تنأ :دمحال ليقف

 بابلا يف نيعبرألاو عباسلا ءزجلا يف عرشلا نايب نم رثألا نم ملعب
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 نمو . 0'اهيفقت يتلا لئاسملا نم رشع سماخلا يف ةلأسملاو رشع عبارلا
 مكبولق تّّمعئ ام نكلو هب مئاطخأ اميف حانج ْمُكْيلَع سيلو » : هللا باتك
 هنأل همأب هدلاو جوزت امل رختفا دلولا امأو ١>"©0 « اميحر اروفغ هلا ناكو

 عبرلا دمحأ ذخأو ةأرملا تكله مث ،هيبأ عم همأ تداعو اطخلاب دولوم
 . ارسوم ارورسم ايندلا يف دمحأ دلو اشتناف اهدلول يقابلاو

 رسوملا دمحأ دلو انيلإ لبقأف ةصقلا هذه يف ركاذتن امنيبف :لاق

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقو اطخلاب وه يذلا

 هذهف .هتايحت ىكزأو هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو : انلقف

 . روذعم دمعلاب اهلعاف رثكأ يتلا لئاسملا

 :هل تلق ،؟روذعم ريغ دمعلاب اهلعاف يذلا لئاسملا امو : لاق
 ءايحإو مسجلا ةحار عم اهظفحت كنإف ماعطلا لكان امدعب تيبلا يف كربخأس

 . ماعطلا نم مهل باط ام اولكاف : لاق ،©برشلاو لكألاب قورعلا

 بهنو ءامدلا كفس ىلع دمعت نم دمعلاب لعافلا :ءاربغلا وذ لاقف

 لوقي ام ىلع همزلي ركبلاو هاركإلاب بيثلا يف ناك نإ انزلاو سانلا لاومأ
 ةالصلاو 0 هدمح قح هلل دمحلاو ‘ هب يدتقي يذلا عرولا هيقفلا ملاعلا هيف

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو .‘ هبحصو هلآو . هلوسرو هيبن ىلع مالسلاو
 . ميظعلا يلعلا
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 . اهيلت : يا )()

 . ٥ : بازحألا ةروس )٢(
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 : نورشعلاو سماخلا ركذلا

 .ةبراقملل جيردتلاو ناوخإلا ةحيصن هيف
 لئالد و }ءاملعلا فعضو .ةلبقلا لهأ قرف صيخرتو

 ناسحإ نم هيفو ،رفسلاو رضحلا يف ريبدتلا نسحل
 ۔عاسنلا يف لئاسملا نم ءيش و ‘كولملا ةريس

 . بئاغلاو دوقفملا يفو ، ثاريملا يف ناتلأسمو
 تاجوزلاو مهلام يف مكحلاو

 :ديزل تلقف .ديز ىلع اباتع ركذي دمحأ تعمس : ءاربغلا وذ لاق

 . كلذ بحأ : لاق ؛ هترايزل هدلو ةبحص يف دمحأ دنع لصن انلعل

 ةعستو ةئام ظيفح اي ظيفح اي انلقو ريسملا يف اندصقف : لاق
 ماقم انلصو ىتح انمصخ نع انقيرط يف انالوم انظفحف اراركت ةرم ةرشع

 ءاجف هربخأو دلولا لخدف ،انع هربخأو كيبأ عم لخدا :هدلول انلقو دمحأ

 نم رضح ام انمعطأو انحفاصو رورسلاو حرفلاب ارشبتسم دمحأ اندنع

 . هتقلح يف سلج مث ،لاحلا يف شيعلا
 اذكو اذك هنامز يف هيلع عقو ديز انوخأ اذه دمحأ اي : هل تلقف

 كفيض نحن ةعاسلاف :هل تلق ،ديزل هنم ةمحر هينيع عومد يرجت دمحأو

 كدنع ءاج ديز نآلاو ناوعألاو ناوخإلا قح نم كيلع بجي ام كنم ديرنو

 وجرملاو كب لسوتن انأل هنم لبقاف راذتعالاو مدنلاو رافغتسالاو ةبوتلاب

 .بولقلا ةرسم كنم

 بحي ام هيخأل بحي نم وه ءرملا 0 ءاربغلا اذ اي هلل دمحلا : لاق
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 :لاقو دمحأ يدي نيب ديز برقف .ريجتسملاك ريشتسملا اندنعو هسفنل

 هارن امم يرمع ةيقب يف يرمأ ىلإ رظنأ نآلاو يتريح يف يبابش ىضم

 .يناربخأ يل حلصأ

 رارشألا ةبرق بنجتو رايخألا ةسلاجمب ديز اي كيلعف :دمحأ لاقف

 وه نم ىلإ كيمدقب يشمت نأ كايإ مث كايإو ةلزعلا يف كسفن بساحو
 دادزا ايقس هتدز املك لظنحلاك ةراقحلا نيعب كيمري هنأل ةلزنم كنم ىلعأ

 يف امع سايإلاب كيلعو ‘باتو قفانملاو فاقو نمؤملا نأ ملعاو .ةرارم
 ءالكولا نع رذحلا رذحلاو ،مهيلإ ةناعإلا نع ةملظلاو كايإو سانلا يديأ

 .هولكو امم انيش مهضبقت الو مهدنع نم ضبقت ال نينومأم ريغ مه نيذلا

 نإق ناسللا رذحاو ،مارحلا نع كديو ؤ‘تاروعلا نع كفرط ضضغاو
 .هناسل ىلع ذوخام ناسنإلا

 دق ضرألا يف ءاملعلا نم اريثك نأل هلهأ نم الإ ملعلا ذخأت الو

 لهأ نم ملعلا لهأل الإ اذهل ةفرعم الو ؤهللا قلخ نم اريثك اولضأو اولض
 اهركني امم لئاسم مهنع ترثأو تعفر موقلا ءاملع نم ريثكو .ةماقتسالا
 ةمزال ةعاط مامإلا عمو ،هلوب ةراهطب اولاق همحل لالح يذلا لثمك لقعلا

 .قاصبلاك اهتراهطب ةبانجلاو شهقرذ ةراهطب لمقلاو ؤًاملاظ ناك ولو

 يف ئطو نمو .هل لالح يهف اهب ينازلاب جوزتي نأ دارأ نإ ينازلاو
 .نيدهاشلا نع فاك بلقلاب ةقلطملل درلاو اهيلع مرحت الف ادمع ضيحلا

 نإ الإ ةرم فلأ اهقلط ولو اهجوز نم ةجوزلا قلطت ال اولاق ضفاورلاو

 هملكيو مهملاع هل هلبقي نأ الإ تبثي ال مهجيوزت كلذكو شمهملاع هيلع ظفلي

 هب عماجو هركذ هب فلو ابوث ذخأو رطضا اذإ مهرفس يف مهلوق يفو .هب
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 سيلف نهيلع فاط وأ هدنع ءاسنلا نم رضح نم وأ هتخأ وأ هتنبا وأ همأ

 هل يتلا ءاسنلا نم دارأ نمب جوزتي نأ هلو ‘بوثلا ءارو نم هنأل ناز وه

 سيل لاجرلا عامجو ‘بوثلا ءارو نم عامجلاب هيلع مرحت الو لالح

 .مهبتك يف اهوركم

 لهأ نم مه سيلو ةيضابإلا نم ملعلا يعي نم رذحلا لك رذحا مث

 الإ هسفن ىلع ىضري الو هيف طبختي مهفلا كيكر ملعلا ليلق ناك اذإ ملعلا

 قحلا قفاو نإف نالف فرعي ال هنأ سانلا لوق نع ازرتحم لناسلل باوجلاب
 اخأ يخاؤت نأ كنامز يف كلدأو ،نيلفاس لفسأ يف وهف هملعب هسايق يف

 كنيد حالصإل ةنيعم ةحلاص ةجوز كتوهش رسكل لعجاو .ايقت ارب اصلخم

 سلجف ءاودلاب ءالبلا نم ينفشا يبيبطو يبحم تنأ :ديز لاقف ،كايندو
 نأ الإ ءاود ىرأ ال ديز اي لاقف ،باوجلا هلقع يف سيقي ةعاس ركفي دمحأ

 لاقف هتيب ىلإ ابحاصتو هدي نم هضبق مث ‘كل يدالوأ بولق هللا عضخي

 .نيعرسم امهيلإ البقاف انيلإ اومله :هتنباو هنبال دمحأ

 حالصإ ءاودلاب انراشتساو انيلإ لبقأ ديز اذه :امهدلاو امهل لاقف

 سيل :هيبأل ركذلا دلولا لاقف .؟هل ءاود امكدنع لهف هرمأ بقاوعو همسج

 لاقف ،راهنلاب هبيبط انأف كلذ هعم ديز ناك نإف يتروع هب دسأ سابل يعم
 هنبا جوزو دوهشلا اورضخف .يتنباب كنبا دمحأ اي كلمأو يدنع :ديز

 كيناث نم انأو كسفنب ىلوأ كنأل يلوقت ام :هتنبال دمحأ لاق مث ۔اديز هتنباب

 .ريجتسملا يجتلملا ريرضلا ديز عمسي ىتح كبلق يف ام انل يفشكاف

 ريذبتلاب هلاومأ تبهذو ريبدتلا نسحي ال هنأ ديز نع تعمس :تلاقف

 اعفن هل حصي ال اباهذ بهذي يلمع و ءاودلا ىلع يمتحي ال نأ هنم يفوخو

 ءافصلا ريبدت نم ريخ نيقتملا ريبدت فعض نإ : اهدلاو اهل لاقف
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 كفيض مركاف كيلإ مثو هللا ىلإ يرمأ تضوف : هل تلاقف ؛ نيمسشفتملا
 ىلص) يبنلا ىلع هللا ىلصو اهمامت ىلإ هلل دمحلا : دمحأ لاقف ؛ كناودب
 امهرمأو ديزل هتنباب حاكنلا ةدقعل نيرضاحلا دهشأو (ملسو هيلع هللا

