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 واا
 ) ٧ 7- 7 | ٧ ( مر٧ 7 /

 بورجلا( جنم

 نئرقازيتمننردال نتمم ٠ ةمالقلا حيشلا ف 1 ح 7
 .اتمت للاهمحر .

 نياتلاءزَجلا

 ةيناثلا ةعبطلا
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 ناطلسلا ةلالطب صاخلا راشتسملا بتكم
هيخ اتلا ١ ةينيدلا ن ١ ةشلل







 : نورشعلاو عباسل ا ركذلا

 ۔ثاريملاو ماكحألا نم هل امو 0 ناسنإلا قلخ ءادتبا يف

 تادامجلاو تاناويحلا يف تاكربلاو قازرألا ركذ هيفو

      

 : ناسنإلا قلخ ءادتبا

 . همره ىلإ ناسنإلا قلخ ءادتبا نع يبحاص تلأس : ءاربغلا وذ لاق

 اهل ةفطنلاو 0‘ ةفطن نم هلوأ ناسنإلا نأ ملعا : لاق ؟ كلذ يف ببسلا ام

 . بصع نم هناضعاأ عيمج ةفطنلا كلت يف عمتجيو 0 تابنلاك ةحنار

 اهالعأ يذلا ريطلا ةضيب يف ربتعاف } رعشو محلو مدو ‘ ماظعو قورعو

 ىلع مت 0 مد ىلإ لقتني مث . ءام ةضيبلا يف دجوي ام لوأف 0 ركذلا ريط

 نم جرخي مث ‘ ةحملا نم هؤاذغو ‘ شيرو محلو ماظع ىلع مث قورع
 ضيبأ ءامق لجرلا ةفطن امأو 0 همأو هيبأك ةروصلاو قالخألا لماك ةضيبلا

 ءام مدقت نإف { اهبئارت نم جرخي قيقر رفصأ ءام ةأرملا ءامو ‘ ظيلغ

 . ىثنأب لمحت اهنإف ‘ نيكملا اهرارق ىلإ اهمسج نم ةأرملا

 ءام مدقت نإف . هبلص نم ليقو . ىرسيلا ةضيبلا يف لجرلا ةفطنو

 نم رثكأ هؤام ناك نم ىلع ةهيبشلاو 0 اركذ دلولا ءاج ةأرملا لبق لجرلا

 اهعبصأ لخدت نأ ةأرملا ىلع بجاولاو } هبحاص لبق ىهتشاو 0 نيجوزلا

 . اموي نيعبرأ ةفطنلا تبثتو ‘ سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا لسفل اهلبق يف
 نكلو . ىلاعت هلل ريبدتلا رهشلا اذه يفو 0 ةليقثلا ةسبايلا ةدوربلا اهعبط

 نوكي دلولاف . ادوعسم ايوق لحز ناك نإف ، لحز عبطك عبطلا يف هلعجي



 هتأل ؛ضيحلا مد ةأرملا نم عطقني رهشلا اذه يفو ‘هعبطو هتوق ردق ىلع

 ةرارحلاب ناجزتميف ةقلع ىلع نالقتني مث نيكملا رارقلا يف ناءاملا يقسي

 نايثغلا علطيو ©ناجزتميو ناءاملا انفعيف ،يرتشملا عبط ىلع ةبطرلا

 مث ءاموي نوعبرأ يضمي امدعب اذهو ةأرملا هب محوت يذلا تاروخبلاو

 .مد ةغضم ىلإ لقتني

 ىلع لديو ةسبايلا ةرارحلا يف خيرملا عبطك ثلاثلا رهشلا يفو

 ىتم اهتدعف .ةأرملا نم ةغضملا تطقس نإو &شطبلاو ةعاجشلاو ةوقلا

 اموي نيعبرأ اهعامج نع عنتميف اهجوز امأو ‘تماصو تلص رهطلا تأر

 ةسبايلا ةرارحلاب عبارلا رهشلا يف لقتني مث نيملسملا لوق رثكأ ىلع

 تلزن رهشألا ةعبرألا تمت اذإف ماظعلا ىلإ لقتنيف سمشلا عبطك ةقرحملا

 رعشلا هيف تبنيق ةرهزلا عبطك سماخلا رهشلا يف لقتناو ضحورلا هيف

 مد ةأرملا ءاج نإف .ةدوعسم ةرهزلا تناك اذإ ةنسحلا قالخألاو بصعلاو

 ةالصلا كرتت الف ۔اهدسج يف فعض نم كلذو ضيحب وه سيلف اهلمح يف

 عامجلا لبق لستغت اهنكلو ءاهعامج لجرلل زئاجو مايصلا الو

 كرحتيو محللاب يستكيف سداسلا رهشلا ىلإ لقتني مث ًةضاحتسملاك
 دراطع عبطك هعبط نوكيو ‘ىثنأ وأ ركذ هنأ فرعل طقس ول نأو ناسللا

 رياسي جزامم هنأل »سحنلاو دعسلاو فعضلاو ةوقلاو جوربلا يف لح ثيح
 .ثانالاو روكذلا

 : ىثنأ وأ ركذ هنأ لمحلا ةفرعم ةفص

 نسحيو .اهمحل بلصيو ‘ًاظيلغ ةأرملا نبل نوكيف ركذلا امأف

 ۔نميذخلا بناجلا يف لقثلاب سحتو ؤاهتوهش حصتو .اهنيع ولجتو اهنول



 الوأ ىنميلا لجرلا تكرح تشم اذإو .هتملح رمحتو 0نميذلا يدث مظعيو

 عرسأو فخأ ىنميلا اهنيع نوكتو ‘ىنميلا ديلا ىلع تدمتعا ‘تماق اذإو

 .رهشأ ةعبرأ دعب ىثنألاو رهشأ ةثالث دعب كرحتي ركذلاو ةكرح

 .ركذ وهف يسنملا يف ىنميلا اهلجر تمدقو لماحلا تضهن اذاف

 اهيدث نم ةأرملا تبلح اذإ ليقو ۔ىننأ لمحلاف ىرسيلا اهلجر تمدق نإو

 ءارمح اهيفك قورع تناك وأ تتامف ةلمن قوف تبلح وأ غعكسو ءاملا يف

 ۔ءاملا قوف بيلحلا وأ ‘ءارضخ فكلا قورع تناك اذإ امأو ركذ لمحلاف

 ،ىشنألا ىلع لدت لماحلا يف هتهابلا نيعلاو ۔ىثنأ لمحلاف تمت تمت مل ةلمقلاو

 . ركذلا ىلع لدت لماحلا اهيف ةصناغلا نيعلاو

 : لمحلا تامالع

 .جرفلاو ةرسلا نيب ام عجو لصحيو ‘محرلا قيض ؛لمحلا تامالعو

 .يشغ عامجلا دنع اهل ضرعيو .ركذلاب لماحلا ةصاخ عامجلا هركتو

 عجوو ‘ندبلا لوحنو ،لسكلاو بركلا ضرعيو شرخأتي وا ضيحلا عطقنيو
 ١ ذاف ‘ نيرهش وأ رهش دعب ة دساف ةوهشو . ناقفخو نيعلا ةملظو . سأرلا

 . " ضارعألا هذه تلاز نينجلا مظع

 : لمحلا ماكحأ

 اذإ الثمف عرشلا ماكحأ لمحلا يف لخدت سداسلا رهشلا مامت عمو

 اهب لخد ذم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاجو لبق نم جوز ةأرملل ناك
 سيلو ،قالط الب يناثلا نع جرختو لوألا جوزلل دلولاف ،ينتاثلا جوزلا
 جوز اهعم نكي مل نإو ،نيتنس ىلإ مكحلا يف لوالا اهقحلي دقو ‘قادص اهل

 )١( هضعب عم ثيدحلا مجسنيل تارابعلا ضعب ريخاتو ميدقتب تمق .



 ةأرملا هذه تناك نإو ‘ثاريملا يف همأ ةبصع هماحرأو دلولاف لبق نم

 دلولا جرخو ێاهتدالو دنع لوذلا لجرلا اهقلطم تامو 0 ايعجر قالط ةقلطم

 . اناعل الو اعلخ نكي مل اذإ قلطملا هترت اهنإف ، همدق الإ هلك

 لقأل هب تءاج اذإ قالطلا نم لاح لك ىلع هب قوحلمف دلولا امأو
 امدعب هب تءاج نإ امأو سسمشلا نورق برغت نأ لبق رهشأ ةتس نم

 مل مأ هب يضر يناثلا اهجوزل وهف رهشأ ةتس مامتل سمشلا تبرغ

 يناثلاو ؤ،لوذال وهف رهشأ ةتس نم لقأل دحاو نيدلوب تعضو نإو ،ضري
 لومعملا لوقلا ىلع يناثلا جوزلل ريخألا دلولاف رهشألا ةتس مامت رخآ

 اهب ناكو اهيلع لخدو ودعلا ةأرملا ىبس نإ امأو ،فالتخالا تكرتو شهب

 هتجوز ىلع ردق نإ هنكل ليبس هيف هل سيل جوزلاف ودعلا نم لمح
 مارح نم دلولا اذهو ،اهدلو يف اهراضي الف اهمحر تأربتساو اهذخأو

 دلولا قحلي دسافلا حاكنلا نأل ؛دسافلا حاكنلا لثم وه الو ‘بأ هل سيلو

 .هثريو هيباب

 ىلع لجر عقو اذإ لجرلا نعو ؛بوبحم نب دمحم نع :رثألا نمو

 هتأرما اطي نأ جوزلا عسي لهف ‘تلمحف كلذل ةهراك يهو اهنطوف هتجوز

 نإو ءاهلمح عضت ىتح اهنطو هل لحي ال باوجلاو .هريغ نم لماح يهو

 اميف :ديعس وبأ لاق ؤملعأ هللا :لاق ؟هيلع دسفتأ اهلمح عضت نأ لبق اهنطو

 . ملعأ هللاو } هيلع دسفت ال لاق نَم لاقف ؤبسحأ

 .ايعجر اقالط هتجوز قلط اذإ لجرلاو : ءاربغلا يذ مالك ىلع عجر

 امأو ،هتيب ريغ وأ هتيب يف تناك اذإ اهل ةقفنلا هيلعف لمح اهنطب يف ناكو
لكو .اهل هيلع ةقفن الف لمح اهب نكي ملو هتيب نم جورخلا تراتخا اذإ



 اذإ :رصان خيشلا يأر يفو هنع تجرخ يذلا لجرلا نم ةقفنلا اهل لماح

 هاضرب ناك نإو ،الماح تماد ام اهل ةقفن الف هاضر ريغب هتيب نم تجرخ

 .ميكحلا ركذلا يف ءاج امك ةقفنلا اهلف

 فصن اهلصأ (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع ءاج اميف ةقفنلاو :لاق

 نم اهلو ‘بوبحلا ةيقب نم هتميقف ارب نكي مل نإو موي لكل ربلا نم عاص

 لقأ رمتلا ناك نإو جيوزتلا لبق يه لكأت وأ اهلهأ لكأي امم موي لكل رمتلا

 نمسلاو ءاهلثم هيلإ جاتحي ام رادقمك لحلاو ؤرئاسلا نم هتميقبف كلذ نم
 لدعألا رظن ىلع جيوزتلا لبق يه هلمعتست وأ اهلهأ هلمعتسي امك ءالحلاو

 .هب لاق نم ئطخي الو ‘بتكلا يف ام ديدحت ىلع هبجعي ال ناكو كلذ يف

 نأ ترقأو اهقلط ذم نيتنس نم لقأل دلوب تتأو اهقلط نإ امأو

 .بسنلاو ثاريملا لاطبإل ؛اهلوق لبقي ال انهف ؤاهقلطم نم سيل لمحلا
 هنإف ،نيتنس ىلع جرخي مل ولو ،اهدلو جرخي ام دعب هنم اهصولخو

 اهتداعو اهقلط نإ امأو ،امهدحأ تام نإ هثرتو اهثري كلذكو درلاب اهقحلي

 تامو ،نينسلا نم ةدم تثكمو ،ةيلاوتم ضيح ثالث ضحت ملو ضيحلا
 لاقو ،ةأرملا تتام نإ كلذكو ،ةدعلا يف ةقدصمو هثرت اهنإف لجرلا

 نع اوزجع نإق .ةنيبلا اهنايلوأ ىلعف اهنم صلخت مل اهنإ :لجرلا
 اهنس نوكي نيملسملا لوق رثكأ ىلع اذه يف ةدملاو ،اهثري هنإف ،ةداهشلا

 لوقو }ةنس نيسمخو سمخ لوقو رهشأ ةتالث دتعت مث ،ةنس نيتس

 ةتالت دتعتو ةنس ليقو .رهشأ ةثالث دتعت مث نيتنس لوق هيفو }ةنس نيسمخ
 لمحلا ةبيرل ؛رهشأ ةعست اهتدعف ،ًادبأ مدلا اهيتأي ال يذلا امأو رهشأ

ثالث ضيحلا اهءاج نإ امأو ةلماك ةنس نوكتف .ةدعلل رهشأ ةثالثو



 تافو ‘لسغلا نع تناوت وأ ،ارهط تأرو .ةثلاثلا نم لستغت ملو ‘تارم

 ناوتت مل اذإ امأو ‘ثاريم امهنيب الو اهقلطم اهكردي ال هنإف .ةالصلا تقو
 .لستغت ملو ةالصلا تفت مل ام اهكردي هنإف تمه اهنأ الإ كلسغلا نع

 خيشلا لاق ،لسستغت مل وأ تلسغ :يلع نب رماع لاق ،ثاريملا امهنيبف
 .ةدعلا تضقنا رهطلا تأرو مدلا عطقنا ىتم :رصان

 ةتس نم سيل دلوب تتأ اذإ امأو :لاق :ءاربغلا يذ لوق ىلإ ةدوع

 نم ججحب تتأو ،انز نم هنأ هب رقت ملو ،لبق نم جوز اهل نكي ملو رهشأ
 ةفطن تناك وأ ‘هفرعت ملو دحأ اهيلع مجه .ةمنان وأ ةبوصغم لثم رذعلا

 ىمست الو ،رذعلا اهلف ،كلذ هابشأ وأ ؤاهجرف يف تلخدو رهنلا يف ةحياس

 الو ،نيتنس اهدلو عضرتو سبحت اهنإف ؛ةجحب تات مل اذإ اماو .ةيناز
 لبقي :رصات خيشلا لاق هبحاص انزلاب امهدحأ ربخي نأ نيجوزلل زوجي

 نيبو امهنيب يف امأو ،قالطلا حص نإ ثاريملا امهنيبو شامهضعبل امهلوق
 .ركذ امكف هللا

 الو ،دلو هل نكي ملو حأ تام نإو :ءاربغلا يذ لوق ىلإ ةدوعو

 .لمح اهب ناكو ،جوز اهعمو ،مأ هدنعو كدج الو ،بأ الو ندلو دلو
 ثري هناف ،اهدلو تام ذم رهشأ ةتس نم لقأل هب تدلو نإف .هلام فوقومف

 ىلع هل ثاريم الف رهشأ ةتس نم رثكأل هتدلو نإو هيخأ نم دولوملا
 .لوقلا رثكأ

 .يح وهو رخآ جوز اهلو }همأ كرتو لجر تام اذإ : ىرخأ ةلأسم
 يف دولوملا لخد }تام موي ذم رهشأ ةتس نم لقأل تعضو نإف ‘هكلم يفو
تعضو نإف ،اهنع انناب وأ ةأرملل اقلطم وأ اتيم جوزلا ناك نإف ،ثاريملا



 ولو ،ثاريملا يف دولوملا لخد ؤقلط وأ جوزلا تام موي ذم نيتنسل اهلمح
 اهعم ناك اذإ هنأل ؛كلذ يف نّيب قرفلاو رهشأ ةتس نم رتكأل هب تءاج

 مهفاف ‘ثوروملا اهدلو تام نأ دعب نم تلمح نوكت نأ هلعلو ،شاهجوز

 كرت ىلع دهشأو [ايح لمحلا وبأ ناك ول هنأ :ليق دقو ءاذه يف قرفلا
 يق لخد هوخأ تام ذم نيتنس نم لقأل هتدلو نإف ،يبصلا تام ذم اهنطو

 ركذ هنأ تلاق نإ ةقدصم ريغ ةلباقلاو ،لوقلا اذه لدعب ملعأ هللاو ،ثاريملا

 .اهلوق لوبقم ءاكبلا يف هلالهتسا يف امأو .ةماتلا ةداهشلاب الإ ىننأ وأ

 ىلصي الو لسغ لهتسي مل نإو ‘هيلع ىلصيو لسغي تامو لهتسا نإو

 ثرإلا يف اكراشم ناك وأ ‘هٹري نمم لمح ناكو ‘لجر تام نإو ‘هيلع
 .هتدالو ىلإ رظتنمف ‘مهس يوذ وأ تابصعلا وأ ماحرألا نم

 رمقلل هريبدت نأل ؛شيعي هيف دولوملاف ؛عباسلا رهشلا امأو :ةدوع

 يف رمقلا كلف نارودب ضرفلا رادمو ءايندلا ءامس هلوأ ،ًادوعسم ناك اذإ

 .دعسلاو سحنلا

 عم ماقملا اهل لحي ال ‘هدج وأ هنبا وأ اهجوز يبأب تنز ةأرما نعو

 نلعت نأ اهيلع سيلو ؛هيلع ردقت ءيش لكب يدتفتلو نم برهتلو اهجوز

 ءالبلا نم هيف تعقو امو سهنيبو اهنيب اميف هملعتو ،اهيلع هللا هرتس ام

 امهلوق لبقي ال :رصان خيشلا لاق ،اهاري ال ثيح هنم برهتلف لبقي مل نإف
 وذ لاق ركذ امكف هللا نيبو امهنيب ام يف امأو قالطلا حص نإ }امهضعبل

 بابلا يف نيعبرألاو نماثلا ءزجلا يف اهتدجو ةلأسملا هذهو :ءاربغلا
 .عرشلا نايب باتك نم نيرشعلاو ةثلاثلا ةلاسملا يف نيثالثلاو عباسلا

 دولوم دلو نإف لحز عبط هعبط لمحلا عجريف 0نماثلا رهشلا امأو

١١



 .نوتومي رثكألاف هيف

 ؟ ايكلف دولوملل بسحت فيك

 ىلإ هسأر لعجيف 0ءاوهلا عبط هيف لمحلا عبطف عساتلا رهشلا امأو

 هذه يف هجورخ ىلإ ماركلا ةكئالملا هقوستق ،ءاوهلا ةحنارل همأ جرف

 يف ةلالدلا اهنمف .دولوملا اهيف جرخي يتلا ةعاسلا كلت يفو .ايندلا

 نإو اهلكش ىلعف ،ءيشب ةسوحنم سيل دعس ةعاسلا تناك نإف ،هتروص
 ،دولوملا همسجلف علاطلا جربلا امأو ،اهيلع ةلالدلاف اةسحن ةعاسلا تناك

 ةبيرقلا هتاكرحو هتوخإل ثلاثلا جربلاو ‘هناوعأو هلامل يناثلا جربلاو

 سداسلاو .هتمعنو هدالوأل سماخلاو ،هرومأ ةبقاعو هنابآل عبارلاو

 نماثلاو ‘هئامصخو هناكرشو هناسنل عباسلاو .هتبيهذو هديبعو هضارمأل

 رشاعلاو .هملع و همالحأو هرافسأل عساتلاو ‘هتومو هئامصخو هناسن لامل

 .هناجرو هناقدصأ تيب رشع يداحلاو اهشاعمو هناطلسو هزع تيب

 .هنجسو هنادعأ تيب علاطلا نم رشع يناثلا جربلاو

 كلت نم حالصلاب هل مكحاف جوربلا يف دوعسلا تيأر ثيحف

 كلت نم سحنلاب هل مكحاف جوربلا يف سوحنلا تيار ثيحو ،تويبلا

 هعبطو ؛هيف رمقلل ريبدتلاف دولوم دلو اذإف ،تويبلا يف تلح يتلا بكاوكلا

 دراطع عبطك ةجزامملا عبط ىلإ لقتني مث ،نينس عبرأ ىلإ ةبطرلا ةدوربلا

 ىلإ ةبيبشلا ءام نايرجو ةرهزلا عبط ىلإ لقتني مث \ةنس ةرشع عبرأ ىلإ
 ام هيلع بتكيو ضورفلا همزلت عبطلا اذه لوأ يفف }ةنس نيرشعو نيتنثا
 هعبطو طسوتم بابشلا نس ىلإ لقتني مث ‘تائيسلاو تانسحلا نم هلمعي

 ىلإ خيرملا عبطك هعبط لقتني مث ؤةنس نيعبرأو ىدحإ ىلإ سمشلا عبطك

٢ ١ 



 نامت ىلإ يرتشملا عبطو ةلوهكلا ىلإ لقتني مث ‘ةنس نيسمخو تس

 نيعستو نامث ىلإ ةخوخيشلا يف لحز عبط ىلإ لقتني مث .ةنس نيتسو
 انباسح اذهو .رمقلا ريبدتك لقعلا ةلقو رغصلاو فعضلا ىلإ عجري مث ةنس

 .بكاوكلا ىرغصلا نهنينس ىلع

 : تادامجلاو تاناويحلا ىف ةكربلاو قزرلا ىلع ةلثمأ

 مصتعيو دشرلا قيرط كلسي نم مهنمف سانجأ سانلا نأ ملعا

 :رعاشلا لاق امك ةرخآ هلو انيد هل نوكتو ىقثولا ةورعلاب

 مسقلا نم ليزجلاب اهنم زاح دقف اعبرأ ايندلا يف ءرملا يطعأ اذإ

 ملعلا نم اظح مث مسج ةحصف هدعبو هلإلا ىوقت اهلوأف

 مظنلا يذل تناز ردلاك اهذخف ةشيعمب ىفك دقام اهعبارو

 هلو ايند هل سيل نم مهنمو .ةرخآ هل سيلو ايند هل نم مهنمو

 يف كلقعب ناسنإلا اهيأ رظناف ،ةرخآ الو ايند هل سيل نم مهنمو .ةرخآ

 قازرألاو ڵكشاعمل ثرحلا نم كسفنل نسحأو قفرأ هارت يذلاف ،كبابش

 درمزلاو رهوجلاو بهذلا عمجب عمطلا كلخدي الو اةطوسبمو ةعساو
 ضرذلا نم كسفنل رتخاق ‘لاملا عمجب باونلا كرفي الو ،ساملألاو

 : رعاشلا لوقل عتمساو ‘كنيد حالصإ ىلع هب نيعتست .المع ةعساولا

 ايصاع ناك يذلل الإ راعلا امو ةمذم فوخ تافرحلا كرتت الف

 ايعار ناك هنأ هنع ربخأو العلا وذ لاق دق لبق نم ىعر ىسومف

 ايقاس تولاطو اطايخ سيردإو اذ لبق راجن ناك ايركز اذك

١٢ 



 ايلاعملا اولانو اذه مهضارعأو مهنيد رض ام ءاملا عيبي ناكو

 ايسآل ىسيعو اعاَرز ناك دقف مهلبق مدآو ادادح ذوادو

 .ملعلا بلطي نم سانلا نمف ،قزرلا بلط يف دهتجا : لاق مث

 ةمعنلا هنم دجيف ةعفرلاو زعلا بلطي نم مهنمو ‘هببسب نوكي قزرلاو
 نم مهنمو ‘عنانصلا بلطي نم مهنمو ‘عرزلاو ثرحلا بلطي نم مهنمو

 بلطي نم مهنمو ‘يشاوملا بلطي نم مهنمو .رافسألاو ةراجتلا بلطي
 ؛مارحلاو بعللاو وهللا بلطي نم مهنمو ‘حالصلا دجي هنمف حاكنلا

 . مارحلاو لالحلا يف لخدي يصاعلاو 0 لالحلا يف الإ لخدي ال نمؤملاو

 نم » . هري ريخ وهف ريخلا دوزت نمو 4 هل رش وهف رشلا دوزت نمق

 هتؤث اينلا ثرح ذيرُي ناك نمو هثح يف هل ذزن ةرخآلا ثرح ذيري ناك

 يتلا كتعاس اهنأك كسفن لعجاو . ا') بيصت نم ةرخآلا يف هل اَمَو اهنم
 قلخ عيمجل ةعساو قازرذلاو ،اهيف دلخم كنأك كايند يف ثرحاو .،اهيف تنأ

 يصحن نأ ردقن الو رحبلاو ربلا يف تاناويحلا نم لكأي يذلاب ٧هللا

 لبانس عبس تبنت ةبحلاو ،ريقفلاو ينغلل لالح يه يتلا ةحابملا قازرألا
 ترظنف اريثك اقلخ تيقت ةردسلا رجشلا ةديسو .ةبح ةنام ةلبنس لك يف

 عابلاب اعاب نيسمخ تءاج اهنارودف مدك نم مساق تانب يوط يف ةردس

 يشاوملاو اهيلع نوراملاو ،اهلوح نكس نم لكاي اهترمث نمو حيحصلا

 دلب يف ةزوجو ىاليلق الإ اهقبن نم اولكأي مل مهنأكو }اهتحت تضرع يتلا

 لوغ ةبيسب توب ةرجش نع تعمسو .افلأ نوثالثو سمخ اهترمث رخانملا

 َاريفق رشع ينثا يف الجر رشع انثا اهترمث نم ىنج دعسلا نيع يف
 مدك ةيحان نم ةافسملا دلب نم يليس ةلخنو ؤدحاو موي يف اهكارد ناول

 )١( ىروشلا ةروس : ٢٠ .
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 نورق ددع و 6 اتم نوسمخ هنزو ريفق لك . آريفق رثع انثا اهترمث تءاج

 ناطلس نب برعلب مامإلا نمز انرق نوعبرأو ةسمخو ةنامسمخ زوم قذع
 اهدادج ىلإ اهكارد لوأ نم تفار باصخ ةلخنو ،نيربي نصح ىنب يذلا

 .رهشأ ةعبرأ

 الهب ىمست ابنأ ةرجش ايلعلا دلب يف :لوقي رصان خيشلا تعمسو

 دلبب ة داصرفو > اشرق نوسمخو ةنام دكسم ردنب يف نمتلا نم اهل حص

 اهجاضن مكتحا اذإف ‘باَرخلا نع اهلهأ اهومح شماير ينب لبج نم نيعلا

 روهش اهترمث يف تبثتو مهلك لبجلا نادلبلا لهأ اهنم ىنجو .شاهوقلطأ

 .اشرق نيرشعو سمخب ىنطت تيس رادب ةماذيب و ،امايأو

 باصخ يتلخن ىضطتسا :لوقي يبيصخلا ةعمج نب رورس تعمسو

 لكأ امدعب امهنم دافتسا ،ءآاشرق نيرشعو ةينامثب لمرحلا حاس جلف نم

 .اشرق نيرشعب اهنتامر عيب رخانلا دلب يف نامر ةروقو ،لكأ ام امهنم
 .تعمس ام ىلع اهلثم ةشمشمو

 راجشأل ١ امأو ‘ قلخلل ةتيقملا حابمل ١ رجشلا عطق زوجي الف

 .هلامب ىلوأ لكف ةكولمملا

 هتطعأ ةأرما نأ رجاتلا يلاطهلا ديعس نب نافلخ دلاولا ينثدحو

 لك عابو ةكمس ةرشع سمخ هب ى رتشاف 4 رحبلا رفس دارأ امل اشرق

 يسأر شورقلاب ىرتشا مث &سيرم ردنب يف يسنرفإ ةضف شرقب ةكمس
 نم يفاص اشرق نيعبسب دكسم ردنبب امهعابو ‘لحاوسلا نم نيديبع
 . ةأرملا اهاطعأو شرناسخلا عيمج

 ى رشف ٥ () ةفاظن نم تايدمحم عبس هعم لجر نع : يل ىكح دقو

 )١( ةناتخ : يأ .

٥ ١ 



 عابف }تمنو رقبلا كلت تجتنف ؤانطب نيرشع هل تجتنف . () ةلجع اهب
 لهأ رسيأ نم شاعو 0 ةليزجلا لاومألا نهنم ىرتشاو &ىصحي ال ام اهنم

 هكرتي ال نأ ، عيش نم عستا هقزر ىأر امهم ناسنإ لكل يغبنيف ، هنامز

 . هريغ نود هب صخ دقو

 . ةيرس ةئامعبرأ هعم مجعلل اريمأ نأ : دحاو دعب ادحاو ينثدحو

 نبا هدعب نم هكلم ذخأف ‘ ةنبا نيرشعو ةنامو انبا نينامث كرتو تام مث

 اي اوربتعاف ‘ ىنميلا مهنويع علقو } مهترذك مهعفنت مل هدالوأو } هيخا
 هبحصو هلآ ىلعو . راتخملا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو 0} راصبألا يلوأ

 . راربألا

 )١( ركب ةرقب : يأ .

١٦ 



 : نورشعلاو نماثلا ركذلا
 ىلع ةالصلاو ، ضيرملا ةرايزو 0 ةلزلزل ١ ركذ هيف

 ركذو 0 تاولصلا لوأل تاقوألا ةفرعمو 0 تيملا
 مدقلا ةمالع و 0 اهل لئاضفلا

 : ه ١٢٥٢ رفص رهش ىف عقو لازلزل قيثوت

 انيزح هتيأرف ،بحاصلا ةرايز ىلإ اموي ترس : ءاريبغلا وذ لاق

 ةليل نم رمقلا ةعاس يف ،ءاهنم ضرألا تفجر يتلا ةلزلزلا نم بيئك

 نيسمخو نيتنثا ةنس روهش نم رفص رهش نم فصنلا ةليل يف ءاعبرألا

 ىلع لديف :لاق ،سوقلا جرب يف رمقلاو نازيملا فلأو ةنس يتئامو ةنس

 ةالص تقو ىرخأ ةفجر اهتلت مث ،برعلا رب ىلع رهظت ىراصنلا نأ

 كلذ دعب تبقعو رفص رهش نم ةرشع عست راهن دحألا موي نم رهظلا

 حابصو } رفص نم نيرشعو سمخ تبسلا ةليل يف 0 ديدش ليسو حير

 ترسكت رحبلا يقو 0 ربلا يف مايخلاو سفنألاو لاومألا تبهذ 0 تبسلا

 . نفسلا

 اذإ امأ :لاق دوعسلا ىلع لدت ىتم ةفجرلا نع ينربخأ :هل تلق

 لولا راهنلا فصن الإ ،سسوحنلا ىلع هلابقإ يف لدي هلكف ةفجرلا تعمس

 ىلع لدت اهنإف ،سيمخلا موي نم رخآلا راهنلا فصنو ءاعبرألا موي نم

 ءاعبرذلا ةليل الإ رورسلاو ريخلا ىلع لدي هلك ليللاو ريخلا لابقإ
 هذهف ‘تبسلا ةليل نم رخآلا فصنلاو سيمخلا ةليل نم لوألا فصنلاو

 حصيو عقي يتلاب رهشألا يف ةددحم ةفجرلا نكلو ؤمومهلا لابقإ ىلع لدت

١٧ 



 .رصتخم انباتك اذهو ،رثألا نم هبلطاف %ضرذلا يف

 : ضيرملا ةرايز بادآ نم

 ماقف 8سضيرم هناوخإ دحأ نأب هملعأو لجر يبحاص عم لصو مث

 انرمأف ‘ توملا تاركس يف ضيرمل ١ اندجوف هتبحصو « هسلجم نم

 هنع هللا ففخف ،اهرخآ ىلإ ميكحلا نآرقلاو سي ةروس أرقن نأ بحاصلا

 يربخم نع يرظنم كيفكي لاقف هضرم ةدش نع يبحاص هلأسو “ضرملا
 هيلجر يفو هيلع ىلصو ‘هطنحو هلسفف ،لاوزلا تقو هتعاس نم تامف

 ..رحلا ةدش نم هيلعن

 : ةالصلا ماكحأ

 ۔؟تاعاسلا نم ءيش يف ةيهارك اهيف تيملا ىلع ةالصلاو :هل تلق

 اذإ كلذكو ‘لمكتست ىتح سمشلا نم نرق علط اذإ ةالصلا زوجت ال :لاق

 دبك يف سمشلا تناك اذإ رحلا يفو اهلك برغت ىتح اهنم نرق برغ
 زنئاجف تيملا نفد امأو ،اهيف ةالصلا زوجت ال يتلا تاقوألا هذهف .ءامسلا

 .تاقوذلا لك يف

 لوأف رهظلا ةالص امأ :لاق ۔؟سمخلا تاولصلا دودح امو :هل تلق

 هرخآو ،اهتقو لوأ كلذف ءامسلا دبك نع سمشلا صرق كرفنا امهم اهتقو

 ىلإ البقتسم تنك اذإ ،نينيعلا نيب ام نيبجلا يف صرقلا ناك اذإ اهتقو
 نيعلا ىلع سمشلا صرق عاش اذإ ءاتشلا يفو رحلا نمز يف برفلا

 رخآو .رصعلا ةالص تقو لوأ لخدو رهظلا تقو ىضقنا دقف ،ىرسييلا

 ذم اهتقو لوأف برغملا ةالصو »سمشلا نم نرق برغي نأ ىلإ اهتقو

١٨ 



 بورغ اهتقو رخآو ،ءامسلا دبك دوسيو ءامسلا ريجاحم نم ةرمحلا لوزت

 اهتقو رخآو .ةرخآلا ءاشع ةالص تقو لخدي ذننيحف ،برغملا نم قفشلا

 اهتقو لوأف رجفلا ةالصو ؛رفاسملل ليللا ثلث ىلإ :ليقو ،ليللا فصن ىلإ

 ىتح اهتقو رخآو ‘عفترملاك ال قرشملا يف ضرتعملا ضيبألا طيخ عولط

 لماكتي ىتح فق ةالصلا يف تنأو نرق علط اذإف سسمشلا نم نرق علطي

 .كتالص متأف %سمشلا صرق عولطلا يف

 ايلصو نانثا ناك اذإ :لاق ؟ ةعامجلا ةالص رجأ امو :هل تلق

 ةالص نينامث نعف ةثالث اوناك اذإو ةالص نيعبرأ نع امهتالصف ةعامج

 ةنامتالث نعف ةسمخ اوناك اذإو ةةالص نيتسو ةنام نعف ةعبرأ اوناك اذإو

 اوناك اذإو .ةالص نيعبرأو ةنامتس نعف ةتس اوناك اذإو ةالص نيرشعو

 نيتس نعف ةينامث اوناك اذإو ؤةالص فلأو نيتنامو نينامث نعف ةعبس
 ةنامسمخو ةنامو نيرشع نعف ةعست اوناك اذإو .ةالص نيفلأو ةنامسمخو

 .ةالص فالآ ةرشعو نيتنامو نيعبرأ نعف ةرشع اوناك اذإو ةالص فلأ

 ةعامجلا مامإ امأو ةالصلل رجألا فعض داز }ةعامجلا يف دحأ داز املكف

 ةعامجلا ىلع مدقتي يذلل يغبني نكلو ‘هفلخ ىلص نم عيمج رجاك هرجاف

 مهدعبأو ءامسج مهحصأو مهعروأو ،اناسل مهحصفأو مهملعأ نوكي نأ

 ةءارقلا يف الو ،الهمتم الو الوجع نوكي ال نأو ،اسابل مهلضفأو .ءالخلل
 .ةداع كلذ مهنم ذختا نم الإ ،تقولا ثلث ىلإ هباحصأ رظتنيو الوطم

 .تقولا يثلث ىلإ مامإلا نورظتني ةعامجلاو

 ةعامج حبصلا ةالص ىلص نم : (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا لاقو

 ةجاح تدب اذإ امأو .ةعامجلا ةالصل رضحي ملو ليللا ميقي نأ ريخ

١٩



 بارحملا نع رخأتيو ةالصلل ادحأ اومدقيف فوقولا مهيلع قشو ةعامجلل

 مامإلل زئاجو ‘بارحملا ىلع رضح يذلاب ىلص مامإلا ءاج اذإق ،ةالصلل

 .سمخلا تاولصلل دجسملا يف امناق ناك اذإ ةعامج هدحو يلصي نأ

 .هنيمي ىلع نكيلف ةعامجلا نم دحأ ءاج نإف مامإلا هب رهجي يذلاب رهجيو

 .مامإلا بكنم ايذاحم هدوجس نوكيو مامإلا مدق فارطأب هيمدق فصيو

 اذإ امأو ،ينتاف ام يدؤأو مامإلا ةالصب تكردأ ام يلصأ :هتين يف لوقيو

 لصێلف لغاش مهلغش دق هعم اورضح نيذلاو .ةعامجلل افقاو مامإلا ناك

 نأل ؛نيعلا روحلا رهم ةالصلا راظتنال دجسملا يف فوقولاو

 مث تاولص سمخ ةليلو موي لك يف مهل هللا ضرفو ،ميظع اهلضف ةالصلا

 نسو !ةتس اهنإ :لوقلا رثكأو سضرف اهنإ :ليقو ،رتولا ةالص مهل قحلأ

 .نيتعكر برغملا ةالصلو ‘نيتعكر رهظلا ةالصل ،ننسلا هللا لوسر

 ةالص نسو 0نيتعكر رجفلا ةالص لبقو نيتعكر ةرخآلا ءاشعلا ةالصلو

 دازو %حسمشلا فوسكو .رمقلا فوسخ ةالصو ،نيديعلا ةالصو ،تيملا

 رهش مايقو ،لفاونلاو تاعاطلاو ىحضلا ةالص مهل نوعباتلاو ةباحصلا

 يف ةعامجلا ىلع اوصرح مث .مهبر ةاضرمل مهنم داهتجا كناضمر

 .تيملا ةالصو ىحضلا ةالصو ‘ناضمر رهش مايق يفو .رفسلاو رضحلا
 الف ‘ءاقستسالا ةالصو رمقلا فوسخو ناضمر يف رتولاو ،دايعألاو

 زع) هللاو 8 ناسحإلاو لضفلاب هوقبس نيذلا فلاخي نأ ناسنإلل يغبني
 ناسنإلا ىلعو 0 0©» « ىوقلاو ربلا ىلع اوثواقتَو » : لوقي (لجو

 )١( ةدئاملا ةروس : ٢ .



 لجرلاك نوكي الو باجعإلاو ءايرلل ال هلل اهلعجو ‘ربلا لامعأ يف داهتجالا

 بلقو ،بارسلاك لمع :يدونف باوثلا هنلا ىلع ىنمتيو هلمعب يئاري يذلا
 بعاوكلا يف عمطتو ،بارتلاو لمرلا ددعب بونذو بارخ قيفوتلا نم
 يف تنأو بارش ريغب ناركس تنأ باذك اي تاهيه تاهيه ،بارتألا

 .باذك اي ال ال ،بابحألا ةلمج نم كنأ نظتو ‘بابلا يف كعمسو ‘بارحملا

 .ريصبب رومألا يف تنأ امف ريصقتلاو يناوتلا عم ريصاقملا يف عمطت ال

 دصقيو .ءيشب لغتشي الف ناذألا عمس اذإ ناسنإلل يغبنيو

 لوبلا ةقارإ يف دصقي مث }ةنسح ةوطخ لكب هلف }اطخلا رغصيو دجسملا

 وجنلا نم هتجاح ىضق اذإف هتالص يف ناقتحالا هلغشي نأ فوخ ‘طناغلاو

 هبايث قحلت الئل هرذح ذخأيلو ،نيرهطتملا بحي هللاو ةراهطلا ىلإ دصقي
 نم ناك اذإ ةصاخ ‘هبايت يف ةراهطلا عم ءاملا شر هقحلي وأ ةساجنلا

 الباقم هربد نوكيو رهطتلا عم ضوحلا ريدي نأ هل يغبنيف ضوح ۔0ااةلولب

 دهتجي مث 3%ضوح نم ناك اذإ هيلجرو هيذخف لسغي رهطت اذإف ،ةلولبلل

 ٠ ةيآلا خلأ ١'... « ... نيبغلا ىلإ مُكلجراَو مكيسوؤزري اوختضاَو قفارملا
 .رضح نم ىلع ملسو .وأ ىنميلا كلجر لخدا دجسملا تلخد اذإف

 مسب لقو ‘كسفن ىلع ملسو يلصملا ىلع ملست الف نولصي مهتيأر نإ امأو
 ،هللا ءايلوأ ىلع و هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .!هللا

 كلذكو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‘نيحلاصلا هللا دابع ىلع و انيلع مالسلا

 )١( اهوحن وأ ةروسام نم ءاملا هنم جرخيام : يأ .

 )٢( ةدئاملا ةروس : ٦ .
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 مكيسفنأ ىلع اوُسلنسق » : ىلاعت هلوقل ؛ كسفن ىلع ملسف 0 كتيب تلخد اذإ

 فصلا ةعامجلا ةالص يف لضفألاو 0» 4 ةبيط ةكَراَبُم هللا دنع نم ةّيِحت

 لغاش هلغش اذإو .يناثلا فصلا مث لضفأ هنم نميألا بنتاجلاو ،لوألا

 ام لصيلف ةعامجلا نولصي سانلا ىأرو دجسملا ىلإ ءاجو 0،ناسنإلا

 فقي الو هتاف ام ذؤيلو ،ةعامجلا كردأ دقف رخآلا عوكرلا كردأ ولو ،كردأ

 .رضاح وهو ،رجذلا هتوفي النل ؛كلذ نع

 اوفرعي ىتح ‘ةالصلا دودح اوملعتي نأ نيموماملاو مامإلل يغبنيو

 ضقني امو ‘هضقني ال امو ءوضولا ضقني ام كلذكو ،اهننس نم اهضورف

 عيمج نع هرظن فكي نأ يغبنيو ،ةميهبلاك ناسنإلا نوكي الو .ةالصلا

 تاروعلا نم رظنلا هل زوجي يذلا امأو رظنلا هل زوجي ال يذلاب مراحملا

 هل زوجي الف تايبنجألا ءاسنلا امأو ‘هديب هسمي مل ام هيلع ضقني الف

 .ةوهشل نكي مل ام نيفكلاو هجولا ىلإ الإ رظنلا

 : همدق نم صخشلا ةفرعمو ةلالدلا

 ةرمح هيف مدقلا تيأر اذإف ؛هرهاظ يف يفخ ملع هيفف مدقلا امأو

 تيأر نإو ‘ناسنإلل نوكي الف هيف نكي مل نإو ‘ةرمح هيف ناسنإلا نإف

 ايلم اضيرع مدقلا تيأر نإو &ردص هل ناسنإلا نإف ةّيلم ةضيرع ةوفحلا
 لدي هنإف .الاوط عباصألا تيأر نإو ،ايلم زجعلا ىلع لدي هنإف محللا نم

 لوط ىلع لدي هنإف ةنسح ًالاوط رافظألا تيأر نإو }ةماقلا لوط ىلع

 لدي هنإف ضيبأ طخلا تيأر نإو اهجولا ضرعل رفظلا ضرعو ‘هجولا

 ةرمحلاو .ةرفصلل ةرفصلاو ‘ةرضخلل ةرضخلاو ،ناسنإلا ضايب ىلع

 . ٦١ : رونلا ةروس )١(
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 ةماق لوط ىلع لدي هنإف اليوط مدقلا تيأر نإو ،داوسلل داوسلاو ،ةرمحلل

 ةرظنلاو ريصق ناسنإلا نأ ىلع لديف اريصق مدقلا ناك نإو ،ناسنإلا

 هب ئطخأ د ال يذلا يمهس ةرظنلا :لوقي سيلبإو ‘بلقلا يف ةوهشلا عرزت

 افوخ لالحلا نم اباب نيعبس انكرت :هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاقو

 ىفكو ،(كبيري ال ام ىلإ كبيري (')ام عد) ليقو .مارحلاو ةهبشلا نع

 .ةمذلا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ةمالسلا بلط نمل ةودق نينمؤملا

 . ةمايقلا موي ىلإ مهل نيعباتلاو ةباحصلا ىلعو

26 ٨ 

 . ي ذلاب : لصألا يف ) ( ١
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 نورشعلاو عساتلا ركذلا

 اممو { زوجي ال امو زوجي امو زورحلاو روصبلا يف
 لهأ نم نيلجر ايؤر نم ناتصق هيفو { بتاكلل يغبني

 نيدلا يف ةماقتسالا

 ةباتك ةرجأ نع يبحاص لأسأ نأ يبلق يف حال : ءاربغلا وذ لاق

 سابل هيلعو لجر انسلجم يف انيلع لبقأ ىتح ؟ال مأ لالح يهأ ، زورحلا

 . وحملاو زورحلا ةباتك ةرجأو . روصبلا نع لأسف 0 ءارقفلا

 هيف اهنم ضعبف كلئاسم باوج امأ : هل لاقف يبحاص هباجأف

 هتعطاقو اذكو اذك زرح ةباتك ديرأ كل لاقو ناسنإ كءاج نإ الثمف .زاوجلا

 يل بتكا :كل لاق نإو ‘نيملسملا لوق يف زئاج اذهف هتباتك ىلع ةرجألاب
 اذه لاثمأو رابدإل وأ لابقإل وأ ةقرفل وأ ةفلأل وأ قزرلاو ةكربلا زرح

 ملعلا نم هنم هبلط امل بلاطلا ديفي يذلاب افراع بتاكلا نوكي نأ يغبنيف

 .زاجف نكمأ امم

 ةفرعمو نفلا اذه يف ةفرعم هل اندجو يذلا لثم راص اذإ كلذ نمو

 نأ لوألاف :لاق ،ءاهطورشو ةعفانلا هقورط ضعب نع هانلاسو هطورش
 ةولخلا يف الزتعم بلقلا رضاح ندبلاو بوثلا رهاط بتاكلا نوكي
 ركذلل بتكي ريخللو .ةباتكلا لاح يف ربنعلاو دوعلاك ةبيطلا تاروخبلاو
 نادوعسم علاطلا برو علاطلاو ديعس مويو ةديعس ةعاس يف بلاطلا

 رظن نم ملاس نوكيو دوعسلاب الصتمو ةديعسلا لزانملا يف رمقلاو
 يفو رهشلا نم لوذلا فصنلا يفو لابولاو طوبهلاو قارتحالاو سوحنلا
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 ال فورحلاو رهاط دادملاو ركذ ةعاس يفو راهنلا نم لوألا فصنلا

 اهبرو مويلا بتكيو .ةغماد الو ةقحالتم الو ةهباشتم الو ةدناز الو ةصقان

 ىلع يولعلا اهكلمب نيعتسيو ؛هللا ءامسأو نآرقلا يآ نم بتكيو.اهل امو
 هل ادعاسم نوكي هباحصأ نم امداخ هل رخسي نأ يلفسلا لأسيو يلفسلا

 مث ةبوذجملاو ةبذاجلا فورح فرعيو نيمسالا نيب جزاميلو ‘هرمأ يف

 ام فرعيو امهنازيم جرخيو يعابر وأ ايثالث اقفو اهل هعمج دعب امهلعجي
 لعجي مث هيلع مزعيو رسكلا تويب يف هلعجيو رسكلا نم هدي يف يقب

 ايبارت هجرب ناك نإو ،رانلا برق يفف ايران هجرب هبحاص ناك نإ بوتكملا

 ءاوهلا يف هقلعيف ايحاير هجرب ناك نإو »ضرذألا يف بوتكملا نفديف

 مث ءاملا يف هلعجيف اينام هجرب ناك نإو ،بلاطلل غلبأ اذهو حيرلا هبرضت

 ةوادعلل وأ ةقرفلل ناك نإو ،بلاطلل بتك امك بولطملا سحن يف بتكي
 سوحنم بولطملا جربو هسحن موي يفو هسحن ةعاس يف بتاكلا بتكيف

 راهنلا رخآو رهشلا رخآ يفو هقاحم يف سوحنلاب لصتم رمقلاو

 ةعاس يف ركذللو لظنحلاو رملاو لقملاو ليخلاك ةهوركملا تاروخبلاو
 .ىثنأ ةعاس يف ىشثنأللو ركذ

 هريغ وأ زرحلا ةباتك ىلع ةرجأ ذخأو طورشلا هذه ىلع فقو نمق

 : لوقي هللاو ۔هل بتك يذلا حبارلا ناكل فرح فلا يطعأ ولؤ 0 هل لالحف

 هللا لوسر لاقو 0 '') 4 نينمؤملل ةمخرَو ءاقش وه ام نآزرفلا نيم نزتنَو »

 ةطرتش وأ لسع نم ةقعل ثالث يف يتمأ افش " : (ملسو هيلع هللا ىلص)
 هأرقي الف ؛هللا باتك اومظع نوملسملاو 0 " هللا باتك نم ةيآوأ مجحم

 حصي الف ةقتسقلا هبتكت فيكف ‘هولمحي الو ءاسفن الو ضناح الو بنج

 يتلا طورشلا هذهو .اسجن ناك اذإ عونمم نمؤملا نأل ؛ادبأ مهلمع

 (١) ءارسإلا ةروس : ٨٢ .
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 سيلف ناسنإل نيهارب تناب نإو ‘تاقوذلا لك يف اهلامعأ حصت ال اهانركذ

 ريغ نم بلاطلا ةدارإلا اهيف غلبي رومألا نم اريثك نأل ؛ةباتكلا نم يه
 بتكي نأ هنم ديرت فراع لجر عم تراس ةأرما نع انل يكح امك .ةباتك

 نم رعشب ينتآ :ةارملل ةزجعم لجرلا لاقف ؤاهلعب اهل عضخي ىتح اهل
 اهبلجت تلعجو عبضلا ريبدت ىلإ ةأرملا تدصقف ةلع اهب ال ةيح نوكت عبض
 ازاج تذخأ مث ةأرملاب عبضلا تلبقاف اماعط اهل لعجتو رانلا يف حئاورلاب

 :هل تلاقو رعشلا هتطعأو لجرلل ةعرسم تءاجو اهرعش نم هب تصقو
 ال كلام عبضلا ةفلاؤم ىلع تردق ةأرملا اهيأ :لجرلا لاقف ،بولطملا ديرأ

 تلاقف دحاو ماقم يف راهنلاو ليللاب هايإو تنأو كجوزل فورعملا يعنصت

 يف اذه نكل حيحص :اهل لاق .ةراجحلا نم ةوسق دشأ ناسنإلا بلق نإ :هل

 تلثتماف ناسحإلاو فطللاب هيذخف .ءاسنلا بلاغت لاجرلاو هيتدرأ ام ريغ

 . رمألاو يهنلا يف اهلعب اهعواطو رمألا

 رس هل سيل لاثم لماعلل قفتي مل نإو : ءاربغلا يذل لاق : عجر

 ارق نمف ،قلخلا ةماع نع موتكم هنكلو رس هل :ءاربغلا وذ لاق ،؟هريغ

 قفولا بتكي امدعب ةملك نورشعو عبرأ يه يذلا ةحيحصلا ةيتهربلا
 هالوم لأسو افرش نيعبرأو سمخ ةليل لك نيعالا مانت امدعب ليللاب اهولتيو
 هوغذاف ىنتنسخلا ءامنسألا هللو » : هللا لاق ،هللا ءاش نإ ىضقت اهنإف هتجاح

 بيجا بيرق يئإف » : لاقو () 4 مكل بجئنسا ينوغذا » : لاقو ) 4 اهب
 .رسلا نامتكب الإ لامعألا حصت ال اهنكلو 0 () « ناعد اذإ عالا ةوعد

 شهري بقرت لحزب لحزم ناروط ةيلفت ةيرك ةيتهرب ةيتهربلا هذهو

 . ١٨٠ : فارعألا ةروس )١(
 )٢( رفاغ ةروس : ٦٠ .

 )٣( ةرقبلا ةروس : ١٨٦ .
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 لفنا زمزف خيلكش ريطخك الويهري خلشومن ناشرب دوهتلف ريطوخ شملغ
 . ...... ريهاهمش ريهاخمش عالوه ديك طاريق طيل

 ملعلا لهأ رظن ريغ نم زورح بتكيو ةفرعم ريغب رصبي يذلا امأو
 ىلإ هدر هيلعو مارح هذخأ ام عيمجف سانلا لاومأ لكأ هدارم رصبلاو

 ىمر يذلا لثم همالك اذهف رصبأ ينأ الإ فرعأ ال مهل لاق ولو هباحصأ

 بحلا تلكاف نيملسملا باود تءاجف امس هيف لعجو قيرطلا يف ريطلل ابح
 هزاوجف وحملا امأو ‘كلهم مسلا نأ فورعم هنأل ؛مزال اهنمث هيلعف تتام

 رهاط بتاكلا نوكي نأ هطورش نم نكلو ‘هانع يف ةرجأ ذخأ نإ برقأ

 نم يقنلا ضيبألا ينيصلا دروزإلا نم نوكي ءانإلاو دادملاو ندبلاو بوثلا
 الو اهيف ةفغمد ال ارثن فورحلا بتكيو كدوصفلاو تاغوبصلاو تاشوقنلا

 بتك ام دعب دحأ هأرقي الو ‘هنزوب فرح لك .ةهباشتم الو ةصقان الو ةدايز

 كتملا قرعب وأ بصقلا دوعب هوحمي هنإ لب هديب هوحمي الو ىطعي نأ الإ
 لاجرلل وحملا بتك يذلا امأو .رمثي مل يذلا لحفلا هصوخب هوحمي ىنثناللو

 هبرش دارأ اذإو ءامهدعب رمثي مل يذلا دازأ وأ جانزم ةصوخب ىحميف

 يف لخدي الو ةينلا نسحب كيلع و ‘ةميظعلا هللا ءامسأ نم ءيش أرقيلف

 ازرح هل بتكو ملعلا لهأ نم آدحأ لاسو ملألا لزن يذلا لجرلاك مهو كبلق
 هللا مسب ابوتكم رظنف زرحلا فشكف .هناد نم ئربف هتمك يف هلعجو

 ملألا هعجار مث هزاخف اذه بتكأ فرعأ انأ هسفن يف لاقف ،ميحرلا نمحرلا

 نأ هربخأف لوذلا هبحاص عم دصقق ‘هعفني ملف هسفنل بتكو هسأر يف

 ئربو هل بتكف ناك امك ملألا عجرف بهذ هب يلع تلضفت يذلا زرحلا

 :هل لاقو ‘هبحاص ىلإ عجرو عجولا هدواع و هرمدف ،لوالاك وه اذإف هفشكف

 بتاكلا لاقف غعجولا نم قيفأ ال ةعاسلاف ملألا عجرو ةمكلا يلع تقرس
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 كل بتكاف :لاق ،هتأرقو هتفشك معن :لاق ،؟هيف ام رظنتل زرحلا تفشك كلعل

 .احيحص انامز ثكمو هللا هأرباف هل بتكف ادبأ اذه دعب ينعجارت الو ازرح

 تامو هشارف يف حاط مث ©ضرذألا يف هب ىمرو لوألا لثم هب اذإف هفشكف

 .ربكأ هللا ربكألا باذعلا نود ىندألا باذع هب لحف هتلع نم

 ةماقلا لدتعم ةروصلا نسح توقاي ىمسي مداخ ةبنجلا ةيداب دنعو

 ملو ةنسلا لهأ بهذم نم هالوم ةريشعو هالومو ةريسلا نسح يضابإ

 اوداراو ينس لضاف ملاع مهعم ءاجو ‘مهبهذم يف هولخدي نأ اوعيطتسي

 هظعي لزي ملو ،هيلإ بهذف ةيدابلا مزل دق وهو مداخلا ىلإ بهذي نأ هنم

 نج ىتح هب هبيجي ملع مداخلل سيلو ينسلا بهذم يف هلخدي نأ ديري

 هرظن لوجيف ‘همون يف هرهظ ىلع ايقلتسم هسفن ىأرف دقرو ليللا امهيلع

 نيب كلم هنم لزنو رمقلا قشناو رونلا مات ءامسلا دبكب رمقلاو ءامسلا ىلإ

 اذه :هل لاقو هنيمي هيلإ دمف كنيمي تاهو دعقا :هل لاقف شهيلع ملسف هيدي

 ينسلا ملاعلا ىلإ بهذ مث هنيمي يف هنيميب هايإ هاطعأو كبر نم كل باتك

 ءازج اذه :هل لاقو مغلاب حاصف مق :هل لاقو اهسأر يف هلجرب هزكوو

 ذخأ مث ةدسافلا كتاملظ ىلإ هللا رون نم لجرلا جرخت نأ ديرت هللا ءادعأ

 جرعو كلامش يف كبر نم كل باتك اذه هل لاقو هنارو ىلإ اهفكو هلامش

 دهاز ملاع نم اذه لثم هيلع ىرج ةنس يفو ، ظقيتساو ءامسلا ىلإ كلملا

 ىأرف مان ىتح كلذك هظعي لزي ملو .ةيدابلا يف هيلاوم هيلإ هولسرأ ينس

 انبولق يلسن مق :هل تلاقو ،هيدي نيب ةيروح هنم تلزنو قشنا هنأك رمقلا

 برقع اهنأك ةروصلا يفو ران ةعطق تجرخو منان ملاعلاو ضعبب انضعب
 . هسأر مأ يف ملاعلا كلذ تغدلو شبكلا لثم
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 مايصلاو ةالصلا هيلاوم هوملع يودب يمأ كولمم دبعو () ..........

 ظقيأو هسفن ىلع فاخ ىتح ةوادعلاب هيلاوم هومرف هبهذم بلقيل دهتجاو
 دبعلا ري ملو ايوشم اريط ىنميلا هدي يف هاطعأف هيلع ملسف همون نم دبعلا
 رظن مث راطف هدي نم مداخلا هتلفأو هحور ريطلا ىلإ تدرف ةيكذت ريطلا يف

 فلاخم وه يذلا مئانلا لجرلا ىلإ دصق ءامسلا نم لزن يذلا لجرلا مداخلا

 هاطعأف هرهظ ءارو فقوو همون نم ضهنو هلجرب هلكرف مداخلا بهذمل

 ضهنف هلفقو بابلا نم لخدو ءامسلا ىلإ دعص مث انيش ىرسيلا هدي يف
 يل نيبو يناده يذلا هلل دمحلا : لاقف هتيؤر يف ركفو همون نم مداخلا

 . هتين هلل صلخأف يمون يف يبهذم

 ناكو 0 مهب تيدتها امل يبهذم اوفلاخ ضرألا لهأ نأ ولو : لاقو

 نولازي الف هرونب نوشمي نم يدابع نم نإ : مهنع هللا ىكح نيذلا

 يذلا مهرصبو هب نوعمسي يذلا مهعمس نوكأ ىتح لفاونلاب يلإ نوبرقتي
 ليق ،اهب نوشطبي يتلا مهديو ،ءاهب نوقطني يتلا مهناسلو ‘هب نورصبي

 ينيري نأ ةراختسا تأرق ينإ :لاق ،؟رمع و ركب يبأل كتيالو ببس ام :هل
 هفلاخأ ال ينإو يمانم يف رمعو ركب يبأ يف يداقتعا نم يل هبحي ام هللا

 لوسرب لوخدلا هنذأتسا هللا لوسر دجسم بابب فقاو ينأك تيأرف ،ىلاعت

 ينيذؤي يذلا وه اذهف انيلع لخدي ال :لوسرلل لوقي هتعمسف بابلا دنع ناك
 ادقتعم هرظانأ تنج انأ : تلقف ،مالكلا اذهب لوسرلا عجرف يبحاص يف

 ' ؛ انيلع لخدي طرشلا اذه ةحص ىلع :(ملسو هيلع هللا ىلص) لاقف . هتعاط

 )١( مقر ةحفص ةيادب يف صقن : ٢٨٥ .

 )٢( و ركب وبأ ىلوتي ) : قايسلا بسح صقنلا نوكي نأ لامتحاو . لصألا يف صقن ( .

٢٩ 



 نب يلعو هراسي نع باطخلا نب رمعو هنيمي نع ركبابأ تيأرف ‘ تلخدف

 الزتعم ركب يبأو بلاط يبأ نب يلع نيب عسو ههجو ةلابق بلاط يبأ

 هيلع هللا ىلص) لاقف ؛فصلاو ةهجلا يف ركب يبأ ىلإ ابيرق امهنع

 كرظانأ تنج انأ :تلقف ؟نيذه يابحاص يف ينيذؤت يذلا تنأ:(ملسو

 ترظن ام كيفكيو يبحاص رمعو ركب وبأ ناذه :لاقف ،كتعاط ادقتعم

 قافتاب قح لوسرلا ةيؤر نأل امهتيالو تدقتعاو تهبتنا مث سينم تعمسو

 . للخ اهلخدي ال ةمألا عيمج

 ىراصنلاو دوهيلاو ،ملاع نيعللا سيلبإ نأل ةحيحص ايؤرلا هذهو

 نولاجدلاو ‘ةجحلا يه ةديقعلا نكلو .ءاملع فالخلا لهأو سوجملاو

 ناعجشلاو ناسرفلا مهوعاطأف ضرألا يف نم اريثك اولضأو اولض
 تنادتساف مالسإلا اوملظو ءامدلا اوكفسف مهشويج ضرذلا يف اورشنو

 .ةيربلا تكله الإو ةيقتلاو ةبوتلاو رافغتسالا الول :ليقو ةيقتلاب سانلا مهل

 مهيلع اومجه ءافعض موق نم لوقلا مهيلع قحو ضرألا يف اوغط مث
 اورسخ دق نيلوتقمو نيربدم اولوق نوبكار ملظلا لهأو ،نيلجار فويسب
 رادأ مث لاجدلا ايندلا نم بهذو نيبملا نارسخلا وه كلذ ،ةرخآلاو ايندلا

 .هفالسأب ىفتقاف عدبلا ايحأو رخآ لاجد اشتناف لحز ىوقتساو كلفلا هللا

 بهذو ةملظلا كلهأو ةليلقلا ةئفلا هللا زعاف اقباس ةلوصوملا رادلا لصوو

., نيملاعلا بر هلل دمحلاو 0 نيملسملا هللا حارأف 0 ةقتسفلا



 : نوثالثلا ركذلا
 يفو .ةمألا مامإل ةرينملا نيهاربلل كلفلا نم ةلدأ هيف

 قزر نم يفو ءةمنألا ة ةديقعل لئالد هيفو ةكم دودح

 ةرخآلاو ايندلل ةعمسلا

 داهجلا ةلقو ةمنألا دوجو مدع نع يبحاص تلأس :ءاربغلا وذ لاق

 عمسا :لاق ،ةماقتسالا لهأ سيآ دقو }ةملظلا نم دابعلا كلمتو ةمذلا يف

 مايألا مهيلع تضمف اومدقت نيذلا لسرلاو ءايبنألاو ممألا يف ركفت امأ عو

 مهنم لعجف نيعيطملل دعسلاب كلفلا هللا رادأ ىتح ةرتف يف مهو نونسلاو

 نيدلا يف ةمئألا مهادهب نمو نابهرلاو رابحألاو نيلسرملاو ءايبنألا

 يقترت اهيلإ ةياغو يدتبت هيف تقو اهل ةلود لك نأل ،نيقتملاو ءاملعلاو
 ...... اهتاياغ ىصقأ ىلإ تلان اذإف غيهتني اهيلإ دحو

 ىلإ رظناف 4 ىرخألا ةلودلا فعضت ةلودلا هذه ىوقت موي لعجو

 فيرخلاو فيصلاو عيبرلاو ءاتشلا لصفو راهنلاو ليللاب نامزلا نايرج
 مدآ ينب 0")قلخ يف رظنا مث دحاو ةعبرألا عئابطلا نم دحاو لكل لعجو

 تاملظ يف محرلا يف مهلوأف دوجو ىلإ اوراصف مدع نم مهلصاف مهريغو
 .مهلاوحأ بلقتب نوردي ال مهو اخويشو الوهكو الافطأ مهلعج مث ثالث

 دقو ،رشلا لهأل ةراتو ريخلا لهأل ةراتف اهتالاح بلقتو 0لودلا كلذكو
 راصمألا عيمج يف مهلاعفأو مهتوق ترهظو رشلا لهأ ةلود تهانت اهارن

 . لصالا يف صقن )١(
 )٢( قالخأ : لصذلا يف .

 )٣( تالودلا : لصألا يف .

٣١ 



 دعب سيلو (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمغ نينمؤملا ريمأ اهرصم يتلا

 نم اهضعبل اهتارظانمو ةرايسلا بكاوكلا انيأر دقو ‘ ناصقنلا الإ يهانتلا

 يف نيملسملا حالصإ لنالد اهل اهتاواهمو موجنلا كلذكو ةديعسلا نكامألا

 . نينسلا نم تالبقملا

 . ءامكح ءالضف ءاملُغ موق نم أدبت ريخلا لهأ ةلود نأ ملعاو

 دهع مهنيب نوكيو 0 دحاو بهذمو نيدو 0 دحاو يأر ىلع نوعمتجيف
 مهريبدت نوكيو } مهضعب رصن نع اودعاقتي الو اولداجتي ال نأ . قاثيمو

 حالصلا ادبي نأ هارن اممو 0 نيملسُملا رمأل الجر اوراتخيو 0 دحاو لجرك
 نامع } نامُغ تايلف بساكملا هتيعا نم : ليق هنأل . نامغ يف لدعلاو

 لقتني نأ ، نامزلا رخآ يف كشويو 0 روج الو اهيف ملظ ال 0 نامألا دالب
 نإف ، نكسيلف نامع نكسي نأ بحأ نمو ؛ اهيف اهلهأ نامأل 0 اهيلإ سانلا
 لاقف الجر عدوي {اةملس نب هللا دبع عمسو ؛ ريسيلاب اضرلاو عونقلا اهيف
 نامأ اهب نإف ، يخأ نبا اي اهيف قحلاف : لاق ؛ نامع : لاق ؟ ديرت نيأ : هل

 نم نامزلا رخآ يف اهيلإ سانلا لقتني نأ كشونو 0 راهنلا نامأو ليللا
 هللا ىلص) يبنلا نعو ؛ طبنلا طاطحأو 0 ةملظلا ناوعأو 0 ناطلسلا روج

 ةملظلا ناوعأ مهيلع يليو 0 يتمأ رفكت نأ كشو : لاق هنأ ‘ (ملسو هيلع
 ...... نامزلا كلذ يف نامُغ نإو 0 نامُغ ىلإ سانلا ئجتليف ، نادلبلا يف
 . يتمأ اهب قيضتو 0 اهناكس رثكيو { اهبارخ رمعي ةعاسلا بارتقا دنعو
 . ارانيد نيرشع وأ ريناند ةرشعب لجرلا عقمو . ةاشلا ضبرم عابي ىتح

 نمايو 0 قازرألا اهيف اذكو ‘ سانلا نم اهيف رثكي امل ‘ كلذ ىلع ردقي الف
 . هتحاب حصني 0 مهراهن بيط 0 مهليل نمآ ، نامألا عسواب سانلا اهيف
 . مهرحب نم مهقازرا مهيتأت

 . الجر ع دوي هعمس . ةملس نب هلل ا دبع : لصلا يف ) ( ١

٣٢ 



 ىلع هتعاط بجي يذلا ناطلسلا نع دعاج نب رصان خيسلا تلأسو

 همكحو هنوصح يف لعجو هكلم يف لدع اذإ :لاق ؟هتفص ام نيملسملا

 نإف هتعاط تبجو .مهنم دحاوك نيملسملل هسفن لعجو ءانمألاو تاقنلا

 رصق نإو ،كلذ مهل زئاجف مهءادعأ مهنع عفديل امامإ هوبصن وأ هوبصع
 هنم ملظأ نم مهيلع مجه اذإ الإ هرمأ يف باجي الف لاصخلا هذه نع

 تلق ،اداسق رثكأ وه يذلا همصخ ىلع هتناعإ مهل زئاجف ةوق دشأو ،سانلل

 هكلم ريغ يف عرولا لهأ نم سانأب اعدو هكلم يف ناطلسلا لدع نإو :هل
 ؟ هتعاط مهمزلتأ مهيلع رئاج مهالوت يذلا ناطلسلاو داسفلا مهراد يفو

 :هل تلق .مهمزلي الف .مهناطلس نم مهلاومأو مهسفنأ ىلع اوفاخ اذإ :لاق

 هل نكي مل نإو مهناعأ لاجرلاو لاملاب ةردق هل تناك اذإ :لاق ؟وه همزليأ

 لدع نإو :هل تلق ‘كلذ همزلي الف سفنألاو لاومألا باهذب الإ ةردق

 ءيش يف انيمأ الحر يلوي نأ دارأو هكلم عيمج يف ءانمألا لعجو ناطلسلا

 ...... كلذ ىلع هربجيأ كلذ نع عنتماف هنوصح نم

 ال امو هلهج عسي امل املاع نوكي نأ مامإلل يغبني :ءاربغلا وذ لاق

 رويغ امومه ‘نيملسملل اعضاخ اهيبن اعاجش اعرو نوكيو ؤهلهج عسي
 يف رمألا نوكي نأ بحي هلهأو لطابلل اهراك ‘نيملسملا رمأو هرمأ يف

 سندلا نم املاس افيرش اميرك نوكي ناو ‘هبراقأ دنع ال تاقثلا يديأ

 نوملسملا هاري ام هسفنل بحي ،اهاوه سفنلا يطعي ال &©فسعتلاو مهجتلاو

 )٢( : هل تلق .احالص هل

 ال :لاق }ةّمأ تناك ولو هب كءاج نمم قحلا عبتا :نيملسملا لوقو

 حُكَضغَب لضف هللاو » :لاق انل هنيب ىنعملا اذه يف نكلو انبر لوق فلاخن

 . لصالا يف صقن )١(
 . لصذلا يف صقن )٢(

 ت



 .ةعمجلا مايألا يفو سناضمر رهش رهشألا يف رظنت امأ 0 0‘» « ,ضغب ىلع

 يفو ،ليربج ةكنالملا يفو .ةبعكلا دجاسملا يفو &سمشلا بكاوكلا يفو

 ةعقبلا نمو ،ةكم تاداس نمو برعلا نم هلعجو ‘دمحم لسرلاو ءايبنألا

 رجشلا علقو ديصلا لتق اهيف مرحو ،ضرالا ةديس يه يتلا ةكرابملا
 .ةدومحملا لاصخلا هيف هللا عمج دقف ،انمآل ناك اهلخد نمو رضخألا

 نم نيذلاو .سيندت مهيف سيل لسرلاو ءايبنألا نم اومدقت نيذلا كلذكو
 وهو الإ مامإ ىلع اوعمتجا ام مهيعبات يعباتو مهيعباتو ةباحصلا نم هدعب

 مهبو يدتقن مهب نحنف اذه انموي ىلإ فلس نع فلخ اذكهو مهفارشأ نم

 .يدتهن

 هيف مرحلا دحف : لاق .ةكرابملا ةعقبلا هذه دودح يل فص :هل تلق

 : رعاشلا لاقو 0 مهبرق نم هنأل ؛هب ملعأ مهو انموق نع ةراشإ

 ةنتاقتإ تمر اذإ لايمأ ةثالث ةبيط ضرأ نم ذيدحتلا مرحللو
 هنتارعج عست مث رشع ه دجو فناطو ق ارع لايمأ ةتسو

 هناسحإ كبرل ركشاو .تلمك دقف اهتيس ميدقتب عبس نمي نمو

 : ليملا ركذ يف تايبألل اريسفت هريغ لاق

 اوعض لايمأ ثالثق خسرفلاو عبرأ خسارفلا نم ةيربلا نإ

 عبتت عرذأ عبرأ عابلاو لق تاعابلا نم يأ فلأ ليملاو

 عبصألا مث نيرشع اهدعب نم عبرأ عباصألا نم عارذلا مث

 اوعف نيذاربلا رعش نم تسلاك ةبحو .ريعشلا بح نم تسلاك

 . ٧١ : لحنلا ةروس )١(

٢٣٤ 



 مهبجعأ نإف كولملا دالوأ اوربتعي نأ ءاملعلل يغبني اممو : لاق

 هوكلسيو .ةمنألا لزانم يف هوبغريو كولملا بدأ يف هوملعيف دحأ مهنم

 نم ءيش لكو رمذلا مهيلع لهسي هنإف اهرغص لاح يف هدشر قيرط ىلع

 ام لاح يف بدأ ام لك مامأ مئاهبلا ىلإ رظناف ،داتعا دوع اميف هللا قلخ

 هارت اذه كلذكو .هل عاطتساو بدؤملا ىلإ لهسأ لمحلاو بدألا قيطي

 نع عرولا لهأ هاذاحو ءاملعلا ةمامإلاب هل اودقع ملحلا غلب اذإف عوطأ

 .هنم بولطملا معنف يهنلاو رمألا يف عبطتلا ىلع تبن اذإف هلامشو هنيمي

 نإ يغبنيو :لاق ليبس نم نينسحملا ىلع سيلو هسفن ىلعف ريغ نإو
 ةلالد هملع و هيأر يف نأل ؛نسحأ ناك يكلف لجر مامإلا ")ةدقع عم دجو

 .ةحارو

 ةعيب ىلع نيملسملا نم مهعم نمو ءاملعلا عمتجا : انايب كاهو

 ىلإ اوتفتلي ملف ةعاسلا كلت نع مهاهنف يكلف لجر مهرضحمبو مهل مامإ

 فوقولاب تلق مل :هل لاقف يكلفلا عم ةعيرشلا ملاع ءاج مايأ دعب مت هلوق

 كلفلاو ةرخآلاو ايندلا نم حلصي امم ملعأ تنأ :هل لاقف ؟ةمامإلا دقع نع

 هتمامإ يف تبثي مكمامإ اذهو ©سفنألا ةمالسو ايندلا حالصإ نايب هيف

 مهلاومأ اوذخأيو نودرمتملا ةربابجلا هباحصأو وه هلتقي مث رهشأ ةعبس

 . مه ءاسن نوبسيو

 هولأسو ،هيأر مهبجعاف هلوق حصف يكفلا لوق خراو هنع ىشمف
 وهو مامإلا ةدقع نع مكفوقو نينس ثالث :مهل لاقف رخآ مامإ ةدقع يف
 يف اهبابرأو جوربلاو ةعاسلاو لزانملاو مايألا قفوف هرمأ يف بسحي

 )١( ةديقع : لصالا يف .

٣٥ 



 تابلقتملا طقاوسلا يف اهبابرأو تابلقتملا جوربلاو مامإلل اهلعج تباوثلا
 تاعاس نامث هنم ىضم دق ملظم ليل يف عامتجالاب مهرمأو ميصخلل اهلعج

 لصوف هشيجب مهيلع لبقأف كلذب ودعلا ملعو .مهمامإ ىلع اودقعف

 نطاوم ىلإ تبرقو ‘هنطاوم نع مهنادلب تدعب نيذلا مامإلا عم نوملسملا

 مهرمأف ،مهسلجم يف رضاح يكلفلاو مامإلا نم رصنلا نوديري مهو ودعلا

 نإ مامإلل بتكو مامإلا دلب برق ىلإ ودعلا لبقأف مايألا كلت يف ودعلل ةيقتلاب

 .اننصح نع كباحصأو كسفن جرخاف انم ةمالسلا ديرت تنك

 اهنأل مايأ ةثالث ليجأتب ودعلا بيجي نأ مامإلا ىلع يكلفلا راشأف

 امو ودعلل بتكف لجألا ءاضقنا دعب هباحصأ مامإلا عمج مث ‘تاسحن مامإلل

 روث مت ‘نيملسملا مامإو هلوسرو هللا اوعيطت ىتح لاتقلا الإ مكنيبو ينيب
 ةبحص يف نيذلا هباحصأ ةمالس هدارمو موقلا نع نيربدم هباحصأو وه

 مهرايد نع مهعافتراب هودع كالهل هيف ةليح هرمأ لعجو ةيقتلاب ةربابجلا

 ىشخو مهتويب مدهو مهلاجر لتقف ةربابجلا نادلب ىلإ هموق مامإلا لاحأ مث

 اوتفتلي ملو اوراثف كلذ دعب اوعمس ىتح هب نورعشي ال مهو مهلاومأ
 اوعاطأو }هللا مهلذخأ ىتح ديدحلاب مهلمش اتتشتم مامإلا مهاقالف مهضعبل

 هللا نم ببس اذه لكو .هلهأو لطابلا هللا تامأو لدعلاو مالسإلا رهظو هل

 ةضيرفلاو ةيدهلاو ةيطعلا هل ةزئاج يكلفلا اذه لثمف ،يكلفلا ريبدتب مثو

 حيرفتب الإ ةحيرقلا جرخت الو ايندلا جناوحل رصب هدنع نم دارأ نمل

 كلذكو تدرأ ام هملع نم ذخف هبلق يف اطاشن ناسنإلا دجو اذإف ،بلقلا

 ملاع و نيملسملا مامإ نم انايب كاهف ،امهنيب قرف ال هلثم قذاحلا بيبطلا
 : نيقحملا

 نب ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ نم 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

٣٦



 نب ريشب نب ديعس يضرلا ةقثلا يفصلا بحملا خيشلل يبرعيلا فيس

 تنأو لجو زع هللا مرك نم ريخب نحنو ‘ىلاعت هللا هملس يحبصلا دمحم

 ال مكتمالس لاح انَرسو هانمهفو لصو فيرشلا كباتكو ريخب هللا ءاش نإ

 ملاس خيشلا ةيالو لبق نم تركذ اميفو ،ىلاعت هللا ءاش نإ ،نيملاس متلز

 كلذ ريغ يف حلاص رظن انل نكلو ‘لهأو كلذل ؤفك وهف ىوزنب دشار نبا

 نيذلا باتكلا ناوخإلا نكل اريخ الإ لوقن الف ناميلس نب دمحم لبق نمو

 ةيالو امأو ،ىلاعت هللا ءاش نإ ودبي امل رخذ وهو ةيافك مهيف نآلا ىوزنب
 هتلاكوو هتيالو يف باوصلا انيرحت دقف سماش نب دمحم نب رماع خيشلا

 هجو انل نيبي ىتح انل زاجو انعسو ام رضاحلا دح يف كلذب انكسمتو

 عماج دجسم هتلاكو رمأو يضاقلا دلو كلذكو ‘هيلإ لاقتنالا انل نسحي

 ام ىلع نوكنل انوفرع ،نناخ وأ عيضم هنأ مكدنع حص ناك نإو ىوزن
 هللا لاسن حنم بحاص ملاس نب ديعس ةلادع نم انتقرع ام انمهفو ،زوجي

 انبجعاف يبيضملا جلف رمأ انربتعاو ‘هانلهج ام عيمج يف املع انديزي نأ

 اميفو هريغ رظنب انل هللا يضقي ىتح نآلا هيلع وه ام ىلع يبيضملا نآلا

 دشار نب ملاس خيشلا انفرع دق نحنف انل يتلا ةضيرفلا رمأ نم تركذ

 تدب امهمو ىلاعت هللا ءاش نإ املاس مدو هديب باوجلا انبجعيو كفرعيل

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ىضقت () ةزاع

 .هديب فيس مامإلا هبتكو ١١٤٣ ةنس نابعش ٢٨ هخيرات

 نب ديعس ريقحلا فيعضلا ريقفلا دبعلا لاق ‘ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 داشر نب ملاس يلاوملا يلاولا يضرلا ينلأس نأ يحبصلا دمحم نب ريشب

 )١( ةجاح .

٣٧ 



 مامإ انديسل لعج ناب زنكو رخذ هلو زع مامإلل وه يذلا يولهبلا ملاس نبا
 رصان نب دمحم خيشلل لعج ام لثم .هللا هزعأ ناطلس نب فيس نيملسملا

 نب رصان مامإلا هدجل ةمامإلا نيدقاعلا نأ كلذو هنابآ ةضيرف لب ال تلقف

 مهل زاج ولو داهتجا اوكرتي ملو ادهج اولأي مل }هللا همحر ادشرم
 موي لكل ولو ةدايزلا نم هيلع اولخب امل هولعج يذلا فلألا قوف مهعسوو
 يف مهيلع مرغ ال ذإ مهنم هلوبق مامإلل زاجل كلذ مهل زاج ولو فلأ
 يف ضورعملا ءاطعلا راص ذإ مهنم هلوبق يف مامإلا ىلع لخد الو مهلاومأ
 مهنأ وجرأو هوضرف ام مامإلل زاجل هوراتخا ام مهل زاج ولو هللا لام تيب
 ملو اوفرنسُي مل اوثقنأ اذإ نيذلاو » : هللا لوق نم اليوات اولعف ام اوذخأ
 اهذخف نيرمألا نيب لدعلا وه : ماوقلاو 0 () » اماَوق كلذ نيب ناكو اورئقْي
 . ةيقتلا مكح ىلع ةجراخ ةيبو ال ، ةيرب ةبهو } ةينه ةضيرف انديس
 برعلب كمع الو فيس كدج الو فيس نب ناطلس مامإلا كدج نأ ملعأ الو
 مهمامإ هيلع ىضم ام ىلع ةدايز مهنم ذخأ الو اوبلط ناطلس كابأ الو

 كل ديرأ الو ©فالسخلا اهيلع تامو ةيفاك ةضيرف كلتو دشرم نب رصان

 كرمأ يف تفخ الو ينم ةدهجلاو يرايتخا اذهف فلسلا هيلع ام فالخ

 نوملسملا راتخاو ةمئألا نم كلتمل هللا هراتخا ام كل ترتخا لب ،مئال ةمول

 فيك :ملاس خيشلا يل لاقو مهبر باتكل ةقفاومو ةنوعمو ارظن كلذ مهل
 نأ فاخأ :هل تلقف ؟اذه نم رثكأ رصان نب دمحم خيشلا ةضيرف تلعج

 هللا مكح يف ىلوأ لالحلاو ةيفخلا ةفاخملاو ةيقتلا باب نم اهعوقو نوكي
 رمأو {. ريثك ريخ متنأو { اميقتسم املعتم املاس قباو مدو 0 ةيربلا مكحو
 . برإ نم حنس امهمو 4 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو 0 ريقح ليلق ايندلا
 . رظتنم مكمداخف

 )١( ناقرفلا ةروس : ٦٧ .

٢٣٨ 



 نابعش ٢١ راهن هخيرات يحبصلا ريشب نب ديعس ريقفلا مداخلا نم

 ١١٤٣. ةنس

 خيشلا ىلإ يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ نم

 دمحم نب ريشب نب ديعس يفصلا دلاولا يلولا لدعلا بحملا ةقثلا يضرلا

 نحنو كاوأم ةنجلا ليوطلا رمعلا دعب لعجو هاقوو هللا هملس يحبصلا

 ام انخيش دعب امأ ،ريخب هللا ءاش نإ تنأو 0 (لجو زع) هللا مرك نم ريخب

 ىلع ىضم دقو باوبأ اهيلع و ةروهشم ةرجح ناينب مهل ناك موق يف لوقت

 مهناينب مدهو مامإ ماق مث اهمدهل اوضرعي ملو نيملسملا ةمئأ نم ريثك كلذ

 ةمنأ نم مامإ ماقو مهناينب مده يذلا مامإلا تام مت امودهم يقبو

 دجي لب انايصع ةرجحلا هذه لهأ موقلا ءالؤه نم ري ملو هدعب نيملسملا

 نأ هل نيبتو ناينبلا ةلق نم ررضلا نوكشي هيلإ اولصوف ماتلا دايقنالا مهنم

 نأ هل زوجيأ اهريغو راطمألا لبق نم ءانبلا مده نم ةريثك ةرضم مهيلع
 ةمنأ نمز يف هيلع تناك ام ىلع ةروكذملا ةرجحلا كلت ناينبب مهرمأي

 مهكالمأ يه ةرجحلا هذهو مهناينب مده يذلا مامإلا لبق نيفلاسلا نيملسملا

 هذه اولاقف مهناريج نم ضرع نم مهل ضرعو هل زاج نإو ؟زوجي ال مأ

 دسحلا هجو ىلع مهل اوضرع امبرو ةرضم هيف انيلع اهناينب ةرجحلا

 . هللا كمحر انتفأ ؟ قحلا ريغ ىلع مهل ضرتعا نم ةبوقع هل زوجيأ

 كيلع ىفخي ال نأ انديس وجرأ : باوصلل قفوملا هللاو باوجلا

 بلطلاو يأرلل اعابتاو رمألا لاثتما ليبس ىلع لوقأو مكدالب ماكحأ رومأ
 لهأ نيملسملا ةمئأ نم لدع مامإ دلبلا هذه مدهب رمآلا اذه ناك نا

 مكحلا ليبس ىلع بارخلاو هنم مدهلا اذه هنم عقو دق نيدلا يف ةماقتسالا

٢٩



 عابتاو مهولاو ةلفغلا ليبس ىلع ال بابلألا يلوأ يأرو باوصلا بلطو
 يف مكحلا هنم حص مكاح لكو لدعلا ىلع همكح ىضم دقف ةبلاغملاو ىوهلا

 ةنسلا ةقفاومو باوصلا بلط هجو ىلع هب مكحف }مكحلا هيف زوجي ءيش

 هضقن هدعب دحأل سيل عرشلا مكح ىلع زاج تباث ضام همكحف ،باتكلاو

 نم هذهو لضفلاو ملعلا لهأ نم ايلو الدع امامإ ناك اذإ هدر يف ملكتلا الو

 نأ الإ ةمامإلا هل زوجت ال مامإلاو ،لدعلا مامإلا ةفص يف فنصملا باتك

 . نيملسملا رمأ ىلع ايوق الدع نوكي

 يتأي امب اريصب اعرو الإ مامإلا نوكي ال هنأ يعم) : هنم اضيأو

 دنع اسمتلم لدعلاو يأرلا لهأل آرواشم لضفلاب افورعم الدع .يقتي امبو

 موصخلا نع اميلح ةمالل المتحم عمطلا نع افيفع نيملسملا راثآ سانلا

 نم اضيأو ،مكيلع ىفخت ال ةريثك هتافصو (لدعلا مامإلا ةفص نم هذهف

 ىلع ةنوشخو ءافجو ةواسق هيف ناك اذإ مامإلا يف ليقو) فنصملا

 ملعلا ليلق هديري ام الإ مهنم لبقي الو مهب ةالابملا ليلق وهو نيملسملا

 يبأ نبا ىسوم نأ دجوي :لاق ،ملع ريغب رومألا ىلع روسجو ةريصبلاو

 ىلص) يبنلا نعو ‘ لاصخلا هذهب الإ نافع يبأ نب نازع لزع ام رباج
 هذه نإ انأ لوقأو ؛ " هللا ةنعل هيلعف املسم رقح نم " : (ملسو هيلع هللا

 ىلع دي روجلا لهأل سيلو لدعلا لهأ ةفص ال روجلا لهأ ةفص ةفصلا

 ىلع نيرفاقليل هللا َلَعْجَي نلو » : هباتك يف لوقي هللاو لدعلا لهأ ليبس

 ىفخي ال ،انديس .ةروهشم لدعلا لهأ تافصو . (') 4 اليبتس نينموُملا

 ىفخت ال ةريثك روجلا لهأ ةفصو لوبقم مهلدع و ضام مهمكحو مكيلع

 نم لدعلا لهأ ريغ مكح تبثي الو } دوعبم مهرمأو دودرم مهمكحو 0 مكيلع

 )١( ءاسنلا ةروس : ١٤١ .