 اهردب لصتم سوحنلا نم ةملاس ةكرابم ةليل يف امهتاجوز ىلع لوخدلاب

 حابصلاب مهيلع در حابصلا حبصأ املف دلبلا لهأل هتميلو لعج مث دوعسلاب

 .لامتحالاب ءاسنلا ىصوأو حايرلاب اورخبتو حالصلا مهل هالوم لأسو
 . ةقفنلاو

 لخدم هل ال ناطيشلاو مكبط يف تدهتجا ينأب اوملعا :دمحأ لاق

 ريصقتلا نع امكرذحأو ،امكنم دحأل ةروع ال امهنأل مكتاجوزو مكتويب يف

 جوزلا زجع نإ قالطلا ىلع ربجي نأ هل مكاحلا نأل تاجوزلل تاقفنلا يف
 لثم قلطيل ادحأ مكاحلا لكو دقف ةجحلا هيلع تماقو ةوسكلاو ةقفنلا نع

 للعلاب ىلتبملاو سلفملا امأو 0بناغلاو نونجملاو رفاسملاو دوقفملا ةجوز
 دعب نينعلا كلذكو ةقفنلا نع زجع نإ قالطلا ىلع هسفنب مكاحلا هربجيف
 لجألا لولح دعبف لوخدلا لبق قادصلا ميلست نع زجع يذلاو ليجأتلا

 . قالطلا ىلع هربجي

 يف ايؤر تيأر يتذخل ريبدتلا نسح يف انايب ينطعأ :دمحأل تلق

 لاقف ‘اهليخنو اهتويب مدهو دلبلا يف هؤام لخد يداولا نأك ليللاب يمانم

 نم لواف :لاق ،اهيف امو دلبلا باهذ ىلع لدت اهنإف كايؤر متكا :دمحأ يل
 اوميقي ملو اهلهأل ةاكزلا اولعجي ملف اهناكس هوعباتو اهريمأ لدبو ريغ
 لهأ ةريس اويحأو مهدوهع اوتاخو مهسوفن مهتبجعاف اهلحم يف ةالصلا
 سانلا لاومأ يف مهيدايأ تدتما مهؤارقفو نايغطلاو ملظلاو روجلا

 ىلإ تدمع مهؤاسنو ةبنألا ةلع مهيف ترثك مهنايبصو ىوهلاب مهتنسلأو
 فوقولا نيب هدلبب لحي اميفو هسفن يف ركفي دمحأو 0 انزلاو قاحسلا
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 .هلامو هلهأو هسفن ةمالسل ليحرلا ىلإ هبلق لامف لاقتنالاو

 دصقاو تدرأ ام دازلا نمو تنش ام مهاردلا نم ذخ :هل اولاقف

 لاصخ .سمخ اهيف نعمتجا نهدحأ يف تيأر نإف نادلبلا حالصإ رظنن

 قذاحلا بيبطلا ثلاثلاو ،لماعلا ملاعلا يناثلاو لداعلا ناطلسلا لوألاف

 .ماسجألا ةجاحل قوسلا سماخلاو دجاسملا يف عامتجالا عبارلاو

 امك دلب ىلع هللا هقفو ىتح رظني ىشمو هيبأ لوق ىلإ دلولا لثتماف

 نمثلاب هلام عابف اذكو اذك ضرأ يف يهو اهب هدلاو ربخأو عجرف .هل ليق

 .ريثكلا

 دالبلا باهذ ىلع لدي هنإف دادزي دلبلا يف ملظلا تيار اذإ :لاقو

 لازي ال نكلو حيحص :هل انلق ‘نمؤملا ةنج ةيقتلا نإ ليق نإو ،دابعلاو
 عناطلا ىلع معت هتمحر نأ امك معي ىلوملا بضغو .ايالبلا يف ناسنإلا

 .يصاعلاو

 اإلاومأو اتيب دلبلا نم انل يرتشاو مهاردلا هذه ذخ :هدلول لاق مث

 اهنم ىرتشاو اهناطلس نذأتساو دلبلا ىلإ هدلو دصقف ،اهناطلس نذأتساو

 نم ديرأو ةليع هلو دلاو يعم نإ :هل لاقف ‘ناطلسلا ىلإ عجرو ؤدارأ ام

 نأ هركسع رمأو هل بتكف نامألاو ةمشحلاب كدي طخب ابوتكم هل كدنع

 اودصقو رمخلا اولثتماف مهعاتم مهل اولمحيل لبإلا لهأو هتبحص يف اونوكي
 رشابتف . ناطلسلا نم :7 هدلو هاطعأو . دمحأ راد ىلإ اولصوو

 دوعسلا قافتا رظنا : ؛ راثملا هولأسو . امايأ اهيف اوماقأو 0٠ ريخلاب

 نع ليق 0 ملعلا لهأ ر نم كل ةلالد هذهو 0 لزانملاو رهشلاو مايألا نم
 : ارعش تايبألا هذه ىنعم 0 سابعلا نب هللا دبع
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 الماوك اعبس مايألا نم قوت

 هلخف ديدجلا بوثلل كسبلو

 ىتف اي رادلا ىرش وأ رنب رافحإو

 ةموشم يهف نورشعلاو دحاوو

 اهنإف رودت ال عوبر لكو
 اهنإف امتح تعطتسا ام مهاقوت

 رفسالو اعيب نهيف ذختت الف

 رجشلل سرغلاو ناوسنلل كحونو

 رذحلا رذحلاف ناكسلل كبرقو

 روسلاو نيدلاو بادآلاو ملعلا ىوح

 رشعلا سداسلاو حاص اي مهاقوت

 رثألا يف سمخلاو نورشعلاو عبارو

 رمتسا دق سحن مايألاو رهدلا ىدم
 رذتالو يقبت سيل داع مايأك

 : ارعش مايألا يف يرصبلا نسحلا نع اذهو

 لسرلا متاخ نع يرصبلا نسحلا ىور

 بنتجاف كرومأ يف احجن تنش اذإ

 ارذاحم اقرش نينثألاو تبسىلابف

 تتأ اذإ بونجلا كالسإ كايإو

 الفاعبرألا اهدعب اثالثلا مويو

 بنتجا دحألاو ءارهزلا ةعمجلابو

 لعفلاو لوقلا قداص احيحص اثيدح

 لكشلا ةنيبم امايأو تاهج

 لقعلاو بللا اخأ اي انيح ككولس

 لقعلاو يارلاو بلا اذ اي كسيمخ
 لقنلا يف ءاج اذكه الامش زواجت

 لبسلا يف ةمالسلاب رفظت برغلا نم

 يفو 0 ردبلا ةعاس يف رفسلا ىلإ دمحأ دمعف : ءاربغلا وذ لاق
 ۔ ثيلثت نم سمشلاب لصتُمو . هفرش يف رمقلا لاح ٠0 ايرثلا ةلزنم

 ۔سيدست نم علاطلا بر ىلإ رظنيو . دعسب لصتيو 0 دعس عبارلا بحاصو

 تيب بحاصو 0 ديج ناكم نم دوعسلا هيلإ رظنت 0 داتوألا يف هتيب بحاصو

 عم لاقو 9 ناطلسلا راد لخدو 0 هرفس هل هللا قفوف . دوعسم رفسلا

نيم يل لعجاَو قذبص جَرخُم ينجرخاو قذبص َلخذُم ينلخذاأ بر » : هلوخد



 : ارعش لاقو 0 () اريصت اناطلس ةكنذَل

 بللاو لقعلا اخأ اهيف نلزناف الأ ةدلبب اموي تاداصلا عمتجا اذإ

 بحلا يف ةوافصلا عم ثيدح قدصو ةنوصو حالطصاو موصو ةالص

 هعم اولخدو مهل نذأف ،لوخدلا هونذأتساف ناطلسلا عم اودصق مث

 ديسلا اهيأ :لاقو هبرقب دمحأ سلجف ‘عوضخلاو كولملا ةيحتب هوحفاصو

 كنم لضفب ديراو ،نينمآ كنذإب كدلب يف انلزنو نيبغار كعم اننج مظعملا
 لاقف ،يتبارقو مه نيغلابلا يدالوأ اهب عفنأل يتاكز نع حفصتو وفعت نأ
 لاقف ،ثكدالوأل ةضيرق تلعجو كتاكزب كل تحمس دقو بوتكملا اذه :كلملا

 ءازج هللا كازجو انلاح تلمح كناسحإو كلضف نم اذهو ‘كنم تلبق :دمحأ

 دمحأ بسحو ىدلبلا يف اورقتساو مهلزنم ىلإ هتزرب نع اولوف نينسحملا
 ةاكزلا جرخأف ةضفلا نم هدنع ناك ام عيمجو ةغيصلاو دقنلا نم هتاكز

 يف امهتفرح نوكت نأ امهرمأو ‘هدلوو اديز اهاطعأف رشعلا عبر اهنم
 نع الفغت الف :امهل لاقف ؤةحيرم مهماسجألو ةكرابم يهو ةراجتلا

 رشعلا عبر اهيفف مهرد يتنام تغلب اذإف لوح لك يف ابسحاف امكتراجت
 بجوتو امكل بجت اهنأل هبحاص اهيطعي ةاكزلا هيلع بجي ام دحاو لكو

 رىثعلا اوذخف لوح لك يف امكل يتاكز انأو 0ءارقفلا نم امكتلزنمو امكيلع

 ةبيرق ةينتغم تناك وأ راهنألاو رطقلاب برشت يتلا عورزلاو ليخنلا نم

 ىنطي لام لكو ‘رشعلا فصنف رجزلاب ىقسي يذلاو ،ءاملا ىلع اهقورع
 . لوقلا رثكأ ىلع اهيف ةاكز ال ينطتسملا ابطر اهفرخيو يلاومأ نم

 . نسحلا ريبدتلا نم مالكلا نم ىرج ام اذهو : ءاربغلا وذ لاق

 )١( ءارسإلا ةروس : ٠ .
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 لاومأ هعم الجر نأ انل يكح : ريبدتلا نسح يف ىرخأ ةصق هذهو
 هباحصأ نم دحأ رواشق ضرفلا ةيدأتل ريسملا دارأو جحلا همزلو ةليزج

 لاجرلا هباهت ىتح قيرطلا يف اناوعا هل اونوكيل الاجر ذخاي نأ هدارم
 كرتاو ريصبلا ليلدلا ذخ :هل لاقو كلذ نع هبحاص هاهنف ،ناسرفلاو
 مزال مهنمو رجأتسم مهنم سانأ جحلل هوبحاصو اليلد ذخاف .ريثكلا قلخلا

 مهقيرط نأل ليلدلا مهعنمف حاورلا اودارأف اراهن اوليقو ارايد اوعطقف هيلع
 دعرلا مهنف باحسو رح تقولا كلذ يفو موي ىلإ جاتحي هعطقو يداو يف

 يق هوعطقف ليحرلاب مهرمأف برغملاب عطقناف يداولا ىرجو رطقلا لزنو
 امل هنكلو رطقلا مهيلع لزن يناثلا مويلا يف كلذكو راهنلا يف اولاقو ليللا

 امو اهوربع مهنأ الإ يداو مهيلع لبقم مهقيرط يفو ليحرلاب مهرمأ عفترا
 مهوراوي نأ مهمزلف قيرطلا يف نيلوتقم اموق اودجو مث شاهنم اوفاخ

 ) \ م

 نيب ناطلسلا لعج :لاقف ربخلا نع هولأسف لجر مهيلع ضرع ىتح مايأ

 لمجلا نم لجر حاطف عافترالاب ليلدلا مهرمأف نيرهش لبق نيقيرفلا

 نادلبلا نم عيش يف هوكرتي نأ راشأ نم راشأف ىنميلا هلجر ترسكناو

 تام ناف اهيف هلمحنو (ا)ةيربش هل عنصنل : ليلدلا لاقف ادحأ هب اوكرديو
 هانكرت نإو ىجترملا كاذف حص نإو هباحصأ كاذب انربخأو هتومب انمكح

 هب كرتي يذلا حيحصلا ربخلا دجت الف تام نإو عوجرلاب هتليح امف حصو

 هل اوعنصف نيبيغملا نيدوقفملا نم همكح ريصيف لاومألا هب مسقيو ءاسنلا

 ليلدلا مهرمأف فوخو نتف ربلا يف مهتبقع مث حصو مهعم جحو هولمحو

 مهعلطو رشلا نم هلنا مهملسو رحبلا يف اولصحتو اهوعابف لامجلا عيبب
 . نينمآ نيملاس مهارد ىلإ اوعجر ىتح ةريثك رومأ نم ليلدلا

 . ريرس : ي أ ) ( ١
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 ىلع تمرح يذلا قباسلا ركذلا يف اهانركذ يتلا ةأرملا ةصق كاهو

 يفايفلا تعطقو اهبونذ تكبو اهبر ىلإ تباتو اهراد نم تبرهف :لاق دمحأ
 لداعلا ناطلسلا دلب ىلإ تءاج ىتح راعلاو مالكلا نم ةفاخم رافقلاو

 عمس ىتح دالبلا يف اهربخ عاشو تفرعت سانلابو ترقتساو اهيف تماقأو

 كلمف هتدارإو اهحكنيل ناطلسلا اهبلطف اهقالخأ نسح نم ناطلسلا اهب
 هيلع بضغ نم لك ليق ىتح آريثك اهبحاو اهيلع لخدو اهب مكاحلا

 تدلو مث ،وفعلا دجوف هدنع اهب عفشت هسفن ىلع هنم فاخو ناطلسلا

 تماقأو اهل ناطلسلا بح دازف هلبق نم دلو هعم سيلو اركذ ادلو ناطلسلل

 لوخدب ناطلسلا تنذأتساف دلبلا اولخدو هدلوو دمحأ ربخب تعمس ىتح هعم

 هبرقف اهدلوب ناطلسلا تربخأق افراعتو لخدو اهل نذأق اهعم دمحأ دلو

 نم هوخأ هرزاوف هدلو كلملا ثروو ناطلسلا تام مث ،هدلو لثمك ناطلسلا

 مهيلإ تراشأو دلبلا ناكس دلولا مأ ترضحف ناطلسلا دلو تام مث ؤهمأ

 هل اودقع و اهيأر دلبلا لهأ مهبجعاف دمحا نم يذلا اهدلول نوكي نأ كلملاب

 . ةريسلا مهيف نسحو هوعباتف ةرامإلا

 هنئازخ يف كلملا رخذ دق ةدومحملا هلاصخ ىدحإ نم كربخاسو

 الإ هتلعج ام :كلملا لاقف مهاردلا هكرتب هناوخإ هوبتاعف ناموت ةنامتالث

 لجر كلملا عم لبقأ مث ،نامزلا جئاوحل نيملسملا حالصإو مكتجاحل ارخذ

 يرعلاو عوجلاو طحقلا مهباصأ هموق نأ كلملا ربخأف هموق عم ميظع

 لأسأو انيف لاحلا تلمجأو تنسحأ : هل لاقف ؛ ناموت ةئام كلملا هاطعاف

 ةنام ةيناث هاطعأو همالك هبجعاف مركلا يف كلثم كلسن نم لعجي نأ هللا

 يضفرت نأ كوعدأ ينإ مهللا هعادو عم لاقو كلملا لجرلا عداوف ناموت

 ناك ام عمتجاف ناموت ةنام هقيرط يف هقحلاف .ةعاسب كلملا لبق ايندلا نم
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 اويحاف مهيلإ اهقرفو ةوسكلاو شيعلا هموقل ذخأو لجرلا عم ةنازخلا يف

 مهنطاومل ةمحرلاب مهبر اوعدو مهتاروع اورتسو مهسوفن كلذ نم
 ،تاعارزلاو يشاوملا نم تاكربلا هعم ترثكو ثيغلاب هللا مهمحرف

 ةنامثالث لوح لك يف مهتاكز نم مهيلإ ىدهأ يذلا كلملا ىلإ اولسرأو

 :كلملل اوبتك مث مهدالوأ ىلع هب اوصوأو مهسوفن ىلع هونس دق ناموت
 تدب امهمو هلثم ةنس لك يف كلو هلبقاف هللا قح نم كيلإ انلسرأ ام اذه

 . مالسلا كيلع و نايبلا دارملاف لاجرلاو لاومألا يف ةجاح

 نوصحلا ىلع ةملظلا عداخت نأ كل زوجي : هدلول دمحأ لاق مث

 مهليخن يشختو مهتويب مدهت زئاجف اوعنتما نإو مهيديأ يف اهوضبق يتلا

 نأ ىلع مهتدهاعو كودهاع نإو مهيلع ةجحلا مايق دعب مهجالفأ مكدتو
 . مهبرحت نأ كل زئاجو ،مثإلا كيلع فاخأف مهيلع رداق تنأو مهنع فقت

 مهارد هل نأ هبحاص نم وكشي امهدحأ نالجر كلملا ىلإ البقأ مث

 كيلع ربصأ انأ :همصخل لاق مث ةعاس قحلا هل يذلا مهوتف همصخ ركنف

 ارصم نكت الو ةقرو يف يقح يل بتكاف دعب نم اهيف كرياسأو نينس ثالث
 ضبقو هقح هل بتكف اهنم لحلا يف تنأف ميلستلا نع تزجع نإو اهيلع

 وه مالكلاو هيلع ةلاح اهنأل دمحأ همزلأف هتعاس نم اهيف هاكش مث ةقرولا

 دنع تلصو مث ،لاحلاب اهملسف هلام ميلست نم دب الو هقح ذخأل هنم ةليح

 جوز اهلو لاومأو كلم اهعمو مجعلا ريمأ ةاشلا ةنبا يهو ،ةأرما كلملا

 ةليزج الاومأ ديرأ كدنع تنج : كلملل تلاقف . اهيلإ ريصقتلا هنم حصو

 ،كريغ لجر ينجوزنتي ال نأ يسفنب كدهاعأ ينإو يجوز نم اهب يدتفأل

 تدتفاف اهجوز ىلإ تشمو اهتدارإ لاومألا نم اهاطعأو كلملا اهنع تكسف
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 ةأرملا هذه كل زوجت لاقف هدلاو لأسف اهذخأيل كلملا ىلإ تعجر مث ؤ‘هنم