 ٥ نثو دباع وأ يسوجم ىلع ولو فيرش الو فيعض ىلع مكاح الو مامإ
 ادبأ دري الو ريبكلاو ريغصلا ىلع ,ضامق لدعلاب لدعلا لهأ نم مكحلا نإو
 .ملعأ هللاو

 لغلاو نهولا ليبس ىلع هريغ يف هبلطم وأ هيأر وأ همالك نمو
 هيلإ در قحلا نع لام نمو هريغ ىلع هل ةجح الف لطابلاب دقحلاو دسحلاو

 قحلا عم اوليمو كلذ نم قحلاب مايقلا يف اونزحت الو اونهت الو ارغاص
 الو لاوحألا نم لاح يف ميلعتلا اوعدت الو راد ثيح هعم اورودو لام ثيح

 ال كلذ نمو مالسإلا لهأ ننسب نتسي ايضرم ايلو الإ مكاياعر ىلع اولت

 نب رمع نينمؤملا ريمأ نأ ليق دقو ‘لاح لك ىلع ةروشملا اوعدت
 ةفص يف هللا لاقو .ةأرملا ىتح رواشي ‘هنع هللا يضر ‘ باطخلا

 الهأ ةروشملل نأ اوملعاو 0 () « ْمُهنينَب ىروش مهرمأو » :نينمؤملا
 هلعف نم هللا مكنكمأ دق عيش يف اولجعتت الو ‘لدعلاو ملعلا لهأ اهلهأو

 هللا معنأ ام لضفأ نإ :فنصملا باتك نمو .هباوصو هلدع مكل رهظي ىتح

 ال يذلا يداهلا لوسرلا امهادحإ ناتمعن داعملا مويل هب صتخاو دابعلا ىلع

 الإ نيدلا حلصي ال يذلا لدعلا مامإلا ىرخألاو هلبق نم الإ نيدلا ملع باصي

 . مالسلاو اذهف هدي ىلع

 ةساطرقلا هذه يف نيبتاكلا نإ : يحبصلا ريشب نب ديعس دبعلا لاقو
 ينبجعي ال لوقأو .اهيلع اوماقتسا ام ةجحلا مه ةباتكلا مهتلأس نيذلا

 عضوم يف ملعلا يوذ نع ةروشمب الإ مده الو ءانب يف رمألا اذه ليجعت

 ىلع ةدراو ماكحألاو نوفلتخي اهلهأو فلتخت عضاوملا ذإ صوصخم

 ةبغرلا مهيلع لخدت ةمنألاو رصبلاو ملعلا لهأل ةروشملاو رظنلا قيرط

 هللا مكح زاوجب الإ هلاؤس لكلا ىطعي الف ةتوافتم ءاوهأو ةفلتخم ءارآب

 )١() ىروشلا ةروس : ٣٨ .

٤١ 



 . نيدلا ىلع اولتتقي مل نيذلا هللا دابع نم نيقحملاو هلوسرو

 تببحأ رهجلا عضوم يف زوجت ال رسلا ةءارب نإ : ۔ انديس ۔ اضيأو
 نحنف ‘كنم صخشلا اذهب ملعأ ادحأ نأ ملعأ الو ىضملا اذه روهظ كرت

 نب دمحم خيشلا رمأ نم عقو مدهلا اذه ناك نإ لوقأو تمعطأ تنأو انقذ

 لصألا يفو ،اذكه الإ نكي مل اذإ هديدجت رجحب لوقأ نأ ردقأ الف رصان
 هرجحي ام كلذ يف نوكي ىتح هكلم يفق ءانبلا دارأ نمل ءانبلا ةحابإ

 يغبلا لهأ هنكسي عضوم نوكي نأ الإ ملعأ هللاو بارخلا نم ىلوأ رامعلاو

 يف رثؤملا وبأ لاق ام ىلع نيحلا كلذ يف هديدجت زوجي الو همده زناجف

 يصاعملا كاهتنا اهيف يصاعملا لهأ دوعت دق لزانم كانه نوكيو يغبلا لهأ

 يراوحلا وبأ لاق ام ىلع زئاج اذهف اهمدهب الإ مهعانتما ىلع ليبس الو
 نأ الإ ملعأ هللاو كلذ دنع ناسغ مامإلا اهمدهو ىدنلجلا ينب لزانم يف

 ءاملعلا يأر يف مامإلا يأرو نيدلاو مالسإلا لهأ ىلع ةفاخم مث نوكي

 زاجو رذعلا لصح ذننيحف ءالؤه رظن هبجوي ءيش نع كاسمإلا نيحلاصلا
 . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ملعأ هللاو رظنلا

 رهش ١١ ءاثالثلا خيراتب يحبصلا ريشب نب ديعس ريقفلا دبعلا نم
 . ةيرجه ١١٤٣ ةنس نابعش

 ريغ قدصلاو قحلا ىلع ينضبقا مهللا : ديعس خيشلا () مالك نمو

 محرأ اي توملا دعبو توملا دنعو توملا لبق ينمحراو ‘مولم الو عيضم
 ىلع اوبرقتو ةرخآلا رمأ اومظعتسا نيملسملا رشعم اي ؛ نيمآ نيمحارلا

 هل ىصوأ ام مكيصوأو هللا مكتعدوتسا دق ينإو ةحلاصلا لامعألاب هللا

 )١( همالك : لصالا يف .

٢ ٤ 

 



 ىلاعت هللا رفغتسأ انأو لبق نمو هلهأو مهتيرذ نوحلاصلاو هتمأ هللا لوسر

 هنيد يف ينمزلي ام عيمجب هل ننادو هب هتيصع ام عيمج نم هيلإ بناتو

 الو الوح مهنع يغبأ ال ملستسم داقنم ماكحلاو ةمنأللو عبت نينمؤملل انأو

 انأ ال لضفو فيرشتو ةركاذم نيملسملا نمو مكنم اذهو الدب مهريغ بلطأ

 يلجأ برق اذإ عادولاو ‘لذأو رصقأو فعضأ انأ لب قحأ مهفلاو ملعلاب

 . يلمع نهوو يلمأ فعضو

 هنأ هركذ مدقملا مامإلا اذه نع تعمس : ءاربغلا ىذ بحاص لاق

 ءاملعلا بتكف اهورمدو اهباحصأ اولتقو نامع ىلإ مجعلاب ىتأو هتريس لتب
 .رثألا يف اهدجت هيف ةدوجوم نيملسملا ريسو تقرغتسا امل ءارقفلل هلاومأ

 يف هلو ايندلا يف هاجلاب زوفي يذلا ءرملا نع ءاربغلا اذ تلأس

 اذإ لاصخ ثالث هتركذ يذلا :ءاربغلا وذ لاق ؟هذه ام باونلا ةرخآلا

 هيف تعمتجا نمف مركلاو ةعاجشلاو لمعلاو ملعلا ناسنإلا يف () عمتجا
 هلامو هيطعي هللا نإف ايندلا هب بلط نم امأو ،ةرخآلاو ايندلا يف زاف دقف

 .بيصن نم ةرخآلا يف

 ميركلا :لاق ؟هللا دنع ملاس هب نوكي يذلا مركلا ةفص امف :هل تلق

 نم مهنمف :هجوأ ةثالث اهلف ماعطلاب ةماركلا امأو ،لاؤس نود سانلا يطعي

 هلام نم موكي نأو ،ةيقت وأ ةأفاكمل يناثلا هجولاو ؤهلل ةبرق هب يوني
 ةعمسلا الو ةحدملا هدارم ال هلمعب يناري الو همدخ فيضلا يف مدختسيو

 .اصلاخ ناك ام الإ لامعألا نم لبقي ال هنلا نأل

 يتأي لب ةحفاصملا دعب لاؤسلاب هيدتبي ال نأ فيضلل يغبني اممو

 )٢( عتمجا : لصالا يف .

٤٢ 



 دارأ نإو مايأ ةثالث فيضلا قحو ‘لاحلا يف ماعطلا نم رضح امم هيلإ

 نم هفيض معطي نأ هل زوجيو هراد ىلإ هغلبي امم آداز هدوزيف ريسملا

 مهاطعأ نإو ءارقفلا هيطعي فيضلا نم لضف نإو ؛مايألا ةثالثلا دعب هتاكز

 فيضلا دارأ نإو .نسح كلذق ،اهنم مهمعطيل اهيف هولكوو هتاكز نم
 اهب داري الو ةيدهلا وأ ةيطعلا هلصت يذلا امأو .هل نكمأ ام هعيشي ريسملا

 ىرخخلا ةلاحلا امأو ءاهضباقو اهب رجألاو اهب معنف ،لاؤس الو ةأفاكم

 كلتب سنبف هيلإ ىطعملا نم يطاعلا هدارأ ءيشل ةيدهلا وأ ةيطعلا هلصت

 هدارأ رمأب لغتشم نوكي وأ .ريثكلا ىطعي ىتح ليلقلا ىطعأ .ةيدهلا

 نأ دارأو هفاضتسا وأ كلذب لغتشملل آاصقنو هسفن ةحلصمل يطاعلا

 ىلوأ اذهف ةمولعم ةضيرفب مدختسي نم مهنمو ؛هل امداخ تبثو هضوعي
 .ارمأ هسفنل كلمي ال راصف هلثم اناسنإ هسفن

 الثم فيضملاو فيضلل ةفيعضلا ةسيسخلا ةلاثلا ةلزنملا امأو

 رصقو دهتجي مل نإو كلذ يف هل ضوع الو هولكأيل موق ناسنإلا عم لصي
 هدنع نم لكأو فيضملا اذه ىلإ ىشم نم لكف لاكنلاو مرغلا مهنم هباصأ

 نم نوكي نأ يفوخو ةيقتلا نم اذه نأل نامضلا هيلع فاخاف مهتبحص يف

 كلذب ىلتبملاو ربجلاب الإ كلذ ىلع هل ةردق ال لجر ىلع اولزن دقف تحنلا

 كراتو ةليسولا بلطل هيلع ردقي الف هسفن مزلأو ةدمحملا بلط نإف

 وأ هفيض مايقل هلهأ ىلع ربجلاو هفيضب لغتشا مت هيلع ةمزاللا ةضيرفلا
 ماعطل سانلا ربج وأ هدلاوو هتوخأو هبراقأو هلهأ لامو هلام به ذأ دق ناك

 ءاعدلاب اودمعف هوعنمي نأ اوردقي ال نوهراك هل مهو باودلاو فيضلا

 راعلا فوخ رانلاب همسج قرحي الو هسفن ربدي [نأ] لقاعلل يغبنيف .هيلع
 ةدناف الو ايندلاو نيدلا باهذل ىوهلا ىلع سفنلا ةعواطم نم هللاب ذوعاف

٤٤



 مهلزانم يف موق ىلع لزنت نأ رذحاف ،ةرخآلاو ايندلا رسخ دق بعتلا الإ هل
 ةتتشتم تيبلا باحصأ بولقو ‘ةلق يف مهرنكأو ةروع كيلع مهتويب

 مهديزي مهيلع كلوخدو ‘هركلاب الإ فيضلا ةمدخ نوبحي ال مهرنذكأو
 ذخؤي درابلا ءاملاو راثدلاو بطحلاو ماعطلاو شيعلا ناصقن نم اضغابت

 يف تيبلا بحاص ناك وأ ررضلا مهيلع تلخدأ امأ .مهريغ ىطعيو مهيلع

 هيلع وه سيلو هلمع هيلع تعيضف هيلع تلزنو ملع خسن يف وأ ةفرح
 .مزالب

 ناسنإلا هيلع ناك وأ عابسلا وأ ليسلا وأ فوهلملا لثم مزاللا امأو

 ناسنإلل يغبنيو ‘كلاحو كلامب هنيعت نأ كلف ،كالهلاو فوخلا نم ءيش

 هل ناك نإو هنم لجخ دلبلا لهأ ىلع لخدي ال ناكم يف رفسلا يف لزني نأ

 ناك نإ هبحاص لأسيو هناكم يف رقتسي امدعب هيلإ لصيف دحأ عم ضرغ

 نم ناسنإ همعطي دارأ نإف هناكم ىلإ عجري مث هضرغ وأ هنيد يف هلؤس

 ،ناوخإلل ءافجلا فوخ هدنع نم لكأيف هدري الف هدنع لصوو فلكت ريغ
 نأ الإ اذكو اذك ديرأ هل لقت الو ةنامأ هنمؤت الف ارفاسم الجر تيأر اذإو

 وأ ءاهبحاص اهغلبت ىتح ةنامألا هذه لمحتل ةرجذلا نم ديرت مك هل لوقت

 متقفتا ام (اهطعاف بغر نإف ىانيلإ هلمحتو اذكو اذك انل يرتشتل ديرت مك

 هبلق يف لخدو هل لقت مل نإو ‘هرمأ كل نيبت دقف بغري مل نإو هيلع

 مل امبرو كمولي امأ ارمأ هباصأو كلجأل هرفس يف ىنآتو 0كلبق نم ءايحلا
 تبهذو هتافو دعب وأ هتايح يف هيلع بهذتو نمتؤملا ةنامألا ظفحل فرعي

 ةنامألا يف هيلع بجي امم هملع ةلقب ليبس هل فرعي ال ام هتمزلاف ةنامألا

 مل سانلا نم ريثك اذهو اهباحصأل اهب داهشإلا ةيصولاو اهناكمو اهظفحو

 )١( هيطعاف : لصذلا يف .

٥ ٤ 



 . اهانركذ يذلا رومألا هذه مهل رهظت

 مولعم ناكم وأ دلب ىلإ ينبحصا كلتم لجرل لوقت نأ كايإ مث كايإو

 ةرضم هلهأب قحلت نأك وأ ةبغر وأ ةيقت كل هتبحص يف هفرعت ال كنأل
 نإق نكامألا نم ءيشل ينبحصتل ةرجألا نم موي لكل ديرت مك هل لق نكلو

 لبق قيفرلا سمتلا ليق هنأل ؛بولطملا كلذف مولعم ءيش ىلع متقفتا

 ا انيعم هل نكف .ةبحص امكنيب تحصو ادصاق ادحأ تدجو نإف قيرطلا
 يف اباصم امكباصأ نإف قناوعلا هيف ثدحت رفسلا نأل ةعاس هنع رخأتت

 كعم فوقولا نيب هريخ تنأ نكلو جرح كيلع هبلق يف لخديف كريخأت

 هباحصأ عم هيف مول كيلع الف راتخا امهمف هنطو ىلإ عجري [ نأ ] نيبو
 ادحأ تيأرو ملعلاو ةعاجشلاو مركلا يف كل هتركذ يذلاو ‘عيش هباصأ نإ

 امم ءيشب همتشت الف مارحلاو لالحلاو ليلجلاو قيقدلا لمح دقف هلمح

 كلذب سانلل ردصت دق اليقث المح لمتحا هنذل ؛كل ةوادعلا هبلق يف لخدي

 دقتعيو هنيمي تكلم امو هلهأو هسفن حلصي نأ الوأ ءرملا ىلعو ،هسفنب

 تاينلا يهو هلمع نم ريخ نمؤملا ةينف الدع ضرألا ألمي نأ ردقي ول نأ
 ام هنيميب هذخأي يذلا هباتك يف ناسنإلا رظنيسو تايجنملاو تاكلهملا

 ةالصلاو نيمحارلا محرأو نيمركألا مركأ هللاو هبرل هتين صالخإ نم هلمعي
 . نيمألا ىفطصملا دمحم ىلع مالسلاو

٤٦



 : نوثالثلاو يداحلا ركذلا

 راجلا لامتحال هيف { ةسايسل ا نسحو .0 رفاسملا ىف

 نادلبلاو نطاوملا نم سانلا لاقتنا ةفصو 0 ماحرألاو

 هقيرط يف ةملظلا هضراع اذإ رفاسملا نع : ءاربغلا اذ تلأس لاق

 كلت يف هتين امو ةعاسلا كلت يف هل ىلوأ امف هلامو هبلس اودارأو

 نم مهنمف نيهجو ىلع مهف قيرطلا عاطق امأ :ءاربغلا وذ لاق ؟ةرضحلا

 اذه يفف كلتق هناطع نع تعنتما نإو ‘كملس كدي يف ام هتيطعأ [ اذإ ]

 يذلا ملس ءاش نإو رجألا هلو هلام نود لتاق ءاش نإ ريخم ناسنإلا هجولا

 ةصق تربتعا ينأل فخأ ةلاحلا هذه يف لوقلا اذهو هسفن ةمالسل هدي يف

 يف هيلع لبقأف بلق ةعاجشو مسج ةوق بحاص نيملسملا نم لجر ناكف
 مهيلع رداق هنأ هسفن يف ملعو سانلا نوبهني نيذلا سفنأ ةعبس هقيرط

 نانثا هنع برهو لاجر ةسمخ مهنم لتقف مهلاتق يف ةعمسلا بلطل هتينو

 يف لجرلا نم امهيلع حص امب امهباحصأ اربخأ امهناطوأ ىلإ الصو املف
 دلبلا ناكس نم اولتقف لتاقلا باحصأ ىلع اوراغو مهباحصأ اوروتف لتقلا

 نع ةادبلا اوملع مث هنم عقاولا لعفلاب مهبحاص لوصو لبق الجر نيثالث

 مهنم اولتقو مهيلإ اوشمف ردنبلا ىلإ نيرفاسم دلبلا ناكس نم سانأ

 اوأر نأ الإ ع يشب ملع مهدنع سيل اليتق نيسمخ اوعمتجاف الجر نيرشع

 لجرلل موللا حصف ادحأ مهلتق يف اوذخأ الو مههوجو يف فويسلا برض
 امأو ،مهعم يتلا لاومألا مهذخأ الإ مد مهنيب سيل قباسلا يفو هباحصأ نم

 نم اموق قيرطلا يف رفاسملا ىأر :الثمف لاتقلا اهيف ىلوأ يتلا ىرخألا

٤٧ 



 نيرفاسملا ىلع مد مهل سيلو ةعمسلا ابلط لاومألا لبق سانلا لتق مهتداع

 ىأر ولو هسفن نع لتاقي نأ ناسنإلل ىلوأ ةفصلا هذه ىلعف ،نيراملا

 يف ناعطقي نيلجر نع يل يكح دقو مهيلإ هسفن حربي الف الجر نيعبس
 هاذخأف نامألا هايطعأ ادحأ ايقل ىتمف ةعمسلا ناديري نيملسملا قيرط

 ىتح امهلتاقي نأ ىلوأ مهل ضرعي نيذلا ءالؤه لثمف امهنامأ دعب هالتقو
 كرغي الف ©برحلا يف ةوادعلاب فلخملا ميصخلا كلذكو ءايندلا نم اينفي

 .ىلوأ هلاتقو هنامأ

 بارتقا عمف ةعمسلل يوني ال هسفن نع يمحيو هلل هلاتق يف يونيو

 مهنم ادب نإ ماحرألاو راجلا امأو لامعألا دسفيل ناطيشلا رضحي لاجآلا

 ليبس ىلع نكت مل ةنتف يف ءامد كفس وأ لاومأ بارخ وأ ةقرس نم دعت

 ادب نإ مكحب نيقيرفلا نيب فصني لداع ناطلس مهنامز يف ناكو برحلا
 ناطلسلا ىلإ لصي نأ هل ىلوأ ىلتبملاف ،مهيغب نع مهعدريل مهنم ءادتعا

 يف نظو الداع اناطلس هنامز يف دجي مل نإو .همصخ نم هقح ذخأيو

 ءايحإ نم ملسأ ةمالسلاو .ةلامحلا هل ىلوأف همصخ ىلع ةردقلاب هسفن

 اورظانتف رضلاو بارخلاب مهباحصأ ىلع اوغط نيذلا موقلا لثم نع نتفلا
 نأ مهناسن ىلع فسعتلاو مهلاومأ يف مهنم مهجتلا اوأر امل مهنم (ا)ةذيخف

 مهيلع هوذخأ ام اومرغ و مهونجسو مهيلع هللا مهطلسق نيدرمتملا اونجسي

 لئابقلاو ءارمألا نم نونوجسملا دجو كلذ دعبف مهيلع مهسوفن تباطف

 تبهذف مهباحصأ ملظ ىلع يأرلا يف مهودعاسو نسلالاب مهل ةبصع
 سانلا ىلع نوففلتي مهب امل هلل نيعيطملا ةذيخفلا كلت نم سفنلاو لاومألا

 نأ . نيملسملل ىلوأ اذه لثمكف 0 نيرخالل ايدحو 0 نيربتعملل ةربع هذهف

 )١( ةضيخف : لصالا يف .

٤٨ 



 رظني لقاعلاو مهارخأل اهنم اودوزتيو مهل نجس اهنأل ؛مهايند يف اوربصي
 كرصنأ انأ ءارمألا نم دحأ هل لاق نإف .هنامز لهأ ربتعيو هنيعب ال هلقعب

 همصخ هيلإ لصي ىتح هرصني نأ هدارم نكلو ةبحم هذه سيلف كودع ىلع

 نإو هيلع ريمألا هدعاسيو هباهذ بحي مل عضخي مل نإف هيلإ عوضخلاب

 نيملسملا ىلع هطلس هنيرقو هل انوع راصو هبولطم هنم دجوو عضخ

 لوقب ررتغت الف نيدعبم نوعيطملاو نيغابلا نيبرقملا نم مصخلا راصف
 . '_)لوغلا نم(')ىدعأ مهف مهنم كرذح ذخو .مهلوق كرسي الو ،ءارمخلا

 لاقتنالا اذهف نادلبلا يف مهنيب ةلخادملاو سانلا لاقتنا يف تركذو

 يذلاف ةعساولا قازرألا نوسمتلي ءارقفلا لاقتنا رثكألاو .ةريثك هوجو ىلع

 مهناطوأ نع نولقتني الف ءاينغألا امأو ،كل انطو اهذختا دلب يف هقزر عستا

 ىلع فاخ نإ هيلع مزال نمؤملا نأل مهنيدو مهسوفن ىلع اوفاخ اذإ الإ
 . قهاش ىلإ قهاش نم برهي نأ هنيد

 : ارعش نيحلاصلا ضعب نع تايبألا هذهو

 ناكرأ كتناخ نإ نكرلا هتاف آامصتعم هللا لبحب كيدي ذدشاو

 (") ١وناه نمو اوزع نم رش هفكيو هبقاوع يف ذمحي ةللا قتي نم

 نالذخو زجع هرصان نإف بلط يف هللا ريغب ناعتسا نم
 نادخأو ناوخإ ةقيقحلا ىلع ةل سيلف اعاتم ريخلل ناك نم
 ناتف ناسنإلل لاملاو ؤهيلإ ةبطاق سانلا لام لاملاب تاج نم

 نوكي نأ هل نسحأ ىرت امف لاقتنالا ىلع مزاع مزع نإو : هل تلق
 اهاري يذلا نادلبلا هل نسحأ امف لقتنا نإو ؟ ىلوأ دعبلا وأ هدلب نم برقي

 . ةوادع دشأ : يأ )١()

 . نابعثلا )٢(

 . ناه نمو زع نم : لصالا يف )٢(

٤٩ 



 يف ىلوأفق لاقتنالا امأ :ءاربغلا وذ لاق ؟ال مأ هشاعمو همسجل حلصأ

 ةرهازلا نادلبلا ىلإ ناسنإلا رظني الو قباسلا هنطو نع ةحزانلا نادلبلا

 قفرأ يه (')يتلا رادلا رظني لقاعلا نكلو ةقثاولا نوصحلاو تارامعلا الو

 ىوه ىلع اوملكتو مهل اوحرف سانلا سلاجم يف اورضح نإف هلهذل

 يبلق يف سيل تلق اميف اذهو مهتبيغ نع اورضح اوباغ نإو ،مهسوفن

 .جرح الو فش

 ةرهاز ادلب دجوف نادلبلا سمتلا داهزلا نم لجر نع تعمس نكلو

 ءارشلاو عيبلاو ءارمألاو ءامركلاو ءابطألاو ءاملعلا اهيفو هدلب نم ةبيرق

 اهنم تويبلاو لاومألا ىرشف هل قزرلا رثاكتو ملعلا ملعتو اهيف لزنف
 ةوادعلاب دلبلا لهأ هامرف لاتقلاو رشلا عقوف هلهأل اهلصأ مصخ رادلاو

 نإو اوتكس رضح نإ ،هبرق يف ةبغر مهل ال امالك هنم اولبق الف ءاضغبلاو
 رادلا كلت يف ءارقح هناسنل مهؤاسنو هدالوأل مهدالوأ كلذكو هومتش باغ

 اوركنأف هلتقب ءاملعلا ملعف هولتقف مهتبحص يف جرخو لاتقلل حناص حاصف
 ال هدالوأو هلايع اوقبف نيدلا يف مهسوفن ةمالسل نيلتاقلا ىلع مهبولقب

 ىلإ اوعجرو ماين سانلاو ليللا يف دلبلا نم اوجرخف مالسلاب دحأ مهملكي

 نم اوحبصأو ءاينغألا نم اوناك مهتويبو مهلاومأ تبهذو مهباحصأ دلب

 نودقار مهباحصأ تويب يفو نونمآ مهسوفن ىلع نكلو ءارقفلا

 هلل دمحلا اولاقف نوعورتم ال نورساج ثيدحلاب ةرضحلا يفو ،نوننمطم
 . نيملاعلا بر

 مهققاوي سيل موق عم ترضح وأ تنكس نإ بدألاب كيلع :لاق مث
 كيلع مهف مالكلا ةحيصنب مهيلع رسجت الو ‘تعطتسا ام كناسل فكف كيأر

 )١( يذلا : لصالا يف .



 نم يذلا مهدحأ اهب ملكت نإ ةحيصنلاو ثيدحلا يف رظنا ماصخلا دلأ

 رمأل نورضاحلاو كمصخ كاعد نإ امأو .مهبجعأ مهنابرقو مهباحصأ

 ءاضغبلاو ةوادعلاب كومر مهنع ترصاقت نإف مهلوقل لثتماف كنم هودارأ

 رظنا هيلع جرح لخدي الف مهبجي ملو الجر مهباحصأ نم اوعد نإ امأو
 عم نيدلا اهلمحت الو كسفن يف ربصاو نيرمألا نيذه يف قرفلا ربتعاو

 سانلا نأ ملعاو ؤنيملعلا (ا)نيب عرضتملاك كالومل عرضتو ‘نيمصخلا

 : رعاشلا لوقل عمتساو سانجأ

 نالعإو رارسإ هيف ىوتسا دق ظقي دجام بدن ريغ رنبثتست
 ناسرف برحلل امك اوربأ اميف اوصكر ا ذا ناسرف ريبا دتلاف

7 
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 )١( عم : لصألا يف .



 : نوثالثلاو يناثلا ركذلا
 ناعجنشلا رابخأ هيفو . مهل ةءورم ال نيذلا كولملا ىف

 رابخأ هرخآو 0 كولملاب ىلتبملا ربخو 0 وابطو

 ناسحلا كولملا نع

 ال مهنأل : لاق ؟ كولملل ةءورم ال : ريسفت نع ٠ ءاربغلا اذ تلأس

 يذلاب نورظني ،رومألا بقاوعب نولابي الو ناسحإلا نم قباسلا نوركذي
 نم ةمقل وأ ةملك مهيفكي لافطالاك مههوجو يف ناك امو مهتعاس يف

 هنأ راصمألا نم ءيش نع ايكلف لاس كلم نع يل يكح امك إمهمصخ

 نم كلملا مهف ،اهناكس كلمتو اهغلبت كنإ :هل لاقو هل رصبف ؤال مأ اهكلميس

 اهودارأ يتلا رادلا اولصو ىتح اهيلإ هموق هجوو اهل اشيج زهجو هتعاس

 ةعبس ردقب هموق نم اولتقو ناطلسلا شيج رسكناف هوبراحو اهلهأ عنتماف
 مث رمحألا بهذلا نم افلأ نيعبس نمثب لاومألا نم مهيلع بهذو رفن فالآ

 رادلا اوغلبف ةفعاضم فاعضأ لوالا نع هيف دازو رخآ اشيج كلملا زهج

 ردقب هباحصأ نم لتقو كلملا شيج رسكناف برضلاو نعطلا مهنيب حصو
 باصأ ام كلملا غلبف افلأ نيثالثو ةن ةنام ردقب لاومألا نم بهذو افلأ نيرشع

 الإو رذعب ينتأي مل نإ لاقو اديدش ابضغ يكلفلا ىلع بضقف هباحصأ
 لسرأو كلملا بضغب يكلفلا ملعف هلالغأو هنجسب رمأ مث هسأر تلزع

 نع وه ذالو هبضغ نكسي ىتح كلملا عم هعفنتل كلملا ةجوز ىلإ هتجوز

 هتدب هتجوز نم برقلا كلملا دارأو ليللا هيلع نجد املف هيلإ كلملا لوسر
 مانو ‘هرذع فرعأ ىتح ةهجاوملا هنم ديرأ :لاقف يكلفلا نع لاؤسلاب

 درو ملسف اعرسم هيلإ ءاجف يكلفلاب كلملا اعد حابصلا حبصأ املف كلملا

٢ ٥



 انلاجرو انلاومأ بهذأ كرصب :هل لاقف هدي نم هضبقو حابصلا هيلع

 :الناق هباجأف ،انيلإ كباوجو كرذع امق انكلم يف نوكت رادلا نأ تمعزو

 يف انبر لاق امك ةلجع لها كولملا متنأ نكل ةئيضملا سمشلاك نيب يرذع
 ةيآ انْوحَمف نيتيآ راَهتلاَو ليلا انلعجو ٠"! لوجع ناتسنإلا ناكو » : هباتك
 ددَع اوُصنغثلَو مكبر نم الضف اوغتئتل ةريصم راهتلا ةيآ انلعَجَو للا

 1 )١() 4 الي ح هالت ه عئتش لكو با 5 ! أاَو 7 , ا :

 كغ ولب موي يأ يفو باسحلا ححصت ىتح تلهمت ام 0 كلملا اهيأ تنأو

 انأو كلذب كربخاس ةعاسلاف رصنلا نيملسملا نم لجر يأ ىلع و .رادلا

 انأو لاؤسلا اذه دعب ينلأست ال ادهع كنم ديرأ نكلو ةدحاو ةجح كل يعم

 ال كلام :كلملا لاق ‘كيلع تبهذ يتلا كلاومأ كيلإ عجرأو رصملا كفغلبأ

 ىلوذلا يف كنم قبس امك ةبقاعلا كنم فاخأ :لاقف ؟ةيناث كلأسأ نأ ينديرت

 ال مأ يسأر لزت كنأ يردأ ال ىرخألا يفو كتجوز ببسب يبر ينملسو
 نم ديرت ام ذخ :هل لاقف لاؤسلا اذه ىرخأ ةرم هلأسي ال نأ هدهاعف :لاق

 نامأل لجر فلأو فرح فالآ ةرشع ذخأف لاذنألا برحل لاجرلاو لاومألا

 بلقنم جرب يف هبرو بلقنم علاطلا جربلاو نطولا نم جرخف قيرظطلا

 برو دعسب لصتمو رفسلل ةديعس ةلزنم يقو بلقنم جرب يف رمقلاو

 يف جرخو .دوعسم ةبقاعلا تيبو سوحنم عباسلا برو دوعسم عساتلا
 لصو ىتح ىلاعت هللا هظفحف عوجرلا ةعرسو دعسلا هدارم رمقلا ةعاس

 (حالصلاو ريخلل كتفلأ اندارمو كراد انلصو) الجر اهريمأل ربدو رصملا

 لخدو هب اوءاجف ركاسعلاو ليخلاب هماقم ىلإ ربدو كلذب ريمألا رس
 ام :يكنفلل ريمألا لاق مث ،مايأ ةتالت همشحو همركف هعم نمو وه نصحلا

 ( ١ ) ءارسإلا ةروس : ١١ - ١٢ .

٥٢ 



 هلاجر متلتق نيح مكيلع ديدش بضغ هب كلملا تيأر :لاق ؟اندنع كتجاح

 ةيرق اولخ اذإ كولملا نإ » : هللا باتك يف متعمس امأ هلاومأ متذخأو

 احصان هفرط نم مكتنج انأو 0 () « ةذأ اهلهأ ةًازِعأ اولعجو اهوذتسقأ

 .نينمآلا نم مكنإف لاومألا متعجرو يحصن متلثتما نإف مكل امحرتمو

 كلملا نكلو قبس يذلا اناوه ال ةعاطلا يف نحن :رصملا ريمأ لاقف

 رمألا نآلاو ماطحلاو نعطلا نع فقنل مالسإلا ةوعدب اناعد الو انيلع مجه

 هباحصأ نم لعجو اهلوح نمو رصملا يكفلا ذخأف ،كيلإ مث هللا ىلإ

 عجرو اهناربك نم اسفن نيعبسو اهريمأ هتبحص يف ذخأو اهيف ركاسعلا
 رسف كلملا غيلبتل هباحصأ نم ادحأ ربد كلملا راد لصو املف ارورسم

 ةميلو لعجو نيملسملا ريشبتل هيدانم ىدانو عفادملا برضب رمأو كلملا
 ةعاطلا يف مالستسالاب هودهاعو ةئيه نسحأب مهيلإ لبقأ مث هدلب لهأ ةفاكل

 لاومألا ذخأو مهنع افعو مهنم كلملا لبقف وفعلا هولأسو ةلودلاو ةاكزلاو

 هسفن تباطف مهنطو ىلإ عوجرلا هولاسو مهدنع نم هيلع تذخأ يتلا
 يكلفلا نإ :هبلق يف كلملا لاق مث هوعداو ىتح مهعيشو مهدوزو مهيلع

 هلتقب رمأف ،يكلمب هيتميو يريغ هلأسي نأ فاخأو لاؤس هعم انل سيل
 دعبو هسفن عطق نم مهنالب نع ملاسلاو كولملا رمأ اذهف ‘يكلفلا بهذف

 . ديري ام ىلع هرمأ ربديو مهبرق نع

 كاله ىلإ هب ىرسو اشيج عمج ميظع كلم نع : ىرخأ ةصق يفو

 مهراشتساو مهريمأ مهعمجف مهيلإ لبقم هشيجو كلملاب موقلا عمسف موق
 :لاقو ،ريمألا ىلإ لبقأو مهئالقع نم لجر ماقف مهباهذ نع رمألا هلاه امل
 . هشيجو كلملا اذه رش كيفكي يذلا ريمألا اهيأ لوقت ام

 )١( لمنلا ةروس : ٣٤ .

٥٤ 



 [اساطرقو ةاود نهاكلا ذخأف ،ىربكلا ةزئاجلا هل يدنع :ريمألا لاقف

 خيشلا اهيأ دعب امأ) هوبحاص نيذلا كلملا باحصأ رباكأل (ااطوطخ بتكو

 هركلاب الإ انيلإ لوصولا كدارم ال هنأ تركذو انيلإ كفيرعت لصو هنإ مركملا

 باتكلا اذه ىلع بتكو (تركذ امك ناك نإف كلملا نيمي ىلع نوكتل كنإو

 اجرعأ اشمغأ اريقف الجر طوطخلاب ربدو كلملا باحصأ نم ريبك لكل

 كلملا ىلإ هب اوشمو هوضبقو مهفارطأ هوقتلا شيجلا برقب لصو نيحف
 هنكامأ ىلإ اعجار شيجلا عافتراب رمأو كلملا اهأرقف اطوطخ هدنع اودجوف

 تبهذو هموق رباكأ لتقف اهيف ام مهل رهظأ الو هيلع هموق ةنايخ نم ةفاخم
 نهاكلا ليح عم هتوق هتعفن الف هتلجع ببسب هتيعر هتداع و .هتوق

 نأ نهاكلا دارأو ،ةنمزألا مهيلع تضمف هعم نمو هريمأو نهاكلا حارتساف

 ىلإ دصق مث اهنع هاهنف القاع الجر اهيف راشتساف ةليمج ةأرما جوزتي
 ةدم دعبف اهيلع لخدو اهجوزتف اهذخأ ىلع ")هدعاسو اهب هربخأف كلملا

 نم ادحأ راشتساف رمألا هلاهف ةفيعض ةشحاف ىلع كلملاو يه اهآر

 ةلجعب كسفن ذخأت ال :هباجأف هتيب لخاد يف ىحضلا تقو هباحصأ

 هنم كيلع فاخأو كب يلابي ال اذهب ريمألا ملع نإف ةلاحلا هذه يف اصوصخ

 راشتساو ةأرما جوزتي نأ دارأو بأ هل ناك هنأل هعبط فيعض هريزوو

 عنمو اهبح هبلق ىلع لخدو اهجوزتو هفلاخف اهنع هاهنف ايكلف اهيف

 نسحو رازملا اهمسجبو بابشلا نسح يف ةأرما يه و مهيلع نيلخادلا
 ىتح اقداصتو اهجوز نبا عم اهسفن تبرقف اهقداصي ادحأ دجت ملف لامجلا

 لتقو اهنع دلولا ضهنف حيبقلا لعفلا ىلع جوزلا امهآرف امهلاعفأ ترثك
 يف لهمتو .ربكألا هريزو وه ةعاسلاف ريمألا دنع ءازج هل حص الو هيبأ

 )١( لئاسر : يا .

 )٢( هدعسو : لصألا يف .

٥ ٥ 



 . ةأرملا لبق نم كرمأ

 دلب ىلإ اهعجرأ انأو يلع تمرح دق يتيب يف اهفوقو نكمي ال :لاق
 عمسي ريمالا و اهلهأ دلب يف اهدجي ال وه كلذك كلملا يننزحأ امكف اهلهأ

 .هتجوزو وه قالخألا ئيس راجلاو ،امهاذحب امهراج تيب يف امهمالك

 كاله نع شيجلا عوجرب هنم قباسلا ناسحإلا ركذ الو نهاكلا لتق ريمألاق

 هقسق ىلع هوعبات هؤارزو كلذكو اهسفن ىوهت ام ىلع هب عنصف رادلا

 اترّمأ ةيرق كيهن نأ اتذررأ اذإو » : ركذلا يف انبر لاق امك هللا مهكلهاف

 ام :هل تلق 0 ) 4 اريمذئ اهانزرّمدف لوقلا اَهْنلَع قحف اهيف اوفنسقف اهيِفرثُم
 نسحذخلا امو ؟مهتحلسأ كلذكو مهلاوحأ ةفلتخم مهارأ ناعجشلا يف لوقت

 مهعنابط ردق ىلع مهفالتخاف ناعجنشلا امأ :ءاربغلا وذ لاق ؟حالسلا نم

 ءامناد هلهأل اودع الإ هاقلت ام ةقرتحملا ةسبايلا ةرارحلا هتعيبط تناك نمف

 ةعيبطلا ةنلاثلاو تبثت ال فيللا رانك ةفيفخ ةقرتحم هتعيبط ةيناثلاو

 عاجشلا بأد اذهف ىضرلا ديعب بضغلا عيرس هارت اذهف ةليقتلا ةظيلغلا
 ةريثك هوجو ىلع يهف ةراحلا ةبطرلا ةعيبطلا امأو ؤديعبلاو بيرقلا ىلع

 الإ لجرلا هاقلت امف ةليقثلا اهنمف اهنم افرط كل يتأن نكلو ناعجشلا يف

 يف قلخلا رئاسو قيدصلل بناج نيلأ اذهف اضرلا ديعب بضغلا ديعب احزار

 .هل ةعاطلاب نيديو لذي ىتح هنع رتفي الف مصخلا دتشا نإف هرمأ ودب

 قفاوملا عاجشلا اذهف اضرلا عيرس بضغلا ديعب هتعيبط يف مهنمو

 .اضرلا عيرس بضغلا عيرس مهنمو ،نيملسملل

 ةعبس هدنع لجر نع انل يكح امك رضح ام هريخف حالسلا امأو

 مدخلاك هتوخأ دنع هتلزنمو انيكسم يمسو اهدحو ةمأ مهدحأ ،اروكذ دالوأ

 )١( ءارسإلا ةروس : ٦

٥٦ 



 لاقف هيبأ نم اثاريم هوطعي ال نأ مهرظن لآو مهدلاو كلهف ةرامألاو لغشلل
 مهو هلوقب اوضرف ةرامألاو ةمدخلا يف اقباس تنك امك مكنم ديرأ :مهل

 نإ رودبلا لثم الإ مهاقلت امو ةغوبصملا ةحلسذلاو ةرخافلا بايثلا اوسبل

 فاصوذلا مهب ريست ءارمخذلا لثم مهارت رباكألا سلاجم يف اورضح

 هنم رخسي ةميدق ةوسك هل مهوخأو نابج برحلل مهنكلو ناسحلا قالخألاب

 نظي هب ةجاح مهل سيل هتوخإو ؤهاقال نم لك ()هرقحتسيو هاري نم لك

 هباحصأ هآر نإف نيكسم امأو ،نبج مهبولقب نوردي الو ةلامح مهيف سانلا
 ماحدزالا عم ءاجيهلا يف هوأر نإو ةتونأ وأ ةثونخ هيف اولاق دلبلا يف

 نأ دارأف هتوقو هتعاجشب كلملا ملعف ماغرضلا دسألا اذه اولاق ماطحلاو

 نكت الو كتريسو كسابل فلخا :هل لاقف هنع دعبو ىبأف هرزاؤيو هبرقي
 لبقم انأو ةلذلاب ىضري ال رحلاق ةنهولا كسفن نع درو ىدلبلا يف ءامهتلاك

 .ارويغ كسفن ىلع نكف رومألا كل تحالو كعم

 ضغأو ءادعألا لاتقل تلعج انأ كلملا اهيأ عمسا : نيكسم لاقف

 هللا كراب :كلملا هل لاقف .مهودعل ةناهإو مهل ةمحر باحصألا نع فرطلا

 ىلإ لصو مث ،ىلوخذلا هتريس نع لتةبت الو هنع ىلوف ‘تنش ام عنصا كيف

 مهمركو مهبرقو مهلوصو هرسف .ةعفرو سأب لهأ نم راوز سانأ كلملا

 هصتخا نم مهعم رضحف اهوبرضيل ةروزو ةزرب مهل لعجو ناك ام نسحأ

 نم لهاملاو رطاخلا اهوبرضف ةوهزلا بلطل ةروزلا برضب مهرمأو مهل

 انيكسم كلملا رظنف ،مهنم دحأ اهبصي ملو لكلا أطخأو حاورلا ىلإ حابصلا

 سيلو ةراهطلل ءام هيف قيربإ هدي يفو لوبلا ةقارإل ةالفلا ىلإ اقرطتسم

 ةيحتب هايحو هدنع ءاجف كلملا هب اعدف قازح هيوقح يف الو حالس هيلع

 )١( هرضحتسيو : لصخلا يف .

٥٧ 



 .كولملا

 :لاق ،ةروزلا برض كنم ديرأ : كلملا لاق ؟ ةوعدلا ام :هل لاقف

 مهل لاقف ،اندنع نورنازلا انناوخإ ءالؤه ًاقفت كيطعي :لاق ؟قفت يأب

 له :كلملل نيكسم لاقف ،اهشمو اهبرضف هوطعاف إاقفت ينوطعأ :نيكسم
 امهم :لاق ؟كدنع نسحأ حالسلا يأ كلأسأ معن :لاق ؟هذه ريغ ةجاح نم

 ىشمو ،عفني ال هنسح باغ يذلاو نسحألا وه لاجرلا يديأ يف رضح

 كولملا ةجاح نع ىدبأ يه اهنأل هترذعو هلوب يضقيل هتجاح ىلإ مهنع
 نورنازلا لاق مث ،ةالص هنم لبقت ال نقتحملاو 6»ضنارفلا () ةيدات نعو

 تيل اي ،رازإ هيلع سيل يذلا راملا لجرلا اذه ببسب راعلا انتسبلأ :كلملل
 بلق يف بضغلا لخدف .اهوبرض اندنع اورضح نيذلا كباحصأ نم دحأ

 رّمأف ايأر مهل لمع و قيدصتلا ةلق فوخ نيكسم رمأب مهربخي ملو كلملا
 .اليلذ اريسأ هب ينتآو انيكسم قحلا :هل لاقو نيبرقملا همدخ نم دحأ ىلع

 لثتماق .. كيلع ةبوقع الو ةعجارم الب هلتقب كترمأ كل عطتسي مل نإو

 كتنج نيكسم اي :هل لاقف ةالفلاب نيكسم عم لصوو هالوم رمأل مداخلا
 .اليلذ اريسأ ةعاسلا هذه يف يالوم ىلع كعوجرل

 لاقف يدي يف يذلا ءاملاب رهطتأ ىتح اليلق ينلهما : نيكسم لاقف

 تلزع الإو اتوفكم اعرسم شمت مل نإ يالوم حورو يدوبعم قحو :هل

 لاقف ،}امهرد نيعبس كيطعاف تلهمت نإ :هل لاقف ،ةيربلا هذه يف كسأر

 ىلع هب عفرو هفيس بذجف ‘كتوم دعب اهنومسقي كتوخأل كمهارد :مداخلا
 ءاوهلا يف زابلاك اهنع عفتراف ةينات هفيس الع مث ،اهنع ذالف نيكسم

 . يدلت : لصالا يف )١(

٥٨ 



 نم هوأرو اتيم حاطف هداؤف ةبل ىلع قيربإلا ةلولبإب مداخلا برضو

 اوعجرو ةربقملا ىلإ هولمحف اتيم هودجوف مداخلا ىلع اوبتوف نصحلا

 اذه :لاق ؟تعنص فيك :كلملل نورنازلا لاقف \هراطخو كلملا ىلإ هربخب
 انأو ريصقتلاب يلإ متمه وأو مكسفنأب هتوقو نيكسم لعف اورظنتل مكل ميركت
 .ريفوتلا مكترضنأ

 عيطو هلتق ديري كلملا ىلإ لجر ءاج نيكسمل ىرخأ ةصق يفو

 يف اهب كرسأ نأ ديرأ ةجاح كب يل نإ :كلملل لجرلا لاقف ةليزج لاومأب

 مسج يف نيبتف رخآ ناكم ىلإ لجرلاو كلملا لاقف ،قلخلا نع ةولخلا

 انل رتسأ ثيدحلا ليللاب :هل لاقو هرمأ كلملا نبف زازتهاو ةضقفن لجرلا
 هدنع ءاجف نيكسمب كلملا اعدو نصحلا ىلإ اعجرف ‘كمسج يف كلو

 انأ جرخن :بيرغلا لجرلل نيكسم لاقف هلتقب هرمأو لجرلاب هربخأو اعرسم
 ؟احالس يدي يف ىرت له :هل لاقو اجرخف ضرغ يف نصحلا نم كايإو
 كحالس عم تنأ نكف كلتقب ينرمأ كلملا :هل لاق كعم سيل :بيرغلا لاق

 ىلع هب عفرو هفيس بيرغلا بذجف ‘كنع عجار الو كسفن نع ينذخو

 مث ءاوهلا يف هالغ و بيرغلا ضبقو نيكسم بضغف هنع ذالف نيكسم سأر

 يق وهو هب يشمي ةرم دعب ةرم هدابكأو هعولض ىلع هيديأب هالغ و هاقتلا

 هذهف }هتيب ىلإ عجرو هنفدو ةربقملا هلصوأ ىتح هيديأب هيلغي ءاوهلا

 لافطألا نولتقي نيذلا امأو ،نادلبلا نوحلصي نيذلا ناعجشلا ةريس

 .نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع و مهلاعفاب سنبف ناوسنلاو

 اهب غلبي يتلا ةنسحلا كولملا رابخأ نم انيش تظفح له :هل تلق

 نم كلم ةصق نع بلقلا رسي امم ربخ يدنع :ءاربغلا وذ لاق ؟ةنجلا ىلا
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 يأرلا ىلع هلدي نأ هدلب نم الجر لأس دق برلا نودحوي يذلا برعلا كولم
 هتكلمم لهألو هل عفنلا هنم ديريو نثولا ةدابع هب ظيغي يذلا نسحلا

 هبحاص هيلع راشأف ،نفكلاب هتاراوم دعب نمو هتايحل هدارأ نتفلا ءافطإل

 يف كرسي هنإف ادلو اهنم هللا كقزر نإف دابعلا نم دحأ عم ةأرما جوزتيل

 نم كل رفغتسيو سانلل ميحر بلق هل نوكي اذه نأل كتامم دعبو كتايح

 اهجيوزت يف الجر راشتساف ةنبا هعم لجر نع يكح دق انايب كاهو ،كبنذ
 روهشملا سرافلا نوجوزي كولملاف ةيلهاجلا نمز يف امأ :هل لاقف

 .عناطلا نوجوزي (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نمز يفو .ةعاجننلاب

 لجر نع يل يكحو ؛لاومألاو ةيهافرلا باحصأ نوجوزي كنامز يفو

 دلت اهنأل كءابحأ كتنبا جوزت ال :يكلف هل لاقف نوللا ةنيسح ةنبا هل تقلخ

 كولملا نم دحأ ءاج هتنبا يف غولبلا تامالع رهظ املف ثيناخم آدالوأ

 بهذف فيناخم دالوأ ةعبس كلملل ةأرملا تلسنف هتنباب كلملا جوزف اهوبأ

 عمتساو سانلا يف ةوسكلاو ةروصلا كرغت ال :هل لاق مث مهيديأ نم كلملا

 : هتنبال لوقي ثيح لجرلا لوقل

 رقصلا بكنم يف زعلا نأ ردت ملا هبشير ننسح نم سوواطلا اهبجعأو

 كتيعرلو كل حالصلا نع ينتلأس تنأ : كلملل كلملا بحاص لاق مث

 داهزلا نم دحأ دنع كلملا دمعف :لاق .يلقعب هتسقو يدنع امب كتبجاف

 ةعمجلا ةليل نم ةسماخلا ةعاسلا يف ليللاب اهيلع لخدف هدنع نم جوزتو
 يرتشملاب لصتتو اهفرش وه لمحلا جرب يف يهو سمشلا ةعاسلا برو
 نم هيلغ رظنت سمشلا جرب يف ةربزلاب رمقلاو سوقلا هتيب يف ثيلثت نم

: رعاشلا لوقل معنو ةدوملاب ثيلثت



 معنملا فيرشلا دعسلاب ترفظو ىنمل ا تلن ةربزب تلخدا ذاو

 يمترت سحن ُءاموشلا ةفرصلاو ىتفلل تاكرابم ءاسنلا اهيف

 رسكأل يتجوز حكنأ هناسلب ىونو باتكلا ةحتافب الوأ حتفتساف :لاق

 يمسج نم تجرخأ نإ ةبيط ةيرذ اهلعجا مهللا دلولل ابلاط يتوهشو اهيام

 ناك نم ىلع قبس دقف عامجلا يفاخت ال :اهل لاقو اهدي نم اهضبقف .ةفطن

 اهمض هردص ىلعو اهفنأ مشو اهيتفشو اهيتنجو صمو اهلبقف كلبق

 اهآر املف اهييدث يف ةراتو اهيزجع يف هيديو اهجرف يف اهنعط هليلحإبو

 اهترصخ نم اهضبقو اهولع يف رادو اهحاكن يف مه اهءاضعأ تنحنا

 اهنيمي لام اهرارق يف ةفطنلا جورخب سحأ املف اهحاكن يف دهتجم وهو
 ةعاسلا كلت يف امهل هللا كرابف ركذلا دلولا هدارم اهلامش ىلع اهعفرو

 ناسحإلاو بادآلاب هتللدو ةيبرتلا نسحأ هتبرو اركذ هتدلو مث تلمحو
 تسلف هللا ديبع نم دبع تنأ يدلو اي :هل تلاق مث ،نامزلا يف هباحصأل

 نيلعافلا نيقباسلا ىلإ رظناو مهنع كلضفو هللا كصخ نكلو مهنم نسحأب
 عرزاو مهتانسح مهيلإ رهظأو مهتانيس نع فعاو مهتنسلأو مهيدياب ريخلا

 هجردت اذه ىلعف كايندو كنيد حلصأو كدعب نم كتيرذلو كل اليمج اعرز
 نسحف هيلإ رمخلا ىهتناو هدلاو تامو ملحلا غلب ىتح موي لك هركذتو

 هتبيبشو هرغص يف ركذلا يف دوع هنأل هيبأ نم رثكأ ةيعرلا يف ةريسلا

 اَمَو !ثثا نينموُملا غقنت ىركذلا ًنإق ركذو » : انبر لاقو هنيد مايقل هعفنف
 نا ذيرا امو قزر نّم مهنم ذيرا ام اث`) نوغ انإ سنإلاو نجلا تقلخ
 ريخ موي لدعو ى (') « نيتملا ةوفلا وذ قازرلا وه ةللا نإ ا©“") نوُمعطي
 . لقاونلل ةنس نيعبس ةدابع نم

 )١( تايراذلا ةروس : ٥٥ - ٥٨ .
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 جحل رفاسي نأ مزع مث ،هيهنو هرمأب لوغشم هنامز يف كلملا تبنثق

 هداز رهجف (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم انيبن ربق ةرايزلو مارحلا هنلا تيب
 هلزنم يف ىلصو تاقتلاو ءاملعلا سانلا ىلع ىلوو هباحصأو هلهأ عداوو

 لهألاو ةيعرلا يف ةفيلخلاو رفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا :لاقو نيتعكر

 ول :هل لاقو هيلع نيقفشملا هباحصأ نم لجر هيلإ لبقأ مث ،دلولاو لاملاو
 لاق ‘كل آريخ ناكل باسحلاو رصبأف ملعلاب هل نمم ترواش وأ تملعت

 ةللا نإ هللا ىلع لكوتف تزع اذإف » : ىلاعت هللا لوقل عبتم انأ :كلملا

 ليللا يف مهب يرجت يهو ةنيفسلا يف لصحتف . () 4 نيلكوتملا بحن
 هنم تلطهو باحسلا مكارتو ةمامغ مهيلع تلظ مايألا ضعب يفف راهنلاو

 يراوجلاب تمداص ىتح حايرلا تبهو جاومألا تبرطضاو راطمألا
 ةبطحب كلملا ضبقف سفنألاو لاومألا تبهذف ملظملا ليللا يف ترسكتف

 سينأ الو سيسح هيف دجو الف ربلا ىلإ ءاملا هقاسو مايأ ةثالث ثكمو

 نم يشملا ىلع ةردق هعم سيل رحبلا لحاس ىلع فقوو .ىلاعت هللا دمحف

 مايأ ةثالث ثكمف ديدشلا رحلا ناكملا كلذ يفو سمشلاو شطعلاو عوجلا

 تنأو ينتقلخ تنأ مهللا :هناعد يف لوقيو هللا ىلإ عرضتيو اهيلايلب

 يل سيلو ينييحت تنأو ينتيمت تنأو ينيقست تنأو ينمعطت تنأو ينتيده

 . كيلإ الإ كنم ىجنم الو أجلم

 امنغ ىعرت ةادبلا نم ةأرما هيلإ تلبقأو هءاعد هللا باجتساف

 اهبابلج تذخأف وبرلا هيلع علاط توملا تاركس هيلع فدارتت ايشغم هتأرف

 بيلحلا هل رطقت همف ىلإ تلبقأو اهمنغ نم هل تبلح مث هتروع هب ترتسو

 بيلحلا نم هتقس مث هحراوج تكرحتو هحور هيلإ تدتراف ةرطق دعب ةرطق

 تفاخف ىعرت منغلاو ىرخأ ةبرش هتقس مت ،ًادعاق ضهنف ىرخأ ةبرش

 . ١٥٩١ : نارمع لآ ة روس ) ( ١
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 هيلجر هب تفلو نيفصن هتمسقو اهرزنم تتلف مت بنذلا نم اهمنغ ىلع
 مانغذلا تقاسف .حاطو يشملا ىلع ردقي ملف هدوقت يهو امايق ضهنف

 ىلإ ىوض ىتح هلمحت ةراتو هحيرت ةعاسف اهفاتكأ ىلع هتلمحو اهمادق

 تحبذف امهوبأ تام ذم امهيلع مدخت ناميتي ناريغص نادلو اهعمو اهتميخ

 محللا هيف توشو بطحلاب تتأ مث مركلا يف تبلحو منغلا نم اسأر مهل

 هيلع تدرو ؛مايأ ةرشع اهعم كلملا ثكمف اومانو اولصو اوبرشو اولكاأف

 هتدوزو هتربخأق رادلا دعبو قيرطلا نع اهلأسف الوأ ناك امك همسج ةوق

 مكيلإ تدب ىتمو اذك ضرأ نم ينالفلا نالف نب نالف يمسا انأ :اهل لاق من
 نم مكل نإف يمسا نع اولأساو دلبلا كلت ىلإ اودصقاف نامزلا يف ةجاح

 نم لأسي اشيورد هقيرط يف ىشمو مهعدوف هلمح ىلع اوردقت الام عفنلا

 نينس عضب دعبف هكلمو هنطو ىلإ عجرو رازو جحف نيملسملا عم هللا لام
 لجرلا اهبلق يف تركذف مانغألا تتامو طحقلا اهدالوأو ةأرملا نكامأب لح

 ىتح هترايز ىلإ لصن انلعل اهدالوأل تلاقف هيلإ لوصولاب مهبغر يذلا

 . هيلإ ةجاحلا انتأجلأ نآلاو هبذك نم هقدص فرعن

 نم نولكأي ىلاعت هللا ةكرب ىلع اوشمف كيلإ رمألا :اهدالوأ لاقف

 اولصو املف غولبلا مهالوم نولأسيو رايدلا نم نولأسيو راجشألا قرو
 ةادب مهنأ مهفرعف هيلإ اولبقأ كلملا لبإ فنطي الجر اورظنو هتدلب فارطأ

 وه هومتركذ يذلا اذه :مهل لاقف لجرلا نع هولأسف برعلا ناسلب نوقطني
 اولاقق ميحرلا فوؤرلاو مشمشغلا دسألاو مظعملا ديسلاو مركملا كلملا

 ؟ هدنع انغولب ىلإ يأرلا ام :هل

 ايأر مكل عنصأ نكلو هسلجم ىلإ غلبأ الف انأ امأ : فناطلا لاق
 ةقات مهاطعأف هوربخأف مكناطوأو مكباسنأو مكعامسأ فرعأ ديرأو ةليحو
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 ءاملاو ماعطلا نم هدنع رضح ام مهاطعأو هتبوكرم يه يذلا كلملا

 اهنع نوبرقملاو مدخلا هلاسف }ةقانلا ىوس نصحلا ىلإ لبإلاب ىوضو

 اوصلاخيل مهنإ اولاقو يلع ابلغف نالجر اهعمو اهتضبق ةأرما نأ مهربخأف
 رظنف ةصقلاب هوربخأو كلملا عم مدخلا دصقف حابصلا تقو كلملا عم اهيف

 رومأب هبلق لغتشا امم رمألا هل نبي ملو هبلق يف ركفي ةعاس هرمأ يف
 يتلا ةأرملا ركذ هبلق يف حالف هانيع منت مل ليللا هيلع نده املف ،قلخلا

 اولعجي نأ سارحلاو مدخلا ىلع رمأو همون نم ضهنف ناسحإلا هيف تلعف
 هيف تظلف نصحلا يف هولعجيل ءيضيو رون هل عيش لكو ريلالبلاو جرسلا
 رظني هيف ةئيضملا سمشلا هنأك نصحلا راصف تايارلا تلشنو راونألا

 نأ مهرمأو كلملا رمأ يف ركفت قلخلا تضهنف تاهجلا لك نم سانلا
 كلملا ةحنار سانلا ىلع تحافف ةبيطلا تاروخبلاو ةنيزلا هيف اولعجي

 حبصأ ىتح ًاليهسو ًاشعنو الامشو انيمي تحافف رفعزملا دوعلاو ربنعلاو
 الو جورخ الو رفس ال كلملا يدانم ىدان حالفلاب نذؤملا نذأو حابصلا

 حرفلاب رشبتسملا كلملا عم الإ برش الو لكأ الو فوقو الو لمع
 شرفلا تجرخأو رودقلا تبصنو منغلاو رقبلاو لبإلا نم رقعف رورسلاو
 هيرارس ىلع رمأو مايخلا تبصنو دلبلا نع عفترملا نابجلا ىلإ شويعلاو

 ةحلسأو ةمعطأو ةوسكو ةنيز لك نم امهيلع و نيتميخ اولمحيل همدخو

 .نيتميخلا يف اونوكيو نابجلا ىلإ اولصيل اهدالوأو ةأرملل ربدو نيلجرلل

 اولصو ثيحف دحأ دلبلا يف قبي ملو هلوح نم سانلاو كلملا جرخف

 نايبصلاو ءاسنللو تاروخبلاو تابارشلاو دئاوملا مهيلإ قيسو ءارحصلا
 نم نيلجرلاب كلملا اعدف هللا مهقزر ام اولكأف تاروطعلاو ناهدألا

 نع امهدحأ دوعقلاب امهرمأو كولملا ةيحتب هايحو هعم الصوف نيتميخلا

 نأ نابحتأ :امهل لاقو ثيدحلاب امهيلإ لبقأف .هلامش نع يناتلاو هنيمي
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 امتنأ اريس :لاقف .معن :الاقف ؟يدنع امكتدعقأ امك يعم امكتلزنم نوكت

 ام ىلع اهتلزنم يدنعف اهجوزتأ نأ ديرت تناك نإف امكمأ دنع يضاقلاو

 اهفاتكأ ىلع انتلمح امك انرومأ ريدتو انيقستو انمعطتل اهناسحإ نم قبس

 .نيدهاشلا نم اونوكو انتدارإ هذهف انمالك اهرس نإف انمسج تيحأو
 نإف نيدلولا عم رمألا نإ :تلاقف اهيلإ كلملا لوقب اهوربخأو اهعم اودصقف

 ءافج امهيلع لخدأ الف اونبج نإو بولطملا معنف ،كلذب ايضرو امهبجعأ

 جوزيل يضاقلا ارمأو كلملا ىلإ اعجرف ،اهيف امو ضرألا تيطعأ ولو
 قدانبلاو عفادملا برضب كلملا رمأ مث نيملسملا رضحم اهب جوزتف كلملا

 مث ، ريرحلا لئالغو يلاوزلا يف نوشمي نصحلا ىلإ اوعفتراو يوازعلاو
 . ........... نصح يف ايلاو دحاو لكل ةأرملا دالوأل بتكيل هيضاق رمأ

 رومألا هتجوز ربدت هنصح يف كلملا ماقأو } امهيف هللا كراب () ........

 اهاّيخأ نَمَو » : لوقي هللاو نينسحملا ءازج اذكهف ديرتو ءاشت ام ىلع
 توملا نم كلملا تيحأ ةأرملا هذهو .") « اعيمج سالا ايخأ اَمتاَكف

 انوم ةرخآلا يفو .ايندلا يف اهالوم اهعفرف هيدي ىلع مالسإلا هللا ايحاف

 .نيمألا لوسرلا ىلع مالسلاو ةالصلاو نيمحارلا محرأو نيمركذلا مركأ

٢22 

 )١( مقر ةحفص ةيادب يف صقن : ٣٠٥ .
 )٢( ةدناملا ةروس : ٣٢ .
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 : نوثالثلاو ثلاثلا ركذلا

 . رايخألاو رارشألا ريبدتو ‘ نظلا نسح هيف

 هبحاصو كلملا نيب ىرج امو . ءازعلا ركذ هيفو
 رابخألاو لئاسملاو ةبتاكملا نم

 مزال وهأ هلل نيعيطملا سانلا يف نظلا نسح نع ءاربغلا اذ تلأس

 هنأ بسحاق نظلا نسح امأو ،ةمزال مهل ةبحملا :ءاربغلا وذ لاق ؟ال مأ

 هب مهنمو نطفلا مهنمف إةفلتخم مهعنابط سانلا نأل ةلاح لك يف مزال ريغ
 .هب نظلا نسحي يذلا ةنسحلا قالخألا نم ناسنإلا ولخي ال نكلو ةهالب

 قلخ لوقع نزاولا زيمملا فراعلل ملسأو زارتحالا ىلوأ رومألا ضعب يفو
 : رعاشلا لاق 0 هللا

 اربتعم ريغلاب ادغ ارمأ هانيع ترظن اذإ نم القع سانلا مزعأو

 اردصلا فرعي ىتح درولا برقي ال امظ نم تام ول نأ سانلا مزحأو

 :هريغ لاق

 ساب نم مزحلا يف امف تملس نإف هرذاحت عيش يف مزحلا كرتتال

 سانلاب نظلا ءوس ساانلا مزحأو ررض نم مزحلا يف امو لذ هجعلا

 ريغ نم ةأرما جوزت هنأ نيدهازلا ءاملعلا نم دحأ نع انل يكح امك

 دحأ الو هسفنب اهبحص الف اهيلع ىراك اهماحرأ ةرايز تدارأ املكو هدلب

 باحصأ نوجوزي ال ملاعلا اذه الثمف اهرفس يف اهعم اهماحرأ نم

 )١( لثم يفف : لصالا يف .
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 نم رفاست نأ مهناسنل نوضري ال لهجلا لهأ نم ريثكو ةحزارلا لوقعلا

 .ةأرملل ملسأ هلعلف لهجلا لهأ نم زرتحملا جوز نإف اهدنع مرحم ريغ

 اهيأ لوقي لقعلا باحصأ نم ادحأ تعمس نإ : ةيناثلا ةلأسملاو

 لقف .مهسوفن نم قحلا نوطعي مهنأل هللا يف مكناوخإ نم اوجوزت سانلا

 ىوهت ام ىلع اوجوزت ناوخألا نم اريثك نكلو كبحاص قحلاب قطن دق هل
 بويعلا ىلإ نورظني الو مارحلا نع مهتاوهش اورسكي ىتح مهسوفن

 ال ةاصعلا نم ريثكو زارتحالا اوكرتو زناجلاب اولمع و ساسدلا قرعلاو

 .زرتحملا لهاجلا دنع جوزتي نأ لقاعلل ىلوأو انركذ ام لثمب نوضري
 الو ةفرعم هل هللا عاطأ نم لك سيل ةنامألا ظفح يف ةذلاثلا ةلاحلاو

 ءارشلاو عيبلاو رفسلاو رضحلا يف دالوألا ةنامأ كلذكو ('ةهادن

 عيطم لك سيل بايغألاو ىماتيلا لاومألا ةمساقمو رافسألا يف (")زياوعلاو

 ةفأر مهبولق يفو حالصلا مهنم ىجري ةقسقلا نم ريثكو اذه لثمل ةيارد هل

 نونوخي الو قاوسألا نم نيملسملا جناوحل ةيلاع ةنطفو ةمهو ةمحرو

 . مهل ارخف كلذب نوذختي مهتانامأ

 نسحلا مالكلا مهنم عمست نينمؤملا نم ريثك ؛ةعبارلا ةلاحلاو
 مهبولق يف سيلو هب اوهاف ام فالخب مهو ريمشتلاو عيجشتلاب اورهظيو

 .لقعلا رهبت امم ةجح كلذ يف مهعمو مهيف نعطلا زوجي الو .روخ الو نبج

 مهنأل رارشألا اهيف كرسي ةلاحلا هذه يفو انه لئاسملا حرش نكميالو

 ىرقلا ضعب يف ىسمأ يبص نع انل يكح دقو ‘راعلاو رانلا كنع نوقتي

 ريغ نم يبصلاو اهرك هب اورجفو هورهقو نيدرمتملا نم موق هدجوف

 )١() ةهابنو ةنطف : يا .

 )٢() تاجاحلا : يا .
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 نيرجافلا ىلإ اوراسو بضغلا مهذخاف ةدلبلا ناكس مهلعفب ربخاف مهتريشع
 ناطلسلا ملعف ملاظب ىلبيس الإ ملاظ امو مهلاومأ اوذخاو مهولتقف مهدلوب

 ناطلسلا لتقف لاتقلا مهنيب حصف ‘نيلتاقلا ىلع شيَجف هتيعر يف لعفلاب

 . رارشألا لعف رظناف نوربدم مهو لتقلا مهيف رثكو شيجلا رسكناو

 ةلق نم هبجت ملو هنيد رمأ نع ناسنإ كلأس نإ ةسماخلا ةلاحلاو

 يف زييمت هبلق يف سيلو ةاودعلاب كيمريف ةعاسلا كلت يف كلقع روضح

 عساو بلق هلو كرذع هباوج نع تنبج نإ ءالهجلا نم ضعبو ةلاحلا هذه

 هنيد رمأ نع لئاسلا عروتملا لقاعلا لجرلا نظلا هب نسحي يذلا نكلو
 لجرلا اذهل مالكلا يف نيضناخلا عم ضوخت نأ كل زوجي الف هايند حالصو

 هامرف نيملسملل تانامأ هعمو ملعلا ليلق لجر نع انل يكح دقو .روكذملا

 ناتهبلاو روزلاب قيلت ال رومأب نيعيطملا اوربخأو دسحلاب لهجلا لهأ
 بتكو مهلوقل لثتمي ملو تانامألا يف هومزلف دلبلا مكاح عم مهلك هومصاخف

 تانامألا لهأ ىشمف مكاحلا هرمأ امك يلاولا هبدأف هبدأب يلاولا ىلإ مكاحلا

 ملاعلا رضحأف مكاحلاو يلاولا نم ىرج ام هيلع اوصقو دلبلا ملاع ىلإ

 يف تانامألا بحاصل جاجتحالاب مهرمأو دلبلا لهأو مكاحلاو يلاولا

 . مهب رفظو مهجحف تانامألا بحاص هرضحم

 هب ءاج نمم قحلا عبتا انأف :دلبلا لهأو مكاحلاو يلاولل ملاعلا لاقف

 ةدحاو ةملك ىلع دلبلا لهأ اوناك ولو رودأف قحلا راد ثيحو ةمأ تناك ولو

 نآلاو .قباسلا يف مكب نظلا نسحأ تنكو مهلوقل تعمس ام لطابلا ىلع

 بضغ ملاعلا اوأر نيحف . قلخلا نسح نم سانلا يف نظلا ءوس هارأ

 نزواو سانلا نيب قرفلا مهفاف مهبر اورفغتساو مهسوفن اوعجار مهيلع

 . هنازيم ناسنإ لك طعأو كلقعب سانلا
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 هدنع كلم نع ٬هللا مهمحر ‘انخايشأ انل ىور : ءاربغلا يذل تلق

 نولاوي مدخ اهلو ةملاس ةينغ ةكرابم ةيقن ةيقت ةبيط ةحلاص ةليمج ةجوز

 ناسنإلا جرخي الو سانلا اهب لصتيو كلملا يف زييمتو ريبدت اهلو اهرمأ
 ءابطألا اهيلإ ءاجف مقسلا ةأرملاب لزن مث ةمكح ملعت دقو الإ اهدنع نم

 عادولا عادولا سانلل ةأرملا لوقتو اهنادل مهؤاود لعفي ملف رئاصبلا لهأو

 اهحور تجرخ نأ ىلإ اهمالك اذهف .رارق اهيف انل سيلف ،رادلا هذه نم

 رهشأ ةتس ةيزعتلل هيلإ لصت سانلاو نزحلاو مهلا كلملا بلق يف لخدف

 ءاطعلا رثك نم ركاشو امركم هلهأو هنطو ىلإ جرخو لجر هلصو املكف
 اولصو نيذلا لثم هلصي مل قيدص كلملل ناكو ‘كلملا نم هذخأ يذلا

 كلملا بلق يف لخدف ةيزعتلل اهتامم دعب الو .مقسلا يف هتأرما ()ةدايعل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب هل بتكو هيلإ هلوصو ةلقب هقيدص ىلع بضغلا

 نالف نب نالف قيفشلا قيدصلا بحملا ىلإ نينمؤملا ريمأ ريقحلا ريقفلا نم

 مالعأ كنع تلصو الف دعب امأ هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو ينالفلا

 . مالسلاو انع كدي يف امب كافك لعلو مالقألاب الو مادقألاب ال

 : ارعش يرفاغلا ديمح نب هللادبع لاقو

 عطاوقلا تايضاملا كتعطق ولو عنام يش ال بابحألل لصولا نع

 علاط رجفلا ادب ام ادو كل افص اخأ نرجهت ال هللا لوسر لوقل

 ريمألا اهيأ كفيرعت لصو 4 . ميحرلا نمحرلا هلل ١ مسب : اذه باوجلاق

 كيلإ اولصو نيذلاو نزحلاو مهلا نم هللا كالتبا امب يلوصو نع كيفكيو

 ريسيتلا يف ريخأتلا لبق نمو هب كفيضب نورورسم مهو كبلقب اوقرحأ مه

 )١( ةداعإل : لصألا يف .
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 . نالف نب نالف كقيدص نم كيلع مالسلاو

 : نيتيب رصان نب يلع خيشلا لاقو

 عداخم ودع ادعألا لصاو مكف عفانو بحم لصو يذ لك امف

 عنام لصولا نع ىبرقلا عنم امف ًضغبم لصولا نع عطق يذ لك الو

 باوصلاو قحلا هيف ابوتكم ىأر هأرقو باوجلا كلملا ىلإ لصو املف

 مث ، (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا ىلع ىلصو هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمحف
 يبلق يف ام فشكي يباحصأ نم ادحأ نأ نظأ ام هناسلجل لاقو هبلق عزف

 يف امب ملكتملا وه نالف يقيدص نأب رهظ مويلاف ،يللخو يتروع دسيو

 لاقف هدي نم هضبقو كولملا ةيحتب هايح هدنع لصو املف هب ينوتاف يبلق

 ىلع يتيعر يف مكحاو ينعو ينم نكف يرمأ يف كل تحبأ بحملا اهيأ هل
 ىدانو رجخلا هب بلطأو رمألا كنم تلبق :قيدصلا لاقف .ديرتو ءاشت ام

 فيقوتب ةيعرلا تلمعف ،مويلا دعب ءازع ال سانلا اهيأ هتعاس نم ايدانم

 دحاو لجر عم مهيأر اولعجو رمألا مهلاهأ ثيح نادلبلا لهأ رظانتو ءازعلا

 هيلع ملسو كلملا عم لجرلا لبقاف ،مالكلا يف نيعجشنتملا مهناملع نم

 :كلملا لاقف ،نامألا هيلع نوكيل مالكلا يف هنذاتساو كولملا ةيحتب هايحو

 كيلإ ينلسرأ :لجرلا لاقف ‘نيملسملاو هلوسرو هللا عاطأ نمم فخت ال
 كؤابآ اهب لمع دقو .ةيراجلا ةنتسلا عطقب كيدانم اوعمس دقو كموق

 اليوحت الو اليدبت مهنع لدبت الا كل ينبجعيف كتقبس يتلا ممألاو \كدادجأو

 ىوهلا ةعباتم نع كسفن ةثاو يتحيصن لثتماف ةمألا هذهل ةودق مهب ىفكو

 ججاحم كرمأ يف كّجح نإو :كلملا هل لاق مث ‘ىواملا يه ةنجلا نإف
كلملا لاقف ؛ معن : لاق ؟لطابلا نع كباحصأو تنأ عجرتأ قحلا كل رهظو



 لجرلا اهيأ لوقت ام :لاقو هبرقب هءاجف لجرلا اذهل ثيدحلاب لبقأ :هقيدصل

 ؟هتكلمم لهأو هناسلجب ىلوأ امأ نزحلاو مهلا هبلق يف كلملا تيأر نإ

 لاق ،هيلإ ايادهلاو &نسحلا مالكلاب هبلق اولسي نأ مهيلع بجي :لاق

 بناصملا هتباصأ نيح هب متعنص فيك :هل لاقف ؤمعن :لاق ؟اذهب دهشتأ :هل
 مكل قاسو ةبيطلا ةشيعملا مكمعطأو ةنيزلاو سابللاب ةيزعتلل هعم متنج امأ

 نم هفوخ رورسلاو حرفلا مكل رهظأو ةنسحلا ةوسكلاو ةضفلاو بهذلا نم

 هيلإ نورظنت متنأو .مسلاك بيهل هبلق يفو معنلا نم مكاطعاف روسجلا مذ
 لجرلا لاقف ؟ءالهجلا ةريس مأ ءالقعلا ةريس هذهأ ءاود هنادل متسمتلا الف

 نع كلأسأ :لجرلل قيدصلا لاق مث إمالكلاب كبحاص ينجح دق :كلملل
 مأ هللا لوسر ةنس نم مأ هللا باتك نم هوذخأأ سانلا هلمع يذلا ءازعلا

 :لجرلا لاقف ؟ناسحإلاو لضفلاب اوقبس نيذلا راصنألاو نيرجاهملا نع

 نم ةيصولا هذهأ :هل لاقف ،نيملسملا اياصو يف ارثؤم بتكلا يف هاندجو
 نم جرخت يتلا ةيصولا هذه :لجرلا لاق ؟اهبحاص ىلع قلعتملا نامضلا

 .لوهجم وه لب :لاق ؟لوهجم مأ ددحم ءازعلا اذهأ :قيدصلا لاقف ،ثلنلا

 :لاق ؟تاتامضلاو نويدلا لبق ءازعلا نومدقت امأ لجرلا تام نإ :هل لاق

 اياصولا بسحت مت تانامضلا نم كلاهلا ىلع ام بسحيو رباكألا رضحي

 هناسن قحل تيملا هفلخ ام فكي مل نإو :هل لاق سانلا ةقاف دعب ءازعلاو

 ام :لاقف ؟مهنوطب نم باودلاو سانلا هلكأ ام نوعجرتأ هنويدو هتانامضو

 . نينمؤملل ةمحر وه نوملسملا هلكأ

 نورذبملاو ريذبت اذهو ،نيبم ودع وهف رتسخم قيدص لك :هباجاف
 (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر مالك مكنع نيأف ،نيطايشلا ناوخإ مه

 فالخ اذه سيلأ ،(نالف لآ اومعطأ) لاق امأ هتباحص نم دحأ تام نيح
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 اران مهنوطب يف نولكاي نيذلاك املظ ىماتيلا لاومأ متلكأو مكلوسر لوقل

 اضعب هضعب لكأي كمسلا لثم مكسوفن متلزنأ مث ،اريعس نولصيسو

 متلكأو ةرخافلا بايثلا متسبلو برحلل رظانلاك بئاصملاب نوحرفتف

 كدوبعمب كيلع تمسقأ نكلو }ربكألا ديعلا وه اذهف نمث الب ةبيطلا ةشيعملا
 ؟ نونزحي مأ نوحرفي 0 نولصاولا مهيلإ اولبقأ اذإ ، نيثراولا نع ينربخأ

 . نورسحتي مهلاومأ ىلعو 0 نوكبي مهتيم دقف نمو 0نوفلكتم مه لب : لاق

 ىمظعلا ةبيصملا يه ىرخألاف 0 « نوعجار هيلإ انإو هلل انإ » : لاقف

 . ىبقعلا يف اهيلع نوبساحمو

 :لاق ؟صصقلا نم انيش عمست نأ بحتأ : لجرلل قيدصلا لاق مث
 املكف فالتخاو ةوادع امهنيب تحص نيقيرف نع انل يكح دقف :لاق 6معن

 هللا طلسف ىرخألا ةقرفلا اهب تحرف نيتقرفلا ىدحإب ةبيصم وأ ةيلب تلزن
 عقو املكف ،اقافنو ارفك مهنم دشا مهو اعيمج مهيلإ ملظلاب اموق مهيلع
 رودقلا تبصنو رناحنلا ترحنو رئاقعلا ترقع ةقرف يف بهنلا مهنم
 ترثكو مهبأد اذه ىلعو ىرخألا ةقرفلا لاجرلاو ءاسنلاو رباكألا تعمجو

 نابهرلا نم دحأ ةقرف لك عمو لاتقلا امهنيب عقي داك ىتح ةاودعلا امهنيب

 لآو ةفرغ يف نيقيرفلا ةينابهر عمتجاف هل اولثتما انيش بهارلا دارأ املكو

 ىفك نإو ةقرفلا نم مولظملا ىلع رناحنلاو رناقعلا نوكت نأ ىلع مهرظن
 لمعف ماعطلا لكأل ناقيرفلا عمتجيلو هيلإ نودعاسملا هلهاف الإو هدنع ام

 امأ ةفلاسلا عدبلا تتامو مالسإلا رهظ نأ ىلإ نيبهارلا لوقب ناقيرفلا

 مكبحاص معطأ دق هنأل اهنم حبقأو اهتخأ يه ءازعلاب كسفن ىلع مكحت

 مهف همسج بوذي هلاومأ اولكايل ميصخلاو قيدصلا هيلع عمتجاو امست

 . نونزحي مهالو مهيلع فوخ ال نومانيو نوبرشيو نولكايو نوكحضي
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 هبحاصو كلملا نم هعمس امب مهربخأو موقلا ىلإ لجرلا عجر مث
 انيلع قيقحو ،مكلو انل احالص الإ تيأر ام :لاق ؟تنأ لوقت ام :هل اولاقف

 لاقو نومرجملا هرك ولو لطابلا لطبيو قحلا الإ هللا ىلع لوقن ال نأ

 رضألا يبلواَو لوسرلا اوغيطاَو ةللا اوغيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت

 نولنمؤئ مُئنُك نا لوسرلاو 4 هللا ىلإ هوذررق عيش يف مُئَع َزاتث نإق مكنم

 . ") ه اليواث نتسخاو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب

 )١( ءاسنلا ةروس : ٥٩ .
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 : نوثالثلاو عبارلا ركذلا
 عرشل او بدأل ١ نم هيفو ‘ سفنأل ١ ةمالسل هيف

  

 هنامز يف نوكي ي ذلا عرملا نع تلأس :ءاريغلا ي د بحاص لاق

 ىلإ ارفاسم راس رجات ناك هنأ هدج نع هيبأ نع يل عفر :لاق ؟املاس

 اهتويب يف يرجتو راجشألاب ةرضخم اراد هرفس يف دجوف نادلبلا ضعب

 نم سانلاو اباتك فشك لجرب وه اذإف ،دابعلا اهيفو دجاسملا اهبو 0راهنألا
 نيرخآلاو نيلوذلل ةنسح ةريس يف ركذي هتعمسف :لاق ،نوعمتسي هلوح

 : ارعش لاقو

 ةيبياعمل رتاس لامف الإ ىتفلا هب نيزي املع نكي مل اذإ

 ةْبحاصي نم غم سانلا يف هب نيزي ةفعو نقعف نام نكي مل نإو

 لعجو .ةرخآلاو ايندلا قلخ هللا نأ نيملسملا اهيأ اوملعا :لاق مث

 رارشألا نم مهنمو فيرشلا مهنمو ئندلا مهنمف ،ىشنألاو ركذلا اهيف

 لابقإلا اهيف ايندلا نأل راسعإ بحاص مهنمو رسوم مهنمو ‘راربألا مهنمو
 عزني هللا نأل ادبأ هبحصت الف ايندلا هنع تربدأ هارت يذلاف .رابدإلا اهيفو

 يف كلملا تيأر اذإف ،ءاشي نم لذيو ءاشي نم زعيو ءاشي نمم كلملا

 هنأل هتوق عم ىوقت كتجحو رهظ يذلا عم نكف دحأ هيلع رهظو فعض
 هللا هعزن يذلا كلملا تبحص اذإ امأو ،هايند يف هل بابش نم ءرملل دبال

 كلذكو نزحلاو مهلاو لاكنلاو ةمارغلاو ةوادعلاو ةريسكلا يف لزت ملف هنع

 يذلاب الإ كراشت الف ةعارزلاو ةراجتلاو ةكرشلا يف ضرغ كل ادب نإ

 ايندلا هب تربدأ يذلاو هتحابر نم حبرت كنإف ايندلا هيلإ ةلبقم تيأر
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 الإ يراكت الف ةنيفس الو () ةشياه هل نكت مل نإو ‘هتراسخ نم رسختف
 اذه يفق نأل ؛ةعناملا ةثيدحلا ةنيفسلاو ةحيحصلا ةقثاولا ةشياهلا بحاص

 هيف كرفس رثكأ ةميدقلا ةنيفسلاو ةفيعضلا ةشياهلاو الاضع ىرتال

 .قيوغت
 عم رتشا كنكلو ايندلا هل تلبقأ يذلا عيابت الف ءارشلاو عيبلا امأو

 تربدأ ي ذلا نم ذخف عنقتو جوزتت نأ تدرأ نإ امأو ێايندلا هب تربدأ يذلا

 هل تلبقأ يذلا نم جوزتف روهملاو لاملا يف ةوق كل تناك نإو .ايندلا هنع
 ةباشلا ةأرملا ذخ لب نسلا ةريغص الو ةريبكلا ةأرملا ذخأت ال نكلو ايندلا

 ةبرقو ،نابجلا ةبحص نع رذحلا رذحلاو ،اهتيبو اهلعب ىلإ ةلبقملا
 ،مومدلاو تاعبتلا هيلع تقلعت نمو ميهتلاو قمحخلاو موسشغلا حوحشلا

 امك ءارضلاو ءاسأبلا يف نيرباصلاو ناعجشلاو ماركلاو داوجألا بحاصو

 : رعاشلا لاق

 ةْبياصم ترثك لاذنألا عبار نمو الغلا هب تداج .داوجألا عبار نمو

 مهتالزب سانلا بتاعت الو سانلل لامتحالاو ربصلاب كيلع و : لاق مث

 الو ، بحاص نود رهدلا هتاف بيع نود هبحاص دارأ نم نأل ؛مهعنابطب الو

 ةجاحل مهتبجأ نإ كنأل ،اهيلإ كوعد ةجاحل الإ كولملاو ءارمألا ىلإ دصقت

 نأ الإ ۔نومصاختملاو نورجاشتملا مهلثمو ةراقحلا نيعب كورظن كتعد

 كنم لقأ ناك وأ كناوخإ عم الإ ةزيزع كسفن لعجاو ‘كمالكب اوضري

 مايقلا لطت الو ،ابح ددزت ابغ مهرز كنكلو كماحرأو كناوخإ رزو شةلزنم

 كعم ةشياه ال كسفنب تردق نإ كتبحص يف سانلا نم رثكت الو مهعم

 )١( ةبادلا : يأ .
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 لب رخأتت الو مدقتت الف قيرط يف اسانأ تبحص نإو ،مهبولق يف بحأ كلذف
 9 نوداضتم مهو } فيعض رخأتملاو ةوق هل مدقتملا نأل ‘ مهطاسوأ يف نك

 عم سانلا ىلإ رظنت الف تلكأ نإو ‘كداز مدقو كباحصأ رفسلا يف مدخاو

 لحتكاو ،ابغ هبغت الو اصم ءاملا صمو ةغضملا لطأو ةمقللا رغصو لكألا

 كدنع لزن نإو ءاورلا نم يفخ ام كمسجل لعجاو ،ابغ نهداو ،ادرف
 اليلق كنادتبا لوأ يف لكف تلكأو تدعق نإو ،لكاألل هعم دعقت الف فيض

 كعم لكأو ('لرطاخلا تنأ تنك نإ امأو .ماعطلا لكأ رخآ يف دهتجاو

 كلذكو ،ارخآ هنم للقو ؛ماعطلا ءادتبا عم لكألا يف دهتجاف تيبلا بحاص

 يف سلجت الف سانأ عم ترضح نإو ،اذه ىلعف سانلاو تنأ تلكأ نإ

 اذإ الإ ةعفترملا نيكاكدلاو بيراحملاو يساركلاو ربانملا لثم يلاعلا ناكملا

 .كانه ىلإ كوعد

 لزانملا يف ماكحلا وأ كولملا وأ ءارمألا نم دحأ كلزنأ نإو

 كتعد نإ الإ اهنع رصتقاف ةلصخ نيثالث يف هرمأ يف كحاباو ةعيفرلا
 ةنام ذخأ ةلصخ دجو نم سانلا نم اريثك نأل ؛اهذخف ةدحاو يف ةجاح

 كسفن عضخاف سانأ عم تلزن وأ تنكس نإو ،ارمأ مهل تبثي ال اذكه نمو

 عم هدصحت كيدلاول ليمجلا عرزاو .ريغصلاو ريبكلاو ريقفلاو يفغلل

 ءاسنو الاومأ سانأ عم تيار نإو .هعم كرس فشكتل اخأ ذختاو ‘كدالواأ

 نإو ‘دسحلا كلخدي وأ ءيش عمطلا يف كب يوهت نع كسفن زرحاف اناسح

 ينمحرا بر لقو ةمحرلا هل كالوم لأساف ةلع هب اضيرم وأ اريقف تيأر
 تاحلاص تاجوز وأ دالوأ وأ لام وأ ملعب هللا كصخ نإو ،ءالبلا اذه نم

 هللا قلخ نم اريثك نأل ؛كداهتجاو كثرح نم هلعجت الو كالوم ركشاف

 )١( فيضلا : يأ .
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 مهيلع طلسو هللا مهلذاف مهتايح يف مهنع هللا هعزنف اوهاتف هللا مهصخ

 : زيزعلا هباتك يف (العو لج) انبر لاقو 0 مهمحري ال نمو ماقسألا

 سفنألاو لاومألا نم صقتو عوخلاو افوقلا نم يشب مكتولبنلو »
 .ةالصلل ماقو هباتك متخ هتيأر : لاق 0 (') » نيرباصلا رّنشبَو تاَرَمئلاَو

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٥٥.
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 : نوثالثلاو سماخلا ركذلا

 ه نيجوزلا قيرفت ىلع سنإلا ناطيش ليح نم هيف
 هيدي ىلع ىرج اميفو ، سنإلا حيصن ةصق هيفو

 نيجوزلا قافتا نم

 اباش تيأرف يف ةولخلا يف اموي تسلج : ءاربغلا يذ بحاص لاق

 له :هل تلق ؟ةجاحلا ام :لاقف ةعاس يل فقي نأ هتيدانف ةيربلا يف ارام

 ينذأب هتعمسو يرظنب هتيأر :لاق ؟ءاربغلا يذ نع ملع وأ ربخ كدنع

 دالوأ مه ةسلابألاف :لاق ،نيطايشلاو ةسلابألا نيب قرفلا نيملسملل ركذي

 الو ‘نيطايشلاو نجلاو سنإلا نم نيعومجم نيطايشلاو نيعللا سيلبإ

 هباتك يف انبر لاق امك ناطيش هل لاقي نكلو سيلبإ يسنإلل لاقي نأ قلطت

 فرخز ضغب ىلإ مهضعب يجوي نجلاو سنإلا نيطايش » : زيزعلا
 مدآ ونب كله دقو نيقابلا نع ىوقأ سنإلا نيطايشو 0 () « ارورغ لؤوقلا
 اموي سلج سنإلا نم دحأ نع انل يكح امك 0مهنارمأو مهنيطايش عابتا نم
 ةعامجلا لمش قرفم انأ ،ةدرملا ديس انأ :مهل لاقف نيدرمتملا هسانجأ عم

 يركم نم اورذحاف الأ هجوزو ءرملا نيبو هماعطو رامحلا نيب قرفم انأ

 .دلجلا يف يرسي يذلا مسلا نم "كشوأ ينإو ،يعئادخو

 نبحلا وهو ىلفد ذخ :لاق ،مسلا لمع يل رتسف :ءاربغلا يذل تلق

 ثالث كوكم لك رخش مدو ةرون هيلع عضويو رامحلا لوبب مث ءاملاب ىلغي

 . فصنو ةرومعم ىلفدلا نوكتو ءاضيب ةرون تاسايق

 )١( ماعنألا ةروس : ١١٢١.

 )٢( عرسا : يأ .
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 الو هيلع قيطت امب رختفت ال :هل لاقو هباحصأ نم دحأ هباجاف : لاق

 هلمعي ال ام ةلبقملا مويلا نودجتس :سنإلا ناطيش لاقف ؟نيهارب كنم تنيب

 ةصق مكل اهلعجأ ينإو يدعب نم دحأ يلمعك ردقي الو يلبق نم لماع

 اهتخأ مهنامزب مهيلع ثدحت نأ نوفاخي لوقعلا لهأو اهب نورختقفت

 . باوجلا مكيطعأ ىتح لاؤسلاب ينوأدتباف

 تنب ةبيبح هتجوزو ديعس نب دمحم دهازلا لثم ام : هل اولاقف

 انعمس الو }امهتماركو امهقالخأ نسحو امهلئاضف قلخلل تناب دق هللادبع
 اهيأ تنأو اذه انموي ىلإ امهنيب هللا عمج نم هبحاص نم وكشي امهنم ادحأ

 قرفأ مل نإ :مهل لاقف ةلزنم كنم فعضأ وأ كلثم وه نمل لخدت درمتملا

 .هسفن ىلع مسق امب هيلع اودهشف :لاق .ةبه مكل يلامف الإو .ةركب امهنيب
 نم جرخق حبصلا ةالصل نذؤملا نذأ ىتح هانيع منت ملف ليللا هيلع لبقاف

 ديعس نب دمحم رظنف دجسملا باب ىلع فقوو ههجو ىلإ ءاملا عفرو هتيب

 نع الزتعم ثيدحلل هظقيأو هيلع ملسف دجسملا نم جورخلا ىلإ لقأ

 تنجو ايؤر مونلا يف تيأر ينإ خيش اي عمسا :سنإلا ناطيش لاقف 0قلخلا
 انخيش اي كل يه ايؤرلا هذهو يبلق نم بهذت نأ لبق كيلع اهصقأ اعرسم
 ةكنالملا مهلوحو عفترم لاع ناكم يف نيبرقملا ةكنالملا تيأر ينأل

 ادحأ هللا صخ ام ليناكيم لاقف همعن نم هللا مهاطعأ امو مدآ ينب اوركذو

 ةحلاص ةجوزو احيحص امسجو القعو الام هللا هاطعأ ديعس نب دمحم لثم

 هتلق ام حيحص :ليئاربج لاقف ،امهقالخأ نسحو امهل ىبوطف ةبيط ةكرابم
 يف ةياغلا ىهتنا ناكل يلع نب ديعس ةمداخ ةنامر هدنع اهنأ ول نكلو

 اهينيع هب تلحك نإ لحكلا اهدنع هنامز لئاصخ نسح نمو لاق !هنامز
 قراشم ىلإ تضم اهناسلب هتلت نإ مسا اهعمو »ضرذلا زونك ترظن
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 . ةدحاو ةعاس يف اهبراغمو ضزألا

 لاصخلا هل عمتجتل ديعس نب دمحم دنع نوكت اهتيلو : لاق

 يف خيشلا اهيأ ركفف ةكنالملا لوق نم هتعمسو هتيأر ام اذهف ةدومحملا

 دنع نم ةمداخلا هذه عولط يف يأرلا ام :ديعس نب دمحم لاقف !ايؤرلا هذه

 :دمحم لاقف ‘هبلقل لهسملا كبرو هيلإ كبحاص انأ :هل لاقف ؟يلع نب ديعس

 لخدو تيبلا عم الصو ىتح ابحاصتف ‘يلع نب ديعس تيب ىلإ انب دصقا

 هتدارإ امو ديعس نب دمحم لوصوب هربخأو يلع نب ديعس عم ناطيشلا

 ال :هل لاقو شةليزج الاومأ ذخأيو اهايإ هجوزي نأ هرمأو عيبلا نع هاهنو
 نب دمحم ىلإ تيبلا نم اطبه امهرس نطاب مت املف ،اهيف ةحمل هيلع ربصت

 .ماعطلاب امهيلإ ىتأو تيبلا امهلخدأو احفاصتو ديعس

 ةمداخلا ءارشل اننج دقو ماعطلا يف انتجاح تسيل :دمحم لاقف

 نمث :لاق مث ءامهل باط ام الكاف لكألا دعب مالكلا :لاق ،كدنع نم ةنامر

 ولو اهعيب يل زوجي الو نوكي الف عيبلا امأ :ديعس لاقف ،ةلداجم الب انيلع
 دمحم لاقف ،اهيف امو دلبلا نم ريخ يدنع ةمداخلاف اهلك كلاومأ يل تلذب

 يضقتو حاكنلاب هدنع نم اهذخأنل ةليحلا :لاق ؟ةليحلا ام :هبحاصل

 كانلاس ديعس اي :دمحم لاقف ،ديري امب رهملا هيطعتلو اهنم ضرفلا

 زوجي الو كفيض انأو اهايإ ينجوزت نأ كلاسن نآلاو لصحي ملو ءارشلاب
 ال :لاق ةعجارم ىلع نكلو ىفاجي ال مكلثم :ديعس لاقف ،انيفجت نأ كيلع

 اذه ىلع لبقتأ ةيدمحم فلأ ميلستلا :هل لاقف .ةبلاطملا كيلعو انيلع زوجي

 لاقف !اهايإ هجوزو دوهشلاب اوءاجف ،اهايإ ينجوز 0 معن : لاق ؟ طرشلا
 وأ ملس كنإ امأ نكمي ال : لاق ‘ فلألا ىلع لقنا : دمحمل يلع نب ديعس

دوهشلاو دمحم اي تنأ امكنيب حلصأ انأ :سنإلا ناطيش لاقف ؤ‘قلط كنإ



 ةبيبح هتجوزل بتكف كيلإ اهيتآ انأو فلألاب تنأ بتكأو ديعس تيب يف اوفق

 تفرشو بابلا ةقلح كرحق تيبلا ىلإ لفري ناطيشلا دصقو فلألا صيلختب
 ؟ةجاحلا ام :هل تلاقف هيلإ

 اهيف ام تأرقو هيلإ تعرسأف ةوربب كجوز كيلإ ينلسرأ :لاق

 يريغ :اهل لاقف ؟دمحم ىرش فيك :هل تلاقف اهضبقو فلألاب هيلإ تتأو
 فاخأ :لاقف كرشلا نع هاشاح ادمحم نإ :هل تلاقف رشلا ملعب كربخيس

 الو قباسلا يف ثدح ام الكو اشاح :تلاقف هيلع ج رح كبلق يف لخدي نأ

 يدنع ءاج ديعس نبا دمحم كجوز نأ يملعا :اهل لاقف ،لباقلا يف نوكي
 هتبحصف يلع نب ديعس ةمداخ ةنامر ءارشل يندعست نأ كنم ديرأ يل لاقو

 ديرت فيك هل تلق هتحصن انآو فلأب اهايإ هجوزو عيبلا نع ديعس ىباف

 دقح الولو يبلق يف امب يردت ام :يل لاق ؟ناقفتم كتجوزو تنأو ةنامر
 .ينمولت الف هبلق يف امب ربخأ لكو رمألا اذه يسفن تلمح ام بلقلا يف

 اذه ىلع ناك اذإف هربخب كملعي يريغ تدرأو كربخأ نأ تدرأ الإ اذه نمو

 ام كيلع اهراتخاو هيلإ ةنامر تلبقتسا اذإ فيكف هيلإ كنم عقاولا ناسحإلا

 يراتخاو كلقعب يسيقق ةلزنم كنم عفرأ ةمداخ نوكت نأ كيلإ ةليحلا

 هذه يف يضاقلا عم هنم يريغو ‘كيلع لخدي نأ لبق نم هنم جورخلاب
 دمحم عم لصو ىتح مهاردلا الماح اهنع ىشمو ريغلا كل نإف ةعاسلا

 تشم درمتملا لوق تعمس امل ةبيبح امأو ديعسل اهدعف مهاردلا هضبقو

 ربدف ةكولمم ةمداخ اهقوف ذخأ هنأ اهجوز نم تريغو يضاقلا ىلا
 عم ةدم هوطعأق يلع نب ديعسل مهاردلا دعي هودجوف دمحم ىلإ يضاقلا

 هل لاق الصو املف ‘يضاقلا عم ناطيشلا هبحاصو وه ىشمف يضاقلا

 لاقف ،ةمداخ اهقوف كذخأب كنم تريغو يدنع تلصو ةبيبح هذه :يضاقلا
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 دعب اهيلع تلخد لهف تريغ تملع امل :يضاقلا لاقف ‘تغلب مويلا :دمحم

 ةمداخلاب تكلتما ةعاسلا هذه يف انأو اهيلع لخدأ فيك :دمحم لاق ؟ملعلا

 حص ام لكو قالط ىلإ جاتحت الو كتجوز كتتاف اهنأ ملعا :يضاقلا هل لاقف

 ىلإ جاتحي الف راهظلا وأ ءاليإلاب هنم تناب وأ ةمرح نم نيجوزلا نيب
 :هل لاق ؟مكحلا اذه نيأ نم :يضاقلل دمحم لاقف ،امهنيب ثاريم الو قالط

 خيشلا ءارعشلا حصفأو ءاملعلا ملعأ لوق نم وهو نيملسملا لوق نم

 : ارعش رظنلا نب دمحأ

 حدمتت ةكولمم ةرح ىلع هذخخل رايخلاب هنع جرختو

 حكنت نيح بجاو رايتخا هيلع اهلامو اجورخ تءاش نإ راتختو

 ال يذلاب كرتاو كديري يذلاب ذخ يحصن عبتا :سنإلا ناطيش لاقف

 كل ترهظأ امل ةحلاص كتأرما نأ ولو ،ةدايز كل ديري الو احالص كل رظني

 كضوعي هللا نإف ربصا نكلو ‘كدارم فرعتو كربختست ىتح رمألا

 ناسحلا ءاسنلا رظنتس كنإو ڵكسفن ىوهت ام ىلع كدارم دجتسو

 لبقأو اهيلإ تفتلت الو كسفن نع ةأرملا هذه فلزاأف ةعاس لك يف نئازخلاو

 لبقأو ،مويلا كلذ يف اهلامب ةأرملا هنع تجرخف ديرت امب ةمداخلا ىلع

 نإ مالكب اهرسو هيلإ ناسحإلاب سنإلا ناطيش اهرمأو ‘ةمداخلا ىلإ

 زونك رظن نع اهلأسو ةدارإلا غولبل اهل عضخ اهيلع لخد املف ،اهلأس

 تلخد ةنسلا هذه نكلو يدنع :هل تلاق ؟اذه كدنعأ ضرذلا تفكو ضرألا

 اهيف لخدي الو رومألا يف عناجفلاو رورشلاو مومدلا ىلع لدت ءاثالثلاب
 ينكلو ،سنفنألا باهذب اهيف ةدناف الف كله الإ ةيناحورلا ىلع لخاد

 حلطصتو ديبعلل ةوق اهيف تبسلاب لخدت ةلبقملا ةنسلا يف هنأ كربخاس
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 لقثأ وه لجرل اهريبدت نإو ‘سنإلا سرحت () يتلا بالكلاو عورزلا اهيف
 دوسألا صاصرلا اهيف صخريو عباسلا ءامسلا يف اهالعأو بكاوكلا

 صلخت ناطيشلا دارمو ،انرمع يف هللا ىقبأ نإ اهلوخد ىلإ لهمتف دمثألاو

 .هريغ الجر جوزتتو ةأرملا هنم

 اهنأك هلاحو هلام اهالوو ةمداخلا يف ةريسلا نسحاف دمحم امأو

 كلقع فيك :هل تلاقف اهلأسف ‘تبسلاب ةنسلا تلخد ىتح هيلع ةديسلا يه

 ىتح سنإلا ناطيش كلقع ىلع لخد دق ناركس تنأ مأ نونجم تنأ دمحماي

 له ينم هتدرأ يذلا اذهو ‘كدنع اهدعب نم انأ تيقبو كتجوز كنع جرخأ

 ىتح اهبرضو اهيلع بضغف !ةمألا هذه نم يلو وأ ملاع نم هب تعمس
 تلتقل ةعورم كيف نأ ولو يب تعنص ام سنب :هل تلاقف اهعالضأ ترسكت

 هبذجو هفيس ذخأ مث سشرإ يبرضل كمزل دقو ‘كيلع يهادلا كبحاص
 ريمخلا ىلإ هب اوشمو هوضبقف ‘سانلا الم يف هدجوف هبحاص ىلإ ىشمو
 .تام ىتح ثهلي يذلا بلكلا لثمك هلثم راصو هلقع ريغتو .هدقف

 نأل اذهب ءاسنلا عصخو سنالا ةدرم نم نوملسملا اهيأ اورذحاف

 .ةميظع نهدناكم

 ملعو اهلامو اهتيب ىلإ تعجر امل هللا دبع تنب ةبيبح ةصق اماو

 يف ءارمألا هب اوهاف امبو ،اهجوز نم اهيلع عقو امب رباكألاو سانلا اهب

 يف ذخأو اهحصنيل اهعم لصي نأ هرظن لآف ،اهصولخ دعب اهجيوزت

 هدارم ال نأل قلخلا عم بيرلاو ةهبشلا نع جرخيل نيتقث نيلجر هتبحص
 اولخدو مهل تنذأف لوخدلاب اهونذأتسا اهتيب ىلإ اولصو املف قحلا ةملك الإ

 نظن ال انبولق يفو اقباس كيلع عقو امب انملع :حيصنلا اهل لاقف اهيلع

 (١) ي ذلا : لصألا يف .
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 .امكلمش قرفف سنإلا ناطيش امكبولق ىلع لخد ىتح ريخلاب الإ امكيف
 ةحيصنلاب نييناع كيلإ اننج دقو كيف نوبغار مهنأ سانلا نع تملع نآلاو

 ،سانلا بويعب كربخأ ىتح ينم رظنب الإ لاجرلا نم ادحأ يجوزتت ال نأ
 نع حيصنلا تلأس جورخلا اودارأ مهتأر املف قاثيمو ادهع هتطعاف لاق

 نم يناسكف اسابل يلإ ىدهأو ينم ىلعأ افقاو اريط تيار تلاق اهتأر ايؤر

 يجوزتت نأ ىلع لدت كايؤر هذهف :حيصنلا اهل لاقف ،يمدق ىلإ يسأر

 نه » : انبر لاق امك جيوزتلا ىلع لدي سابللاو ابسح كنم ىلعأ لجرب

 :0) « نه سانل مثنأو مكل سابل
 جرخف كولملا دحأ اهذخأي نأ اهنظ يفو حيصنلا لوق اهرسف

 نم دحأ حيصنلا عم لصوف امايأ ثكمف هابحاصو وه اهتيب نم حيصنلا

 اهيأ تيار امو :هل لاق ؟مالحألا ريسفت حيصنلا اهيأ فرعتأ :لاقف ةادبلا

 تفخو سانلا ىلع رهظو ديزأو عاب ردقب لاط يركذ تيأر :لاق ؟يدابلا

 مث اهشيرب ىلع تلظو ةريط تلبقأ ىتح ةحيضفلاو متشلا يسفن ىلع هنم

 ينسبلاو ادلج ينتطعأو نطقلا نم هيف هجوو فوصلا نم اصيمق ينتسك

 ريخلا كل :حيصنلا هل لاقف رويط ةثالث هيلاوح نمو دهدهلا ريط صيمقلا
 نافلخ يدابلا هاقالو قوسلا حيصنلا لخد رخآ موي يف مث نافلخ اي لبقم

 ةتالث نم ىرسيلا ةضيبلاب جلاخ ينالتبا دق ةمذلا حيصن اي كلأسأ :لاقو

 يف حيصنلا رمضاف ،دلولاو قزرلاب نافلخ اي رشبأ :حيصنلا لاقف مايا

 عمجيو امهنيب فلؤي نأ هللا لاسو هللادبع تنب ةبيبح جوز اذه نأ هبلق

 .ديعلا لالهك ةأرملا صولخ ىلإ نورظتنمف سانلا امأو ؤامهلمش

 نأ حيصنلا ىلإ تربد اهضيح نم ترهطو اهمايأ تضقنا املف

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٨١٧.
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 نم كتبغر نم :اهل لاقو حيصنلا لصوف ‘هابحاصو وه اهيلإ لصي
 ءايندلا يف ةمشحلاو ةعمسلاو زعلا بلطل كولملا يف يتبغر :تلاق ؟لاجرلا

 كدارأ نمل اماعط يعنصا .مهللعب كربخأس ينكلو كلذب معنو :حيصنلا لاقف

 نإف ،لعبلا هلكأو ماعطلا كسفن يلعجاو ماعطلا لكأ عم مهلوق ىلإ يغصاو

 مهل يمكحاو ‘كنامزل ًالعب هيذخف صلاخلا جوزلا كلذف هبر ركشو هبجعأ
 ال نمل كرذع يلعجاو ناسحإلاب باوجلاو 0ادبأ ادحأ يدرت الو كلذب

 ام اذهف }ةعجاضم ىلإ كقيطي ال هنأ فرعي ىتح كمسج يف ةلعب هنيديرت
 نم لواق ‘هابحاصو وه اهنع ىلوف ةحيصنلا نسحو نايبلا نم يدنع

 روث باوجلا هلصو املف اهيلإ لوصولاو ةدارإلاب هتباجأف كلملا اهيلإ لسرأ

 ماعطلا نم هل تأيهف ةأرملا راد ىلإ لصو ىتح هركسعو وه هنصح نم

 مهتعدو اهالغأ نم حناورلا نمو اهنسحأ نم تابارشلا نمو ةدنام لك نم
 رمأو ماعطلا ىلإ هدي كلملا دم امف إمهمالك عمستو مهيلإ رظنت يهو لكالل

 مهسابل يف اهولعجو حئاورلا اوذخأو ،اوبرشو اولكأاف لكالاب هباحصأ
 الو تبرش الو تلكأ ال كلملا اهيأ كلام :كلملل ريزولا لاق مث ،مهبونجو

 فاخن سانلا ماعط نم لكأن ال كولملا نحن :لاقف ؟كمسجل ةحنار تلعج

 ىتح ماعطلا هتشأ ملو ‘ يتيب نم تلكأ انأو . انكلهيو هيف مومسلا نم

 . يعوجر

 هنع اهبلق تدصو هنم تسيآ كلملا مالك ةبيبح تعمس املف : لاق

 دوعي الف ةدحاو ةرم لخد نإو اهيلع لخدي ال نأ تفاخ اهذخأ نإ اهنأل

 يف نوكي بيع ال امم راكبألاو يراوجلاو ناسحلا ءاسنلا نم هعمو اهيلع
 عاطقنا يدارم ةأرملل كلملا ربدف اهريغ نود هسفنل اهذختاو امهادحإ

 اي كدنع تنج :اهل لاقو كلملا لصوف اهيلإ هدحو لصي نأ هتباجأف مالكلا

 هعيجض تنأ نوكت نمم معنو : هل تلاقف 0 كذخأو كبرق يف بغار ةبيبح
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 دق يبيعب كرضأس نكلو ،يل تركذ امك يديس اي يبلق ىهتشم انأو هنبرقو

 :كلملا لاقف كيلإ رمألا ينتلبق نإف كربخأ نأ بحأو قتفلا حيرب يبر ينالب

 ال :هل تلاق ؟ةجاح نم له :اهل لاق مث ،ءاود اهل ىجري ال ةلع هذه

 هتباجأو يلاولا اهيلإ لسرأ كلذ دعب مث ىلوو داوجلاب رمأو ،كانمدع
 ضعب نم لكأ هنأ الإ كلملل تعنص امك هل تعنصو لوصولاو ةدارإلاب

 مث اهنع ىشمف كلملل تلمع امك ةليحلا نم هل تلمعف همذو ةمعطألا

 لاقو هل باط ام اهماعط نم لكا اهيلإ لصو املف خيشلا اهيلإ لسرأ
 املف ‘كلملا عم ةمشحو ةوق يل نوكتف اهلامو يلام عمتجا اذإ :هباحصأل

 يق ابغار تنك نإ :هل تلاقو هيف تبغر هبلق يف امب اهملكيل اهعم لخد

 ىلع كيدي يف انأف ةأرملا يف كتبغر ناك نإو اليتف هنم كل لصحي الف لاملا
 .لاملا كل لصحي ال :هل تلاقق نيلاحلا يف يتبغر :لاق ،كسفن بحت ام

 حيصنلاب تعدف ،اهنع ضهنو يلام باهذب ةأرما جوزتأ نأ ةدناف ال :لاقف

 رصاق له كلأسأ :حيصنلا لاقف اهعم نيبطاخلا نم اهل عقو امب هتربخأو
 .دوجوم هلك :تلاقف ؟نهجناوحل ءاسنلا هرخدت امم تيبلاو لاملا يف كيلع

 اجاتحم نوكي يذلا لعبلا يجوزت نكلو رصاق جوزلا ريغ كل ىرأ ام :لاقف
 كل هسفن عضخت ىتح ةجاح هلو رخفلل فرشو بسح هلو اعضاخو

 . كنايلوألو

 ىلع رمألا قفوي هللا ىسع :لاقف غحيصنلا اهيأ كيلإ رمألا :تلاقف
 حيصنلا هعم جرخف مهيلع رم دق نافلخ يدابلا ىلإ رظنف سفنألا بحت ام

 اهل لاقو ةأرملا ىلإ حيصنلا لخد مث كيلإ عجرأ ىتح اليلق فق :هل لاقو
 َيلع :تلاقف ؟دوقنلا ةاكز نم ءيش كيلع لهف دمحم ةفيلخ نافلخ رضح

 ؟كتوم دعب نم ءارقفلل تيصوأ لهو : اهل لاق مث شةيدمحم ةنامثالث ردقب
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 يف :تلاق ؟تارضاح نهأ :اهل لاقف ،ةيدمحم ةنامعبسب تيصوأ : تلاقق

 كنيب اميف يأربت ىتح نافلخ يدابلا ىلإ اهيعفداو اهيجرخأ :اهل لاق يتيب

 كقحل يدابلا اهب عستيو اهنم ةئيرب كتافو دعبو كتايح يف كبر نيبو

 نافلخ اي مق :هل اولاقف يدابلا عم هباحصأو وه حيصنلا جرخو تعرساف

 تويب نولخدي الف ةادبلا امأ :لاق ااهل ةجاح يف تيبلا اذه ةبحاص كتعد دق

 هترمأو تيبلا يف اولخدو مهبحاصف ‘كتبحص يف نحنو :اولاقف .ءاسنلا

 زبخلاو زرألا نم نافزعلا ضفنت امم هل ذخأت تلعجو بارشلاو ماعطلا لكاب

 دمحو ماعطلا كلذ نم يدابلا لكاق ضعب يف هضعب هتكرفو رمتلاو محللاو
 هيف رطقت يذلا ءاعولا نم برشو مالسلا هيلع دمحم ىلع ىلصو هنلا

 سفن لك يف سفنأ ةثالث برشو باودلاو رويطلا اهنم برشت يتلا ةيعوالا

 هضبقف جورخلاب مهف 0تيبلا ةبحاصل ةمعنلاو ةحارلا لأسيو ؤهالوم دمحي

 مثمعط اذإق » : انبر لاق امك لكألا دعب فوقو ال :يدابلا لاقف حيصنلا

 . ") « ثيدحل نيبسنائنسُم انو اوزريثتناف

 فلألاب ةأرملا تلبقأف كمركت ديرت ةجاح اهل تيبلا ةبحاص :هل لاقف

 ةأرملا هيلإ تلبقأف كايؤر ريسفت اذه نافلخ اي :حيصنلا لاقف ةيدمحملا
 حيصنلا هضبقف ،حاورلاب مهو يدابلا اهذخأو هللا لام نم فلألا هتطعأو

 مكتيل :نافلخ لاقف ،اهجوزتت نأ كديرت ةأرملا هذه نإو لهمت :هل لاقف

 يف مكماعطو يب نوؤزهتست مكل زوجي ال نآلاو لكألا لبق ينومتربخأ
 كذخأ يف ةبغارو ةقداصل نافلخاي دوبعملا كبرو :ةأرملا هل تلاقف ينطب

 لثتماف ةمحرلاو ةفأرلاو ةدوملاب انيلع لديو ةقشم كبلق يف لخدي الو

 اهوجوزي نأ مهترمأ اهاوخأ اهدنع لصو املف اهنايلوأل تربدو ،اهلوقل

 )١( بازحألا ةروس : ٥٣ .
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 كولملا كدارأ تنأو اريقف الجر جوزن ةبيبج اي فيك :الاقف ،يدابلاب

 ؟ انب نوؤزهتسيو انومتشي الأ قلخلا عم ىقبت امف ءارمألاو

 بعتلا نم انسوفن حيرتستو دحأ ايلوي ال نأ بحن :امهل تلاقف
 لوظطتو انفلاخي ال مكايإو انأ يدابلا اذهو ىلوت الو يلوت نأ ديرت سفن لكو

 بهذت نأ فاخيف انيف رصق نإف ،ىجترملا كلذف انيف نسح نإف هيلع انيديأ

 :يدابلا لاقف ،رهم الب الجر كيلون نأ نكمي ال :اهل الاقف ،اندنع نم هتمعن
 ةكلملاب حيصنلا ارمأو فلألا هدنع نم اوضبقف مكيديأ نيب رضاح وه رهملا

 ماعطلا المع و .ةعمجلا موي نم ةنماثلا ةعاسلا يف دوهشلا ةرضحب هجوزف

 ةمتعلا اولصو ءاشعلا اولكأو ليللا رضحو تاولصلا ءادأ ىلإ اولثتماو

 ناهدألاو ةبيطلا تاروخبلاو ةرخافلا بايثلا سبل ىلإ ةبيبح تدمعف

 امهيديأ نيب رضاح وهف لاغ لك نم تاواملاو تالولحلاو ةرفعزملا

 ةنيضمو مهليل يف اوتيبي ملو سانلا عنصت امك ليللا يف سرعلاب اومهو
 امب احتفتساو ايلصو الستغاف ةالصلل نذؤملا نذأ ىتح مهجرس مهيلع

 اهفرعي ىتح عورزلاو لاومألاب هولديل ريدايبلاو مدخلا ىلع ترمأ مث رضح
 .مهيلع ديسلا هنأك هب اومدقف سابللا نسحاو حالسلا نسحأ نم هتطعأو

 :اهل لاقو ،هيلع اونثأو رامعألا ةكربب امهل اعدو حيصنلا امهدنع لبقأ مث
 . ؟ ةبيبح اي ةبيط ةحيصنلا تدجو له

 حيصنلا امهباجأف حيحصلا لعبلا معنو حيصنلا معنو : تلاق

 زرألاب وأ ةيقنلا ةطنحلاب اهلكأو ريزابألاب ةيالغملا رويطلا هماعطل يعنصا

 بورضملا خينرزلاو تيربكلاو تيزلا هليلحإ ناهدأل يلعجاو ‘ةلفلفملا
 نافلخ ماقأو حيصنلا ىلوف }ةميظع ةذل اذه نم نادجتس امكنإف رانلا ىلع

 امهبلق يف لخد ىتح امهنيعأ ذلتو امهسوفن يهتشت ام ىلع هتجوزو وه
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 نيتفشلا صم نع حيصنلا الاسو ۔امهتفطالمو امهمض ةدش عم جرح

 ؟عامجلا نم مرحم وه امو زاجعألا صمو قاصبلاو نيدهنلا ءامب عرجتو
 ينملاو يدولاو يذملاو لوبلاو مدلا الإ زناج اذه هلك :حيصنلا لاقف

 ربدلاو سافنلاو ضيحلا يف ركذلا لاخدإو زوجي ال مارح هلكأ يف طناغلاو

 لكآ نأ يأرلا فيك :حيصنلل يدابلا لاق ،لالح هاوس امو مارحلا وه اذهف

 نم املاس نوكأ ىتح يلايع ىلع قفنأو يتجوز دنع نم ال يدنع نم
 كتاكز هيطعأ نكلو كلام هيحنمت ال :ةبيبحل حيصنلا لاق ؟نسلألا سيرخت

 لك ىلع اهتاكز هتطعاف ،ةقفنلا ضرف همزل نم ىلعو هسفن ىلع اهقفنيو
 نامأو نمأ يف امهل اومادو دالوألا نم هللا ءاش ام السنف ،اهب ىفتكاو لوح

 ىدهلاو ةحيصنلا عبتا نم ىلع مالسلاو امهيلع امهنامز لاط ام

 ةما 2 ٨

٨٩



 : نوثالثلاو سداسلا ركذلا
 .ةدومحملا لاصخلا نم اهيف امو .الهب دلب ركذ يف
 ىلع مهصرحو ‘ مهقالخ ا ركذو ؛اهراقسلو اهناكسلو

 اميف مكحلاو ، نيرفاسملا ىلع عفو امبو 0لاومالا

 اهريغو الهب نم هلامو اهروس ركدو مهئاسنو مهعم

 : اهلهأ تافصو اهؤاملُغو الهب

 لبقأ ةعاس دعبو نامزلا يف ركفلا يبلق يف حال :ءاربغلا وذ لاق

 ىرقلاو يفاسملا نع هتلاسو ،ناوخإلا ةيحتب ينحفاصو يبحاص يدنع
 لكف سانلا امأ :لاقف سناسحإلاب اهباحصأو نسحلاب تلع يتلا ؤنادلبلاو
 نم ةبيط لاصخ اهل ةنيدم لكو ،ناطوألا نم هالوم هنكمأ امب زتعم مهنم

 رادلاب تللهبت يتلا الهب يف كريمض ناك نإو ،نامعو راصمألا لك
 اهيف نيرطاخلاو نينكاسلا نأل ،رايدلا ىلع تقاف لاصخلا هذهبف .رادملاو

 نميلا ونص نم اوناك نإ ،راهنلاو ليللا يف مهلاومأو مهسفنأ ىلع نونمآ

 ،يراربلا يف هنأكو لاع لبج يف بكر اهنصحو ‘رازنلا ونص نم وأ

 هيفو .لثملا هب برضي راردملا اهروسو سدلبلاو روصقلا هب تطاحأ

 راهنألاو رابآلا دلبلا يفو ،ةلفقملا باوبألا هيلعو ةديشملا جوربلا

 لابجلا تسر اهبو ‘رافقلاو يفايفلا لثم اهيشاومل بألا اهيفو راجشألاو

 نمسلا مهؤالحو ،ركسلاو رمتلاو ربلاو نبللا اهينكاس ماعطو .راجحألاو

 لبجلا نم اهيلإ بلجيو ،اهراجشأ نم مهتهكاف امأو .رحبلاو ربلا ديصو

 فوصلاو نطقلا بايث مهتوسكو ‘رجشلا نم عون لك نم رضخألا



 .لينلا عرزو لوسنملاو فزخلا ةيعوأ مهتعنصو ،ربولاو رعشلا مهشرفو
 فيناكأ مهطناغ دنع مهتاروع رتسلو شاهدجاسم ىلع يرجت اهراهنأو

 ءءايقتألاو داهزلا اهيفو ،نآرقلا ةوالت يف ةجهل مهل اهناكسو .اهبرقب
 ءاملعلاو ةمنألا اهالوت دقو .ءاسنلا نم بيصخ تنب ةهيقفلا ةملاعلاو

 .؟ يأرلاب تتقأ ةوسن اهلثم له ينربخأف .ءايفصألاو

 .يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ خيشلا الهب ءاملعو
 يبأ ملعم كلام وبأ خيشلاو .رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأو

 .دلاخ نب دمحمو يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأو دمحم

 نب سيقو .دمحأ نب ناسغ يبأ نب دمحمو ،برعلا يبأ نب مامز نب ديعسو

 .رقص نب شبنخ نب دمحمو 0‘بلهم نبا دمحم نب رمعو سيق نب دمحم

 نب داع رعاشلاو دمحأ نبا رباجو غحرضلا نم رقصلا نب مساقلا وبأو

 درو نب رمع نبا دمحم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ ملاعلا خيشلاو ،ديزي

 نب دمحأ نب ناميلس نب دمحأ مامإلاو ێجرفم نب دمحأ ينبا دروو ناميلسو

 نب حلاص نب دمحأو 0 جرفم نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحمو ‘ جرفم

 ناسغ يبأ نب دروو ملع تيب مهلك مهلوسنو جرفم نب دمحأ نب رمع

 . دايز نب رمعو 0 دشار نب دمحأ نب دايز نب ديعسو 0 دمحأ نب دايزو

 ه يخبرلا كرابم نب هللا دبعو ‘ يصقشلا دايز نب رمع نب هللا دبعو

 .يدعملا ديعس نب رمغو

 نسحلا وبأو . مساقلا نب هللا دبع نويويسبلا يليهسلا اهبناج نمو
 . يتولسل ا دلاخ نب ةملسمو > ريغصلا ةديبع وبأو ‘ يلع نب دمحم نب يلع

 . ديعس نب دمحم ديعس وبأ ملاعلا خيشلا نويمدكلا اهنع هاجلا ةيحان نمو
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 8 بلاط نب فلخو 0 دادم نب دمحمو 0 عابنز نب دمحم نب هللا دبعو

 فلأ يذلا ، سيمخ نب ملاسو ، فسوي نب دمحمو 0 بلاط نب فسويو

 . " ناتسبلا هكاوف " : باتي

 يذلا ةفيرشلا ةكم مرحك يذلا شرفملا ىمسملا لام ةمسق ةفرعمو

 مرحلا يف هب جرسي جرسلل تيزلا وهو حلل ثلثلا ةربغلاب الهب ةيرقب

 يف هب رطفي ناضمر رهش ةرطفل ثلثلاو مرحلا يف هنم برشي نمل ثلثلاو
 نع آرثؤم هتدجو اذكه ياج ريصلا دح نم ةصاخ نامع لهأل مرحلا

 مهمحر دمحأ نب دايز نب ديعس خيشلاو دادم نب هللادبع نب دمحم خيشلا

 اهباحصأ بأد اذهف ،هديب دمحأ نب دايز نب رمع نب هللادبع هبتك هللاو هللا

 مهلاصخ ىدحإ نم هذهف نامع جاجحل سانلا عفنو باوثلا بلط مهدارم
 !؟ اذه لثمك عنص مهنم دحأ له نامع لهأ نع ينربخأف .

 هنأربخب يل ليق رضخألا لبجلا هبرقو الهب نم ىلعأ مدك نرقو

 اذهو لتسم يداو قيرط برعي ينب ربقو ،ىوضر ىمسي يبن هيف نفد

 هيف راطمألا لوزنب سانلا حرفتو ‘هكاوفلاو راجشألاو موركلا هيف لبجلا

 :فاطق نبا لاق امك هلياسمو

 لاشضتشو بونج اهتقالو الوبق تلبقأو تبه دوجلا حاير ام اذإ
 لطهت فراوعلاب يح لك ىلع ةربع لآ امس يف اباحس تنلقأ

 برغملاو علطملا ىلع هليسم نأل نامع بصخي لبجلا اذه ليسو

 .رحبلا ىلإ لصتم ليهسو هاجلاو

 ىلع مهلماعي نمو مهسفنأ نوبساحي الهب ينكاس تربتعا :لاق مث
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 يف صرحلا مهعبط نمو ؛ليتفلاو ريقنلا نم نوزرتحيو ‘ليلقلاو ريثكلا
 يذلا نهدلاو جنصلا يف محللا نووشي مهنأ انل ليق ىتح لاملا ةعاضإ مدع

 ...... مهتويب يف هب نوجرسيو ءانإ هل نولعجي محللا نم جرخي

 مهيلع اوربجتو مهوكلم نيذلا كولملا نيأ مهكولم ىلع ةوق مهلو

 .مهرضيو مهرسي امب ملعأ مهبرو ،مهلاومأو مهسوفن تبهذف

 ىتح مهيلع ىدتعا نم لكل رفظلاو ةعاجشلاو ةوقلاب اوصخو

 امهدحأ اهينكاس نم نيفيعض نيلجر ىلع ترج نيتصق ينامز يف تنياع

 نم وهو ،قزلاك خفتنم ةنطب يف ةلعب هللا هالتبا ةريمع ىمسي ةحصلا ليلق
 عم هيلإ نوعفدي ةيعوألا ةعنص باحصأ هعفنف ةفرح ىلع ردقي ال ءارقفلا

 فوطيو هسأر ىلع اهلمحي مث ةفيعضلا ةيعوألا نم هنوطعي ةقرح لك

 :هل لاقف متاح ينب ناعجش نم لجر هقيرط يف هضراعف نادلبلا يف اهعيبي

 اميف عمطت كارأ فيك :ريمع لاقف ؟كبوث يف اهتلمح يتلا مهاردلا ينطعأ

 يمهاردب عفتنا يليبس ًلخف ينديزي نم كلثمو يئابحأ نم تنأو يدنع

 مهاردلا ضبق همالك عمس املف ،يتروع اهب رتساو يدسج اهب ييحأل
 البح ذخأو ضرألا يف هحرط مث ةضبق هضبقو لجرلا نم ريمع لخدف
 لصو ىتح همامأ هقاسو هحالس لمحو اريسأ هذخأو هيدي ىلع هب اصعو

 .هحالس هاطعأو سانلا رضحمب هتافك نم هقلطأو حبص ينب ةيرق ىلإ

 هلدو هلب وه ةشكلا دلو بدنج ىمسي لجر نع ةيناثلا ةصقلاو

 سانأ رظنو ىوزن دمس ىلإ راس رظنلا ليلق مظعلا قيقد مسجلا فيحن
 هذخاف هحبذ اودارأو هدنع ام اوذخأو ةيلبعلا برقب هوقحلف هبوث يف ةرص

 بدنجو سانلا نع راوتم ناكم يف هلزنأ ىتح هدي نم هدوقي مهنم لجر
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 ةيدملا دمو هتيحل نم هضبقو ضرألا يف هلزنأ مث هرجي ملف هب ريجتسي
 ديشر يوقح يف فسك نيكس بدنج رظنف هقوف بكار وهو هرحن ىلع
 وهو يبظلا ديشر تامف هترس يف اهب هنعطو هديب اهذخأو يبظلا ىمسملا

 ةَمَك دصق بدنج ةهالد نمو }ماير ينب دنع نيروهشملا ناعجشلا نم

 ضري ملو هربخب مهثدحو فونت ىلإ برغو ،هوقدصي ملف هتصقب مهربخأو

 ٠. ...... مهل ملظلاو سانلا رحسي 0 هنمأو مهخيش هيف

 نم رثألا يف نيملعتملل ماقأ دمحم يبأك مركلاب صخ نم مهنمو

 ىلع اهقرفي مهاردلا هدي يفو هتيب نم جرخي ديمحم لثمو !هنامز يف هلام

 هتعنص لمع ديعس نب ميلس لثمو ؛ليبسلا ءانبأو نيكاسملاو ءارقفلا

 نم هيلع رمي يذلاو تلص نب ةراح دنع مدك ةكس قيرط برقب ةيعوذلل
 .هيلع اركاش راصو ءاملا هاقسأو ماعطلا همعطأ سانلا

 هلسرأ يذلا لجرلا لثمو »ضبقلا يف لثملا هب برضي مهضعبو

 ءاطعلا نع هوعنمو اهلثم ىطعي نأ بلطف هيلإ اهيتأي ةجاح يف هبحاص

 ضهنف هنامز لوط هداقر يف هبايث نم ىرعت يذلاو ‘هبحاص ةجاح كرتف

 نحصلا نم حاطف هيلإ رظني وهو حطسلا يف يشمي همون نم هدلو اموي
 اهونكاسو ‘هبأد اذه ناك نمل ابتف هلمحتل همأ هل ظقيأ مث رسكتو دلولا

 .فاقلاب فاكلا فرح نوقطني

 .رافسألا يف نورجضي الو نوفوطي ءارشلاو عيبلا يف ةمه مهلو

 .ملاعلا وه هنإ لوقت مهلهاجف ،قيرطلا يف قيفرلل فطلتلا مهعبط يفو
 هسفن هتناهإ ىلع ,ضار ركاش رباص مهريقفو ؛ملاظلا هفرعي ال مهدهازو

 . لصألا يف صقن ) ( ١
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 راجشأ نم بطحلا لمحو نيطلا ةمدخ يفو راهنألاو رابآلا هتمدخ يف

 هللا هلوخ امب عناق مهينغ و ‘ةعبت سانلل هيلع سيل ينغ هنأك تومي .رافقلا

 قح هيلع سيل سانلا دنع هل نيملسملا يديأ يف امب عمطي ال همعن نم

 . هتوم دعب هتثرو هلام رسيو ةعسلا لهأل

 مهتعانقو مهبادآل اليلدو مهرافسأ يف مهقالخأ نسح يف انايب كاهو

 بطلا نم ءافشو ؛راربألا نيملعتملل ًالئاسمو رابخذلا لهأل ةصق اهلعجنو

 نع يبحاص ينربخأف .رارسألا ةفشاك عرصلا ةميزعو ،راودلا كلفلاو

 نزولاب ال نيعلا رظنب عابت اهنم رثكألاف :لاق مهعلس يف مهنارشو مهعيب

 . ةلاهجلاب رييغتلا نع ةينتغم ليكلاو

 : ةربع اهيف ةصق

 مهيأر عمتجا رفن ةثالث نع رظنلا هيف لآ امم ةصقلا لوأ يف نايب

 اولبقأف رعشلا يلاخمو ليسانملاو ةيعوألا اورشف ،ردنبلا ىلإ اورفاسي نأ

 نم مهل اورشي نأ مهولأسو ليقملا عمج يف مهناريجو مهباحصأ مهدنع

 نم ارشع انيلإ متلذب نإ :مهل اولاقف ،ليزجلاو ليلقلا نم مهتدارإ ردانبلا

 نم اذهو هترثكب ريثكلاو هتلقب ليلقلا ؛هنوديرت امب مكيلإ يتأنف مهاردلا

 اوبتكو هوضبق امب مهيلع اودهشو مهلوق مهبجعاق .مكنيبو اننيب ةوافصلا
 اهونزوو ةمولعم ةرص يف مهاردلا اوظفحو ‘همهارد يف همسا دحأ لكل

 ىلع اوعطاقتو ليمامجلا عم اودصق مث ،اهبوني امم ليمامجلا ءارك ةفرعمل

 ليسانملاو مهلمحل طرشلا مهنيب حصو دوهشلاو يضاقلا رضحمب ىركلا

 داز مهيلع نوكي ال نأو .ةدودعم برق ءاملا نم موي لكلو ةيعوالاو

 بوتكم ضبق لكو يضاقلا مهنيب بتاك قافتالا مهنيب حص املف }ليمامجلل
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 موي نم ةعاس لوأ نم لحز ةعاس يف نطولا نم اوجرخو .مالكلا طبرل

 دقو رمقلاو سمشلا عولط دنع رفص رهش نم نيرشعو نامث مويو تبسلا

 دتو يف لحزو خيرملا هيف لح ولدلا جرب رفسلا تيبو عارذلا ةلزنمب لح

 يفق وهو رمقلا ىلع ضرألا رادمو عيبرت نم سمشلاب لصتي ضزألا

 ةيراج ريداقملاو نيرفاسملا ىلع تعمتجا سوحنلاف ؛هقارتحاو هقاحم

 . نيرباصلل ةرخآلا يف ةمالسلاو ،نيعمجأ قلخلا ىلع

 ءاركلا اوملسو ةيعوالا عيب مهل قفتا طقسم ردنب اولصو املف :لاق

 رفاسن نأ اندرأ :مهدلب لهأل اوبتكو لوسنملا نمث مهبجعي ملو مهليمامجل

 انل هللا قفو نإ ةدايزلا بلطل ارمت ةيعوالا نمثب انذخأو نميلا ردانب ىلإ
 مهلونو مهليصحت نع مهولأسو بشخلا باحصأ دنع اودصق مث .ةدئاف هيف

 املكف اهيف اولصحتو ،لون لقأب ةنيفس فعضأ يف اولمحي نأ اوراتخاف

 لقأ بشخلا يقاب نع مهلون اوبسحف رخآ ردنب ىلإ اوراك ردنب يف اولزن

 ردانبلا يف متلزن اذإ سانلا اهيأ :ةنيفسلا لهأ نم لجر لاق مت ؤ©فصنلاب

 اورخبتو هولكو اهلصب نم ةدلب لك نم اورشا ىرقلاو ننادملا متدصقو
 .ىلجت اذإ راهنلا يفو .ىستغي اذإ ليللا يف ةبيطلا حئاورلاب

 ةحنارلا بيط دوع تاسيك سمخ هلاثم ذخؤي روخبلا لمع ةفصو

 نمو 0‘تاسيك ثالث درولا ءام نمو لاقثم ربنعلا نمو لاقثم كسملا نمو

 ىلع درولا ءام بصيو ربنعلاو كسملا قحسيو ‘تاسيك ثالث ركسلا

 كلذ عم تنأو ةنيل رانب هيلع دقويو رانلا يف دوعلا هيلع حرطيو ركسلا

 ىتح دوعب هقرحو ركسلاو ربنعلاو كسملا قلأ مث دقعني نأ ىلإ هكرحت
 هشرفتو الوخنم اقوحسم اصفع تاسايك ثالث ذخ مث ؤضعبب هضعب طلتخي
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 صفعلا ىلع هفل مث ةنداهلا رانلا يف ءاودلا كرح مث نحص وأ قبط يف

 قح يف هكرتا مث نيموي وأ اموي لظلا يف هكرتاو اديج انجع هب هنجعاو

 .هب رخبتو ساطرق يف

 وهف ليطتسملا ضيبألا لصبلا نم تدجو نإف لصبلا لاصخ امأو
 ةثلاثلا يف سباي راح لصبلاو ،هأدرأ وه ريدتسملا رمحألاو هدوجأ

 حتفتو ةجزللا طالخألا عطقت ةليضفو ةبوطر هيف ةعبارلا يف هترارحو
 ناقريلا بهذيو محللا عم خوبطملا اصوصخ .ةوهشلا يوقتو دودسلا

 اطوعس غامدلا يقني هؤامو ىصحلا تتفيو ضيحلاو لوبلا رديو لاحطلاو
 ءام عمو ءايتوتلا عم اصوصخ اديج برجلاو ةكحلاو ةعمدلا عطقيو

 عم ةيدهشلا حورقلاو ليلآثلاو فلكلاو صربلا أربي ريبانزلا دهشو ،لسعلا

 عم بلكلا بلكلا ةضعل برجم ليق باذشلاو لسعلاو درو ءاملاو حلملا
 ءابولاو طلخلا ظلغتل هلكأ كلذكو نيتلا عم مومسللو يمدآلا رعش

 ءلخلا عم تعطقنا اذإ ةوهشلا ريغتلو ءاملاو ءاوهلا داسفو نوعاطلاو

 وأ ريزنخلا محشب سردو يوش اذإ ريساوبلا حتفيو مدلا فزنل لمحيو

 روسابلاو قاقشلا بهذيو ةدعقملا ماروأ أربيو ،لمجلا مانسب وأ نمسلاب

 هرّمحو ادج نوللا نتسح ندبلا هب كلد اذإو ،بّرجم هنأ ليق ريحزلاو
 طلخلا فطليو نخسي وهو عمسلاو نذألا يقنت هتراصعو ‘هخاسوأ بهذأو

 فعضيو عدصي فيصلا يف هلكأو ججشلاو اخوطل رفاظألا حلصيو ظيلغلا

 ددسم مشلاب هبلس نإو ءعيقلل ببسم هنم راثكإلاو اقلطم نيرورحملا

 ملكأو ةقيقشلا هتروأ اين الصب لكأ نمو ،ةظيلغلا حايرلاو نايسنلا ثرويو

 قلزيو ماحرألا بطري ايوشم هلكأو ةدعملا نم مغلبلا عطقي هنكلو هرصب

٩٧



 ءالقابلا ةيحلا حلميف لخ يف هعقنو حلملاو ءاملاب هلسغ حلصيو ءاعمألا

 ذخفلا ىلع قلع اذإ هنم ضيبألا نأ رتاوت دقو قرخملا ربحلاو رزجلاو

 اعفن دشا هنم يربلاو امهرد رشع ةسمخ هنم ذخؤي ام دحو ،عامجلا ىوق
 هب كلد نإف بلعتلا ءادل اصوصخ دوجأ ناك قتع املكو نذألاو نيعلا يف

 .رعشلا تبنيو هب بهذي (جدرهلا وه) نورطنلا عم

 فلكلا بهذأ هجولا هب تيلطو لخلاب هتطلخو لصبلا تذخأ نإو

 برقعلا ةغدل ىلع هتعضوو لسعب اهتنجع و ةلصبلا تققد نإو ،‘شمنلاو

 .احرق راص حيحص عضوم ىلع هتعضو ول نكلو هعفن

 سمشلا يف هتففج مث نخاس ءام يف هعلق دنع لصبلا تحرط نإو
 لصبلا ءامب ىلط نمو 6نفعي مل اطوسبم ريعشلا نبت يف هعضت فج اذإف
 . رعشلا هيلع تبن رعش هيف سيل هدسج نم عضوم ىلع لسعلا عم
 لحتكا نمو ‘نيتيلكلا يوقيو هابلا يف ديزي ريزابألا عم محللا يف لصبلاو
 ريساوبلا نم عفني نخسملا لصبلا ءامو ،ىشعلا نم هعفن لصبلا ءام نم

 ىتح رانلا ىلع امهالغو لحنلا لسع هلثم عم لصبلا ءام نم ذخأ نمو

 لك مايأ ةعبس هنم لكأيو ءانإ يف هعفري مث لسعلا ىقبيو لصبلا ءام فشني
 لصبلا ءام نم نيتيقوأ ذخأ نمو ،ءاش ام عماجي هنإف هنم الاقثم موي

 هيف لخيو نبللاو بيلحلا نم هلثمب طلخيو ىفصملا روصعملا قوقدملا

 برشيو ظلغي ىتح ةنيل رانب عيمجلا خبطيو يركس ديناف نم ةيقوأ فصن

 ينملاو عامجلا ةرثك نم ىرت ةيلاوتم مايأ ةثالث قيرلا ىلع ةيقوأ هنم
 نحاطلا لمع ىلع ضيبلا ةرفص ىلع لصبلا ءام لعج نمو .ابيجع ارمأ

 ريزابألا هيف لعجو ردق يف هلعجو لصبلا قد نمو .عامجلا ىلع هاوق
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 امايأ همدأ كلذ لعجو ضيبلا ةرفصو يرقبلا نمسلاب اهالغو ةقوقدملا

 . ةديدش ةوق عامجلا ىلع هاوق

 لصبلا نم اورشو ةنيفسلا نم اولزنف مالكلا مهل متي ملو :لاق

 ءزج مهنم دحاو لك ىتأ اماعط اوهتشا ىتم لب مهداز اوكرشي ملو هولكأو

 كلذب اويحأو نيعمتجم هولكأ مث ماعطلا لمعل هوعمجو نزولاب وأ ليكلاب
 اذهف ؤةنْنس رفسلا يف دازلا ةكرش نأل (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا ةنس

 هيف دلوتيف مهيلع دقح هبلق ىلع ناك وأ مهدحأ تام اذإ ةكرشلا نأل مهبأد

 رفسلا يف دحأ هنم ولخي املق اذهو باتعلاو ةقرفلا عم نامضلاو ءالتبالا

 . موصلاو ضرملاو رفسلا يف بولقلا قيضتو نيدلا ضرم هيف رفسلا نال

 نبلاو دابزلا اهنمثب اورشو ليسانملا يف اريثك احبر اودجوو :لاق

 مهالالدل اوبتكو ةنيفسلا بحاص ديب طقسم ىلإ اهولمحو ‘فنصملا بوثو

 انمث رمتلل دجن مل اننأ انريخات ببس هيف اوركذو هل اولسرأ امب افيرعت

 اوعاب نيمرحلا ردنب اولصو املف :لاق ،ةدج ىلإ هعيب يف لصن نأ اندرأو

 بشخلا باحصأ نم ادحأ اودجي مل مهنكلو .ريثك حبر هيف نمثب مهرمت

 دعب نم مهرفسو جحلا اودصق بشخلا باحصأو فقوملا يف عوجرلل

 ءاضرل هنيد يف دهتجم دهاز لجر مهيف ةثالثلا ءالؤهو .مهترايزو مهجح

 رعشملا رظننو ضرفلا يدؤنو دصقن انلعل :لاقو هيبحاصل راشأف ،هبر

 نم نوتاي سانلاو ةفرعو ىنمو ةورملاو افصلاو مزمزو تيبلاو مرحلاو
 يفو تامولعم مايأ يف هللا مسا اوركذيو مهل عفانم اودهشيل قيمع جف لك

 مهعوجر دنع ديرن ام يرشنلو راجتلاو نورفاسملاو نوجاحلا عاقبلا كلت

 يف اومرحأو ءوضولاو لسغلا ىلإ اوضمو .هيأر امهبجعاف مهعامتجا عم
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 .ةرمعلل ةيبلتلاب اوجعو نيتعكر اولصو نيديدج نيبوث

 يف هنم الكأت الف ديصلا نم امحل مكدنع ناك نإ :امهل لاق مث

 يف انل زوجت ال اهنإف ةبيطلا جناورلل مشلاو سملا نم ارذحاو ،امكمارحإ
 نم رجشلا علقو لعجلا لتق الو .مرحلا يف ديصلا لتق زوجي الو ،انمارحإ
 نم ذخؤي الو ةكم قرط ىلع مرحلا نم لحلا ةفرعم يف مئالع هلو مرحلا

 يف تام نمو ‘لحلا يف نفد لحلا يف تام نمو ‘لحلا ىلإ مرحلا بارت

 هيفو زئاج نهلتقف برقعلاو ىعفألاو ةيحلا امأو مرحلا يف نفد مرحلا

 اولأساو .جحلا يف لادج الو قوسفلاب الو ثفرلاب ملكتلا زوجي الو ارجأ
 ماكحألاو مومدلا مرحملا مزلي امم اريثك نأل نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ

 ءاركلا ىلع اوواستو ليمامجلا دنع اودصق مت هيف نيلدعلا نيدهاسشلاب

 ىتح ةيبلتلاب هللا نوركذيو ةفيرشلا ةكم ىلإ نيقرشم مهقيرط يف اودصقو
 هيلع اولفقو مهشامق هيف اودصحو اتيب اودعقتساو اولزنو ةكم اولخد

 ةراهطلا ىلإ اودمع و ةعقبلا كلت يف صوصللا ةرثك نم باوبألا

 هللا تيب اورظنو مالسلا باب نم اولخدو ،تيبلا اودصقو ءوضولاو
 مث ةبيطلا هتحئار اومشو دوسألا رجحلا اودصقو اوربكو اوللهو .هومظعف
 اوفاطف ةبعكلا باب ءاذحب ىنميلا دي ىلع رجحلا نم تيبلا فاوطل اوأدتبا

 ماقم يف اولص مث ةعبسلا نع ناصقنب الو ةدايزب اهيف متي ال طاوشأ ةعبس
 نم اوحضنو اهنام نم اوبرشو مزمز ىلإ اودصقو فاوطلا يتعكر ميهاربإ

 اوجل نيح سانلا عم مزتلملا دنع اودصقو مهبونجو مهسوؤر ىلع ءاملا

 نيب ام اوشم مث ءاقللا عم وفعلا مهالوم نولأسيو ءاكبلاو عرضتلاب
 مرحلا دجسم نم اوجرخو يلبنحلا ماقم دنع نيتللا نيتبهذملا نيتناوطسالا
نيب ام اوعس مث ،اباب نوثالثو ةعست اهددع باوبألا نأل افصلا باب نم



 مث طاوشأ ةعبس مهل تمت ىتح نيملعلا نيب ام اولورهو ةورملاو افصلا

 نم مهل زئاج ناك ام مهل زاج ذننيحف مهمارحإ نم اولحو مهسوؤر اوقلح

 ام حبذ مهنم لكو مرحلا يف زوجت ال هذهف رجشلا علقو ديصلا لتق الإ لبق

 نم لكأي وهو انيش هنم لكأي نأ هل زوجي ال هنأل هلك هقرفو مدلا نم همزل

 .هباحصأ مومد

 هبنذب هيبحاص عم رقأو مويلا كلذ يف مهنم لجر هللا ىلإ بات مث

 ةأرملا نع امهلأس مث هنامز لوأ يف يصاعملا نم هيلع ىرج امبو هلعفو
 نع اهجوز تعنم اهنأو اهمأب ىنز دق هنأ هدالوأ مأ يهو هتيب يف يتلا
 تفلب املف :لاق يدنع انيقي ةنبالا هذهب كنم تلمح :هل تلاق مث اهعامج

 ؟هللا دنع هب ملسأ يذلا يأرلا ام دالوألا اهنم تلسنو اهب تجوزت ةنبالا

 ججح لاطبإل اهيلع ىوعد كنم هذه :هللا ىقتا يذلا هبحاص هباجاف

 كبر نيبو كنيب اميف اقداص كسفن دنع تنأ تنك نإو ؤامكنيب ىواعدو
 مارح ةأرملا هذه نكلو .اهمأو تنأ هب اهتيلتبا امم ةملاس يه ةأرملاف

 اهنم ثاريم الو ©قالطلا ىلع دهشن ىتح انرضحمب ثالثلاب اهقلطو كيلع
 ةنسلاو رهشلاو مويلاو ةعاسلا يف قالظطلا خَّرأو .ثالثلاب اهقلطف لاق

 .هيلع دوهشلا اوبتكو

 هآرف برج هيف مهدحاو دجسملا دنع ركذلا ةقلح ىلإ اوشمف :لاق
 قيرلا ىلع موي لك برشا برجلاب ىلتبملا اهيأ :هل لاقو ةقلحلا نم لجر
 0 ...... ءاملا يف دعقاو منغ وأ رقب نمس تاسيك ثالث

 تبرغ ىتح ةرخآلاو انيدلا يف ةيفاعلاو وفعلاو لوبقلا .......
 يف اولصو مرحلا رعشم ىلإ اوعجرو برغملا ةالص ترضحو سمنلا

 )١( لصالا يف صقن .



 ءادتقا اعمج رخآلا ءاشع تقو يف ةرخآلا ءاشعو برغملا ةضيرف رعشملا

 دحاو لك رعشملا ىصح نم اوطقر مث 0 (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسرب
 يمرل اهولمحو فذخلاك ىصحلا ةفصو هولسغ و ةاصح نيعبس مهنم

 ميظع ةليللا كلت لضف نأل هللا ىلإ ءاعدلاب مهتليل يف اودهتجا مث .رامجلا

 مث ،لوبقلا مهالوم اولأسو حبصلا ةالص هيف اولصو رعشملا يف اومانو

 اولزن مث سسمشلا علطت نأ لبق رسحم يداو اوزواجو مهقيرط يف اوبرغ

 اومرو ‘بيطخلا لوق اوعمتساو ليلخلا دجسم يف ديعلا اولصو ىنم يف

 مهخانم ىلإ اوعجر مث تايصح عبسب يداولا ليسم نم ةبقعلا ةرمج

 لاق امك ‘ مومدلا نم مهيلع ام اودأو ‘ مهمارحإ اولحأو ، مهسوؤر اوقلحف

 مث ،ا١)" جثلاو جعلاب مكيلع " : لاق (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر
 مث ءارقفلا نم اودارأ نم اومعطأو مهل باط ام اولكأو مهتيحض اوحبذ

 فاوطلا يتعكر اولصو ةضيرفلل ةرايزلا فاوط اوفاطو ةكم ىلإ اودصق

 اوعجرو طاوشأ ةعبس ةورملاو افصلا نيب اوعسو مزمز ءام نم اوبرشو
 لك يف رامجلا اومرو قيرشتلا مايأ ةثالث اهيف اوماقأو اهيف اوتابو ىنم ىلإ
 مث ةيقرشلا ةرمجلاب اوأدبو تايصح عبسب ةرمج لك سمشلا لاوز دعب موي
 مث ،ةننس يمرلا اذهو ةبقعلا ةرمج يف مهيمر رخآو ىطسولا ةرمجلاب
 راجتلا دنع اورشو ،اوءاش ام اوفاطو ةكم ىلإ ثلاثلا مويلا يف اودصق

 فصو يواجلا دوعلاو تيزلا لحو يبرغملا ينياقلا نارفعزلا لثم

 تاساوملاو تاربلاو تايجنرفإلا فويسلاو رصم تابن ركسو يناهفصألا
 مزمز ءام نم اوذخأو ربنعلاو ناسليبلا لحو ناتكلا بوثو ساطرقلاو

 هنمتو هنزو هيف بتكو هارش يذلا طبر مهنم لكو ميامزلا يف هولعجو
 عداولا فاوط هب اوفاطو تيبلا هولخدأو 0 ليمامجلا هلمحو هتمالعل همساو

 )١( هجام نبا هاور ٢٩٢٤ / ٢  0يمرادلاو ١٧٩٧ / ٢ . مهريغو .
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 مزتلملا ىلع ةبعكلا باب دنع مهبونجب اوقصلو ،فاوطلا يتعكر اولصو

 اوركذو ةرخآلاو ايندلل ةيفاعلاو وفعلا هولأسو ءاعدلاب هللا ىلإ اوعرضتو
 عيمجل ةمحرلاو ثيغلابو نامألاو نمالاب مهيلع نمي نأو مهرادو مهءامسأ
 . سمشلا برغم ىلع وه يذلا عداولا باب نم اوجرخ مث ؛ ناويحلا
 : لاق هنأل ، (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا ةرايز اوونو . ةدج يف اولزنو

 نكي مل نإ ، ينافج دقف ينرزي مل نمو 0 ايح ينراز نمك اتيم ينراز نم "
 . ةكؤم ةنس ةرايزلاو {. (ل " رذع هل

 نأ لامجلاو مه اوطراشتو ءاركلا لقأل لبإلا نودأ نم اوراتخا مث

 لمحي نأو نانثا يشميو نانثا بكري ةيربشو سفنأ ةعبرأل لمجلا نوكي
 يف لوهجم دازلا نأل لامجلل داز مهيلع نوكي ال نأو ءاملل ناتبرقو مهداز
 مهطورش ىلع سانلا مهنيب اورضحأو ‘هصخرو هنالغو هترتثكو هتلق
 مهريس يف اودجو ةنيدملل مهقيرط يف هاجلا اولبقتسا مث مهنيب اوبتاكو
 مهنم رذح دشأ يف مهو مهب طوحت صوصللاو راهنلا يف مهليقملو ليللاب
 () « ... ةنيدتملا لهاي ناق ام » : نوأرقيو ةكسلا يف نوشمي اولصو ىتح
 يبنلا ربق اودصقو مالسلا باب نم لوسرلا دجسم اولخدف . اهمامت ىلإ
 رمعو ركب يبأ هيبحاص ىلعو هيلع اوملسو (ملسو هيلع هللا ىلص)
 دنع ةضورلا يف اولصو مهبنذل ةعافشلا هولأسو (امهنع هللا يضر)

 ةهج نم ةبعكلا اهتلبق ةنيدملاو ،بارحملا نيمي ىلع ةقلحملا ةناوطسالا

 نوروزي عيقبلا ىلإ اودصق مث ربنملا ءاذحب اولص يناثلا مويلا يفو ،ليهس
 ىلإ اودصق ثلاثلا مويلا يفو ،ميهاربإ هدلوو هباحصأو يبنلا لآ روبق

 رمت يتلا نوميم رئب نم اواضوتو نيتلبقلل نابارحم هيف يذلا ءابق دجسم
 ىلص) هللا لوسر دجسم ىلإ اوعجرو ةرايزلل اودقعو اهلخاد ةنيدملا راهنأ

 .تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هركذ عوضوم ثيدحلا )١(
 ١٢١٠. : ةبوتلا ةروس (؟)
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 . (ملسو هيلع هللا
 هباحصأ عم هلعفو هبنذب رقأو مويلا كلذ يف ثلاثلا لجرلا بات مث

 هرمأف اهب جوزتي نأ لبق اهعماجو اهلعب نع اهجرخأ يف يتلا ةارملا ركذو
 نإ اهثري الو هرارقإ عم هل لحت ال اهنأل ؛ثالثلاب اهقلطي نأ دهازلا هبحاص
 ةعاسلاو مويلا يف رتافدلا يف خرأو كلذ ىلع دهشأو اهقلطف ،هلبق تتام

 اوذخأف ةراجتلاو دقنلا ةاكز اوبسحو 0تانامضلا نم هيلع امب ىصوأو

 يرهن ىلإ اودصق مث ،نيكاسملاو ءارقفلل اهوقرفو اهرشع عبر اهنم
 مسالا ملعل هنم اوبرشف ولح رخآلاو هنم اولستغاف رم امهدحأ ةنيدملا

 هيلع هللا ىلص) يبنلا ربق اوعداو مث ،مايأ ةعبس ةنيدملاب اوماقأو ،اتزرلا

 ةبيط حير مهيلع تبهف كلفلا يف اولصحت مث ،ةدج ىلإ اوعجرو (ملسو
 هربتعيو جيزلاو ةشيشلاب هسايقو مهريس يف رحبلا ملاع مهربخأو
 ريسلا يف اهب لدتسي ةريدلاو مازلاو ‘تاعاسلاو تاجردلاو قياقدلاب
 تبكر كلفلا ىلعو كلفلا راودب رودت الو ةالصلل ةلبقلا اهنم فرعتو

 ةنيفسلا يف ةعامجلا ةالصو هاجلاو ليهسو برغملاو علطملا اهنم فرعيو

 ةالصب هتالص دقعيو يلصي هسلجم يف لكف مهلك فصلا ىلع اوردقي مل اذإ
 ةلبقلا ىلع اومرحأ نإو امناق وأ ادعاق وأ اعجطضم امنان ناك نإ مامإلا

 ملو رحبلا يف ةخود هبيصت ي ذلاو ةمات مهتالصف دعب نم ةنيفسلا ترادو

 ءاوهلا يف هيفكب ئمويف هب مميتي ابارت دجو الو ءاملاب هنوضو ىلع ردقي
 . رسي هللا نيدو

 وه :لاق ؟ال مأ سجن وه نوبحلا ىمستو ليمامدلا مد نع لئسو
 .رهاط همكح نيبتسم

 ةوبزوج الاقتمو لمعتسم ريغ تالاقتم ذخؤي : ليمامدلا ءاودو

موي لك هنم برشيو امعان اقحس عيمجلا قحسيو ‘لولصم ركس الاقثمو



 ليمامدلاو كلذ لعفي مايأ ةثالث نيتعرج وأ ءام ةعرج ردق ءاملاب نالاقثم

 امهلعجي مث ةعاس لخلا يف لعجيو اوهبربلا ذخؤيف بنجلا يف ترهظ يتلا

 قيقد وأ ربلا قيقد هيلع لعجيف نشخت ليمامدلا تناك نإو 6©نوبحلا ىلع

 لعجي جضنو اذإف ؤليمامدلا يف هلعجي مث ( طيلسلا ) لحلاب هنجعي ةبلحلا

 .هملع نفب ربخأ لكو هفشكيف لخلاو بهذلا تنب هيلع

 مهيلإ نيلبقم ليمامجلا اودجو طقسم ردنب اولزن املف :لاق
 اوعطاقتو مهرابخأب مهوباجاأف مهدالوأو مهباحصأو مهناطوأ نع مهولاسو

 ةمالسو نطولاب راشبتسالاو حرفلاب ريسلا يف نودجي اوروثو ءاركلا ىلع
 .سفنألا

 سوسوو .اهيلع لخدف اهباب ناطيشلل سفنلا تحتف نيتلحرم دعبو

 يف ةوسنلاو هدالوأ هبلق يف ركذت امهنم دحأ لكو نيبناتلا نيلجرلا بلق يف

 لاحاف حارفألا عم قارتفالا مهل حصي ىتح ةبوتلاب مهل هريشبتب هتيب

 نم ءيش يف هيبحاصل امس امهنم دحاو لك عنصو امهبولق يف ناطيشلا
 مهرابخأ تومتو زوفي هنأ نظو رخآلا هعنصي امب مهل ملع ال مهو ؛ماعطلا
 نم اوتامو هولكأف ماعطلا اوبرق ءادغلا دنعو مهرفس يف اهوعنص يتلا

 نأ ىسعو ‘ًاديعس تام مهنمو ةيصعمب انيهر ايقش تام مهنمف .مهتعاس
 لامجلا نيدار ةالفلا نم اوعجر ةلفاقلا باحصأو هلمع الوبقم نوكي

 اوربخأو مهونفدو مهيلع اولصو مهوبرتف ىتوم مهباحصأ ىلإ اورظنف

 .الهب اولصو امل مهتومب مهباحصأ

 لوقب هوربخأو مهريمأ دنع اولصوف رمخلا مهبار تاومألا لهاف

 هعم اولصي نأ ةلفاقلا رباكأ ىلإ هباحصأ نم الجر ريمألا لسراف ةلفاقلا

نيرفاسملا هباحصأ نع مهلأسو ريمألا عم اولبقأ لوسرلا مهربخأ املف



 مهبرمأف هولمح يذلا عمطلاب مهولتق مهنأ ريمألا نظف هورظن ام اوصقف

 مه اورجاشتف مهناقرف نم اولبقأو مهليصحتب مهباحصأ لمعو ،نجسسلا ىلإ
 ىتح هباحصأ يف ريمألا ىدانف قاقشلاو عزانتلا عقو ىتح ريمألاو

 هعمس امب مهيلع صق هدنع اورضح املف ‘هزع ةوقل هسلجم يف اورضحي

 يف لجعتت ال ريمألا اهيأ :لاقو هباحصأ نم نهاك لجر هباجاف ةلفاقلا نم

 دنع لصي كباحصأ نم الجر لسراف ىتش قرط اهل ثداوحلا نإف رومألا

 :لاق ،ةعاسلا هذه يف يفخلا نطابلا كل فشكي هنإف كيلإ هيتأي ريقفلا نالف

 ملعلا نم كدنع ام انل رهظأ ريقفلل نهاكلا لاقف هب ىتأو هيلإ ربدف
 ملعلا ىفنو ىبأ سانلا رضحمب همالك عمس املف ةنتفلا عوقو لبق ةفرعملاو

 ةعاطلاب هباجأف :لاق ،نجسلا كانلخداأ الإو انبجت مل نإ :هل لاقف هدنع يذلا

 يفو 0 (') « ديجلا نآزرفلاو ق » : نيميلا هفك يف بتكو ،الجر عرصف
 هلوق ىلإ سي ةروس هيلع ارقو } (> « نولوئنَّس مهنإ مهوتو » : هرافظأ
 هل رخسي نأ هلأسو يلفسلا كلملاو مويلاب لكوملا كلملا ركذ مث نورضحم

 اتيةل عيمج مه اذإف دحاو ةَحْيَص انإ تناك نإ » : أرقو همدخ نم دحأ
 ىلعو ‘نوعراص يدي نيب سلاجلا سلجملا اذه ىلإو 0 () « نورَضحُم
 عرصناو فارشأ ةثالث ةءارقلا رركف ،نونيبم يبولطملو ،نوقطان هناسل

 ةثالثلا انباحصأ نع انربختل انتجاح عراصلا هباجأف مهيلع ملسف لجرلا

 .مهرفس يف مهيلع ىرج يذلابو نيرفاسملا

 ناك نإف مكعم يلوق حصي ال مكحلا يفو ليقث رمألا اذه :هل لاقف
 هباحصأ رظان همالك ريمألا عمس املف ،هلوقأ ام عنصيل يندهاعي مكريمأ

 . ١ : ق ةروس )١(
 )٢( تافاصلا ةروس : ٢٤ .

 )٣( سي ةروس : ٥٣ .



 فارصنالا داراف نيملسملا ىلع مكحلا يف هلخدت كل زوجي ال مهباوجف

 .ينجلا

 ظاوشب كتقرحاف الإو ةصقلاب ينربخت مل نإ :هعرص يذلا هل لاقف

 .رابخألا هذه يف لمعت نأ ردقت ريقف تنأ :ينجلا لاقف ،سساحنو ران نم

 .يندهاعيو اهرس راهظإ يف حالصلا مكلو ةصقلا هل نيبأ انأ كريمأ نكلو

 هيلإ تلصو املف رفاسملا ةجمش هدنع لصت نأ هرمأ مث ريمألا هدهاعف لاق
 عنصف سانلا نع يفخلا اهلعفب رقت نأ الإ كلذ دحو اهدلجو اهبلصب رمأ

 .نيملسملابو هللاب ريجتسأ لاوحألا هذه فيك ىلع تدانو لاق امب اهيف

 ىتح كريجن ال ةعاسلاو نونب الو لام عفني ال ةمايقلا موي :عورصملا لاقف

 يذلا نالف رفاسملا نأ ملعا :تلاقف ‘كبابش لوأ يف هيتلعف امب يرقت

 هتجوز يتلا ةنبالا ذهب هنم تلمحو يجوز تعنمو ينعماج يتنبا هتجوز

 .اهتيلفتب رمأ اهعمس املف اهايا

 تلصو نيحف رفاسملا نالف ةجوز يدنع لصت ديرأ :ريمالل لاق مث

 هيف اهلأس امبو تنثاغتساو تراجتساف دلجلاو بالصلل اهبلصب اهب رمأ

 جوزت مث هنم اهجرخأو اهجوز عم يهو اهعماج رفاسملا اهجوز نأ ترقأ
 أردو نهرارقإ نع نعجرو ‘اهقلطأ ترقأ املف دالوألا هذه هنم تدلوو اهب

 يفق ءاج دقف كلذ نلعف نطابلا ملع يف ناك نإو نهراكنإ دعب دحلا نهنع

 .ريزعتلا يف نهرارقإ نع نهعوجر دعب دح نهيلع ال ملعلا لهأ نع رثألا
 مل يهو ثالثلاب هتأرما قرافو هتارما ةجمشب انز هنأ رقأ يذلا لجرلا امأو

 اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع هنم دتعت نإ اهيلعف ‘تام ىتح قالطلاب ملعت

اهجوزو اهمأ رارقإو ‘ثاريملاو قادصلا اهلو مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ



 دالواب هل تتأ اهنأ ول تيارأ ،اهثرإو اهقادص باهذب اهيلع ةجح وه سيل

 دالوألاب مكحي امأ هتومب اهل ملع ال يهو ايح وأ اتيم ناكو هرفس يف وهو

 دلولاو هل مهلك مهنأ لوقلا رثكاف هل دلو لوأل لوق هيف ناك نإو .هل مهنأ
 جوزت كلذ دعب مث ةأرملاب ىنز هنأ رقأ يذلا امأو رجحلا رهاعللو شارفلل

 اميف ثاريملا الو قادصلا اهل لحي ال ةأرملا هذهف اهنم دالوألا لسنو اهب

 ةدعلا اهيلعف هتومربخ اهغلب ثيح رهاظلا مكح يف امأو ،اهقلاخ نيبو اهنيب

 الو اهيلع ةجح وه سيل بالصلا يف اهرارقإو ثاريملاو قادصلا اهلو

 هلل نطابلاو ،رهاظلا مكحلاب اندبعت انالومو غعورصملا لوق الو رتافدلاب
 مهتابصع و مهتاهمأو مهءابآ نوثري نيتلأسملا نيتاه يف دالوألاو ،هرمأ

 لاقف ‘لطابلا نع ضرعأو قحلا قفاو ام انلوق نم ذخو ،مهماحرأو

 ...... نيب ءرملا لوق متعمس له سانلل عورصملا

 مهتوم ىلإ مهرفس لوأ نم مهتصق مهل نيبف مهرفس يف .........

 اهلك مهرابخأ اهيف نودجتس مكباحصأ رتافد اورظناو ةملاس ةلفاقلاو
 ةطبر لكو اذكو اذك هنمثو نالف لام اهيف بوتكم مهتانامأو مهلوق خرؤمو
 لايكمب ةمسق هيف سيل ةلفاقلا هتلمح يذلا عيمجو هدازو لكو .ةمالع اهب

 اذهب لمع دقو . ةيفخلا هرارسأ اببس لعجو ةنتفلا هللا افطأو ،نازيمب الو

 . فقو مهنم ضعبو مكح ريغب ملعلا لهأ انخايشأ

 مهتنطف يف مهيلع هللا معنأ امب الهب ناكس يف سانلا اهيأ اورظنا

 ردقي ال هب مكانربخأ يذلا مهلهاج اذهف ،مهتانامأو مهلاومأل مهزارتحاو

 دعب سانلا ىلإ اورظنت امأ ،دباع الو دهاز الو مهريغ نم ملاع هلمع ىلع

 )١( لصالا يف صقن .