 .اهديب سيل رمألا نأل لوق ىلع رضي ال دهعلاو سمللاو رظنلا نأل

 يتلا لاومألا هيلإ تعجر مث ةفعاضم افاعضأ هكلم دازو كلملا اهجوزتف

 هلك اهكلمو اهلام ثروو هللا اهافوت ىتح ةأرملا هعم تقبو ‘ءادفلل اهملس

 بسنلا يف ةحيحصلا ةداهشلاب حص الو هريغ دحأ ثراو اهل نكي مل هنأل

 ذخو كلذ مهفاف ءارقفلاو لاملا تيب نم ثاريملاب قحأ ةجوزلاو جوزلاو

 . ماتخ مالسلاو لطابلا نع ضرعأو باوصلاو قحلا قفاوي ام هنم

 : لاق ؟ةمسقلا نع لاملا فقوي فيك دمحأ تلأس :ءاربغلا وذ لاق

 مأ ةيناثلا ةلأسملاو لمح اهنطب يفو ةجوز كرتو لجرلا تام اذإ لثم

 دلو الو دلو الو دج الو بأ كلاهلل نكي ملو لمح اهنطب يف ناك اذإ كلاهلا

 . مألا نم هيخأ نوكي همأ نطب يف يذلا لمحلا نإف دلو

 امأ :لاق ،؟مهتاجوز يف يأرلا فيك بناغلاو دوقفملا نع هتلأسو

 هلام نم يرجيو نينس عبرأ ىلإ مكاحلا خرؤي امدعب هلام فوقومف دوقفملا

 مث نينس عبرأ يضمت ىتح ملحلا اوغلبي مل نيذلا هدالوألو هتاجوزل ةقفنلا

 مث دوقفملا تاجوز قلطي ىتح دوقفملا ءابرقأ نم اليكو مكاحلا لعجي

 هلامف هنطو ىلإ دوقفملا عجرو نجوزت نإو نهثاريمو نهقادص نهيطعي

 دارأ نإو هتاجوز نهف نهدارأ نإ تاجوزلا يف ريخم وهو هيلإ عوجرم

 لثم رهشالاب وا ضيح ثالث ندتعيو نهقلطيو نهدنع نم هذخأ قادصلا

 نورخآلا نهجاوزأ نهودارأ نإف ،ادبا ضيحت ال يتلاو ةسنايلاو ةيبصلا

 . مهل زناجف

 لجؤي هنأ لوق ةريثك ليواقأ هيفو دوقفملا نم مظع اف بناغلا امأو
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 هدالواو تاجوزلل ةقفنلا هلام يف يرجيو ةنس ةئام هلام يف مكاحلا

 اذإف تاجوزلا قلطي اليكو مكاحلا لعجيف هلك لاملا بهذ نإف راغصلا
 هومسقو اريثك لاملا يقب نإو نهجيوزت زاج نهتدع تضقناو نهقلط

 ىلعف ةنسلاو باتكلاب ملعلا لهأ نم رظن ريغب ءاسنلا ندتعاو لهجب ةثرولا

 وهف دحا ضرعت نإو ةبه الو ءارش الو عيب لاومألا كلت يف زوجي ال اذه

 قحلاف فلاخم فلاخ نإو تاجوزلا جيوزت زوجي الو هديب هضبق امل نماض

 تامو ادالوا تلسنو بناغلا ةأرما تجوزت ولو ،هيلع ىلعي سيلو ولعي

 حاكنلاب هوثري مهنإف دالوألا امأو ثاريم الو قادص اهل سيلف جوزلا
 اهثريو اهثري وه كلذكو هترت مألاف دالوألا نم دحأ تام نإو .دسافلا

 ملعلا لهأ فلاخ نمو ‘هثراو وهف بناغلا هثري نمم تام نم لكو ،بنئاغلا

 نمو ‘ىوهلا ةعباتم نم هللاب ذوعاف هعبات نمم لضأو قحلا نع لض دقف
 . ةمذلا اهببسب تكله يتلا ةيمحلا

 ؛ نيريقفلا نيلجرلا ركذب أدتبا ةصقلا هذه يف ببسلا امو : هل تلق

 . ملع الو لاومأ الو ةكرح الو ةوق هل ال . ريقح هؤادتبا عيش لك : لاق

 نم اهيف امو 0 جوربلا نم علاطلا ىلعو 0 ةعاسلا كلت يف دلو امع أشنيو

 لاومألا تبهذق {. هيلع عقو امو ديز ةصق يف رظناف ‘ سوحنلاو دوعسلا
 هلام سأرو . هلام تيب فعض نم هدلوم دنع هببسو .0 هيدي ىلع

 لصتم هبرو . هلام تيب دوعسم هدلوم عم دمحأ ةصق امأو ‘ سوحنم

 اذه يف صوغت تدرأ نإو 0 نيدوعسم زعلاو ملعلا تيب كلذكو { دوعسلاب
 مث { ةفرعملا لهأ لاؤسلا يف ثحابو 0 ةرثؤملا بتكلا نم هبلطاف 0 ملعلا

 . كلوسر ىلع لصو ‘ كدوبعم دمحأو 0 كبولطم دجتل كلقعب سق
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 : نورشعلاو سداسلا ركذلا

 تاراشإلاو ةمعطألا لمع و مركلا ركذ هيف

 : ليخبلا ةفص

 .هب نورخافتيو مركلا نوركاذتي اموق تعمس : ءاربغلا وذ لاق
 ايدانم تعمسف ،نيكاسملاو ءارقفلاو رباكألا معطي ال يذلل مذلاب نوحيفيو

 ضرألا كلم ولو هلام نم هللا قحب لخبي يذلا ليخبلا نإ :مهيداني
 مساب اذه يمس ام ‘تاناويحلا عيمج نم اهناكسو اهلها معطأو ،اهراطقاب

 ام بهذ نم ضرألا ءلمب ىدتفا ولو هبر دنع هعفن الو ،ةماركلاب هلعف ام

 معطي ملو اهيف امو ضرألا ءلم ادبع هللا ىطعأ نإو ،ةرذ لاقثم هنم لبق
 .اجن دقف اهلحم يف هتاكز ذقنو اريسا الو اميتي الو انيكسم الو اريقف

 نأ زوجي الو ،معنلا نم هللا هلوخ لام يف باقع الو لاؤس هيلع سيلو

 نم هنأ كش الف ،ىلاعت هللا ىلإ بشي ملو نعاط هيف نعط نإو ؤاليخب ىًسسي
 .نيكلاهلا

 هتروع دسي امم يستكي نأ ايندلا هذه يف ناسنإلل يغبنيو
 نأ الإ هلهأ ةوهشب لكايو ‘هءاضعأ يوقي ام ماعطلا نم لكايو .همسجو
 .ةمعطألا نسحأ نم لمعيلف ؤدبع وأ فيض هدنع نوكي

 : ءاملا ديربت ةييفيك

 اديدش ادراب ءاملا ريصت نأ تدرأ اذإ ،هديربت ةفص ءاملا يف كاهو

 .ةلمعتسم ريغ وأ ةلمعتسم ةديدج ةيودج وأ ةلحج ذخأت .رحلا دنع

 ةرارح تيوق اذإف سسمشلاب ةريدم امإو ةمناق امإ آسمشلا يف اهلعجتو
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 ةلناموأ ةمئاق سمشلا يف اهلعجي مث .ءاملا اهيف لعجي سمشلا نم ءانإلا

 ادرب دربي هنإف لظلا يف عضوت مث ءاملا نخسي ىتح ‘سمشلاب ةريدم

 ادراب لظيو تقولا كلذ يف هتعانصب ملعي مل يذلا هنم بجعي ابجع اديدش

 .تاعاس ثالث ردقب

 : بطحلاب محللا عم زرألا خبط ةيفيك

 نسحي ىتح ملعمو ميلعت ىلإ جاتحيو .دايأ هلف ماعطلا هلمع امأو

 اوردق نإ محللاو زرألا لاجرلا لمعل نسحأ يذلاو شيعلا ةمدخ يف ريبدتلا

 عضيو ءانإ يف هعضيو محللا ذخأي نأ هلمع ةقيرطو ؛مهنادلب يف هيلع

 رانلا ىلع هلعجي مث محللا ةحولص بهذيل اليلق اعزجو احلمو ءام هيلع

 ةلآب هكرحيو ‘نمسلاو ريزابألا هيلع لعجي مث هجضن لوأ يف نوكي ىتح
 فضأ مث ‘؛هردحإ هلخاد هتيأر اذإف محللا يف نمسلاو ريزابألا لخدت ىتح

 يف ءاملاو زرذلا عض مث ءاملا قرهأو ةرم دعب ةرم هب هلسغاف زرألل ءام

 رانلا هنع ففخف نمسلاو محللا هيف مرا راث اذإف ‘هخبطي يذلا ءاعولا

 هقحل نإ هنأل ؛خبطلا دنع ءانإلا سمي نأ بطحلا رذحا مث .هجضن لوأ دنع

 .هراخب هيلع دريل ءاطغ هيلع عض مث .ءانالا رعق نم قارتحا هقحلي امبرف
 هيلإ فضأو هردحا هؤام سبي اذإف .لفسألاك ىلعألا جضنلا نوكي اذهبو

 نم هل زرألا عاص :نمسلا ةمارك يفو ‘لصبلاو ريزابألاب دشقملا نمسلا

 .كفيض هب مركأ مث نمس

 : رمتلا نم دسجلا ةوقل ماعط لمع ةيفيك

 تدرأ نإو ،هزانكو هداصح عم هعينصت يف دهتجاف .رمتلا امأو

 ،تردق نإ رشقلاو ىونلا هنم جرخأف ادسجلا يف ةوقلل نمسلاب هدصعت

٤٨٩ 



 ةيعوأ يف رانلا ىلع هعض مث .ةعاس فصن ردقب ضعب يف هضعب هكلداو

 هتخل ؛نسحأ ناك .رثكأ ءاملا برشو فج املكو ءاملاب هقساو رقصلا

 اران هتحت لعجاو }ةديصعلا نم ابيرق ريصي ىتح ؤرثكأ نمسلا برشي

 ام ردقب نم ثلث وأ نمس نم عر رمت نم لكل لعجاو ‘بهللا ةفيفخ

 لخدي مل ىتمو ‘انمس هدزف هنمس فشري ىتح كارحمب هكرح مث .جاتحي

 فشري ال ىتح كلذك لازت ال و ؤ‘هيف لخدي هنإف .شءاملاب هنثر نمسلا هيف

 اذإف ۔همامتو هجضن ةمالع وهف .ءاملاب شر ولو هايإ ىقسي يذلا نمسلا

 نمسلا ترظن اذإف نمسلا بوذي ىتح ۔دسجلل ةميظع ةوق هيفف كلذك غلب

 اليلق دربي ىتح .رخآ ءاعو يف هعضو رانلا نع هلزناف .رمتلا نم ىراجتي

 .ناسنإلا هلكايو

 : ةطنحلا زبخ لمع

 هضعب نجعيو نيحط نم ليلقو لخ وأ %کضماح نبل نم ليلق ذخؤي

 ردق هنم لزعيو .زبخيو ةعاس كرتيو نيحطلا هب نجعي مث ؤ‘ضعبب

 هضعبب هضعب ءاملاب ةطنحلا نيحط نجعيف ايناث اربخ تدرأ اذإف ،نيسايك
 هنم كرتاف زبخت نأ تدرأ اذإف ةعاس كرتيو ةلوزعملا ةريمخلا هيف ىقليو