 .مهيلع وأ مهل يذلاب قوقحلاو لاومألا يف مكح نم دب ال مهتوم

 نع اوزرتحا مهينغو مهريقفو مهدهازو مهلهاج الهب دلب لهأو
 ةبحم كنم اذه نإ لناق لاق نإو 4 مهتاممو مهتايح يف سانلا ةلأسم

 سانلا هب دهشت هباوجف }مهتانيس نامتكو مهتانسح راهظإ يف مهل ةبصعو
 مهلاومأو .ةرتسم مهتويبف ةنيضملا سمشلا لثم نيب رهاظ مهرمأو اننود

 ليخنلا هيفو نيتاسبلا دنع مهقوسو .ةردخم مه ؤاسنو 0}ةروسم مه دالبو

 اقزر ديضن علط اهيفو راهنألاو رابآلا نع ةينغم بدجلا يفو ،ةدضعم
 .دابعلل

 : هئانب دنع هليومت ةيفيكو الهب روس فصو
 تاذ مرإ اهنأك اننامز يف الهبو 0 دالبلاو ءاملاب طيحملا روسلاو

 . دامعلا

 الو عبتن انإو ،بذكلاب يرتفن ال مكل انلقف هانلق ام فالخب متلق نإف

 :لاق لدعلا جاهنم باتك فلؤم بحاص نع رثألا نم باوجلا اذهف ؛عدتبن

 نب رمع نب هللادبع يضاقلا هيقفلا باوج نم هتلقنو خسن عبرأ يف بوتكم

 الهب روس ءانب يف ةكوردملا ةيمالسإلا ةنسلا ةفرعم يف اذه وهو دايز
 .هئانب نع هلاومأ ةلغ تصقن اذإ دلبلاب طيحملا جراخلا

 ةفرغلا وهو يداب باب ىمسملا لفسألا دلبلا باب دح نم هنأ ملعا

 قرشم كلانه نمف }ةمحسلا ىمسملا رادج دح نم اهلك بابلا ىلع يتلا

 جلف ىلع هؤانب كلذف قوسلا ةجرش يهو ،بيعاثملا اهيف يتلا ةجرسشلا ىلإ
 .اهلك ةجرشلا وه يقرشلا هدحو ‘هنم هنام ردق ىلع لك لفسألا ،نيقم

 ردق ىلع لك اثيم جلف ىلع وه طباه يقرشلا اهبناج نم ةجرشلا دح نمو



 بقن ىلإ ادعاص دلبلا نم يقرشلا بناجلا يف رودي نأ ىلإ ؤجلفلا نم هنام

 ةجلو نمو ىاثيم جلف ىلع هلك كلذف ،خياشملا ةجلو يليهس يذلا تومرح
 نأ ىلإ هنم هنام ردق ىلع لك ‘ثدحملا جلف ىلع هؤانب وه علاط خياشملا

 ةيقرشلا ةعطقلا يف دوماجلا كلانهف }ةلخادلا ةبقعلا يوط ىلإ يهتني

 كلذف فاغلا ةراح لبق نم ةجرشلا بيعاثم يقرش ةبقعلا يوط نم ةيشعنلا
 جلف ىلع هؤانبف 6ادعاص دوماجلا كلذ نمو .هلك ثدحملا جلف ىلع

 ،يوطألا ىلع عرشلا باب دح ىلإ روسلا يف ةلخادلا يوطذلاو ؤبوبضلا

 ۔ناثلتلا بوبضلا جلف ىلعو ثلثلا يوطاألا ىلع هنم عرشلا باب ةفرغو

 ولو ،هل ةهجاوملا وأ روسلل ةقباطملا يوطألاو لاومألا هذه نم لام لكو

 هانبل اهيلع هلافطو روسلا نيطف لبج وأ تيب وأ قيرط هنيبو اهنيب عطق
 يتلا ةفرغلا يهو عرشلا باب نمو شةيمالسإلا ةنسلا يف هانكردأ ام ىلع

 لباقملا شرفملا دنع يذلا شاشح جرب ىلإ ابرغمو دعاص بابلا ىلع
 فلخ يتلا لاومألا يهو »صزرخلا لاومأ ىلع كلذ عيمج ءانبف يداولل

 يذلا يلصخلا روسلا هدح تايباحسلا تايمسملا لاومألا عم عرشلا يداو

 بناجلا وهو هركذ مدقملا شاشح جرب نمو }ةوطخلا ةراح فرط دنع

 ىمسملا لاملا رخآ وهو ‘يداب باب ىلإ يداولل لباقملا دلبلا نم يبرغلا
 هيلت يتلا ةلخادلا لاومألا عيمج ىلع روسلا نم كلذ عيمج ءانبف ةمحسلا

 ال كلذو .هنانبل مدقتم لام هل سيل ذإ ؤاهيلع هلافطو هنيطو .هل ةقباطملا

 جراخلا لاملا الإ }هللا ءاش نإ ةمايقلا موي ىلإ ريغم هريغي الو ركنم هركني
 ةلباقملا روسلا نم ءيش ءانب هيلع نإف }ةحيبصلا بقن يشعن روسلا فلخ
 روكذملا لاملل لباقم روسلا لخاد نم هنأل ؛يقرشلا يليهسلا هبناج نم هل

 نأ ىلإ مهنيب فورعم وهو يقرشلا لاملا نع عطاق قيرطو ةجرش كلانه
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 .ملعأ هللاو ،روسلل قباطملا ةخيبصلا بقن يشعن لخادلا لاملا يهتني

 دايز نب رمع نب هللادبع يضاقلا طخ نم هتلقنو هتدجو لصف هنمو
 روسل يوطألا ةمسق دمحم نب نامي نب درو هيقفلا طخب هدجو هنأ بوتكم
 ،نافلأ ايلعلا رونسملا فالآ ةتس سيافنلا ةمسق بوبضلا روس الهب

 يوط ،فلأ نامي يوط ةمسق }ةنئامسمخ ةدامرملا 0نافلأ ىلفسلا رونسملا

 ،نافلأ ةمجلا يوط .ةئامسمخو فلأ ةبقعلا يوط .ةنامسمخو فلأ دايز

 يوط ؛ةنامسمخو فلأ ايلعلا ناليغ مأ يوط .ةئامسمخو فلأ ةبثللا يوط

 يوط نافلأ دمح ينب يوط ةمسق .ةئامسمخو فلأ ىلفسلا ناليغ مأ

 ةبتملا يوط 0نافلأ ىلفسلا فزنملا ©نافلأ ايلعلا فزنتملا ‘نافلأ رافصلا

 ةمسق .نيتئام يلع نب هللادبع نب ةفزنم نم اهلاحو ةنامسمخو نافلأ

 ،نافلأ ناورملا يوط 0نافلأ فاطع نبا ططخ ‘نافلأ ططخلا نديهف يوط

 يوط ةمسق نم اهلاحو ،نافلأ ىلفسلا ةراحلا يوط نافلأ ةراحلا يوط

 خبس ‘ةنامسمخو نافلأ يسيمخلا ةخبص ةخبصلا ةمسق ةنامعبس نامي

 ةئامسمخو فلأ روجنم لك نيروجنم ةفينملا .ةنامسمخو نافلأ يديمحلا

 يجنزملا نمو ،ةنام نامي يوط نم اهلازأو نيفلأ ديعس نب دمحأ ةبيثك

 ةفزنم نمو ،ثلثو نوثالثو ةثالثو ناتئام بيبح نب فزنم نمو .ةئامثالث
 ،ثثلثو نوثالث دمح نب ةفزنم نمو ،نونثالثو ةتالث يلع نب هللادبع نبا

 .نافلأ درو نب دشار نب ةبيثكو ‘فلأ لاله نبا ريضحو ‘نافلأ يجنزملا
 نبا رضحو .ةئامسمخو فلأ ةودبملا ةعيقبلاو © فلأ ديعسمح نب ةعيقبلاو

 ناتنام يلع نب هللادبع نب ةفزنمو .ةئامسمخو نافلأ جرفم نب دمحأ

 ةفزنم ،نوثالثو ةثالثو ناتئام دمحأ دمح نب ةفزنم ‘ثلثو نوتالثو ةثالثو

 فلأ نوتسو نانثا ةلمجلا ثلثو نوثالثو ةثالثو ناتنام بيبح نبا
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 فاغلا ةجرش يليهس ةبقعلا يوط نم يذلا رادجلا ثلث نهيلع ةنامثالثو

 ةلمج عرشلا باب ىلإ ةجرشلا ىلع يذلا رفضلا سأر ىلع دوماجلاو

 . نيعبرأ يوطألا

 ةرهشلا يف هانعمس ام ىلع الهب نم روسلا لاومأ ةمسق ةفرعم

 روس رخآلا فصنلاو ةلافسلا روسل هفصن ايلعلا لبجلا ةراح ناتسب

 رشع ةعست نم مسقي لاملا ثلث يقب لاملا ةلمج سدس وهو ثدحملا

 يوط يف يذلا دحلا نم بوبضلا روسل امهس رشع ةسمخ اهنم امهس

 روسل مهسأ ةعبرأ اهنمو يوطألا ىلع يذلا عرشلا باب ىلإ ةبقعلا

 نم هعمس امم دمحم نب تاكرب لدعلا مامإلا نم هتعمس ام اذه صرحلا

 ثدحملا روسل رصحلا ىمسملا لاملا اذه ةمسق يف نامي نب درو هيقفلا

 جلفل هفصنو ثدحملا روسل هفصن يعيرشلا رجاح ىمسملا لاملا ةصاخ

 دجاسمل هفصنو ةلافسلا روسل هفصن ةينابيشلا جلفلا حالصل ثدحملا

 .صرحلا روسل ةيور ةعطق ىمسملاو ةمحللا رافج ىمسملا لاملا دابعلا

 روسل اهفصن ىحرلا ةرفج .ةلافسلا روسل حلاص ةراح ةرفح

 هب ضيوق ةلافسلا روسلاب رملا ناتسب عماجلا دجسمل اهفصنو ةلافسلا

 عم ةلعرلا ناتسب ،ةلافسلا روسل جتنملا ةرفح ‘طياحلا ىمسملا لاملا

 دجسملا نيدجسملل امهفصنو ةلافسلا روسل امهفصن هدنع يذلا تيبلا

 ةديبع ةبلج ليجأ عبر دجسم لكل نافصن امهنيب دعم دجسمو عماجلا
 .دعم دجسمل هفصنو ةلافسلا روسل هفصن بيلالجلا }ةلافسلا روسل

 ءةلافسلا روسل ةكرابم ليج ؛ةلافسلا روسل ةبه ةلافسلا روسل نيقشفلا

 ةبلج ةعطق . ةلافسلا روسل نه تاعطق عبرأ نهو روسلل اهلك طبحلا عطق

 ةبلج 0 ةلافسلا روسل مركم نب لوغم تنب ةرهم ةيصو نم يتلا رمع يبأ
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 روسل هفصنو ةلافسلا روسل هفصن ىلفسلا ةخبسلا ،ةلافسلا روسل ةراحلا

 يربعلا ليلخ نب ديعس نب دمحم ةيصو نم يتلا ايلعلا ةخبسلا ؛رقعلا

 ةلافسلاو ةيالعلا نم رقعلاب رادنملاو رادلاب طيحملا الهب روسل اهب ىصوأ

 روسلا لام ىلع ةدايز دبؤم الصأ انيمس ام رامعل هلعج دقف نصحلا ىوس

 دمحم هيقفلا طخب ةيصو نم هتلقن ظفللا اذه ىلاعت هلل هتمزل تاعبت نمو

 رقعلا روسل ةغارملا باب ةرفج ىمسملا لاملا ناسغ يبأ نب دمحأ نبا

 ىمسملا لاملا هب ضيوق صرحلا روسل ةقدحلا ىمسملا لاملا ‘ ةصاخ

 هاثلث تابيثللا ىمسملا لاملا {. ةيروتلا يوط يقرش يذلا هبنم يوط قدنخ

 . صرحلا روسل هثلثو يقرشلا بوبضلا روس وهو ةفينملا روسل

 روسل ةوطخلا ةمرش ةسر صرحلا روسل يويولا ةرفح
 ةلافسلا روسل هسدسو ءارقفلل هاثلث صرحلا ىمسملا لاملا سصردحلا

 مثعش يوط فصنو صرحلا روسل ديبعلا ةرفج عماجلا دجسملل هسدسو

 ةبخ يليهس حامج يوطو ةلافسلا روسل ةيقرشلا ةيليهسلا ةويغمب يتلا

 يهو ةلافسلا روسل ةخبسلا ىمسملا لاملا نم ضايقلاب اهليدب راص نرقلا
 دنع ةنيوعلا ضرأو ‘ ثدحملا روسل رودردلا ةرفج 0ناريبلا اهيف ثودحملا

 دنع لاقن ةلاقسلا روسل يتلا روتنلا لخنلا ةفرعم ،بوبضلا روسل ةفرغلا

 .ةرطنقلا يليهس هوحيرف لبج يعن ةلافسلا ةيقاس ىلع يخراصلا تيب

 دضاع ردقلا دضاع يديس ‘ةمقوسلا دجسم دنع ردقلا دضاع لافن

 ىلصم دضاع ىمسملا درو دجسم ينعن ةريبكلا ةيقاسلا ىلع تايليلهلا

 يف ةلخنو 0 يبرغلا بناجلا نم ةلخادلا فرط ةراصلا دضاع 0 يزومرهلا

 يقرش يبرغلا ةيقاسلا نيجو يف دضاعلا اذهل لباقم يبرغلا دضاعلا

 يزاغملا نيتلخن عضومو يليزغلا دنع نيتلاغن .ةخيبسلا دضاع ‘تابزيتل

 لسفم عضومو ‘ناضرف امهو غابدلا فلخ نب هللادبع نب فلخ فلخم
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 ردص يريفخلا رمع نب مساق نب دمحأ فلخم جزاحبلا يف يشربو .ةلخن
 روسل هفصنو رقعلا روسل هفصن ةريبكلا زياجلا ةيقاسلا يقرش لاملا

 لاملا ردص دشار نب رمع فلخم لام يف ةليهسلا يف ضرفو .ةلافسلا

 دشار نب رمع تنب ةلماك ةيصو نم ةيدمسلا يف ضرفو !اثيم جلف ىلع

 فلخ جراخلا دودام نب رجاح دنع يشربو ‘اثيم جلف ىلع اهلام ردص
 روسل هنأ ملعن ال روسلا نم عضوم يأل هفرعن مل ءاملا حارطم دنع روسلا

 نع مثعش فلخم ةنيايحضلا يف ةلخنو ملعأ هللاو ،ةيالعلا الو ةلافسلا

 امم لبجلا ةراح ليجو ةلخنلا هذه يف ةعيبر نب رمع نبا ةعمج لوق

 دشار يبأ نب لمرح نم هارتشا امم ينايوضلا ناضمر نب دشار هب ىصوأ

 نب رمع نب ديعس نب هللا دبع نب ديعس نب رمع هبتك يطخب ةيصولاو
 نب دايز نب دمحأ نب دعم نب دمحأ نب رمع نب دعم نب يلع يبأ نب دمحأ
 .ىسوم

 هذه يف ركذي مل نييزجلا جلف نع يبحاص تلأس : اربغلا وذ لاق
 اهيفو ةتيملا جالفألا نع تلأس :لاق ،مهريثأت دعب مدخ هباوجف ؟ةخنسنلا
 نأ دحأل زوجيأ دحأل تسيلو ةنطابلاو يرقلا يدوو ةرهاظلاك ةرامعلا رثأ

 نم ريقفلل زوجي مأ ريقف وأ ينغ نم ًالسف اهيف لسفيو اهعرزيو اهجرخي
 ؟ ينغلا نود

 يفغلل زئاجو ،اهعرزيو اهجرخي نأ هل زئاج ريقفلا نأ : باوجلاف
 لوقلا اذهف ،اهعرز نم هنيد يفوتسيو هنياديو ريقفلا يدي يف امم ذخاي نأ
 .لمعلا هيلع يذلا

 دقو .هدي نم جرخي الو هطقل نمل وه ةطقل جلفلا نأ : رخآ لوقو
 الهب نم نييزجلا جلف يف مالسإلا خيش وهو جرفم نبا دمحأ خيشلا لمع
 .هيلع هوطلخو بوبض جلف ىلع ةدايز هولعجو درو نب دشار ونب هجرخأ
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 .هيلع هللا ةمحر خيشلا هركني ملو ؤنآلا ىلإ هنيعب مئاق وهو

 همحر) يقابلا دبع نب يلع نب دمحم نب دمحأ خيشلا باوج نمو
 هللادبع نب دمحم هلأس دقو هناوأ يف ةودقلاو هنامز ءاملع نم ناكو (هللا

 نآلا ىمسملا وهو دلبلا ولع نم الهب ةيرقب هودجو جلف نع نامي يبأ نبا

 مهيلع هككشو هقفلا ىلإ بسني نم مهضراع دق ناكو نييزجلا جلف

 تدجو : لاق } هريغ نود هجرخأ نمل هكيلمتو هجارخإبو هتزاجإب مهباجأف
 هيلي ام ءانب جلف لك جالفألا ىلع هؤانبف ، روسلا هلاومأ فكت مل نإ ةلأسم

 باب نم يبرغلا الإ هترثكب ريثكلاو هتلقب ليلقلا ءاملا ردق ىلع روسلا نم

 يلي امم ينبي نأ هيلع لك هيلت يتلا لاومألا ىلع هانب نأ شرفملا ىلإ يداب
 , هلام

 هباوبأ فرغ ددعو .ةتس راغصلاو .ةعبس عماوجلا هباوبأ ددعو

 . اجرب نيثالثو نينثاو جرب ةئام هجوربو هصراحمو

 .روسلا ىطخ ةلمج يف يربعلا رماع نب ناميلس ةقثلا ينربخأو

 نانثا دمعو ،ةوطخ نوعبسو ةوطخ ةنامعبرأو ةوطخ فلأ رشع ةعبرأ

 ىلع ايقتلاو الفسم دصق يناثلاو اثيم دجسم باب نم دصق ايلعم امهدحأ

 لظلا ىلإ سمشلا عولط نم تقولا نم ذخأو ‘ةمودهملا حرضلا ةراح
 ةوق الو لوحالو .راهنلاو ليللا فاصتنا عم فيرخلا لصف يف مادقأ ةسمخ

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ
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 : نوثالثلاو عباسلاركذلا
 لجرلا ركذ هيفو .ةرخآلا ءانبأو ايندلا ءانبأ تافص هيف

 اهايإ هللا هغلبف ءانسحلا ةأرملا بلط يذلا

  

 مكنإف هللا اوقتا سانلا اهيأ لوقي يبحاص تعمس :ءاربغلا وذ لاق

 دهشتو ،ءادهش هللا ةكئالم مكيلعو نولمعت متنك امع نوبساحمو ،تاومأ

 ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال ذئنيحف مكدولجو مكراصبأو مكعمس مكيلع
 يف داهتجالاو ‘تانيسلا كرتو تانسحلا لامعاب مكيلع و ،ميلس بلقب هللا

 يشملاو ضبقلاو مشلاو رصبلاو عمسلاو ناسللا نأل ةعاس لك يف مزاوللا

 ءارشلاو عيبلاو داهجلاو ثرحلاو يهنلاو رمألاو حاكنلاو برشلاو لكألاو
 ةبحصو ماحرذلا ةلصو ةقدصلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلاو يعسلاو

 هب دري مل اذإ هايند يف ناسنإلا هلمعي ءيش لكو ملعلاو ميلعتلاو رايخألا

 هايند يف ناسنإلا لمعيل هنإو هلمع هللا طبحأو هللاب كرشأ دقف هلل هلمع

 اصلخم باتو هلل هتين صلخيف اعارذ اهنيبو هنيب نوكي ىتح رانلا لهأ لمع

 هايند يف ناسنإلا دهتجا نإو ،ةنجلا لهأ نم ريصي هنإف هتعاس نم تامف

 هكلهي امم ءيش يف ريغف اعارذ اهنيبو هنيب نوكي ىتح ةنجلا لهأ لمع يف

 نمف فانصأ ةثالث ىلع سانلا نأ اوملعا :لاق مث منهج يف هللا هلزنيلف

 ةرخآلا برخيو ايندلا حلصي نم مهنمو ؛ةرخالاو ايندلا برخي نم سانلا

 نيذلا امأف ،ةرخآلا حالصل ايندلا نم دوزتي نم مهنمو ىايندلا ءانبأ ءالؤهف

 تارامعلا نومدهيو جالفألا نومكدي نيذلا مه ةرخآلاو ايندلا نوبرخي

 نيذلا مهف ايندلا ءانبأ امأو ‘نيملسملا نوملظيو سانلا نولتقيو
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 راجشألاو ليخنلا سرغ و راهنلاو رابآلا رفحو ناينبلاو نامألاب اهنوحلصي

 حالصإو ةرخافلا ةيلاعلا نوصحلاو دجاسملا ءانبو نيمصاختملا حالصإو

 سابللاو عئانصلا ناسحإو رابآلاو كربلاب نيراملل اهل ءاملاو قرطلا

 حاكنلاب ءاسنلاو رعشلاو حدملا بحو ليبسلا نباو فيضلل مركلاو نسحلا

 ةنيز نونبلاو لاقملا » : ىلاعت هللا لوق يف اودهتجاو دالوألا لسنو لالحلا

 . ") ه اينلا ةايحلا
 ايندلا يف مهثرحو ميلعتلاو نيدلا يف مهداهتجاف ةرخآلا ءانبأ امأو

 مهلكامو مهتويبو مهسابل يف مهتروع اورتسيو مهتلخ دسي ام ردقب

 ةعلاطمو نآرقلا نولتي مهؤاملع و ارخف هيف ال ردقب مهحاكنو مهبرشو
 اميق فقاولا اهيأ رظناف ،فيلأتلاو فينصتلا يف الإ ةمه مهل سيلو ؛راثآلا

 نإو ،ةيقتلاب لامعألاو نامزلا رثكأ يف ةدوجوملا يه ىلوذلا ةلاحلاف هانلق

 حالصإ كقفاوي امم دجت كنإف كالوم ركشاف ايندلا ءانبأ كنامز يف تدجو

 نم روصعلا ضعب يف الإ دجوت ال اهنإف ةثلاثلا ةلزنملا امأو .كايندو كنيد
 ليبس يف نودهاجملا مه مهل نوعيابلاو .ةمالل ءافلخلا ةمئألا عم نورقلا

 هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ةنسب نودتقملا 0 هللا ءادعأ نولتاقلا 0 هللا

 ىبوطف مهيبن ةعافشو مهبر ةمحر هب نوديري مهسوفن نوعيابلا 0 (ملسو

 . مهفلاخ نمل ليولاو مهعامتجال

 نم لجر نع انل يكح دقو ‘هانمدق ام لاصخل ةعماج ةصق كاهو

 هنيدو هلاح حالصل رظنتي هسفنب هراد نم جرخو هدي يف ام لق نيملسملا

 هل ليقف اهريمأ نع لأسف راجشألاب ةرضخم راهنألا اهب يرجت اراد لخدف
 نمو ‘هريغ نود هفرعتل كنإو هفيض مدخي هتيب برق هماقم يف هدجت كنإ

 ( ١ ) فهكلا ةروس : ٤٦ .
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 لجر قيرطلا يف مهليلدو سان فرشأ نم لاجر هيلإ لصو دق هنإ هلاصخ
 ليلدلا مهيلإ عجر الو هتيب ىلإ حار ريمألا ىلإ مهلصوأ املف هباحصأ نم
 تضقنا املف ارظن هل اوري ملف هنع اولاسف هلام يف هريبدتب لغتشاو

 هملعأو هسبحف ليلدلا نايتإب ريمألا لسرأ مهراد ىلإ اوشمو ةرايزلا
 نم سفنلا ةبيط طخ لوصوب الإ سفنلا هيلع تباط الو سانلل هريصقتب

 مهبحاص سبحب مهوربخأو نيرنازلا عم اولصوو هبارق اوشمف نيرزنازلا

 ...... بولقلا اولجي امم اباوج اوبتكف ريمألا ةنطف نم اوبجعتقف

 ريمألا لسغو هشيع نم رضح ام هيلإ ىتأو هسلجم ىلإ هبرقو .....

 فيكو هدصق امو ،هراد نعو }هلاحو اهمسا نع هلأسو هفيض يديا

 يدي يف ام لقو ليبسلا ءانبأ نم انأ :لاقف ةحيصف ناسلب هربخأف ؤهتدارإ
 هل لاقف .ليلقلا ءاطعلا ينع عنمو ليلدلا يلع مدع ىتح ليلجو قيقد نم

 برقأ هبرقف .رومألا عبمج يف ةرسملا كلو رورسلاو ريخلاب رشبأ :ريمألا

 نم هجوزو هتشيعم نم هاطعأو هتوسكك هاسكو هلزانم هلزنأو بيرقلا
 وهو الإ ةمقل لكأ الو ةوطخ ريمألا ىشم امف ،‘هناسن نسحأ نم همع تانب

 .ةؤلمم سرادملاو ‘ةمويقم دجاسملاو }ةرومعم رادلا ىأرف ،هيناث

 دحأ ىلع تعقو الو ةيكش وكشي دحأ عمس الف .ةروتسم مهتويب ءارقفلاو

 لزت ملف ةكرابم راعسألاو ةرتاوتم تارمثلا ؤةلع مهماسجاب ترهظ الو ةلز

 بيرغلاب هدالوأ ىصوأو مقسلا ريمألاب لزن ىتح ايندلا ءانبأ لاعفأ اذكه

 مومهلا ثروي اهبارخ نإف ايندلا اوبرخت الو يتريسب اوفنتقا :مهل لاقف
 اوعجرو هباحصأو هدالوأ هاراوف هبحن ىضقو هناسل هللا قلغأف 6نازحألاو

 دلبلا هيلع تقاضف ءاطعلا بيرغلا اوعنمو ةريسلا اولدبف ءازعلا ةماقإ ىلإ

 . لصلا يف صقن ) ( ١
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 فالتخالاو بارطضالا مهنيب حصو ءامسلا رطق مهنع عنمو .اهرامث تلقو

 ىتح نيرخآ موقب قلعت مهنم لكو نتفلا باحصألاو دالوألا نيب تعقو ىتح
 . ةرخآلاو ايندلا اوبرخ دق ءالؤهف لاومألاو تويبلا مهيلع تبرخ

 اريحتم اموي دجسملا يف سلج دقف بيرغلا ةصق نم ناك ام امأو

 ةدلبلا هذه ىلإ تنج انأ :لاقف هلاح نع هلأسو لجر هآرف ةلقلاو مدعلا نم

 هدالوا ىصوأو اهريمأ نم ةاعارملاو ناسحإلاو ليمجلا تدجوو

 حلص دق ريمالا نإ :هل لاقف ،رييغتلاو ريصقتلا مهنم نابو ‘يحلاصمب

 امهموجن هدالوأ نآلاو ڵثكمركأو كبحأف ناقفتم كمجنو همجنو ايندلا

 تهانت دق اهنإف دالبلا هذه نع لحرت نأ كل يحصت نمو ناداضتم كمجنو
 سيل :بيرغلا لاقف .تابكنلاو طاطحنالا اهأدب دق نآلا اهارأو .ةعمسلا يف

 نكلو داز نسحاب كدّوزأ انأ :هل لاقف 6نادلبلا ىلإ هب غلبأ ىتح داز يعم
 هربخأف قاثيملاو دهعلا هاطعأف ،ادحأ هب ربخت ال نأ كنم دهع يلع نوكي

 الإ دحأل هبتكي ال نأ ايناث امالك هنم ذخأو يسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف رسب

 نأ هسفن يف بيرغلا فرعق هل بوتكملل ال هسفنب ايح لاز ام هرس نوكي نأ

 ناسمتلي هتجوزو وه بيرغلا ىشمف .ةرخآلا ءانبأ نم وه لجرلا اذه
 ابنألا هب اناتسب ارظن رادلا يف امهلوخد لوأف اراد الصو ىتح رايدلا

 .راجشألا تحت نيللظتم قيرطلا يف اليقي نأ امهرظن لآف ،راجشألاو
 كلت يف راسيلا لهأ نم لجرل ناتسبلا كلذ ناكو رحلا ةوق نيدربمو

 نأ دحأ هبجعي الف ديدش ضبق بحاص وهو هسفنب هيف نكس دقو .ةدلبلا

 بيرغلا ىلإ ناتسبلا بحاص ءاجف ؤ6هدنع نم ءيشب عمطي الئل هبرقب فقي

 هللا ينقزر دق حيلملا هجولاب ابحرم :بيرغلا لاقف ملكتي ال ظيغلا نم هبلقو

 لاقو ةيحت نسحاب هحفاصو ‘كاوأم ةنجلا لعجو ‘كاقب نسحأو كاقل
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 ؟ زئاجلا قيرطلا يف امتفقو امكارأ يلام :ناتسبلا بحاص

 قيرط انكلسف ،ابدألا انرغص يف انلمح دق ابرع ءابرغ نحن :الاقف
 هدي نم هضبقو انفايضأ امتنأو امكلوصوبو امكب ابحرم :لجرلا لاقف ،ابدألا

 هل برقو ،اهب نيتأف ةارملا نايتإلل هتاجوز ربجأو هناتسب يف هلخدأو
 بحرو امهل باط ام الكاف قاست ةهكافلاو راجشألا نم ءيجو 0شارفلا

 هب ىشم مث ناتسبلا بحاص سفن امهل تحمس امف ايشمي نأ ادارأو ،امهب

 :هل لاقف ؟اندنع كماقم ديرت ناتسب يأ يف :هل لاقف ىرخألا نيتاسبلا ىلإ

 ؟كبلق بحي فيك :هل لاقف ‘كنيبو ينيب دهع ىلعف كعم فقأ ينتدرأ نإ
 هولكات نأ لبق نم هرظنأ ىتح كلهأو تنأ نهدلا لكأت ال نأ كنم ديرأ :لاق
 ةيقنلا دروزالا ةيعوأ يف بتكف نهدلاب ةمداخلا هيلإ تلبقأو كلذب هدهاعف

 فرحذلا تادرفم يسركلا ةيآو ةحتافلا ةروس دوصفلاو تاغوبصلا نم

 يسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف رسب تاناويحلا عيمج بولق فطعا مهللا لاقو

 هولعجو نهدلا اهاطعأو ايندلا ةايحلا هذه يف انأ تلز ام ناتسبلا بحاصل

 ةفأرلاب مهبولق هللا فطع ماعطلا كلذ نم نيلكآلا عيمجف ؛ماعطلا يف
 فطعنت سانلاو موي لك يف بتكي لعجف ناتسبلا بحاصل ةدوملاو ةمحرلا

 هل فعتساو ‘هيديب ةطلسلاو رومألا عيمج تهتناو ناكم لك نم هيلع

 ملألا لزن ىتح ميظعلا رسلا اذهب ميصخلاو قيدصلاو ديعبلاو بيرقلا

 امو كلملا عيمج كرتو هربق ءاذحب ناتسبلا بحاص ماقأف ‘تامو بيرغلاب
 ىتح انامز ثكمف هتوسكو هتوقل هلام نم هل قاسو معنلا نم هللا هلوخ

 بتاكلا توم دعب هنع لاز دق رسلا اذه ىلإ رظناف هبحاص عم نفدو تام

 .نيربتعملل ةظعو نيرخاتملل اربخ رمألا راصف
 ءام نم مدآ قلخ هللا نإ لوقي يبحاص تعمس : ءاربغلا وذ لاق
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 ىلع ركذلا لضف اذه نمو ىرسيلا مدآ علاضأ نم ءاوح قلخو .نيهم

 نع هتيدو نيتأرما نع هتداهشو نامهس هثاريمو ىلعالا لعجو ىننألا

 لئاضفو هللا ليبس يف داهجلاو ةعامجلاو ةعمجلا ةالصب اوصخو .نيتنثا
 مدآ عماج امل ليق هنأل تاوهشلاو حئاورلا نهلو رودخلا يف نلعج ءاسنلا

 نوعستو ةعست اهمسق نم نهلف ،يندز هل تلاقف هعامجب تذذلتو ءاوح

 نطب لك انطب نيرشعو ةنام مدآل ءاوح تدلوف دحاو مهس لاجرللو امهس
 ةنام هللا يبن دوواد ذخأو ،اولسانتو مهدالوأ جوازتف ،ىنتنأو ركذ هيف

 .ةأرما ةنامتس دواد نب ناميلس هنبا ذخأو .ةأرما

 هتمأو . ءاسن عست نع (ملسو هيلع هللا ىلص) هنلا لوسر تامو

 اوركشاف ‘دح هل سيل اوردق ام ءامإلا نمو تاجوز عبرأ لاجرلل زوجي
 حون ةأرما نأل تاحلاصلا ءاسنلاب هللا مكصخ نأ نوملسملا اهيأ مكالوم

 نارمع ةنبا ميرمو ،©سفنألا يف ال نيدلا يف هللا ءايبنأ اتناخ دق طول ةأرماو

 تدجو نإف ةنجلا لهأ نم زيزعلا ةأرماو نوعرف ةارماو اهجرف تنصحأ
 تاملسملا نهو هباتك يف هللا نهركذ يذلا ءاسنلا نم ناسدنإلا اهيأ

 تامناصلا تاقدصتملا تاعشاخلا تارباصلا تاقداصلا تاتنتاقلا تانمؤملا

 كسفن لمهت الف راكبذلاو تابيثلا هللا تركاذلاو تاظفاح نهوجرفلو

 الو ءاسنلا هذه لثمك اليبس تدجو نإ كلامو كسفن لذباو كجرف نصحأو

 .لاؤسلاو داهتجالاو دجلاب كيلع و لاجرلاو ءاسنلا داوجأ نم ضرألا ولخت

 نيملنُملا نإ » : ةيآلا هذه أرق لجر نع انل يكح دقو

 يف تاروكذملا ءاسنلا لثم الإ لاغ ءيش لك : لاقف ، (') « ....تاملنُملاَو

 برض ىلإ دمعو ءاسنلا ىلإ رظني نادلبلا ىلإ رفاسو هلام عابف ةيآلا هذه

 )١( بازحألا ةروس : ٣٥ .
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 ىلإ جورخلا دارأ اذإ (ملسو هيلع هللا ىلص) هنلا لوسر نع ليق امك مهسلا
 يف اهذخا مهسلا اهعم حيطي يذلاف هئاسن يف مهسلا برض داهجلا

 يف + يف مهسلا برضب هتمأ تلمع دقو .هتبحص

 رصان انخيش ترظنو ،سنوي يفو ميرمل ايركز يف نآرقلا يف عضاوم
 لكالل ىتؤي ام عيمجو ركسلاو كمسلاو محللاك ءالحلا يف مهسلا برضي

 . هترضح يف

 الإ هدي يف قبي ملو ىصحلا هديب ذخأ دلب ىلإ ءاج اذإ لجرلا اذهو

 .ةالفلا يق رمسلا هب طبخي اطابخم وهو ايود عمس مايألا ضعب يفف ،ادرف
 يقبف اهيف مهسلا وه برضو تتفتلا هتأر املف ةأرماب وه اذإف هوحن دصقف

 لاؤسلا اهنم داراو باوجلا هيلع تدرف اهيلع ملسو اهب حرفف ،اجوز
 نإ :اهل لاقف ‘ينع لحراف تاولفلا يف لاجرلا ملكت ال ءاسنلا نإ :هل تلاقف
 نم تنك نإ مالكلا ديعت الو كيف يل ةجاح ال :هل تلاقف ،امالك كدنع يل

 اجوز يقبف اهيف مهسلاب برضو اهنع ىشمف ،مهجورف اونصحأ نيذلا
 ال ةنسحلا كقالخاب سنب :هل تلاقو ،يل اهبلق عضخي هللا لعل لاقو عجرف
 لحراف راجحألا هذهب ةيربلا هذه يف كتحرطأ يلإ تلبقأ نإف مالكلا عمست

 يذلا هلل دمحلاو ملسم لجر انأف يلجعتت ال :اهل لاقف ،املاس ينع كسفنب

 الف ءاشحفلاو ءوسلا كنعو ينع فرصي نأ ىلع رداقلا وهو اننيب عمجأ

 ال نأ دهشأ ينإو بيعلاو سندلا نم يقن يقت نمؤم دبع ينإف ينم يفاخت
 نيلقثلا ىلإ هلسرأ هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ

 هلعجف مانصألا ةدابع هب دمخأو مالسإلا هب هللا ايحاف نيدجنلا ىلإ مهادهو

 راصنألا هبزح نمو نيرخآلاو نيلوألا ديسو ،نيلسرملاو ءايبنألا متاخ هللا
 هللا مهرصنف نوموسم ردب يف مهؤادهشو مهلاتق ءادتبا لواف نورجاهملاو
 نيحرف ةنيدملا ىلإ هباحصأو هللا لوسر عجرف نيدحاجلا ةرفكلا ىلع
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 ينإو اولسانتت ىتح اوحكانت " : هباحصأل لاقو 0 نيرورسم نيرشبتسم
 نوكي نأ هيلع فاخاف ةجوز هل نكت مل نمو .ةمايقلا موي ممألا مكب يهاب
 يتريسب فتقيلف ينعبت نمف رذع هل نوكي نأ الإ نيطايشلا ناوعأ نم
 امع (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ةأرما تلأسو () "" يتنسب لمعيلو

 .اهرهش تماصو اهسمخ تلص ةأرما امّيأ ":هللا لوسر لاقف ؟اهيلع بجي

 ةحلاصلا ةأرملا نإو ةنجلا هللا اهلخدأ اهلعب تعاطأو اهجرف تنصحأو

 .(" "هتجوز يه ةنجلا يف نإف ايندلا يف احكانت اذإ حلاصلا لجرلاو

 يمألا يبنلا ةئسب يفتقاف سنإلا نم تنك نإ ةأرملا اهيأ تنأو

 دالوألا ةيبرتو جاوزألا ىلع ءاسنلا نبغر دق نينمؤملا تاهمأ هتاجوزو

 نهسبل كلذكو تويبلا يف هلمع ناك امهمو ةوسكلاو ةمعطألا لمع يفو

 فناخ يتوهش تعفادو ،اذهب يبلق ركذت انأو نهتلوعب عم ةنيزلاو يلحلا

 ةأرملا نع لأسأ يراد نم تلحرو يجرف تنصحأو ‘يبر باقع نم

 جوزلاب مهسلا برضأو اذه يرفس يف دجأ ملف اهبر عم اهسفنل ةحلاصلا
 كتفرع و كدنع الإ نادلبلا نم ءيش يف مهسلا يف يل رهظي ملف درفلاو

 كينيع نيب نآلا مهسلا برضأ انأو يتبحاص تنأ كنأ ةالفلا هذه يف انايع

 مهسلا برضف دوهشلا ةكئالملاو دوبعملا انبر الإ دحأ انرس ىلع علطم الو

 نإ :اهل لاق مث اجوز يقبف ةثلاثو اجوز يقبف ةيناث برض مث اجوز يقبف

 كيدي ىلعف لعب كل ناك نإو يتجوز تنأ ةلاحم الف لعب كل سيل ناك
 :هل تلاقف .هبسحو همساب اهربخأف ؟برعلا نم تنأ وأ :هل تلاقف ،يرمأ

 ينزوب هتاعبتو فلأ يلع :تلاق ؟وه مك ؤمعن :لاق ؟رهملا ىلع ردقت لهو

 ىلإ لصي نأ هترمأو اهيبأ مساو اهمساب هتربخأو هتدهاعف ؤمعن :لاق اةضف

 ( ١ ) افخلا فشك 2 : ٢١ . ١ / ١ .

 )٢( ءايلوألا ةيلح : ج٦ . ٣٠٨ .
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 مايأ ةثالث هعم ماقأو خيشلا ىلإ ىوآو دلبلا دصقف .اهنع هلأسي الو خيشلا

 ديرأو كراد ينتبجعأ دقو بيرغو ريقف لجر انأو ،انقح لمك دق :هل لاقف

 دربلا نع يسفن نكأ ىتح ةميخ يل يرشت نأ ديرأو كدلب يف نكسأ نأ

 .هدنع نم لكاي دلبلا يف ماقأو ةميخ هل ىرشف :لاق ،يدنع اهنمثو رحلاو

 لاق ؟اهايإ ينحكنتل ةنيمأ ةريقف ةأرما كراد يف له :خيشلل لاق مث

 ةنيمأ هل اودجي ملف هودعاسيل هباحصأ خيشلا لاسف لاؤسلا يف انأ :هل

 اهمساو ةنيمأ ةأرما كراد يف نأ يل ليق :بيرغلا لاق هباجاف لعب نود

 ةبغر اهل ال ةأرما هذه نإ لجرلا اهيأ عمسا :خيشلا لاقف 0نالف تنب ةنالف

 عم مق تنأ نكلو انباحصأ نم ريثكو انسفنأب اهانبطخ دقو لاجرلا يف

 مهربخأو نيتالصلا نيب دجسملا يف مهودجوف ابحاصتف لاق .اهنايلوأ
 :اولاقف ؟نولوقت امف ةنالف لبق نم ةبارقلا مكنم ديري لجرلا اذه نأ خيشلا

 .ةأرملا ىلإ اعيمج اودصقف }انيش لوقن ال نحنو ةأرملا ىلإ رمألا نإ

 .هيف ةبغر كل تناك نإ ةبرقلا كنم ديري لجرلا اذه نأ خيشلا اهملعأو
 جاوزألا يف ةبغر يل سيل نأ مكل تعطقو ينومتنج امم ريثك :هل تلاقف

 هبلق يف لخدي نأ انفخو بيرغ لجر اذه :اهل لاقف ؟رمألا متعطق ام مكلام
 نإ :هل تلاقف .هل اميركت هنذاب مالكلا عمسي نأ اندرأو هانددر نإ ءافج

 افجلا هل تدرأ نإو ةيادبلاو ةماركلا كنمف هتمركأ نإف كيلإ نآلا رمألا

 .يلوق متعمس دقف يتيب مكلوصوب

 رضحمب اهب هجوزف .معن :اولاق ؟ لجرلا اذه جوزأ :اهنايلوال لاقف

 ىلإ ىشمو اهقح اهوطعاو اهنايلوأ هوضبقف اهقحب مهيلإ يتأو اهنايلوأ
 ءايلوألو خيشلل لاق عجر املف هلام عيب نم يذلا مهاردلا لمحو ‘هراد

 هيف اسيك ذخأف ةأرملا تيب اولخدو اوبحاصتف .تيبلا ىلإ اولصوأ :ةأرملا

١٢٤



 هاطعاف ةيدمحم ةنام هيف رخآ اسيك جرخأ مث خيشلا هاطعاف ةيدمحم ةنام

 ةفكلا يف لعجو نافقلا نم ةفك ةأرملا تضبقف انافق عنصو ءايلوألا

 ءاوهلا ىلإ ضرألا نع ةأرملاب تعفترا ىتح بهذلاو ةضفلا ةسيك ىرخألا

 ةأرملا تضبقف .رهملا تاعبت نم يتجوزل اذه :لاقف ضرألا ىلإ اهدرف
 مهاردلا هذهب جوزلا اذه تيرش ينأب اودهشأ مهل تلاقو ةضفلاو بهذلا

 اهب نوكيو هل ةفرح اهلعجي دارأ امهم هيلإ اهتعفد دقو رضاحلا قادصلاو
 لاومألا ىرشو ،اهنم لسنو }ةأرملا ىلع لخدف هراد ركذ نع لوغشم
 امهنيب هللا فلأف ءانمأ مهنأ لجرلاو ةأرملا ىلع ليلد اذهف . ناينبلا ىنبو

 عم ةللا نإ » : انبر لاق امك ردق ربص نمو ،امهنامز يف اوربصو

 . '') 4 نيرباصلا

 نر

 )١( لافنألا ةروس : ٦١
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 : نوثالثلاو نماثلا ركذلا
 ءايحألا نع رسلا نامتكو ءادعألا برح ملع ريبدت يف

 ءالخألاو ءايفصألاو ءادعألا عم ىنملا غولب دصقل

 اليلد اهملعل لعجو .ةمكحلاو عنانصلا هللا قلخ : ءاربغلا وذ لاق

 ىتح اهنع لقتني الو هملعم عم دهتجيلف انيش بلط اذإ ءرملل يغبنيف

 ةلاحم ال بلاط لكو ‘بولطملا غلب نإ هتعنص ىلإ سانلا جاتحيو اهمكحي

 وهف الإو هراهنو هليل يف هلقعب سبتقا الو ملعتي مل نمو ‘هدارم غلاب هنأ

 . نيمدانلا نم

 هلاح نع هولأسو نيبورحم موق ىلع رم لجر نع انل يكح دقو
 انل ةجاح ال : هل اولاقف ،ميلعتلا دارأ نمل ملعم انأ :مهل لاقف ؟هتدارإ نيأو

 ةثالث مهراد يف ثكمف .ميصخلا ةبارحب نولغشنم نآلا نحنو !ميلعتلا يف

 ملعملا هدارم دلبلا خيشل لق :ماعطلاب هيلإ يتأي يذلا لجرلل ملعملا لاقف مايأ
 ةبيط سفنلاو هيف انل ةجاح ام :خيشلل لجرلا لاقف .ةزاع ناك نإ ريسملا

 قيرط نيأو :ملعملا لاقف .خيشلا لوقب هربخأو اعرسم هيلإ ءاجف }هيلع
 مكدلب ينتبجعأ :ملعملا لاقف ،انهاه :لجرلا لاقف ؟ميصخلا نع ةمالسلا

 ىلع مهيلع بهدتس اهنإو ،برحلاب ملع مهعم سيل اهباحصأ نكلو هذه
 ءيش لك :ملعملا لاقف ؟ملع ىلإ جاتحت برحلاو :لجرلا لاقف .هذه مهتريس
 هايند حالصإ هيف ملعم نم دب الف هيف لوخدلا ناسنإلا دارأ نإ ايندلا ىلع
 ةرخآلاو ايندلا هيلع تبهذ دقف ملعتي مل نإو هارخأ حالصإل هيف ملعو
 :هل لاقف !لاومألاو سفنألا باهذ هيفو برحلل ناسنإلا ملعتي ال فيكو
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 يماقم دنع لاؤسلا نع متلفغ مكنإو ةعاسلا ةقاف ال :لاقف ؟ينملعت كلعل

 نكمي ال سفنلا تباط امهم :لاقف ،انملعتل كنإو انيلإ عجرا :هل لاقف .مكعم

 نأ ملعا ،ثكنيد حالصإل ةدحاو ةملكب كملعا ينكلو فوقولا الو عوجرلا

 امأو .هيلع سقو برحلاب قيقح ةنتفلا ىلإ يعاسلاو برحلاب ئدتبملا
 .هعداوو ،رمألا مت دقو ادسأ نكف برحلا يف كايند حالصإل يذلا ةملكلا

 هباب هللا حتف ىتح راهنلاو ليللاب دسألا ةملك يف ركفي لجرلا لعجف
 هباحصأ عم ناسنإلا نوكيو باودلا يف دسألا ينعي دسألا لتم نك لاقو

 ردقي اسوبكم اجرب هلعج مث اريب هيف لعجو هتيب مده ىلع مزعف ،دسالاك
 هب طناح هيلع اقدنخ لعج هؤانب مت املف سبكلا ىلعأ بابلاو (')ميق ثالث

 مث هتيب ىلإ عجريو ليللاب همصخ نادلبب سرفي هنم جرخيو هيف هسفن نكو
 نم ىوقأ مهو رمألا مصخلا ىلع قاضف تاولفلاو قرطلا يف مهل دصري

 لهأ برهف ليللاب هدلب ىلإ اوعاجو مهباحصأ اوعمجو اوبضفف هباحصأ
 انيمي موقلا برضي هتيب يف دسألا ماقف لتقلاو حارجلا مهباصأو دلبلا

 لتقلاو حارجلا مهيف حصقف تيبلل اباب موقلا دجي ملف اروبدو الوبق الامشو

 برضلا فقوف دلبلا نع نيربدم اولو مث ككسلا يف اوحربو ريثكلا

 اهيف امو دلبلا نرظني مه ءاسن اوربدف اهيف ةكرح اوعمسي مل نودراشلاو

 اولخد املف ،ربخلاب مهيلإ نعجرف نيقيرفلا ىلتق الإ ادحأ موقلا نم نيقل امف

 اوبحسو مهالتق اونفدف هسفنب دلبلا نم مهجرخأ مهبحاص نأ اوفرع دلبلا
 انتويبو انلاومأ ىلع تدهاجو انسوفن تييحأ كنإ : دسالل اولاقو ةاغبلا ىلتق

 مهنم ذخأ هنكلو قبس ام ىلع اونوك :دسألا مهل لاقف ،كيلإ انرمأ نآلاو

 مهمصخ مهيلإ ءاجف ‘هورذعف لاتقلل مهتبحص يف جرخي الأ ادهعو اطرش

 . ةماف عمج تاماق : ي ( ١ ) ١

١٢٧ 



 .مهتويب ىلإ اوعجرو ،ليللا ىلإ دلبلا يف اورمدو ()اوشخف راهنلاب

 اوعجرو ةوق لهأ مهنأل اوشخو اولعفو يناثلا مويلا يف اولبقا مث

 نع اوعجر دسألا باحصأ نم ناك ام امأو .نيرورسم مهنادلب ىلإ ليللاب

 يف تنأو لاجرلا لتقتو دلبلا برخت اهنأ كيلع زوجي ال هل اولاقو دهعلا

 لوق همه الف .هب ءازهتسالاو يزخلاب همتشت ءاسنلا هيلإ تلبقأو كجرب
 جرخف ليللا هيلع نده ىتح .‘هباتكب مهباجأ الو هباب مهل حتف الو عيمجلا
 لبقأ مصخلا ىأرو حابصلا حبصأ املف اهمصخ ىلإ ادصار راسو هجرب نم

 دلبلا اولصو ىتح هب نورعشي ال مهو مهنع فرطلا ضقف دلبلا ىلإو هيلإ

 لجر هيلع رم املكف قيرطلا يف دسألا فقوف مهنيب لاتقلاو يشخلا ماقو

 اذكه و اعيمج امهلتق دحأ هتبحصبو حيرج لجر ءاج نإف ،(") هذوالو هلتق

 هيلإ نيلبقم موقلا عمسف شالجر نيعبرا ردقب مهنم لتقو ،ليللا ىلإ هلغف

 ىلإ اولصو املف موقلا امأو هجرب ىلإ عجرو مهنع ذالف مهرايد ىلإو

 ةأرملاو ،اهدلو نع لأست ةدلاولا مهباحصأ نع نولأسي اوءاج مهرايد

 ،دلبلا يقاب كلذكو هيخأ نع خألاو هدلو نع لأسي دلاولاو ،اهلعب نع لأست
 مهو سانأ يف حارجلا ضعب الإ توم الو لتقب مهل انملع ال :اولاقف

 يف اوعمتجا حابصلا حبصأ املف ريمألا راد يف مهلعل رايدلا ىلإ نوعجار

 ىلإ مهعمجأب اوشمو .ةصق هذه اولاقف ةركاذملا مهنيب تحصو ريمألا راد

 نيعبرأ مهباحصأ اودجوف هب اورفقف لبإلا دابكأك مدلاب مه اذإق قيرطلا

 ربخب مهرايد ىلإ اوعجرو مهونقدو اولذو اوحانو اوحاصف ،ىلتق الجر
 الامج نادلبلا كلت ىلإ راهنلا يف لبقاف ءاكبلاب ءاسنلا تحاصف ،مهباحصأ

 )١( ةداع ليخنلا عطق ىلع قلطتو اوعطق : يأ . اوشخ .
 ( ٢ ) هافخ : ي أ .

١٢٨ 



 امو لذلاو لتقلا نم مهيلع عقو امب هوربخأف مهلاح نع مهلأسف حلم هعم

 دلب ىلإ دصقف احلم هنم ىرش دحأ الف مهنادلب ىلإ لقتناف انيش هنم اورش

 لصو املف ةرورسملا ةرفاظلا دلبلا يف حلملا كانه عيبأ يلعل :لاقف دسألا

 الو نيمومغم نيمومهم مكارأ يلام :مهل لاقف .دحأ هملكي مل مهدنع
 نالوتقم نالجر اندنعو دلبلاب لح ام ترظن ام :اولاقف ؟نوملكتت

 .ناحيرجو

 :هل اولاقف .ةحرابلا مكمصخ يف حص يذلاب مكافك ام :مهل لاقف

 ينالفلا عضوملا يف الجر نيعبرأ مهنم اولتق :لاقف ؟مهنع كملع فيك

 اسدك مهودجوو نالفو نالفو نالفو نالفو نالف خيشلا يامسم مهيفو

 ريخلاو حرفلاب اورشابت ربخلا اوفرع املف .ناطيش مهفطتخا مهنأك ادحاو

 مهمالك نم دسألا ىلإ رذعلاب اودصق مث اوضقفنو اوزعو ‘حلملا اورشو
 اوشم دقف ميصخلا رمأ نم ناك ام امأف .رذعلا مهنم لبقف قباسلا حيبقلا

 مهوطعأو حلصلا اوعنصو اولثتماف مهنيب لاحلا دسيل فئاوطلا ىدحإ دنع

 دسألا ةملك تراصف مهرودو مهراجشأو مهليخن نم هوعيض ام مرغ

 . ىلفسلا يه مهمصخ ةملكو ايلعلا يه هباحصأو

 هتلذم نيبت ال مصخلاو ‘برحلا لئالد اهيف اهانلق يتلا ةذبنلا هذهف

 تاولفلا يف هنادلب نم جورخلا ىلع هل ةردق ال اروصحم ناك اذإ الإ
 هرظنت تاراغ و تابارض مهنيب ناك اذإ امأو }اعيمج اوجرخ اذإ الإ لاومألاو

 ةراتو رخآلا لزنيو اذه ولعي ةراتف اعيمج نيقيرفلا بيصي اذهف نويعلا

 يف سفنألاو لاومألا لذبو ربصلاب برحلاو .لوألا لزنيو يناثلا ولعي
 الإ تانجلا لخدي الو روسجلا الإ تاذللا لكأي ال ليق هنذل رومألا عيمج

١٢٩



 .روبصلا

 نم آريثك نأل ؛هللا ءادعأ داهج يف حارجلاو لتقلا نم فخت الو

 جرخي ال الجر انيأر دقو هتجوز عمو هشارف يف همون يف لتقي نم سانلا
 ةمامح يبص برضف هناتسب يف اموي ىشمف هسفن ىلع فناخ داهجلل

 .لتقف ةصاصرلا لجرلا تقحلو

 تقحلو ةمامح هقفتب يبصلا برضف اهلام يف تسلج ةأرما كلذكو

 .تتامف ةأرملا ةصاصرلا

 ةلخنلا قوف هبرضو همع نبا ءاجف هتلخن يف علاط رخآ لجرو

 .هب علاط وه يذلا عوصلا يف فصتناو

 هلتقق هدلب يف هتعارز ىلإ اموي ىشمق لاتقلا ىلإ جرخي ال رخآو

 .هترجح ىلإ هقيرط يف هؤادعأ

 .هتريشع نم لجر هلتقق قوسلا ىلإ دصق دهاز رخآو

 لتقف هضقني هبحاص دنع نم قفنتلا عقن هباحصأ ةبحص يف رخآو

 .همع نبا

 قفتب همع نبا هلتقف مهماقم يف هباحصأ دنع سلاج رخآ لجرو
 دمعلاو اطخلا لتقلاب بهذت مهرامعأ سانلا نم ريثكو ،رادجلا ءارو نم

 .برح ريغب

 كتفأر ببسب لاتقلا نع نبجت الف نايبصلاو ءاسنلا اذه قحليو

 .مسجلل

 بلق :لاق هنأ نيملسملا ضعب نع اربخ تظفح :ءاربغلا وذ لاق

١٣٠



 ركفيلف سانلا هرظنيل هنإو هبلق يف امب ناسنإلا رظني الف ةآرملاك ناسنإلا
 يف هكلسيلف احالص ةحيصنلا نم هاري ناك نإ قلخلا مالك يف ناسنإلا

 .هب الإ دقعلا حصي الف هلكاش امو تابنلاك ةحئار ىلإ جاتحي هنكلو ؤهرمأ

 حاتفمب الإ رهظت الف ةمكح وأ ةعنص وأ ملع هعم ناك نإ لجرلا كلذكو

 رعاشلا ىلإ رظنا حرفلا نم رثكأ ةحيرقلا جرخت بضغلا يف ةصاخو هريغ
 .هملع رهظ امل دحأ هلأسي مل ولو ،باجأ لنس اذإ ملاعلا وأ مظنا هل لاق اذإ

 متك لجر نع انل يكح هنأل رسلا نامتك نسحأ رومألا ضعب يفو
 اهنامتك يف هل ةردق الف .همق نم ةملكلا تجرخ نإو كلملا غلبف هرس

 ةمالسلا هيفف نامتكلا يف امأف ،كالهلا هبيصي هنأ وأ بولطملا نع زجعو

 مهارد ضرق دلبلا ناطلس هنم دارأ لجر نع انل ركذ امك سفنلاو لاملل

 رضح نمو ريزولا هبرضو هيلع ناطلسلا بضغف ضرقلا نع لجرلا ىباف
 لجرلا مهف برضلا دعب ناطلسلا ىلإ لجرلا مهاردلا ملسف سانلا نم هعم

 لاقف هلاح نع هلأسو دلبلا ناكس نم لجر هاقالف دلبلا نم برهي نأ

 امك اناكم سمتلا لحار ةعاسلاو لبق نم هقلأ مل ام ينقحل دق :بورضملا

 : بلاط يبأ نب يلع انديس لاق

 ابنتجم لذلا نإ لذلا بناجو اهب ناه ضرأ نم كشمايخ لقن

 ابهذلا تبنت امم ضرألا تناك ول دلب يف لذلاب يضتري ال رحلاف

 نم جرخت ال : لجرلا هل لاقف .يله أو يسفن زع أ هللا ءاش نإ : لاق

 كلهأو ءاملعلاو ءايلوألاو ءايبنألا نجسلاو برضلا قحل دقف ربصاو كالب

 كسفن عضخاو يتحيصن عمتساو سانلا نم كلافورأ كرادو كبرعو

 . فأ رأ : ي ) ( ١
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 : رعاشلا لوقل عمتساو 9 كدلب ريمأل

 لسع اذو باص اذ نامعط برحلاو للز اذو تبث اذ ناموي رهدلا

 لشف ةمقن يف الو نيفراعلل رطب ةمعن يف امف نامزلا اذك

 كلملل عوضخلاب هسفن هتمهو ،عجرو رمألا لجرلا لثتماف :لاق

 حرفت ةيدهلا نأ تعمس :لاقف اباوج هل ةري ملف هيلع ملسف ناطلسلا دصقف
 ىأرف قوسلا ىلإ دصقف ،ايادهلا هل عنصأ ،هللا ءاش نإ ،انأو كولملا اهب

 ىلإ ءاجو 0ا١يزاوغ عبسب هدنع نم اهارشف جانزم ةرسب لجر دي يف

 ءاج املف هنبال ةرسبلا هاطعأف اليلق مالسلا هيلع درف هيلع ملسف ناطلسلا

 اهلكأو هتدلاوو سانلا اهارأو اهب حرفف ةرسبلا هدلاو هاطعأ ناطلسلا نبا

 نع هلأسف ةَحج لجر دنع ىأرو يناثلا مويلا يف لجرلا مزع مث ادعب نم

 ىلع تايدمحم ثالثب اهديرأ :هل لاقف .اهبيغ ىلع ةيسابعب هل لاقف اهنم
 دوجوم نسحأ نم تعلطف اهشقنو ةحجلا بحاص مزعف اهترمحو اهشقن
 هاطعأو كولملا ةيحتب هايحو هيلع ملسف ناطلسلا دصقو لجرلا اهذخأف

 ىلع اوةرو هب حابصلا ةرو هيبأ ىلإ لصوو دلولا ءاج املف هدلول ةَحجلا
 دصقو دلولا اهلمحف ةحجلا هوبأ هاطعأ ركاصلاو ءارزولاو حابصلا دلولا

 اهمعط مهبجعأف هتدلاوو وه اهنم لكاي ماقو ةحجلا اهاطعأف هتدلاو عم اهب

 ىأرق قوسلا ىلإ ثلاثلا مويلا يف لجرلا راس مث ،ناطلسلل اهنم اورخذو

 كدلول ينبجعأ شبكلا اذه لاقو ناطلسلا هب دصقو بيط فوص هيلع اشبك
 اولمعو همحل اولكأو هوحبذو هوداقو دلولا ىلإ ناطلسلا هب رماف هدعاج

 . هنسح نم مهبجعاف دعاجلا

 ` تاسيب : ي أ ) ( ١

١٣٢ 



 قوسلا ىلإ نيلبقم اراجت ىأرف عبارلا مويلا يف قوسلا ىلإ دمع مث

 مهدنع بوثب هوربخأف كولملل نوكت يذلا مهعلس نسحأ نع مهلأسو

 هدلو هيلإ لبقأ املف ،ناطلسلا ىلإ هادهو نمث ىلغاب مهدنع نم هارشو
 تبجعتو هتفشكف همأ ىلإ ناطلسلا دلو هلمحف هتفافلب بوثلا هايإ هاطعأ

 بوتلا نع كلملا تلأسف هلثم اهلهأ دنع الو اهنامز يف رت مل اهنأل هنم

 هضوع ةيدهلا هذهب معنو تلاقف .انيلإ هادهأ انباحصأ نم الجر نأ اهربخأف

 اقباس كيف انأطخأ دق هل لاقو لجرلا ىلإ كلملا دمعف اهبحاص ديري امب

 رقتو ‘كسفن ىوهت ام ىلع كضوعن نأ ديرنو انيلإ ناسحإلا كنم رهظو
 كيطعأف هديرت هب تقطن ام لكب هللاب كل فلحأو ديرت ام يدنع بلطاف كنيع

 حالص اهيف كلقعب اهارت يتلا قحلا ةملك ينم لبقت نأ ديرأ :هل لاقف ؤهايإ

 ملو لجرلا برقتف .يسلجم دنع يبرقب نك كنكلو ينم اذه كل :هل لاقف ؤكل

 رظني وهو رهشألاو مايألا تضمف هسنؤيو هرظني كلملاو ءيشب ملكتي

 .ارومأ

 هسفنل لاتحاف ريقف لجر لام هلام يف ريزولا لخد مايألا ضعب يفف

 عشقو عيبلاب اهبحاص ملعي ملو هبرق اودهشو ةقرولا ةباتكل اشرو ءارشلاب
 ناطلسلا ىلإ ءاجو ليخنلا بحاص ملعف مهارد دوهشلا ىطعأو زجاحلا

 دوهشلا اوقطنو هتقرو هل رهظأف ريزولا ناطلسلا لاسف ريزولا وكشي

 ناطلسلا كحضف لجرلا ىكبف .ةجح كل سيل :لجرلل ناطلسلا لاقف عيبلاب

 اهيأ لجعتت ال :دهعلا ىطعأ يذلا لجرلا لاقف هيلع ركسعلاو ريزولاو
 ربدف . ةقرولا هرظناو كدنع لصي يضاقلا ىلإ لسرأ كرمأ يف ريمالا

 هلل انإ » : يضاقلا لاقف . ةقرولا هاطعأو اعرسم هيلإ لبقأو يضاقلل كلملا

 بضغف .اهب تملع الو اهتبتك ال ةقرولا هذه 0 « نوعجار هيلإ انإو

١٣٢٣



 اندوقت كنإو ،ناك امك لجرلا لام عجرأ :هل لاقو ريزولا ىلع ناطلسلا

 .كسفن ىوهت ام ىلع

 هنأ دلبلا يف حافف لجرلا مالكب سانلا ربخأو لاملا بحاص حرفف

 اهذفن نإ قحلا ةملكو .نوملاظلا صكنو نوملسملا حرفف نيحلاصلا نم
 علاطي لجرلا ثكمف .هللا ليبس يف همدب طحشنتملاك ناطلسلا عم ناسنإلا
 ةلفاقلا باحصأ ناطلسلا ىلإ لصو ىتح ةاودعلاب هرظني ريزولاو كلملا

 انل نوديرت مكنأل بسكلاب نوقيقح متنأ :ريزولا مهل لاقف 0©١نيبوسكم

 رحلا ةوق نم تومت ليخلاو ("١بلتلا ىلع ردقن ال ديدش رح مويلاو راعلا

 لفاوقلا نإ كلملا اهيأ عمسا : لاقو لجرلا ماقف ريزولا لوق كلملا هبجعأف

 ةعتمخلا اوبلجيو اورفاسي مل نإو نامزلا قباس نم دربلاو رحلا يف رفاست
 ىلعو هضرا يف هللا كنكم تنأو مكنامز يف نوديرت يذلاب مكلصي نيأ نمف
 كباوج امف كلأسو مهيف ترصق نإو كالوم ركش يدؤت نيأ نمف هديبع

 نم :لجرلا لاقف .قيطن ال نحن :لجرلل ريزولا لاقف ؟كريزو كنع مكاحيأ
 مدخلا لسرأ كلملا اهيأ تنأ نكلو كلملا ةعاط نم هل دب الف ةضيرفلا ذخأ

 ءاش نإ ،دصاق ينإف يتعاطو يتبحص يف اونوكيو ليخلا ىلع نوجرسي
 مهب دصقف لجرلا ةعاط يف اونوكي نأ مدخلا كلملا رمأ مث .كلاح رسأل هللا

 مدخلل لاقو نيبساكلا ىأر عبارلا مويلا يفف اهيلايلب مايأ ةثالث رثألا صقي
 دنع مهب اوتأو ىراسأ مهوذخأو مهب اوطاحاف مهوبرضت الو مهب اوطيحأ

 لاقف .تدرأ فيك مهب عنصا كيدي نيب نوبهانلا كلملا اهيأ :لاقو كلملا

 . نيملسملل نوَراض مهنأل اولتقي نأ ىلوأ :ريزولا

 نكلو تنأ مهترظن امل مهلتق اندرأ ول :ريزولل لاقو لجرلا بضغف

 )١( نيبوهنم نيبولسم : يا .

 (٢) قاحللاو ةدرلطملا : يا .

١٢٣٤ 



 مهيلع رداق كلملا نأ مهسوفن ىلع اوفرعي ىتح نيعضاخ نيليلذ مهانيتأ

 .هيلإ بحلا مهبولق يف لخدي سانلاو وفعلل لهأ وهف مهنع افع نإو

 .هتعاس نم لتقف ريزولا لتقب رمأو مهنع توفع دق :كلملا لاقف

 لاقف .كاوس اهل ديرأ الو كريغ نم ةرازولاب قحأ تنأ :لجرلل كلملا لاقف

 ؛ملاظلا قسافلا كريزو اوبحاص نيذلا جرخأف ينديرت تنك نإ :لجرلا

 قفرو هلوقل كلملا لثتماف سلجم يف قفتن ال مهايإو انأو هناوعأ مهنأل

 يف ةريسلا نسحف هبحأ نم هبرقب لعجو ريزولا ماقم لجرلا ماقأو

 ةيراج لالدلا دي يف ىأرو قوسلا ىلإ ريزولا ىشم مث ،هتيعر يفو كلملا
 ىلع نكلو كلملل كديرأ انأ :اهل لاقو اهنم برقو هتبجعاف اهيلع يداني

 .هتبحص يف اه ذخأو اهارتشاو هتدهاعف .يلوق يفلاخت ال نأ طرشو دهع

 اودهشأ لاقف كبجعت ناك نإ ةيراجلا هذه كل تذخأ :كلملل لاقو

 تضقنا املف .اموي نيعبرأو ةسمخب اهمحر أربتسا ينأو اهتلبق ينأ يلع

 اركب اهدجوو اهيلع لخدف ‘كلملل عنصتل ناسحإلاب ريزولا اهرمأ مايألا

 نامزلا نم نيرهش ريزولا ثكمف هتجوز نع اهراتخاف ءاسنلا نسحأ نمو

 يف كلملا مني ملف هنع تعنتماف ليللاب اهسفن هعنمت نأ كلملا ةيراج رمأو

 اليبس اهنم دجو امو اهبلق يف ام هل فشكت ىتح فطللاب اهجرديو هتليل

 .هنع اهعنمو اهتصقب هربخأو هريزو عم كلملا حبصاف

 .ديزأ وا ناسحإلا نم قبس امك ينوك اهل لاقو اهيلإ ريزولا دمعف
 اهنع ريزولا ثكم مث قباسلا لاحلا تحلصأو هريزو نم كلملا هبجعاف

 كلملا ىلع لاهف رمذلا تلثتماف كلملا نع اهسفن عنمت نأ اهرمأو نيرهش
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 يه امه رضحأو مالكب اهرسأو ةيراجلا عم ريزولا ءاجف ريزولا عم حبصأو
 .كلملل كبلق يف ام يفشكا لاقف كلملاو

 مسلاب لتقلا يسفن ىلع امكنم فاخأو عيبلا ديرأ انأ :امهل تلاقف

 ملسأو قيلي ال اذهف اهتكرتو يدنع تلبقتسا كنأل ؛كلملا اهيأ كتأرما نم

 تام مت ثالثلاب ركسعلا ةرضحب هتجوز قلط كلملا اهعمس املف .رمألا اذه

 ةيراجلا ىلإ كلملا لبقأف ءاموي نيرشعب همأ تجرخ امدعب كلملا دلو

 هتيعر رمأ يف دهتجم ريزولاو هنامز يف كلملا باطو ةريسلا هيف تنسحو

 مهلاومأ نوبهني موق نم نوكشي هكلم فارطأ نم كلملا عم اولصو ىتح
 :ريزولل كلملا لاقف ةوزغ اولصي الإ مهودجي ال ةادب مهو مهلاجر نولتقيو
 ىسع نكلو ةعاسلا هذه يف اباوج ينرضح ام :ريزولا لاق ؟يارلا ام

 ام :ريزولا لاقف ريزولا كلملا لاس حابصلا حبصأ املف ،ارمأ رظنن ليللاب

 بلق بحي امب باوجلا : لاق ؟كباوج ام يديس تنأو ايأر يل هللا حتف
 ءاج ىتح كلملا لّهمتف ،اناهرب ليللا يف انل نيبي هللا ىسع ادغ لاق .ريزولا

 يديس عمسا :لاق باوجلا نع كلملا هلأسف ةزربلا يف داعيملا ىلع ريزولا

 كل نيعيطمو مهيلع ًاروفظم ةادبلا تدجوو ةليللا هذه يف رمألا تربدت دقل

 ىلع يذلاب نم ءارمألاو ءارزولا ريبدت يف باسحلا يف تركفو برح الب
 يل باسحلا تعجارف مهيلع رفظم ادحأ مهنم دجأ ملف مهرمأ ليهست هيدي
 رست الو كيدي ىلع الإ دحأل نوعيطتسي الو مهيلع ةرصن تدجو امف يسفنب
 مهاردلا نمو ،ردقب برعلا نم ذخ نكلو ‘كنع اورفني الئل شيجب مهيلع
 رباكأ رضحو كلملا لثتماف .كئاطع يف نوعمطي قلخلا نأل كقيرطل رثك
 .هموق

 نيذلا ةادبلا ءالؤهل ريسملا تدرأ سانلا اهيأ اوعمسا :مهل لاقو

 :اولاق ؟ ةعاطلا يف هل اونوكت ىتح مكيلع يلوأ اوديرت نمو اودرمتو اوغط
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 هوعيطأو هل اوعمتساف مكيلع هتيلو دق : لاقف . انيلع اريمأ كريزو بحن
 علاطلا جربلا يفو عارذلا ةلزنمب رمقلاو كلملا ىشمف .مكيف ةفيلخلا وهو

 نم ريزولا بتك مث ‘توملا تيب يق رفسلا تيب برو رفسلا تيب يف لحزو
 : ةادبلل دعب

 ىلإ 0 نالف نب نالف كلملا ةفيلخ نم 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 : ةادبلا رباكأ

 قيرطلا يف ةليلق ةمذرشب كلملا مكيلإ لصاو : دعبو مكيلع مالس
 رست ام مكلو يدنع اولصوأ هرمأ متيضق امهمو هرمأ يف اولجعف ةينالفلا

 ثحلاب هرمأو هباحصأ نم دحأ هب لسراف .مالسلاو مكباكر لمحتو مكبولق

 اوحاص هوأرقتساو ةادبلا ىلإ "ا شراطلا لصو املق راهنلاو ليللا يف

 هللا مسب ريزولل اوبتكو هباحصأو وه هولتقف ريمألا اودصقو")مهناقرف يف
 انم تحص دعبو نالق نب نالق ريزولا ىلإ ةادبلا ةفاك نم ميحرلا نمحرلا

 لمعاو انعمجأب لصن نحتف لوصولا انم لبقت تنك نإف كلملا لتقب ةئيطخ

 لصو املف .ةعرسب باوجلا بولطملاو هريغو لتقلا نم تنشام انيف
 مهيلع أرقو ريمخلا لتقب سانلا ربخأو هتوص ىلعاب حاص طخلا ريزولا
 دق نحنو كيلإ رمألا :هل اولاقف باوجلا يف مكبجعي ام :مهل لاقف باتكلا

 بتكف مهرخآ نع مهلتقنلو لوصولاب باوجلا مهل درنل لاقق كرماأب انيضر

 نإ مكنكلو مكورذي ال نأ انباحصأ عيمج انفرع دقو مكلوصو دارملا مهل

 .هللا مكمحري نأ الإ نامأ مكيلع سيلف يدنع متلصو

 لصو مهل لاقف مهلك هباحصأ رضحو هيلإ اوءاجف الجر ”شّرطف

 . لوسرلا : يأ )١(
 . يحلا وهو قيرف عيمج (!)

 . لسرأ : يا ) ( ٣
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 ةعاطلا يف نحنو هباحصأ اولاقف .ةركب مهنم الجر لتقت ةذيخف لكو ةادبلا
 هذه ةليللا سانلا اهيا اوعمسا هباحصأل لاق حابصلا حبصأ املف ،رماأت امهم

 يف دحأ انم نماي الف ةادبلا ءالؤه انلتق نإ انرومأ بقاوع يف ركفأ تدقر ام

 بهذتو نيملسملا حاورأ ىنفت ىتح ءالبلاو برحلا يف ثكميو لباقلا
 وفعلا :مهل لاقف .يارلا اذه اولاقف رجألا مكلف وفع مهل حص نإو ،لاومألا
 ةادبلاو هباحصأو كلملا رضحف :لاق .ءادعألا رش مكوفكي ىتح مركأ مكنم

 وفعلا نيب مكسفنأل اوراتخاف لتقلل مكيلإ اولصو دق ةادبلا ءالؤه هموقل لاقو

 .مهنع انوفع دقو .انيلع همد مارحف اندنع لصو نم :اولاقف .لتقلا نيبو

 نحنف برحلا ىلع مكضراع نم لكف مكدهاعن نحنو :ةادبلا لاقف

 سفنألا مهيلع تباطف ناك ام عيمج نم نوملاس متنأو مهرش مكيفكن
 ضنارفلا مهل لعجو باكرلا هلمحت الام كلملا نم ةماركلا مهل تحصو

 هرمأو هكلم يف كلملا باطف نيحرف نامأو نمأب هنع اوشمو ةمولعملا

 اهذخأف .ينديري نم ديرأ انأ :تلاقف لوذلا كلملا ةقلطم بطخو .هيهنو

 ام ىلع عنصو قولخم ىلإ هرس فشكي ملو ؤسانلا يف ةريسلا نسحو

 :لاق ثيح رعاشلا لوقل لثتماو هسفن بحت

 لعتنمو بفاح نع كرومأ متكاف ئنم غولب وأ احاجن تدرأ نإو

 لسعلا يف مسلا نإف كيلإ مهنم ةثتثاشب ودبت نم كرقغيالو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو 0 هايند هل تحماسو ٠6 هانم هللا هغلبف : لاق

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس

0 

١٢٨



 : نوثالثلاو عساتلا ركذلا

 لئاسم هيفو .روكذلا ضعب ىلع ىثنألا لئاضف يف
 رومالا ليهست يف تاياكحو تالالدو

 : ركذلا ىلع رثنألا لئاضف

 دجسملاب حبصلا ةالص اولص موق نع تعمس :ءاربغلا وذ لاق

 مهنم لجر نع لأست ةأرما مهيلع تلبقأ ىتح هللا نوركذي اوماقو عماجلا

 ركذ دلوب هيلإ تتأو (ااتصلخت هتجوز نأ هتربخأو اهيلإ لجرلا جرخف
 ثدح هنأ مهربخأف ةعامجلا هولأسو ‘ىرشبلاب مهاردلا نم انيش اهاطعاف

 ةوالتلا نع اوفقوو رمعلا يف هل ةكرب مهالوم اولأسو هونهف ركذ دلو هل
 هذه نأ ةالصلا نع لأسف ىحضلا ةالص اولصو ،سمشلا تقرشأ ىتح

 ؟ ىحض مأ اقورش ركذت

 املف .لابجلا سوؤر ىلع سمشلا تعلط امهم ىحض ركذت :لاق

 هل تلاقو جرخف رخآ لجر نع تلأسو ىرخأ ةأرما تلبقأ مهتالص اوضق

 اقيقدو السعو انمسو ةبلحو ءاود اهل ديرنو ةنباب تعضو كلايع نأ
 امف ادوسم ههجو لظ ةنبا هل تتأ اهنأ اهلوق عمس املف احاتفم اهاطعاف

 كلفلا يف ركفف يكلف لجر مهرضحمب ناكو }هباحصأ نم ةننهت هل تحص

 هل دلو يذلا لجرلل ةننهتلا نوركذت مكتعمس :ةعامجلل يكلفلا لاقف هرظن

 عفرا مهللا متلقل هببسب هيبأ ىلع عقي امم دلولا رمأ متفرع ولو ركذلا

 نم هل حصي امب رمألا فرع ولف ىثنأ هل تقلخ يذلا لجرلا امأو .دلولا

 . تدلو : ي أ ) ( ١
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 هلتق يذلا مالغلا نع ليق هنأل ركذلا نم ريخ ىثنألا نإ لاقل ةعفرلاو ريخلا

 ناقق مالغلا اًمأَو » : هل لاقف كلذ نع ىسوم هلأسو مالسلا هيلع رضخلا

 اًَمْهلدْبي نأ انذراق ا"`) ارقمو انايغط اَمْهقهرْي نأ اتيبثخف نێتموُم هاوبأ

 تانب ايتأ امهنأ ليق ام ىلعف 0 () « امخر برقاو ةاكز هلم ارێخ اَمُهْبَر

 علاطو ةدوعسم هتنبا لجرلا اذهو .ايبن نيرشع و ةئام تانبلا كلت تلسنو

 ةعاس اهيف تدلو يتلا ةعاسلاو ءابآلا تيب برب لصتيو دوعسم اهجرب

 ةنبالا هذه يف لاوحذلا عمتجيف دعسب لصتتو ةعمجلا مويو ةرهزلا

 زعلا لاني هنإو عساولا قزرلا نم اهببسب اهابأ ئلتميو اهجوزتي ناطلسلاو
 .قلخلا هل عضختو ةعفرلاو

 فيك :هل لاقو يكلفلا نم برق دقف ركذلا هل دلو يذلا لجرلا امأو

 لحز هيف هسفن تيبو خيرملا ةعاس يف دلو هتيأر لاق ؟يدلو لاح تيأر

 هيلإ رظنتو خيرملا هيف ءابآلا تيبو عيبرت نم سمشلاب لصتي هتيب برو
 ةرضم امكقحلتو ‘ قالخألا ءعيس دلو هنأ ىلع لديف .ةلباقم نم سمشلا

 هقفاوت ال كدلب هذهو كلامو كهاج بهذي هببس ىلعو ،ناطلسلا نم

 ال نأ كيلإ يحصن نم نكلو هيف قلخ يذلا علاطلا هجرب يف رظن ؤامهنيب

 مكذالواَو مكلاومأ امنإ » : ىلاعت هللا لوقل عبتاو دلبلا نم هجرخأو هرواجت

 ىنسَعَو مكل ريخ َوُهَو انينش اوهركت نأ ىتسعَو » : ىلاعت لاقو ، () 4 ةنثف

 بأ لاقف } () « نوُسلغئ ال مثناو ملعي هللاو مكل رش وهو انينش اوبح نا
 :يكلفلا لاقف ؛ةكرابمو ةرتاوتم اهتارمثو 6لداع اهناطلس انراد نإ :دلولا
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 هدعب نم اهارأو ،توميس اهريمأو ،لدبتتو اهلاح ىلع تبثت ال رادلا نإ

 الإ تبثي ال :لاق ؟كلملا يف تبثيأ :دلولا وبأ لاقف .ملاظ لجر اهيف كلمي

 عمس املف .لجرلا اهيأ تنأ هلتاقو لتقب بهذيس هنأو نينس رشع ردقب

 هسفن فرع دقو ناطلسلا لتقيس هنأ يكلفلا لوقب أزهتسا دلولا بأ مالكلا

 كاهد يكلفلا اذه :هسفن يف لاقف دبأ لاتقلا ىلع ةردق هل سيل نابج هنأ

 هلوقل عمتسأ ال انأو هملع و هلعفب سانلا رغ دقو هملعب لكاي نأ ديري باذك

 .هدلو ةيبرت نسح ىلع دمعف

 كلمو .ةنس دعب دلبلا ناطلس تامو هلام نم تلق دقف ةكربلا امأو

 يف امه امنيبف غولبلا براق ىتح دلولا ىشتناو لهاجلا ناطلسلا اهيف

 نأ هل فصو دق ناطلسلا دنج نم دحأ امهيلع لخد ءاسلج امهناتسب

 لهأ ةعجارم لبق راهنلا لوأ يف فيض ناطلسلا دنع لزنو اشبك امهيدل

 .هعيب انيلع سيل :دلولا لاقف شبكلا نع يدنجلا امهلأسو مانغالاب قوسلا

 ناطلسلا ربخأو امهنع يدنجلا ىشمق .لصحي الف ديعلل همعطن انإو

 معطأو هوحبذو هيلإ هوتأف نمث الب شبكلا نايتإب ناطلسلا رمأف امهلوقب
 ملف امهدنع نم مهارد ضرق ناطلسلا دارأ ةيناثلا ةنسلا يفو ‘هفيض

 يف اثكمف امهنجسب رمأ هدنع الصو املف ،امهيلإ ربدق ائيش هل لصحي
 ناطلسلا دارأ ةئلاثلا ةنسلا يفو ،مهاردلا هل املسو مايأ ةثالث نجلا

 امهليخن يف () عيذاذجلا ىلع ناطلسلا رمأف ايبأف امهدنع اعوذج

 هيلإ ناطلسلا ربد املكف ةنبالا بأ امأو . اهرك امهيلع تذخأو اهوحرطاف

 اهارأ ينأل هقيرط حلصي ناطلسلل اولوق :مهل لاقو عنتما ةجاح ديري

 ههاجو هلام يف دادزاف ةيده هيلإ لسرأ هباوج ناطلسلا غلب املكف .ةثعو

 )١( ليخنلاو عوذجلا عطقي يذلا عذجم عمج .
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 نبا هدنعو خأ هلو ةنبا هدنع ناطلسلاف رومأ نم ناك ام امأو ‘سانلا عم

 همأ لسن نم كنبا جوزأ ال :ناطلسلا لاقف هيخأ عم هنبال ةنبالا خألا دارأف

 نآلاو ،هتنت ملف اهذخأ نع كتيهن دقو ساسد قرعلاو مدخلا نم قرع اهبف

 خالا لعجف ةريبك ةقرفو ماصخو قاقش امهنيب حصف .مالكلا اذه ركذت ال

 ناطلسلا هافج نم هسفن ىلإ برقيو ناطلسلا هيخأ ججح عيمج ضحدي

 ةقرفب هابأ ربخأف هيبأ ليخن ىشخو همرغ و رابجلا هافج يذلا دلولا عمسف
 اذإ لثملا بحاص لوقل عمتساو كسفن لخدت ال :هدلول بألا لاقف ةوخألا

 دلولا لاقف .سوفنلا ةمالس اهيفف كسفن فكف نتفلاو فالتخالا ترظن

 . ةنس مغ نم ريخ موي ةحار :هيبأل

 اريثك دهتجاو كلملا خأ هبرقف ناطلسلا خأ عم هسفن دلولا برقف

 قوسلا نم ءالح هل يتأيل ناطلسلا ربد دق لجرب عنص ىتح رضلا يف

 ربخي لجرلا ىشمو ءالحلا هيلع ذخأو هبرضو لجرلا دلو هل عطقف

 هيضاقل ربدو رمألا هيلع قاض ناطلسلا عمس املف }هيلع عقو امب ناطلسلا

 حلصي نأ يضاقلا هيلع راشأف هيخأ نم ناك امو رومألا هيلع صقو

 حلصو رامدلا هب لح امل ناطلسلا لثتماف هيخأ نبا جوزي نأو امهنيب
 ناطلسلا رومأ تماقتساف اهيلع لخدو هيخأ نبا جوزو امهنيب يضاقلا

 لعجو هل مهترضم تناب نيذلا ىلع هبلق يف نكو }لبق نم تناك ام ىلع
 ناطلسلا ربد مايأ ةثالث تضم املف هشيجب خألا راسو ؤلودلا ىلع هاخأ

 انلق :دلولل ناطلسلا لاق هيلإ الصو املف ،هيلإ هيبأو دلولا لوصوب امداخ

 انتيعر ىلع انرومأ يف ةفيلخ هلعجنو اندنع برقتي نأ ديرت نم انيخأل
 :هل لاق ؟لوقت امف كديرن نآلاو .رومألا هذهل نسحت تنأ كنأب يلع راشأف

 اهيفو ةقتعم الماح ءاجو هلزنم ىلإ ناطلسلا ىشمف .ةعاطلاو عمسلا يف
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 نّتسحأ تويبلا ىلإ مكنع يشمأ انأ :هركاسع و هنارزول لاقو اساومو اقليم

 .مكتاطلسو مكعم وهو نالف دلول رمألا اولثتما مكنكلو (اقالح : يأ) سانلا

 .باوجلا مهيلع لاهف

 تنأ :لاقف .يل تلق امك لمحأ ال يديس كمداخ انأ :دلولا لاق مث

 ابرض هتبرضو يبحاص دنع نم ينالح تذخأ ىتح اذه نم رثكأ تلمح

 ناح دقق تعرز ام نجا ةعاسلاو انكلمت ىتح انتقرف كتبجعاف ارثؤم

 قلخلا كلسم برقو نجس دشأ يف امهولعجي نأ هناوعأ رماف .داصحلا

 لجر ءاجف ،كولملا ةقرف يف ىعسو بحأ نم ءازج اذه سانلا اوفرعي ىتح

 هربخأف امهلعف نع ناطلسلا لأسف نينوجسملا جيجض عمسو ناطلسلا ىلإ
 ام ذخأتو مهراد نم مهيفنت نأ سانلل ءازج دشأ نأ كلملا اهيأ ملعا :لاق

 امهبولق يف لزت ملف سانلا نع افقيو مغلاو مهلا امهب لزنيف مهيدي يف
 نع امهافنو لاملا زاحف .نسحلا يأرلا اذهو :ناطلسلا لاقف .تارسحلا

 .ىرايح ايقبو .دالبلا

 لوق رسف هنأ يدلو اي ملعا :دلولل دلاولا لاق دلبلا نم اجرخ املف
 امو بئاصملا انب تلحف كب تقفشو لاحلاو لاملا بهذ نآلاو انيف يكذفلا

 ركفي بألا يقبو هيبأ نع دلولا راسف .عامتجا كنيبو ينيب هذه انتعاس دعب

 ناطلسلا لعفي لاقو هدلب ىلإ عوجرلا ىلع مزعف راهنلاو ليللاب هرومأ يف
 عجري نأ ىلاعت هللا اعدو ىلاعت هلل ةبرق نيتعكر ليللا يف ىلصف ديري ام

 هتعاس يفق هءاعد هللا باجتساف هكلم نم رابجلا فرصي نأو هلام هيلإ

 جرخأ ىتح حانو حاصو نطبلاو سأرلا قوساع ليللا يف رابجلاب لزنو
 عمسو حبصلا ىلص امدعب دلبلا ىلإ لجرلا لبقأف .هتعاس يف هحور هلا
 ةليللا تام ناطلسلا نإ هل ليقف ءاكبلا نع لأسف ءاكبلاب سانلل اجيجض
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 ينربخأ اميف قداصل يكنفلا نإ لاقو هناعدب كلملا لتق هنأ هبلق يف فرعف

 سانلاو هدلوو وه لتقو كلملا خأ رسكنا نأ ىحضلاب ربخلا مهلصو مث كب

 ناك نمم مهيلع لجر ميدقتب دلبلا لهأ دمعف اليلق الإ موقلا نم يقب امو
 تعجرو رمخلا ماقتساف تاقث لاجر ةعبس نيب هرمأ اولعجو ةمدقتلل الهأ

 يف سانلا ىعسو راعسألا تصخرو راطمألا ءامسلا نم تلزنو ملاظملا

 اوراشأف .ةحلاص ةأرما انل اوسمتلا :ةعبسلا هباحصأل كلملا لاقف .رافسألا

 لعجف اهب هجوزف اهيبأ اودصقو يكلفلا اهركذ يذلا لجرلا ةنباب هيلع

 حصق هنوصح ضعب يف ايلاو هلعجو ةمولعم ةضيرف ةنبالا دلاول كلملا
 .اهيف لدعلا ىلع ةماقإلاب دلبلا ةمالسو اهيبأو ةنبالا ةحارب يكلفلا لوق

 نأو ،نهولمهت الف تاكرب تانبلا يف نأ نوملسملا اهيأ اورظناف

 ارخف اهتاوخأو ءارهزلا ةمطافب ىفكو اركذ فلخ ام دمحم مكلوسر

 . اتنب الإ كرت ام هللا همحر دشرم نب رصان مامإلاو

 : ريمح كولم ديس تنب جوزت ىذلا ريقفلا لجرلا ةصق
 لازي الو 0 ريسيتلا هالوم لأس ريقف لجر نع تعمس : ءاربغلا وذ لاق

 لوسر نع ىورێو ؛ راهنلاو ليللاب 0 0') 4 ارنسُي رنضلا عم نإ » : ولتي

 . مادقألاو يصاونلاب : (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا

 . تاكربلا لخدت نهلبق نم تاحلاصلا ءاسنلا نأب ركذتف : لجرلا عجر

 سمتلي قزرلا : (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمغ نينمؤملا ريمأ لاقو

 مكنم ىَماالا اوخِكناَو » : (ىلاعتو هناحبس) هلوقل 0 ءاسنلا جورف نم

 هلنضق نمم ةللا مهن ءارق اونوَي نإ مكناَمإَو مُكداَبع نيم نيجلاصلاَو
 مث نينسلا نم ةدُم ارباص ريقفلا اذه ثكمف : لاق ؛ (") 4 ميلع عساو ةللاو

 )١( حرشلا ةروس : ٦١ .
 )٢( رونلا ةروس : ٣٢ .
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 ىلإ رظناو كدلب نم جرخا اذه اي :هل لاقف مانملاو ةظقيلا نيب فتاه هءاج
 اهلجر يف ةمالع اهبو ءاسنلا نم كسفن بحت ام ىلع دجت كنإف نادلبلا
 هتيؤر ظفحو همون نم لجرلا ضهنف ميهبألا اهعبصأ ةعوطقم ىنميلا
 اهيف ماقأو ‘برعلا ردنب لصو ىتح هقيرط يفو نادلبلا يف رظني ىشمو
 يراوجلا عيب دنع قوسلا ىلإ ىشمو ‘هدي دك نم لكايو هسفن ىلع مدخي
 دصقف نمتلا نم سخبب اهيلع يدانيو لالدلا دي يف ةأرملا ىأرف ديبعلاو
 هباوج درو لجرلا هيلع ملسف ةأرملا بحاص ىلإ لصو ىتح لالدلا ولتي
 لاقف ؟نمث اهل عفتري مل ةأرملا هذه ةصق فيك :ةأرملا بحاصل لجرلا لاقو
 .انمث اهل تعفرل الام يدي يف نأ ولو :ريقفلا لاقف .ةليلع اهنإ :هل

 اهلبقاف ينم ةبه كل يه :لاق .معن :لاق ؟اهديرتأ :اهبحاص لاقف
 اهذخاف .كبنذ رفغي كبر ىسعو كاطع تلبق :ريقفلا لاق اهيف نسحأو
 اهرمأ فرعي ىتح اهلاح نع اهلأسف ‘هتبحص يف يه و هتميخ ىلإ ىشمو
 فرعأ ىتح دب ال :اهل لاقف .لاؤسلا يف ةدناف ال :هل تلاقف اهنربتسيل

 اذه يف ءاربتسالاب زوجت ال ةيبرعلا نأل برعلا نم ينوكت نأ يفوخ بسنلا
 :اهل لاقف ؟برعلا لنابق نم نم تنأو :هل تلاقف .كبلق يف ام يل يفشكاو
 ؟ردنبلا اذه ىلإ كب ىتأ امو :هل تلاقف .لاله لآ نم انأ

 عبصالا ةعوطقم كنأو برعلا نم كنأب مانملا يف كتيأر :لاق
 اذه ىلع تنجو هللا ضرأ نم ةحلاصلا ةأرملا بلطا لوقي افتاه تعمسف

 ينيب دهع ىلع نكلو يبسنو يبسحب كربخاس ينإ :هل تلاقف ،نايبلا
 هتربخأو اهدهاعف .كيلإ ينم ةروشمب الإ قلخلا نم ادحأ هب ربخت ال كنيبو
 اهمع نباب اهجوز اهوبأ نأو ريمح كولم داس يذلا مظعألا كلملا ةنبا اهنأ

 يجوز تامف :تلاق ربلا يف ايلاو اهجوز ماقأو رحبلا اهب عطقو اهذخاف
 ىلإ عوجرلا تدراو ( تلسغ و ارشعو رهشأ ةعبرأ ةدعلا يف تذخأو

 . اهتدع تضقنا : ي ) ( ١
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 بكرملا انب باغف ةميظع حير انيلإ تءاجو ،كلفلا يف تبكرف 0 يبأ نطو

 ينتقاسو يعبصأ عطقف ينلكايل توحلا ءاجو ةبشخ تضبقف رسكناو امايأ
 ينوذخأو ةادبلا يلإ لبقأو كالهلا نم يبر ينملسف ربلا ىلإ رحبلا جاومأ

 يق ينوبرضو ماعطلا يلع اورصقو مهنع تعنتماف يب اولعفي نأ اودارأو
 ليلق ءيشب ينوعابو امد اليوط انمز بحنأ تمقف اشحوم ابرض يعالضأ
 يف دحأ بغر امف ةليلع انأو ردنبلا اذه يف ينعيبيل لجرلا اذه يناتأو

 .يتصق هذهف ءارشلل

 ءاش نإ كلهأ ىلإ كغلبأ انأف يلوقل يعمسا نكلو ‘كب معنو :لاقف
 الو كيلع ةروع ةأرما انأو ينوعفني الو نوديعب يلهأ نإ :هل تلاقف .هللا

 ىلإ الصو ىتح ابحاصتف يضاقلا ىلإ انب دصقاف يب جوزتت نأ كل دب
 حصو اهيلع لخدو اهب هجوزف يضاقلا اهجوزي نأ هترمأو يضاقلا

 اهلعبل ةمداخ اهسفن نم تمسو امهموي نم ةكربلا اهيلإ تلبقأو اهمسج
 ترثكو دالوألا هل تلسنو .اهيلاومل يراوجلا عضخت امك سانلل تعضخو

 ىلع برضي لعجو هلام ىوقتو ءارشلاو عيبلا يف لجرلا لخدو 0قازرألا

 ةماركلاو ةمشحلا مهل لعجيو شاهيف نولزني اتويب راجتلل لعجو ،بكارملا
 نم موقو .ريمح لآ نم موق ردنبلا ىلإ لبقأ ىتح هريغ ىدل هنودجي ال ام
 نم مهنأ هبلق يف نظو مهمركو هتويب ىلإ مهذخاف نيرفاسم لاله لآ
 يف اونظ كلذك مهو مهسابل فرعو مهتغلو مهمالك عمس امل هتليبق فارطأ

 تربخأف مهسابلو مهمالكو ريمح موق تأر امل ةأرملا كلذكو ؤمهبولق

 هباحصأ لاؤس ىلإ لجرلا دمعف اهباحصأ نم موقلا ءالؤه نأ اهجوز

 موق امأو ،اوفراعتف مهربخأف هسفنب مه هولأسو مهبسنو مهبسحب هوربخأف
 :هل تلاقف اهل ركذو هتجوز ىلإ ءاجو هوربخأف مهبسن نع مهلأسف ريمح
 . كل تنذأ دقف ةصقلاب تنأ مهربخأو مهءاقل ديرأ
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 ةنبا يتأرما هذهف رمأ نع سانلا اهيأ مكربخاس :لجرلا مهل لاقف
 مهتربخاف اهلاح نع اهولأسو اهوحفاصو اهيلإ اوعاجف ريمح كولم ديس
 اهتظفح انأو مكمع ةنبا هذه :اهجوز مهل لاقف .اهرخآ ىلإ ةصقلا لوأب

 تنأ :هل اولاقف .اهجاوز نم سيل انأو مكيدياب اهقالط تلعج دق نآلاو

 .انتبحص يف مكديرن نحنو كبر ركشاف كتجوز هللا اهلعجو انتروع ترتس
 انل انطو اهانلعجو ةدلبلا هذه يف انلمش هللا عمج دق :لجرلا مهل لاقف

 لاقف هباحصأ ربخأ لكو مهنطاوم ىلإ موقلا عجرف .نيحماسلا نم اونوكف
 ،نادلبلا يف ابيرغ انمع نبا نوكي نأ انسفنأ ىلع ىضرن ال لاله لآ
 هراوج يف اونوكي وأ مهنطاوم ىلإ هولمحيل امإ لجر فلأ مهنم ضهنف

 هتويب ىلإ مهذخأو مهحفاصو مهيلإ لبقأف اهنع اولأسو هدلب ىلإ اولصوف
 .هيلإ لجرلا لوصوب اعدو مهلوصوب ناطلسلا عمسف

 انربخأ مهدنع ام يردت امو لجر فلأ كدنع لصو دق :كلملا لاقف

 ىلإ يننولمحي مهدارم يدنع اولصو يمع ونب ءالؤه :لاقف .مهنع

 دلبلا يف مهديرن نحن :كلملا لاقف يراوجب اونوكي نأ امإو ؤمهنطاوم
 مهمع نبا كلذكو عفانملا كلملا مهل لعجو مهماقأف .ضنارفلا مهل لعجنو

 مهوربخأو مهباحصأ مهيلإ لصو امل ريمح كولم امأو .كلملاك مهاطعأ

 اوءاجو ىلاعت هللا الإ هدع يصحي ال ام بكارملا ىلع اولمح دقف ةأرملاب

 كلملا ملعق بكارملا يف يتلا لئاسرلاو بيتاكملا اهوطعاف ةأرملا دلب ىلإ

 لست نم مهمأ نأل هدالوأل هوطجف هلبقي ملف اهجوزل كلملا علخف كلذب
 الو لوح الو داسفلا نع مهكلم هللا ملسو دابعلاو دالبلا دالوألا كلمف كولملا

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم ىلع ةالصلاو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق
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 : نوعبرألاركذلا

 كلملا يف مهنادتباو مهتوادعو مهئانبأو كولملا يف

 هنطو يف قفوملاو ،مهيلع يرجي امو
 هناطوأ ريغ يف وأ

 هيدل كلم نع اهيف ركذف ةدومحم ةصق تعمس : ءاربغلا وذ لاق

 كلملاب ىصوأ هتافو ترضح املف اليوط انمز هلدع و هكلم يف ثكمف نادلو

 راشأف هيخأل كلملاب هيبأ ةافو دعب يناثلا ضري ملف هدالوأ دحأل هدعب نم

 امهنيب اوحلصي نأ ىلع مهرظن لآف .باوجلاب كيلإ عجرن :هل اولاقف اياعرلا

 ىلإ اوعجرف هيلع نحنف انلوقل لثتمي يذلاو ةيوسلاب هنولعجيو كلملا يف
 نأ هوخأ هلأسو اولخد اولصو املف هوخأو مه كلملا ىلإ اودصقو مهبحاص

 .امهنيب كلملا مسقي
 ال كلملا كلذكو دحاو لجرل ةجوزلا نأ ملعا :هيخأل كلملا لاقف

 هذخآ ملو يبأ كلُملاب يناصوأ دق انأو ،رمألا اذه قيلي الو نينثال عم نوكي

 هيهنو هرمأ يف هبرقف دلو هل سيلو ،خأ نبا هيدل كلم نع تعمس دقو كنم
 كلمو نصحلا هيلع اوذخأو لتقف كلملا ىلع ةوشر ذخأف هنصح يف هلثمك

 هيخأ نبا ةيبرتل دمعف كلملا خأ تامو دلو خالل دلوو هجوزف خأ هدنع رخآ

 مث كلملا لتقي نأ دارأو هتنباب هجوز مث ةأرما كلملا هجوزف ملحلا غلب ىتح
 هب حرفو دلو هدنع رخآ كلمو .هيلع هللا هرفظي ملو هؤادعأ هل سمتلا

 هيبأ ىلع نصحلا ذخاف هيبأ لثم طسبلاو ضبقلاو يهنلاو رمألا هل لعجو
 كلملا دلو تام ىتح نصحلاب طاحأو هشيجب دلاولا ءاجف هكلم نع هدرطو
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 مكل اهتركذ يتلا رومألا هذه نمو ،هدلو توم دعب دلاولا هذخأف هنصح يف

 نأ نهيلع نمؤي الف ءاسنلا امأو ؤلتقلا ىلإ هبحاص بولطم كلملا يف

 ركفي مل نمو نهيلع ابيرق ناك وأ ايبنجأ ناك نإ ركذ هيف لجر ىلع نلخدي
 .اندنع ام اذهف انلوق مكبجعأ نإف ةقرفلا امكيلع فاخن :موقلا لاقف .مدن دقف

 يبأ مكرمأ امك ةعاطلا يف اونوكت نأ امأ مكمالك قيلي ال :كلملا لاقف

 نمل كلملا انلعج دقو كيخأ ةعاط يف نحن :اولاقف .ينامصخ مكنأ امأو

 اكلم يب متيضر :مهل لاقو كلملا خأ ضهنف . انفلاخ نمل ال انيلإ عضخ
 لمح هيلع تقفر دق انأو ينعطق يخأ اذه :مهل لاق ؤمعن :اولاقف ؟مكيلع

 :هل اولاقف .هيف ناك ام عيمج نم هتجرخأو (ا)زياوعلا ءاضقو حالسلا
 هملكي ال هوخأ يقبو كلملا ىلع ىلوتساف .كتعاط يف نحنو كلوق انعمس

 سانلا ىلص امدعب دجسملا يف سلجو رمألا هيلع لاهف هسفنب ديرف ادحأ

 مونلل اوحار سانلاو كفوقو فيك :هل لاقف هيلإ لبقأو لجر هآرف ةعامجلا
 كلم يف فقاو تنأو :هل لاقف .ىفاجملا كلملا نبا انأ :هل لاقف ؟مهتويب يف

 دالوأ نإف .رايدلا هذه نم لحراف هنكامأ يف هللا كلذخأ ام كافك امأ كيخأ

 تيأر امهمف داز الب لحراو يلوقل عمساف اوماقتسا اولزن امهم كولملا
 يف كسفن ىلع فخت الو كيلإ انطو اهلعجاف اهيف قزرلا كيلع عستاو اناكم

 يق ةملظلا هودجو لجر نع انل يكح دقو ميلع ظيفح هللا نإف ،قيرطلا

 هوتفكف هلمج نم هولزنأو هيلع حامرلا تفلاختف هلتق اودارأو قيرطلا
 نيعبس مكؤادعأ لتقيل هومتلتق نإ :مهدحأ لاقف ،هولتقا مصخ اذه :اولاقف

 نإ مهل ليق مث اتوفكم هبلص يف هولحف :لاق .مكباحصأ نم هلثم الجر
 هوبرضو مصخ اذه اولاقف الجر اورظن نورخآو .مكل قيدص وه لجرلا

 )١( ةجاحلا يهو ةزاع عمج .

١٤٩ 



 هنأ مهنم لجر هفرع مث فويسلاب هوبرضيل هب اوطاحأو قفت تابرض عبرأ
 مزحلاب كيلع و كل هتركذ اميف رظناف ةدشلا دعب مهنم هللا هملسف مهل قيدص

 .رومألا عيمج يف

 قرو نم لكأي نادلبلا نم جرخو لجرلا لوقل كلملا نبا لثتما مث
 كلم عطق املف هيخأ كلم يف ماعطب هيلع راشأ دحأ الو رامثلا نمو راجشألا

 اهيأ دصاق نيأ :دلبلا لهأ هلأس مهنادلب لخدو هريغ اياعرب أدبو هيخأ

 ىلوو ماعطلا هوطعاف سشيورد ،ليبسلا نباو بيرغ انأ :مهل لاقف لجرلا

 .ىرخأ دلب ىلإ مهنع

 شيورد لجر انأ :مهل لاقف هولأس سانلا لزانم ىلإ لصو املف

 دلبلا لصو ىتح مهنع ىشمو دربلا نع ةوسك هيلإ اودهأو ماعطلا هومعطأف

 نبا انأ :مهل لاقف ؟كدصق نيأ :هل اولاقو هومركو هوّيحو هوقتلاف ىرخألا

 ىرخالا دلبلا لصو مث مهنع ىلوو اهيلع بكريل ةرامح هوطعاف .ليبسلا

 هدنع نم ةرامحلا اوذخأو هوحفاصو نيعرسم هيلإ اهباحصأ ضهنف
 .ليبسلا نبا انأ :مهباجأف هلاح نع هولأسو ةرامحلا اومعطأو هومركو
 اهايإ ينوطعأ :مهل لاقف ؟اهباحصأ نم ةرامحلا هذه تذخأ مكب :هل اولاقف

 كل اندنع نم هذهف ليبسلا نبا اي :هل اولاق ريسملا دارأ املف ىلاعت هلل ةبرق

 راسو ةرامحلا مهل كرتو ةقانلا ذخأف ،ةالفلا يف ةرامحلا نم كل فأرأ ةقان

 هومركو هومظعو اهناكس هيلإ ضهنف ىرخألا دلب لصو ىتح مهنع
 مهربخأف ةقانلا نع هولأسو ليبسلا نبا هنأ مهربخأف هرمأ نع هولأسو

 نإ فاخنو رعاش ليبسلا نبا :مهسفنأ يف اولاقف هيلإ اهباحصأ ةيدهب
 اهريمأ هل بهو ريسملا دارأ املف ،سانلا ىلإ انب (الرعشل اليلق هانيطعأ

 )١( ارعش انيف لاق : يأ .

٥٠ ١ 



 دلبلا الصو ىتح مداخلاو وه حويسلا اعطقف امهعداوو اسرفو امداخ

 دلبلا كلت يف ليلد هنأل اهريمأ ىلإ مداخلا دصقو شماقملا يف الزنف ىرخألا

 دارأ املف ءامهمركو نصحلا ىلإ امهلقنو ريمألا ءاجف هالومب هربخأف

 دلبلا ىلإ اوشمو ديبع ةثالثو ليخ سوؤر ةثالث هيلإ ىدهأ ريسملا
 ماعطلاو دناوملا مهيلإ قاسف اهناطلس مهيلع رم اهيف اولزن املف ىرخألا

 راشأو ةصقلاب مدخلا هربخأف لجرلا لاح نع مهلأسو نصحلا ىلإ مهاعدو
 نع ىباف هليخو همدخو هتنؤم هيفكي نأو هراد يف سولجلاب هيلع
 .فوقولا

 فاخأو ةادبلا نم ريثك فوخ اهب هذه مكقيرط :ناطلسلا لاقف

 نامأ يف نحنو :ليبسلا نبا لاقف .ريبكلا ناطلسلا راد اوغلبت ال نأ مكيلع

 نم هاطعأو ليخ سوؤر ةعبسو ديبع سوؤر ةتس هل بهوف ‘هظفحو هللا

 يفايفلا نوعطقي ليخلا اوبكرو ناطلسلا اوعداوو ةتسل هيفكي ام مهاردلا

 اوأر رشاعلا مويلا يفو مايأ ةعست مهيلع تضم ىتح راهنلاو ليللاب رافقلاو

 نم ةنامعبراب مه اذإف مهيلع ةلبقم يهو ءامسلا ىلإ ةربغ مهمدقم يف
 ناسرفلا نولتقيو قيرطلا نوعطقي نيذلا مهو ،لبإلا ىلع نيبكار ةادبلا
 ءمالسلا هيلع اودر امف مهملكي موقلا ىلع لبقأو ماتلا رذحلاب هديبع رماف

 نأ هللا ىبأي : مهل لاقف .كسفنب كملسنو قيقرلاو ليخلا كرتا :هل اولاقف
 متنأ مكنكلو راعلاو رانلا نم انسفنأ ىلع فاخن انإو لاتقلا نود اهوذخأت

 يف كنيبو اننيب ةدايز ال :هل اولاقف انقيرط يف ريسنو انليبس اوكرتا
 لاق ،انيف عناص تنأ اذامو :هل اولاقف انم مكرذح اوذخ :مهل لاقف .مالكلا

 ؟انموق ةرثك رظنت امو :هل اولاقف ةيربلا هذه يف مكسوؤر حرطأ :مهل
 الف مكيلع يبر ينرصن نإو ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةنف نم مك :مهل لاقف

١٥١



 نحن :هل اولاقف ‘هدعب نم مكرصني يذلا اذ نمف مكلذخي نإو مكل بلاغ

 مهنيب حصف ‘نيطايشلل اموجر موجن نحنو :مهل لاقف ،نيطايشلاك يوهن

 برضلا ةادبلا يف حصو حاطبلا يف تقرفتف لبإلا ىلع ليخلا تلمحو لاتقلا
 يف نوحيصيو نيلوتقم نيبراه نيربدم اولوف حامرلاب نعطلاو فويسلاب
 دلب ىلإ نيدصاق ةكرعملا نع ىلوو همدخو ليبسلا نبا هللا ملسف مهناقرف

 دحأب اوفرعت الو لناس مهلأس امو ناطلسلا راد يف اولصوف ناطلسلا

 نوحيري اهيف اوماقأو قوسلا نم شيعلاو ماعطلا مهدنع نم اورسنف

 .مهليخو مهسوفن

 نوديزي وأ فلأ ةئام ردقب اميظع اشيج اوعمجف :ةادبلا ىلإ انعجر
 مهل مهبأد نم مهو مهباحصأ اولتق ناطلسلا باحصأ نأ مهسوفن يف اونظو

 ىلإ ةادبلا بتكف لوح لك يف ةيابجلا هدنع نم نوذخأي ناطلسلا ىلع ةوق
 ةعجارم الب كراد نم لحراف كباحصأو تنأ كتمالس ديرت تنك نإ ناطلسلا

 ىلإ فيرعتلا لصوف رذح دشأ يف انم اونوكف مكعم نحنو كيلإ انم

 ةمالسل ليحرلا ىلإ مهرظن لآف رمألا يف مهرظانف هدلب لهأ عمجو ناطلسلا
 لبقأ دلبلا لهأ مالك ليبسلا نبا عمس املف ،مهرادو مهلاومأ باهذو مهسوفن

 مهسوفن نع نودهاجي ال كموقب سنب كلملا اهيأ اي :هل لاقو كلملا ىلإ

 هدالوأو هلهأو هتيب ىلع لتاقي نمم اداهج مظعأ كانه لهو مهلاومأو
 نبا مهل لاقف ،لاتقلا قيطن ال :اولاقف ؟نولوقت ام :مهل كلملا لاقف ؟هلامو

 مكدلب يف اونوكت نأو موقلا ءالؤه رش مكيفكي يذلا يف نولوقت ام :ليبسلا

 انسوفن بتكن هل مدخ نحن :هباحصأو ريمألا لاقف ؟نيمنان نينمآ نيملاس

 ()دورابلا حيتافم ينطعأو مهرش مكيفكأ انأ :مهل لاقف ‘هل انلاومأو

 )١( توريبلا : لصألا يف .

٢ ٥ ١ 



 طاحأف ليللاب ةادبلا ىلإ اودصقو مدخلا ءاودلا لمحو حيتافملا هاطعاف

 ءاودلا نم لمح ام هعم لك موقلا ةطاحإ يف مدخلا لعجو ديعب نم موقلاب

 ةعاس يف ءاودلا اووكي نأ مهرمأو هنم اليلق الإ هونفدو ةريفح هل اورفحو

 مدخلا مث وه ءاودلا قرحأ نم لوأف ديدحلاب ةادبلا اودلجي نأو ةدحاو

 نولتقي ةادبلا ضهنف ناخدلا نم تملظأو اهيلع امو ضرألا تجتراف

 هولتق دحأ مهيلإ لبقأ امهم مدخلاو ليخلاو مهيف صقرت شوبلاو مهضعب
 .ليلق الإ مهنم علط امو مهلبإو ةادبلا كلهف

 تاحيصلاو قعاوصلاو ةميظعلا ةلزلزلا اوعمس امل دلبلا لهأ امأو

 ليبسلا نبا مهيلإ لصو ىتح مهسوفن ىلع اوفاخو مهصنارف تجترا دقف
 دهعلاب ءافولا ديرأو مهيلع هللا ىضق ام اورظنا اوريس :مهل لاقف همدخو
 اوبهأتو مكلويخ ىلع اوجرسا :مهل لاقف ،انالومو انديس تنأ :هل اولاقف

 ةادبلا نم دارشلاف مهلك دلبلا لهأ هبحاصف مهناقرف ىلإ ةادبلا اوقحلتل

 لصو املكف حاورلاب مهيلإ لصي اذهو راهنلاب نادلبلا لهأ سانلا نوملعي

 هل اوناكتساو ةادبلا ناقرف ىلإ لصو ىتح هوبحاصو هل اوعاطتسا دلب ىلإ

 هل تنادو دلبلا ىلإ عجرو هوعباتف رحبلا لحاس ىلإ رايدلا كلت عيمج عطقو

 اهرب ننادملا عيمج هل تعضخف هناينب دييشتو هكلم يف ماقتساف قلخلا

 ةكلمم نع لاؤسلاو ثحبلا يف لزي ملو راصمألا كلت برقب يذلا اهرحبو

 هوفرعي ال سانلاو هيخأ تومب عمس ىتح هتدارإ نوفرعي ال سانلاو هيخأ

 اذك ضراب لمتشت نم ةفاك ىلإ ينالفلا نالف نب نالف كلملا نم مهل بتكف
 انرابخأ ةفاك هناسلبو انمداخ مكلصاوو انيخأ ةافوب انعمس دعب امأ اذكو

 قيرطلاب ليلد وهو هيلإ يدهأ نم لوأ وه يذلا همداخ ىلع رمأف .مالسلاو
 ام ذخو فيرعتلا مهطعأو اذكو اذك ضرأ ىلإ دصقا :هل لاقو رابخألاو

٥٢ ١



 يف فق تنأو باوجلا مهنم بولطملاو قيرطلا ةبحصل سانلا نم ديرت
 :هل اولاقف اهريمأ نع لأس لصو املف ضرألا كلت ىلإ مداخلا دصقف مهدلب

 اولاقف ،مكل افيرعت يالوم يناطعأ :لاقف ‘تنأ كتجاح امف تام اهكلم نإ

 ءاوكبو بوتكملا مهاطعاف سانلا نيب ىروش نامزلا اذه يف رمألا نإ :هل

 هيلإ اوموأو مهيلع هفيس رجف .باوج هل حص الف ؟ مكيكبي امو :مهل لاقف
 كلام هنإ متنأ نوفرعت امأ :مهل لاق ؟نآلا كالوم نيأو :هل اولاقف ،فوقولاب

 .؟راطقألاو راصمألا

 مداخلا مهعمس املف ‘هيف ةءاسإلا انم تحص دقو هفرعن ال :اولاقف

 .هيلجرب مهبرضي لعجف اومانف مهيلع لمحو هباحصأو وه هفيس بذج

 .مكدنع نم بلطي باوجلاب الإ ينرمأ ام :لاق ،انيف كرمأ ام لعفا :هل اولاقف
 اذك هل انم حصو اذكو اذك هرمأ نم ناك دقو هرمأ فرعن ال :هل اولاقف

 هباحصأ هوضبقف مهلتقب رمأو مهيلع بضغ مداخلا مهعمس املف ،اذكو

 ىلإ اهلوأ نم هتصق مهيلع صقت نأ كدارأو مهيلإ كالوم لسرأ :هل اولاقو

 هيلإ هسفنب وه ةيدهبو مهيلإ هالوم لوصوب مهثدحي مداخلا لعجف .اهرخآ

 نحنو نصحلا يف تنأ نك :هل اولاقف .مهنامز يف ىرج ام مهيلع صقو
 قيرطلل ةلدأ مهاطعأو مداخلا فقوف كباحصأ نم اليلد ديرنو هعم دصقن

 ليلدلا هيلإ اولسرأو كلملا نطوم برق اولصو ىتح مهرباكأ ىشمو

 يف اونوكي نأو مهيلإ عجرا :هل لاقف .مهلوصوب كلملا ربخأف مهلوصوب
 يف ةعمجلا ةالصل جورخلاب يداني نأ هيدانم رمأو ءاحطبلا عم ءارحصلا

 :ليلدلل لاق ةعمجلا ةالص تقو رضح املف ‘سانلا عيمج جرخف ءارحصلا

 مهدحأ مدقتف ةبطخلاو ةالصلا ىلإ مهدحأ مدقتي نأ نيلصاولا كباحصأل لق

 اذك ضرأ نم هلصأ يذلا ينالفلا نالف نب نالف كلملل ءازعلا رشنو بطخو

ا ٥٤



 اوداق مهتالص اوضق املف .هنطومو هبسن سانلا اوفرع ذننيحف ؛اذكو

 مهومظعو مهبرقف .نصحلا ىلإ هوبحاصو مهنع افعو هيلإ مهسوفن

 بر حالصإو هتدالو عم هتداعس ةوق نم كلملا غلبف هتكلمم لهأو هباحصأ

 . مالسلاو هسفن تيب ىلإ رظني هزع تيب

٥ ١



 : نوعبرألاو يداحلا ركذلا
 برض يفو .مهتصق يفو ءالكولاو ءانمألا ةفرعم يف

 نيجوزلا نيب ةقفاوملل باسحلا نم
 نيمصخلاو نيلجرلاو

 : ءالكولاو ءانمألا ةفص

 :لاق ؟ءالكولاو ءانمألا ةفص نع يبحاص تلأس :ءاربغلا وذ لاق

 اهل مهبتارمو مهلزانمف ءانمألاو ءالكولا نم هتركذ يذلا يف باوجلا امأ

 ال داهزلاو دابعلاو ءاملعلا نأل اهيناعم نم اضعب كل نّيباسو هجوأ

 ملع نمم مهيلع دهشي امك مهسفنأ ىلع نودهشيو .ةلاكولل مهلك نوحلصي

 بايغلاو ماتيألاو فوقوملا ةلاكول حلصي نم سانلا نم ريثكو ،مهبتارمب

 ةدايزلا مهتبحمو مهداهتجا نم نكلو اهوذخأ مهعروو مهدهز نم سيل
 نم اهوذخأي نأ ةفاخم مهسوفن اوبساحو مهايندل احالصإو مهلاومأل

 نم ةحيصنلا يف نولثتمي قسفلاو ملظلا لهأ نم اريثك انيأر انأل ؛مهيدايأ

 اوأر اذإ رمألا اوضوفي مل ملعلا لهأو عرولا لهأ نم اريثكو ،عرولا لهأ

 .هنامز لهاب ربخأ لكو مهدالوأو مهئاسنو مهلاومأ حالص يف عرولا لهأ

 مهسوفن ةمالسل ابلط لوخدلا نع اوعنتما سانلا نم يناثلا هجولاو

 تالاكولا لخادم نم ءيش ىلع فلكم مهفلك ول هنأل مهبر نيبو مهنيب اميف

 يغبنيف مهتانامأ اوتاخف مهاردلاب اوعمطو مهيديأ ىلع تعاضل تانامألاو

 .ءالؤه لثم فلكي ال نأ فراعلل

 مهنيد حالصل مهتلاكو يف اودهتجا سانلا نم ثلاثلا هجولاو

١٥٠٦ 



 مهنمف ‘ىبقعلا يف ةبقاعلاو ايندلا نم ةمالسلا مهالوم نولأسيو مهايندو
 هالوم ىلإ عجر هبتنا املف هعباتو نيعللا هب طاحأ نم مهنمو املاس تام

 انل يكح دقو .عوجرلا ىلإ برقأ مهنأل ؛اولز نإ ءالؤه لثم ىلع لجعيالف

 فراعلا هيلع ينتيو تانامألا ظفحب روهشم نيملسملا نم لجر نع

 نأ ديري نيملسملا نم لجر هيلإ لبقاف هتنامأب يدابلاو رضاحلاو اهمولعب

 بحاصل ضبقملا لاقف هدنع نم اهذخأف صوصفلا نم ًانيش هنماي

 ؟صوصفلا هضبقأ ىتح دحأل اهب يصوتأ توم كيلع ثدح نإو صوصفلا

 ادصاق نمؤملا ىشمو .اهنع كلأس نإ نالف يدلو اهضبق :هل لاق

 كيصوأ :هدلول لاقو توملا ضرم هب لزنف نونسلا هيلع تضمو هتيب ىلإ
 كانه اه رظنا هتملعو يفخ ناكم يف هتلعج اباتك يدل نأب دلولا اهيأ

 لهأ نم دحأ اهذخأي نأ وأ ةقرسلا نم هيلع تفخو ىرت امك اهعضوم

 تامق كايند يف كينغي امم يدي طخب يف تبتك ينإو ،هيلع ردقأ الو روجلا

 كاصوأ له :هل لاق مث هيبأب نم هازع و دلولا عم نيمألا ءاجو اهضرم يف

 ىرشو نيمألا ىشمف ،انيش ركذي هتعمس ام :هل لاق .يلبق نم ءيشب كوبأ

 يلعل هبلق يف ركذتو عيمجلا ميلست نع زجع و ريثكلا نمنلاب هدلب نم لام
 كلملا ىلع اهعابو اهذخأف يتلخ هب دسأو يدنع يتلا صوصفلا عيبأ

 هاصوأ يذلا باتكلا كلاهلا ذلو ركذتو ناطلسلا تامو ةدملا هيلع تلاطو

 اصوصق نالف نيمألا تنمأ ينأ :هدي طخب اخيرات هيف دجوو هذخأف هوبأ هب
 هلأسو نيمألا كلاهلا ذلو دصقف اذكو اذك ةنس نم اذك رهش نم اذك موي يف

 ىشمو صوصفلا دحجو نيمألا ركنأف هيلإ هدلاو اهعفر يتلا صوصفلا نع
 همزلاف مكاحلا مامأ اهدحجف اهيف نيمألا مزلأو مكاحلا ىلإ كلاهلا دلو

 نيمألاب ترهظ نيميلا دعبو ءاصوصقف هدنع عفر ال نأ هللاب فلحف نيميلا
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 مدنق هبر نم ةبوقع ءالبلا اذه نأ هبلق يف فرعو ةدملا هيلع تلاطو ةلع

 مهاطعأو صوصفلا نع مهلأسو ناطلسلا ءاثرو ىلإ دصقو هبنذ ىلع
 نع دلولا ىبأف ‘كيبأ ةنامأ هذه :هل لاقو كلاهلا دلو ىلإ عجرو اهنمث

 ذخاب مكاحلا هرمأو كلاهلا دلوو مكاحلا رضح مث ةعاسلا كلت يف اهضبق

 نم هعقري نأ هالوم نيمألا لاسف ©کصوصفلا ذخاف نيمألا دنع نم هقح
 .اهاوه هسفن كلمي ال نأ ةفاخم ايندلا

 نولسرملاو ءايبنألا الإ ءاسنلا عم لاجرلل ةنامأ ال عبارلا هجولاو

 ليللا يف هللا نوحبسي اوناك مهو ءاسنلا ببسب دابعلاو ءاملعلا كله دقو

 نوجريو هتيشخ نم نوكبيو هتفرعم قح هللا نوفرعي مهو .راهنلاو

 نمف هتنوعمب الإ هتعاط ىلع ةوق الو هتيصعم نع لوح ال نكلو .هتمحر
 هنإف ،اجن هنأك ىأرو ءاسنلا ببسب ءالبلا هب لزن نمو اجن هللا همصع

 .هب ةلزان ةبيصم تقو يف ناك وأ دحا نم فئاخ وأ عوج وأ مقس هب نكمي

 هيلإ تلبقأو ،بيقر هيلع سيلو مسجلا حيحص وهو ةولخ يف ناك اذإ امأو

 هبر ركذ ولو اهقرافي ال هبلق نأ كش الف للحلاو يلحلا اهيلع ةباش ةأرما

 نع ؛هللا همحر ،ديعس وبأ لنسو ‘هبلق ىلع ناطيشلا لاجأل رانلاو ةنجلاو

 لاق ؟نيمألا ةقثلا لجرلا ةبحص يف رفاست نأ اهل زوجي له ةيقتلا ةأرملا
 امهل نوكي ناطيشلا نأل ؛يبنجألا عم رفاست نأ ةأرملل زوجي ال :ديعس وبأ
 .امهنيب عمجي ىتح اذهو اذه بلق كرحي اثلاث

 هتخاب خالاو هتنباب رجقي دلاولا نع انعمس دقو :ءاربغلا وذ لاق
 هتالاخبو هتدجب دلولا دلوو ،همأب دلولاو هتمعب ()وانبلاو هتبيبرب جوزلاو
 اهتوخإو اهمأ نع هتجوز عنمي نأ لجرلل يغبنيف هتالومب مداخلاو هتامعو

 )١( بألا ةجوز ىنعمب انه ةمعلاو 0 ةأرملا ةرض نبا .
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 نم اريثك انيأر انأل شةقتسقلل اهب دوقيو اهيلع نلكاي نهنم افوخ اهتادجو
 نقحسي ىتح ءاسنلا نعمجي نأ وأ نهيلع نلكأيو نهتانبب نرختفي ءاسنلا

 اهلاوخأو اهتمومعو اهتوخإو اهدالوأو اهنابآ نع اهنعنمي كلذكو نهضعب

 وأ اهب اولعفي نأ ةفاخم هبراقأو هتاهمأو هناوخإو هئابآ نعو اهناريجو

 عنمي الو نونفلا هذه يف عاو بلق هل دحأ لك سيل نأل اهيلع اولكأتي
 ءاسنلاو لاجرلا نم ماحرألا نم مهانركذ ام لكف هتيبو هلهأ نع لخادلا

 نونف نوفرعي الو الودعو ةاقث اونوكي نأ الإ مهبرق نع فوقولا ىلوأ

 .نظلا هب نسحي كلذك هتلزنم تناك نم لثمف ،لاجرلاو ءاسنلا

 يف ملاسلاو بلقلا ةديقع فعض نم ةيصعملا لعف نإ لئاق لاق نإو

 رثكأ يف سانلا نم آريثك نأل لاق ام لثمك ىرأ الف .هتديقع نسح نم اينالا
 مهيلع هللا باتف هللا ىلإ اوباتو ةرفك ةرجف مهو .ةفيعض مهتديقع مهنامز

 ءايبنألا دالوأ لثم امايقو ادجس نوتيبي ةنسح مهتديقع سانلا نم ريثكو
 ءيشب لوقلا مهيلع قحف ملعلا مهنع ذخؤي ةباحصلاو داهزلاو ءاملعلاو

 نم الو هتوق نم سيلف نتفلا نم دحأ ملس نإ وأ ،اوكلهف يصاعملا نم

 .هيلإ هللا لضفب لب هتريصب

 اهلهأ نم اهبطخو ةأرما جوزتي نأ دارأ لجر نع انل يكح دقو

 ةبغرلاب اهَءايلوأ تباجأف اهولاسف ،اهيلإ رمألا نإ اهؤايلوأ هل لاقو

 ةأرملاو لجرلا قشاعتف ةليحب مهيلع ردقي ملو ءايلوألا هيلع ثكنف ةدارإلاو

 امهرس افشكو ةولخلاو ةالفلا يف ءاقللا امهنيب حصو ةدملا مهيلع تلاطو

 نم لجرلا رجح يف ةنايشغ تحاطو اهسفن ةأرملا تلمح امف امهتدومو

 اهل رسكي نأ هب ريجتست يهو هرجح نم لجرلا اهردحف قوشلاو بحلا
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 لالحلا يف انداهتجا نحنو :اهل لاقف قارتحالا نم اهبلق اهل دربيو اهتوهش
 لالحلا باهذب ايندلا يف ماسجألا قرتحتق مارحلل ةعاس يف اندارم ال مئادلا

 .لجخلا اهبو تشمو هنع تضهنف

 نكسو ةأرماب لجرلا جوزتو ةأرملا تتام ىتح مايألا اهب تلاط امف
 اوكله نيذلا نع رثألا يف ئراقلا عمس ىتح اثانإو اروكذ دالوأ هللا هقزرو

 لجرلل يغبني هباتك يف لاقو .مهيلإ ءاسنلا ةلخادم لبق نم فلسلا لهأ نم

 ةبراقم نم ءاسنلا ةبراقم هيلع دشأو دسألا رفني امك ةأرملا نع رفني نأ

 مظعأ اهارأ الو ماحدزالا يف ناعجشلا ةمداصم وأ ‘يعافألاو تايحلا

 .ءاسنلا ةبرق نم ةبيصم

 ىلع هنيعي هللا نإف ،هلوسرو هللا عاطأ نم امأ :لجرلا مهل لاقف

 لبق ةلز نم سخأ يف مه اوكله نيذلاو نتفلاو ءاسنلا نع هعنميو ةعاطلا

 حبصلا ىلإ مانو هتيب ىلإ لجرلا مهنع ىشمو ؛هللا ةيصعم اوعقاوي نأ
 تقو ىلإ ءاعدلاب هالوم ىلإ عرضت ملسو ىلص املف ةالصلا ىلإ ضهنو

 ىلإ ىشمو ماعطلا نم ءيشب حتفتساو هتيب ىلإ حارو ىلصف ىحضلا ةالص
 اهدارم ةنيزتم ةأرما هدنع تلصوو ةبشخلا عطق يف مهف ةبشخ ديري ةالفلا

 .اهلمح ردقب هنم تعمج ىتح قيقدلا بطحلا ذخأت تماقف ابطح عمجت

 ةبيط ةحنار اهل تناكو ضيضغ توصو فيطل مالكب اهيلإ لجرلا ملكتو

 يف ركفو ةأرملا ىلإ هرظنب لجرلا عرسأف هيلإ حيرلا اهبلجت ةالفلا يف

 مالكلاب اهفطالو ةثلاثو ةيناث رظنلا داعأ مث هفرط ضغو اليلق اهتروص

 ترضح ىتح امهنيب ناطيشلا لخدو اهعماجو امهسلجم يف اقناعتف

 ماقو اضوتو رهطتو هلعف ىلع لجرلا مدنف امهيلإ رظني يعارلاو امهتوهش
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 هللا هعفري نأو هللا ةيصعم ىلع هل ةقاط ال هنأ ىلاعت هللا اعدو ةالصلا ىلإ

 .ايندلا نم
 ةأرملا ةوخأ ىلإ اعرسم دصق امهآر امل يعارلا ىلإ انعجر

 امهوحن ةوخذلا اوشمف اذكو اذك عضومب مهتخأل لجرلا لعفب مهربخأو

 اهلعفو اهريخأت نع اهولأسو بطحلل ةلماح قيرطلا يف مهتخأ اودجوو
 ىلاعت هللا وعدي ةلبقلا لبقتسم هودجوف لجرلا ىلع اوبنثو مث اهلعفب ترقف
 ىلإ هولمحو هولتقف ةشحافلا لعافلا رجافلا سندلا بلكلا اولتقا اولاق

 رابخأ امأف ،نايبلا نع مهتخأو يعارلا (»اوبزهو اوعجرو هونفدو ةريفح
 نع هربخ باغف ربخ الو رثأ الو نايب هل اودجي ملف هلهأ هودقف لوتقملا
 ىلع اولاتحاف ةدملا مهيلع تلاطو ةلع نيلعافلاب ترهظ ىتح نويعلا
 (')ريباغملاب مهولدف رصبلا لهأ اولأسو ءاود مهعفن الف ةليح لكب مهسفنأ

 فرعي لجر مهراد ىلإ لصو ىتح : افعض آلإ مهداز الف 0 ةيودألاو زوردلا
 ىتح باصأو اهيف مهباجأف ةريثك ءايشأ نع سانلا هولأسف عرصلا ةميزع

 :مهل لاقف ،مهلك دلبلا لهأ اورضحأ :عراصلا مهل لاقف ىضرملا نع هولأس

 مهتلعب مكربخأس مكبجعيأ :عراصلا مهل لاق ،يلإ مه وتأف .ىضرملاب ينوتنا

 عقاو دق دباع ادهاز الجر اولتق ءالؤه :لاق معن :اولاقف ؟اهناودو

 هالوم ىلإ عرضتو هللا ىلإ بات هنكلو ينالفلا عضوملا يف مهتخأب ةشحافلا

 دلبلا منغ يعار ةشحافلاب مهربخأ ىضرملا ءالؤهو هايند نم هعفري نأ
 ةريفحلا كلت ىلإ اورظناف ةينالفلا ةريفحلاب هونفدو هولتقو هيلإ اوبثوف
 .هماظع نودجت مكنإف

 لاقف } نولعافلا رقأو } ماظعلا اورظنو ةريفحلا ىلإ اودصقف : لاق

 )١) اوفاخأو اودده : يأ .

 )!( نيلاجدلا معز بسحب 0 نجلا ءاضرإل نيعم ناكم يف دقوي يذلا روخبلا وهو : رابغم عمج .
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 ىلإ مهسوفن اوداقف :لاق إمهتلع نم نوأربي مهسوفن اوداق نإو : مهل

 هللا مهأربأف مهيبأ ةيد مهيلإ اوملسف ةيدلا دالوألا اوبلطو لوتقملا دالوأ

 تتبث ةأرملا امأو ،ةرخآلا نود ايندلا يف لوتقملاو لتاقلا رس هللا فشكو

 ملو اهيلإ هقاس ام عيمج هتطعأو اهجوز ىلع تمرحف انزلاب اهرارقإ ىلع
 اهورزع نكلو دحلا اهيلع ميقيل ارصم كلام لدع مامإ نامزلا كلذ يف نكي

 .اهؤايلوأ

 اهلحم ريغ يف ةنامألا نوعضي سانلا رثكأ سماخلا هجولاو

 انيه هنوبسحي اهجراخمو اهلخادمو اهزاجم ىلإ نورظني ال نوعاسلاو
 تانامألاو اياصولاو () فيقاوملاب يلتبا نمل رظناف ،ميظع هللا دنع وهو

 ءابرقلاو لهألا ىلع ررضلا لوزنب يلابي ال تاكارشلاو تايانبلا لثمو

 يغبنيف ملظلاب لاومألا باهذو نتف مهيلع دلوتتو ناريجلاو ءاكرسنلاو

 ريغب رومألا يف لخادلاو ملاس فقاولا نأل هبتشم لك نع فقي نأ لقاعلل

 . مدان ملع
 : ىكلفلا باسحلاب نيجوزلا نيب ةقفاوملا

 ام لأسو لاومألا نم هدي يف ام لق لجر ينثدح :ءاربغلا وذ لاق

 يلسو كمجن فرعاو ةيلحتلا باتك ىلإ رظنا هل ليقف لامعألا نم هل نسحأ

 ةيدجبألا فورح ملعت كنكلو كرضي امو كرسي ام هيف ىرت كنإف كسفن
 انثا موجنلا نذل ارثؤم بتكلا يف هارت ام ىلع اهددع طقسأو ريبكلا لمجلاب

 يقب ام جوربلا يطعتو رشع ينثا ىلع مسالا فورح طقستو اجرب رشع

 هامس يذلا وهو . هللا نم رجألا ءاغتبا ةنيعم ةهجل هفرص لعج ام وهو . فقو عمج )١(

 . " ةيراجلا ةقدصلا " : (ملسو هيلع هللا ىلص) لوسرلا
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 تفقرع نإف .رشع يناثلا وه توحلا اهرخآو لمحلا نم ءادتبالاو كدي يف

 مث رومألا عيمج نم ديرت ام ىلإ بسحاف اديج اطبض هتطبضو باسحلا

 مجن وأ ثانإلا نم وأ روكذلا نم ناك نإ هتبلط يذلا مجنو كمجن رظنا
 مسا هل عيش لكو ةباد ءارش تدرأ وأ ةراجتلا ةعلسوأ لاملا وأ نادلبلا

 فرعاو .دلبلا همأف لاملاو ةكم اهمأف نادلبلاو همأ مساو همسا بسحاف

 بولطملاو بلاطلل ديرت نم مجن وأ كمجن ىلع هيف سقو بولطملا مجن

 بارتلاو ،حيرلا نم ىوقأ رانلا نأ الإ ناقفتم حيرلاو رانلا نأ ملعاف

 .بلغ الإو ءاملل بذاجلا وه بارتلا همجن ناك نم نكلو ناقفتم ءاملاو

 لقثأ تباثلا جربلا نأل دسجم وأ تباث وأ بلقتم هنأ جربلا فرعاو

 قفتت اهنإف ةيرانلا جوربلا امأو ‘بلقتملا نم ىوقأ دسجملاو ‘دسجملا نم

 .اهلتم ةيحايرلاو ،اهلثم ةيبارتلاو ،هل ودع وهف هبحاصل امهنم لباقملا الإ

 ناك ىثنأ هجرب بولطملاو اركذ بلاطلا جربلا ناك نإو ‘كلتك ةيناملاو
 يرانلاف يبارتلاو يرانلاو ،هانركذ ام دضبف افلتخا نإو ،ةقفاوملل نسحأ

 يناملا نم ىوقأ يحايرلاو يحايرلا نم ىوقأ يبارتلاو ،يبارتلا نم ىوقأ

 ضعبو ‘هارت ام عيمج يف كلقعب سقو هانركذ اميف رظناف ©فيعض يناملاو

 همسا ناسنإلا بسحي نأ وهو حيحص وهو بوقغملاو بلاغلاب بسحي

 مسا بسحيو هدي يف يقب ام فرعيو ةعست ةعست هطقسيو ريبكلا لمجلاب

 ام رظنيو هباسح نم يقب ام فرعيو ةعست ةعست كلذك هطقسيو هبلطي نم
 لقألاف دارفألا يف حاط نإ ملعاو ،بلاغلا وهف ىوقأ هارت امم امهنم يقب

 حاط نإ امأو .رثكألا بلغي لقألاف جاوزذلا يف احاط نإ كلذكو رثكألا بلغي

 وه هددع رثكأ هارت يذلاف جاوزذخلا يف يناثلاو ،دارفإلا يف امه دحأ اهباسح
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 دارفإلا يف اناك نإف دحاو دع يف بولطملاو بلاطلا اقفتا نإ امأو ،بلاغلا

 مسا ناك نإو بلاغلا بولطملاف جاوزألا يف اناك نإو بلاغلا بلاطلاف

 :رصان خيشلا لاق ‘بلاغلا وه نسلا رغصاأف ادحاو بولطملاو بلاطلا

 برجم حيحص وهف باسحلا اذه يف ربدتف نسلا رغصأ يف رظن ىلإ جاتحي

 .رومألا نم هديرت ام لك يف

 نيلجرلا نيب ةققاوملا يف بولطملاو بلاطلا مسا بسحي نم مهنمو

 نإو ،بلاغلا لجرلاف دحاو يقب نإف ةثالث ةتالت امهمسا طقسيو نيجوزلاو
 اذه انربتعاف قافتا امهنيبف ةثالث يقب نإو ةبلاغلا ةأرملاف نانثا يقب

 مساو همأ مساو لجرلا مسا بسحي نم مهنمو .اقفاوم هاندجوف باسحلا

 يقب اميف رظناف ةينامت ةينامث طقسيو اعيمج امهعمجيو اهمأ مساو ةأرملا

 سقو فالتخا امهنيبف ًآدرف يقب نإو قافتا امهنيبف اجوز يقب نإف كدي يف

 ليق ام امأو .ناهربلا كل نيبتي هنإف ءاسنلاو لاجرلا نم باسحلا يف كلقعب
 همأ مساو بلاطلا مساو ةكم مساو دلبلا مسا بسحي هنإف قازرألا ةكرب يف

 يقب نإو ،ليلق ةدلبلا كلت يف قزرلاف دحاو يقب نإف ةعبرأ ةعبرأ طقسيو

 ولعي وهف ،ةعبرأ يقب نإو رسومف ةثالث يقب نإو ،هقزرب يفتكم هنإف نانثا

 جوربلا انيأرو اقفاوم سيل باسحلا اذه يف انيأرف رسيلا لهأ ىلع

 ام ىلع جوزتو باسحلا يف ربتعا نمف ‘باسحلا اذه نم حصأ اهتاققاومو

 ةجوزلا نم حالصلا ىري هنإف ‘همجنل ةقفاوملا دلبلا يف نكسو هانركذ

 .دلبلا يف قزرلا هل عستيو

 اهيف ديري دلب ىلإ رفاسو باسحلا اذه لجر ملعت :ءاربغلا وذ لاق
 تذخأو اهقادصل هلاومأ تبهذف ةأرما جوزتو همجنل ةقفاوم يهو نوكسلا
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 لأسو لوذلا هنطو ىلإ عجرو ،احبر اهيف دجو امف هتطعأ ام دلبلا هيلع
 ةسحن مويب كنطو وه يذلا كراد نم تجرخ كلعل :هل لاق كلذ نع هخيش

 نم ءيشب ترفاس معن :لاق ؟ةسحن ةلزنم يف رمقلا وأ ةسحن ةعاسب وأ

 ءاملعلا هساق امو دلبلا نم ام ةلعلا انهاه نم :لاقف ،عبسلا لماوكلا مايأ

 مالسلاو ةالصلاو ‘نيبساحلاك مهلزانم ال نيملعتملا نم رصبأو قفاوم وهف

 .نيعمجأ ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع
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 : نوعبرألاو يناثلا ركذلا
 ةيودألاو بطلاو عرشلا نم لوصألا يف عماج

 بالا ىلع ةدراولا صصقلاو

 جرفلاو ةدشلا نم هباصأ امو

 : لبحلا عنمت وأ ةأرملا لبح ىلع دعاست يتلا ةيودألا

 تلق ،آارورسم هتيأرو يبحاص دنع اموي تسلج :ءاربغلا وذ لاق

 اذ اي كتجاح ام :يل لاقف هنم تبرقف ،هنم مويلا ديفتسأ يلعل :يبلق يف

 يف يرجت اهديرأو لوصألا يف ةعماج ةصق كنم ديرأ :هل تلق ؟ءاربغلا
 تدرأ ام معنو ابحرم :لاقف .بولقلا ىلع يلسي يذلا درابلا ءاملاك قورعلا

 .ةيادبلا هنمو ةناعإلا هللا لاسأو

 نع ةصق هيف اباتك نوأرقي مهسلجم يف انخايشأ تعمس ينأ ملعا

 نيعبرأ لوفلا ةأرملا تلكأ نإو اولاق ميقع ةحلاص ةجوز هل ملسم لجر

 اذه يف كشلا كلخد نإو ءادبأ لمحت ال آاميقع تراص ءاذغلا لبق آموي

 ةحفنأ ةأرملا تبرش اذإو %ضيبت ال اهنإف امايأ لوفلا ةجاجدلا يطعأف

 نم ةلئاسلا ةبوطرلا تبهذو لبحلا تعنم رهطلا دعب مايأ ةثالث بنرألا

 اهنم تلمتحا اذإ لمحلا ىلع نيعتو لخلاب ايقس عرصلا نم عفنتو 6محرلا

 مدلا للحتو ءاسنلا نم فزنو ناليس لك نم ةعفان يهو رهطلا دعب ةأرملا

 عفنتو ةسباي ةراح اهنأل بئاذ لك دمجتو ةظيلغلا طلجلاو نيدماجلا نبللاو
 سمتلي نأ اهلعب ةأرملا تلأسو :لاق .ءاعمألا حورق نمو محرلا قانتخا نم

 جوزلا دصقف لبحلا نع اهعنم امو اهيف ام بيبطلا فرعي ىتح ابيبط اهل
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 لاقف ؟اهل ببستن ءيش ىلع انلدتأ ميقع اهنأ هتأرما نع هلأسو بيبطلا

 محر يف ةدورب تناك اذإ : لوألاف 0 لاوحأ ةعبس ىلعف عنملا امأ :بيبطلا

 اهؤاودف اهسأر وكشت اهجوز اهعماج اذإ هنايبو لمحلا نع اهعنم ةأرملا

 يلوحلا رقبلا نمس وأ محش اهيلع عضوتو سبيت نأ دعب ةرامح نيع

 مايأ ةتالت اهضيح نم تلسغ ةليل ةأرملا هلمحتو ةفوص يف هلعجتو

 اهنإف اهمحر يف ةدورب ناك اذإ ليقو ،اهلمح لهسي كلذ عم اهجوز اهيتأيو

 ردقب اهدعب ةرسلا يلامش نعو ‘ةيك ديلا ماهبإ ردقب ةرسلا ىلعأ نم مسوت

 .ىلاعت هللا نذإب لبحت اهنإف تايك ثالت بلصلا تحت مسوتو .ةيك ماهبإلا

 اهعماج اذإف ةوهش اهب نوكت الو اهمحر لوحتي : يناثلا هجولاو

 هضرتو نطقلا بح ذخأت نأ اهؤاودف اهنطبو اهترصاخ وكشت اهجوز

 كسملا نم انيش هيلع طلختو عذجأ شبك ةرارم ذخأتو ،هبل ذخأتو

 .لمحت اهنإف اهجوز اهيتأيو مايأ ةثالث هلمحتتو امهنجعتو

 يف ىرت اهنإو ناجلا نم حير اهمحر يف نوكي : ثلاتلا هجولاو

 عم هقحستو هسبيتو تاركلا قرع ذخأت نأ كلذو اهسأر عرقي نم مانملا

 .لمحت اهنإف مايأ ةسمخ ةفوص يف هب لمحتتو اليلق هنم برشتو زوجلا بل

 اهجوز اهعماج اذإف رفصأ ءام محرلا يف نوكي : عبارلا هجولاو
 شرعلا نهدو انومك ذخأت اهؤاودو انافجر اهبلقو اهنطب يف سحت اهنإف

 .مايأ ةسمخ هب لمحتتو ةفوص يف هعضتو

 .ءاود اهل سيلف ضيحت ال ةأرملا تناك اذإ : سماخلا هجولاو

 اذإ اهنإف هتامالع نمو اهحور يف رحس نم : سداسلا هجولاو
 شبكلا ةرارم ذخأت اهؤاودف اهعزفي نجلا لثم مانملا يف اهيتأي تمان
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 .لمحت اهنإف مايأ ةتالث هب لمحتتو هقحستو لظنحلا محشو ينامرك نومكو

 اهعماج اذإف اهمحرو اهجرف يف محشلا اهيلع بلغي يتلا : عباسلاو
 رفصأ ءامو مد اهاتأ تضاح اذإف ااهسأرو اهرهظو اهتيلك تكش اهجوز

 مث اهب لمحتتو لحنلا لسعب اهنجعتو اهقدت بنذ ةرارم ذخأت نأ كلذ ءاودف

 نبخلا نلمعي ءاسنلا ضعبو .ىلاعت هللا نذإب لمحت اهنإف .اهجوز اهعماجي
 .ةريثك نفلا اذهل بتكلا يف ةيودألاو ،نايبلا ضعب اذهف نلمحيو

 اهجوزل تلاقف بيبطلا لوقب اهربخأو هتجوز ىلإ لجرلا عجرف لاق
 ىلإ جوزلا ىستمف ادغ هل رضحنلو ىحضلا تقو انيلإ يتاي بيبطلل لق
 امهيلإ ءاجو هدع وف ىحضلا تقو اندنع كنيجمب لضفت هل لاقو بيبطلا

 ال كتأرما هذه نإ :لجرلا ابيجم بيبطلا لاقف ةأرملا هجو ىلإ رظنو ىدغتو
 نم رثكأ اهل ىرأ الو اهلجأ براق هنأل لمحلل ءاودلا سامتلا ىلإ جاتحت

 يف تحاطو بيبطلا لوق نم هتجوزو لجرلا نزحف .انامز رهشأ ةتس
 ءاملا حاس امو مايألا رخآ يف توقلا تعطقو لهألا قرفو مهلا نم مقسلا

 رهظي ملف مقسلا دشأ يف يهو رهشألا ةتس اهيلع تضم ىتح اهقلح يف
 دتراف توقلاو ءاملاب اهمسج ءايحإل تدمتعاو بيبطلا لوق نم انيش امهل

 بيبطلا ةوادع امهبولق يف ترهظو هللا اهأربأو لقعلاو رظنلاو مهفلا اهيلع
 ملعو ىلاعت هللا دمحف عامجلا كلذ نم تلمحو تقافأ امدعب اهجوز اهحكنو

 الاقف ،امهيلع ملسو امهيلإ لبقأو ةاودعلا نم هل اوحاف امبو لمحلاب بيبطلا
 سأب الف نكل انل ودع تنأ ،كانبجأ امفالإو ةضيرف مالسلا در الول :هل

 هللا قلخ نم ادحأ تحصن ام ينأ بيبطلا امهل فلحف !هللا ىلع كؤازج

 محرلاو ىلكلا يف محشلا يف يتليح امف ءالهج بطلاب امتنأ نكلو امكلثم

 ارذتعاو امهبر ارفغتساو نانطخم امهنأ املعف ،امكل تلق امب الإ هتلازإب
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 امهنع ىشمو }هلمح قيطي ال ام ايادهلا نم امهتيب نم هولمحو ،بيبطلل
 تمت ىتح انيش تكتشا امق مسجلا ةحيحص اهنأل اهنطب يف لمحلا دعتساو

 نسحأ همأ هتبرو }اصلاخ بويعلا نمو اركذ ادلو هب تعضوف 6هرهشأ

 هبيرقو همأو هابا فرع ىتح بابش يف موي لكو ؤماقسأ هب لحت ملو ةيبرت

 هنأ فرع و مقسلا يف لقانتو ملألا هيبأب لزنف هرضي امو هرسي امو ؤهديعبو

 يذلا نالفو نالف ةروشمب كيصوأ :هدلول لاقف ايندلا نم لحار ةلاحم ال
 ليلد هنإف ‘هنذإب الإ ارمأ ذفنت الف هتيبو هدجسم يف سلجو هنس ربك

 : ارعش لاقو 0 بقاوعلاب

 كنع لحار يننإ ايند راد ايو كنم يل ةب ال بابحألا ةقرف ايأ

 كنحّضللو يلام توملا تاركتس ايو ىنمللو يل ام مايألا رصقأبو

 يكبأ نمف يسفنل يكبأ ال انأ اذإ هربع يسفنل يكبأ ال يلامو

 .كموي يف هبحن هللا ىضق ىتح مالكل ١ نع رصاقت هرعش مت املف

 عافترا عم هولزنف نارفغلاو وفعلاب هل اعدو هخيش هيلع ىلصو هلسغو

 .رصان خيشلا انل لاق ام ىلع لوزنلا تقولا كلذ يف زئاج هنأل ،ةدجسسلا

 : ىبصلا هملعي نأ بجي ام

 .يدنع لاعتف ةجاح كل تدب امهم هل لاقو دلولا عم خيشلا عجر مث
 ةسردملا ىلإ رس :هل لاقف .كب يبأ يناصوأ امك ءعيشب ينصوأ :دلولا لاقف

 يف امع كدي فكو ‘حابصلاو ءاسملا يف همدخاو كملعي هل لقو ؤملعملا عم

 يديأ يف امع سايإلاب كيلع و ؛مالكلا يف مهلداجت الو نايبصلا يديأ

 نايرج ىلإ الفط تمد ام كمدخت كمأ اهنإف ةفرحلا ىلإ رظنت الو ؤسانلا

 . كرومأ عيمج يف تمصلاب كيلع و ‘كتبيبش ءام
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 بلق يف هتبحم تنكسف ملعملا ىلإ دصقو خيشلا لوقل دلولا لثتماف

 ىتح بادآلاو ظافلألاو مالكلاو فورحلا يف ميلعتلاب هيلإ لبقأو ،ملعملا

 امو ةالصلاو ةينلاو ةراهطلا ملعملا هملعو همأ ('هتفظنو دلولا عرعرت

 مايص دقع هملع مت شاهدودحو اهننسو اهضرورفو اهضقني الامو اهضقني

 رصقلا ةالص هملع و ‘هضقني ال امو موصلا ضقني امو ناضمر رهش

 درفملا ةالص نم اهيف هل زوجي امو ةالصلا ريخأتل ةينلاو رفسلل عمجلاو

 نأو ىنسحلا هنامسأبو ىلاعتو هناحبس ئرابلا ديحوت هملع و ،ةعامجلاو
 هكردت الو ءيش هلثمك سيلو ءيش لك قزارو .ءيش لك قلاخ هلا

 قحلا وهف هللادنع نم دمحم هب ءاج ام نأو راصبألا كردي وهو راصبألا
 نمم ئربيو نيملسملاو هلوسرو هللا ىلوتي نأو ءالصفمو المجم نيبملا
 .مئال ةمول هللا يف فاخي ال نأو سنوملسملاو هلوسرو هللا هنم ئرب

 يرجي أدبو ،هل هللا رسي ام ملعلا نم ظفحو ميلعتلا يف دلولا دهتجاو

 لاجرلا نم هرظن نم لكف الامجو ءاهب همسج دادزاف هتبيبش ءام همسجب
 اهيأ ملعا :ملعملا هل لاقف .هنع ىراوتي ىتح هنع هفرط ضغ ام ءاسنلاو

 و كسفن مدخت نأ ("”رجآلاف نآلاو لفنلا لبق ضرفلا ءاداب كيلع دلولا

 رومأ يف لخدت نأ تدرا نإو ؤرتسلل ةوسكلاو لالحلا توقلا بلطل كتدلاو

 رظناو مراحملا نع كجرف اهب نصحتل كنيمي دك نم مهارد لضفف ايندلا
 . ءاسنلا نم كبلق ىوهي يذلاب ذخو كنيعب

 : ةصقلا يف ةحلاصلا ةجوزلا تافص

 عم رجأتساو ايندلا لاغشأ يف لخدو هرمأل لثتماو ملعملا قراف مث

 )١( هتنتخ : يأ .
 ."ارجأ رثكالا : يأ )٢(
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 اهمتأ اهذخأ ةمدخ لكف ةحصو ةوق همسج يفو ةمدخلا يف ذخأو سانلا

 هتعرسو هتوافصو هتمدخ سانلا مهتبجعأف نيرجأتسملا هباحصأ لبق

 مهتويب نع هفرط ضاضغاإاو هبدأو هتعانق نم هبيرقت ىلإ اوبغرف

 ءيش هدي يف دجي ملو مارحلا نع هتوهش عفادي وهو ()مهيناوعو

 نم هل زوجي يذلاب هلاسو هخيش ىلإ لصوف .لالحلاب هجرف ناصحإل
 مكاحلا ىأرو هيلإ دصقف .دلبلا مكاح دلولا اهيأ دصقا :هخيش هل لاقف حاكنلا

 هيلع ملسف بضغلا بيرق باينألا حلاك ‘هجولا ملظم نوللا دوسأ همسج
 ؟ًايكاش مأ ًالئاسأ دلولا اهيأ يدنع كتجاح ام :هل لاقو باوجلا هيلع درو

 اهيأ كارأ ينكلو ،‘يتروع اهب رتسأ ةأرما ىلع ينلدتل كدنع تنج :هل لاقف

 ريغب حبذ دقف ايضاق لعج نم نأ تعمس امأ هباجأف مسجلا ليحن مكاحلا

 بيهل هرخانم نم حوفي منهج نزاخ كلام كلملا نع تعمس امأ نيكس

 ةوادع نم ةيلب دشأ يف انأو ةاصعلا ىلع بضغلا هب لاز الو ناخدو

 ةعباتمو (""فشلاو عمطلا ينلخدي نأ هللا فوخ نمو هيلع موكحملا
 فيك :لاق مث مكحلا يف تلز امو لزت مل يمسج يف يتلع هذهف 0ىوهلا
 اركب اهديرت ءارقفلا ءاسن نم وأ ءاينغألا عم ةردق كلأ ءاسنلا نم كبولطم

 تيب لهأ نم اهديرأ :دلولا لاقف ؟ (")ةنوبزيح مأ ةلوهك مأ ةباش مأ

 رسكل لصح ام ءاسنلا نم ذخأي نأ يلابي ال ريقفلا :مكاحلا هل لاقف .فرشو

 لوقب هربخأو هخيش ىلإ دلولا عجرف .ةمأ ذخأ الإو ةرح دجو نإ هتوهش
 . نيرباصلا عم هللا نإو ربصا ةعاسلا :هل لاقف مكاحلا

 هلوق هبجعأف دهازلا ةنبا بطخي نأ هناوخإ نم دحأ هيلع راشأ مت

 . مهئاسن : يأ )١(
 )٢( ىوهلاو ليملا : يأ .

 (٣) زوجع : يأ .
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 ملعا :هخيش هل لاقف دهازلا ةنبا نع هل ليق امب هربخأو هخيش ىلإ ءاجو

 ةأرما تدرأ نإ كل يغبني نكلو سانلا لوصأب ةفرعم يل سيل انأ يدلو
 نكلو ،ال مأ ساسدلا نم ةملاس اهنأ اهرمأ يف لخدت نأ لبق اهنع لأست

 امهنأ هاربخأ امهيلإ لصو املف باسحلا بحاص اندنع لصي ىتح لهمت

 اهب نكلو ةليمج ةنيدم ةبيدأ اركب ةأرملا دجوو امهل بسحف ةأرما هاديري

 مث ،اهنع فوقولاب هخيش هيلع راشأف اهافرعت ىتح ةلوؤخلا نم قرع
 ةليمج ةزوبص ةعونق ةريغص ةريقف ةأرما كل تدجو ينإ :هتدلاو هل تلاق

 ةرجاب موي لك نالفل امنغ ىعرت يهو لاجرلل لابقإ ةبحاص كل ةقفاوم

 هربخأو هخيش ىلإ دصقو هتدلاو لوق نم دلولا َرتساف . اهتوسكو اهتوقل

 دلولا هل رمضأو امهيلإ لصوو يكنفلل ربدف .الهم هل لاقف هتدلاو لوقب
 لالحلاب ال مارحلاب باش اهيلع لخد دق بێت اهنأو .ةأرملا قالخأب امهباجاف

 عم ىشمو يكلفلا لوق هبجعي ملو هلوق يف دلولا كشف اذكو اذك نول ةفصو
 اهلاح نع اهلأسو اهتروص هتبجعاف ةأرملا ىأرو مانغألا حيرست

 ابغار تنك نإ :هل تلاقف ةبغرلاب هتباجأو هلوق اهرسف هيلإ اهجيوزتو
 دنع ةأرملا رظني ةالفلا ىلإ دلولا مدقتف .انبابش باهذ نع ءانبلا لَجعف

 املف ةأرملل فقاو ةالفلاب الجر رظنف لبجلا فراش يف علطو مانغالل اهيعر
 ينإ :هل تلاقف اهتداع نع اهينأت نع اهلأسو اهب به ةأرملا هدنع تلصو

 كتوهش لزعت ال مويلاو ينذخأيل يندع وأف ينجوزتيل يندارأو الجر تدجو
 يندز :هل تلاقف ةديدش ةذل هتوهشب هب تذلتساو اهعماجف يمحر نع

 عم حرفلاب ةنبالا تعجرف اهدهاع يذلا اهذخأيل تلبح نإ اهنظ يفو اهدازف

 تربخأف ‘هيف ةبغارو هل ةبحم ينإو اهدارأ اهدلو نأ اهتربخأو دلولا مأ
 . اهدنع ةأرملا لوصوب اهدلو مذلا
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 ةبوقثم ةحجلا ينيعب تيأرو (اةحجلاك ةأرملا نإ :اهل لاقف
 رظن امب هخيش ربخأو ‘باودلل الإ يجراخلا رشقلا يف ةدناف الف ةلوكامو

 ىتح تنجسو سانلا ىلع ةأرملا لمح نيبتو ،يكلفلا لوق حيحصتو
 سانلا ملكي ال بلقلا يساق هآرف بيبطلا دصقف دلولا امأو ءاهلمح تعضو

 ىحللا كف نع هلاسو لجر هيلإ لصوف .عمطلا يف ةمه هلو بضغلاب ال
 نأ رسيذلا كفلا نم آبيرق رسكلا ناك نإف رظني نأ يغبني :لاق .لفسألا

 اهب عفرتو مفلا يف ةبابسلاو ىرسيلا ديلا نم ىطسولا عبصالا لخدت
 نم هلكش ىلع هيوستو يوتسي ىتح جراخلا ىلإ كفلا نم بذاجلا بذجيل
 ىنميلا ديلا لخدأف نميألا كفلا يف رسكلا ناك نإف ،ىنميلا ديلاب جراخ

 هربخأ املف ‘هلاح ىلإ كفلا عوجر فرعت تنأو كل تركذ ام لثم اهب لعفاو

 لاقف .بطلا يف ةلأسم نع كلأسأ :بيبطلل دلولا لاقف .ةيدمحم هاطعأ اذهب
 رانلا نع يمسجو يرقف محرت امأ :هل لاقف .لاؤسلا لبق ءاطعلا مدق :هل

 نكت مل ةملغ لك نم هللاب ذوعأ كل لوقأو كب ريجتسم تنج انأو راعلاو

 يذاكلا سوؤر مامشإل دهتجاو ءاسنلا نع ةلزعلاب كيلع :هل لاقف ،ةدع اهل
 تاحولملا لكأو ‘يموللاو لخلا عم ءافمحلا ةلقبلاو قبنلا لكأو

 دب ال :لاق ؟ بطلاب كليلد امف : هل تلق ‘كنع ففخي هللا نإف تاضومحلاو

 فرعي نأ الوأ هيف لوخدلاو هدسج نع ءادلا هب بذي بط نم ناسنإلل

 ةرارحلاو ‘بلقلا اهل ةسبايلا ةرارحلاك عضوم هل عبط لكو عئابطلا عبرألا

 ةبطرلا ةدوربلاو ‘لاحطلا اهل ةسبايلا ةدوربلاو .دبكلا اهعضوم ةبطرلا

 اهعفني امو ةلعلا فرعي نأ يغبني نكلو هدضب هءاود لكو ،ةنرلا اهنكسم

 لهسم نيلم هنمو فيفخ هنمو ليقث هنمف دحاو عبطلا لاق نإو ةيودألا نم

 )١() ةخيطبلا : يأ .

 ت



 لكو ةيودألا لكأ لبق تالهسملا نم دب الو جزتمم هنمو ئدر ضباق هنمو

 : كاسمالل ءاود

 ذخؤي :لاق ؟لولحلاو ليهستلا يف عماج يل نيب :ءاربغلا يذل تلق
 هرشق رشقيو بارتلا عيمج هنع رشقيو اديج لسغي قرتفملا اشرلا قرع

 لخ يف برشيو عيمجلا قديو لاقثم فصن حلم ذخؤيو قديو سبيي مت

 ربلا نيحط هلثمو لاقثم اشرلا رشق نم ذخأ نمو »ضماح نبل وأ قذاح

 عطقي نأ تدرأ نإو رقب نمسب عيمجلا خبطي ركس هلثمو حلم هلتمو

 .درابلا ءاملاب لستغاو ضوخمم ريغ انبل برشاف

 : كولملا ةبح ةبرش ركذ

 رانلا لخدتو نيجع يف عضويوو يمول ةبح طسو يف كولملا ةبح عضوت

 قدتو اهيف يذلا اهطسو نم جرخيو ةبحلا قلفتو جرختو جضنت ىتح

 لسعب نجعيو ىونلا عوزنم رفصأ جيليلها ةبح ةبح لك عم عضوتو

 .لحي هنإف ليلق هنم لكؤيو

 ةثالثب :هل لاق ؟ةعيبطلا ةفرعم ىلع ليلدلا امو :باشلا هل لاق

 ثلاثلاو ،حاتفتسالا لبق لوبلا ةفرعمب يناثلاو قرعلا ضبنب اهلوأ ءايشأ

 نمف ارم ناك نإو ،مدلا نمف اراح همفو هقلح ناك نإ مفلا ةفرعمب
 امأو ؛مغلبلا نمف احلام ناك نإو ‘ءادوسلا نمف اضماح ناك نإو ‘ءارفصلا

 ينب يف قورعلا نأل .ءابطألا الإ همكحي الو ميظع رطخ ىلع وهف دصفلا

 اقرع رشع انثا مسقنيو دحاو قرع اهلواف ةنسلا بيكرت ىلع ةبكرم مدآ
 هنم قرفتي قرع لكو 0 دصفلا يف لمعلا اهيلع يذلا يهو رهشألا ددعك
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 نورشعو عبرأ اهنم مسقني قرع لكو .رهشلا مايأ ددع ىلع اقرع نونالث

 رشع ةسمخب مسقني قرع لكو راهنلاو ليللا تاعاس ددع ىلع اقرع
 نأل اقرع نيتسب مسقني قرع لكو 0 ةجرد ةرشع سمخ ةعاسلا نأل اقرع
 ةقيقدلا نأل اقرع نيتسب مسقني اهنم قرع لكو .ةقيقد نوتس ةجرالا
 لكو ‘ةثلات نوتس ةيناتلا نأل اقرع نيتسب مسقني قرع لكو .ةينات نوتس
 ىلإ ددعلا اذه ىلعق ةعبار نوتس ةلاثلا نأل اقرع نيتسب مسقني قرع

 ءهللزو هضرو هرسك يف ةلدأ هلو ددع هل لك ماظعلاو بصعلاو ،رشاوعلا

 دبالو ،ءاودلاب هل مكحيو ءادلا رظني ىتح ءيش يف ناسنإلا لخدي الو

 نامضلا مهيلعو ءابطألا ببسب نيملسملا ىتوم رثكأ نأل ملعم نم بطلل

 هنأك ىأرف هتليل يف مانو هتيب ىلإ بيبطلا نع باشلا عجر مث .كلذ يف
 يف تلزنو ءارضخ ةريط هيلإ تلبقأ هتمق غلب املف لاع لبج ىلإ علاط

 . ةنسح ةفوص اهيلعو ةجعن هيلإ تلبقأ مت . يبرع مالكب هتملكو . هرجح
 ةحتافلا أرقت تدبف رفذذلا كسم لثم ةحنار اهل ناكو هديب اهضبقو

 نم صلخ املف يسركلا ةيآ أرق باشلاو صالخإلا ةروس تأرق ةريطلاو
 هيدي نيب افقوف هنع رفت ةريطلا الو هنع يشمت ةجعنلا ردقت مل هتءارق

 ثيلثت نم يرتشملاب لصتتو لمحلا جرب يف ءامسلا دبك يف سمشلاو

 مالحألا رسفمب خيشلا اعدف هخيش ىلع هايور صقو همون نم ضهنف

 جوزتت كنأ ىلع لدت كايؤر :لاقف هايؤر هيلع باشلا صقو هيلإ لصوف

 بحت ام ىلع كايند يق كدارم ناطلسلا نم غلبتو برعلا نم نيتأرما

 لاقف .ءالبلا نم دب ال ثعو وهو لبجلا تدعص ‘غولبلا لبق نكلو كسفن

 الإ كليور صقت نأ كايإو باوبألا كل حتفي هللا نإق .رثألاو ةنسلا ىلعو
 ايؤرلا يف لافلا نأل نيملسملا تاقث نم ناوخذلا نم دحأ وأ ربعم ىلع

 . نيعملا هللاو هتركذ ام ىلع سقف اهريسفتل ةجح
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 ىلإ دصق مت .يناشحأ يف بيهل ينتداز يمانم ايؤر :باشلا لاقف

 .بيبحلا بحأ هآرف لاق ةيحتلاو باوجلا هيلع درو هيلع ملسو ةمألا ملاع

 ريثكلا ،ميركلا لهسلا ،ميلحلا بذهملا بيهملا مركملا وهو ،بيرقلا برقأو
 يفاجتملا ةاكزلا لذابلا }ةالصلا ريثكلا ليمجلا يهبلا رشلا ليلقلا .ريخلا

 قالخذلا بذهم امركتم اميلح امسبتم ‘شايرلا يف دهازلا سشارفلا نع

 سيل لاح يف هبر ىسني الو ،لام نم هيدل امب نضي ال قاذملا بيط

 بناجم ريخلا بيط رشبلا نسح ‘بوضغلا مهجتملاو بوضغملا سياملاب

 :باشلا لاقف .هاضريو هللا هبحي اميف الإ ىعسي ال بوذكلا ضغبم 0 بونذلا

 يل ةردق الو ءاسنلا بح نم يبلق يف لخد رمأ نع الناس انخيش كيلإ تنج
 الإ ملكتت ال كنكلو انمريخ وه نهبحأ يذلا نإ :هملاع هل لاقف .رهملا ىلع

 كل زوجي هنأ ملعت امب الإ عيش يف لخدت الو كل زئاج هنأ هفرعت امب

 لواف ةقشم هيف كيلع نكي مل ام هيف لخدا اطبض هتفرع اذإف ،هيف لوخدلا
 كل بجي ام فرعاو جورفلاو لاومألا نم مارحلاو لالحلا فرعا كنادتبا

 ءاليإلا يف عانتمالاو ئطولاو سافنلاو ضيحلاو ءاسنلا مزاول نم كيلعو
 هل ملعتملا :لاق ،اريخ هللا كداز يندز هل تلق ينع تكسف :لاق .راهظلاو

 يف لخد هتيأرف :لاق ،اهتظفح :هل تلق ،اهظفح يف هل طبضأ ةلأسم موي لك

 ىشمو هانيع تردزاف .نيملعتملا بادآ نم اذه سيل :لاقو ظيغلا هبلق
 وه باشلا دباعلا قيفشلا بحملاب ابحرم :لاقف يناثلا مويلاب هتعجارف ؤينع

 نآلا تنأو هعضوم يف هعضيو هملعب ملعي نأ ملعملا ىلع بجاولاو قيفرلا
 جوزتت نأ تدارأ اذإ ةأرملا يف لوقت ام :هل تلق .تنشام لس هلهأ نم

 دنع ناطلسلاو امكاح دجت ملو ررضلا اهسفن ىلع تفاخو اهؤايلوأ اهعنمو
 ةليحلا فيك اهؤايلوأ اهنع دري ملو اهرس ام هيلإ تلصو نإو .اهنايلوأ
 مهل لوقتو اهنايلوا سلجم يف لصتو اهتيب نم جرخت :لاق ؟اهل زاوجلاو
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 امكترمأ امك ينوجوز اهدارأ يذلا مهل لوقيو نالف نبا نالفب ينوجوز
 وه هلكوت نسفنأ ىلع ناطلسلا فاخن انإو اهجوزن ال الكو اشاح اولاق نإف
 ضراعم هضراع نإف ‘هحاكن مت دقف امهرضحمب هسفن جوز نإف هسفنب
 رضحمب اهرمأب هجوزو دحأ عجشت نإو ةجحلا تميقأ دقو ةجح هل سيلف
 .هنامز لهأب ربخأ لكو نسحف ةعامجلا

 هخيش عم دصق مث هدنع نم ملعتي موي لك هدواعو هنع ىشمو
 ءاسنلا نع هالأسو ليللاب امهدنع لصوف لوصولا كلفلا بحاص نم دارأو

 علاطلا يف ركفو ءامسلا ىلإ يكلفلا رظنف ؟باشلل ةجوز كلفلا يف ىرت له
 تيأر :يكلفلا لاقف لاصتالاو ةرظانملا نم امهبابرأ نم امهنيب امو عباتلاو

 فرطو ليسأ دخ اهلو ركب ةدحاوف ،©فرشو تيب نسحأ نم نيتجوز هل
 ءاضيب محللا ةمعان ،نارزيخ بيضق وأ ،ناب دوع اهنأك تشم نإ 6ليحك
 نم نسحأ هتروصو ؤ‘ينسك هتس نوكي يذلا يجوز نيأ : لوقتو { ءاجعد

 ءارمح ريدتسملا ردبلاك هجو اهل نكلو بيث ةيناثلا ةأرملاو ‘يتروص

 قورعلا ةصياغ نطبلا ةصيمخ ؛زاجعألا ةليقت 6نيقاسلا ةجلدخ نيتفشلا
 شعن تانب برغم ىلع نطولا نع تاديعب (ناتجوزلا) امهنكلو ؛ماظعلاو

 هيف يذلا جربلا ترظن ينأل اذكو اذك دلب اهنأ ينظ يفو نامز رهش ريسم
 اذكه نمو تباثلا جربلا نم قناقدلاو جردلا نم عطق ام تبسحو ليلالا

 ةلع اهب ناتأرملا اهيف يتلا رادلاو ةوطخ فلأ تباثلا يف ةقيقدلا نأل دعبلا

 يكلفلا لوقب هربخأو هيقفلا كملعم ىلإ دصقا :هدلول خيشلا لاق .يردجلا

 هربخأو هملعم ىلإ باشلا دصقق . ناطلسب الإ رمألا ذافنإ زوجي ال هنأل
 . يكلفلا لوقب

 : يردجلا ضرمل ءاود ةفص

 دصقف .ءادلل ءاودلا نع هلأساو بيبطلا ىلإ دصقا :هملعم هل لاقف
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 حيق نم ذخأ نإ معن :لاق ؟ءاود اهل له يردجلا ةيذأ نع هلأسو بيبطلا
 نيديلا نم فتكلا تحت اهب بطشو ةشيرلا فاركأ هب بطرو اليلق يردجلا
 ذخأي نأ وه بطشلا ةفصو دنز لك يف ةثالث وأ نيبطش عباصأ عبرأ رادقم

 محللاو دلجلا نيب اهلخديو اهفرط ذخايو طرشم اهيمسي ضعبو ةشيرلا
 ام ردق ىلع بحلا هب علطي هنإف اذه ىلع بطش لك يف اليلق لخدت ىتح

 يذاكلا بارش ىرخأخلا ةلاحلاو يردجلا ةمحك ىمحلا هب لزنتو بطش

 ثالث وأ نيترمت وأ ةرمت ردقب ناسنإلا هنم برشو ىمحلا هب تدب امهم

 هلقأو تابح رشع نم رثكأ يردجلا هب علطي ال هنإف ،هلحي ىتح هنم برشي
 امف :هل تلق .رضم وهو هنم برشي الف يردجلا روهظ دعب امأو .اثالث

 خبطيو جولبألا ركسو مالقألا ركس ذخؤي نأ وه :لاق ؟ءاودلا اذه ةفص

 يذاكلا بشخ ءامب مث مهس فصن ركب لخ يف مث منغ بيلح مهسأ ةثالثب
 ردقب ةراصعلا خبطتو هؤام رصعي مث سأرلا دجت مل نإ قرولا ثيح نم
 ضيبألا لدنصلا ءامو رمحألا لدنصلا ءام ذخؤي مث ديزأ وأ مهسأ ةعبرأ

 ةميضقو يدنهلا رابصلا رمت ءامو بانعلا ءامو ديدح دربمب نيدوربم

 مهس دحاو لك نم ليهو راح نامرو ضماح نامرو ةبيثملا رذبو راجن

 هؤام ذخؤيو ءاملاب خبطي ةيودألا نم دحاو لكو مهس فصن يمجع دروو

 درو ءام رمألا رخآ يفو خبط ىلإ جاتحي الف رابصلا رمتو نينامرلا الإ
 نارفعز ليلقب طاسيو ردحي نيخنلا لسعلا لثم ادماج راص اذإف يمجعأ

 روهظ لبق ةطسوتملا ضرفلا ةرمت ردقب هنم ةبرشلاو لفنرق ليلقو
 .ىمحلا ناوأ يف يردجلا

 هنأل هلتقي نأ فوخ هنم برشي الف يردجلا ناسنإلاب رهظ نإ امأو

 .روهظلا دعب رضم

 ال ىمحلا ءادتبا عم رقبلا بيلح نوبرشيف ناينابلاو ايتاوللا امأو
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 لمح نإو نمسلاو ةرارحلا ناسنإلا لكأيف دسجلا يف هبح رهظ نإو ،هريغ

 وأ مالقألا ركس هل برشي قلحلا هيلع رهق نإو .ةدوربلا لكأي حيقلاب

 .قلحلا عفن ناسنإلا هبرشو ءاملا يف لعج اذإ دمنألا نإ ليقو داصرفلا

 :هل لاق ،يدنع معن :لاق ؟هنم تنأ كدنعأ :بيبطلل باشلا لاقف

 ينكلو بهوي الو مودعم اذه :هل لاقق .يلع هنم ءيشب لضفتت كلعل

 ةيدمحم ةنام هنمت اذه :هل لاقو .نامع نيسيك ردقب هيلإ ىتأف .كيطعأ
 هتظفحو هدنع نم هتذخأف :باشلا لاق نمثلا ديرأف كعفنو تردق امهمو

 ؟كلفلا مولع نم ءيشب ينربخت كلعل :هل تلقف كلفلا بحاص ىلإ تعجرو

 تاعاسلاو لزانملا فرعت ىتح راهنلاو ليللاب هميلعت ىلإ جاتحي :هل لاق

 جوربلا نم قئاقدلا نم موي لك عطقي مك بكوك لكو اهبابرأ و جوربلاو

 لك اجرب رشع ىنتا جوربلاو ةلزنم نورشع و ينامث لزانملا نال لزانملاو

 ةجرد نونالث جربلا نأل نيتعاس هل جربلاو ةلزنم ثلثو ناتلزنم هل جرب

 ةينات نوتس ةقيقدلاو ةقيقد نوتس ةجردلاو ةجرد رشع ةسمخ ةعاسلاو

 غلبيف ةسماخ نوتس ةعبرلاو ةعبار نوتس ةنلاثلاو ةتلات نوتس ةيناثلاو
 ةنامعبسو افلأ نيعستو ةتسو فلأ نيتئامو فلأ فلأ نيرشعو ىدحإ كلذ

 فلأ فلأ فلأ كلذ غلبم نوكي ةعبار نيتسو ةتلات فلأ نيتسو فلأ

 سانلا اهب دلوت يتلا جوربلا جرد قئاقد هذهف ةعبار فلأ ةنامتسو

 ةعاسلا يف علط قلخ نم لجو زع هللا قلخ ام لكو ريطلاو باودلاو
 فلأ فلأ نوعبسو ةنامعبرأو فلأ فلا عباورلاو قناقدلا هذه نم ةدحاولا

 كلذ لبق نمف ،ناهبتشي ناهجو دجوي ال كلذ لبق نمف ةعبار فلأ ةئامعبرأو

 امو ملعلا اذه نع تزجعف :باشلا لاق .روصلاو قلخلا يف سانلا فلتخي

 ىلإ اموي ترس :باشلا لاق .يضنارفو ينيد حالصل اليلق الإ هنم تذخأ
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 يلوصوب يلإ أمواف هتبيه نم يلقع شهدف اسلاج الجر تيأرو ءارحصلا
 ءامسألا بحاص تنأ كلعل :هل تلقف اديدش اعزف هنم تعزفف اهدنع

 نم يندفأ :هل تلق .هتركذ امم ليلقلا يبر يناطع أ :يل لاقف ؟مسالطلاو

 :تايبألا هذه بتكف كلذ

 لام ريتك نوكت نأ بلطتأ

 ادادو ىرت ءاسنلا لك نيمو

 اديعس ىرئو ىنفلا كيتأيو

 رضو ةنداح لك ىفكئو

 افلأ موقاي يح اي لقف

 اميف ناك راهن وأ ليلب
 هةُعدتئالو تركذام مزالف

 ارس باهو اي كاركذ يفو

 ارط سانلا ةنع تنأ ربكتو

 لاقملا يف كلوق كنم عمسو

 لاجرلا لك نمو هب رسش

 لام ريتكو امركم اباهَم

 يلاو لك نمو ءارمألا نم
 يلايللا رم ىلع ةلمكم

 للاغ لك صخري هيلإ ترشأ

 يلاوعلا بترلا غلبئ هيفف

 لاوسلا نم ذيرت ام كليني

 لامشلابو نيميلاب ضبقتو

 يتدلاوب لزن مث راهنلاو ليللاب ءامسألا هذه تولت :باشلا لاق

 لمعأ ةيبوزعلا يف انأو ايندلا يلع تقاضق اديحو تيقبو تتامو مقسلا

 :يخيشل تلقو ليحرلاب تممهف قوسلا نم ابايث يستكأو اماعط يسفنل
 اهيف قزرلا يلع عسوتي ىسعف ءاسنلا اهيف ركذ يذلا دلبلا ىلإ رقاسأل

 ىلإ هبقراو افيرعت كيلإ تلسرأ اهب يسفن ترقتساو اهيف تلصو ىتمو

 نم ةبيصم يف وأ لحار ينأب ملعاف ينم نايب كلصي مل نإف رهشأ ةتس
 ىتح هشاعمل هقيرط يف هسفن مدخي ماقو هخيش عداوف ‘ايندلا بئاصم

 امهعمو ةيمارحلا نم نيلجر رظنف اهدارأ يتلا رادلا برقب هللا هلصوأ
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 ىرن ال ريقف لجر اذه امهسفنأ يف الاقو امهيلع ملسف !هلتق امهدارم ريسأ

 ادرف ،هب انل ةجاح الو هلتق يف ةدناف الف عاتم هعم سيلو احالس هيديأب

 :هل الاقف .ريسلا تيلفتب يل احمست نأ امكنم ديرأ :امهل لاقف مالسلا هيلع

 لاق .اندنع نم اذه لثمب عمطت الو ‘كسفنب انم ملاس تنأو كليبس يف رس

 .مكيلع رداق انأو مكداهج ينمزل دقف هتافك نم هاقلطأ هتيلفت نم دب ال :امهل

 هب عفرو هفيس امهدحأ بذجو هتيلفت ىلإ دمعف .باوج هل امهنم حصي ملف
 هيلع عقرو اروفن الإ مهداز امف هاجلا امهيلع قاسو اهنع ذالف باشلا ىلع

 .امهنع ذالف ةيناث
 ضرخلا هب برضو ءاوهلا يف (٢))الغ و امهدحأ ىلع ا)دفع مث

 حلفا :هل لاقو يناثلا ىلإ عجرو هعالضأو ا‘)هتفد يف ("»اضاكرم هاطعأو

 . كفيس نفجاو

 هبرضو زابلاك هاوه مث امهنع ذالو لجرلا ىلع هفيسب عفرف
 هبحاص لتم ايشغم حاطف هتهبج ىلع يناثلا عمجلاو هغادص يفاث)اعمج

 انيش امهيلع ذخأت الو كبايتو كترامحو كحالس ذخ :هل لاقو ريسألا تلفو

 هترامح ىلع ريسألا بكرف (")»مهشوبو مهحالسو مه ضرألا يف اوقبف
 . كنم صلخأ امو كلملا ريزو انأ :باشلل ريسألا لاقف هرثأ ىلع باشلاو

 سنؤي ريزولا ماقف ؛ امكعم يتجاح انأو 0 هلل دمحلا : باشلا لاقف

 . زفق : ي أ ) ( ١

 . هعفر : ي ] ) ( ٢

 . هلجرب هضكر : ي ] ) ( ٢

 . هبنج : ي أ ) ( ٤

 . فكلا ةضبق : ي أ 4 عمجلا ) ( ٥

 . لامجلا : ي أ ، شوبلا ) ( ٦
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 ىدحإ يف لوخدلاب هرمأو هتيب ىلإ ريزولا لصو ىتح هقيرط يف باشلا

 باشلا عمسيو يردجلا ةمح اهب دجوف هلايع ىلإ ريزولا رظنف هتاماقم

 ةديدش ىمح اهب يتجوز هذه :هل لاقف ؟ميقس كتيب يف ريزولا لأسف اههوأت

 كلت نم هل باط ام لكأو باشلل ماعطلا ريزولا برقف يردجلا ىمح يهو

 مسقأو هلهأو ريزولا يف اهمامتب ةلامجلا عنصأ ينلعل :باشلا لاقف معنلا

 ريزولل باشلا لاقف ينيفكي يقابلاو ؤفصنلا اهيطعأو يعم يذلا بارشلا

 ففخي ىتح برشت اهيطعن انلعلو يردجلا ىمحل كتجوزل ءاود كل يدنع
 لاقو ءاملاو يذاكلا هيف لعجو ءانإ هيلإ اوتأو ،كلذ بحن :لاقف ؤ،اهنع هللا

 ءاودلا نم ةبراشلا ةأرملا هذه نيبو ينيب دو تارم عبس حودب حودب هيف

 أرقو لالحلل الإ يتدارإ امو يرومأ ليهست يف يل ةدعاسم يل نوكت ىتح

 اهدقف امو اهتمح ترتفو اهتعاس نم اهلحف ءاودلا ةأرملا تبرشو هيلع

 .يردج تابح عبس اهدسج يف تعلطو اهناريج نم الو اهماحرأ نم دحأ

 يتصقب كلملا ملع نإ :لاقو شحاف رمأ ريزولا بلق يف لخد مث
 هبرقل ةدومحملا لاصخلا نم هعم ام فرعو باشلا دي ىلع يتيلفتو

 يف ماقملاب فق :هل لاقف باشلا اذهل ةليح عنصأ ينكلو هنيع نم يناذقو
 كلملا اهيأ ملعا :هل لاقو كلملا عم ريزولا دصقف كيلإ عجرأ ىتح يساركلا

 اهيلإ يناطعأو بيرغ لجر انيلع فرشو ديدش ملأ اهب عقو يتجوز نأ

 نوهف ةدربملا () رزاحلاو بورلا اهيلإ انبلجو امس هنأب انل رهظو ءاود

 .ناكم دشأ يف اسبح هل ديرأو تيبلا يف بيرغلاب ترجح دقو اهنع هللا

 نجسلا ىلإ هب اودصقو مدخلا هءاجف هنجسب رمأو همدخ هيلإ كلملا لسراف
 : تيبلا اذه باشلا لاقف نجسف

 ( ١ ) ١ نبللا : ي .
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 ميعن الو مودي سؤب الو .جرف اهلوالإةدشام

 : نجسلا باحصأ نم ينثلا تيبلاب دحأ هباجأف

 ءاخر اهتدش ذعب يتأيس موقب تلزن ةديدش لكو

 اوراسف اهدنع اولصواف ملأ اهب ريزولا ةأرما نإ : هلهأل كلملا لاقو

 باشلا نع لاؤس حصي ملو ريزولا لوق كلملا قدصف نوهأ اهوأرو هلهأ
 اليوط انمز نجسلا يف ثكمف تيم هنأ ريزولا نظف دحأ هل سيل بيرغ هنأل

 ناسجإلا لعاف اي :ليق امك اذهف هاقلي ام لكاي شيع الو ءام هدنع سيل

 لصفلا كلذ يفو يردجلا ىمح كلملا ةنباب تلزن مت .ربصاف ءالبلا كءاج

 ةأرما تلاقف هتنبا ىلع هلهأو كلملا نزحف نوتومي نيرودجملا رثكأ
 يب ملع امو ينعفنف ءاود بيرغ لجر يناطعأو ملألا اذه يب انأ :ريزولا
 . ءاودلا نم انيلإ اوتنا :كلملا لاقف .دحأ

 كلملا ةنبا نإ :هل تلاقف اهجوز ىلإ ةعرسم ةأرملا مهنع تشمف

 .ءاودلا نايتإب كلملا ينمزلأف ينعفن امب مهتربخأو يردجلا ىمح اهب تلزن

 عم انل ةلبق الف هب انتأت مل نإ :هل تلاقف .هيف ةليح يل سيل :ريزولا لاقف
 نم هملكف نوجسملا هبحاص ىلإ ادصاق ىشمو ريزولا ليلد راتحاف ،كلملا

 يذلا ءاودلا نم ءيش كدنع ناك نإ كتنلفأ انأ :هل لاقو بابلا ءارو

 باشلا حرفف كنجس نم كجورخب كدهاعأ ينإو لبق نم هايإ انتيطعأ
 نم هجرخأو ءاودلا هاطعأف هنيدو هسفن ةمالس دارأو هدهاعو هجورخب

 :ريزولا هل لاق مت هل هبراشل ةدوملاب حودب مسا ءاودلا يف ركذو هنجس
 ىلإ عرسأف ،كلتقب رمأ كلملاف اهب تفقو نإ كنأل رادلا هذه نم لحرا
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 ىلإ هب تعرسأو هتجوز هاطعأو ءاودلا الماح ريزولا راسو اهنم جورخلا

 لاقو ،يردج تابح عبرأ الإ اهب علط امو ءاودلا اهلحف هتبرشو كلملا ةنبا

 رشبت ةأرملا تعجرف هتجوزو ريزولا اذه نم صلخن ام :هلهأو كلملا

 كتربخأ ينأ ولو يريبدت نسح نم اذه :اهل لاقف هلهأو كلملا مالكب ريزولا

 الوأ اهربخأف اهب ينربخأ :هل تلاقف ،بيجعلا بجعلا نم اذه تلقل يتصقب

 اهل ءاودلا هناطعبو باشلا دي ىلع هتيلفتو (ةيمارحلا) نم هيلع عقو امب
 يناثلا ءاودلا هذخأو نجسلا يف هليصحت يف ةديكملا نم هل عنص امبو

 كلملا باحصأ نم دحأ علطي الئل دلبلا نم هيلع قفرو نجسلا نم هتيلفتو
 ريخلا لهأ نم تنأ امو تعنص ام سنب :اهجوزل ةأرملا تلاقف هرس ىلع

 كلملا ىلإ ةعرسم تدصقو كنيبو ينيب قافو ال اهدعب نم ةعاسلا هذهو

 لصو املف ريزولا ىلإ كلملا ربدف ڵكريزو نم قالطلا ديرأ :كلملل تلاقو
 حلص ال :ةأرملا تلاقف .امكلاح حلصأ نأ ديرأ كتجوز هذه :هل لاق هدنع

 . هنيبو ينيب

 اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال :تلاق ؟امكنيب باتعلا امف :كلملا لاق

 نكلو ‘يلع ىضرت ىتح ادبأ كماقم نم جرخأ الو كيدي نيب كل ةعيطم انأو

 هللا ءاش نإ كيلع اهدرأ انأو اهقلط :ريزولل كلملا لاقف ،قالطلا نم دب ال
 كنم ديرأ :هل تلاقف يناثلا مويلا يف كلملا اهعجارو ريزولا اهقلطف ،ىلاعت

 ىلإ عوجرلا يف ةأرملا بغرت كلملا ةنبا تلبقأف ،يلإ عجرا مث مايأ ةتالث

 ترمأل ريزولا ةصقب تملع كنأ ولو :كلملا ةنبال ةأرملا تلاقف ريزولا

 .يمالك يف ةداهش يدنع نكلو داهشألا سوؤر ىلع زاجلاب هوطرقي مدخلا

 هتصقب اهتربخأو .ثيبخ هلغف :اهل تلاقق ؟ريزولا لعف ام :كلملا ةنبا تلاقف

 .بابحألا ةديقفو باشلل ةمحر يكبت كلملا ةنباو اهرخآ ىلإ اهلوأ نم
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 دعب كلملا لصو مث .يدلاو باوج كيفكأ انأف يبأ نم يفاخت ال :اهل تلاقف

 ىلإ عوجرلاب تبأ اي اهيلع رثكت ال :هتنبا هل تلاقف .مايألا ةثالثلا تيضم ام
 اهرس كيلإ فشكأ انأ نكلو ‘يدنع اهفوقوب مومهلا يلع تلس دقو ريزولا

 ةصق امأو .كلملا ىشمف باوجلاب كيلإ عجرأ اناف اليبس تدجو امهمو
 فاتكأ ىلع تالومحم زنانج هقيرط يف ىقال نجسلا نم جرخ امل باشلا

 يردجلا ةحنار همسج يف تفلابف نيرودجملا نم تاومأ اهيفو لاجرلا

 يشملا ىلع قطي ملو ةلحلا باب نم جرخق هتعاس نم ىمحلا هب تلزنو

 ءاملاو توقلاب نيراملا سانلا لاسي بابلا نع ةجراخلا ةناكدلاب فقوو

 هب علط ىتح همسج ءايحإل ماعط هاطعأو هاقس محرلا هبلق يف لخد نمف
 هوعديو هالوم ىلإ عرضتي ماقو توملا نم هللا هملسف يسيدعلا يردجلا

 :ةديصقلا هذه ولتيو راهنلاو ليللاب

 ايدارم كنم هوجرأ امب غتبو ايناعد لبقاف يالوم اي كئوعد

 ايناهد دق امو ي رارسأ معتو ي دصاقم عيمج يف ي دامتعا كيلع

 اينافج ودع نم رانب يل ةخف اهنلتعفر يهلإ اي يرومأ كيلإ
 ايناعد بيجي نم مأ يترأ نمف هئبلط ام ينطعئ مل نإ يالومأ

 ايداب كدنع ليصفتلا ىلع وهو هب ذجف كيلع ىفخي ال يدارم

 اينئازج كنم نامرحلا لعجت الو يعّرضت لبقاف يالوم اي كئلأس
 ايباوج لًّجعف ريخ نم لمأأ يذلاف لضفلاو دوجلا كنم تدوعت

 ايضار كمكحب ىحضأ نمل ىبوطف نناك لك يف موتحملا كمكح ىرج
 ايكاب تنك نإ لومأملا كردأ ىسع ةليلو موي لك يكبأو يدانأ

 ايمامأ تفرتقا امم ىضم دق امو يتقافو يرققو يبنذ ىلع تيكب
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 اهلك ةيربلا بر اي كئيتآأ
 يتلفغ نيح ينم ًرم ام ىلع تمدن

 ينترتس دق ذإ يالوم اي كئركش
 ايناعد لبقاف كوعدن نأب ترمأ

 هل ذجف كاصع دق يبع يهلإ

 لمؤم لك لامآ تهتنا كيلإ
 هرسأب دوجولا لك يف مكحلا كل
 هلينب حمساف ريخلا عيمج كيدل

 ىقتلاو ريخلل تببحأ يذلا تيده

 مهْبطقو ءايبنألا مامإ هاجب

 ةسالس مث هللا ةالص هيلع

 ايراثب يل ذخو ناسحإب يل ذجف

 ايئاوه عابتا يف ينم ناك امو
 ايواسملا لك ناسحإلاب تيدبأو

 ايدانملا بيجم اي كتوعد ينإف
 ايصاعملا هنع حمت قدص ةبوتب

 ايدامع تنأ نيجارلا لمأ ايف

 ايواهلا عيمج نم يجنملا تنأو

 اينادن عيمس اي يداني دبعل

 ايهلااي هئردق امب يل نمف

 ايراع مدقأ موي يف ىرولا عيفش

 ايقاب ماد ام نآلاو هلاوضرو

 عيمجو فراع هفرعي ملو هضرم يف تايبألا هذه رركي ثكمف لاق

 ءاملا ىلإ لصي نأ ردقي الو حيقلاو لوبلاو ثورلا نم () ةسيخ هل هدسج
 .هرخانمو همف ىلع هبوث فلي اتوق هلواني يذلا موحرلاف

 يف نوميقم مه اموي امنيبف هريزوو كلملا ىلإ ةصقلا يف انعجر
 مهيلع ملسف كلملا قيدص وهو ةادبلا نم لجر امهيلع لبقأ امهتزرب
 .اننود كلملا عم راسلا ربخلا نإ :لاقف رابخألا نع كلملا هلأسو مهايحو
 ربخب تملع ام :كلملا لاق ‘كعم عقاو رمألا نأل :هل لاق ؟اذه ملو :هل لاق

 .ركسعلا نم آدحأ تعمس الو

 امل اتام دق امكل نييذآلا نيلجرلا نأ كلملا اهيأ ملعا : قيدصلا لاق

 )١( ةهيرك ةحنار : يأ .