 وأ رهش ىلإ ولو سماخلاو عبارلاو ثلاثلاو يناتلا زبخلل نيسايك ردقب
 .ةمدقتملا ةريسلا اهب راسيو ؛راح ءامب ةرذلا ةريمخ زبخ كلذكو ،رثكأ

 : بطرلا ىولح لمع ةقيرط

 ءامههبشأ امو دبزلا شقو صالخلا لثم بطرلا نم معانلا ذخأت
 اليلق ءاملاب كلديو نيحط ليلق هيلع عضويو ،ىونلاو رشقلا هنم جرخيو

 نمسلا لبقي ال ىتح ءاملاب شري نمسلا لبقي مل ىتمو نمسلاب خبطيو

٤٩٠ 



 .مت دقف ،ءاملاب هشر ولو

 هجو ىلع هدوع ىشحي ىذلا (ا»رزجلا ىولح لمع ةقيرط

 : ضرألا
 ةعرسب هرشق جارخإ نوكي ثيحبو ،جضني ىتح ركسب خبطي

 ءاملاب نوجعم نيحط هيلع عضويو ديلاب سرميو .رشقلا هنم جرخيف

 شري نمسلا لبقي مل ىتمو ‘نمسلاب خبطيو رانلا ىلع عضويو ؤهب كلديو

 .هلمع مت دقف ،ءاملاب شر ولو نمسلا لبقي ال ىتح ءاملاب

 : تالوكأملا نم ىرخأ قابطأ لمعل تافصو

 ‘هلمع يف ةريثك تافص هلف دلبلا يق ادوجوم قيقدلا ناك اذإ امأو

 ليللا لوأ نم ةرشع ردقب قيقدلا نم رّمخي نأ لاجرلل لمعلا ىلوأ نكلو

 عمجي مث ةريمخلا هلمع لوأ يف(") رزاحلا نم ءيش هيلع عضويو

 نم ذخاي موي لك يفف ءادتبالا دعب امأو ،هزبخيو هنجعيو قيقدلاو ةريمخلا
 يف لعجيو زبخلا دارأ اذإ قيقدلا يف هلعجيو .اليلق رومخملا قيقدلا

 هزبخي نأ نسحألاو ،حلملا نع ينغتست ال ةمعطألا رثكأ نأل احلم قيقلا

 هلكاي مث ،رانلاب هقرحأو نيطلا نم عنصي يذلا حفصلا وهو يراوحلا يف

 عيطقت يف دهتجيلف .محللا هب يلحي نأ دارأ نإو ،ةيلحألا نم ءاش امب
 عزجلاو حلملاو ءاملاب محللا خبطي مث رغصا وأ مهردلاك راغص اعطق محللا

 . رقبلاو لبإلا محل امأو 0 ريطلاو منغلا نم ناك اذإ اذه ‘ هجضن لوأ ىلإ

 لوأ ىلإ ريصي ىتح 0 هيفكي ءام هنم جرخيو . هلوأ يف ءام ىلإ جاتحيالف
 )١( ةولحلا اطاطبلا وهو 0 لادنفلا : نوينامعلا هيمسي ام 0 انه رزجلاب دصقي .

 )٢( نبللا .

٤٩١ 



 مث ؛محللا لخادي ىتح نمسلاو ريزابألاو لصبلا هيلع عضوي مث اهجضن

 .زابخالاب هلكأي مث غجضني ىتح اليلق آءام هيلع بكسي

 . حلملاو ريزابألا هيلع عضو . هعطقو محللا ذخ : ىرخأ ةفصو يفو

 فوخ قيقدلاب هعمشو ءاطغ هيلع عض مث . ةيرفص وأ ةمرب يف هعضو

 لخاد ةمربلا لعجا يمح اذإف { رونتلا يف اران دقوأ مث } راخبلا علطي نأ

 ثالث ردقب ءاوشلا ةيلمعك { راخبلا علطي الئل رونتلا عمشو 0 رونتلا

 . ءاملا نود ابيط امحلو اقرم اهيف دجتف ةمربلا علطا مث . اهكرتا تاعاس

 اهيف تلعج نإو 0 ءام ةمربلا يف لعجت الو ‘ هلصأ تاروخبلا نم اذهو

 ام ىلع اهتعمشو 0 امحلو ءامو ازرأ اهلخاد تلعج نإو ‘ نسحف ءام

 . اديج اجضن جضني ىتح ءانإ يف محللا تخبط نإو ‘ نسحف هانركذ

 ضعب يف هضعب لخدي 0 آريودت كارحمب هكرحتو قيقدلا هيلع رذت تلعجو
 هيلع عض مث ‘ رخآ ءانإ يف هعضو رانلا نم هلزناف 0 قيقدلا جضني ىتح

 . نسح اذهف { هب يلحتل انمس

 ، ىونلاو رشقلا نم هتيفصو رمتلا تسرمو 0 قيقدلا تذخأ نإو
 ىتح كارحمب هتدصعو هيلع قيقدلا تررذو ،ءانإ يف رانلا ىلع هتلعجو

 نم تذخأ مث ‘كديب هتكرحو ءام هيلع تبكسو قيقدلا تذخأ نإو

 نيحطلا ءام يف ضيبلا تكرحو نيتضيب عاصلا سدسل تلعجو ضيبلا

 جضن اذإف اليلق ديدحلا جبوط ىلع هنم تلعج مث ؛هلثمك ريصي ىتح
 هيلع تعضو .قيقدلا لمكي ىتح لمعلا تدعأ مث ،ءانإ يف هتلعجو ؤهتعلقا

 . نسح كلذف { اليلق كارحمب هتكرحو ‘لسعصلاو نمسلا

٤٩٢ 



 : كمسلا ريقم لمع ةفص

 ،لخلا ديدم نم نسحأ وهو ‘رانلا ىلع يلغملا رمتلا دبزم ذخؤي

 نإ ءاملاب لضيو كمسلا ذخؤي مث ينيص ةرج يف ىقليو دربيو ىفصي مث
 وأ نملا عبر رادقم ةعطق لك اعطق عطقي اميدق ناك نإ وأ ،اديدج ناك

 مل اذإ تارم ثالث لسغي مث راهن يرثأ رادقم ءاملا يف لظيو ،نملا سدس

 ىقليو قوقدم ريغ نوميللا قروو رتعصلاو نالجلجلا صري مث ،رهن نكي
 ةفوفصم كمسلا عطق هيلع ىقليو ‘ةرجلا يف هتلعج يذلا ديدملا كلذ يف

 نالجلجلا هيلع ىقلي مث .ةرجلا يف يذلا ديدملا ىلع علطي ام رادقمب

 تيفص املكو ،ةرجلا عابرأ ةثالث غلبي ام رادقمب نوميللا قروو رتعصلاو
 ديدملا عضوي مث نوميللا قروو رتعصلاو نالجلجلا يقلأ ةرجلا يف كمسلا

 لب لكالل هنم كذخأ دنع كديب هلانت نأ رذحاو ،كمسلا ةفص رمغي ام ردقب

 .فارغملاب ذخؤي

 : سبايلا فيسكلا ريقم ةفص

 يف ىقليو اضماح الخ هل ذخؤي مث ،دلجلا هنم عزنيو اعطق عطقي
 دعب نالجلجلاو ةفرقلاو حزقلاو لفلفلا هيلع ىقليو ،اهيف عضوي يتلا ةرجلا

 ذخؤيو ،ديلاب ذخألا هيلع رذحيو ،عطقملا فيسكلا يف ىقلي مث ،اهقحس
 .ةفرغملاب ذخؤت لولخلاو تاراشإلا اهلك اذكه .ةفرغملاب

 : ابنألا راشأ لمع ةفص

 مث ،ادقاع سيل الصتم نوكيو اهضعب نع تلفم ال قلف عبرأ قلفي
 ءابنألا نطب يف لعجيو اهضعب يف طلخيو لجبي مث غعزجو حلمب كلدي

٤٩٢ 

  

 



 ةاصح هقوف لعجيو ‘©فصخب ىطغيو ضعب قوف هضعب ريفق يف عضويو

 مث 6هريفقب يراجلا ءاملاب لسغيو جرخي مث .ةليلو اموي كرتي مث .ةليقث

 لفلف ريزابلاب ىشحي كلذ دعب نمو »سمشلا هسبيت ىتح سمشلا يف حوري

 .موثلاو زينوشلا ىوس اعيمج قدي ،موثو زينوشو لدرخو نالجلجو رمحأ

 رمحأ لفلف ةبح ةابنأ لكل ذخؤت مث ،ابنألا نطب يف ىشحيو لخلاب نجعي مث

 نع عّمشيو ديدح الو نمس هلخاد يف سيل ءاعو يف عضويف إموث صفو

 لخلا هالعأ نكي لخلا هيلع لعجي مث رهش فصن ردقب رابغلاو ءاوهلا
 هب يلحي مث ،نامز رهش ردقب هعمشي مث الخ هديزيف هب رمش نإو ،اعفترم

 .ءاوهلا هفشري مل اذإ نينس ميقي اذهف ؤشيعلا يف
:. 