 فارطأ ىلإ الصو دق :هل لاق ،امهتوم ببس امو :كلملا لاق }امهراد الصو
 نم باش مالغ امهيلإ لبقأف هلتق ادارأو هاتفكف اذه كريزو ايقلو كراد

 كريزو تيلفت ىلع باشلا مزعف هدنع ام ةلق نم هب اءزهتساو ةيربلا

 هضكرو ضرألا يف امهدحأب برضو هلوقل اعمتسا الف هاجلا امهيلع قاسو
 هسأر يف برضلا عقو يناثلاو هعالضأ تضضرتف هئاشحأ ىلع هلجرب

 وه امهنع ىشمو امهنم كريزو تلفو ‘هسأر ماظعأ تضقضقتف هعومجب

 هلكاشي ال ةنسح ةروص هل نإ :لاقو ائيش امهنم ذخأي ملو اذه كريزوو

 ءادعألا هل دهشت نابهرلاو دابعلا لضفأ نمو نابضغلا دسألاك وهو ناسنإ

 ليوو 4 هيلإ نيبرقملل ىبوط 0 ناسرفلا هيلع ردقت الف ىلو نإو 0 نارقألاو

 اهيأ تملع امأ ‘ىجتلا هب نمل ىوأمو ‘ىدتها هب لض نمف هنع نيدعابلل

 ةرسمب ينربخت مل فيك :كلملا لاقف ؟كريزو هنع كربخأ امو كلملا

 تيأرو لجخلا يبلق يف لخد يديس عمسا :لاقف ؟ميصخلا ةناهإو قيدصلا
 ةنسحلا نم ريخ كدنع ةنيسلا كحيو :كلملا هل لاقف ،نايب ريخ نامتكلا يف

 ناب ام :ريزولا لاقف ؟كمصخ نم كملسو كرس يذلا حلاصلا لجرلا نيأو

 سنإلا نم وه سيل هنأ ينظ يفو ناكم يأ يف هب تملع الو هربخ يل

 ذخأو ‘تلق امك نوكي نأ ىسع وه :كلملا لاقف ،ناجلا نم هنأ هب تهبشو

 نم هيلإ برقو هنكسم ىلإ هب ىشمو هبرآم نم وه يذلا هقيدص ديب كلملا
 امع هقيدص ربخب نهثدحو هريزو ةقلطمو هتنبا عم كلملا دصقو هماعط

 اذه :اهل لاق ؟كقيدص ةعاسلا نيأو :ريزولا ةقلطم تلاقف هريزو ىلع عقو
 امم ربخ يعم نأل همالك عمتسا نأ يل نذأتأ :هل تلاقف ،ماقملا يف وه

 ءادعألاب باشلا لعف نع هتلأسو قيدصلا دنع تبرقف :لاق اهربخ لكاشي
 .ارورسم اكحاض مسبتي كلملاو كلملا رضحم ىلع ةصقلا عيمجب اهربخأف

١٨٧



 عنص امب ينربخأو اذهب ينربخأ كريزو نإ :كلملل ةأرملا تلاقف
 ىلإ هتيلفت دعب هب ىتأ :تلاق ؟هب عنص امو :اهل لاقف حبقلا نم باشلاب
 هببسب هنم يبر ينملسف يردجلا نع ينعفن يذلا ءاودلا يناطعأو تيبلا

 مسلا باشلا انيف عنص هنإ كل لاقو ريخلا نم عنص ام دضب كدنع ءاجو

 كتنباب لزن نأ ىلإ هيف تبثو عضوم دشأ يف نجسف هنجسب تنأ ترمأو
 نم ديرت تنأ يل تلقو ينعفن يذلا ءاودلاب انأ مكتربخأو يردجلل ىمحلا

 مالغلا يف هثبخ نم هليلد راتحاف كريزو ىلإ انأ تدصقف كنتنبال ءاودلا اذه

 هاطعأف ءاودلا هيطعي نأ ىلع و نجسلا نم هجرخي نأب هدهاع و هيلإ دصقف
 هكلم نم لحراف كلتقب رمأ كلملا نإ :هل لاقو نجسلا نم هجرخأو ءاودلا

 ينإو هيلع تنأ هبرقتو هرس ىلع تنأ علطت الئل هنم كريزو دارمو اعرسم
 كدارم كتيأر ينإو هيلع دهاش يدنع سيل ببسب رمألا اذه كيلع تمتك

 هنكاست سفن قيطت له ،دحأ هرواجي كريزو عنص ام لثمأ هيلع ينفلكت
 هتيب يف نوكأ انأ يتليح امف هتلزنم يف هلزنأ نم ىلع هرومأ يف أرجت دقو

 ملكتي ال ةعاس ثكمو اديدش ابضغ بضغ اهمالك كلملا عمس املف ؟هكلمو
 نأ ةفصنلا دبع رمأو هبضغو هتركس نم قاف ىتح مالسلا عمسي الو
 .ريزولا بهذف ريزولا قنع برضي

 نايب هيلإ لصي ملو رهشأ ةتس هيلع تضم املف خيشلا ىلإ انعجرو
 لصوف كلملا ةيرق ىلإ لوصولا ىلإ خيشلا دمع ناكم يأ يف هنع عمس الو

 نع هلأسو كلملا نم خيشلا برقو ريزولا لتق امدعب يناثلا مويلا يف اهيف
 :لاق ؟باشلا اذه ةفص ام :كلملا هل لاق ؟ال مأ هراد لصو هنأ باشلا هدلو

 ةغالبلاو ةنسحلا قالخألاو قلخلا هل باكرلا هقحلت الو بابشلا لوأ يف وه

 نم جرخو ةنسح ةوسك الو حالس هيديب سيل ةعانقلاو ةفعلاو ةعاجشلاو
 رهشأ ةتس يضمت امدعب هباوجب يندعوأ دقو هجرف ناصحإ هدارم هراد

١٨٨



 نم خيشلا كلملا ذخأف ،ناعتسملا كبو ناكم يأ يف وه هب يردأ ال نآلاو

 كدلو كرابخأب رشبأ :هل لاقو ماعطلا امهيلإ ايهو هقيدص عم هب ىشمو هدي
 اتنسلأ ىلع يهف ةحيحصلا هرابخأ امأو ،اهنع انقيدص لأسا اهنم ضعب

 هعم اورضحف رثألا صاصق ىلإ كلملا ربدف ،ىلاعت هللا ءاش نإ رهظتس

 نجسلا نم لجر انم بره دق صاصقلا اهيأ اوعمسا :مهل لاقف رفن ةعبس

 مل نإو ناك ثيح هوّصقو هرثأ اورظناف بابشلا لوأ يف وهو ينالفلا

 :كلملل اولاقف داهشألا سوؤر ىلع مكسوؤر تلزع الإو ،هربخب ينوتأت

 .ةعاطلاو عمسلا

 اورظنف ةلحلا باب نم اوجرخو رثألا اورظنو نجسلا ىلإ اوشمف
 وه اذه نأ مهلك اودهشو ةلحلا باب نم جراخلا ةناكد يف باشلا لجرلا

 ىلع ةتس اوقبو مهنم ادحاو كلملا ىلإ اوربدف مهمالك عمسي وهو بولطملا

 يردجلا ةلع نم ميقس باشلا نأ هربخأو كلملا ىلإ لجرلا لصوف ههجو

 امبو هسلجم نم روثي ردقي الو ةفيجلاك همسج نكلو نوهأ ةعاسلاو

 نايتإب كلملا رمأف ©فوقو هدنع مهو ةعاطلا يف انباحصاف هلبق نم كبجعي
 ءالؤه لجرلل لاقف ليخلاو ةنيزلاو حالسلاو ةنسحلا ةوسكلاو ماعطلا

 ليخلا ىلع هولمحاو هولسغ و ةوسكلاو ماعطلا هوطعأو مهب مدقأ مدخلا

 .هترامأ يف اوشمف يعم لصي ىتح

 نم سيآ هسأر ىلع اوفقو ةعبسلا ىأر امل باشلا رابخأ امأو
 لجرلا ىأر ىتح ةنس فلأ نم دشأ هيلع يهو ةعاسلا كلت يف ايندلا

 همأ هتدلو امنأك ةعاسلا كلت يفف ‘كلملا دنع نم ريخلاب هورشابف مدخلاو

 نم لكأو روخبلاو ةوسكلا هوطعأو همسج لسغو ءاملا ىلإ هولمحف
 كلملا هولصوأ ىتح هب اوداقو ليخلا قوف هوعفرو حالسلا هوطع أو ماعطلا

١٨٩



 يكبي كلملاو هردص ىلإ همضو ناصحلا نم هردحأو هسفنب كلملا ضهنف

 امب ربخ الو ملع هدنع سيل نأب ناميالاب هل فلحيو هيلإ رذعتيو هل ةمحر

 يتلا هتصق نع هخيش هلأس مث .هحفاصو هخيش عم هبرقف هيلع عفر
 تفدارتو ،تارارملا تقذ كقارف دعب خيش اي ملعا :باشلا لاقف هيلع ترج

 يناسحإب ينازاجف ‘تاكلهملا نم هلهأو ريزولا تييحأ دقو تاركس يلع

 يبنج لكأو ‘تاملظملا يلايللاك هراهن نجس يف ينولزنأو ،تائنيس

 ام اديحو تسلجف ‘تاغدال يمسجل اهبانذأب براقعلاو رافلاو (ا)صرنشلا

 يذلا نم تلكأ 0 ةمقلب الو ةبرشب يلع لضفت دحأ الو ةملك دحأ نم تعمس

 نم تاروذاقلا ريهطت ىلع رمي يذلا ءاملا نم تبرشو يمسج نم شهني
 كانه تثكمو تابيطلا حناورلاو تاساجنلاب جزتمم تاردخملا ءاسنلا

 .ءاكبلاو بيحنلاب هيلإ لسوتأو ءاعدلاب هللا ىلإ عرضتأ اموي نيعبرأ
 ىلإق يندر نإو هريغ يتجاحل دجأ مل ينأل أطخلاو ةءاسإلاب فارتعالاو

 دح هل لك يسفن يف تلقو رفأ نيأو بهذأ نياو لسوتأ نمبو ئجتلأ نم

 يذلاب يذاكلا بارش نع ينلأسو ريزولا يلع ملسف ربصلا ىلإ لمجأو

 يل لاقو هدهعب تبثو هايإ هتيطعاف ينجرخيل يندهاعو يدنع نم هيدري

 ترهظو يتعاس يف رادلا نم تجرخف يلتقب رمأ ريمألا نأل ليحرلاب كيلع

 يبايث يف ينطب نم جرخي اممو يسيدعلا يردجلاو ىمحلا يمسج يف
 تذخأو ةمامغلاك ةأرما ىلع تضرعو ةنتنلا ةحئارلا ىنم تحافو يمسجو

 نع مهلأسأو ينيمي نع نوشمي سانلاو يلايحب هتعضوف ارطع اهسأر نم
 يلع لضفت اعشاخ هبلق ناك نمف ينومعطيل شيعلا نعو ينوقسيل ءاملا

 حناور كبرقب ىرأ يل لاقو يمسج يف هينيع عومد تلاسو يدنع برقو
 نيملسملل تايجنملا نه تاينلاو تافآلا نم كملسي هللا نإو تاريخلا

 . ريصارصلا : ي أ ) ( ١

١٩٠ 



 : ىلاعت لاق امك يدي تبسك امم ينباصأ يذلا امأ : هل تلقف ، تاملسملاو

 . () « ريثت نَع وفغيَو مكيديأ تبتسك امبف ةبيصم نم مكباصا امو »

 ءاكب اوكب مهلك همالك سانلاو خيشلا عمس املف : ياورلا لاق

 اولص مث هيلع اوقفش هورظنو هوعمس امل اولاقو اميظعتو هل ةمحر اديدش

 كلملا لمح ثيدحلا دعب مث .اميلست اوملسو هبحصو هلآو يبنلا دمحم ىلع

 نيذلاو باشلل كلملا لاقف اعيمج اوسلجف هرصف ىلإ هسفنب بانلا
 :باشلا هل لاقف ،باشلا اذهل يكلم عيمج تفلخ ينأب اوملعا :اورضح
 ولو ينابآ ىلع فلسأ الو ينم اذه نوكي ال ىلعألا انبرو الو الكو اشاح

 هل لاقف ءاذه ىلإ تنج امو اهكلم يف يل ةبغر ال اهيف امو ايندلا يل تلذب

 نع يجرف ناصحإل سمتلأ تنج :لاق ؟هيف تنأ بغار يذلا امو :كلملا

 هذه كدلب نم يتجوز نوكت نأب ربعملا يل اهرسف ايؤر تيأرو مارحلا

 زعأ يفو لاومألا نم ائيش تثرو الو لاجرلا اهيلع لخدي مل ةأرما يهو

 نيدهنلا ةتبان نيدخلا ةليسأ ءاجعد ءالحك ‘ناسنإ فرشأ نمو ناكم
 باشلا جوز :هيضاقل كلملا لاقف ،ءاسنلا اهلكاشت ال نيمحللا ةمعان

 املف اهربخيل هتنبا دنع كلملا دصقو ةعاسلا كلت يف اهب هجوزف .يتنباب

 ينارعأل ءاش ولو يناسك يذلا هلل دمحلا :تلاقف اهملعأ اهيلإ لصو

 نأ ديرت كلملا ةنبا ةبقر تضبقو ريزولا ةقلطم اهيمدق ىلع ةمناق تضهنف

 مدخلا ةلزنم اهسفن لزنت نأو هيلإ رظنلا اهل زوجي ىتح باشلا اهب كلتمي
 .امهيلإ

 نأ اهيبأ ترمأف .امكيلإ يفتقا انأو ينم مدقا تنأ :كلملا ةنبا تلاقف

 يضاقلل لق :هل لاق لصو نيحو ةأرملا يلول كلملا ربدف باشلاب اهجوزي

 ( ١ ) ىروشلا ةروس : ٣٠ .

١٩١ 



 نوكي نأ كلملا هرمأو اهب هجوزو هرمأف اهتيلو يذلا ةأرملاب باشلا جوزي

 رورسلاو حرفلاب نرشابت هنرظن املف .ىفاعتي ىتح امهرصق يف امهعم
 هفطالت تلعجو ىرخألا رجح يف هتسلجأو هدي نم كلملا ةنبا هتذخأو

 .ديزأ وأ ناك امك هتوق هيلع تعجر ىتح هلاح يف نرصق امف مالكلاب
 جورفلا هناشعلو ،هنادغل اذه اشنلاو بيلحلاو جولبلاو ةكبمسلا هنيطعأو

 لخدو هنيع ذلتو هسفن يهتشت ام ىلع لكأو ريزابألاب ةيالغملا ريفاصعلاو

 دحأ هلثم حكني ال احاكن حكنف روفاكلا ءامو كسملا هيلإ نلعجو ..... امهيلع

 : تلاق ؟ اذهو ريزولا نيب قرفلا ام ىرخألا ةأرملا كلملا ةنبا تلأسو .طق

 زاجعألا ليقث محللا جرجرتم ةثيبخ ةروص هل لوألاف رانلاو ةنجلا نيب امك

 قلخلا لودجم ةروصلا نيسح لكاش هلكاشي ال يذلا لجرلا وه اذهو ......

 اليبس ضرذلل تدجو ام ةجاح ينم دارأ ىتم نطبلا صيمخ زجعلا فيفخ

 اهيف امو ايندلا ىلإ ترظن ذننيحف ينيكم رارق يف هينم نم ينيقسي ىتح
 لزنم ريخ ىبقعلا يفو ماودلا هل هنلا لأسنو هب انيلع هللا معنأ نيرقل ىبوطف

 رودبلا لثم نوؤلألتي مهنأكو ،روكذلا دالوألاب هنم نلسنف :لاق ؤماقمو
 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو رومألا يف هللا مهكلمو ،روهدلا يف اوشتناو

 . نيعمجأ ملسو هبحصو هلآ ىلعو يبنلا دمحم

١٩٢



 : نوعبرألاو ثلاثلا ركذلا
 ةنفلا بلغت يتلا ةليلقلا ةنفلاو لاتقلاو برحلا يف

 لوبلا سلسلو تاضايرلا لامعأ لوخد يفو ،ةريثكلا

 نيلجرلا يف ققشتلاو

 : ةريثكلا ةنفلا بلغت ةليلقلا ةئفلا ىلع ةلثمأ

 برحلا يف نوبنلاغلا مه نيطالسلا نع يبحاص تلأس : ءاربغلا وذ لاق

 ىلإ ناطلسلا جرخ امكدصق ناك نإف ؛يناعم ىلع اذه كباوج :لاق ،لاتقلاو

 ةفناط هبرحت كلذكو هبلغيف هنم لقأ وأ هلثم دحاو لجر هلتاقيلف لاتقلل ةيرق

 دقو قاوساو ردانبلا ىلإ نوجاتحم سانلا نكلو }هباحصأو وه هرسكتف
 هللا لاق امك ةديدش اوبضغ نإ مهتبقاع و سسانلا ىلع ةبيهلا هللا مهسبلأ

 اهلهأ ةازعأ اولعَجَو اهوذتسقأ ةيرق اولخد اذإ كولملا نإ تلاق »» : ىلاعت

 . ةجح طهرلاو 0 (') « نولغقي كلذكو ةلذا

 مويو رافكلا نم اددع لقأ راصنألاو نورجاهملاف لاتقلا ةفص امأو

 لقأب هناطلس ىلع نوصحلا ذخأ نازع نب دومحو ‘اددع لقأ رافكلا نينح

 ةوقب ال هليخو هسفنب كلملا ذخأ ديعس نب دمحأ هدجو .ةوق لقأو هنم ددع

 هورسك نيذلاو اميظع اشيج عمج ةليثللا ةعقو يفو ‘هتريشع ةرثكو هدنج
 نم هدالوألو هدي يف كلملا يقبو انيش هكلم نم اوذخأ الو اددع هنم لقأ

 بلاغ يفق اهنأل ةريثكلا ةئفلا بلغت ةليلقلا ةئفلا لزت ملو ............ هدعب

 رتكأ يف كولمم وه لب كلاملا وه رفاظلاو لتاقلا سيلو ،عطقأ لاوحألا

 ( ١ ) لمنلا ةروس : ٣٤ .

١٩٢٣ 



 مهرومأ اوحلصي نأ مهيلعف رمألا اذه يف سانلا ركف نإو ،نامزلا تاقوأ

 مهيلع بهذأ ةوق هل ناك نم وأ هكلم يف ناطلسلا مغار نم نأل ريبدتلاب

 ةيقتلا لمعيلو اراظن هرومأ يف نوكي نأ ملسملا ىلع نكلو ؛رايدللا

 .ناطلسلل

 .رومألا ةبقاعل ىقبأ مهنأل لباقلا يف هعرز ىقبأف ناسحإلا امأو

 امم ءيشب مهيلع لخدت الف .ءارمألا عم كرمأ تابثإ تدرأ اذإ امأو

 ؛رجألا كلف رومألا ضعب يف قحلا لوبق مهنم تيأر نإ ةصاخو مهؤوسي

 هوغلبو ةقيقحلا ىلع رومألا ضعب يف ةضراعم دحأ نم تحص نإ امأو

 مهنيعي الو هبلقب ركني هنكل اهريغ ىلإ اليبس مهنم دجي الف مهنم هبولطم

 روثلا ةبراقم لثمو رانلاك مهتبراقمف سانلا رارشأ امأو ءيش ىلع

 ءالؤه ةبرق كلذكو ،.غدللاو حطنلاو قرحلا نم هل دب ال (ا)يبدلاو حوطنلا

 ةبارق يف وأ ةرواجم يف اناك وأ ،ءام ةدارم يف وأ ءارشوأ عيب يف ناك نإ

 هيخأل بحي نمؤملا نأل ؛مهنع هبحت نم رذحو ،مهنم كرح ذخف رهص وأ
 توبكنعلا جسنك ناك ولو ملسملا هيخأ رتس فشكي الو اهسفنل بحي ام

 ('"دشي صوصرملا ناينبلاك نيملسملا نأل ؛هللا هرتس اميف هيلع رتساف

 يف اوربصاو ،ىتش مهبولقو اعيمج مهبسحت نولوذخم نوقفانملاو
 امم قيض يف كت الو مهيلع نزحت الو !هللاب الإ كربص امو رومألا

 يف ضخت الو ،نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإ .نوركمي

 مكدحأ بحيأ اضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو ‘نيضناخلا عم كناوخإ

 . ريبانزلا : ي أ ) ( ١

 . دسي : لصألا يف )٢(

١٩٤ 



 .ميحر باوت هللا نإ ... اتيم هيخأ محل لكأي نأ

 اذإ ةرجشلاك اهنادتبا لثم :لاق ؟ةنتفلا ءادتبا نع ءاربغلا اذ تلأس

 يف دهتجي نأ لقاع لكل يغبنيف اهقاس مظع اهنع تلفغ و اهقاس تبن
 نبيبصئ ال ةنثف اوفتاَو » : لاقو انبر اهنع رتحو .اهناقتاو اهنافطإل يعسلا

 هللا عقت انولو » : اهنافطإ يف لاقو 0 (') « ةصاخ مكنم اوُملظ نيذلا

 اهيف ركذي ذجانَصَو تاولصو غّيبَو غماوَص تّمذْهَل ضغب مُهَضغَب سانلا

 اولتثقا نينمؤوُملا نم ناتقناط نإو » : لاقو ، (") « اريثم هنلا منسا
 ام امأو نيقيرفلا ىلع ةجحلا مايق هللا مهمزلأ دقف 0 (") « اَمْهنْنَب اوخلصاف

 نمز يف ةنتفلا تحص دقو ‘هقلخ ىلع نوكي وهف نناك هللا ملع يف ناك

 نم ترات يذلا نتفلا كلذكو .ةمايقلا موي ىلإ اهيف ةوادعلا تقبو ةباحصلا

 رصع لك يفق نيقابلل ةوادع و نيصاعلل ةمقنو نيعناطلل ةمحر اهيف مهدعب

 نم صقنتو عوجلاو افوقلا نم يشب مكتَولبنلَو » : لوقي هللاو يرجت
 : رخآ عضوم يف لاقو 0 () « نيرباصلا رّنشَبَو تارمثلاو سفنألاو لاومألا

 لوقلا اَهْنلَع َقَحق اهيف اوفتسقق اَهيِفَرثُم اتزرمأ ةيرق كيهن نأ انذرأ اذإو »

 ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ » و } () 4 اريمذت اهانتزرَّمَف
 نوحلاصلا مالك مهيلع تبثي ال سانلا نيب رمألا تيأر اذإو 0 () « مهسفناب

 . مهلثمك ءالبلا كب لزن دق الإو لحرت مل نإو مهنع لحراف

 ٥ سوحنلاو دوعسلاب 0 كالفألا نهيلع تراد دقف 0 ةميدقلا نادلبلا امأو

 )١( لافنألا ةروس : ٢٥ . )٢( جحلا ةروس : ٤٠ .
 )٣( تارجحلا ةروس : ٩ . )٤( ةرقبلا ةروس : ١٥٥ .

 )٥( ءارسإلا ةروس : ١٦ . )٦( دعرلا ةروس : ١١ .
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 هيلع تكب هللا هعفر اذإف نيملسملا نم دحأ اهيف ببسب دلبلا ةمالس امبرو

 تعمس دقو ،اهنازحأو اهكالهب سانلاو ،اهبارخب ضرألاو ،اهرطقب ءامسلا

 يف نوجومي مهماسجأ تيقبو سانلا لوقعب فسخ هللا نإ لوقي الجر

 الو هبضغ نم هللا مهارأ امب نوركذتي ال مهنارشو مهعيبو مهتاركس

 امف معنلاب هللا مهدمأ موق نع تعمسو .هترخآ يف هباقع نم نوفاخي
 مهضعب نولتقي اودمعف مهعفن امو ،ماذجلاو للعلاب هللا مهالبأف اهوركش

 نم ريخ مهنارمأ ةريس نكلو ‘بعرلا مهبولق يف لخدي ملو ارهاظو ةليغ

 ريخ ءارقفلا ةريسو ءارقفلا ةريس نم ريخ ءاينغألا ةريسو ءاينغألا ةريس

 ءالؤه ءاسن ةريسو ءاسنلا ةريس نم ريخ مدخلا ةريسو مدخلا ةريس نم

 همحر نم الإ مهنامز يف مه نيذلا مهريغ ءارمأ ةريس نم ريخ نيروكذملا
 .هترخآو هايندو هسفن حلصو هللا

 امأف :لاق ؟مهعفن نم مهرض فرعن ىتح رمألا انل رتسف :هل تلق

 نيذلا يف ةدومو ةدومحم لاصخ مهيفو مارحلاب لالحلا اوجزم دقف ءارمخلا

 نباو نيكاسملاو فويضلا نومركي مهف رمألا يلوأو هلوسرو هللا اوعاطأ

 لناسلاو هللا قح نوعنميو مهلاومأ يف ءاحشأ مهف ءاينغألا امأو ،ليبسلا

 مهؤاسن لالحلابو مهجورف نونصحي مهنأ مهلاصخ نم نكلو فيضلاو
 اوكرت دقف ءارقفلا امأو لطابلا يف نوضوخيو مايصلاو ةالصلا نوميقيو

 يف ةبغر مهل سيل مارحلا ىلع مهجورفو مهيدايأ تدتماو مايصلاو ةالصلا

 نم نكلو رايخألا ةرربلل ةوادع مهبولق يفو مارح مهتاجوز لالحلا

 امأو ،رانلا مهلوخدب راعلا مهباحصأ نع نوقتيو }مهنارمأل عبت مهلاصخ
 مهميداخم ءاسنب اونزو مهيلاوم ىلع مهسوفن اوزع ةوسق دشأ مهف مدخلا

 ءاسنلا امأو ‘نوعباتم بدألل مهنكلو مهراهنو مهليل يف مهبعلك نهولعج
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 يف ةاودع نهلو .ةاغطلا يف نهتبحم ‘ءايحلا نهبولق نم عفترا دقف

 عيمج يف نهنم كردجح ذخف بانذ نهنطابو بايت نهرهاظ نينمؤملا
 هاقلت نهنمف ءارشلاو عيبلا ىلإ ندمع نإ ةدحاو ةلصخ يف الإ رومالا

 فلخ دعو نإ ءارمخلا يقابو ،نفلخي الف ندعو نإو شمامتلا ىلع ءافولا

 دصحاو .ماستبالا مهنم كرغي الف املظ سانلا لاومأ اولكأ ثكن دهاع نإو

 نأل ماقملا اذه يف دازلا نم ريثكو ،ماغرضلا دسألاك مهنع كسفنو كلام

 نم ءيش يف ترضح دقف ءارمألا امأو ،انيلع ةمزال مالعلا كلملا ةعاط

 ال ام رضح نم ىلع هب نوحيفي متشلاو فعضلا نم تعمسو نوصحلا

 مهقوقح لكأيو سانلاب ركمي رخآ ريمأ نم تيأر مث ‘هلوسر الو هللا هاضري
 رمأ رخآ ريمأو هنم ريخ نهتلماعم نهانركذ يتاللا ءاسنلاف ،هل دارالف

 رامدب هاوه بلط مهعم ةجح هل سيلف هنكاسم ىلع اوضرع موق لتقب
 ,هايند

 : لوبلا سلس ةجلاعم

 ىلع خبطي سمننلا ةلبيقم قرع لوبلا سلسل بطلا يف ةذبن كاهو

 قوف ًادامض لعجي ةلبيقملا قروو ‘مايأ ةثالث هبرشيو دقعني نأ ىلإ رانلا
 .كلذل عفان ليمامدلا يهو نوبحلا

 نالجلجب دمضت نأ اهؤاودف ةرارح نم ىنميلا ةضيبلا تمرو اذإو

 ةدورب نم ىرسيلا مروو شأربي ىتح يلايل كلذك لخب نوجعم نوحطم

 امهمرولو 0اربي ىتح يلايل ليخنلا لسعب انوجعم ةبلحلا نيحطب دمضتو

 وأ ةيصاخلا هنم جرخت ىتح ءاملاب امعان قوقدملا طسقلا خبطي اعيمج

 لخلا ىقنيو ءاملا بهذي ىتح خبطيو لخلا يف لعجي مث كلذك دوسألا لفلفلا

 ىتح تارم ثالث ءاملا كلذب ناتضيبلا نهدتو سمشلا يف ءامب حلم لحيف
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 ىتح ةليل هيف كرتيو نهدلا اذهب هنهدي مث فجي ىتح ةرم لك يف هكرتي
 .أربي ىتح لمعلا دواعي

 ذخؤي كدسجلا رئاس يف ققشنتللو ماحرألا نم ةبوطرلا ناليسلو

 ،ءارفص ةرقب بيلحب نجعيو عيمجلا قديو ربح مهسو ءانح مهسأ ةنالت

 رقبلا بيلح عم هدحو ءانحلاب ةبوطر الب قوقشو ةكح نم ناك نإ امأو

 .مايأ ةعبس وأ مايأ ةثالث هيلع خليو

 : نيلجرلا ىف قولفلا ةجلاعُم

 سمشلا يف هب غبدي طرقو حلمو ءانح ذخؤي نيلجرألا يف قولفللو

 دبزب نجع و آديج قد اذإ يلوحلا ضيبألا منغلا رعبو .عفان وهف قرعي ىتح
 .كلذل عفان مايأ ةعبس ققشتلا هب خطلو رقبلا

 : هرابتخاو تاضايرلل ملعتملا ةفص

 ملعتي نأ دارأ نيملسملا نم ادحأ تعمس :ءاربغلا وذ لاق

 ثالت ىلإ كايإو هللا اناقبأ نإ باوجلا يف هل ليقف كلذ نع لأسف تاضايرلا

 هناسلو هبلق رهطي نأ ملسملل يغبني اهلواف كلذ دعب كملعن انإف نينس
 عم هماقم لعجيو ءاهفسلا ةبراقم كرتيو ؤهسابل يف هناوخإ يزب ايزتيو
 .هناوعأو هناوخإو هناملع

 عضوم يف هربتعا مث رمألا لثتما لوقلا اذه لجرلا عمس امل :لاق

 مهارد هاطعأو قوسلا نم هديبع جرخ ىلإ جاتحي ام هل يرشيل هربدق رخآ

 نم فصنلا هل لعج دقو اهب رجتيل مهارد هضبق مث ابيقر انطاب هيلع لعجو

 .اهحبر

 كدنع لصو نإ :هلهأل لاقو رخآ عضوم يف هربتعي نأ دارأ مث
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 ىلإ هربدق .هرابتعا يدارمو كسفنل هيبلطاو مالكلاب هيفطلا نالف نب نالف

 اذه سنخأف لولحلاو روخبلا اهب نوكت نأو هبايث هيلإ يتأيل هلهأ عم هتيب

 ردقت ملو بايثلا ذخأو هبلق يف قتاو هآرف ةأرملا عم لجرلا دصقو هتيب ىلإ
 اذه ذخو ينملظ انالف نإ :رخآ عضوم يف هل لاق مث .ةليحب ةأرملا هيلع
 ةجاح كنم ديرأ :هل لاق مث ‘كلذ نع لجرلا ىبأف هشيع يف هلعجاو مسلا

 ةقداصملا كنم ديرأو ةبنألا ةلعب تيلب ينإ يريغل ال يسفنل ةروتسم

 .ادبأ هلعفأ لعفلا اذه نع اشاح :لجرلا لاقف .(')اهرح ئفطتل

 : ملعتملا اهب بجتحي ىتلا بجحلا

 هملع ةيناثلا ةنسلا يقو ؛رابتعالا يف ىلوألا ةنسلا هيلع تضمف

 نوكي نأو نيميلا هدخ ىلع همون يف اهلعجي نأ هرمأو هل اهبتكو ةقيروت

 ال يح كنإ مهللا :ارس لوقي نأو ندبلاو بوثلا رهاط قلخلا نع لزتعم

 تنأ الإ هلإ ال كل كيرشال دحاوو روجت ال لدعو قلخت مل قلاخو تومت
 انديس ىلع يلصت نأ كلأسأ ينإ مهللا نيملاظلا نم.تنك ينإ كناحبس

 نيبُم اي يداه اي ريبخ اي ميلع اي هللا اي ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 الإ ةوق الو لوح الو ريدق ءيش لك ىلع كنإ تدرأ امهم اذكو اذك يل نيب

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هللاب

 () يسركلا ةيآ يهو ةفينملا ةطاحإلا هل بتك ةلاثلا ةنسلا يفو

 ةكالملا وه الإ ةلإ ال هتأ هللا هنش » و 0 اهمامت ىلإ (")لوسرلا نمآو

 الو نيد اهرقي ال يتلا رومألا هذه لثم داريإ نع كانغأ ناك ام 0 ءاربغلا اذ اي كنع هللا افع )١(
 .فرغ

 )٢) ةيالا ٥! ة رقبلا ةروس نم .

 )٣( ةيالا ٢٨٥ ةرقبلا ةروس نم .
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 يف نهبتكيو 0 (') « ْميِكَحلا زيزعلا وه الإ ةلإ ال طنسقلاب اميآق ملعلا اولواو
 هل لعجاو ةقحالتم ريغ ضعب يف اهضعب ةلخادتم فرحألا ةدرفم ساطرق

 ... برغملا ىلإ لدنملل اباب

 ادحاوو ضرخلا يف ادحاو لعجاو 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هلفقو

 يف تنك اذه تعنص اذإف كالعأ نم كومجري نأ فوخ كسأر ىلع هلعجا

 نم جرخ امو حاورألا تاوذ لكأ نع عنتميو :هل لاق مث .ىلاعت هللا نامأ

 نأو همسجو هبايثل ةبيطلا تاروخبلاب هرمأو ءاسنلا ةبراقم نعو حور يذ

 نم رثكيو مونلا نم للقي نأو هبر ةعاط ىلع هب ىوقي ام ماعطلا نم لكأي
 ةثالث اهيفو صالخإلا ةروس ولتي نأ هملعو .اهانركذ يتلا تايآلا ةوالت

 لعجف هب صتخم رس هل لكو .دمصلا دحألا هللا وهو هللا ءامسأ نم ءامسأ

 ةيولعلا اهتيناحور هل عضخأو هءاعد هنلا باجتساف نينسلا نم ةدم نهولتي

 ىلإ هبرقي امم هحلاصم يفو هلوسرو هللا ةعاط ىلع هودهاعف ةيلفسلاو

 يف ةيآلا هذه الت مث ديعبلاو بيرقلا نع هرمأ متك هدارم غلب املف ىلاعت هللا

 دصق مث . (") « اعيمج سانلا ايخأ امنأكف اهايحأ نَمَو » : سوفنلا ءايحإ
 لاومألاو هايمألا نم هدي يف امع هلأسو ربجتو ىصع يذلا ربكألا ريمألا

 امبو اميظع زنك ترظن انأ :ريمألل لجرلا لاقف هدنع امب هربخأف ننازخلاو
 . هتدرأ الو كلذ راشعم رشعك نوكي ال هتركذ يذلا كدي يف

 الأ طرش ىلع نكلو معن :لاق ؟هب ينلدتأ هديرأ انأ :ريمألا لاقف

 ؟انع ديعب وهأ هيلإ كبحاصأ يسفنب :ريمألا لاقف .دحأ كتبحص يف نوكي

 اعرسم دلبلا نم هب جرخ ةمتعلا اولص املف .دعبلا يف ريثك وه سيل :لاق

 اوبثوف ،بيرق ءاملا : لجرلا لاقف 0 ءاملا بلط ريمألاو ريسلا يف اوضكرو

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٨ .
 )٢( ةدناملا ةروس : ٣٢ .



 تدوسا ىتح لجرلا هداقف يشملا نع ازجع ريمألا فقو ىتح ءاملا بلطل

 لاقف هحور هيلإ تدر ىتح هعم فقوو ايشغم حاطف ردقي ملف ايندلا هيلع
 هديرأ الو قيطأ ال :لاق ،بيرق زنكلاو ءاملا نأ ريمألا اهيأ ملعا :لجرلا

 .كيلإ رظنلا :لاق .ةليحلا امف نكلو

 كلمأ الو اعفن الو ارض يسفنل كلمأ الف قولخم كلثم انأ :هل لاقف

 هللا كملسيو احوصن ةبوت ىلاعت هللا ىلإ بوتت كلعل نكلو ةايح الو اتوم
 هنايلوأو هلسرو هنايبنأ عم ىوأملا ةنج يف كلخديو منهج باذع نم
 .هنايفصأو

 نادتساو هبونذ عيمج نم رفغتساو ىلاعت هللا ىلإ ريمألا باتف :لاق

 ىطختو ريمألا لمحو ضرالا يف اطخش لجرلا لعجف ملاظملا نم هيلع امب
 تدرف هاقسف ءاملا درابب هيلإ ىتأو هتيب يف هسفن ريمألا رظنف طخننلا هب

 ملاعلاب هيلإ ىتأف هل زوجي امع هلأسو هحراوج تماقتساو هحور هيلع

 نأب هباجأف قوقحلاو مومدلا نم هيلع امبو هنيد رمأ نع ريمألا هلأسو
 رضحأو هبتك هاوح ام عيمجف نيملسملا ءارقفل اهنأو }ةقرغتسم هلاومأ

 قطانو تماص نم هكلمي ام عيمج نم هعضوم يف هدافنإب مهرمأو لودعلا
 ةضايرلا هملعي نأ لجرلا دارأو نيملسملاو ءاملعلل بناتلا عضخو هوذفنف

 تركذ اميف يل ةقاط الو انترخآ هب ديرن انيديأ يف ام انكرت :لاق ءايميكلاو
 لاح يف اتيم هودجوو مايأ ةنالث ثكمف هلمحت ال نأ يسفن ىلع فاخأ

 هآر مث نوملسملا هنفدو هيلع اولصو هولسفغف عماجلا دجسملاب هدوجس

 هللا لوسر هأنهو هباحصأو هللا لوسر رضحمب مهمون يف نوملسملا
 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ عم هدعقأو هديب ركب وبأ هذخأو هتمالسب

 . نيعمجأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا همحر
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 : نوعبرألاو عبارلا ركذلا
 امو بئاصملا ركذ هيفو 0 دباعلل يكفذفلا ةحيصن هيف

 اهيف ةروكذملا لئاسملاو صصقلا نم امهل

 : دباعلل يكلفلا ةحيصن

 ريمألاو ،يذفغلاو ريقفلل اعضاخ يبحاص تيأر :ءاربغلا وذ لاق

 ىلع معو .ا٠حابصلاو ءاسملاب مهيدتبيو ريغصلاو ريبكلاو ،يندلاو
 :لاق ؟عيمجلل مأ دحأ اهب صخ خيشلا ةملكو هل ليق .خيشلا مساب عيمجلا

 لهأ اهب اوصخ اهعضوم ريغ يف نآلا سانلا اهعضوو نسلا ريبكلا اهلصأ
 ءاهب هسفن يلعملا تعضوو اهلهأل اهيف تبصأ عيمجلل اهتلعج انأو ،رمألا

 ءرملل قفرأ امف :هل تلق ،ةدحاو ةلزنمب مهنأك اوراصف اهب يندلا تعفرو

 هسفن ةمالس دارأ نمف :لاق ؟هكرت نيبو حالسلا لمح نيب هب كنامز يف

 انل رسف :هل تلق . لاتقلل يذلا ديدحلا لمحي الف هلامو ههاج يف ةدايزو

 قيرط يف اورظن نإ عمطلا مهدارم نيذلا ةيمارحلا لبق نم امأ :لاق ‘كلذ
 نإ ءارمألا امأو ،هوكرت ةوسك الو ةحلسأ هيلع سيل الجر نيملسملا

 دناوملا هل اولعجو هونتأو هوبرق حالسلا نع هسفن لمهأ الجر اورظن

 مهاتملا ىلإ رظناف مهنوصح يفو مهريبدت يف طسبلاو ضبقلاو عفانملاو
 مهلزنأ مانصألا ةدابعو ايتاوللا كلذكو ‘عزف الو فوخ مهيلع ال عيسشلاو

 ديواجذلاو ناعجشلا امأو ؛مانألا يف اعابض اودرف مالسإلا جناوحل ءارمألا

 اوربص نإو اوذبن اوكش نإ مالكلا يف مهل باوج الف ،ماركلاو ءاملعلاو
 اولتقي وأ اولتقي ىتح ليلقلا ءاطعلا مهل حالسلا نولمحي نيذلا امأو ،اوعطق

 )١( ءاسملاو حابصلا يف ةيحتلاب : يأ .



 .اذكه نحن اننامز نأل كلقعب كنامز يف رظناف

 هل له هسفنل بسح يكلف لجر نع انل يكح :ءاربغلا وذ لاق

 ةجوز هلو ،همد نم هلام ةدايز كلفلا يف ىأرف ؟لام ةدايز هل لهو ؟ةجوز

 ماقأو رمألا اذه نم بجعتق }مارحلاب اهحكني ةقث لجر دي يف ةحلاص
 هيف ال ميقتسم حاكنب ةقثلا اهذخأ هنأ كلفلا يف رظنف .ةأرملا يف هباسح

 نم هتخأ اهنأ كلفلا يف اهآر نكلو .رمألا رهاظ يف امهدحأ ىلع ةهبش

 :هل لاقف ،باوجلا هيلع درف هيلع ملسو دباعلا عم يكلفلا ءاجف ةعاضرلا

 كعم يتلا ةأرملا نيبو كنيب قرفأل تنج :لاق ؟كلفلا بحاص اي كتجاح ام

 . ةعاضرلا نم كتخأ اهنأ تدجوف كلفلا يف ترظن ينإو

 يف ةوق هل دباعلا ناكو اديدش ابضغ هيلع بضغ همالك عمس املف

 ههجو ىلع حاطف ضرالا يف هب ىمرو هسأر نم يكلفلا ضبقف همسج
 ،لقعلا بهاذ مايأ ةتالت ثكمو سانلا هلمحف هسأر نم ليسي مدلاو ايشغم

 هيلع اوبجوأف هنيد نع ءاملعلا لأسو ىلاعت هللا ىلإ رفغتساو دباعلا باتف

 حارجلا اوساقو ءاملعلا دصقو مهاردلا لمحو هلام نم عابف يكنفلل ةيدلا

 ملعلا لهأ لاقف هدنع نم اهضبقو يكنفلل اهملسف مهرد فلأب هيلع اومكحف

 كمالك يف كعم لهو هيلع اهمرحت ديرت دباعلا ةجوز يف كتجح ام :يكلفلل
 يذلا لامجلاو همأ هيلع دهشتو هسفن ىلع دهشي هنإف معن :لاق ؟تاداهش

 كرغص يف مكرفس يف لمجلا نم كحايطب كمأ كتملعأ امأ :هل لاق .مهلمح

 لمجلا نم تنأ تحطو امكلمح دق نالف لامجلاو كمأو تنأ كلاوخأ ةرايزل

 ةنالف مكيلإ تلبقأو ،ينالفلا عضوملاب متلقأ ىتح كنم مدلا لاسو كفنأ ىلع

هب كوطعسو نارفعزلا هيف لعجو اهيدت نم تبلحو اهتنبا ةلماح ةأرملا مأ



 ريثك قرحي نارفعزلا نأل ،كالهلا كيلع اوفاخ ىتح كلذ نم ريتك تبعتو
 ءاملعلا ربدف ةايحلا يف ةعاسلا مهلك ةأرملا مأو كمأو لامجلاو ارضم

 موقت نم مهيف ناكو لاصفلا لبقو حيحص اذه نأ مهلك اودهشو نيروكذملل

 وه نبللا نأ اضيأ اودهشو اهجرخي نأ ءاملعلا هرمأف اذه يف ةجحلا مهب

 .نارفعزلا ىلع بلاغلا

 امهنم لك جوزتي نأ امهل زوجي له نييبص تعضرأ ةأرما نعو

 .تاهمألا ريغ ةعضرملا نأل زئاج :لاق ؟ةعاضرلا نم هيخأ مأب

 الب هنم تجرخو لجآلاو لجاعلا اهقادص ةأرملا دباعلا ىطعاف :لاق

 هتيد نم اهرهمو يكنفلا اهذخأ مت &ضيح تالت هنم تدتعاو قالط

 لخدو ىرخأ ةأرماب دباعلا جوزت مت ةأرملا نم لسنو يكلفلا رمأ ماقتساف

 يف تزاح نطابلا يفو ةريسلا هيف تنسح رمألا رهاظ يفف اهرهمو اهيلع

 اهوسكت ةأرملاو اهجوز ةوسك نم لجرلا يسكت ةأرماو الجر اهجوز تيب

 اهجوز لخد اذإف ،امهسوفن يهتشت ام ىلع ماعطلا امهل لمعتو اهبايث نم
 ةماق هعفر .ريبكلا سودنملا يف الخدي نأ ةأرملاو لجرلا ترمأ تيبلا ىلإ

 يف ام لقف ‘تيبلا نم جوزلا جرخي ىتح هيف افقوف فصنو عاب هضرعو

 ءلاومألا ناصقن يف لزي ملو تيبلا ةماقإل لوصألا نم دباعلا عابو تيبلا

 صقنو للعلا نم هب امع يكلفلا لاسف ضارمألاو للعلا دباعلاب تلزن مث

 ةنناخ ةجوز كيدل نأ دباعلا اهيأ ملعا :يكلفلا هل لاقف ةكربلا ةلقو لاومألا

 , قافنلا لهأل كلام (ا)ردنت قازرألا ةليلق قالخألا ةئيس يهو

 لاق .اننيب قرفت نأ ديرت كلعلو ءوسب اهنع تملع ام :دباعلا لاق

 . ج رخت : ي ) ( ١



 ىلع نكلو يفتخملا رسلا كل رهظأو ءالبلا نم كيفشأ يدارم :يكففلا

 :لاق ،ينم ةبه كل وه :دباعلا لاق .ريبكلا كسودنم ينعيابت نأ طرش

 سودنملا لمحل اسانأ يكلفلا ذخأف .ةعاسلا هلمحنو كتيب ىلإ انب ضماف

 لجرلا سودنملا يف اذإف سودنملا اودصقو دباعلا تيبل اعرسم مهب دصقو

 ىلع اهيلحو هتجوز ةوسكو لجرلا مسج يف هتوسك دباعلا رظنف ةأرملاو
 .ةأرملا

 كلملا رمأف ريمألا ىلإ امهب اودصقو يكلفلا باحصأ امهذخأف :لاق

 رضحمب ةأرملا دباعلا قلطف امهنجسف دباعلا ةجوزل ىصوأو امهنجسب

 هبحم وه يكلفلا نأ هبلق يف فرع و همقس نم هللا هأربأ مايأ دعبف ؤيكنفلا

 ىلع هلدي نأ ىلع هلأسو هرومأ يف هريشتسي هنامز يف ماقف هحيصنو

 رظنو مانغألا حرسم ىلإ حابصلا تقو هب ىشمف اهجوزتيل ةحلاص ةأرما

 ةريغص ةنبا مهيلإ تلبقأف ،جوز اهل نكي مل يتلا راكبألاو تابينلا ءاسنلا هل

 يز نم اهيزو ثاثر بايث اهيلعو اهمنغ قوست ةزوجلاك اهيدث تبن دق
 اهنايلوأ ىلإ دصقف . ةنبالا كلت ذخأي نأ يكلفلا هيلع راشأف { ءارقفلا

 ةكرب هيلع تنبقأف ، اهيلع لخدو اهرهمف ‘ اهب هوجوزف ‘ اهنع مهلأسو
 غلبف } ثانإلاو روكذلا دالوألا اهنم لسنو يشاوملاو لاومألا نم قازرألا

 بغلا ْملغا تن ولو » : هباتك يف هللا لاقو . هنامز رخآ يف ةياغلا
 .) ريخلا نم تزرئفتنسال

 هب تجل لجر نع ناوخألا نم دحأ ينثدح : ءاربغلا وذ لاق
 هل قلخو هءاعد هللا باجتساف اركذ ادلو هقزري نأ هالوم لأسو بناصملا

 راهنألاو رابآلاو باودلا نع نوسرحي اسانأ هل لعجو هب قفشأف اركذ دلو

 )١( فارعالا ةروس : ١٨٨ .



 رهنلا يف حاطف هيبأ ةرضحب رمألا دلولا ىلع ردقق ةفلتملا ةيوهذلاو

 دعب الإ هوبأ هيلع ردقي ملو ءاملا هركسأف جلفلا ةمسأ ىلع حاسو يراجلا

 نأ دلولا دارأ مث .همايأ يف هللا هاشنأف هحور هيلع تدرف هجرخأ ةعاس

 نيتبطر دلولا لكأو لاملا ىلإ هب دصقو هلمحف لاومألا ىلإ هوبأ هلمحي

 يف هحور تجرخف نيتوص كلذ دعب حاصو ‘نيتعرج ءاملا نم برشو
 تلأس يبصلا دلاول ليق مث هدلو ىلع دلاولا نزحف .هتعاس يق هيبأ رجح

 تردق امف كردص يف وهو كنع هعفرو كدلوب كعتمو كل باجتساف كالوم

 عفر ىلاعت هللاو ‘ هقلخب ءاشي ام لعفي هناضقب ىضرت الأ كلام هعفن ىلع

 : لاقو رمع امهاثرو ركب يبأو هللا لوسر

 مالسلااينداي كيلعف مهبحأ نيذلا بهذ

 مارح مه دعب شيعلاف يل شيعلا نيركذت ال

 مءاظطفل ١ هةُملؤي لفطلاف مهبلاصو عيضر ينإ

 نهدحأ باصأ نإ راجشألاو ليخنلاك حور هيف الو لقعي ال يذلا يف

 امأ ريطلاو باودلاك حور هيفو لقعي ال يذلاو دعترتو حورت يه امأ انيش

 هللا مزلأ دقو لقعي يذلاب فيكف توملا هب لزن نم ىلع تافكعم نهارت

 باودو لهأو ديبعو دالوأو لام نم معنلا نم هللا هلوخ امل ظفحلاب اضرق
 تداتعاف ‘ةمحرلاو ةفأرلاب مهيلع فطعيو مهوسكيو .مهيلع قفني نأ

 نزحلا هب لزني ةراتو .مهلبق نم حرفلا هبلق يف لزني ةراتف كلذ ىلع هسفن

 .؟مهدحأ تام نإ فيكف ،ماقسألاو مالآلا نم مهب لزني امم

 مل ارونس وأ اريط ناسنإلا دقفيو قارفلاب نزحلا هبلق يف لخدي امأ
.دابكألل ةقرحم دالوألا بناصم نأ عمست امأ هل دلوب فيكف ؤ‘هلزنم يف هري



 هتبحمو مهنم لك نوفلتخم دالوألاو ،بولقلا اهنم عشخت تاومألا ركذف

 دلبلا نع بذلاو هنلا نيد ءايحإل مهب عمطي روكذلاف اهقح ردق ىلعو

 لسىنلا ةدايزل نهنم عمطلاو تاروتسم تاروع نهف ثانإلا امأو ،اهناكسو
 نيأ نمف ثانإلا ءاسنلا دلت مل اذإف &ةوسكلاو ماعطلا لامعأو تويبلا ةماقإو

 .تاتإلاو روكذلا نم هقزري نأب هالوم وعدي نأ دلاولل دب الف ؟لاجرلا قلخت

 يقابلاب لزني امهدحأ توم دعب نمف ةجوزلاو جوزلا بئاصم امأو

 بئاصملا ضعب امأو .رخآ ريبدت ىلإ جاتحيو راسكنالا ببسب نزحلاو مهلا

 ةعيجو ريغ نم للخلا دادسل ثاريملا لوصحب نونثراولا اهب حرفي اهتبقاعف
 امهنم ناسحإلاو ةبحملا ركذف نيدلاولا بئاصم امأو ةعيش راسكنا الو

 ناسجإلاك ةدحاو ةلصخ دجو امل سانأل هلاومأ عيمج لذب ول هنأو هيلإ

 تارسح بولقلا يف يقبتق ءاملعلاو ناوخإلا بئاصم امأو .هيدلاو نم يذلا

 ةمايقلا موي ىلإ عيش اهدسي ال ضرذلا يف ةملث ملاعلا توم نإ ليق ىتح

 ركذ امأو .حرف وأ ةيلب وأ ةدش ناسنإلاب تثدح الإ نيش بناصملا يلخي الو

 حرفلا كبلق ىلع لخديلف ةالصلا تميقأ نإ رظنا اهولجي الف رجزلاو ظعولا
 هللا تركذ ةالصلا لبق كنأ ولو ‘كيلع اهدسفي ىتح كتالص يف ءاكبلاو

 ةضراعم دنع كعفن ام رانلاو ةنجلاو توملا تركذو هباقع نم تفخو

 ةيصعم نع لوح ال ريسفت يفو ؛هيلإ ةضراعملا هتبراحم نكلو ناطيشلا
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ هتعاط ىلع ةوق الو هللا

 دراطع هبرو ةميضقلا جرب علاطلا ناكو دولوم دلو اذإو :هل تلق

 يفو برقعلا جرب يف يهو ةرهزلا ةعاسلاو رجفلا عولط عم علاطلا يف

يف خيرملاو نازيملا جرب يف لحزو ايرثلا ةلزنم يف رمقلاو نينثألا ةليل



 ام دسألا جرب يف يرتشملاو ،نازيملا يف اهدح سمشلاو ليلكإلا ةلزنم

 هتيب يف دراطع نكلو باتكلا هب لوطي هريسفتف ؟دولوملا اذه يف لوقت
 نكامألا يف دوعسلا دعسأو دراطع ةلالدف دولوملا تيب وهو هفرشو

 بتكلا يف ةريثك لئالد هلو ةسحنلا نكامألا يف سوحنلا سحنأو ةديعسلا

 نإو اهيف امو ضرألا تدسف دسف نإ ضرذلا ربدم وهو هفرش يف رمقلاو

 يف وهو ربكألا سحنلا وه لحزو .اهيلع نمو ضرألا تحلطصا حلص

 ةوق هل برقعلا هتيب يف خيرملاو ةوق هل سيل سمنلا هتقرحأ نكل هفرش

 يبأ نب رصان خيشلا تعمسو .ةوخألا تيب وهو ىرغصلا ةكرحلا يف

 اذكهو مسالطلاو ملعلا يف ةميظعلا ةوقلا بحاص وه دراطع لوقي ناهبن

 ةايح هللا دارأ اذإف هريبدتو هقلخب ملعأ هللاو ةيكلفلا بتكلا يف هتدجو

 انديس ىلع هللا ىلصو ،ءاملعلا تومب اهتومو ءاملعلاب اهايحأ ضرألا

. ءايقتألا هباحصأ ىلعو ءايبنألا متاخ دمحم



 : نوعبرألاو سماخلا ركذلا
 ناتصق هيفو ‘ ةراجتلا ىف

 .ه

 اهنم نسحأ ام مدآ ينب ةفرح نع يبحاص تلأس :ءاربغلا وذ لاق

 هكراشي ال يذلا لوألا لصذلا وهف ءاملا هعم ناك نم :لاق ؟قزرلا بلطل

 تلق .صلاخلا بهذلاك وهو ةنوعم الو ةاناعم ىلإ هيف جاتحي الو كراشم

 ءاملا بحاصل اهتلغف ءام اهل نكي مل اذإ :لاق ؟(٠)عيارزلاو ليخنلاو :هل
 (")ريدايبلاك ةكراشمو ةاناعم ىلإ جاتحتف ءام اهل ناك اذإ امأو ،ا"ادعقلل

 باطعلا اهب لحيو عابسلاو باودلاو ريطلا اهنم لكأتو قيدصلا اهب عمطيو

 سوفنلل ءاقش يه :لاق ؟يشاوملاو :هل تلق .اهللع هذهف نامزلا ضعب يف

 صوصللاو عابسلا اهلكأتو بهذت ةراتو اهبحاص اهب حرفيو ا)ومنت ةراتف

 .اهنم ءيش هيدل سيل نمكو اهبحاص حبصي ميصخلل ديع يهو

 ىلتبملا ىرت امم كل هتركذ امم فعضأ يه :لاق ؟ةراجتلاو :هل تلق

 ال اذه ذإ ©فوخلاؤ كالهلاو دربلاو رحلاو رحبلاو ربلا يف نحملا نم اهب

 فوقولا ىرت امأ لتقلا ىلإ نوبولطم رثكألاف الإو هرفس يف هبيصي نأ دب

 انلقف نولعاف قلخلا ام نوعاس راجتلا الول :تلق نإف .ةراجتلا نع نسحأ

 نم هيلع ةفاخم ةراجتلا نونف ملعتي نأ رجاتلل يغبني نكل حيحص كل

 ديب آدي الإ انيش عيبي ال نأ كلذ يف ةمالسلاو قلخلا نم ركملاو عئادخلا

 )١( تاعورزملا : يأ .
 (٢) راجنتسالا : يأ .

 )٣( ةداع ةرجألاب نولمعي نيذلا مهو 0 نيحالفلا : يأ .

 )٤( يمنت : لصالا يف .



 .لاملا بحاص نع نروبلاغلا مهف سانلا يديأ يف كلام راص اذإ هنأل

 نورتشي مهنمو ‘سانلا لاومأ نولكآلا مهنمف :فانصأ ةثالت ىلع سانلاو

 هدي يف ناك اذإ الإ يرتشي ال مهنمو ‘امناق مهيلع تمد ام الإ نوفوي الو

 نإ كنإق ةسارفلا باتكب كيلع نكلو .ةبرجتلاب مهرمأ صحت الو ءعييش
 مهماسجأ يف ةنيب ةرهاظ مهتامالع رت سانلا ترظنو اطبض هتظفح

 نمثلا فرعاو كتعلس زرحاف ةراجتلا يف تلخد نإف شمهعنابط فرعتف
 سخبلاو فيفطتلا رذحاو كنازيمو كلايكم الوأ ححصو حبرلا ىلإ بسحاو

 ىلع اولاثنا اذإ نيذلا !> نيِفقطْملل لينو » : لاقف رذحو ددش هللا نأل

 زرحاو 0 () « نوربخي مهونزَرَو وأ مهولا اذإو !"أ نوفوتنسي سانلا
 كلذكو لهذلاو دالوألاو صوصللا نع اهل سارحلاو لافقذلاب كتعلس

 هعيبت ام بتكت نأ رتافدلاب اهظفحل كيلع و ،تردق امهم باودلاو ناريفلا

 كلذكو هطخ زوجي نم طخب اكص هدنع نم ذخف ادحأ تيراك نإو هيرشتو
 نامزلا بئاصم مهب تلزن نإ كلام بهذي النل ابوتكم هنم ضبقا لالدلا

 كيلامملاو نايبصلا عيب نع كرذحأو ‘كلام بهذيف هب ("اوصوي ملو
 . تاناتفلا تاراكملا ءاسنلاو

 هيلإ تضرتعا راجتلا ضعب نع ناوخإلا ضعب نع انل يكح دقو

 ىلوألاف ،©نهسفنأل هتعدخ ىلع نردق نإو هلام نلكايل نهدارم ةوسن تالث

 ةيناثلاو ،ةليحب هيلع تردق امف موي لك اهتنيزو اهلامجب هيلع تضرتعا

 ىتح اهرخذتو هعيالس نم موي لك هدنع نم يرشت تلعجو اهلامب ترختقا
 ةثلاثلاو . هلام يف هعدخت الو هسفنل ةليحب هيلع ردقت ملف اهلام بهذ

 . ١ - ٣ : نيففطملا ةروس ) ( ١

 . نوصوي : لصالا يف )٢(
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 هقرستف هناكد لخدتل ةلفغلا اهدارم نمث لقأب اهايإ هعيابت عئالسلا هل تبلج

 ريصب هنأل هيلع نردق امف نهليحو نهرومأ يف رظنا ،اهبولطم تفلب امف

 .نهروماب

 ءارشلا دنع مذلا وأ عيبلا دنع حدملا نع رذحاف ةراجتلا تدرأ اذإو

 جاتحم كنأل سانلل فطلتلاب كيلع و ،عيبلل فلحت ىتح ةعلسلا شغت نأ وأ

 نيعيب لعجت الو ،بضفلاب هأدباف دحأ نم اراضحتسا تيأر اذإ الإ مهل

 عيب يف عمطلا كلخدي الو مارحلا كرتو لالحلا يف ةراجتلاو سانلل

 ةةفيظنلا ةعقبلا يفو ةرهاطلا ةيعوألا يف كعنالس لعجا مث تاركسملا

 نم دماجلا فرعا مث كهنم بالتجالا نع فوخ سجنلا رابغلا نع اهزرحاو

 سجنلا عيبت كنأ امأو ‘كلام بهذي نأ ةفاخم ةساجنلا هتباصأ نإ عئاملا

 مهحفاصت الو نيكرشملا يديأ نم تابوطرلا يرتشت الو ‘نيملسسلل

 هحالص كل ناب ام الإ سانلا عيمج نع كنارشو كعيب يف رذحاو ؛مالسلاب

 هدنع لصي الجر ربتعاو ربصلا عيب نعو قلخلا نع زرتحا يذلا رجاتلاك

 مايألا ضعب هدقفف هبأد اذه ىلعو هيلإ جاتحي امل رضاحلاب موي لك يرشي

 هدنع لوصولا نع فقو اذكه نمو ملأ هب لزن لجرلا نأ رجاتلا نظو

 ةلق :لجرلا لاقف هلوصو ةلق نع هلأس هآر املف هنع لأسي هتيب ىلإ ىشمف

 . يدي يف ام لقب يلوصو

 ةدايزب ال لبق نم ذخأت امك ذخو موي لك يدنع لص : رجاتلا هل لاق

 ةحناج اهتءاجو ةرمثلا لصت مل نإو :لجرلا لاقف . كترمت لصت ىتح كيلع

 ذخ نآلاو انيفو هللا يف نظلا نسحأ : رجاتلا هل لاقف ؟ كل ءافولا نيأ نمف

 امو هقح هافوأو ةرمتلا تلصو ىتح موي لك لجرلا ذخاف . هيلإ جاتحت امل
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 هنع عطقني ال نأ هرمأو هيلإ رجاتلا دصقف هنع عطقناف ءيش هدي يف يقب

 باطعلاب رجاتلا ربخأف هيلع تبطعف ةرمتلا لوصو وجري لجرلاو هاطعأف

 هتراجت ةاكز بسح ةلماعم بحاص اذه نأ رجاتلا فرع املف هنع عطقناو

 ليلقلا هعم يقبو هقح هافوأ مت اهضبقو ةاكزلا لجرلا اهاطعأف اهلمحو

 مث هذخأ يف طساقي لعجف ادبأ ينع عطقنت نأ ينبجعي ال :هل لاقو هب عتمتف

 دصقو مهاردلا نم ةلمج رجاتلا ذخأ مث ىلوألا لثم ةرمثلا هيلع تبطع

 انيش اهنم هدي يف () تيقبو اهنم هافاو مث هللا قح نم هيلإ اهعفدو لجرلا

 كرتق اهيف لزنت ةكربلا ىسعق اهنم لكأيو اهب رجتي نأ هرمأف اريثك
 . دئادشلا كلت نم هللا هحارأف ةراجتلا لمع و ةعارزلا

 لبق رثألا نم اهلئاسم ملعتي نأ الإ ةراجتلا حصت ال : هل لاقو
 فلأ ينغ لجر دنع ىرش ام لوأف هلاومأ تبهذ يذلا لجرلاك اهيف لوخدلا

 هبرج بلق امو يرتشملا يدي نم فلألا عئابلا ضبقو شرق فلأب بارج
 فالآ ةثالثب هدنع نم اهارشو رخآ لجر ءاجف رمتلا نمت عفتراف يرتشملا

 لوألا يرتشملا ءاجف عنابلا اهنمث ذخأو يناثلا يرتشملا اهبلقو شرق

 تبهذف ءيشب هل صوي ملو اماتيأ فلخو اتيم عئابلا دجوف برجلا لمحيل
 عولط دنع هراد نم جرخف رفاسي نأ لجرلا اذه دارأ مث اهيلع فلالا

 دصقو لاوش رهش نم نيرسثعو ةينامت موي يف ءاعبرألا موي نم سمنلا

 هل مدختو هتروع اهب رتسيل ةيراج ىرتف لامشلا ةهج ىلإ هرفس يف

 نأ لبق اهعابو حص لمح اهب يهو ءاربتسالا لبق اهيلع لخدف هشيع

 اهذخأف نزوت نأ لبق ربصلاب اهعابو رضاحلاب ةعلس ىرش مت ،اهيربتسي

 رضاحلاب ىرخأ ةعلس ىلع برض مث لوألا عئابلا نم ربصلا بحاص

 )١( تقب : لصالا يف .
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 الو هناكم يف سلجف اهنمث رشع ةدنافلا هل نوكت نأو رضاحلاب اهعابو
 رجتو مهارد هدنع تلسرأ مث 0 ةدنافلا يطعاأف هيلإ تنزو الو ةعلسلا ضبق

 ريغ نمو مهاردلل نزو الب الجر فلس مث 0 اريثك احبر اهنم ذخأو اهيف
 نم هبحاص نيدف ةرمتلا تبطع اهداصح ناوأ ترضح املف مولعم طرش

 هقح هاطعأ فلستملاو ةروكذملا ةرمتلا ينعأ ةعلسلا كلت نم نسحأ هدنع

 هجبذي نأ لبق تامو اديص هقفتب برضو ةالفلا ىلإ رجاتلا دصق مث 0 اهنم

 مث .هبح ()راكب يف هب ىمرو ابح ديصلا نمثب ذخأو نيملسملا ىلع هعابف
 هيف نأ طرش الب قوسلا يف لحلا عابف (")لحلا ةبد يف اتيم (")ابولحش دجو
 هريغل لمجلا ناكو لمجلا هعم يذلا يرتكملا تامف الامج ىراك مث ؤةساجن

 اذكه لعفت ال اذه اي : هل لاقف ةأرماب ينزي الجر ىأر مث 0 ماتيأ فلخو

 . هتنبا هجوزو

 .ريبك نمتب اهعابو روبقلاو يه اهلطنف روبق اهبو اضرأ ىرش مث

 ركسلا ةكرب يف هب تمرو هترص نم ى)ناريفلا هتلمحو امس ىرش من

 سانأ هورشو رحبلا راجت نم دحأ ىلع هعابف نزولل هلك ركسلا عمجو
 كلذ نم تام لكأ نم لكف نادلبلا يف قرفتو رجاتلا كلذ دنع نم ىتش

 اوتام مهنمو اوسلفأ مهنمف ةرباصملاب هتعلس سانلا عياب مث ،ركسلا

 هقح ذخأيل مهلاومأ يف مكاح نم مكح حص الف اودقف مهنمو اماتيأ اوفلخو

 ةيمارحلا هبسكف هراد ىلإ عوجرلا دصقف 0 ليلق الإ هدي يف امم يقب امو

 هسفن يف ميهت لجر ةيمارحلا يف ناكو هتروص مهتبجعأف اريسأ هوذخأو

 . نزخم : يأ )١(
 . ةيلحس : يأ (!)

 )٣( تيزلا : لحلاو ؛ ءاعولا : ةبدلا .

 نيرايفلا : لصخلا يف )؛) .
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 برض دنع ىلإ هب لصو املف لاملا نم همسق نع هذخأو لجرلا هبجعأف

 رجاتلا لجرلا ىبأف هجرف نم هتوهش هل ئفطي نأ ديري لجرلاب مه هدومع

 للعلا هب تلزنف بحلا هل نحطي هلعجو هلجرو هدي هنم رسكو هيلع بلصف

 نامزلا نم ةدم رجاتلا تكمف ميهتلا هنع لحرف هدسج ساخو ضارمألاو

 يفف دراوملا نم برشيو مانغالاك راجشألا قرو نم لكأي حويسلا كلت يف

 هللا هأربأف هبايثو همسج لسغو اهنم برشو ةرم انيع ىأر مايألا ضعب

 ىلع ماقف ةنطاب للع همسج يف تقبو ءاملا كلذ ةكربب ةرهاظلا للعلا نم

 هتجوزو هدالوأ دجو هراد لصو املف هراد ىلإ ادصاق امهب ىشمو هيلجر

 نع هولأسو ملعلا لهأب لصتي دمعف اديدش ءاكب ىكبف ايندلا نم نيكلاه

 باتف ىلاعت هللا ىلإ ةبوتلا هومزلأف هرفس يف هيلع عقو امب مهربخأو هرفس

 عست ةليل يف حرشن ملأ ةروس أرقي همون يف ىأرو هبنذ ىلع مدنو

 : ارعش تايبألا هذه هل بتكف ملعملا نم برقو ناضمر نم نيرشعو

 نسحملاو هدبعب فيطللا وهف مهلك قنالخلا قلخ يذلاب قث

 نقوي نمم تنك نإ ببسمو غسوم وهف قزرلا قيض شخت ال
 نكمت تاحلاصلا رومألا نمو ةداعسو ةحار بلطت تنك نإ

 نمأت ةرضملاو دنادشلا نمو مهلك كرصع لهأ دعسأ نوكتو

 نبلا ميظعلا رسلا كل هيف هلالج لج هللا مساب كيلعف

 نيبتم عفن ميظع رس امهيفف ميحر ايو ميرك اي لق
 نيعالا كنع مانت نيح ليللاب ةولخ يف ارهاط افلأ هأرقت

 نمؤملا يئتلا هب رسي ام كل امهلم كمانم يف تآ كيتأي
 نزحت ال اهدعبو راسيلا رسي اهب ىفكت ةراشإ كيلإ يقلي
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 نسحألا ليبسلا وهو هتمق املتمك ئبنل ا ىلع ةالصلا مث

 ىلع رطفلا ديع مدق املف ،ءامسألا هذه ةوالت يف لجرلا موادف : لاق

 )١( هفتك ىلع اهلمح مث 0 نادبألا ةرطف نم هللا مهمزلأ امم هوطعأ سانلا

 لبجلا نم فهك ىلإ ىوآ ليللا هيلع لبقأ املف قوسلا يف بحلا عيبيل

 اران ذخأف لوغ هب راثف اهب يلطصيل ران لعجو دربلا نم همسج () نكيل

 رظنف هبلط يف لجرلاو آراغ هب لخدف لوغلا وحن ىلإ ىشمف اهب ءعيضتسيل
 حبصأ املف اهنم ذخأف اريثك بهذلاو رفصلا نم كنابس راغلا كلذ يف لجرلا

 كنابسلا هاطعأو عناصلا عم دصقو بحلا عابو قوسلا ىلإ دصق حابصلا

 رافصلا ىلإ ىشمو 0 صلاخلا بهذلا نم اهنأ اهب هل دهشو رانلا اهلخدأو

 يف آريسكأ دجوو دارأ ام هنم ذخأو راغلا ىلإ عجرف كئابسلا هنم ىرشو

 يردجلا ىمح هب تلزنو هراد ىلإ عجرق 0 ابهذ رفصلا بلقي يذلا وه راغلا
 هدسج يف تناك ةلع لك نم هللا هأربأف هجراخو هلخاد .هلك هبنج هب علطو

 ءافش يردجلا ةلع تراصف ماذجلا لثم الإ ةلع هدعب يقبي ال يردجلا نأل

 هناوخإ ىلع اهنم قفنأو هسفنل جاتحي امل كئابسلا كلت نم ذخأو .هل

 هايند نم دوزتو هبر تايآ ولتي هدجسم يف ماقو همع تانب نم جوزتو
 ىلصو مانملاو ةظقيلا يف اهالت نمل ىنسحلا هللا ءامسأ رس اذهف هترخآل

 نم مهل نيعباتلاو ماركلا هبحصو هلآ ىلعو مانألا ريخ دمحم ىلع هللا

 . ماركلا ءايلوألاو ةمنألا

 )١( هفتاك : لصالا يف .
 ( ٢ ) يمحيل : ي أ .
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 : نوعبرألاو سداسلا ركذلا
 نيرخأتملا ءاسن ةديس ةميلحو كلملا نبا ةصق يف

 :هدلول لاقو ضرملا () هحاطأ ريمأ نع انل ركذ : ءاربغلا وذ لاق

 انزلا بلطو ىوهلا لهأ بحأو تاركسملا برش اذإ ريمألا نإ :ينب عمسا
 نبا ىلع حص امك كنامز يف كيلع عقي نأ رذحأو ؛هلاحو هكلم هللا بهذأ

 افرط كل يتأن نكلو ةليوط ةصق هل :لاقف ؟هتصق امو :هل لاقف .كلملا

 اهيلإ لسرأو ةميلح ىمست ةأرما قشع كلملا نبا اذهف اهرخآ يف اهنم
 تلاق اهيلع تملسو اهدنع تلصو املف .هيلإ (")اهب يتأتل انوبزيح ازوجع

 كتدحأ نأ ديرأو سانلا نع روتسم ثيدحب كلملا نبا كيلإ ينلسرأ : اهل

 لوقيو يننجسيو ينويع علقيو ينبذعي نأ كغلبأ مل نإ هنم تفخو شهمالكب

 يهتشت ام ةمعطألا نم كيطعيل هنإو ،كءاقلو كبرق ديريو كيلإ دو هيف هنأ

 لبجلا يف امكنيب دعولاو ‘كنيع هب رقت ام يلحلاو سابللا نمو ‘كسفن

 امم باوجلا ديرأو ،اروتسم امكرمأ نوكي ىتح سانلا ةعجه دعب عفترملا

 . باهتلالا بلقلا نم يفشيو بابحألا نيب فلؤي

 ةيورخألا رومألا يف ريكفتلاو ظيغلا نم امايق ةميلح تماقف
 دئاكملا (')نمو ،راعلاو رانلا نم اهلهألو اهل حالصلا امو 0 (")ةيويندلاو

 تلاقو هيلإ ءاقللاب اهبلق يف هللا اهمهلأف كولملا ةوادع نم كالهلاو

 . هب حاطأ : لصألا يف )١(

 . اهيتاتل : لصألا يف )٢(
 )٣( ةينايندلاو ةيوارخالا : لصألا يف .

 )٤( نعو : لصألا يف .
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 ةبراقم ينم قبس امو ('ةياحس ةأرما ينأب هامأ يملعا :ةنامرهقلل ةميلح

 يف نوكأو يفوج حير عنم ردقأ ال نأ يناضعأ ةزه نم فاخأو 6لجرلا

 دهعو طرش ىلع نكلو .يبلقل ةوهش يلإ رضحت الو لجخ يف ينإو هرجح
 . ىلوذلا ةليللا يف ءاقللا دنع يسفن يف ينلأسي ال نأ اننيب نوكي

 كلملا نبا دنع تعرسأو ،ةأرملا مالك ("سيبدردلا اهبجعأف

 دهعلا نم اهاطعأف رورسلا هبلق يف لخدف ةميلح مالك نع هتربخأو
 مئس اهآر املف ،ةليللا كلت يف زوجعلا امهنيب تقالف روجفلا نع قانيملاو

 ديرأ انأو لجخلا كبلق يف لخدي فيك :اهل لاقف .مالكلاب اهأدتباو اهيلع

 ةسمللاب كديو ،ةبغرلاب كرظن يدمو كناسل يقلطاف كرظن يهتشاو ،كاقل

 ىتح كيتفش صمأو ،كيتنجو لبقأو كيدهن يلمانأب ضبقأ نأ يدارم انأو
 يف كفلأو ‘كنم ةليسعلا قوذأو كيزجع سملأو كناسل فارطأب عرجتأ

 كينيع جعدأو !كيتنجو نسحأ امف ،يليلحإو يئاضعأ ىوقت ىتح يردص
 .كيتفش رمحأو كينذأ رغصأو

 دق كمركو كبسحو كرظنو كقطن نأب يديس ملعا :هل تلاقف

 يتدومو كتعاط يفو يكيلإ تنج انأو ةياغلا ىلإ ىهتناو سانلا ")قاف

 ىرج نم لكو كتروص نسحو كركذ نم يتوهش عفادأ تلز الو كبرق يف
 يديس تنأ ةصاخو هعامجو هءاقل بحت يسفنف ‘ههجو ىلع هتبيبش ءام

 يلهأ نم فوخ يف ينكلو ميحرلا روفغلا ميظعلا ىلوملا دعب يالومو
 ينامسأ نم تاحلاصلاو ينساحم بهذت سانلا دنعو ينريعت يمع تانبو

 . لوجخ : يا )١(

 . زوجعلا : يأ (؟)
 )٣( ىلع ةدايز : لصألا يف .

 )٤( كعم : لصألا يف .
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 .ةملظلا ىلإ رونلا نمو ‘ساحنلا ىلإ صالخلا نم مهبولق يف لدبتأ ىتح
 .لوزنلا ىلإ ولعلا نمو

 ةيلاخلاو ةحيبقلاو ةنيعللاو ةنيبخلا ءامسألاب سانلا لوقيو
 ةوهش اهسفنل تراتخأو ةعدافلاو ةلماحلاو ةقسافلاو ةئطاخلاو ةينازلاو

 ىلإ ةبيطلا ةرجشلا نع لقتنا اهمساو .ةرخآلاو ايندلا ةبيط تعابو ةعاس

 ةميلح اهمساب سنبف بسحلاو فرشلا عاض نولوقيف ةثيبخلا ةرجشلا

 تماقو ةعجارملا اننيبف اذه لثم نع ةليح كل ناك نإف رومألا هذه تفخف

 . ةعاس ركفي كلملا نبا سلجف اهتيب ىلإ ةدصاق امهسلجم نع

 تلاقف امهناكم يف ةعجارملاب ىرخألا ةليللاب زوجعلا اهيلإ لسرأ مت

 نم يفوخو ةضناح ينأل هذه يف ينفلكي ال نأ هنيبو ينيب دهع ىلع :اهل
 تاوطس انل كولملا نحن :اهل لاقف هدنع تلصوف دهعلا اهاطعأف .ةبانالا

 رشلا انلمع املكو ‘تانسح انتانيس اولدبي ىتح سانلا انم فاختو تامقنو

 يلإ (اليحوبو ،عزفلا الو علهلا كبلق يف لخدي الف ريخلا انل اورهظأ
 كقالخأو ،كفلخ اهنأل ةوهشلاو ةذللاب عتمتن ىتح كبابش يف كمسجب

 الإ سوفنلا كلمي الو رومألا يف روسجلا الإ تاذللا غلبي الو ةنسح

 ءاسنلا لفاحم يف لاقلاو ليقلا يعمست ال روهشملا سرافلا انأو ،كولملا

 .لاجرلاو

 ةريثكلا بويعلا هيفف ينساحم نم هتركذ يذلا امأ : هل تلاق مت

 ترفحو ينع ترفنل كلذب كتربخأ ينأ ولو ©فيعض اهنطابو بيط اهرهاظ
 لمقلا هيف دوسخلا ليوطلا سأرلا رعش اهلوأف يهجو ىلع بارتلا

 تاروخب جرختف نانذألا امأو &ضايبلا ىلإ داوسلا نم لدبتي مث نابيصلاو

 )١( يحيبو : لصألا يف .
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 . ةجزل امهل سأرلا

 امهنم جرخي هنإف امهداوسو امهضايبو امهعسوو نانيعلا امأو

 الف امهرون هللا بهذأ نإو ءامهتحص يف اذه امهيلع بدبديو قرحم اعمد
 ماعطلا ةحنار هنم جرخت اهنإف هلوطو هقيضو فنألا امأو ؤامهيف ةدناف

 .امهيلع مفلا يف ام عيمج جرخيف نيتفشلا رمح امأو .اهيرك اطاخمو ةئيبخ
 اهينفي سوسلاو دودلا اهيف نكس دقف سارضألا ضايبو ةثللا ةرمح امأو
 .امهيلع (افطخت ةفيعضلا تاروخبلاو عيجنلاو عاخنلاو قاصبلا جرخمو
 امهنم نبللا جرخي هنإف 6نيتنامرلا لثمك اهترمحو نيدهنلا ريودت امأو

 نهب عنصأ ينإف نافكلاو لمانألا امأو يبايث يف ("هتنونه نم ينيذايو
 هنطابق نطبلا ةصومخ امأو ‘تاروذاقلاو تاساجنلا اهب لانأو رملاو ولحلا

 ةثيبخلا حيرلا جورخ يفكتو اسجن امارح هل زربتو لالحلا ماعطلا كرهي

 امأو ،للعلا تعباتتو نطبلا تبرخأ اهجورخ رسعت نإف ةعاس لك يف هنم
 سافنلا مدو نتنملا ضيحلا مدو لوبلل كلسم وهف ةذللا هيف يذلا لبقلا

 مادقذلا امأو ،نطبلا شغ و طناغلا امهنيب نم جرخي هنإف زاجعألا ربك امأو

 امأو ،بارتلاو تاروذاقلاو تاساجنلا يف اهب يشمأ تاقوألا رثكأ تلز الف

 ينأ ولو ‘نانصلاو قرعلا هنم جرخيو هللا دنع نم وهف نامسلاو ضايبلا
 حئاورلاو لحكلاو نهدلا هل تلعجو مايألاو يلايللا يف ءاملا لسغب هرركأ ال

 ةفطن نم يلصأ نأل ؛ةفيج نم نتنأ يمسج راص الإو ةبيطلا تاروخبلاو
 .ماقسألاو تايمحلاب مسجلا رييغت يفكيو .ةرذعلا ةلماح يموي يفو ةرذم

 تناف يدسج نم يحور هللا جرخأ نإف ينساحم نم تنأ تبجعت اممو
 ةملظلا يف ضرذلا نطاب يف ةروصلاو مسجلا اونفدت نيبحملا عيمجو

 )١( رمت : يأ .

 )٢( هتحئار : يأ .
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 هارت تنأو 0 اذه يف كشلا كلخديأ 0 دودلاو ةمرلا اهلكأتو } ةشحولاو

 نؤوقو اَمتإَو توملا ةقيآذ سقن لك » : لوقي (كلت) هللاو ‘ ءاسم احابص
 هايحلا امو زاق ذقق ةنجلا ليخذاو راثلا نع حزخأز نمف ةمايقلا موي مكروجا
 هيلإو مكحلا هل هَهْجَو انإ كلاه يش لك » و 0 ١( « رورغلا غاتم لإ انلا
 ىقوئ مث هللا ىلإ هيف نوغجزرث اموي اوفئاَو » : انبر لاقو ، (" 4 نوُغجرُئ
 ال اموي اوفتاَو » : ىلاعت لاقو 0("}> « نولظي ال مهو تبتسق اًم سقن نك
 الو َلذَع اهنم ذخوي الو ةَعافنش اَهلبم لبقي الو انْيَنش سقفت نَع سفن يزجت
 لف » .ا٨أ) « نوزرتثخئ هلإ مكنا اوملعاو ةللا اوفتاَو » } (‘) « نورَصني مه
 بيغلا ملاع ىلإ نور ًمُئ مكيقالُم ةتإق ةنم نورت يذتا توملا نإ
 تؤلا ْمَككرذُي اولوغت امنأ » و.(٢)« نولتفت مئنُك امب مكْئْبنيف ةداهشلاو
 .( « توُمت ضا ياب سفن يرذت امو » .( مدَيتنُم جورب يف مثنك ولو
 يتلا كييف اهمانم يف تت مل يتاو اهتوم نيج سفنالا ىفوتي هلا »
 تءاجو » 0 () « ىًّسَنسُم لجأ ىلإ ىرخآلا لبسزريێو توملا اهيلع ىضق
 مهو ةئغَب مهيتأت نأ ةعاّنسلا انإ نورظني له » . )٠( « قحلاب توملا ةَركَنس
 . «”>٨٨' جورخلا موي كيذ قحلاب ةحيصلا نوغَمنسن موي ».ا\« نورغننن ال

 }\٠0 4 نوغجز مكبر ىلإ مس مكب لكو يذلا توملا كلم مكاقوتي لق »
 قعصف روصلا يف خفنو ) و 0 () « ديعولا موي كلذ روصلا يف خفنو »

 اذإق ىرخا هيف خفن ًمئ هللا ءانش نم الإ ضرالا يف نَمَو تاوامسلا يف نم

 )١ ( نارمع لآ ةروس : ١٨٥ . ) ٢ ( صصقلا ةروس : ٨٨ .

 ) ٣ ( ةرقبلا ةروس : ٢٨١ . ) ٤ ( ةرقبلا ةروس : ٤٨ .

 ) ٥ ( ةرقبلا ةروس : ٢٠٣ . ) ٦ ( ةعمجلا ةروس : ٨ .
 ) ٧ ( ءاسنلا ةروس : ٧٨ . ) ٨ ( نامقل ةروس : ٣٤ .

 ) ٠٩ ( رمزلا ةروس : ٤٢ . )١٠) ق ةروس : ١٩ .

 )١١( فرخزلا ةروس : ٦٦١ . )١٢( ق ةروس : ٤٢ .

 )١٣( ةدجسلا ةروس : ١١ . )١٤( ق ةروس : ٢٠ .
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 مهبر ىلإ ثادجالا نم مه اذإف روصلا يف خفنو » 0 (_) « نورظني مايق مه
 نوُضفوي بصن ىلإ ْمْهَتاَك اعاريس ثادجالا نم نوجرخي موي ».("«نولبسن
 . (" « نوذعوين اوناك يذنا مويلا كلذ ةلذ مْهفهأرت مهراصبأ ةغبناخ اث"

 غعذَي موي » 0 () « ريبسي انيلع رنشَح كلذ اع اريس مهنع ضنرالا ققننت موي »

 ذاَرَج مْهَتاَك ثادجالا نم نوجرخي مهراصبا اعنشخ ًاعنشخ )٢! ركت ئش ىلإ عالا

 نيِيبتلاب عيجّو باتكلا عضوو اَهبَر رولي ضنرالا تقرنشاَو » .(} « ربنئنُم

 اًم سقت لك تيفوو >“©٦©! نوُسلظي ال مهَو قحلاب مُهنْنَب يضقو ءادهشلاو
 ضنرألا رغ ضرألا لذبن موي » 0 () « نولقي امب ملغا وهو تلبع

 . () « اعيمج هلل اوزربو » 0 (") « راهقلا دحاولا هلل اوزَربَو تاَواَمّنسلاَو
 ات ةيتآ ةعاسلا نإ » . (ث) « ًرَمأَو ىهذأ ةعانسلاَو مهذعوَم ةعانشلا لب »

 لهذت اَهتورئ موي !١؛ ميِظَع ءيش ةعاسلا ةلزلز نإ » . )٠\( « اهيف بير

 ىَراَكُس سالا ىرتو اهلمح لمح تاذ لك عضتو تعضرا اًمَع ةعضرم نك

 ضرالا تنزلز اذإ » 0 () « ذيدنش هلا باذَع نِكلَو ىراكنسب مه امو

 نيم يدتقن ول مرجملا وي » . ('}) « اهلاقثأ ضزرالا تجرخا اا اهلازلز
 )"٧( هيوذوئ يتنا هتليصقو ٢! دياو هتبحاصَو !) هينب ذنموَي باذع

 !_ نوثب الو لاَم عقنت ان موي » . (ا") « هيجني مت اعيمج ضزالا يف نمو
 ال نوزراب مه موي ! ث قالتلا ى موي » ‘ ( )١٤ « ميلتس بلقب هللا ىتأ ( نَم الإ

 ) ١ ( رمزلا ةروس : ٦٨ . ) ٢ ( سي ةروس : ٥١ .
 )٣ ( جراعملا ةروس : ٤٣ ۔ ٤٤ . ) ٤ ( ق ةروس : ٤ .

 ) ٥ ( رمقلا ةروس : ٦ ۔ ٧ . ) ٦ ( رمزلا ةروس : ٦٩ ۔ ٧٠ .
 ) ١ ( ميهاربإ ةروس : ٤٨ . ) ٨ ( ميهاربإ ةروس : ١

 ) ١( رمقلا ةروس : ٤١٦ . )١٠( رفاغ ةروس : ٥٩ .
 ۔ ١ : ةلزلزلا ةروس ٢ . )١٢( ۔ ١ : جحلا ةروس )١١(

 )١٣( جراعملا ةروس : ١١ - ١٤ . )١٤( ءارعشلا ةروس : ٨٨ - ٨٩ .
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 مويلا »٠'! راهقلا دحاولا هنل مويلا كلملا نمل يتش مهنم هللا ىلع ىقخي

 موي » .)« بانسجلا غيرتس ةلا نإ مويلا ملظ ال تبتس امب سفن نك ىزج
 ققننت موَيَو » ، (") « اليهُم ابيثت نابجلا تناكو لابجلاو ضرالا فجرت
 ناكو نمخأرلل قحلا ذيَمْوي كلملا !") اليزنت ةيالملا لزنو ماتغلاب ءامنسلا
 ييتيل اي لوقي هيدي ىلع ُمِلاَظلا ضقت ْمْوَيَو !"`) اريبسع نيرفاقلا ىلع مؤي
 ذنَموَي ىرنثب ال ةقالعلا نوري موي » } (") « اليبتس لوسرلا عم تذقنا
 !'') ابيبش نادلولا لعجي اموي » 0() « اروجخُم ارجح نولوفيو نيمرجملل
 رانلا مُهدَرواف ةمايقلا موي » . () « الوغقَم هذغَو ناق هب رطقنُم ءاَمّنسلا
 ذقرلا سنب ةمايقلا مويو ةنغل هذه يف اوغبثاو ا" ذوزروملا ذنرولا سنبو
 انيَش سقن ُملظئ الق ةمايقلا مويل طنسقلا نيزاوملا غنضنَو » 0 (`>) « ذوفزرملا
 موي » . () » نيبيساخح اتب ىفقَو اَهب انيتأ لدرخ نم ةّبَح لاقثم ناك نإو

 لك ىلع هلاو هوُستَو هذلا انصخا اولمع امب مُهْنْبَتْيف اعيمج هلا ْمُهْتَعْنَي

 امب مهلجرأو مهيديأَو مْهئنبسلا مهْيلَع ذهننت موي » 0 () ٩ ذيهتش ئيش
 امب مهذولجَو مهراصنأو مْهُغْمنس مهيلع » دهشي موي 0 () « نولتغن اوناك
 !"") نولطْبُملا رتخي ذيموي ةعانسلا موفث مويو » 0 )٠'( « نولمعي اوناك
 مئنُك ام نوزخث موتلا اهباتك ىلإ ىعذئ ةمأ لك ةيثاَج ةما لك ىرتو

 اك » .() « نوع اًمَم ةنتس فلات كبر ةنع امؤي نإو » 0 ( 4 نولتت
 ءيجو !"") افنص افص كلملاو كْبَر ءاجو ا" اكد اكد ضرالا تقذ اذإ

 ينتيل اي لوفي !"» ىّرقذلا هل ىتاو ناتسنإلا ركذتي ذنَموَي متهَجب ذنمو
 . ١٤ : لمزملا ةروس ( ١٥ ١٧ . ) ٢ : رفاغ ةروس ( ) ١

 ) ٣ ( ناقرفلا ةروس : ٢٥ ۔ ٢٧ . ) ٤ ( ناقرفلا ةروس : ٢٢ .
 ) ٥ ( لمزملا ةروس : ١٧ ۔- ١٨ . ) ٦ ( دوه ةروس : ٩٨ _ ٩٩ .

 ) ٧ ( ءايبنالا ةروس : ٤٧ . ) ٨ ( ةلداجملا ةروس : ٦ .
 ) ٩ ( رونلا ةروس : ٢٤ . )١٠( تلصف ةروس : ٢٠ .

 )١١( ةيثاجلا ةروس : ٢٧ ۔ ٢٨ . )١١( جحلا ةروس : ٤٧ .
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 .(0\)ي ذا قاثو قثوي الو ا"ث)ذحا هباذع بذعي ال ذيَمْويف ("؛يبايَحِل تق

 تج اذإ !") ةعفار ةنضفاخ !"ا ةبذاك اهتَعقول سيل ااا ةعقاولا تعقو اذإ )
 ةفاحلا » ."» « اثبنُم ءابه تناقف اث) انسب لابجلا تّنسَو ٠١! اجر ضرالا
 ١! ةفجارلا فجرت موي » 0 (") « ةقاحلا ام تكارذأ اَمَو !") ةفاحلا ام ااا

 . (‘) « ةعبناخ اهرانصأ !" ةقجاَو ذيَموَي بولق !") ةفرارلا اهغبلن
 سانلا نوي موي !"أ ةعراقلا اَم كارأ اَمَو !") ةعراقلا ام ا") ةعراقلا )

 نوت موي » ، () « شوفنتلا نعلا لابجلا نوئتو ! ثوئبَملا شاَرفلاق
 . () « لْهُسلات ءانسلا

 )٨"! ىقس ام ناتستالا ركذتي موي !"") ىربلا ةماطلا تءاج اذإف »
 ٨"( ايثذلا ةايحلا رثآو !"") ىغط نَم اًماف '"`) ىري نمل ميحجلا تزربو
 . () « رخاو مدق امب ذنَموَي ناتسنإلا اًبنُي » 0 (") « ىّواَملا يه ميحجلا نإف

 ال عضجلا موي » ، 0٨ « نوغزوي مهف راتلا ىلإ هنلا ءادغا رشحي مويو )
 ىَرت ةمايقلا مويو » 0 )٠( « ريعسلا يف قيرفو ةتجلا يف قيرف هيف بير

 نيرّبقتْملل ىوثم َمَتَهَج يف سيلا ةَدَونُم مههوجو هنلا ىلع اوبذك نيذلا

 مه انو ءوسلا مهسي ال مهتزاقتب اوقتا نيذلا ةللا يَجنْيَو !"ا
 . ") « نوثزخت

 !"١٥هيباو هماو '"')هيخا نم غملا رفي موي ا""ةخاصلا تءاج اذإف )

 )١( رجفلا ةروس : ٢١ ۔ ٢٦ . ) ٢ ( ةعقاولا ةروس : ١ -٦ .

 )٣ ( ةقاحلا ةروس : ١ ۔ ٣ . ) ٤ ( تاعزانلا ةروس : ٦ - ٩ .

 ) ٥ () ةعراقلا ةروس :.١-۔ ٥٩. ( ٦ ) ج راعملا ةروس : .

 ) ١ ( تاعزانلا ةروس : ٣٤ _ ٣٩ . ) ٨ ( ةمايقلا ةروس : ١٣ .

 ) ٩ ( تلصف ةروس : ١٩١ . )١٠( ةروشلا ةروس : ٧ .
 )١١( رمزلا ةروس : ٦٠ ۔ ٦١١ .
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 يزجي ال اموي انثخاَو » } () « ةَرجقلا ةفقلا ْمُه كلا '\]) ةرتق اهفهرئ
 انف ٌقَح هلا دغو نإ ايش هدلاو نع زاج وه ةولونم الو هدلو نع لاو
 نيربساقلا نإ لق » 0 ١" « روزرغلا هللاب كنرغي انو اينذلا ايحلا ُمُكنَرْغت
 نيبُملا نارنسخلا وه كيذ الأ ةمايقلا موي مهيِلهاَو مهسفنا اوزريسخ نيذلا

 نيذلا اَهْيأ اي » } ("”) « نلظ مهتحت نيمو راتلا نم نلظ مهقوف نم مهل اا
 ةكنالَم اَهْنلَع ةراجحلاو سالا اهذوقّو ارات مُكيِلهاأَو مُكَنسفنأ اوق اونمآ

 موي » } (') « نورَمْؤُي ام نولققێَو مهرمأ ام ةللا نوصفي ال ةادبش ظالغ
 ىتخ موي » 0 (ث) « رقنس سم اوفوذ مههوجو ىلع راتلا يف نوُبَحنسِي

 ذإ » } (") « هروهظو مُهْبونْجَو مههابج اهب ىوقنف َمنَهَج رات يف اَهْنلَع
 راثلا يف مت ميمحلا يف !") نوُبَحنسي ليساننسلاَو مهقانغأ يف لالغألا

 هوذخ » .() آريعتسو ًالالغاو البسالتس نيرفاقلي اتذئغا انإ » ،(« نوُرَجنسن
 اعارذ نوغبت اَهغزرذ ةليسلس يف مُئ !"اا هولَص ميِجَجلا مت )٠"! هوذغف
 اهوؤاج اذإ ىَح آرَمز َمَنَهَج ىلإ اوق نيذلا قيبسو » } (‘) « هوفلنساف
 تايآ ْمُكيلَع نولثێ مكنم ننس مكتاي ملا اًهئنزخ مهل لاقو اهباوبأ تحتف
 ىلع باذقلا ةَملَك تقح نيلو ىلب اولاق اذه مكموي ءاقل مكنورذنيَو مكبر

 ىَوثَم سنبق اهيف نيدلاخ ْمنَهَج باوبأ اولخذا ليق !") نيراقلا

 . ٣٣ : نامقل ةروس ( ٣٣ ۔٤٢ . ) ٢ : سبع ةروس ( ) ١
 ) ٣ ( رمزلا ةروس : ١٥ ١٦ . ) ٤ ( ميرحتلا ةروس : ٦ .

 ) ٥ ( رمقلا ةروس : ٤٨ . ) ٦ ( ةبوتلا ةروس : ٣٥ .
 ) ٧١ ( رفاغ ةروس : ٧١ - ٧٢ . ) ٨ ( ناسنإلا ةروس : ٤ .

 ) ٩ ( ةقاحلا ةروس : ٣٠ _ ٣٢ .

٢٦٢٤ 



 ذاقت !") روفت يهو اقيهتش اهل اوغمتس اَهيِف اوفلا اذإ » 0(') « نيرقلا
 هم ؛,٨إ » ٠ .ه ٠ حيم ۔ ه ۔ ممه۔.ہہ ٥٤ 5 ي ه ه , ۔ ٠ ۔ م ۔ ه ٩.٥٠ 5 ه

 اولاق اث ريذن مكِتاَي خلأ اهئتزخ مُهلاتس جوف اهيف يقلا املك ظيغلا نم زيمن
 لالض يف انإ خئنأ نإ عينش نم هللا لزت ام انلقو انبثكَق ريذت انءاج ذق ىلب

 . () » ريعسلا باحصأ يف انك ام لِقغن ؤأ غمنسن اك ول اولاقو ٢ ريبق
 !" بهنلا نم ينغي انو ليلظ ال ا"`) بعش ثالث يذ لظ ىلإ اوفلطنا »

 نيبذقكُملل ذيَموي ليَو !"") رقص تلاج تاق !"") رنصقلاق ررتشب يمزرئ اهنإ
 .٠ ,۔ ٠ ۔ , ٠۔ ٠ . .- ٦١ مه ۔ه ه د د ه. ده - ٥٦١ ۔-, ش .- » ه ۔ ,ه ۔ ٣

 ذِنَموَي ليو ٦"! نوزرذتْغَيف مهل نوي انو !") نوفطنني ال موي اذه ا""ا

 ةنك كل ناك نإف ؤ" نييوالاو ُْكانغَمَج لنصقلا موي اذه ا"") نيبذقملل
 ساتلاو ةتجلا نيم َمَتَهَج نالمأل كبر ةمِلَك تمتو » 3 ") « نوذيبف

 . (') نيعا

 الك » } اث 4 ديزم نيم له لوقتو تالتما له منهج لوفن مو )»
 ازيزع ناك ةللا نإ باذعلا اوقوذّيِل اهريغ دولج مُهانلذَب مُهذولج تجضن

 ِ و ۔ ه ٥ ه ے۔ ۔. ء ۔,× ۔ ه ,ه ه د د .-. ۔/ ِ ٦ -٠

 انو اوئوُميف مهْنلَع ىضف ان مَتَهَج رات مهل اوق نيذلاو » { () 4 اميكح
 ريفز اهيف مهل » . « روفت نك يزخن كلذك اهباذع نم مهلع ففقي
 الو هعَرَجتَي )٣' ديدص ءام نم ىقنمێو هج هآرو نم » . 0 « يهنو
 باذَع هنآرَو نيمو تيمب وه اَمَو ناكم لك نيم تنعلا هيتايو هغيبسي ذاقي

 . ٠٩. د ۔ هد ه ه ٦٩ ۔. .ي , . ۔ | ه ., ۔ -, . ٩ ٠٤٤

 نمم يغ انو ننس ال ا٦} عيرتض نمم انإ ماَعط مهل سي » 3 (‘) 4 ظيلغ
 .٩ ٨ ٠, ۔.٠٩ ٠ ۔ ٣ . ٨ 2 ت, م۔ ۔ ۔ ة / ١٠

 يف ييغّي لهسلا ا! ميثالا ُماَعط ا‘") موقزلا ةرجش نإ » 0 (`) ؛ عوج

 . ٧ - ١٠ : كلملا ةروس ( ٧١ - ٧٢ . ) ٦٢ : رمزلا ةروس ( ) ١

 . ١١٩ : دوه ةروس ( ٣٠ - ٣٩ . ) ٤ : تالسرملا ةروس ( )
 . ٥٦ : ءاسنلا ةروس ( ٣٠ . ) ٦ : ق ةروس ( ) ٥

 ) ٧) رطاف ةروس : ٣٦ . ) ٨ ) دوه ةروس : ١٠٦ .

 ) ٠١ ( ميهاربإ ةروس : ١٦ ۔ ١٧ . )١٠( ةيشاغلا ةروس : ٦ ٧ .

٢٢٥ 



 م !‘") ميحجلا ءاوس ىلإ هولتغاف هوذخ ا‘`) ميمحلا يلغت !) نوطبلا

 بايث مهل تعطق اوررق نيذلاف » . () 4 ميمحلا باذع نم هسار قوف اوُبُص

 مهنوطب يف اَم هب رهص اا٧) ميمحلا مهسوؤر قوق نم بصي رات نم
 نم اهنبم اوجرخي نأ اودارأ املك !") ديدح نيم غماقم مُهلَو ا"أ) ذولُجلاَو
 اتلا مههوجو خقلت » 0 (") « قيرخلا باذع اوفوذّو اهيف اوذيعا مغ
 يونثي لفهُملاَت ءامب اوئاغيي اوئيغتنسَي نإو » 0ا") « نولات اهيف ْمُهَو
 ةتزخل راثلا يف نيذلا لاقو » . () 4 اققترُم تءانسَو بارشلا سنب ةوجولا

 كيام اي اوداتَو » 0 (}>« باذقلا نم امؤوي اتَع فقي مكبر اوغذا َمَتَهَج

 انإ توملا اهيف نوقوذي ال » 0 () 4 نوئياًم مئتإ لاق كبر انيلع ضقنب
 ا" ةثيزاَوَم تق نم اًمأَو » . (') « ميحجلا باذع مُهاقَوَو ىلوآلا ةتوملا

 ىظل اَهَتإ انَك » . () « ةيماح ران !:) ةيه اَم ككارذأ امو !") ةيواه هّسآق

 اورقق نيذلاو » )٨(0 « ىلوتو ربذا نم وغذت )٦"! ىوشلل ةَعازن اا
 ايندلا ءامسلا انيَز ذقلو » 0('أ) « ميججلا باحصا كينا انتايآب اوُبذكَو
 . )٨( « ريعسلا باذَع مهل انذئغاو نيطايشلل اموجُر اهانلغجَو حيباصمب

 . )٨\( « الزن نيرفاقلل متَهَج انذتغا انإ » .('") « ريعئسلا باحصال اقخنسف »
 يف نذَبنيل انك (" هدلخا هلام نأ بتضێ ا" هدَدَعَو الام عمج يذلا »
 ىلع عيطت يتلا ا`}] دقوملا هللا ران (ث) ةمطخلا ام كارذأ امو ا ةمطخلا

 يبا ادي تبت » .() 4 مَدَدَمُم دمع يف ا٨) ةَدَصُم مهيلع اهنإ !") ةديقالا

 ) ١ ( ناخدلا ةروس : ٤٣ ۔ ٤٨ . ) ! ( جحلا ةروس : ١٩ - ٢٢ .

 ) ٢ ( نونمؤملا ةروس : ١٠٤ . ) ٤ ( فهكلا ةروس : ٢٩ .
 ) ٥ ( رفاغ ةروس : ٤٩ . ) ٦ ( فرخزلا ةروس : ٧٧ .

 ) ٧١ ( ناخدلا ةروس : ٥٠٦ . ) ٨ ( ةعراقلا ةروس : ٨ - ١١ .

 ) ٩ ( جراعملا ةروس : ١٥ ١٧ . )١٠( ةدناملا ةروس : ١٠ 0 ٨٦ ديدحلا ةروس ؛ : ١٩ .

 )١١( كلملا ةروس : ٥ . )!١( كلملا ةروس : ١١ .

 (٣ ١) فهكلا ةروس : ١٠٢ . )١٤) ةزمهلا ةروس : ٢! ۔ ٩ .
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 0٧١. بهل تاذ ارات ىلنصێتس !"!بتست اَمَو هلام هلع ىتغا امأاابتَو بهل

 رثؤي رخبس انإ اذه نإ لاقف !"") َربَكتنساو َربذأ مث إ"") َرنسبَو سبع ًمئ )
 !"اا رقنس اَم كاَرذأ اَمَو ا"١) رقنس هيلصاتس !"! رتثتلا لوق الإ اذه نإ ا"

 نإ » . (") « َرَنشَع ةغنست اَهْنلَع )٨"! رثنلل ةحاول !"") رذت انو يقبن ال
 راتلا باحصأ ىتاتو » 0 (") « راتلا نم لقنسألا كردلا يف نيقفانملا

 ةللا نإ اولاق هللا ْمكَقَزَر اًمم وأ ءاملا نم انيلع اوضيفأ نأ ةتجلا باحطصا
 ىقعنسي تاتيؤملاو نينموملا ىرت موي » ۔(‘) « نيرفاقلا ىلع اَمْهَسرَح

 راهنألا اَهتخت نم يرجت تاتج مونلا ُمُكاَرنتُب مهناتابو هيدنا نب مهرون

 نيذلل تاقفاتْملاَو نوففانُملا لوف موي !\ "!ميظعلا زوقلا وه كلذ اَهيِف نيدلاخ
 برْضق اروث اونسمتلاق مُكءاَرَو اوغجزرا ليق خكروث نمم سيتقن انوزرظنا اونمأ

 . ©©} « باذعلا هلبق نم هزرهاظو ةمخرلا هيف هلطاب باب هن روسب مهنيب
 اَهْباَوْبَأ تحتفو اهوواَج اذإ ىتح رمز ةتَجلا ىلإ ُمُهْبَر اوقتا نيذلا قيبسو »
 هل دمحلا اولاقو !"") نيدلاخ اهولخذاف مئْبط مُكْنلَع مالس اَهثنَزَح مهل لاقو
 رجأ معنف ءاتشت ثنَح ةتَجلا نم اًوَبتن ضنرألا انترواَو هدعو انقدص يذلا

 مهبر دمحب نوبسي شزغلا لوح نيم نيقاح ةقنالملا ىرتو !"") نيلماغلا
 اوثَمآ نيذلا نإ ».(`) 4 نيمئاقلا بر هلل ذمحلا ليقو قحلاب مهنيب يضقو
 تاتَج مهل كيلوأ !"`) المع نتضخأ نَم رجأ غيضئ ال انإ تاحلاصلا اولمعو

 نونببلێيو بهذ نيم ًرواتسأ نم اهيف نولَحُي راهنألا مهتحت نم يرجت نذغ
 نيم اًهئياطب شرف ىلَع نينيتُم » { (') « قرنثنسإَو سذنُس نم ارضخ ابايث

 . ٢٢ ٣٠ : رثدملا ةروس ( ١ _ ٣ . ) ٢ : دسملا ةروس ( )١

 ) ٣ ( ءاسنلا ةروس : ١٤٥ . ) ٤ ( فارعألا ةروس : ٥٠ .

 ) ٥ ( ديدحلا ةروس : ١١٢ ۔ ١٣ . ) ٦ ( رمزلا ةروس : ٧٢٣ ۔ ٧٥ .

 )٧١( فهكلا ةروس : ٣٠ - ٣١ .
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 يرقنبغعَو رضخ فَرقَر ىلغ نييم » .() 4 ناد نينجلا ىنجو قرنتنسإ

 '') نيهم نم ساقب مهيلع فاط ا'ُا نيلباقتُم رس ىلع ».(") 4 ناتسح

 مهدنعو ا‘") نوفزنُي اهنع مه الو نوغ اهيف ال !`) نيبرانشلل ةذل ءاضيب
 توثايلا نْهَتاَك ».(ا") « نوثفًم ضيب نْهتاَك !) نيع فرطلا تارصاق

 اًمهنوذ نمو ».ا٨) « ناَج انو مهلبق سنإ نهنِمطن مل ».(‘) 4 ناجرملاو

 لختو ةهكاف امهيف » 0 () 4 ناتخاّضن نانيع اهيف » .() « نائج
 يف تاروصقم روخ » .(") 4 نانسج تاريخ نهيف » .() « نامرَو

 ساكو قيراباو باومأب ('") نوذلخُم نادلو مهيلع فوطي » ،(ا‘) « مايخلا
 نوُريَحَتْي اًمَم ةَهِكاقو ا'") نوفزنُي الو اهلع نوغدنصي ال )٨'! نيعم نم

 نوثتقتلا ؤلؤلا لاثما !"") نيع روخو ا"') نوُهتنتي اًمّم ريط مخلو !")
 الإ !") اميثات الو وغل اهيف نون ال !""! نولضت اولاق امي ءازجا"
 رذيس يف "") نيميلا باحصأ ام نيبلا باحصاو !") امالتس امانتس ليق

 !") بونس ءامو ("`) دودس لِظَو !"") دوضنَم حلطو )٨"( دوُضتخُم
 اتإ !"") ةعوفرم شرفو !"") ةعونم الو ةعوطقم ال !"") ةريِثَك ةهكافو
 باحصأل !٢"! [بارثأ [برغ )٦"! اراقبأ نهانتلعَجف ا"ث! ءاتشنإ هانأشنأ

 ١""! نورظني كينارالا ىلع !"") ميعت يفل راربالا نإ » . () ه نيبلا

 ٨١"! موئخم قيحر نيم نؤوقنسي !") ميعنلا ةرنضت مههوجو يف فرغت
 ("ا) ميننست نم هُجاَزِمَو )٦"! نوسفانتملا سفانتيلف كلذ يفو كلسم هماتخ

 . ٧٦ : نمحرلا ةروس ( ! ) . ٥٤ : نمحرلا ةروس ( ) ١
 . ٥٨ : نمحرلا ةروس ( ٤٩ . ) ٤ ۔ ٤٤ : تافاصلا ةروس ( ) ٣

 . ٦٢ : نمحرلا ةروس ( ٧٤ . ) ٦ : نمحرلا ةروس ( ) ٥
 . ٦٨ : نمحرلا ةروس ( ٦٦ . ) ٨ : نمحرلا ةروس ( ) ٧١
 . ٧٢ : نمحرلا ةروس ٧٠ . )١٠( : نمحرلا ةروس ( ) ٩

 )١١( ةعقاولا ةروس : ١٧ ٣٨ .
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 ناق ساك نمم نوبرشي راربالا نإ » 0 () « نوُبَرقُملا اهب برننن انيع

 .() « اريجقت اهنورَجق ر هللا دابع اَهب برنني انع () اروفاق اهجازم
 ةينادَو !") اريرهمز انو اسْمتش اَهيِف نوري ال كنارالا ىلع اهيف نينيتُم )

 ةضف نُم ةيآب مهلع فاطو !'‘) اليلتت اهفوطق تنلذو اهلالظ مهنع
 ننوقنسێَو ٦"! اريدقت اهورَدَق ةضف نم ريراوق ('“) اريراوق تناق اواو
 ('٨٭) اليبتملتس ىًمتسئ اهيف انيع ا'٧) اليبجنز اهجازم ناك اساك اهيف
 اذإو )>}“٨'! اروثنم اؤئول مُهتْبيسَح مْهئْناَر اذإ نوذلَحُم نادلو مهنع فوطنو

 قرنثنمإو رنضخ سذنئس بايث ْمُهيلاَع ٠١"! اريبك اكلُمَو اميعن تناز مث تناز
 فرغ مهل » . ") « اروُهط ابارنش مهبر مهاقتسو ةضف نم روانسا اولخو
 ءام نم زاَهنأ » .( « زاهنالا اهتحت نم يرذن ةينس فرغ اَهوف نم
 نيبراتشلل ةذل رطخ نم راهناو هْمغط رَّغتَي خل نبل نيم اهناو نيمآ ريغ
 مهيلع فاط » . () « تارَسئلا نك نم اهيف هلو ىفصُم لنسع نم اهناذ
 مثناو نيعالا ثلتو سفنالا هيهتنشت ام اهيفو باوقأَو بهذ نم فاخيب
 مكل !"") نولتت مثنك امب اهوئمثثروا يتلا ةنجلا كلتو ا" نوئلاخ اهيف
 مئنُك اَمب ائينه اوُبَرْنشاَو اولك » 0 () « نولكات اهنم ةريثت ةهكاف اهي
 . () ه نيع روحب مهاتجوَزَو ةفوفنصُم رارس ىلع نيبيتُم )٠ ٠! نولطفئ
 وغل ا اسام اهيف نوُغزانتتي !"") نوهثننّي امم مخلو ةّهِكاقب مهانذنماو )

 . ( « نونكم ولول مهناك مهن ناملغ مهيلع فوطيو ا""ا ميات الو اهيف
 . ٦١ ۔ ٥ : ناسنإلا ةروس ( ! ) . ٢٨ ۔ ٢٢ : نيففطملا ةروس ( ) ١

 ) ٣ ( ناسنإلا ةروس : ١٣ - ٢١ . ) ٤ ( رمزلا ةروس : ٢٠ .

 ( ٥ ) دمحم ةروس : ١٥ . ( ٦ ) :ب فرخزلا ةروس ٧١ ۔ ٧٣ .

 ) ١ ( روطلا ةروس : ١٩ . ٢٠ . ) ٨ ( روطلا ةروس : ٢٢ ۔ ٢٤ .
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 مهلو ،('ا « ىواملا تانج مهلف تاحلاصلا اولبعو اوظطآ نيذلا اًما »
 نيذلاو 0نيقتملل تدعأ يتلا دلخلا ةنجو ‘ سنوتزرفلا تاتَجو ميعنلا تانج

 نم يرجت تاتج تانمؤملاو نينمؤملا هللا دعو » ،مالسلا راد مهل نوركذي
 هللا نم ناوضرو نذَع تاتج يف ةبيط ناتَسَو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت

 باب لُك نم مهيلع نولخنێ ةقيالملاو » 0'") « ميظعلا زقلا وه كلذ ربا
 هلل دمحلا اولاقو » . (") « رادلا ىبثغ معنف مُئْرَبَص امب مكنلَع ٌمالنس !""

 ةَماقْملا راد انحأ يذنا !"‘) روكش روففغل انّبَر نإ نَزَحلا انع بهذا يذلا

 . '') « بوغل اهيف انض الو بصن اهيف اني ال هلضف نم

 لوكأملا اهيف نإ تلق نإف ايندلا ةايحلا ةنيزب رتغت ال كلملا نبا اي ملعا

 لوكأملا ريخ نإ لوقأف سبوكرملاو حوكنملاو سوبلملاو بورشملاو

 نيب نم جرخي وهو نبللا بورشملا ريخو ةبابذ قرذ نم وهو ‘لسعلا

 ليخلا بوكرملا ريخو ‘ةدود هلمعيو مسيربإلا سوبلملا ريخو ،مدو ترق

 هيلع ةميلح تأرق املف ،لابم يف لابم حوكنملاو كولملا تاداس لتقت اهيفو

 كلملا نبا لاق مث ،اهل نذأف حاورلا يدارم يديس اي :هل تلاقف تكس ركذلا

 .اهتلتق اهسفن يف ينعواطت مل نإف نصحلا يف ةركب اهب ينتنأ :ةنامرهقلل
 نأ كديري يديس :اهل تلاقو ةميلح ىلع زوجعلا تلخد حابصلا حبصأ املف
 امف كلتقيل هل يحمست مل نإو ةعاسلا هذه يف نصحلا ىلإ هعم يلصت

 يف يندارأ نإ هنكلو مارحلل هيلإ دصقأ الف نصحلا يف امأ : تلاقف ؟ كباوج

 نع 0ث) ..... يذلا ربكألا لزانلا يداولاب ةالفلا يف هنيبو ينيب دعولاف يسفن

 . ٧٢ : ةبوتلا ةروس ( ١٩ . ) ٢ : ةدجسلا ةروس ( ) ١
 . ٣٤ . ٣٥ : رطاف ةروس ( ٢٤ . ) ٤ ۔ ٢٢٣ : دعرلا ةروس ( ) ٣

 . لصالا يف ةحضاو ريغ ةملك ( ) ٥
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 لصيو ،ةوهشلا غولب ىلإ برقأو .ةولخلا يف نوكن ىتح سانلا نيعأ

 ةعرسم زوجعلا تعجرف .كنم يحتسأ ينأل هتبحص يف ينوكت ال هسفنب
 هناصح ىلع جرسف كلملا نبا تربخأف باطخلا ذيذلب ةرشبتسم باوجلاب

 روكذملا عضوملا يف اهآرف هماقم نم بكرو هبرح ةمالو هحالس ذخأو

 اهيلإ لبقأو هشارف اهل شرفو هناصح نع طبهف للحلاو يلحلاب هل ةنيزتم
 :تلاقف

 هركابت ةادغ وأ موي ةيشع هرناز كناف ربقلا ركذ سنتالف

 كنم ديرأ يديس اي الهم يحور يف ةفأرو يقوشعم :هل تلاق مث
 المح كنم تلمحو ينتعماج نإ : هل تلاق .يبلطا :اهل لاقف .ةدحاو ةلاح

 ةتشدلا ينطعأو كنم هب رختفأ ديرأ انأو () اطوقرم ًالغن يدلو يف لاقيف

 .كقارخ ىلع كنابآ سابل سبلاق كيبأ ("ةتشد هذه سانللو هل لوقأ ىتح هل

 دوع اهنأك هيلإ تلامف اهضبقو اهنيمي ىلع اهتكرتو اهايإ اهاطعاف
 ىلع اهمضف انتوم لبق يمسج ييحأ :هل تلاقف نارزيخ بيضق وأ ؤناب
 ىنميلا اهديب ةتشدلا تذخأو هرهظ ىلع ىرسيلا اهديب هتضبقف هردص

 مت ،اتيم ههجو ىلع رخف نيميلا ("هضوغ تقشو هدبك ىلع هتبرضو
 باحسلا مكارتف اهتيب ىلإ تدصقف هتلتقو هترقعف ناصحلا ىلإ تلبقأ
 تلاسو رطملا لزنف لابجلا سوؤر ىلع دوعرلا تجسو قوربلا تعملو

 صق الو ربخ امهنع دجو امف كلملا نباو ناصحلا يداولا لمحف ةيدوالا
 ةأرماو نارمع ةنبا ميرمك ةميلح يف لثملا نم هانبرض ام اذهف .رثأ امهل

 . اطيقل : ي ] ) ( ١

 . رجنخلا : ي ] ) ( ٢

 )٣( هبنج : يأ .
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 تناك نإو نينمؤملا تاهمأو ءارهزلا ةمطافو محازم تنب ةيسآو نوعرف
 .نيرخأتملا ءاسن ةديس يه انبولق يف اندنع نكلو ‘كلذ نود لضفلا يف

 هلآ ىلع و نيمذلا ىفطصملا يبنلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 مهعم انعو ،نيدلا موي ىلإ نيعباتلاو نيرجاهملاو راصنألا هباحصأو

 . نيمحارلا محرأ اي كتمحرب
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 : نوعبرألاو عباسلا ركذلا
 دمع و (')ةبيبقلا دلبلا يف ةليعلاب ىلتبملا لجرلا ةصق

 هنع هللا جرفف ةيعدألاب هللا ىلإ عرضتلا يف
 معنلاو رسيلاب ةدشلا دعب

 .هبابش يف يلتبا ريقف لجر نع يبحاص ينثدح : ءاربغلا وذ لاق

 مألاو (")علخأ دلاولاف نيدلاو هيدل نأ هتصق نمو ؛هلاهتكا يف هللا هحارأو

 هتجوز هل تلسن دقو نارصاق نادلاو اهعمو ةحلاص ةجوز هلو ءءايمع

 اهل يعاسلاو ،قازرذألا ةبيبق ةدلب يف هنكسمو ،روكذلا نم دالوأ ةعبس
 دب ال هنأل ؛رومألا هب تقاضو ىكليلد ريقفلا راتحاف ،نادلبلا نع ةديعب ؤليلق

 . هايندو هنيد رمأل هب نيعتسي لمع نم ناسنالل

 ةحتاق أرقف ‘ نجسو ريقفلا اذه اهب مهتاف هدلب يف ةقرس تحص مت

 نم ريقفلا جرخأف اهقراس دنع نم ةقرسلا تعجرف فرش ةنام باتكلا
 اي :ةميظعلا ءامسألا هذهب هللا وعدي ماق مث دمحلا ةوالتب هللا هعفنف نجسلا

 اي ميكح اي ميلع اي ريدق اي طيحم اي كلام اي ميحر اي نمحر اي بر اي هللا

 هلإ اي ركاش اي فوؤر اي يفاك اي عيمس اي عيدب اي عساو اي ريصب اي باوت
 ميظع اي يلع اي مويق اي يح اي طساب اي ضباق اي ميلح اي روفغ اي دحاو اي
 اي بيقر اي عيرس اي مناد اي ريصت اي باهو اي ديمح اي ينغ اي يلو اي

 ريبخ اي ريدق اي فيطل اي ليفك اي ليكو اي تيقم اي وفع اي ديهش اي بيسح

 )١( ةقيضلا : يأ .
 ( ٢ ) لشأ : ي أ .
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 بيجم اي بيرق اي ظيفح اي ريصنلا معنو ىلوملا معن اي تيمم اي َيحُم اي

 اي قالخ اي نانم اي لاعتم اي ريبك اي ديري امل لاعف اي دودو اي ديجم اي يوق
 اي ميرك اي ثعاب اي ثراو اي قداص

 ںیبم

 .ح

4 

 ‘ضرألاو تاومسلا رون اي قح اي نيبم

 اي لوطلا اذ اي باقعلا ديدش اي لباق اي رفاغ اي رطاف اي حاتف اي يداه اي

 لالجلا اذ اي يقاب اي ردتقم اي كيلم اي رب اي نيتم اي ةوقلا اذ اي قازر

 اي نمؤم اي مالس اي سوق اي نطاب اي رهاظ اي رخآ اي لوأ اي ماركإلاو

 اي ئدبُم اي روصم اي ئراب اي قلاخ اي ربكتم اي رابج اي زيزع اي نمَهُم
 :ارعش تايبألا هذه أرقيو دمص اي دحأ اي ديعم

 اموي لاوحألا كب تقاض اذإ
 ٠ . فطل نم هلل مكف

 رسع دعب نم ىتأ رسي مكو .

 احابص هب ءاست ارمأ مكو

 دبع لكو .يبنلاب لسوت

 : تايبألا هذه راحسألاب أرقي مث

 ريمضلا يف ام ىري نم اي
 اهلك دنادشلل ىجري نم اي

 نك لوق يف هقزر ننازخ نم اي

 ةليح كبابل يعرق ىوس يلام
 همساب فتهأو وعدأ يذلا اذ نم

 ةليسو كيلإ يرقف ىوس يلام
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 يلعلا درقلا دحاولاب قثف

 يكذلا مهف نع افخ قدي
 يجشلا بلقلا ةبرك جرفق
 ينشعل اب ةَرتسَملا كيتأتف

 يبنلاب لسوت اذإ ثاغي

 غعقوتيام لكل دعملا تنأ

 عزفقملاو ىكتشملا هيلإ نم اي
 عمجأ كدنع ريخلا نإف ننما

 غرقأ ,باب يأف تذدأر نيلو

 غنمي كريقف نع كلضف ناك نإ
عفدأ يرقف كيلإ راقتفالاب



 ايجار بيخت نأ كدوجل اشاح
 هلآو يبنلا ىلع ةالصلا من

 : تايبذلا هذه أرقي ةراتو

 هبيبح تنأو ىسمأ نمل ائينه
 ةلامو تيبي نأ دبع رض امو

 هرس نكاس تنأ دبعل ىبوطف
 هبيع يط يف ايضار هنع نكت نإف

 اعرضتم اجرلا باب يف كذينَبَع
 اهؤافش تنأ سانلا يف ةلع ايف

 عسوأ به اوملاو لزجأ لضفلا

 عمطي كناجر يف بع مادام

 ةببيذت مارغلا تاعول نأ ولو
 هبيصن تنأو ،ايندلا نم بيصن

 ةبيرقو هفلإ هنع ناب ولو

 ةُبيعتسي نم سانلا يف هرض امف

 ةُْبيجي اذ نمق تنأ هبج مل اذإ
 ه ٠ ه ٠

 ةبيبط تنأ بلقلا يف اضرم ايو

 ةبيبق يراد : لاقف دلبلا نع هلأسو زناجلا هقيرط يف الجر يقلف : لاق

 هتليع ىلإ هلمحو هايإ هاطعاف ماعطب هيلإ ىتأو همحرف .ليلق اهيف يقزرو

 .؟ةيعدألا نم ءيشب ينعفنت الأ :هل لاقو هيلإ عجرف

 نب هللا دبع اهملع يتلا ةعقاولا ةروسب هللا توعد امأ : هل لاقف

 لاق .كتانبل كيطعأ :هضرم يف نافع نب نامتع هل لاق نيح هتانب دوعسم
 عم ءاعدلا وه اذهف .كدي يف امع اهب ىفكو ةعقاولا ةروس نهتملع دق :هل

 تنأ مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ةروسلا

 هللا اي هللا اي هللا اي ىنعم لكب هيلإ راشملا تنأو لاح لكب هيلإ دوصقملا

 مظعأ ام ‘كنايب حضاولا ،كناهرب رهاظلا كناسحإ ميدقلا كنأش ميظعلا

 زوجي ال لدعأ امو مظعأ ام :رصان خيشلا لاق ) ؟كئاسحإ لدعأ امو ؟كلأش

يأ سيل ىنعمب كلذو يفنلا ىنعمب مضلاب زوجيو بجعتلا ىنعمب حتفلاب



 لك عضخي ،كتردقب دحاولا برلا ( سايقلا اذه ىلعو كنأش نم مظعأ سيل

 اي ،كتمحر عاستاب ءيش لك رغصيو ،كتزعل ءيش لك لذيو كتمظعل ءيش

 هللا اي هللا اي هللا اي مهللا ءاميظع اناهرب تايآلا هارأو اميلكت ىسوم ملك نم

 .ةعقاولا ةروسبو كمساب كلأسأ ينإ

 ةمرحب كيلإ لسوتأو كمساب كوعدأ لوقي : رصان خيشلا لاق )

 تج اذإ !"» ةعفار ةضفاخ ") ةبذاك اَهِتَعقَوِل سنل «: : ( ةعقاولا ةروس

 اجاوزأ مئنَكَو )}٦! اثَبنُم ءابه تناكف !! انسب لابجلا تسبو !ث! اجر ضرألا

 ام ةمانثّملا باحصأو !٨أ ةتَمْيَملا باحصا اَم ةتملا : اخنصاف (') ةتالث

 يف ا'١) نوبرقملا لينا ''٠ا نوفبانملا نوقبانملاو ("ا ةنمنثملا باحطصا
 رس ىلع !'ث) نيرخآلا نم ليلقو ") نيلوالا نم ةنئ ا'") ميعتلا ت

 :رودل نادلو مهْنلَع فوطي ا`! نيلباقتُم اهيلع نينِكتُم !ا٠! ةنون 7

 نوفزني انو اهنع نوُغًةَصْن ال )“٨\ نيعم نم ساقَو قيراباو باوب 4

 نيع روخو ا" نوُهئننْي اًمَّم ريط مخلو ٠"! نوُرْيَتَي اًمَم ةهكافو ()
 نوُغَمنسن ان !"ث َنولَمْعَي اولاق امب ءازج ""أ نونملا ؤلولا لاثمأك !"")
 هللا اي هللا اي ينلعجا مهللا 0 4 امانتس امانتس اليق الإ !") اميثات انو اوغل اَهيِف

 موُمتس يف » : لامشلا باحصأ نم ينطجت الو نيميلا باحصأ نم هللا اي

 كيذ لبق اوثاك ْمْهَتِإ )٤ُ! ميرق انو دراب ان !") موْمخَي نم لظو !ئ ميمحو

 اذيأ نولوفێي اوئاكَو !‘`) ميظقلا ثنجلا ىلع نورصي اولاقو (ثث) نيفرثُم
 نإ لق !‘) نولوألا انؤابآ وأ ٠١! نوئوغْبَمل اتنأ اماظعَو بار اتكَو انثم

 اهيأ مكَتِإ ًمُئ !ث:) مولغم موي تاقيم ىلإ نوُغوُمجنل !"! نيرخآلاو نيلوألا

 اهنم نوؤلاتق "6٢ موز نم رجنش نيم نوليآل اث١) نوبذقُملا نولاضلا
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 !ثث) ميهلا برش نوبراتنق !ثث) ميمحلا نم هيلع نوبراتنق !ث") نوطبلا

 . « نوقذنصئ انلف مكانقلخ نخن اث`) نيذلا موي مهلل اذه
 ضخفأو 0 كتاملكب نيقدصملا نم هللا اي هللا اي هللا اي ينلعجا مهللا

 دحأ لك قزر وه نم اي 0 كقازرأو كئاطع و ‘ كتاكربو كتاريخ نم انيلع
 نع كلالحب يننغا هللا اي هللا اي هللا اي مهللا } هيلإ عيش لك ريصمو 0 هيلع

 ادحا وجرأ ال ىتح كاوس نمع كلضفبو كتيصعم نع كتعاطبو كمارح

 نخت !ث٨') نوفلاقلا نحن ذ مأ هتوفلخت حئنأأ !ث٨‘) نوثْمئ ام ميارفأ » . كريغ

 مكتيشننو مكلاثمأ َلذبث نأ ىلع ا©`) نيقوبنضب نخن امو تذونملا مكنيب انردق
 مهللا } » نوركذت الولف ىلوآلا ةأنشتلا ٌمئْمِلَع ذقلو ١! نوصغ ال ام ي

 ةنس نوعبتي نيذلا نم ينلعجاو نيركاذلا نم هللا اي هللا اي هللا اي ينلعجا

 هللا رفغتسا كاوس نمع كلضفب يننغاو (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم انيبن

 دودو اي ديمح اي ديمح اي مهللا هيلإ بوتأو مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا

 كتيصعم نع كتعاطبو كمارح نع كلالحب ينينغت نأ كلأسأ روكش اي

 نخن ما هنوغرزئ مثنأا !"؟) نوئرخت ام مثيارقا » ، كاوس نمع كلضفبو
 نوُمَرْغُمل انإ ؤ"“) نوهكقث مئلظف اماطخ ُانلغجل ءانثن ؤل )٠٨' نوغرازل
 مثنأا !"“ نوبرنفث يذلا ءاملا مثيارفا “0٠ نوسوزخم نخت نب !""
 الولف اجاَجاأ هانلعَج ءاشن ول }١٨! نوئزنُملا نخنت مأ نزملا نيم هوُسئلزنا

 . ؟ نوزركننن

 ينلعجت الو كتمعنل نيركاشلا نم هللا اي هللا اي هللا اي ينلعجا مهللا

 ىلص) دمحم انيبن ىلع هتلزنأ يذلا كباتك ةمرحب كتنج نم نيمورحملا نم
 يذلا عفترملا كمساب كوعدأ ينإ هللا اي هللا اي هللا اي مهللا (ملسو هيلع هللا

 ام يقزرب ينيتأت نأ كلاسأ كنئايفصأل هبهتو كنايلوأ نم تنش نم هب مركت
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 رانلا نم انجنو ناسحإلا ميدقلا نانملا تنأ كنإ ناطيشلا قئالع هب عطقت

 نوؤيثنْملا نخت مأ اَهتَرَجَنش مئاتشنا مئنأأ !") نوزروئ يتلا رانلا مارف )»»

 . 4 ميظغلا كُبَر منساب حّبنسف !""أ نيوقُملل اعاتَمَو ةركذت اهاتلعج نخت اا

 : نم ةمرحب 0 يقزرب ينيتأت نأ ، مظعألا كمسا ةمرحب 0 مهللا كلأسأ

 طثنست اًمَو رخبلاو ربلا يف ام ملعيو وه لإ اَهْملَعَي ال بيغلا ختاقم هدنع

 يف الإ سباي الو بطر الو ضنزرألا تاملظ يف ةّبَح الَو اهملعي الإ ةقرو نم

 ذق هرا غلاب ةلا نإ هنسح وهف هللا ىلع لكَوَتَي نَمَو » 0١4 نيبُم باتك
 . "" « ارذق عينش لكل هللا لَعَج

 اي روكش اي رابج اي درف اي مهللا ز خ ظ ث ش ج ف ةمرحب مهللا

 هل انلعجو هانييحاف اتيم ناك نم وأ هللا اي يكز اي ريبخ اي ريهظ اي تباث
 كدنع نم رونب رون هللا اي هللا اي هللا اي مهللا سانلا يف هب يشمي ارون
 مسقأ دوجوملا هللا الإ هلإ ال عيش لك هلإو انهلإ اي ، كدابع نيب هب ينجهبت
 هتإَو !") موجنلا عقاومب مسقأ الق » : كدابع نع هب ينضقت يقزر ىلع

 ان ا" نوثقَم باتك يف ا""ا ميرك نآرفل هنإ )٦'' ميظع نوُملغث ول مسقل
 مئنأ ثيدحلا اذَّهبفأ !) نيملاغلا ب بر يز ت !"") نوزرّهطْملا انإ ةنمت
 موفلحلا تفلب اذإ الولف "٠ نو ح مقزر نولغجتو ا "ا نوئهذُم

 نورصبث ان نيلو مكنم هلإ قنخ نختو )'٨! نورظنت ذننيج مئناَو !"")

 مهللا } » نيقداص مئنك نإ اهنوغجنزرئ ٨٦! نييدم ريغ مئنك نإ الولف !")
 كلسرو كنايبنأو كتكنالمبو كب نيقدصملا نم هللا اي هللا اي هللا اي ينلعجا

 اذه رمأ يل رخست نأ كدنع ءاعدلا اذه ةمرحب هللا اي هللا اي هللا اي مهللا

 حشلاو ريبدتلا ةرثكو هبلط يف بعتلاو صرحلا نم ينمصعت نأو قزرلا

 )١( :ب ماعنألا ةروس ٩ .

 )٢( قداطلا ةروس : ٣ .
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 ، كتيبوبرل ادهاشمو كتيدوبعل اببس ينلعجا مهللا هلوصح دعب لخبلاو

 اهنم لقأ الو نيع ةفرط يسفن ىلإ ينلكت الو يرمأ كلذب رون مهللا
 امو تاوامسلا يف ام هل يذلا هلا طارص » ميقتسم طارص ىلإ يندهاو

 .(« رومألا ريصت هلا ىلإ الأ ضرالا يف

 .نيدوجخلا دوجأ ايو ،نيمركألا مركأ ايو ،نيلقملا قزار اي مهللا

 ريغ ابلاط اقزر ينقزرا مهللا ‘ نيملاعلا بر ايو نيمحارلا محرأ ايو

 ناك نإ كدنع ءاعدلا اذه ةمرحب بر اي مهللا ‘ بولغم ريغ ابلاغ و بولطم

 اديعب ناك نإو ‘هجرخأف ضرالا يف ناك نإو ،هلزنأف ءامسلا يف يقزر

 اريثك ناك نإو ،هرئكف اليلق ناك نإو ،هب ينتأف ابيرق ناك نإو ؤهبرقف
 كيام مهللا لق » ،كقلخب فيطل كقزرب فوطع فوؤر كنإ ‘هيف يل كرابف
 لدتو ءاتشت نم زعتو ءاتشت نمم كلملا غزنتو ءانشت نَم كلُملا يتون كلملا

 راهتلا يف لێللا جلوئ )٦١"! ريدق ئش لك ئلع كتإ ريخلا كديب ءانشت نم

 يحلا نيم تيملا جرختو تيملا نيم يحلا جرخنو ليللا يف راَهتلا جلوئو
 .(") « باسح رێغب ءانثث نم قزرو

 © يفغلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب 0 يفاكلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ال لوطلا يذ باهولا ميركلا تنأ الإ هلإ ال قازرلا هللا مسب ،حاتفلا هللا مسب
 ۔نيبرقملا كنايلوا ىلع تلضفت امب هللا اي انيلع لضفت لضفتملا تنأ الإ هلإ

 نإ اًمأَو )“٨! ميعت ةتجَو ناَحْيَرَو حورق ا٨“) نيبرقملا نيم ناق نإ اًماف »
 نإ اًمأَو )‘٠! نيميلا باحصأ نم كت مالنسش ا"٠) نيميلا باحصأ نم نا

 نإ !٠ث) ميجَج ةّيلصتَو !"") ميمح نم نزئف ا٢٦٢}) نيلاضلا نيبذكملا نيم ناق
 اي هللا اي هللا اي مهللا } » ميظقلا كبر منساب حّبتسف ا"أ) نيقلا قَح وهل اذه

 )١() ىروشلا ةروس : ٣ ٥ .

 )!( نارمع لآ ةروس : ٢٦ - ٢٧ .
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 يل بلجا بر اي حاتف اي ينغ اي يفاك اي ميظعلا كمساب كوعدأ ينإ هللا

 ىلع كنإ كناطلسو كتردقب ناكم لك نم قزرلا يل رسيو ناك ثيح قزرلا
 مئارجلاب ذخاؤي ملو ليمجلا رهظأو حيبقلا رتس نم اي مهللا ريدق عيش لك

 عساو اي زواجتلا نسح اي حفصلا ميرك اي وفعلا ميظع اي رتسلا كتهي ملو

 اي يالومو يديس اي تارثعلا ليقم اي ةمحرلاب نيديلا طساب اي ةرفغملا
 هوشت الو ةرخآلا يف الو ايندلا يف ةيلبب ينيلتبت ال كلأسأ يتبغرو يثايغ

 كلاسأ ةنملا ميظع اي ىوكش لك عماس اي نيمحارلا محرأ اي رانلاب يتقلخ
 هب تلأس اذإ يذلا نونكملا نوزخملا مظعألا ميظعلا كمسا ةمرحب مهللا

 يقزر ىلع رتقم مورحم ينإف باتكلا مأ يف قبس يالوم اي ناك نإ تيطعأ
 ءادعسلا نم كدنع ينبتكاو ‘ينامرحو يناقش باتكلا مأ نم يالوم اي ماف

 كلوقو تلق كنأل كتمحر ننازخ نم اعساو الالح اقزر ينقزراو راربألا

 ينوغذا :تلق كنإف ، باتكلا مأ هدنعو تبثيو ءاتش ام هللا وحمي :قحلا
 ليلذلا دبعلا ماقم اذه يهلإ ،داعيملا فلخت ال كنإف كتوعد انأو مكل بجتنسأ

 مهللا لصو ابناخ ءاعدلا اذه نم يندرت ال مهللا ليلجلا كلملا باب ىلع

 ىلعو يمألا يبنلا كلوسرو كدبع دمحم انالومو انديس ىلع كرابو ملسو
 نولفافغلا هنع لفغو نوركاذلا هوركذ ام ددع اميلست ملسو هبحصو هلآ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو 0 ادبأ عطقنت ال ةالص

 : هرسأ نم ريسألا كفل ءاعد

 نم هلهأ نم قزرلا سمتلا :هل لاق ءاعدلا اذهل هملع املف :لاق

 هلهأ عداوف :لاق ‘ءامحرلاو ءاينغألا اهناكس نم دجت كنإف ةعساولا نادلبلا

 مهربخأف هتليبقو هبسنو همسا نع هولأسو اسان يقلف قيرطلا يف دصقو

 . مكعم مد انل نإ : هل اولاقو لتقلل هوضبقف
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 ال اي : ءاعدلا اذه وهو هرسأ نم ريسألا تلفي يذلا ءاعدلا أرقف

 الو "نوفصاولا هفصي الو ،نونظلاو ماهوألا هطلاخت الو ،نويعلا هارت

 راحبلا ليياكمو لابجلا ليقاثمب ملاع ‘بقاوعلا هتوفت الو . ثداوحلا هريغت

 قرشأو ليللا هيلع ملظأ ام ددعو راجشألا قرو ددعو ،راطمألا رطق ددعو
 يف ام لبج الو اضرأ ضرأ الو ءامس ءامس هنم يراوت ال راهنلا هيلع

 هتبيهل تللذتو ممذلا عماوج هتمظعل تناكتسا هرعق يف ام رحب الو ،هرعو

 يمايأ ريخو اهمتاوخ يلامعأ ريخ لعجت نأ كلأسأ ،نوضرذلاو تاومسلا

 يتلا ءاقبلا راد ىلإ ءانفلا راد نم قارفلا ةعاس يتعاس ريخو كاقلأ موي

 مث كنادعأ نم تضغبأ نم اهيف نيهتو كنايلوأ نم تببحأ نم اهيف مركت
 اذ اي اليوط كنم انم ةرخآلا يفو ةعماج ةيفاع ايندلا لجاع يف مهللا كلأسأ

 يلع يقب نمو هدكف ينداك نمو هدرأف يندارأ نم مهللا ماركإلاو لالجلا

 ران ينع فظطأو ‘هدح يل بصت نم لجر نم ينع كف مهللا . هكلهأف يفلت

 كعرد يف ينلخداو اهمه يلع لخد نم مه ينفكاو 0 هدقو يل بش نم

 يفق ينمحاو نيركاملا ركم ينفكاو ‘ نيعمجأ كقلخ رش نم نيصحلا

 كب ينظ قدصو ايندلا رمأ ينفكا ،ثءيش لك فكي نم اي يقاولا كرتس
 اي قيقحلاو قحلا هلإ تنأ قيطأ ال ام ينلمحت الو قيضملا ينع جرفو

 ىلع مهللا لصو ناكم لكب وه نم اي ناكرألا يوق اي ناهربلا قرشم
 ءماري ال يذلا كنكرب ينفنكاو مانت ال يتلا كنيعب ينسرحاو هلآو دمحم

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو نيمحارلا محرأ اي ينمحراو

 : ضيرمللو بلجلل ةيعدأ

 مهنم هللا هملسو هتافك نم هوتلف ءاعدلا ةءارق نم مت املف :لاق

 اهل منغ نع هتلأسف ةيدابلا نم ةأرما ىلع ضرعف هقيرط يف دصقو
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 هللا الإ هلإ ال لاق مت ىحضلا ةروس أرقف اهيلإ اهبلجي نأ هيلع تجلف تبهذ
 دري اهب هللا الإ هلإ ال تايلبلا فشكي اهب هللا الإ هلإ ال تاومسلا تماق اهب

 سانلا عماج اي مهللا نيمحارلا محرأ وهو اظفاح ريخ هللا الإ هلإ ال تاف ام

 ملعأ ال ام ملعت كنإف ،اهمنغو ةيدابلا نيب عمجا مهللا هيف بير ال مويل
 ريدق ءيش لك ىلع كنإ برعلاو مجعلا ديس دمحم بختنملا يبنلا ةمرحب

 - فارشأ ةعبس ةءارقلا رركف . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 دقع عبس متي ىتح ةدقع دقعاف افرش أرق املك طيخ ىلإ جاتحي اذهو

 هتذخأو منغلا امهيلإ تلبقأف - رجح هيلع لعجي وأ ملظم ناكم يف هلعجيو

 هيلإ لبقأف اهتصقب اهموق تربخأو ناقرفلا عم شيعلاب هيدغتل ةأرملا

 يف تنأ مهللا : اذه وهو ازرح مهل بتكف اضيرم مهدنع هولأسو اهباحصأ
 يف نم رابج تنأو كريغ امهيف هلإ ال اهلإ ضرألا يفو هلإ ءامسلا

 يف نم ىلع مكحو كريغ امهيف رابج ال ضرألا يف نم رابجو ‘تاومسلا
 نم كلام تنأو كريغل امهيف مكح ال ضرذلا يف نم ىلع مكحو تاومسلا

 ضرألا يف كتردق كريغ امهيف كلام ال ضرذلا يف نم كلامو تاومسلا يف

 هللا اي كلأسأ ءامسلا يف كناطلسك ضرألا يف كناطلس ءامسلا يف كتردقك

 اذه لماح يفاعتو ئربت نأ ريدق ءيش لك ىلع كنإ ميحر اي نمحر اي

 . هللا هأربأو هبرشف آوحم هبتكو ضيرملا هلمحو هايإ مهاطعأف .باتكلا

 ةروح هل ديريو هيلع قرسو هدنع ناك افيس نأ رخآ لجر هلأس مث

 كرحب رحبلاو كرب ربلاو كؤامس ءامسلاو كضرأ ضرألا نإ مهللا :لاقف

 فيس قراس ىلع توح امو ضرألا لعجا مهللا ‘كل ضرألاو امهيف امو

 هلقعو هرصبو هعمس تذخأو طايخلا مس نم هيلع قيضأ ةنالف نب نالف
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 تاملظ باحس هقوف نم جوم هقوف نم جوم هاشغي » : هحراوج عيمجو

 مالكلا اذه ولتي رركف ، « اهاري دكي مل هدي جرخأ اذإ ضعب قوف اهضعب
 عيمجب ىصوأو هئاضعأو هناشحأ عيمج يف توملا ملأب قراسلا سح ىتح

 كلت يف هبحاص ىلإ هب (اشَرطو فيسلاب رقأ مث قوقحلا نم هيلع ام

 .هبحاص ىلإ فيسلا عجر ىتح ةعاسلا

 ظيفح اي :ريقفلا لاقف ةنس ذم يتقان تبهذ دق : رخآ لجر لاق مث

 نم ةّبَح لاقثم كت نإ اهت يتب اي » :لاقو .ةرم ةرشع عستو ةرم ةئام

 نإ هنلا اهب تاي ضرألا يف وأ تاَواَمنسلا يف وأ ةرخص يف نتف لترخ
 : لاق .ةرم ةرشع عستو ةنام ةيآلا هذه التف . (") « ريبخ فيطل ةللا

 هراد نع دعب امل قزرلا هيلإ لبقأف ةادبلا هعفنو اهبحاص ىلإ ةقانلا تعجرف

 .هقيرط يف مهنع ىشم مث هلهأل عوفنملاب شرطف

 :ىرت امك هذهو ليطاهطلا أرقف سانلا نيعأ نع يفتخي نأ دارأو

 فيطل اي فيطل اي رش يذ لك رش نمو رضو رش لك نم ينبجحا مهللا
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ريدق ءيش لك ىلع كنإ ةرم )١٤(

 نع يفتخا :لاق .ملسو هبحص ىلع و هلآو دمحم انديس ىلع مهللا لصو
 يهو ،مظعملا ناطلسلا راد يهو ةعساولا دلبلا هللا هلصوأ ىتح نويعلا

 هيف سلجو ةمتعلا ةالص تقو عماجلا دجسملا لخدو ىوآق برعلا ردنب

 دشيو جارسلا ئفطيل مامإلا دمع و اوجرخو هيف نيمناقلا سانلا تلص ىتح
 مامإ دصقف هتصقب هربخأف {. هلاح نع هلأسو لجرلا ىأرف 0 اهلفقيل باوبألا

 )١( لسرأ : يأ .
 )!( نامقل ةروس : ١٦ .
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 شارفلاو ةوسكلاو بارشلاو ماعطلاب همداخ هيلإ ربدو تيبلا ىلإ دجسملا

 هل باط ام برشو لكاف دناوملا هل برق .مداخلا هيلإ لصو املف حالسلاو

 ةالصلا ىلإ ةعامجلا تلبقأف حبصلا ةالص ىلإ مانو شرفو ةوسكلا سبلو

 مامإ مهربخأف هل الالجإ ةحفاصملاب هيلإ اوماقف ،دجسملا يف لجرلا اورظنو

 يف ال هيفخ مهذخأ ۔لجرلا اذهل مكعم فيك : مهل لاقو هتصقب دجسملا

 نإ :مامإلا مهل لاقف .يفتقت نحنو أدتبا تنأ كيلإ رمألا : هل اولاقف - ههجو
 . هللا دنع نم هل وهف ينالفلا بكرملا يف رفسلل هتبدنأ انأ عجر

 لك ىطعأ رسيلا لهأ نم رضح نم لكف ،ديزأ وأ كلذك هريغ لاقف

 مق :ريقفلل لاقو مامإلا ماقف .كلذب يردي ال وهو ةفلؤم افولأ هل راصف هردقب

 مساو هلهأ ددع نع هلأس مث امهل باط ام الكأف ءادغلل دصقن تيبلا ىلإ

 قوسلل دجسملا مامإ دصقف كلذب هربخأف ضرأ يأ يفو اهدعب مكو هدلب

 ةوسكلاو ماعطلا نم ليمامجلا نم ةرشع لمحف ليمامجلا نع لأسو

 ناسل ىلع لجرلا دالوأل اطخ بتكو شرفلاو رازبلاو لحلاو نمسلاو

 مكل هللا هرسي امب ليمامج ةرشع لمح مكيلإ لصاو مالسلا دعب مهيبأ
 نيعألا يريرق اونوكو نيح دعب اذه ريغ مكيلإ لصتل هللا ءاش نإو ةعاسلا

 البلا ىلإ لجرلا مودقب ناطلسلا عمس مايأ دعبق .مكدلاو نم مكيلع مالسلاو

 يف نوكي نأ هبحاصو دجسملا مامإ ىلإ (ناطلسلا) ربدف راجتلا هبهو امبو

 هل رخسي نأ هقيرط يف هالوم (لجرلا) لاسو كلملا ىلإ ادصقف هتبحص
 ةيحتب هايحو امهل نذأف لوخدلل هانذأتسا هنصح ىلإ الصو املف ‘كلملا بلق

 هتدلبو }ةليع هل نأ هربخأف هلاح نع (كلملا) هلأسو امهب بحرف كولملا

 رقو اسفن بط :كلملا هل لاقف .ةعساولا دلبلا نم قزرلا سمتلي ءاجو ةبيبق

 .نوكسلا يدارم :لاقف ؟كنطو ىلإ عوجرلا مأ اندنع نوكسلا كدارم ،نيع
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 :لاق .مهل ربدنو اندنع فقت مأ كلهأ ىلإ كسفنب لصت نأ ديرت :لاقف

 كلملا لاقف .ةوسك مهيلع سيلو ةروع مهنأل يسفنب يلوصو نسحأ

 نمسلاو بطحلاو رمتلاو زرألاو شرفلا ينالفلا رصقلا ىلإ لمح :ريزولل

 نم هل بهو مث ،مدخلاو ءاملا نم تيبلا ةماقإل جاتحي ام لكو تاروزبلاو
 ءاملا لمحب ليمامجلاو ناسرفلاو ركسعلا رمأو ،هدالوألو ليخلا نسحأ

 ثهدالوألو هل ةوسكلا نم ديري امب قوسلا نم هل بتكو لايعلاو ماعطلاو

 مهب دصقو عيمجلا ناطلسلا دوزو ،ديري ام ذخأي ظحرلاو ةيهافرلا نمو
 يز ىلع هدالوأو هلهأ ىأرف هتيب ىلإ دصق هراد اولصو املف هدلب ىلإ

 هدالوأ ذخأو ىلاعت هللا دمحف مهيلإ لسرأ امب وه ملعي ملو ءاينغألا

 لصوف رصقلا يف اورقتساو ناطلسلا راد ىلإ اوعجر مث سانلا اوحفاصيل

 .مهنصح ىلإ اولصاويو مهب اوفرعتي ىتح لجرلا لهأ دنع ناطلسلا لايع
 . هل هولعج امب راجتلا هاطعأو . ةمولعملا دئاوملاو ضنارفلا هل تلعجف

 ةبحص يف رفاسي نأ دارأ مت ‘ راجتلا نم مظعأ راصو امنو لاملاب رجتف

 ءاجو . هلهأ عداوو هعداوف } ريسملا هل حابأف 0 كلملا نذأتساف 0 راجتلا

 هل انك اَمَو اذه انل َرَخَنس يذلا ناحنس » : لاقو 0 اهيف لصحتو ةنيفسلا ىلاإ
 يبر نإ اهانسرُمَو اهاَرْجَم هللا منسب » : لاق مهب ترج املف 4)'(0 نينرفُم
 . (") « ميحر ًروفغل

 تبهف افرش نينامت اهمامت ىلإ سي ةروس أرقف رحبلا نكسو :لاق
 لَخذُم يِنلخذا بر » : لاقو دوصقملا ردنبلا اولصو ىتح ةبيط حير مهل
 .(} « اريبصت اناطلس كلنذل نم يل لعجاو قدص جرخُم يبجرخاو قدص
 نم اهيف ضباقلا نكلو ةميظعلا دئاوفلاب مهعلس اوعابو ردنبلا يف اوماقأ مث

 . ( ناحبس ) : لدب 0 ( هلل دمحلا ) : لصألا يف ؛ ١٣ : فرخزلا ةروس )١(

 . ٤١ : دوه ةروس (؟)
 . ٨٠ : ءارسإلا ةروس ()
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 دصقف 0( روشعلا نم ريثك مهيلع ذخأف نيملاظلا نيدرمتملا ةربابجلا

 هيلع اوردقي مل هدنع اولصو املف ‘ مهنع ففخيل ملاظلا ىلإ نورفاسملا
 ىلإ اوعجرف . مهحماس امو مهملظ هنأ هباحصأ هيلع اودهشا مث { ةليحب

 . لزنملا

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ءاعدلا اذهب هيلع وعدي لجرلا ماقف

 ءاطعلاو دوجلاو مركلا يذ ، دوصقملا دمصلا دوبعملا دومحملا هلل دمحلا

 زعلا كل } يقاولا ظفاحلاو يقابلا زيزعلا تنأ ، دوروملا لضفلاو 0 دوجلاو

 الب لوألا تنأ ، ىرثلا تحت امو امهنيب امو 0 ءامسلاو ضرألا يف ءاقبلاو

 كيلإ ، ىلعلا لاثمألاو ىنسخلا ءامسألا كلف 0 ءاهتنا الب رخآلاو ءادتبا

 اجل نم ظفحتو 0 كب راجتسا نم ريجت 0 دورطملا عجريو 0 دوهجملا عزفي
 رصنتو فئاخلا نمؤت 0 كب زتعا نم زعتو ‘ كعاطأ نم دشرتو 0 كيلإ
 تيسمأو تحبصأ ينإ مهللا ؛ اريثك دمحلا كلف ، مورحملا يطعتو مولظملا

 تبره } ةوعدلا ةباجإو ةمحرلا كنم رظتنأ ‘ كباب ىلع تمقو كنانف ىلع
 الو أجلم الو ‘ تنأ الإ ةليسو يل سيلف ، يبونذ رئابكو يلمع رش نم كيلإ
 .نيبرقملا كتكنالم ىلع لص مهللا ؛ كدمحبو ناحبس 0 كيلإ الإ كنم ىجنم
 لهأ ىلعو 0 نيلسرُملاو كنايبنأ ىلع و ‘ نيعمجأ كشرع ةلمح ىلعو
 ينفكت نأ كلأسأ ينإ مهللا ؛ نيعمجأ مهيلع ملسو 0 نيدلا يف ةماقتسالا

 ه نيدساحلا دسحو 0 نيدناكلا ديكو ؛ نيرناجلا روجو 0 نيركاملا ركم
 . نيدصارلا لتخو 0 نيقفانملا قلمتو 0 نيرجافلا يغبو 0 نيدناعُملا دانعو

 .نيصرلا كزعب ينزع و . نيصحلا كنصحب ينصح مهللا ؛ نينارُملا قافنو

 كلضف نم يلع ضقأو 0 رهاقلا كناطلنسب ينمحاو 0 نيتملا كلبحب ينلصو
 ةنهكلاو 0 رادغلاو قاسفلا ديكو 0 رارشألا رش ينع عفداو 0 رماغلا

 نمو . قبس باتك رش نم مهللا ينذعأو } رارضلاو ةدرملاو 0 راحسلاو

 )٣( ةبيرضلا وأ . كرمجلا .