 مهردلاك هعطقو ‘ءاملاب هرهطو ضرألا يف جيضنلا ةوعقلا رزج ذخ

 مث سنيموي اصحلاب هيلع جضراو .احلم هيلع لعجا مث ريفق يف هلعجاو
 هيلع عض مث ءانإلا يف هلعجا سبي اذإف %کسمشلا يف هلعجاو ءاملاب هلسغا

 نإو ،حزقلاو لفنرقلاو ليهلاو ةفرقلاو لفلفلاك ريزابألا عم قذاحلا لخلا

 جاتحيو .ءاوهلا هفشري الئل هعمشو هنكسأو &نسحف بيبزلا هيف تلعج

 لخلا العأ هارت ىتح لخلا نم هذز ‘لخلا سبي نإو ،نامز رهش ىلإ هجضن
 هفشري نأ رذحاو ماعطلا مضهل اذهف ‘شيعلا يف هب يلحو ؛راشذألا نم

 موثلاو حلملاو محللا خبط نإ كلذكو نينسو رهشأ شيعي هنإف ،ءاوهلا
 شيعي هنإف .رابغلاو ءاوهلا هفشري ملو .ءانإلا يف هتنكسا اذاف ۔حزقلاو

 .ةدم

 .ءاعولا يف نكسيو ‘هقورعو سبايلا هرشق لازيف :لصبلا امأو

٤٩٤ 



 مث ،هولعي ام ردقب رذبلا نع ةقرخب الولصم يموللا ءام هيلع بكسي مث
 .ماعطلل ءالح تاراشإلا هذهو ،ديزأ وأ ةنس شيعي اذهو ،ءاوهلا نع عمشي

 دمحمل يناثلا تيبلاو ؛ لوألا تيبلا ينالهبلا سيمخ لاق اممو

 : ةمعطألا حدم يف 0 يئاسيعلا

 ايلق ,دعن يتمو زراب يل نم

 نأو لالجلا يذ نم ىضرلاب هل وعدأ

 انلزيبخلاف اذه رصت نإو

 ةفغرأو يهدف كولد نحص وأ

 هعينص ىوزن نمو جولبلا نم
 اعنتقمو ادس مكلذ يف نإف

 هتدهج ذعب هيلع حانجالو

 الكأ هتمقلا نإ كيهوي سيلف

 نإ هدنع ىسومل سيلو معن

 هرداوب ىشخت ادبأ الو الك

 : دعاج نب رصان خيشلا لاقو

 انتقو بلاغل زبخ انتشيعم

 ىقتلاو مسجلا ةحص عم تلصح ناف

 ايل كاذ لك ىندُي نْمتس نمو

 ايشخ ام لك نيم انمآ شيعي

 ايلع دق حاص جاجد محلو فاك

 اينه ابيط انيخس اذ نوكي

 ايرش دق رانيدلاب كاذ نكي ملو
 ايستكم لظ دق ىوطلا بوثب نمل

 ايضر هفورعم نم نم ام هنمو

 ايدتعم ءاج نإ هرمع وبأ اموي

 ايستمم ءاج وأ احبطصم ءاج
 ايني مل نيرصقلاب ًبأدي لظ ول

 عشاقو حلمو نوميلو ءامو

 )١) عناق وه يذلل اذبح ايف

 : ريسي فالتخلب نايعذل ١ ةفحت : يف نيتيبلا نيذه يملاسلا مامإلا ىور ( ١)

 عشاقو حلمو نوميلو ءامو
 عقق وه نمل اذه اذبح ايف ىقتلاو سفنلا ةحص عم تلصح ناف



 : بيرغلا عم كلملا ةصق

 كلم نع لجر ينثدحو . هاجلل ال هلل اهلعجي فيضلا ةماركل ةينلاو
 ىلإ لوخدلا ىلع نوعيطتسي ال ءارقفلاو 0 مركلا باحصأ قالخأب قلخت

 نم نذإب الإ دحأ لخدي الف ‘ سارخو لافقأ اهيلع باوبألا نأل ؛ هنصح
 ،ءارعلاو عوجلا يفف ءارقفلا امأو .رمألا لهأ لوخدلا اذهب اوصخو ،كلملا

 تلزن مث ،بيرغلا نع كلملا غلبي ملف كلملا نع لأسو بيرغ لجر ءاجف
 هحفاصو بيرغلا هدنع ءاجف ةربقملا ىلإ جرخف شهلهاب ةبيصم كلملا ىلع

 نإو ،لاؤس نود سانلا يطعي ميركلا :لاقو كلملا دي ضبقو ‘هازعو

 هتوسك هتعاس نم كلملا هيلع علخف .ةبلاطملا دعب رخؤي الف هولأس

 لزنم يأ نعو هراد نع هلأس مث ،هل احالسو ةوسك كلملا ربدو هحالسو

 ةنامب يناثلا مويلا يف كلملا هيلإ بدن مث ‘كلذب هربخأف دلبلا يف لزان

 هل يتأي يذلا لجرلل بيرغلا لاقف ‘كلذك ثلاثلا مويلا يفو ©فرح

 ىلع مهل ةردق الف ءارقفلا امأو رفاس بيرغلا نإ :كلملل لق :فورحلاب

 يف اماقم كلملا بصنف ‘بيرغلا لوقب كلملا لجرلا ربخاف ،كيلإ لوصولا

 { ءارقفلا ةجاحل ماقملا يف لزني موي لك ةداع هسفنل لعجو ءارقفلل ةيربلا

 هالوم لأسيو 0 مهجناوح يضقيو 0 حابصلاب مهندتبيو ءارقفلا يزك هيزو
 يماعلا ىلع بجي نكلو 0 ملاظملا لهأك ال مراكملا لهأ عبط اذهف 0 لوبقلا

 رمألابو { ملاسلا ميركلا وه هنامز يف نوكي ىتح 0 ملاعلا لاسي نأ

 . مئاق ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

٤٩٦ 



 الإ ج : .:ل   

 : باتك نم لوألا ءزجلا

 "" بوركلا ءاد نم بولقلا ءافش "

 .يناثلا ءزجلا - ىلاعت هللا ءاش نإ - ةيليو

 : نورشعلاو عباسلا ركذلاب أدبيو

 نم هل امو 0 ناسنإلا قلخ ءادتبا يف
 قازرذلا ركذ هيفو 0 ثاريملاو ماكحألا

 تادامجلاو تاناويحلا يق تاكربلاو

٤٩٧



  

 سرهفلا
 عوضوملا

 يربعلا هللا دبع نب ديعس روتكدلل باتكلاو فلؤملا نع ةيفيرعت ةذبن

 يربعلا دشار نب سيمخ خيشلا ةمجرت : الوا ه

 هبقلو هبسن -

 هدلوم ۔

 هتأشن ۔

 ةيعامتجإلا هتايح -
 هخويشو هتالحر _

 يصورخلا دعاج نب رصان خيشلاب هتلص -

 هتدابع _

 هتافو _-

 هيلع ءامللا ءانث _

 '' بوركلا ءاد نم بولقلا ءافش "ا : باتكلاب فيرعتلا : ايناث ه

 باتكلا اياضق ۔
 باتكلا فيلأت نم فدهلا ۔

 فيلأتلا يف هتقيرط -

 فيلأتلا يف هبولسأ -
 تاعوضوملا سرهف -

 اهوفقي مث عرشلا نم لئاسم هيفو 0 باتكلا ادتبم يف : لوألا ركذلا ه

 نم هيفو 0 كلفلا يف ةلاسم هدعب نمو 0 بولقلا يلسي امم مالك

 ٥ حورجللو حورقللو ريساوبلل ءاودو 0 نيلجرلا قاقتشال بطلا

 ةلعلو دودلا لتقلو قالسلاو برجلاو ةكحللو ةدعقملا جورخلو

 . مانملا ايؤرل لئاسم ثالث هيفو 0 ردصلا

٤٩٨ 
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 عوضوملا

 باتكلا فيلأت ببس -

 هريغ و نيلجرلاو نيديلا ققشت ءاود بطلا يف -
 هقفلا يف لناسم -

 وأ يبص وهو اهب انز يتلاب جاوزلا زوجي له : ةيعرش ةلأسم -
 ؟ كرشم

 ايؤرلا يف -
 ثحلا يفو . نيملعتملاو ءاملعلا لئاضفو 0 ملعلا يف : يناثلا ركذلا ه

 ةءارقلل هجاتحي امبو 0 ظفحلل بطلا نم لناسم هيفو 0 هبلط ىلع

 . كلفلا نم ميلعتلا رايتخال ةلأسمو . ةباتكلاو

 . ملعتملا بادآو ءاملعلاو ملعلا لضف -

 ظفحلا ىلع نيعي ام -

 قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلا ةمدخلو لقعلا يف : ثلاثلا ركذلا

 مهدضب مهعفدو ىوهلاو ايندلاو سيلبإ ءادعألا ركذو ‘ سمللاو

 ىوقتلاو دهزلاو لقعلاب

 حورلاو مسجلل هتيمهأو لقعلا يف

 يحولا لوزن يعدي نمل درلا يف رصان خيشلا باوج : عبارلا ركذلا هي

 ىلعألا يلعلا نم نآرقب هيلإ يتأيو هيلع
 ٥ نيدلاولا قح هيفو 0 ناسنإلا قلخ ءادتبا يف : سماخلا ركذلا &

 بادآ يفو } كلذ نم بحتسي امو 0 جيوزتلا بلطل ثحلا يف هيفو
 ةباتكلا يفو 0 تايوقملل لكألاو ناهدألا نم هيفو . عماجملا

 بادآو ، تنعلا نع ءاسنلاو لاجرلل لمعلا زوجي اميفو ، ةبحملل

 ربصلاو نيجوزلا

 ناسنإلا قلخ ءادتبا يف ۔
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 عوضوملا

 نيدلاولا قح ۔

 جاوزلا ىلع ثحلا -

 ةجوزلا رايتخا ريياعم -
 عامجلا بادآ

 ةبحملا ىلع نيعت يتلا بابسألا ذاختا ۔

 نيجوزلا بادآ

 . هركلاو ضغبلا نم بلقلا ىلع لخدي ام ركذ : سداسلا ركذلا ه
 مزلي ام هيفو 0 همأ نطب يف نينجلا نيوكتو 0 ىثنألا ليضفت هيفو
 ، ضورفلا نم اهنع طقسي ام ركذ هيفو . داقتعالا نم ةأرملا
 توبث يفو 0 عامجلا قيطت يتلا ةيبصلاو نهتاوهش ركذ هيفو
 كيرحتل ةيودألا ركذ هيفو .اهيلعو اهل بجي امو اهريغ
 ةحلاصلا ةأرملا لنالد هيفو ‘ قحسلاو ةقاحسلا ركذو } نهتاوهش

 لوسرلا لوق نم ةأرملا ىلع بجي امبو 0 عامجلا دنع هلمعي امو

 هيفو 0 نهناودو نهنادو نهراذقأ ركذ هيفو . ةباحصلاو ()

 راردإ ركذ هيفو ‘ كلذ ءاودو ‘ لمحت ال يتلاو ‘ لمحلا ركذ
 بحتسي ام هرخآو . هتابثإو نينجلا طقسل هيفو . هعطقو ضيحلا
 جوزلا قح يف بادألا نم اهل

 هركلاو ضغبلا نم بلقلا ىلع لخدي ام -

 همأ نطب يف نينجلا قلخ ءادتبا

 داقتعالا نم ةأرملا مزلي ام -

 ءاسنلا تاوهش يف ليق ام -

 تاوهشلا كرحي ام ۔

 ةحلاصلا ةأرملا تافص ۔

 جوزلا ةرشاعم بادآ

   كلذ ءاودو ةأرملا نم هركي ام -
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 ةحفصلا عوضوملا

 ١٢٠ لمحت ال يتلا ةارملا اهب جلاعت يتلا ةيودألا -
 ١٢١ هعطقو ضيحلا راردإو نينجلا طاقسإل اهب جلاعي يتلا ةيودألا -

 ٢٢ ١ جوزلا قوقحو ضيحلا ماكحأ ۔

 ١٣١ ] 0 راصتحالاو ناقتحالا ركذ يف نادبألا ملع يف هلوا : عباسلا ركذلا
 يفو 0 ناعجشلا ثيداحأ نم هيفو 0 ماسجألا حلصي امم لئالدو
 يلع نب رماع خيشلا لوق نم ةديصقو . نيحلاصلا قالخا ةفص
 نم ءاملعلا لوق نم تدروأو . اهيف ركذب حالصلا نم هوجري امل
 ةعمجلا ةالص هيفو رعشلا يف روكذملا يناعم ىلع رثالا

 ىلع دحلا هنع اردي امو . ءاسنلاو باودلا حكانو ءادهشلاو

 نم نيملسملا حدم هيفو 0 داهجلاو لقعلا يف ركذو . هوركملا

 (هللا همحر) بوبحم نب دمحم خيشلا لوق
 ١٣١ راصتحالاو ناقتحالا ءاود ۔

 ١٣٤ مسجلا حالصإ ىلع نيعي ام -
 ٣٥ ١ نيحلاصلاو ناعجشلا تافص -

 ١٣٨١ | اهيلع قيلعتو يدابعلا يلع نب رماع خيشلل رغاصألا ةفحت ةديصق -

 ٤٧ ١ تايانجلاو ءادهشلاو ةعمجلا ةالص يف ماكحألا ضعب -

 ١٤٩ ءالقعلا ةلزنمو لقعلا فرش ۔

 ٤ ١ بوبحم نب دمحم خيشلل تومرضح يف نيملسملا حدم -

 ٦ ١ دئاكمو ، نسحلا كولسلاو 0 نزحلاو حرفلا يف : نماثلا ركذلا

 عداخلا عجول ءاودو ماظعلا رسكل ةيودألا نم ءيشو 0 ءاسنلا

 حردلو ت نينذألا ممصل ءاودو 0 نيعلاو نذألا نيب قرع يذلا

 ء ةثللا عجولو 0 مفلا يف رانلا قرحلو 0 نيعلا يف ءاملا

 يوقت امم ةيودأو 0 نانسلا عجول ةيودأو . مفلا تاروخبو

 ٠ ءاسنلا ةقفنو ‘ ناسنإلا نمسي اممو ‘ توصلا نسحلو ‘بلقلا

 يوقت يتلا ةيودأو 0 كلذل ماكحأو ٥ لمحلا حرطل ءاودلا برشلو

 مامت عم . هحرط ىلع نيعي اممو . محرلا قييضتلو . ةءابلا
   اهلعب تعقاو يتلا ةأرملا ةصق

  

  

  

  

  

  

  



  

 عوضوملا

 نسحلا كولسلاو نزحلاو حرفلا -

 ءاسنلا دئاكم

 رسكلا ءاود ۔

 عداخلا عجول ءاود ۔

 نيعلا يف ءاملا حردل ءاود -

 نانسألاو ةثللاو مفلا ضارمأل ةيودأ ۔

 نمستو بلقلا يوقت يتلا ةيودألا -

 ءاسنلا ةقفن يف ۔

 لمحلا حرطل ةيودأو ضاهجإلا ةبوقع _-

 سنجلا يوقت يتلا ةيودألا -

 رابخأ نم ءيشو ءالهجلا رابخأ نم ءيش هيف : عساتلا ركذلا ه

 برضللو حارجلل ةيودألا نم ءيشو ءالقعلا

 ءالهجلا رابخأ نم ۔-

 ءالقعلا رابخأ نم ۔

 . ايندلا بح هركسأ يذلا تنعتملا ملاعلا ركذ هيف : رشاعلا ركذلا ة

 يبا نب رصان ملاعلا خيشلا اولأس دق ىراصنلل لئاسم عبس هيفو

 مهلك نامع لها نع : ىلوألا ةلاسملا . اهيف مهباجاف ناهبن
 . ةوهقلا نع ةثلاثلاو . دولوملا يف ةيناثلاو . ؟ ال مأ نويضابا

 ةسداسلاو 0 نيدلا يف ةسماخلاو 0 انبراقت يتلا قرفلا ةعبارلاو

 ٨ () يبنلا ىلع ةالصلا نع ةعباسلاو ‘ تورامو توراه نع

 يفو . ةالصلل مميتلاو ءوضولا يفو 3 دوقفملاو بناغلا يفو

 نعاط ركذ يفو . مكحلا يفو ‘ اهغولب ةفرعمو ةيبصلا قالط
 تاباوجو 0 ناهبن يبأ خيشلا ةلاسر هيفو { هيلع درلاو ةباحصلا
   نيملسملا نم
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 عوضوملا

 ايندلا بح هركسأ يذلا تنعتملا ملاعلا -

 ناهبن يبأ نب رصان خيشلا اهنع لنس يتلا لئاسملا ۔
 ؟ ةيضابالا بهذم ىلع مهلك نامع لهأ له : ىلوألا ةلاسملا ۔

 دولوملا ماكحأ يف : ةيناثلا ةلاسملا -

 ةوهقلا برش مكح : ةثلاثلا ةلأسملا -

 ةيضابالا ىلإ برقألا بهاذملا : ةعبارلا ةلأسملا -

 اهيف فالخلا عقو يتلا ةيركفلا لناسملا : ةسماخلا ةلأسملا -

 بلاط يبأ نب يلع نع ةمكحملا جورخ نايب يف لصف _
 ةمكحملا جاجتحا يف نايب -

 ضابأ نب هللا دبع ىلإ يضابألا بهذملا بسن يف نايب -
 ةعيشلاو ةيضابألا نيب ةيفالخلا لئاسملا -

 رومألا هذه يف ةعيشلاو نحن انفالتخا يف نايب -

 ةلزتعملاو ةيضابذلا نيب ةيفالخلا لئاسملا -

 يدجنلا باهولا دبع نب دمحم بهذم -

 تورامو توراه ةلأسم : ةسداسلا ةلاسملا -

 (خ;ة ) لوسرلا ىلع ةالصلا ىنعم : ةعباسلا ةلأسملا ۔

 دوقفملاو بناغلا نيب قرفلا ۔

 دجاسملاو ةالصلاو ةراهطلا يف ةيهقف لناسم -

 ةيبصلا ماكحأ يف -

 نيملسملا ىلع قرفلا دشأ يف دعاج خيشلا ةلاسر -

 خناشملا نم هريغو فلؤملا ىلإ ءاملعلا نم لئاسر -

 هيفو . رفسلل ةديعسلا رمقلا لزانم ركذ هلوأ : رشع يداحلا ركذلا ه
 يفو . راهنألاو رابآلا ءام نم هذخأ زوجي ام هيفو . ظفحلل ءاود

 ركذ هيفو 0 جورفلاو ءامدلا يف هيفو 0 ةدشلا عم ةالصلاو مميتلا

 ماذجلا ةلع هيفو . مهؤاودو مهللع ببسو هابلا فيعضو نينعلا

     اهنم هللا انراجأ اهمسوو اهؤاودو

  

  

  



  

 رفسلل ةديعسلا رمقلا لزانم ۔

 ظفحلل ءاود ةفصو -

 راهنألاو رابآلا هايم نم هذخأ زوجي ام -

 ةفلألا بادآو ةالصلاو مميتلا ماكحا ضعب ۔

 جورفلاو تايدلاو ءامدلا يف لناسم -

 مه ؤاودو مهللع ببسو هابلا فيعضو نينعلا -

 هؤاودو هببسو ماذجلا ءاد -

 ٥ مارحلاو لالحلا ركذ يف يناثلاو خيبوت هلوأ : رشع يناثلا ركذلا ه

 بيطلا نم نيعي امم هيفو 0 مايقلا بيغ رتو مايصلا ضقني اميفو
 لئالد هيفو 0 مارحلا نع سفنلا ةوهش فافكو ماسجألا الص ىلع

 غولبل لنالد هيفو ‘ ردقلا ةليل يفو 0 حاكنلا بلط نمل كلفلا نم

 نيعلا روحلاو اهيف امو ةنجلا ركذب هرخآو . دارملا

 سفنلا خيبوت -

 مايصلا ماكحأ ۔

 جاوزلا بلط نمل كلفلا نم لئالد -

 ضارمألاو ماروألا ضعب ةجلاعم ةيفيك ۔

 اهتامالعو ردقلا ةليل -
 دارملا غولبل لنالد

 روحلا نم اهيف امو ةنجلا فصو -

 يفو ةلجعلا نع رذحلاو رغصألا عزفلا يف : رشع ثلاثلا ركذلا ه

 اهيف امو رانلاو توملا ركذ هيفو { ربكألا عزفلاو رجزلاو ظعولا
 اهنم هللا انذاعأ

   رومألا يف ةلجعلا نم رذحلاو رغصألا عزفلا -
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 عوضوملا

 ربكألا عزفلا نم رجزو ظعو -
 ريسفت هيفو & برشلاو لكألا يف بدألا ركذ : رشع عبارلا ركذلا ه

 ٥ حاورألا تاوذ نم لقعي ال نم نيبو سنإلا نيب ةلثامم ةيآ
 ةقرسلاو ةعدخلا يف تاياكح عبسو

 ةيآ ريسفتو برشلاو لكألا بادآ -
 ةفداه تاياكح ۔

 نم يفو جحلا بلط ىلع ثحلا يف هلوأ : رشع سماخلا ركذلا
 هخبو نمل باجاف ءاربغلا يذل خيبوت هيفو ، همزلي ال نمو همزل
 هيفو . بطلاو عرشلا لئاسم نم ةيواح ةصق هيفو 0 كلذ يف
 لئاضف هيفو . مهعم برقتملل كولملا نم ضعب ةريس نسح ةصق
 هيفو . عرضتو ءاعد هيفو 0 باوثلا نم جاحلل لعج امو جحلا
 يف لاثمألا نم اهل امو نيحلاصلا امهتنباو ةأرملاو لجرلا ةصق

 لاملاو لاحلا ةمالسل لالحلا بلط
 هماكحا ضعبو جحلا ىلع ثحلا -

 ءارمألاو كولملا عم ةريسلا نسح -

 ريغو ىفغبف كلملا بلط يذلا لجرلا ركذ هيف : رشع سداسلا ركذلا ه
 نيب ميكحتلاو كولملا رمأ ريبدتل ةصق هيفو ‘ هنع هللا هعزنو

 ءارزولا لوخد رابتعاو ءارمألا عنادخل ةصق هيفو . نيمصخلا

 . هعوقو لبق رمذلا يف ملكت يذلا ةصق هيفو . ةنوخلاو ءانمألا

 ايؤرلا ريسافت نم هيفو
 يفو لطلا نايب هيفو ‘ امومع بطلا يف هلوأ : رشع عباسلا ركذلا ه

 علقو ديدحلا عطق هيفو . ةروتسملاو ةروهشملا ةيودألا عنابط

 . ريبانزلاو لمنلاو رافلا هنم برهي اممو 0 بايثلا نم تاعوبطلا
 جيوزتلا يف عرشلا نم لئاسم هيفو 0 دادملا لمع ركذ هيفو
 ريغو ةداجلا زئاجلا قيرطلا مكح يفو درلاو قالطلاو لوخدلاو
 يف ةلأسمو ابايغأ وأ اماتيأ ةثرولا ناك اذإ ةيصولا يفو ةداجلا

   ةالصلا

 ةحفصلا
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 عوضوملا

 بطلا يف _
 اهؤاودو للعلا ضعب ءامسأ -

 ةيصولاو قالطلاو جاوزلا يف لئاسم _
 ةالصلا ماكحأ ضعب -

 بطلا يف لئاسمو رابخأ اهوشح تالاؤس هيف : رشع نماثلا ركذلا ه
 نامزلا يف ىرج اميف ماكحألاو نايدألا يفو ، كوشلا جارخإلو
 خيشلا رصع يف كلذو 0 نادلبلاو حويسلا يف نامأو نتق نم

 نامع ءاحصف نم مظنلاو رثنلاب هركذ يفو . نارهز نب نسحم
 هقفلاو بطلا يف لناسم -

 (بصخلا) سرلا ةيقاس قش يف نسحم خيشلا ةريس ركذ

 هنع هعافدو

 يف ءاربغلا يذ بحاص ىلع ىرج ام ركذ هيف : رشع عساتلا ركذلا هي

 اهوركذ دقو 0 هدالوا تابيصم نم نزحلا نم هب لزن امو 0 هنامز
 مظنلاب خايشالا
 ةيعامتجإلا هتلاح نايب -
 ءارمحلا دلب فصو يف ارعش ليق ام -

 ارعش اهيف ليق امو ةافسملا ةدلب تازيم ۔

 هدالوأل ءاثر ءارعشلا هلاق ام -

 ريكذتو ظعوو هللا ىلإ عرضت -

 مهلزانم طاطحناو . رمألا لهأ ريبدت فعض يف : نورشعلا ركذلا ه

 مهيلع ءالبلا لوزنب ىلفسلا ةجردلا ىلإ ايلعلا

 رابآلا رفحل كلفلا نم ليلد هيف : نورشعلاو يداحلا ركذلا
 رابخألا نم هلثامي هيفو 0 ناينبلا لمع ءادتبالو .راهنألاو
 نع رابخا هيفو . رحبلاو ربلا يف رفسلاو رضحلا يف لئاسملاو
 8 رجزلاو ظعولا يف هرخآو 0 لاومألاو ءارمألاو ءاسنلاب ىلتبملا
 | لئاوألا نع كلذ يف ءاج امو

   راهنألاو رابآلا رفح دنع كلفلا ملعب لالدتسالا -
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 عوضومل ١

 ةفصو خيبوتلاو رجزلاو ظعاوملا يف : نورشعلاو يناثلا ركذلا ه
 دهزلا ءادتبا

 ةلزنمو . بسنلا ةداهش ةماقإ ركذ هيف : نورشعلاو ثلاثلا ركذلا ه
 لئاسملا نم هيلع ىرج امو هنامز يف هباصأو همزل امو ريقفلا
 اطخلاب هلعاف مزلي ام اهرثكأ

 جوزتملاو 0 ملعتملاو ملاعلا ركذ هيف : نورشعلاو عبارلا ركذلا ه
 نايدألا يف ةيعرشلا لئاسملا نم صصقو ‘ جوزتم سيل يذلاو
 جيردتلاو ناوخإلا ةحيصن هيف : نورشعلاو سماخلا ركذلا

 لئالدو 0} ءاملعلا فعضو 4 ةلبقلا لهأ قرف صيخرتو .ةبراقملل

 ةريس ناسحإ نم هيفو ‘ رفسلاو رضحلا يف ريبدتلا نسحل
 ثاريملا يف ناتلأسمو ،ءاسنلا يف لئاسملا نم ءيشو .كولملا
 تاجوزلاو مهلام يف مكحلاو بناغلاو دوقفملا يفو

 ةمعطألا لمعو مركلا ركذ هيف : نورشعلاو سداسلا ركذلا

 تاراشإلاو
 ليخبلا ةفص ۔
 ءاملا ديربت ةيفيك -

 بطحلاب محللا عم زرألا خبط ةيفيك ۔

 رمتلا نم دسجلا ةوقل ماعط لمع ةيفيك -

 ةطنحلا زبخ لمع ۔

 بطرلا ىولح لمع ةفص -

 ضرألا هجو ىلع هدوع يشحي يذلا رزجلا ىولح لمع ةقيرط -

 تالوكاملا نم ىرخأ قابطأ لمعل تافصو ۔

 ىرخأ ةفصو يفو -
 كمسلا ريقم لمع ةفص ۔

   سبايلا فيسكلا ريقم ةفص ۔-

٤٦٦ 

٤٧١٦ 

٤٨٨ 

٤٨٨ 

٤٨٨ 

٤٨٩ 

٤٨٩ 

٩ ٤ . 

٩ ٤ . 

٤٩١ 

٤٩١ 

٩٢ ٤ 

٤٩٣ 

٤٩٢ 

    



  

 عوضوملا

 ابنألا راشأ لمع ةفص ۔

 رزجلا راشأ ةقيرط ۔

 بيرغلا عم كلملا ةصق -

   ١ سرهفلا &
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 هحفصلا

 ٤٩٣
 ٤٩٤
٤٩٩٦ 

٤٩٨ 

  

  
 





  

  