٢٤٦ 



 ىوه نمو 0 ةمقنلا لولحو ةبقاعلا ءوسو 0 ةيفاعلا لوحتو ةمعنلا لاوز
 ه باذعلا نابجويي داهتجاو بصن نمو 0 يذؤُم راجو يهلم نيرقو يدرم
 3 كيلع تلكوت ينإ مهللا ؛ كيلإ يرومأ عيمج يف تلكوتو 0 كيلإ تبره

 نمف } كيلع الكوتو كب ةقثو اناميإ ‘ كيلإ يهجو تهجوو يسفن تملسنو
 ؛ هرحداف هناسلب وأ هديب 0} دبع وأ رخ وأ ‘ ديعب وأ بيرق نم ءوسب يندارأ
 لزلزو 0 هنانب زتجاو ‘ هناسل مَّجعو . هرش انفكاو 0 انع هدص مهللا

 ٥ هرطاخ لغشاو ، هرباد عطقاو ، هناطلس لذو 0 هناكم لطعو .هناكرأ

 . هلمش قرفو ‘ هراصنأ ددبو 0 هددع للقو 0 هتماق مصقاو 0 هتماه سكناو

 اباب الو ، هينغي الام الو ، هيوؤي اتيب هل لعجت ال مهللا ؛ هتموترج عطقاو
 دومتب تلعف امك هب لعفاو 0 دالبلا يف هدرشو 0 هيلاوُي ابحاص الو 0 هيراوي
 اهيف اورثكأف !") دالبلا يف اوغط نيذلا ٠! داتوألا يذ نوعرفو » 0 داعو

 ملاظ رش نم مهللا ينذع أو ، باذع طوس مهيلع بص مهللا ؛ « داسفلا

 . ديبعلاب طيحُم كنإ 0 مهنع يعنمتو ينع مهدصت } موطح رابجو 0 موشغ
 ينإ مهللا ؛ ديدشلا شطبلا اذ ايو ، ديجملا شرعلا اذ اي ديرت امل لاقف

 بر اي آذناع ىنسحلا كنامسأبو . اعنتمم كراوج يف تيسمأو تحبصأ

 . « مكل بجتسا ينوعدا » : كلملا كلو قحلا كلوقو تلق دق } نيملاعلا
 باب ىلع ليلذلا دبعلا ماقم اذه يهلإ ؛ داعيملا فلخت ال كنإف كوعدأ انأو

 الو {. نيملاعلا بر اي ابناخ ءاعدلا اذه نم يندرت ال مهللا ؛ ليلجلا كلملا

 ، يبنلا دمحم انديس ىلع مهللا لصو 0 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 . ملسو هبحصو هلآ ىلع و

 مكارت ةنماثلا ةليللا يفو 0 يلايل عبس ءاعدلا اذه ولتي تبثف : لاق

 . نصحلا يف قوربلا تعملو 0 هدمحب دعرلا حبسو حايرلا تبهو باحسلا

 اوفاخ كلذ سانلا ىأرو حابصلا حبصأ املف } هيف ناك امم ايلاخ اكد راصف

 . راجتلا عم دلبلا رباكأ اودصق مت 0 قرغلاو بضغلا نم مهسوفن ىلع
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 هللا ففخف } هالوم لأسف 0 مهنع فيفختلا مهالوم اولأسي نأ مهولاسو

 ال نأ ابوتكم ادهع مه وطع ] من ‘ مهيلع رابجلا ه ذخأ ام مه وطع أو ‘ مهنع

 مهنم اوذخأف . مه دعي نم مهتيرذلو مهل . مه راجتل رشع مهيلع اوذخأي

 . بوتكملاو قاثيملاو دهعلا

 ليللا يف ىلاعت هللا تلأسف 0 اندلب يف ةقرسلا ترثك : ءاربغلا وذ لاق

 . هيلع تذخأ لوقي ةيرفصب هناريج نم دحأ ىلب قراسلاف 0 ءاعدلا اذهب

 يتيب اولخدي نأ سانلا نم دب الو 0 اهب يننتيلبا : راجلا هل لاقف

 يف ةيرفصل ١ اودجوف هتيب اولخدو ‘ سانل ١ هرذعي ملو مه اتلا ىبأف . كتيبو

 ةقورسمل ١ سانلا ةعامط هتيب يف اودجوو 0 هنم ةقورسم تسيلو هتيب

 . هتعاسب تامو هوبلصف .4 مهيلع

 نأ دهعلا اوذخأ . مهدلب ىلإ عوجرلا اودارأ املف : هتصق ىلإ عجر

 مهدالوأ ىلع كلذب اوصوأو 0 مهردنب نم رفاس نم لكل ةمشحلا نوكت
 ، علسلا نم اودارأ ام اورتشاو ‘ ةيدهلا مهوطعأ من ‘ مهدالوأ دالوأو

 ىتح رحبلا يف مهب يرجت تراسف 0 اوبكرو بكارملا ىلإ اهولمحو

 وعدي ماقف } فلتلا نم مهسفنأ ىلع اوفاخو حيرلا تجاهو رحبلا برطضا

 اي ميلح اي ميظع اي يلع اي مهللا ‘ ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ءاعدلا اذهب

 . يبسح بسحلا معنو ، يبر برلا معنف يبسح كيلعو يبر تنأ ، ميلع
 تاكرحلا يف ةمصعلا كلأسأ ينإ مهللا ؛ ميحرلا زيزعلا تنأو ينرصنت

 ماهوذلاو نونظلاو كوكشلا نمو ٠ تارطخلاو تادارإلاو تانكسملاو

 اولزلزو نونمؤملا يلتبا » : دقف 8، بويغلا ةعلاطم نمو 0 بولقلل ةرتاسلا

 اندعو ام ضرم مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإو () اديدش الازلز
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 امك رحبلا اذه انل رخسو انرصناو انتبثف 0 « ارورغ آلإ هلوسرو هللا

 ديدحلاو لابجلا ترخسو : ميهاربإل رانلا ترخسو 0 ىسومل رحبلا ترخس

 كل وه ريخ لك انل رخسف 0 ناميلنسل نيطايشلاو حيرلا ترخسو 0 دوؤادل

 انل رخسو 0 ةرخآلاو ايندلا رحبو توكلملاو كلملاو ءامسلاو ضرالا يف

 . صعيهك . صعيهك .٠ صعيهك ؛ ءيش لك توكلم هديب نم اي ، عيش لك

 انل رفغاو ‘ نيحتافلا ريخ كنإف انل حتفاو ‘ نيرصانلا ريخ كنإف ، انرصنا

 ريخ كنإف انقزراو 0 نيمحارلا ريخ كنإف انمحراو 0 نيرفاغلا ريخ كنإف

 يه امك ةبيط احير انل بهو 0 نيملاظلا موقلا نم انجنو اندهاو 0 نيقزارلا

 لمح اهب انلمحاو ‘ كتمحر نئازخو كلضف نم انيلع اهرشناو ‘ كملع يف
 لك ىلع كنإ 0 ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف ةيفاعلاو ةمالسلا عم ةماركلا

 . اننادبأو انبولقل ةحارلا عيمجو 0 انرومأ انل رسي مهللا 0 ريدق عيش

 ةفيلخو 0 انرفس يف انل ابحاص نكو 0 اناينو اننيد يف ةيفاعلاو ةمالسلاو
 الف . مهتناكم ىلع مهخسماو 0 انئادعأ هوجو مهللا سمطاو 0 انلهأ ىلع

 . ئجملا الو يضملا نوعيطتسي الو } نوعجري الو ايضم نوعيطتسي

 `١! نورصبي ىنأف طارصلا اوقبتساف مهنيعأ ىلع انسمطل ءاشن ولو ا

 . « نوعجري الو ايضُم اوعاطتسا امف مهتناكم ىلع مهانخسمل ءاشن ولو

 مهانيشغاف » : (ىلاعتو هناحبس) هلوق ىلإ 0 4 ميكحلا نارقلاو ا') سي »

 . « نورصبي ال مهف

 دقو مويقلا يحلل هوجولا تنعو » }\ هوجولا تهاش 0 هوجولا تهاش

 امهنيب ١٨٧! نايقتلي نيرحبلا جرم » قيصمح سط 0 4 املظ لمح نم باخ

 ال انيلعف رصنلا ءاج رمألا مح مح مح مح مح مح مح « نايغبي ال خزرب
 بنذلا رفاغ "! ميلعلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت !أ مح , نورصني

٢٤٩



 مسب } 4 ريصملا هيلإ وه لإ هلإ ال لوطلا يذ باقعلا ديدش بوتلا لباقو
 .انتيامح قسعمح 0 انتيافك صعيهك 0 انفقس سي ،انناطيح كرابت ، انباب هللا
 . انيلع روتسم شرعلا رتس 0 « ميلعلا عيمسلا وهو هللا مهكيفيكسف »
 نم هللاو » ، انيلع ردقي ال هلوحو هللا نوعب . انيلإ ةرظان هللا نيعو

 ريخ هللاف » ، « ظوفحم حول يف !") ديجم نآرق وه لب )٠"( طيحم مهنارو

 وهو باتكلا لزن يذلا هللا ييلو نإ » 0 « نيمحارلا محرأ وهو اظفاح

 بر وهو تلكوت هيلع وه آلإ هلإ ال هللا يبسح » 0 « نيحلاصلا ىلوتي

 شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا يبسح » 0 « ميظعلا شرعلا

 شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه آلإ هلإ ال هللا يبسح ) 0 ميظعلا

 الو ضرالا يف عيش همسا عم رضي ال يذلا ، ميظعلا هللا مسب 0 » ميظعلا

 ٠ نيبُم اي ، قح اي ، رون اي 6 هللا اي 0 ميلعلا عيمسلا وهو . ءامسلا يف
 ؤ كنم ينعمسو 0 كنم ينمهفو } كملع نم ينملع و ‘\ كرون نم ينسكا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو { ريدق ءيش لك ىلع كنإ ‘ كب ينرصناو

 . آزرح ءاعدلا اذه بتك نإو ؛ بارطضالا نم رحبلا نكسف : لاق

 . مهراد اولصو ىتح ريخلاب اورشابت ةبيطلا حيرلا تبه امل : لاق
 هربخأو ، رورسلاو حرفلل دئاوملا مهل لعج اولزن املف 0 مهيلإ رظني كلملاو

 كلملا لاقف ؛ مهبحاص عنص امبو 0 مهرفس يف مهيلع ىرج امب راجتلا
 ةمشحلاو ةبيهلا انل تلعج تنأو . ةوسكلاو توقلا كانيطعأ نحن : لجرلل

 هللا اوعيطأو . اوعنص اميف نوملسملا اهيأ اورظناف ؛ اندعب نملو انل

 هل هنإف ، هنع ىهنيو هب رمأي اميف 0 هدالوأو اذه مكبحاصو 0 هلوسرو
 دقف اصع نمو ‘ ينعاطأ دقف هعاطأ نمف 0 ىربكلا ةزئاجلا يدنع
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 ىلع هب تيصوأو 0 يتايح يف يلوق اذهف ، يبضغ هيلع لحو يناصع
 بيطأو ةنكس نسحأ يف هنامز يف لجرلا شاعف ؛ يتافو دعب نم يدالوأ

 . ىلاعت هللا اعد نم لك نأ ملعا } باتكلا ىلع فقاولا اهيأ ايف
 ىتم سيل ةباجإلا نكلو 0 هءاعد هل بيجتسي هللاف 0 ةرخآلل وأ ايندلل هدارأ

 . ىلوملا اهدارأ ىتم اهنكلو 0 دبعلا اهدارأ

 يف هكبشب ىمرف رحبلا ديص دارأ ملسم لجر نع انل يكح دقو
 ىمرف 0 انثو دبعي رفاك لجرو ؛ انيش داص امف 0 هللا مسب : لاقو رحبلا
 دحأ لأس مت 0 آريثك اديص داصف ‘ ىزغلاو تاللاب : لاقو رحبلا يف هكبشب
 امأو . ايندلا يف هانيطعأف رفاكلا امأ : هللا هباجأف ، هالوم لسرلا نم

 . ةرخآلل هتباجإ انرخأف ملسملا

 نوصويو لاومأ ةلغ نولعجي اسانأ نأ دحأ ينثدح : ءاربغلا وذ لاق

 همامت دعبو هتءارق يف هومسقي ءارحصلا يف نوعمتجيف نآرقلا ةءارقل
 نبا هفنص يذلا روسلا لئاوأ ركذ يف نآرقلا ةقيدصت ءاعد مهدحأ أرقي

 وذ ميظعلا هللا قدص هادتبم يذلا ةقيدصتلا ءاعدب نوعدي ةراتو .ةتابن

 هأدتبا ءاعد ملعلا لهأ نم دحأ فنصو .ءامسلا نيمأ ليربج قدصو ءالآلا

 املق ٠٠٠ نيدلا يف انناوخإو انيملعمو انخياشمو انيدلاوو انلعجا مهللا
 كلذب كلملا عمس مث ةيدمحم ةنامعبرأ اورضح نيذلا هاطعأ مهيلع هأرق

 لعجو ةيدمحم فلأ كلملا هاطعأف هيلع أرقف ءاعدلل فنصملا لجرلاب اعدف

 لجرلا ءاعدلا اذه ظفحو هلوعي نمو وه هيفكت امل ةمولعم ةضيرف هل

 متأ املف نيمرحلا ناطلس ةرضحب هأرقو جحلا ىلإ راسو ةليعلاب ىلتبملا

 ىنمو رعشملاو ةفرع يف هسأر ىلع اجات هل لعجو ةيدمحم فلأ هاطعأ
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 هللا ىلص) هللا لوسر دجسم يفو مرحملا تيبلا يفو ةورملاو افصلا نيبو
 هلمحت ال ام لاومخلا هل اوبهوف سانلا همظعو هللا هزعاف (ملسو هيلع

 لحاوسلا نم دحأل روكذملا ءاعدلا وه اذهف لاعتملا ريبكلا هللا لضفب لاغبلا

 : يعفاش

 انيملعمو انخياشمو انيدلاوو انلعجا مهللا } ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نيحلفملا نيحلاصلا هللا دابع نم ،نيملسملا عيمجو مهيدلاوو انناوخإو

 نيرورسملا نيرشبتسملا نيحرفلا نيمعانلا نيرابلا نيزئافلا نيجنملا
 محرأ اي كتمحرب نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال يذلا نينمآلا نيننمطملا

 لاق ام ىلع نحنو ميركلا يبنلا هلوسر غلبو ميظعلا هللا قدص نيمحارلا

 انريصنو انثراوو انتعابو انقزارو انقلاخو انالومو انديسو انيلوو انبر

 نيركاذلا نم هلو نيدهاشلا نم انيلع ةمعنلا يلوو انريصم هيلإ نمو

 نيملاظلا ىلع الإ نودع الو نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلع و نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع مهللا لصو

 نإ نيلسرملاو نييبنلاو ةكنالملا عيمج ىلع و نيبختنملا هباحصأ ىلعو
 دمحلاب حتفتساو هسفن باتكلا يف دمح يذلا هلل دمحلا ديجم ديمح انبر
 ىضرو هتعاط ىلع اليلد دمحلا لعجو هسفنل دمحلا صلختساو هباتك

 هديزمل ةبجوملا هدماحم عيمجب هلل دمحلا ‘ هقلخ نم هل اركش دمحلاب

 نأ هلأسنو اهلاثتمأل ةعفاشلا هل ةيضرملا هدنع ةمدقملا هقحب ةيدؤملا

 هوبحي نأو اهلك تاولصلا لضفأب دمحم لآ ىلعو دمحم انديس ىلع يلصي

 انترضحأ كنإ مهللا . اهيف ةلزنملا فيرشو اهميعنو نانجلا لزانم فرسشنب
 انارقو هتلزنأ باتك لك ىلع انميهم هتلعجو هتمرح تمظع يذلا كباتك متخ

 كمارحو كلالح نيب هب تقرف اناقرفو كماكحأ عيارش نع هيف تبرعأ
 ٨ اليزنت قحلاب كيبن بلق ىلع هتلزنأ ايحوو ، اليصفت كدابعل هتلصف اباتكو

٢٥٢



 مهفب تصنأ نمل اعيفشو ؛هعابتاب ةلالضلا ملظ نم هب يدهت ارون هتلعجو
 ءوضو ‘ هناسل قحلا نع فيحي ال طسق نازيمو }هعامتسا ىلإ قيدصتلا

 هتتنس دصق نم لضي ال ةاجن ملعو ‘هناهرب رون تاهبشلا ئبتخت ال ىده

 .هتمتاخ انتغلب اذإف مهللا \ هتمصع ةورعب قلعت نم ةكلهلا دي لانت الو

 انلعجاف }هتداعإ نسح انتنسلأ يشاوح ىلع تلهسو .هتوالت انيلإ تببحو
 داقتعاب كل نيديو ،هتياعر قح هاعريو .هتوالت قح هولتي نمم بر اي

 هنأب فارتعالاو هتايآ هباشتمب رارقإلا ىلإ عزفيو ،هنايب مكحمب قيدصتلا
 دصق نع غيزلا انجلتخي الو 0 هقيدصت يف كوكشلا انضراعت كدنع نم

 . هقيرط

 هلضف فرش كنم انتفرعو هلمحت ةللذم انبولق تلعج امك مهللا

 .هلقعم ةمصع ىلإ تاهبشلا نم يوأيو هلبحب مصتعي نمم بر اي انلعجاف

 حبصتسيو هئوض رافسأ جلبتب يدتهيو هتياده حانج لظ يف نكسيو

 املع هتبصن امكو مهللا ‘دريغ نم ىدهلا سمتلي الو هحابصم ةلعشب

 ىلإ ةليسو هلعجاف ،كيلإ هتاعزن نم ليبس هب تجهنأو ‘كيلع ةلالدلل

 هيف جرعن املسو 4 ةمايقلا ةبرغ يف ةاجنلل اببسو ،ةماركلا لزانم فرشأ
 يف انل هلعجا مهللا ةماقملا راد ىلإ اهب عزفن ةعيرذو ،ةمالسلا لحم ىلإ

 انتنسلألو ،&اسباح يصاعملا ىلإ اهلقن نع انمادقذلو ،!اسنؤم يلايللا ملظ

 حارتجا نع انحراوجلو }اسرحم ةفآ ام ريغ نم لطابلا يف ضوخلا نع

 ىتح ‘ارشان هرابتعا حفصت نم انع ةلفغلا توط املو ،ارجاز تانيسلا

 نع لابجلا تفعض يتلا هيهن رجاوزو هلاثمأ بئاجع مهف انبولق ىلإ لصوت

 شيعلا دغر هب انيلإ قسو 0قالمإلا مدع نم انتلخ هب ربجاو مهللا ،هلامتحا

 قافنلا يعاودو رفكلا ةوفه نم هب انمصعاو 0قازرذلا يف ةعسلا بصخو

٢0٢



 سند لك نم انرهطت ىتح 0قالخألا ينادمو ةمومذملا بئارضلا هب انبنجو

 مهعطقيف لمألا مههلي ملو هرونب اوبحصتسا نيذلا راثآ انب َوفقتو ،هريهطتب

 ىلإ ضرعتلا ىلإ انتبدنو ‘كباتك متخب انتمركأ امكو مهللا ،هرورغ عئادخب

 نمم بر اي انلعجاف ‘كباذع ميلأ ديعو ناسل ىلع انترذحو كباوث ليزج

 ‘تاميمنلا فقاوم نع هردق هزنيو ‘تاولخلا نطاوم يف هتبحص نسحي

 يف انل نوكي ىتح ،تاركنملا نم هيلع بوثولا نكامأ نع هتمرح لحيو
 كدنع انلو ،ادناق ةمايقلا ةبرغ يف ةاجنلا ىلإو ،ادناذ مراحملا نع ايندلا

 ندع تانج يف دبألا دولخ ىلع انبو ،ادهاش كمارح ميرحتو كلالح ليلحتب

 نينألا نعو 0 قايسلا برك توملا دنع انسفنأ ىلع هب لهسو مهللا ،ادفاو

 اهضبقل ملسو هيلع هللا ىلص توملا كلم ىلجتو ،قارتلا حورلا تفلب اذإ
 اسأك توملا ةرارم فاع ز نم اهل قاذو قار نم :ليقو ؛بويغلا بجح نم

 نم اندو ©قارفلا ةشحو مهس ايانملا سوق نع اهامرو 0قاذملا ةمومسم
 يه روبقلا تناكو ‘قانعألا دنالق لامعألا تراصو 0 ةرخآلا ىلإ ليحرلا

 لوطو ىلبلا راد لولح يف انل كرابو مهللا 0قالتلا موي تاقيم ىلإ ىوأملا

 انلزانم ريخ ايندلا قارف دعب روبقلا لعجاو ‘ىرنلا قابطأ نيب ةماقإلا

 رضاح يف انالوم اي انحضفت الو 0 انلخادم قيض ميظعلا نآرقلاب انل حسفاو

 نآرقلاب محراو 0 مارحلا نم انبكترا ام انع فعاو .ماتآلا تاقبومب ةمايقلا

 روسج بارطضا دنع هب تبثو . انماقم لذ كيلع ضرعلا فقوم يف ميظعلا

 ةمايقلا موي برك نم هب انجنو .انمادقأ ةلز اهيلع زاجملا موي منهج
 يف ةاصعلا هوجو تدوسا اذإ انهوجو هب ضيبو ةماطلا موي لاوهأ دنادشو

 هب بجحاو ،انرهاظ حالص هب لطاو مهللا . ةمادنلاو ةرسحلا فقوم

 تاقبومو .انبولق نرد هب لسغاو ‘انرئامض ةحص نع ساوسولا تارطخ

٢٥٤



 تابيانتم هب عمجاو ،انرنارس رودص نع كوكشلا دوجو هب فناو ىانرئارج

 لطأو ،انروشن يف نامألا للح يف هب انسكاو ؤ،انرودص هب حرشاو ،انرومأ

 .رازوذلا لقث انع هب ططحاو مهللا ،انرورسو انلذج ةمايقلا فقوم يف هب
 ءانآ هب كل اوماق نيذلا راثآ انب فقاو راربألا لئامش نسح هب انل بهو

 كحفص بهاومو كنارفغ دناوف هب انل بجوت ىتح ،راهنلا فارطأو ليللا

 انرّهط ،اياطعلاب داج نم عسوأو ؤلنُس نم مركأ اي ،كناوضرو كترفغمو
 ءايازرلا لولح دنع ليمجلا ربصلا انل به و شاياطخلا يند نم ميركلا كباتكب

 هب عقي ام هوركم لك نم انفاعو ىايانملا لوزن دنع دادعتسالاب انيلع ننماو

 . ميرك اي ايالبلا روذحم
 اهتالص يف تدمتعاو كيلإ تعرضت افكأ قانعألا ىلإ لغت كارتأ

 تجرخو ،كيلإ تعس امادقأ ميحجلا لاكنأب ديقت وأ كيدي نيب ةدجاس ةعكار

 اهيلع كنم انم ‘كيدل اميق ةبغرلو عمطلا الإ اهل ةجاح ال اهلزانم نم

 اعامسأ اهقابطأ نيب مصت كارتأ يرعش تيل اي لب ‘كيلع اهنم نم ال يديس
 اهيواهم ملظ يف ىمعلاب سمظطتو هتلزنأ يذلا كباتك ةوالت ةوالحب تذذلت

 كتزعو امأ ،©باسحلا نم اعزفو باقعلا نم افوخ كيلإ تكب ًاراصبأ

 تاربعلا فكاو و نويعلا ف تلبسأ الو تقدصأ ىتح عامسالا تغضصنأ ام كالجو

 ايف اهراثعو اهللز نم ناك ام ىلع . تمدن ىتح اهرافغتساب ةقطان نسلالا
 كنم مهللا انديأ .قيقحتلا دهاوش نم انلامعأ دعب ىلع قيدصتلاب انمركأ نم

 نآرقلا ةمتخ دنع ةمظعملا ةفيرشلا ةكرابملا ةعاسلا هذه يف براي

 ناريحلا درفلا سنؤم اي كتعاطب انتشحو سنآو مهللا قيفوتلاو ةمصعلاب
 . راحبلا ججل يف قيرغلا كردم اي كتمصعب انكرادتو . رافقلا هماهم يف

٢٥٥



 انديس ىلع مهللا لصو .راطخألاو لاوهألا كلت دئادش نم كفطلب انصلخو

 نم اهب مهطبغت ةالص رايخألا نيببيطلا هلآ ىلعو راتخملا يبنلا دمحم

 .نيلسرملا نم هناوخإو هنابآ ىلع مهللا لصو ،نيدلا موي فقوملا رضح
 تاهمأ تارهاطلا هجاوزأ ىلعو ‘نيدّحوملا نم هعايشأو هعابتأ ىلعو

 ىلعو ‘نينمؤملا نم ادلو نمو ءاوح انمأو مدآ انيبأ ىلع و ،نينمؤملا

 مهعم انع و ‘نيدلا موي ىلإ موي لوأ نم نيعباتلا عباتو نيعباتلاو ةباحصلا
 .ماثآلا فلاوس مكلو انل هللا بهو ‘نيمحارلا محرأ اي كتمحرب مهيفو

 ةءارقلاو ةالصلا مكنمو انم لبقتو ،مايألا نم يقب اميف مكايإو انمصعو
 انتداس ىقلتو مالسلا راد هتمحرب مكايإو انلحأو مايصلاو ةقدصلاو

 ماظعإلاو لالجإلاو ماركإلاو فاحتالاب نيملسملا تاومأو انتاومأو

 ماركلا ةريخلا هلآ ىلعو مانألا ريخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ماعنإلاو

 بر هلل دمحلاو اريتك ملسو مالسلاو ةيحتلا لضفأو مالظلا حيباصم

 نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس نيملاعلا

 هلآ ىلعو يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ملسو هبحصو

 هللا قدص 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هانركذ يذلا قيدصتلا ءاعد اذهو

 .ءايبنألا ديس دمحم قدصو .0 ءامسلا نيمأ ليربج قدص ‘ءالآلا وذ ميظعلا

 هنأ دهشنو نينمؤم هبو نيدهاشلا نم انيبنو انبر لاق ام ىلع نحنو

 ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ميظعلا نآرقلا

 رحبو مركلاو دوجلا ندعمو ىدهلا ملع دمحم انديس ىلع لص مهللا اديمح
 ادبأ ةمناد ةالص هيلع بر اي لصو ‘ءادتقالاو لضفلا لهأ مامإو ىدنلا

 انمومغو انمومهلو ‘ىدهو ارون انبولقل ميظعلا نآرقلا لعجا مهللا ادمرس
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 هب انقزرا مهللا ،ادب امو اهنم يفخ ام انبونذل ةرافكو }ادص لك نم ءالج

 ىدهف هب ىدتها نمم انلعجاو ؛ءادهشلا لزانم هب انلنأو . ءادعسلا شيع

 .ةدعو ةرخذ كدنع انل هلعجا مهللا ءادعألا عيمج ىلع هللا اي هب انرصناو

 © ةدحولاو ةولخلا يف هللا اي هب انسنآو ةدملا تعطقنا اذإ هنلا اي هب انجنو

 نامألا هب انطعأو .ركنمو ريكن ةنتف هب انقو ربكألا زوفلا اهب انطعأ مهللا

 مهللا رذحنو فاخن امم نيملسملا عيمجو هللا اي هب انجنو رشحلا يف

 نم هب عسوو ،انروجأ هب لزجأو ،انرومأ هب حمسو انقيرط هب لهس

 نم ىلع هللا اي هب انرصناو انقالخأ سندلا نم هب رهطو ىانقازرأ لالحلا

 .انمحري ال نم انبونذب انيلع مهللا طلست و انملظ

 انخناشملو انيملعملو انناملعلو اندالوألو انيدلاولو انل رفغا مهللا

 اي كتمحرو كلضف ريخب متخاو ‘نيملسملا ةماعلو نيدلا يف انناوخإلو

 هبحصو هلآ ىلعو ‘ يبنلا دمحم انديس ىلع مهللا لصو 0 نيمحارلا محرأ

 يف يل كرابو 0 ميظعلا نآرقلاب ينعفناو ينعفراو ينمحرا بر 0 ملسو

 لوح الو 0 « ميحرلا باوتلا تنأ كنإ انيلع بتو )» 0 ميكحلا ركذلاو تايالا

 نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس » 0 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 . « نيملاعلا بر هلل دمحلاو )٨( نيلسرملا ىلع مالسو !")

٢٥٧



 : نوعبرذلاو نماثلا ركذلا
 بطخلاو رعشلاو رثألاو نآرقلا ئراقل يغبني امم هيف
 اطخلا نع مهحلاصمل لئالد هيفو 0 ميلعتلاو بادآلا نم

_ _ __ 
  

 : نآرقلا ئراقو بيدألاو بيطخلا بادا

 ملسو لجر لبقأف ركذلا ةقلح يف اموي تسلج :ءاربغلا وذ لاق

 مكربخأس لجرلا لاقف .ةئنهتلاب هيلع اودرف ديعلا مودقب مهأنهو مهيلع

 اذه انديع يف انل اهأرقو قوسلا نم ةبطخ ىرش انباحصأ نم لجر نع

 مث ،هنحل يف درلا لبق سيل ذإ ملعملا ضهن نم لوأف قلخلا هنع ترفنو
 تضهنو ‘هنادعأ نم دحأل اهيف ىضرتي هعمس امل هعم نمو ريمألا ضهن

 الإ هعم يقبامو هتافاغمب نادلولا هتكاحو ‘هتوص فعض نم ءاسنلا هنع

 هللاو بلاط يبأ نب يلع نع تيور اتايبأ مهضعب لاقو .سانلا نم ليلق
 : ارعش هنع اهنأ ملعأ

 نيتربإب رنب رفحل نيترم هللاو هللاو

 نيتشيرب ةيفاص اعفج قارعلا ضرأ حنسمو

 نيلخنمب ديعص ىلإ نييماط نيرحب فزنو

 نيضيبأ انوكي ىتح نيدوسأ نيدبع لسغو
 نيع ةفرط هنم المأ مينل عم يماقم الو

 يف الإ هوعضت الف 0 هله أ ىدل زيزع ملعلا : هل لاقو & لجر هباجأف

 . هجراخمو هلخادم اوملعتت ىتح هب اوملكتت الو ‘ هعضوم
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 نيذلا سانلا نع ًالزتعم نوكي نأ ميظعلا نآرقلا ئراقل يغبني اممو

 ارخأتم امولعم اناكم هيف ذختيلف دجسملا يف ناك نإو .ايندلا ركذ مهدارم
 نآرقلا أرقي نأ مكدحأ دارأ نإو .ةالصلل هللا دابع (الفطخ نعو ةلبقلا نع

 اليترت هلتريو ارس هأرقيلف مهتبحص هتمزل دق رفس يف وأ سانلا لفحم يف

 عبشيو ففخ يذلا ففخيو لقتملا لقثيو }اعيطقت هعطقي ال ارهج ناك نا

 ميظع نآرقلا نأل ؛ندبلاو بوثلا رهاط نوكيو هروصقم رصقيو هدم

 . مظعي نأ قيقحف

 .هسقنب ارس هأرقيلف ©رصب وحنلا يف نكي مل اذإ رثألا ةءارق امأو

 هنكلو مهوفجي الف ،عفنلل ةءارقلا هنم ةعامجلا دارأو املعتم ناك نإ امأو

 اضعب اهضعب عبتي رحبلا جومك اهلعجيو هتءارق يف كلسيلف مهل أرق نإ

 . لناسملا

 ارهج قلخلل هأرقيلف كنسح توص هل ناك اذإ رعشلا ملعتملا امأو

 رعاشلل مهلاومأ نمو ،نيسلاجتم هيلإو نيبغار توصلا عامتسال مهرثكأو

 مهو هل سردلا عفن نأل ؛اننمتم فقي الف رعشلاب هورمأ ىتم نكلو ؛نيعفان

 . هولقثتسا فقو نإو نوعمتسم

 لجر نع انل يكح امك اهطورش ملعي نأ هيلعف ةبطخلا ئراق امأو
 هللا كالب نإ :هل ملعملا لاقف ةعفرلل ةبطخلا ملعتي نأ ديري ملعملا ىلإ لصو

 طورش ةبطخللو كملعم مركأف ملعتت نأ تدرأ نإو كبيبط مركأف للعلاب

 هتيب ىلإ دصق ملعملا مالك عمس املف :لاق ،بيبللا سيدلا لقاعلا اهفرعي

 فرص نمو ةيلحألاو ةمعطألاو ةوسكلا نم ايادهلاب اعرسم هيلإ عجرو

 . رورم : ي أ ) ( ١
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 ءاج نم » : هل لاقو هب ملعملا رتساف ملعملا اهاطعأف ةيدمحم ةنام ةضفلا

 هللا ليبتس يف مهلاومأ نوثفنُي نيذلا لتم » و _) « اهنم ريخ هلف ةنتضلاب

 نمل فعاضي هللاو ةّبَح ةتّم ةلبنس لك يف يانتس عنس تنتبنأ ةبح لثمك

 بطخت نأ تدرأ اذإ :هبحاصل ملعملا لاق مث 0 (") ٩ ميلع عساو هللاو ءاشي

 ةفللا نم اهبحاص اهفنص يذلا ةيظعولا بطخلا نم رتخاف سانلاب

 اهيف نوكت ىتح اهرركو ةمألا ملاع عم اهحيحصت يف دهتجاو ،ةيبرعلا

 ناطلسلا عم كرمأ نكيو كبر ميظعتو كبلق روضحل كيلع لهسأو اكلاس

 نع لفغت الو :هل لاقو .ةبيهلاو عرولاو ةنسحلا ةوسكلاب كيلعو اكلاس

 انثا هيفو لوسرلا كلذب ىصوأ دقو .قاصبلا نم كمف فيظنتل كاوسلا

 لفلفلاو ركسلاو ليبجنزلا لتم فوفسلا لكأو .ةدومحملا لاصخلا نم رشع
 ةنرلا نم ةدسافلا تابوطرلا عمقيو مسانملا حتفي اذهف امعان اقوقدم

 ليخو لفلف ذخأي هتوص ةيفصت دارأ نمو ؛ماكزلاو عمدلا ناليسو غامدلاو

 ةقدنبلا لثم موي لك هنم ذخأيو لسعب نجعيو عيمجلا قديو ءادوس لدرخو

 ةبلحلاو غمصلاو نيتلاو بيبزلا توصلا نيسحت يفو سهلكأيو نيتقدنب وأ

 هظفحي هلك ‘ لسعلا بارشو ركسلا بصقو . اصوصخ زوللاو رمتلاو
 . هنسحيو

 ةافاغملاو فقوتلا نع اهيف كلسو هتوص حالص ناسنإلل ناب اذإف

 دودمملاو روصقملا اهنم فرعو اهبارعإو اهفورح ىلإ هرظن دتماو
 قيفشلا دلولا اهيأ كل هبحأ امم انأو ،اهتءعارق يف دجيلف فيفخلاو ليقنلاو

 نإ كباتك يف فرح فلأ نمريخ كبلق يف فرحو اهظفحت ىتح اهملعتت نأ

 . ٨٤ : صصقلا ةروس ؛ ٨٩ : لمنلا ةروس )١(
 )٢( ةرقبلا ةروس : ٢٦١ .
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 ةملكلاو مسالا أرقاف يظفح نع تلأس نإ امأ : دلولا لاقف . ظفح كل ناك

 :ملعملا لاقف . اهظفحأ ىتح فرش فلأ يبلق يف اهرركأ مث فرش فلا

 ةليلو موي لك ناسنإلا ملعت ول هنأل ؛بغارلا بلاطلل ريثكلا ظفحلا نم اذهو

 ةيسارلا لابجلا لثم ةيلاعلا نوصحلا ىلإ رظنت امأ ،اهيقف هنامز يف شاعل
 رفح كلذكو .ةلافط اهعبتت (اةلافط وأ ةصح دعب ةاصح ينابلا اهعفري

 يشمي رفاسملاو ةبرض اهعبتت ةبرض ةبعصلاو ةلهسلا ضرألا يف جالفألا
 افرح افرح بتكي خسانلا كلذكو ،ةوطخ اهعبتت ةوطخ نادلبلا ىصقأ ىلإ

 ةوسكلا لامعأ كلذكو ،لبإلا اهلمحت ال ىتح ةدلجم ابتك هخسن نم عمتجيو

 ىتح اهرخآ ىلإ اهلوأ نم اهتقد نم هتعنص يف رظنا فوصلاو نطقلا لثم

 سرغ كلذكو 0 ربلا ىلإ مث رحبلا ىلإ ربلا نم كلفلا يف اهب رفاس 0 يهتنت

 دعب ةرمت هنوعمجي هداصح عم مهلمع يف سانلا داهتجاو عورزلاو ليخنلا

 دهتجاو انيش بلط ،نمف لابجلا لتم عمتجت مث ةبح اهعبتت ةبحو ةرمت

 ديعل ةبطخلا هملع مث .ملعتملل ملعملا نم سينأتلا نم ليلد اذهف دجو .جو

 هظفحو دلولاب ناطلسلا ربخأ ملعملا مت اهعضوم يف اهركذنو رظفلا

 ىلإ هتمزل نم ىلع نادبألا ةرطف تجرخأو رطفلا ديع حبصأ املف ةبطخلل
 اواضوتو اولسغتو مهل باط ام اولكأف ءاذغلا ناطلسلا مهل برق ،اهقحتسم

 ىلصف ،ةئتسلا ءايحإلو ةركذتلاو ةظعوملل نابجلل مهجورخ يف اوونو
 توصو يجش ‘بلقب اهأرقف ةبطخلا ةءارقب دلولا رمأو ملعملا سانلاب

 ىلع اهيف ىنثأو ‘نيملسملا دودخ ىلع نويعلا عومد تلاسف ‘يظعو

 هيلع علخو فرح فلأ ناطلسلا هيلإ ىدهاف نيملسملا ةفاك ىلع و هناطلس

 هتيب ىلإ ايادهلاب لمحو هيلع هديب دم مهنم لك راجتلاو هحالسو هتوسك

 . ةنبل : ي أ ) ( ١
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 . روفغلا هبر ةمحر يجار رورسلاو حرفلاب هلهأ عم هماقم ىلإ ىشمو

 ام حيحص :هبحاص لاق .ماركلا كولملا ةفص هذهف : ءاربغلا وذ لاق

 ةمنألا نم ادحأ نأل ؛هريغ عم غلب ام هنكلو ماركلا قالخأ نم اذه تلق

 مهداز يف مهلمحو هباحصأ نم ريثك هبحصو مارحلا هللا تيب جح ىلإ دصق

 يف رصعلاو رهظلا ةالص عمجو .ةفرع لصو ىتح مهيلع لوؤي ام عيمجو

 يف اوماقو باتكلا يف اهركذن يذلا ةبطخلاب سانلاب بطخ مت ؤىلوألا تقو

 عمجو رعشملا ىلإ اوعجرف ليللا داوس علطو سمشلا تبرغ ىتح ءاعدلا
 ءاعدلا ةليضف رعشملا ةليلو ةرخآلا تقو يف رعشملا يف نيتالصلا نيب

 قلحو ةبقعلا ةرمج ىمرو ىنم ىلإ دصقو ‘حبصلا ةالص سانلاب ىلصو
 حاتفتسالا لبق سانلاب ىلصف ىحضألا ديع ةالصل ليلخلا دجسم ىلإ دصقو

 مكدنع له نيملسملا يف ىدانف ةبطخ هرضحت مل هتالص نم غرف املف

 هل مالغ ماقف نزحلا مامإلا بلق يف لخدف اوتكسف ؟ىحضألا ديع ةبطخ

 انأ مامإلا اهيأ نزحت ال : هل لاقف ةبيبشلا ءام ههجو ىلع ىرج دق ةلبقلاب
 . يضاملا ديعلا يف اهب تبطخ يتلا ةبطخلا كنم تظفح

 ديعلا اذه يف اهب رومأم هنأل حابذلاو حاتتفالا لبق انل اهأرقا : لاقف

 مالغلا ضهنف . ()« رحثاَو كبرل لصف » : ىلاعت هلوقل تقولا لوأ يف

 يفاهبتكنو ةدحاو ةرم الإ اهعمس امو ةمغنو هتوص نسحب اهأرقو
 مالعألا كتمدع ال كيف هللا كراب : مامإلا هل لاق مالغلا مت املف اهعضوم

 ةمداخو ةجوزو املعمو ةضيرف هل لعجو فرح فلأ هاطعأف ماركلاو

 ةيعوأ ملعلا هل نأل نف لك يف هقفتو ملعتف 0 ارهن هيف يرجي ارصقو
 نم اهلالحو اهجرخم فرع و اهرسب هللا هصخ نم الإ كردي ال ننازخلاو

 ( ١ ) رثوكلا ةروس : ٢ .
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 ال يرجت ةريزغلا ةيرجلاك هملع مهنمف نوفلتخم ءاملعلا نأ ملعا . اهمارح
 عم بهذيو ةوقب يرجيف قلطيف عمتجملا ءاملاك مهنمو ‘ناصقن اهيرتعي

 نكو ءاملعلا تاوف لبق ملعلا بلط يف دهتجي نأ ناسنإلا ىلعو . رطملا ةلق

 : رعاشلا لوقل ًلثتمم

 قودنص نطب ال هل ءاعو يردص ينعبتي تمّسي امثيح يعم يملع
 قوسلا يف ملعلا ناك قوسلا يف تنك وأ يعم هيف ملعلا ناك تيبلا يف تنك نإ

 : رطفلا ديع ةبطخ هذه

 هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا } ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ

 داري ال يذلا . هءاضق عقاولا . هءاهب عطاسلا 0 هءاطع عساولا هلل دمحلا

 يف ضراعي الو 0 عزاني الو هكلم يف داضي الو ‘ عجاري الو همكح يف

 . هركذب قلعت نم ركاذو }‘ هرصنب ققحت نم رصان 0 عنامي الو هدارم

 ال يذلا 8 هرمأ نع قسفو هفلاخ نم كردمو 0 هرفكب ربجت نم كلهمو

 وه الإ هلإ ال يذلا هللا كلذ .رادقمب هدنع ءيش لكو .رارسألا هنع بزعت

 . رافغلا زيزعلا

 . ءادتقا الب ءايشألا فلؤم هلل دمحلا . ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هنلا

 { ءاوهلا يف دمع ريغب ءامسلا عفارو 0 ءادتعا الب ءاضقلا فرصمو

 . ءاصحإلاو لدعلاب قلخ نم مز يذلا 0 ءاملا رايت ىلع ضرذلا حطاسو

 ءافص ىلع ٠4 ءادوسلا ةلمنلا بيبد ملعو 0 ءاطعإلاو لذبلاب قزر نم معو
 ليصحتلاو دجلا لهأ رهبو 0 ءاملظلا سدنح بيبالج تحت ءامصلا ةرخصلا

 روصق هنم نيفئاخلا لخدمو ،هتمحر يف نيلماعلا عمطمو 0 هفيلأت بناجعب
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 راتسلا ‘ ميحرلا رافغلا ،ميدقلا راهقلا .ميظعلا رابجلا هللا كلذ ‘ هتنج

 .ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال هناحبس 0 ميركلا داوجلا { ميلعلا حاتفلا ،ميلحلا

 هدمحب عيش لك حبس يذلا هلل دمحلا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 .نامز دبأ همدعي ملو ‘ناكم هنم لخي مل يذلا هدفر ةعسب ءيش لك معو

 الإ هلإ ال هناحبس ‘ماري الو كردي الف زعو ،ماهوألا هب طيحت نأ مظع يذلا

 اريثك اركذ هركذأو ركش نم ةياغ دمحلاو هدمحأ "ماركإلاو لالجلا وذ وه

 ىلتبا نم ميلست هرمأل ملسأو رفكو هب دحج نم لوق نع ههزنأو ؤرمأ امك

 لزنتساو ،هدفر ليزج هب بلطأو 0 هدعو نومضم هب رجتسأ ادمح ربصف
 ةداهش .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هدنع نم تاكربلا هب

 قداصلا ،هدهعب يفولا هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو ،هدبع نباو هدبع

 لفو ؤهدنزب ناميإلا باهش هللا حدق يذلا ،هدصق ليبس حضوملا اهدعو يف
 نم هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ،هدنجو هبزحب هديأو ‘هدحب ناطيشلا دح
 رفكلاو هلسرأ ‘هدعسو هسحنب كلف رادو \هدع رب باحس هقهق ام ‘هدعب

 .هرايد ةرماع ‘هرارش رياطتم ‘هرانم رهاظتم رابج رهاق ،هرايت رخاز

 . اهقشاقش (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحمب هللا سرخأف 0 هراصنأ ةرهاظتم

 هناطلسب عذجو 0 اهقرافم هأطوأو . اهقلافم هأوبو 0 اهقفانم هب سنخأو

 فطتخاو . اهسدانح هترغب فشكو . اهسسلابأ هناوعأب عمقو } اهسطاعم

 ىلص ‘ هسب هنادعأب عقوأو هسأر مالسإلا علطأ ىتح 0 اهسراوف هترسلاب

 ءانف الب ةلصتم ةالص ٠ هيلإ رجاهو هرصان نم ىلعو 0 هيلع هتكئالمو هللا

 . ماوعألاو روهشلا دعب دحت الو 0 مارصنا الو

 ه دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال 0 ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا
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 هللا مظع موي ،ميرك ديع اذه مكديعو ،ميظع موي اذه مكموي نإ هللا دابع
 لضفلا موي ديعلاو ةنيزلا موي هفرعو مايألا نم هزيمو }هفرشو هردق

 ةبوتلا موي رافغتسالاو مدنلا موي ،ديعبلاو بيرقلا عامتجا موي ،ديزملاو

 موي ،ناوضرلاو تاجردلا باجتساو 0نارفغلاو وفعلا ءاجر موي .راذتعالاو

 جح روهش هب حتتفاو ،نامزألاو روهشلا ديس ناضمر رهش هب هللا متخ

 برف } مايصلا هيف مكيلع مرحو 0 ماعطلا هيف مكل لحأ ،مارحلا هللا تيب
 قيقحف .هرضاح نكي مل هروضح لمآو ؤ‘هرخآ غلبي مل رهشلا يف لخاد
 ىلإ يدؤي امع هنوصي نأ ‘ هموصو رهشلا اذه ىلع ظفاح نم ىلع

 ماثآلل رافغتسالا نسحب هريصقت ىفالتي نأ هيف رصق نم ىلعو .همده

 اميرك نولأست مكنإف .مكتابلط هولأساو ،مكتاجاح هللا ىلإ اوعفراف ،رازوألاو
 . عشختلاو لاؤسلا ةرثك همربي الو ععرضتلاو ءاعدلا ةرثك هلمت ال كعمسي

 . (ملسو هيلع هللا ىلص) راتخملا يبنلا نع .0 رابخألا ضعب يف انغلب دق

 موي ناك اذإ "" :لاق هنأ كراهن قرشأ وأ ليل ملظأ ام 0 راربألا هلآ ىلعو

 اي ،لاقم نسحأب نودانيف ،لاعتملا ريبكلا هللا رمأب ةكئالملا تماق رطفلا

 همايق ىلإ متبدنو ،متمصف رهشلا اذه مايصب مترمأ مكنإ ‘ نيملسملا رشاعم

 .""مكل روفغم ىلصملا نم اوفرصنتو 0 مكبر دعوم اوزجنت اوجرخا }متمقف
 يف ةكنالملا هللا ثب رطفلا ةليل ناك اذإ "" : (ملسو هيلع هنلا ىلص) لاقو

 .ريدق ميرك بر ىلإ اوجرخا ريذنلا ريشبلا دمحم ةمأ اي ،نوداني ضرألا

 .ريبكلا بنذلا مكل رفغيو 0ريثكلا ليزجلا مكيطعيو ،ريسيلا ليلقلا مكنم لبقي

 .ةكئالملا مهب هللا ىهاب ءارحصلا ىلإ اوزرب اذإف .ريبخ فيطل هدابعب هنإ
 هوماصف ناضمر رهش مايص مهيلع تضرف يدابع نورت امأ يتكنالم لاقف

 هيف اولتو . يدجاسم هيف اورمع و ‘ يل اوماقف همايق ىلإ مهتبدنو ‘ يل
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 . مهالصم يف يلإ نوبرقتي اوجرخ مت ‘ مهجورف هيف اونصحو 0 يباتك
 يناضر ةنجلا يف مايقلاو مايصلا نع مهظح تلعج ينأ مكدهشأ
 . )( ٠ مهنع

 نم هلل مظع ام هللا مكمحر اومظعف .ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 ةاكز نيملسملا ءارقفلل اوجرخأو .هناكمو هولع ردق اوفرعاو .هنأش

 ءامن نوكتو ،مكل تاحلاصلا تايقابلا عم ىقبت ‘مكسفنأ اهب ةبيط ؤمكنادبأ

 وأ رمت نم عاص اهنإف اهنع اولأست نإ يهو ،مكلامعأ نم حلاصلا يف
 ركذلا لهأ اولانساق » 0نولكأت امم عاص وأ ‘بيلح وأ ةرذ وأ رب وأ ،بيبز
 نم ،لوعي نمع و هسفن نع ينغلا اهجرخي 0 ا") « نوُسلغت ال مئنُك نإ
 . لوحفلاو ثانإلاو { ديبعلاو رارحألا

 8 دمحلا هللو هللاو هللا الإ هلإ ال ى ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 .بآملا ميرك مكل بجوي هاوقت نإف { هللا ىوقتب يسفنو 0 هللا دابع مكيصوأ
 هبقاري نمم اونوكو 0 هاوقت نم ببس ىوقأب اوكسمتف 0 باوثلا ليزجو
 دابع ؛ نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأي ال هنإف هللا ركم اونمأت } هاشخيو

 راهظإو . روجفلا اوبناجتو 0 دادسلاو ةيادهلا ننس ىلع اوميقتسا 0 هللا
 اورذحاو 0 دادعتسالا ةبهأ هللا يضارمل اوذخو . دايعألا تاركنُمو ، عدبلا

 . رذحلا دشأ ناطيشلا تاوطخ نم

 اوهتناو ،نايغطلاو روجلا ليبس اونيابو ،ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا
 ملكلا ءاشحف نع مكتنسلأ اوظفحاو ‘نايصعلا ماحتقاو رومخلا برش نع
 اودصو ‘ناسحالا ءادتباو فورعملا لاصيإ يف اوببستو 0ناتهبلا لوقو

 . رجزو هنع هللا ىهن ام باكترا نع سوفنلا

 )١) ص ‘ ٣ج : ناميإلا بعش ٣٣٦ .

 )٢( لحنلا ةروس : ٤٣ ءايبنألا ةروس ؛ : ٧ .
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 .ماحرألاو نيدلاولا ةلصب مكيلعو ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 ونحلا حانج اوضفخاو ؛مالسلا ءاشفإو ،ماعطلا ماعطإب ددوتلا اومزلاو

 لضفأ هيلع هيبنل هلوق دنع اوفقو .ماتيالاو ءافعضلاو ءارقفلل ةقفشلاو

 )١(. « :رهثت الف لياتسلا اًمأَو )٢! رهقت الف ميتيلا اًماف » .مالسلاو ةالصلا

 ءانريغص محري مل نم انم سيل " : لاق هنأ ‘ (ملسو هيلع هللا ىلص) هنعو

 اورمتنأو . (") " ركنملا نع ىهني الو فورعملاب رمأي الو انريبك رقويو
 نم هنع هللا مكاهن امع اورجزناو ‘تاعاطلا نم هب هللا مكرمأ امب

 نإ ةالصلا اوميقأو ،تاريخلا اوقبتساو برقلا مانتغاب اوردابو 0تافلاخملا

 . ربكأ هللا ركذلو .ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا

 رقفلل بجوم هنأل ؛ابرلا اوعدو .ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 طحقلا ببس وهف ،نازيملاو لايكملا يف سخبلا اورذحاو ناصقنلاو

 ،ناوخألاو دالوألاو تاجوزلا نم نولوعت نم ةرشع اونسحأو ،نامرحلاو
 .رشبلا تاعبتو قلخلا ملاظم اوبنتجاو ‘ناريجلاو مدخلاو ءاقرذألاو

 هيهاون اوبنتجاو .رمتنأ نم ديعسلاف ‘هرماوأل نوعماسلا اهيأ اورمتنأف
 .رشبلا ملاظمو

 اورذحاو انزلاو ةبيغلاو مكايإو ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هنلا

 .ىنملا حيسفو لجخلا لوطب اوعمطت الو ‘ىمعلاو يزخلا الإ اهلامف ةميمنلا

 .رصقأ رمعلاو برقأ لجالا نإف

 يلايللا رمم نأ هللا دابع اوملعا ،ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 نانذؤيو .رامعألا ءاضقناب نارذني ،ماوعألاو روهشلا ركمو !مايألاو

 - ٩ : ىحضلا ةروس )١(
 )٢( يذمرتلا : ٢١١ ٤/١٩ .
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 ديشملا نامدهيو 0 ديدحلا نايلبيو ديعبلا نابرقيو .رايدلا بارخب

 ةردقو ،رادتقا ىلع ةيضام ةنسو ‘رادقمب ةيراج ةمكح ديلجلا نانهويو

 .راصبألا يلوأ اي اوربتعاف .راكفألا يلوأ نطف اهليصحت نع زجعت

 مكمزلي ىوقتلا اومزلا سانلا اهيأ .ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 حضو دقف ىدهلا ليبس اومأو ،اهراغص مكمتحي ايندلا اومتحاو ،اهراقو

 .ممهلا نويعب اورظناو ،اهراتع مكب دج دقف ىنملا رهظ اومرجو .اهرانم

 مهبنجو ‘هرد نامزلا مهقوف نيذلا نيأ .ممألا نم ربغ نم عراصم يف

 اهرب يف مهرمأ ذفنو ،اهردغ نم نمآ ةرامع ايندلا اورمعف ،هرك ناثدحلا

 ثفطللا دهامم اهنم اودهمتو ‘فرشلا دعاقم اهنم اودعتقا ىتح ،اهرحبو

 نيع مهل تبلق ،اهيواهم يف بطاعملا قمري ملو ،اهينامأ بذاوك اوقدصو

 لزانم لالحلا اهيأ ايف ،ءاجاوفأ اهتافآ ىلع مهترمأو ءاجاجأ اهتارف

 .عمساف تاذللا مداه مكب فته دقل ،نيلوذلا لهانم دراولاو نيلحارلا

 ىعسو ،عجوأف تامملا فيس مكيف نخنأو ‘علقأف تاتشلا ضراع مكءاجو

 مكنيب ةرتاسلا ،لامآلا مئامعب نومتعم متنأو عرسأف تافآلا قليف مكيلإ
 ىلع قحلا ناك وأ ،بتك مكريغ ىلع توملا نأك ىتح ‘لاجآلا متاوح نيبو

 مايألا مكترذنأ ،ةلجاع ةلقنو ةلماش ةلفغ اهب بجعاف ،بجو مكاوس
 لمعلا باوبأو هنلا دابع اوردابف ،اهموتحم مكريغ يف مكترأو ،ءاهموجه

 حشرو نينألا عجرو ‘نيتولا عطق لبق ‘ةحودنم لهملا تاحاسو }ةحوتفم

 .ميرحلا ليوع و 6ميظعلا رمألا لوزن لبق ،نيمألا طلسملا ةنياعمو ،نيبجلا

 . ميتيلا هلوو

 .نيلفاغلا ةدقر نم هللا مكمحر اوهبتناف ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا
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 عكرتو ،لابجلا هيف فسنت موي يف } يبساحلا عرسأ ىلع ضرعلل اوبهأتو

 جرختو ‘ لافطألا هلوه نم بيشتو ،لامعألا هيف نزوتو ،لاجرلا هنم
 ةفجرو .ةقزآلا تفزأ كلانه اهيعادل تاومألا عطهتو .اهيف ام ضزألا

 ترذتناو .ءامسلا تقشناو بجحلا تفشكو بتكلا ترياطتو 0 ةفجارلا

 قراشملا تملظأو ‘بهاذملا تقاضو ‘بناصملا تمظعو 0 بكاوكلا

 ‘تاوصخا تعشخو تاربعلا تبكسناو ‘تاروعلا تدبو . برافملاو

 بابلألا تشاطو ،مازللا دتشاو ماصخلا دتحاو تايانجلا تددعو

 ديبعلا هيق ىوتساو ‘باسحلا ررحو باتكلا عضوو ‘باقرلا تعضخو

 ذنمويف 0 ديزم نم له منهج تلاقو ،ديعص يف ملاعلا رشحو ،بابرألاو
 .ساوحلا تقطنو . سافنألا تقاضو ٠. بهاذملا تدسناو ‘ بلاطملا تدكأ

 عمجب يدانملا ىدانو 0 اهيلإ ةكئالملا تلزنو } اهيلع نمب ضرالا تجتراو

 .() « مويقلا يحلل هوجؤلا تنعَو » ،مولظملا نم ملاظلا صتقاو ،موصخلا
 ام طارصو هقشأ ام قيرطو هبعصأ ام دهشمو هبركأ ام فقوم نم هلايف
 هضكأ ام نجسو هلذخأ ام ملاظو هلدعأ ام مكاحو هلقتأ ام مويو هقدأ

 هللا عزن دق .ىكتشملا عمسي الو غىكب نم محري ال هضفأ ام ناجسو

 . هبزح نم ناك نمل ليولا لك ليولاف 0 هبلق نم ةمحرلا

 .هللا ىوقتب يايإو هللا دابع مكيصوأ .ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 .ماركلا اهب متأت ةودقو ،مادهنا اهلام ةورذو .ماصفنا اهلام ةورع اهناف

 .ةبقاعلا روذحم نم هتمح اهلبحب قلعت نم ؛ماهفألا اهب عيضت ةوذجو

 اهلام ةقرف راد مكرذحأو .ةبئان لك رورش هتقو اهلمحب ففخت نمو
 .فاعسإ اهلام ةعجر ينامأو ‘©فارصنا اهلام ةقرح رارقو ؤ،فالتنا

 . ١١١ : هط ة روس ) ( ١
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 لامعتسا يف اوضهناو .اهنم مكبرقي ام لامعألا نم هللا مكمحر اوضقراف

 ةعقاولا ةبوقعلاو . رئاودلا لهأل ةعماجلا ةبيصملا اهنإف . اهنع مكدعبي ام

 ءاقبلا نم عنتماو ،اهلالح ءاجر ءاجرلا نم عطقنا راد اهلاي شرنابكلا لهأب

 ضليوعلاو ءاكبلا مهراتدو ليوطلا ليولا اهلهأ راعش .اهلاكن ءاقب

 ميمحلا عطقت ‘ليقملا سنبف ةيواهلا مهليقمو ،ليبولا يزخلا مهليبارسو
 املاط ءاضعأ مهنم عضعضتو ؛مارحلا لكأب تعلوأ املاط ءاعمأ مهنم

 ثتالثملا مهب تلحو ‘تاقوذلا مهيلع تمهبأ دف .ماثآلا باستكا يف تعرسأ

 ةينابزلاو ؤباسحلا ءوسب ةدوسم مههوجوو 0 باذعلل ةددجم مهدولجف

 تبك مك ‘بآم رش متبأ مكب ابحرم ال نولوقي ،باب لك نم مهيلع نولخدي
 ميحجلا عرجت ىلإ مهتملسأو .ميحجلا يف اهوجو نسلألا داصح

 رقوي الو 6اهريسأ كفي ال راد اهلاي ،مومهلاو نازحألا راد مهتنكسأو

 سابل 0 اهريعس دمخي الو ،اهريسك ربجي الو 0 اهريغص محري الو ،اهريبك

 مهنم حرفلاو ،ديدج اهيف مهباذع و ديدصلا اهيف مهبارشو 3 ديدحلا اهلهأ
 الو 0 اوكب نإ نومحري ال ‘ سابلإلا مهب لحو ،سايإلا مهلمش دق ؤديعب

 ءابلك مهيلع رانلا تدتشاو ؤابضغ مهنع هللا ضرعأ دق ؤاوكش نإ نورظني
 .راثد مهل يزخلاو ،راعش مهل ليولاف ‘ ابهلو اريفز اهصيغنب مهتنحطو

 ادعبف ،اهيلإ الإ مهل أجلم ال ‘ طخاس مهيلع نمحرلاو طبارم مهل نالذخلاو
 رادلا هذه رسأ نم مكسوفن هللا مكمحر اوفكف ،اهيلع مهربصأ ام مهل

 ةنجلا نم اهومرحت الو ،اهظفحب هللا مكمحر مكضرحأو }مكتنسلأ نوصب
 انلعج ‘توملا دعب عمسي ال راذتعالاو ،توفلا دنع عفني ال مدنلا نإف اهظح

 لعجو 0 هنالعإو هرس هلل صلخأو . هناسلو هبلق رهط نمم مكايإو هللا
 مكايإو اندعبأو ،هنامأ ربكألا عزفلا موي هاطعأو ‘هنادخأو هناوخإ نيملسملا
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 تصنأ ام ىلحأ نإ 0 هب انرمأ ام نايتإب مكايإو اندعسأو اهبضغ راد نع
 . هديعمو قلخلا ئدبم مالك 0 هديعوو هدعوب ذخأ ام ىلوأو . هديدرتل

 مهنَع فقي انو اوئوُمْيَف مهيلع ىضق ال َمَنَهَج رات مهل اورقت نيذلاو »
 اتجرخأا انبر اَهيِف نوخرطنصت مهو !") روفت َلُك يزجت كلذك اهباذع نم
 ركذت نم هيف ركذتي اًم مكرمع ملوأ لغت انك يذلا ريع احلاص لضفن

 . ") « ريصت نمم نيملاظلل امف اوفوذق ريذتلا مُكعاَجَو

 اي » دمحلا هللو ربكأ هللا هللا الإ هلإ ال .ربكأ هللا ربكأ هنلا ربكأ هللا

 . ©"» « نوُسِلنُس مئناَو الإ نئوُست الو هتاقئ َقَح ةللا اوفئا اونمآ نيزلا اها
 مكلعل لوسرلاو ةللا اوغيطاَو !"") نيرفاقلل تدعأ يتنا راتلا اوفئاو »

 تاَواَمَنسلا اهضرع ةنجو ْمُكَبَر نم ةرفغم ىلإ اوغراتسَو ا'"") نومحر
 ءاًرَضلاَو ءارسلا يف نوففني نيذلا ا'"") نيقتملل تدعا ضرألاو
 نيذلا . (" « نينبضُملا بحن هللاو ساتلا نع نيفاقعلاَو ظيغلا نيمظاقلاو

 اوعمقو 0 قالمإلا فويسب عامطألا اوعطقو ،قافشإلا طايسب سوفنلا اوعمق
 ءافولا ىلع ةيسدقلا مهسفنأ مهتهنهنو 0 قالتلا موي ركذب ءاوهألا
 ملظلا بيبالج تحت ةلقرم ،ممهلا اياطم مهب تدخو نيذلا كنلوا 0،قاثيملاب

 ميسنبو ،نوللظتي اهراجشأ ءايفأب مهف مكحلا ضاير يف مهب تخانأ ىتح
 مهل يدبيو . ابيجو مهالوم فوخ نم مهبولقل عمست ،نوللعتي اهراونأ

 اودجي ملو ،ابيصن ايندلا نم هركذ اولعج دق ، بيحنو اريفز هيلإ مهقايتشا

 بمهايغلا اوقرخو 0 ةريصبلا نيعب بقاوعلا اوقمر .ابيبط هاوس مهنادل

 بونذلا اولسغو ،ةريثولا داهملا نع بونجلا اوفاجو ،ةرينملا راكفألاب

 . ٣٦ - ٣٧ : رطاف ةروس )١(

 )٢( نارمع لآ ةروس : ١٠١ .

 )٣( نارمع لآ ةروس : ١٣١ - ١٣٤ .
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 ةريرسلاو نالعإلا ملاع ةلماعم اوححصو .ةريزغلا عمدألا ضيفب

 مهجوتو 0 ةريطخلا معنلا بناغر مهلانأو ،ةريرقلا نيعلا ررق مهضاعاف

 .راد يأو راد ةماقملا راد يف نيعلا روحلاب مهجوزو ‘ةماركلا ناجيتب

 رنارس قناقحب اوفشوك دق .رايخألا ةوفصلل ةحابم .رايغلا ةمودعم

 حلفأ دق مهيدانت ةنجلاو ،راربألاو ءادهشلا لزانم اؤووبتو .رايتخالا

 مالس !"ا باب لك نم مهلع نولخذ ةقيالَملاَو » .رايخألا نونمؤملا
 . () 4 رادلا ىَبقع معنف مثرَبَص امب مكنلَع

 اي دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هنلا

 لاق دقلو ،هوبرقت الف مارحلا اوكرتاو ،هوبلطاف لالحلا اوممي سانلا اهيأ

 دعو ،ليبس رباع وأ بيرغ كنأك ايندلا يف نك " : (ملسو هيلع هللا ىلص)
 اولمعاو ،بلطلا يف اولمجأو اوقتاف .ا") " روبقلا باحصأ نم كسفن

 ،ببس ىوقأب ىوقتلا نم اوكسمتو ، بستكملا بيط يف اوسفانو ،بلقنملل
 .رمت اهمايأو رغت اهمالحأو سردك اهوفصو ؤرم اهولح راد يف مكنإف

 اهلعج دقو ،ارقم هللا دابع اهوذختت الف } رست ال اهبقاوع و . ركت اهتاقآو

 انلعج ،تانيسلا نع وفعي هللا نإف ، تابوتلا قاحلب اوردابو 0 ارمم مكل هللا

 هبتكب قدصو 0 نيتملا هللا لبحب مصتعاو 0 نيدلاب كسمت نمم مكايإو هللا

 هسفنب هيف أدب رمأب مكرمأ هللا نإو الأ نيلسرملاو نييبنلاو هتكئالمو

 هدابع نم نونمؤملا اهيأ مكب ىتأو 0 هسدقب ةحبسملا هتكنالمب ىنثو
 ىلع نولصي ةئقنالَمَو ةنلا نإ » . اميركت مكل آرمآو اربخم لاقو 0 اميمعت
 . "") » اميلنىت اوُمَلَتسَو هلع اولص اونمآ نيذا اهيأ اي يبلا

 . ٢٣ - ٢٤ : دعرلا ةروس ١(

 ٢( يراخبلا : ٦٠٥٣/ ٥ نابح نبا ؛ : ٦٩٨ / ٢ يذمرتلا ؛ : ٢٣٣٣ / ٤ .
 ٣ ) با زحذل ا ةروس : ٥٦ .
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 يف روكذملا ،باحسلاب للظملا ،‘باوذلا يبنلا دمحم ىلع لص مهللا

 .قاقشنالا بحاص دمحم ىلع لص مهللا ،بارتلا ىلع شام ريخ ،باتكلا

 هيلع لص مهللا ،قابطلا عبسلا ىلإ هب جرعملا ،قاربلا رهظ ىلع لومحملا
 بيبحو ،نيلسرملا ديس ‘نيقفاخلا نيب ام المتو ‘نيع لك اهب رقت ةالص

 نينثا يناثو ،راقولا ندعمو ‘راربألا خيش نع ضراو مهللا ،نيملاعلا بر
 .قيدصلا ركب يبأ 0 قيتعلاب ينكملا 0 قيثولا يأرلا يذ .راغلا يف امه ذإ

 عماق ‘ قورافلا مامإلا ،حونب هبشملا حوتفلا بحاص نع ضراو مهللا

 قطانلا ى باحصخلا يف مدقملا ،باولا تناقلا ،قوسفلاو رفكلا لهأ

 ثباطخلا نب رمع صفح يبأ نينمؤملا ريمأ ،©بارحملا فيلح ‘باوصلاب

 راصنالا ةلمج نم نينمؤملا نعو نيعمجأ ةباحصلا ةيقب نع هللا يضرو

 مهيعبات يعباتو مهيعباتو 0نينمؤملا تاهمأ يبنلا تاجوزو 0نيرجاهملاو
 . نيدلا موي ىلإ

 نيعمجأ كشرع ةلمح ىلعو نيبرقملا كتكنالم ىلع لص مهللا

 امامإ لعجا مهللا "نيعمجأ كتعاط لهأ ىلعو ،نيلسرملاو كنايبنأ ىلعو

 يف كتفيلخو ءايوقالل اسينرو ‘ءايفصالل املاع و .ءايقتألل يلوو .ءايلوذلل
 لهأل اديسو 0 ةماركلل اعضومو 0 ةمامالل الهأو . ءايبنألا دعب نم ضرألا

 نيدلاو ،يضرملا قلخلاو 0 يهبلا هجولاو ،يفولا دهعلا يذ }ةماقتسالا

 نمل ةودقو ‘نينمؤملل آاماظنو نيملسملل امامإ هلعجا مهللا ‘يقيقحلا

 ىلع هناكرأ تبتو ،هدوعس كرونب رونو ،هدوجو مدأو مهللا نيدلاب كسمت
 كتكنالمب هرصنا مهللا ،ماقمو لزنم ريخ ىبقعلا يف هأوبو .ماودلا

 تديأو ،نيدلا مهب تززعأو ‘نيموسم ردب موي مهتلزنأ نيذلا ،نيبرقملا

 مهطبارمو مهايارسو نيملسملا شويج رصنا مهللا ‘نيلسرملا ديس مهب
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 لعجاو { اريسي احتف مهل حتفاو ، رحب وأ رب نم اوناك نيأو ،اوناك ثيح

 ربلاو ، ناميإلا انيلإ ببح مهللا ‘ اريصن اناطلس كودع ىلع كندل نم مهل

 ءالغلا انع عفرا مهللا . نايصعلاو قوسفلاو رفكلا انيلإ هركو 0 ناسحإلاو

 ام ‘ نتفلاو طحقلاو ركنملاو ءاشحفلاو ‘ ضرملاو ضرعلاو 0 ءابولاو

 . ةماع نيملسملا نادلب نمو } ةصاخ هذه اندلب نم 0 نطب امو اهنم رهظ

 لذقلاب رماي ةللا نإ » . ريدج ةباجإلابو . ريدق ءيش لك ىلع كنإ

 مكظعُي يغبلاَو ركنُملاَو ءاتثخقلا نع ىهنيو ىتارفلا يذ ءائيإَو ناتسخإلاَو

 . "_) « نوزقذت مكلعل
 : ىحضألا دبع ةبطخ هذه

 مظعأو . ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلاونو ، رثكأو عسوأ هلاضفأو . رهبأ هناهربو .رهقأ هناطلسو ،ردقأو

 .ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربدي الو ربدي ،ردقي الو ردقي 0 رفوأو زعأ

 ؛ريقوتلاو ليجبتلا بجي هنالع ولعلو ،ريبكتلاو ميظعتلا قحي هنايربكلف

 وُهَو ينش هيثمك سيل » اريثكلا ءانثلاو حدملا قيلي همركو هدوجبو
 .ميظعلا لضفلا هل .ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا 0 (" « ريصبلا عيمسلا

 تاومسلا يف ءايربكلا هلو 0 ميدقلاو ثداحلا ربلاو ،ميمعلا لوطلاو

 .اليدع الو اكيرش هكلم يف ذختي مل هناحبس ‘ميكحلا زيزعلا وهو ضرذلاو

 ١"'! اليبتس شرقلا يذ ىلإ اوغتْبَأل اذإ نولوقي امك ةهلآ هَعَم ناق ول لق »

 عنسلا تاوامسلا هل حّبتسُن !") اريبق اولع نولوفت اًمع ىلاعتو هناحبس

 نوُهققت ال نكتو هةنضخب خّبتسي لإ عينش نم نإو نهيف نّمَو ضرألاو

 . ٩٠ : لحنلا ة رومس ) ( ١

 . ١١ : ىروشلا ةروس )٢(
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 .اهقلاخو مسنلا ئدبم هلل دمحلا 0(') « اروفغ اميلخ ناق هتإ مُهَحيبنىن
 . هننازخ هدنع كلذ لك 0 اهقحاولب اهقباوس عبتمو ،اهقزارو معنلا ئشنمو
 هماوق هتردقبو ،هنكاوسو هتاكرحتم هرمأ تحتو ‘هنداعمو هنكامأ هيدلو

 غنوجرت هللا ريغفأ ،هؤانفإو هؤاقيإ هديبو ،هؤاشنإو هؤادبإ هنمو 3 هماظنو

 هنلإق رضلا ْمُكَّنَم اذإ م هللا نمق ةَمغت نم مكب امو » ‘ نوركشت هاوس مأ
 . ") 4 نوزراجت

 ظحاول هظحلت الو .راكفألا هتاذ ةفرعمب طيحي ال يذلا هلل دمحلا

 .رارسألا يفاوخ هيلع ىفخت الو ‘راطخذلا رطاوخ هكردت الو راصبألا

 لناوأ دعب منادلاو راصعألا رخاوأ دعب رخآلاو راهدألا لناوأ لبق لوألا

 ملاعلاو ،راودلا كلفلاب املع طيحملاو 0راهنلا ىلع ليللا روكملاو ،راوكألا

 قرو ددع كردملاو ،رافقلا لمر نزو ليقاثم يصحملاو .راحبلا هايم رزغب
 رانأ يذلا هلل دمحلا .راهن هيلع قرشأو ليل هيلع ملظأ ام ددع و .راجشألا

 نيقيلا ةحصب رئارسلا ةشحو سنآو ،ديحوتلا ةجهب انس عمالتل رئاصبلا

 هنك فعض نع ناميإلا ةوقب بولقلا ديأو ،ديدجتلا ةرضح سبالم نم
 رتاوت ىلع روكشملاو }هنامعن غباوس ىلع دومحملا وهف ؤديرفتلا عفادم

 ززعتملاو .هنايلع لوط يف درفتملاو .هنايربك ميظعت قحتسملاو كنالا

 هضرأ يف دوبعملا ،هنانث ليزج هدابع نم بجوتسملاو }هنامسأ رهاظب

 ءالآلاو مدقألا ماودلاو ‘مرحلاو لحلاو .مركلاو دوجلا يذ .هئامسو

 ئشنمو ،مسنلا ئراب 0 مركألا لاعفلاو ،إمودألا كلملاو .مسقلاو بهاوملاو
 هشرع ئطي ال ملظلاو راونألا قلاخو .مكحلا لصافو ،مرلا رشنمو .ممألا

 جلتخي امو ،جادلا ليللا بهايغ يف .جاجعلا رحبلا طمطغت ملعي ؤمادقأ أدبأ

 )١) ءارسالا ةروس : ٤٢ - ٤٤ .

 )٢) لحنلا ةروس : ٥٣ .

٢٧٥ 



 .ريزو ةريبدت ىلإ الو ريشم ةروش ىلإ ال ،جاتحم ريغ هنأل جاومألا يف

 .ريمضلاو رئارسلا يفخت ام ملعي اريصب عيمس ‘ريدق ملاع نم هناحبسف

 ناينب الو ضرأ الو ناج الو سنإ الو ،ناوأ الو لظ الو ‘ناكم الو ناك

 الو 6نافوط الو ءام الو ،ناردج الو حاطسنا الو ،نايع الو سيسح الو

 الو رهد الو ،نارين الو ةنج الو ‘ نارمع الو بارخ الو ،نايرج الو ججل
 .ناطلسلا رهاقلا ناحبسلا درفلا هللا ىلاعتف ناوه ال و شهو الو ‘ نامز

 ةملظ ءامسلا قلخ نم اي ،ناش نع نأش هلغشي ال يذلا نمحرلا قلاخلا
 ءايضلا نم هتنيشمب أشنأو ءايضلا تاملظلا نم هتردقب عدتباو &ىمعو

 © العلا يف كلفلا رادأو .ءاورلا ءاملا نم هفطلب صلختساو 0ءاوهلا

 رهظأو ،ايضلا حيباصمب ايندلا ءامسلا نيزو ‘ىرذلا يف رمقلاو سمنتلاو
 ام ملعو ،ءاودلاو ءادلا قلخو .ءافشلاو ملألا لعجو ،ىرولا مدآ بلص نم

 .ءاملظلا ةليللا يف ‘ءامصلا ةرخصلا يف ،ءادوسلا ةلمنلا بلق يف جلتخي

 بحسلا رخس نم اي ءاشي امك ءايشألا ردقو ،ءاذغلاو قزرلا اهل ردقف
 ىصحأو ‘تاعماللا قوربلا فطخأو ‘تافصاعلا حايرلا ىرجأو 0 تارطاملا

 يف مهظفاحو ‘تارخازلا راحبلا نم هدابع ىَجنو تاومألاو ءايحألا

 ىفخت ال نم اي .. ‘هتاذ ةفرعمب راكفألا طيحت ال يذلا ‘تارفقملا يراربلا

 حبستو ‘تايتاعلا كولملا هتبيه نم قرفت نم اي ‘تاغللا رئارس هيلع
 عماجلاو ‘تايلابلا ماظعلا هتردقب ييحملاو ‘تارهازلا موجنلا هدمحب

 ،تايفخلا رسب ملاعلاو ‘تايافكلاب هقلخل مئاقلاو ،تاتشلا عيمج هريبدتب

 يذلا ،تاومسلا عبسلا قوف هشرع يذلاو ،تاهبشلا نع عفتراف الع يذلا

 ءاملا ىلع نيضرألا حطسو 0قلع الو دمع الب تاومسلا عفرو ،قلخو ربد
 ؛قسغأو ىجدأف ليللا ملظأو ،قرشأف كلفلا يف نيرينلا ىرجأو ©قبطاف

 ميغلا قاسو ،قلفو ىبرأف بحلا ىلع رطقلا لزنأو 0قفدأف رحبألا ىرجأو
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 نم ءايشألا لعجو 0‘قترو قتفف ريداقملا ردقو ؤ،قربأو دعرأف اقوس

 هسفنب هدابع بساحو 0قزرف ماحرألا يف قلخلا روصو }قلعتف ءايشألا

 ،قرط نم نجلا نم مهنع رجزو 0قتعاف تاقبوملا نم مهل بهوو ،قفرف
 نم زع لاقف ‘ قطن امب مهنع انذوعو 0 قرفتت هتبيه نم ةدرملا لعجو

 لق » . () « قلخ ام رش نيم !ا! قلقلا برب ذوغأ لق » : قدصو لناق

 ساونسولا رش نمم !" سالا هلإ !"" ساتلا كلم ٢"! سالا برب ذوغا
 . قسف يذلا (") « ساتقلا

 .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو اليصأو ةركب هلل دمحلا

 ادمحم نأ دهشنو .ةئيطخ لك رفاغ و .ةيلب لك عفادو ةنسح لك قفوم
 يف هلضف ىلع صوصنملا هيبنو ©بسحلاو مركلا تابتإب صوصخملا هدبع
 ،برعلاو مجعلا ةداس ىلع دجملا ميمصب مدقملا هلوسرو بتكلاو نيدلا
 داعملا موي يف دمحلا ءاول بحاص ‘بلطملا دبع نب هللادبع نب دمحم كلذ

 هليجبتو هللا تاولص ،داهشذلا مايق دنع ةعافشلل دومحملا ماقملاو

 . همالسو نينمؤملا نم هعبتا نم ىلعو هيلع ، هماظعإو

 مظع موي اذه مكموي نإ ‘ سانلا اهيأ . ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 . ربكألا جحلاو 0 رهزألا رونلا وهو 0 هركذ مايألا يف ىلعأو 0 هردق هللا

 هتليضف نابأو 0 مايألا ىلع هراتخاو 0 هرثآمب هفرشو 0 هرئاعشب هللا هصخ

 هيف هللا ىلتبا موي ، مارح رهش يف ، ماظع مايأ نم 0 مارح موي © مانألل
 هدلو حبذ مانملا يف هارأ ثيح : هليلس حبذلا نم هيف ىدفقو 0 هليلخ

 ماملا يف ىرأ يتإ يتب اي لاق » : ليوأتلا نسحأ ىلإ هادهو 0 ليعامسإ
 ءاتش نإ ينذجتتس رمو ام لققا تبأ اي لاتق ىرث اذام رظناف كُحبذأ يتأ

 . ١- ٢ : قلفلا ةروس )١(
 ( ٢ ) ساانلا ة رومس : ١ - ٤ .
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 امدعب نيبجلل هلتو . هملعأ امل هفاتكأ دشف .( « نيرباصلا نمم هللا

 هتاطو دشو 0 هرمأ ةميزع يف هلل اصلخم ‘هرحن ىلع ةيدملا دمأو .هملسأ

 تاعول هبلق يفو 0 قفشي ملف هتاربع رداوب تضافو ،قفري ملف هيلع

 ةكنالمللو ‘ جيجع امهلوح نم شوحوللو .ةرظانتم تاعورو 4 ةرتاوتم
 امهقوف نم ءامسللو ،بيجو امهتحت نم ضرذللو ،جبجض امهنزر نم
 محرأ هادانو } امهرض فتك . امهالتبا اميف امهربص هللا ىأر املف ‘بيحن

 يزجت كلذك اتإ ايرلا تقدص ذق ا"٠ا ميهاَرنإ اي نأ » ، نيمحارلا
 .ا"> ٩ ميظغ حبذب هاتيدفو )٢`٠( نيبملا ءالبلا وُهل اذه نإ )}٠( نينبضملا
 تادودعملا مايألا حتتفمو رشعلا نم تامولعملا مايألا متاخ هللا هلعج موي

 لاقو 0 نآرقلا هميظعتب لزنو ‘نمحرلا هنلا هدهشم ىلإ اعد موي شرفنلا نم
 نمم نيتاي رماض لك ىلعو الاجر كوئاي جحلاب سالا يف نذاو » :ىلاعت

 .") « قيبَع جف ل
 ةنيه لمجأو .ةنيكسو راقوب مكتالصل هيف هللا مكمحر اورضحاف

 . ميركلا ربكألا ديعلاو ميظعلا مويلا اذه مكغلب ابر اودمحاو ةنيزو

 اوبرقتو 0 مكاده ام ىلع هللا اوربكو } مكالصم نم مكعوجر دعب اوحضو
 .مكرناخذ بيطأ نم اهولعجاو ،مكبر رئاعش اومظع و 0 مكحنابذب هللا ىلإ
 ناك ام الإ لامعألا نم هللا لبقي سيل {. مكرئامض يف ىوقتلا اورعشتساو

 نيلو اهؤام انو اًهُموخل ةلا لاتي نل » :هناحبس لوقي هنإف ، اصلاخ

 رشبو مكاده ام ىلع ةلا اوبقل مكل اهرتس كلذك مكنم ىّوفَلا هلات

 ةميحشلا ،ءانرقلا ةميحللا ،ءاضعألا ةميلسلاب مكيلع و }()« نينبلا

 )١() تافاصلا ةروس : ١٠٢ .

 )٢( تافاصلا ةروس : ٠١٠٤-١١٠٧ .
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 ءاقرشلاو ءافجعلاو ،ءاجرعلاو ءاروعلا بيرقتو مكايإو 0 ءانيعلا
 .نامسلا اوراتخاو حضاو صقنو حضاف بيع تاذ لكو 0 ءامرخلاو

 نع ةرقبلاو ةعبس نع ةندبلا نامثألا يف اولاغ و 0 ناولألا ناسحو

 اهل اودعأو ،اقيفر اقوس رحنملا ىلإ اهوقوسو ،دحاو نع ةاشلاو }ةعبس
 .ةرفشلا دادحإ يحاضألا يف ةنسلاو ،ةالصلا دعب الإ حبذ الو !اقيقر افهرم

 اهنم اولكف اهبونج تبجو اذإف » 0 ةيمستلاو ريبكتلاو ،ةلبقلا لابقتساو
 .() « نوزركنتت مكلعل مكل اهانرخنس كلذك ًرتغُملاَو عناقلا اوُمعطاو

 هوركشاو ،قيرسشتلا مايأ ثلاث ىلإ اذه مكموي نم هللا اوربكو

 نم ؛مكناميأ تكلم امو ؛مكنارقف ىلع اوعسوو ،قيفوتلاو دييأتلاب مكددمي

 .نيدتهم دشرلا دصاقم يفو ‘نيدتقم رايخألاب اونوكو ٠مكنامإو مكديبع

 . نيضرعتم هللا باوثلو سنيضرعم ةياوغلا ليبس نعو

 اوقبتساو ،ءاوعو ينم اوعمسا ‘نيملسملا نم ناوخإلا رشعم ايف

 ريخ غلبم برو ‘بيطخ نم ريخ عمتسم برف ،اوعدصتت نأ لبق تاريخلا
 مكسبلأ دق هللا نأو 8 سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مكنأ اوملعا . بيرق نم

 . ءاوهألا تالضم نم هتمحرب مكيقيل ىوقتلا سابل وهو ،سابللا لضفأ

 قح هللا اوقتاو اودعاستو ،ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو اودهاجو اولمعاف

 اوهانتو ،هب اورمتنأو فورعملاب اورماو .هتاقالم موي هنم اورذحاو .هتاقت

 نم لذيو ،هتعاطب ءاشي نم زعي هللا نأ اوملعاو ،هب اولمعت الو ركنملا نع
 .هتيبصعمب ءاشي

 م ٠ .

 جرد ىلإ زاوجلا اهنإف 0 هنلا ىوقتب يايإو هللا دابع مكيصوأو
 ةلملا باب اهناف ةالصلا ىلع مكثحأو ‘ ميحجلا كرد نع زاجملاو 4 ميعنلا

 )١) جحلا ةروس : ٣٦ .
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 باوتلا ىلإ ليبسو 0 باذعلا نم ةنج هنإف مايصلا ىلعو 4 ةلحنلا ةظفاحو

 ؛موتحم مكنيد يف ضرفو ‘مولعم مكلاومأ يف قح اهنإف ةاكزلا ءادأ ىلعو

 اهنإف محرلا ةلص ىلعو .رفولا بلجيو ؛رقفلا بلسي هنإف تيبلا جح ىلعو
 مويل داز هنإف راجلا قح ىلعو ،لاجآلا يف ةأسنمو ‘لاملا يف ةارذم

 ءايانملا تاتغب يفنتو ،اياطخلا رفكت اهنإف رسلا ةقدص ىلع و راقتفالا

 ةشحافلا رهظي هنإف انزلا اوبرقت الو .رنارجلا اورذحاو .رئابكلا اوبنجتو

 ءاج دقف ،نازيملاو لايكملا اوسخبت الو ،ةشقانملاو باسحلا لوط ترويو

 .تانيسلا فعاضت اهنإف ‘تاركسملا اوبرشت الو نمحرلا نم ديعو امهيف

 ثتاقبوملا نم لتقلاف 0 ا>« قحلاب لإ هللا مَرَح يتلا سقلا اولنقت الو »

 .ناصقن هتدايزو ©نارسخ هحبر نإف ابرلا اولكأت الو ‘تانسحلل تاطبحملا

 اهنإف إملاظملا اورذحاو ،ميرغلا ءاضق اونسحأو ؤميتيلا لام اوبنجتو

 اوغيطأَو ةللا اوغيطأ » ،ءادألا الإ اهفشكي الو .ءاضقلا الإ اهيلجي ال تاملظ

 هطارصو ث نيتملا هللا لبح ةعاطلا نإف . (")« مكنم رمألا يلواَو لوسرلا

 .مكماقمو مكفرصنم يف ،مكماوع و مكصاوخل ءاعدلا اومصتعاو ،نيبملا
 . نوبساحمو نوفوقوم هيدي نيبو ‘ نومداق هللا ىلع ةلاحم ال مكنإف

 ١ مهو تنس اًس سقن لك ىفو مت هللا ىلإ هيف نوغ امي اوفتاو »
 .")4 نوُملظ

 6 هدنع امب لمعلاو 0 هدحو هللا ىوقتب يايإو مكيصوأ 4 هللا دابع

 ىقبي ال ىتح . دلولاو دلاولاو دسجلاو حورلا نيب قرفملا توملا مكرذحأو

 ىتح 0 هارخأل اهيف لمعي ال 0 هايندب لوغشم ءرملا امنيب 0 دحأ ضرألا ىلع

 . ٣ : ءارسإلا ةروس )١(
 )٢) ءاسنلا ةروس : ٥٩ .

 (٣) ةرقبلا ةروس :.٢٨١ .

٢٨٠ 



 محري الف }ةرسح لك ثرومو }ةوهش لك صغنمو .ةذل لك مداه هيلع مجه
 نانيعلا هنم دهشملا كلذ دنع تراغف ،هربكل اخيش الو .هرغصل الفط

 .نانب ىلع ضبقو انانب طسبو ناسللا كستماف ،ناتفشلا هنم تصلقتو

 لقثو 0 قارفلاو ةبيغلل هلهأ حانو 0 قايسلا ةدشب عزنلا هيلع فدارتو

 يف اوعرساأف هبرق نم اوشحوتساو ،هزازعإو هتمارك دعب هتبل مهيلع

 لوط ايف ‘هلمعب ايلحتم هوكرتو ‘هرارقو هترفح ىلإ هب اوردابو ،هزاهج
 خألا هدقف دق . سينأ اهيف سيل ءاملظلاب آدرفتم ؛‘هراسخو هترسح

 ىداني موي 0 لاؤسلاو رشحلا موي ىلإ ،لاوهألا دئادش يف ؤ‘سيلجلاو

 اذإ ،ليلذلا دبعلا اهيأ كب فيكف ،قلاخلا ىلع ضرعلل اومله ‘قئالخلاب

 لاقف ،مثآملا بوكرو ،مراحملا كاهتنا ىلع كخبوف 0 ليلجلا يدي نيب تفقو

 رظنأ انأو يصاعملاب ينتزراب ،مركلاب كفطالأو { معنلاب كذغأ ملأ يدبع كل

 ديرولا لبح نم كيلإ برقأ انأو ‘كيلع اهترتسف يقلخ نع اهتيفخأو 0 كيلإ
 امأ لهكلا اهيأ ‘تيقتا امأ باشلا اهيأ ،كيلع نيرظانلا نوهأ تنكو

 مالع انأو ،بونذلاب هيف ينتزراب ‘تيحتسا امأ خيشلا اهيأ ،تيوعرا

 دبع اي ،كتعلتبال ضرذلال تنذأ وأ ،كتبصحل ءامسلل تنذأ ول امأ ،بويغلا
 اي ‘حنابقلا لامعأب ينع تدعابتو ،حنانملاو معنلاب كيلإ برقتأ ملأ ءوسلا
 ال ينأ تننظ وأ .رفغتست ملف بنذت مأ كرصقت ملف ظعوت مأ ءوسلا دبع

 رذحلا رذحلاف 0 دابعلا عيمج نم داصرملاب تنك دق ىلب رصبأ الو عمسأ

 مهتإ مهوفقو » ،لوقعلاو بابلألا يوذل لاقي نأ لبق نم 0 هللا دابع

 . 0١4 نوُملنمتنُ متلا مه ل "") نورصاتت ال مل ام ("") نولوئنس
 ىلع طارصلا دمو 0 ناويدلا رشنو ‘ نازيملا عضو اذإ فيك سانلا اهيأ

 )١( تافاصلا ةروس : ٢٤ - ٢٦ .

٢٨١ 



 موي كلذ ، نالف يقشو 0 نالف دعس دق الإ :يدانملا يدانيو 0 نارينلا نوتم
 تيشغو ؛ اهدانجأ هيف كولملا تضفرو .اهناطلس هيف ءارمألا تهرك

 اهنطب يف ام تقلأ لماوحلاو ،اهتاربعب نويعلا تفرذو ،اهتاركسب بولقلا

 . تدقناف ءامسلا تجرفو ،تعضرأ امع ةعضرم لك لهذتو ‘تعضوو

 لابجلا تكدناو ،‘ترتانتف موجنلا تردكناو ،تدوساف سمشلا تروكو

 تققشو ‘تلطعف راشعلا تلمهأو ‘تلدبف ضرألا تلزلزو ،ترياستق

 تزربو ‘تيندأف ةنجلا تفلزأو ترشنف تاومألا ثعبو 0 ترتعبف روبقلا
 .تدهشف ةظفحلا تءاجو ‘تنرقف فحصلا ترشنو ‘ترعسف ميحجلا

 ام سفن لك تيفوو ‘تقفخف بولقلا تفجوو 0 تقطنف حراوجلا ترقأو

 قلخلا فقوو نيعضاخ فوفص اوماقو ،نيلزان ةكئالملا تطبهو ‘تلمع

 .نيملظتملا ءامصخلاو ،نيلسرملاو نييبنلاب ع يجو ،نيثاج مهبكر ىلع

 نمألاو ،نيقتملل زعلاو ،نيعيطملل زوفلا كلانه نيملاعلا بر مهنيب ىضقو

 . نيبناتلل وفعلاو ‘نيرباصلل رجألاو ،نيقباسلل برقلاو 0نيفناخلل

 اي » ،دمحلا هللو ربكأ هللا هللا الإ هلإ ال ،ربكأ هللا ربكأ هنلا ربكأ هللا

 وه ذولوَم انو هدلو نع ةلاَو يزجي ان اموي اونشخاَو ْمُكْبَر اوتا سالا اهيا
 مكَنَرْغَي انو ايندلا ايحلا ْمُكَنَرُغَت الف ٌقَح هللا دغو نإ انينش هدلاو نع زاج

 تدعأ ةراجحلاو سالا اهذوقو يتلا َراتلا اوفئاف » 0 () رورغلا هللاب
 فلأ اهيلع دقوأ مث ،تضيباف ةنس فلأ اهيلع دقوأ يتلا 0 (")« نيرفاقلل
 ءادوس نآلا يهف ‘تدوساف ةنس فلأ اهيلع دقوأ مث ‘ترمحاف ةنس

 اهلسالسو ،اهلالغأو اهتمزأب داقت اهب ىتؤي ذإ شةمهلدم ةنتنم ؤةملظم
 حتفت كلذ دنعف .اريدهو ابهلت اهلو .اريفزو اظيغت اهل عمست ،اهلاكنأو

 )١( نامقل ةروس : ٣٣ .

 )٢( ةرقبلا ةروس : ٢٤ .

٢٨٢ 



 نوطقاستيف شةميظع ةحيص مهب حيصتف .اهباحصأ اهيلإ قاسيو ،اهباوبأ
 محري الو سةرثع مهل لاقي ال غنيبكنم مههوجو ىلعو ‘نييوات اهرعق يف
 مل اودان نإو 0اوراجي مل اوراجتسا نإو ،اوثاغي ملف اوتاغتسا نإ .ةربع مهل

 اتُكَو انثوقيش انيلع تبلغ انبر » : نولوقي ،اورجؤي مل اوكب نإو ،اوباجي
 لاق ٠٧! نوُسلاظ اتإق اندع نإف اهنم انجرخأ انّبَر ٠! ١ا نيلاض امؤق

 نوبوجحم ةنجلا نع رانلا لهأ نيكاسم 0 () « نوُمَلَقُئ الو اهيف اوؤنسخا

 ۔نومومغم نيطايشلا عمو 0نوبوبكم منهج يفو ‘نودعبم ةمحرلا نعو
 ،مهناولأ ةريغتم 0 مهتاروع ةفشكنم مهيديأ ةلولغم .مهلجرأ ةديقم

 . مههوجو ةدوسم ‘مهراصبأ ةبهاذ ،مهتنسلأ ةطقاس مهنيعأ ةسمطنم

 ليولاب نوداني ءايقشأ 0 مهنازحأ ةليوط ، مهبولق ةفوغشم ؤمهراونأ ةيفاط
 دق كلام اي 0 ديدحلا انلقثأ دق كلام اي ،ديعولا انيلع قح دق كلام اي روبنلاو

 انم تباذ دق كلام اي ديدصلا انم لاس دق كلام اي ديدشلا باذعلا انب لح

 اي { دوبكلا انم تعطقت دق كلام اي ، دودخلا انم تقزمت دق كلام اي ،دولجلا

 اهب دَربن ةبرش انقساف 0 انبولق تعطقو ‘انماظع رانلا تلكأ دق كلام

 .ميلألا باذعلا رح هيف ىهتنا دق ‘ ميمحلا نم ةبرش كلام مهيقسيف .،انفاوجأ

 زع لاقو ،دوبكلاو ءاعمألا هرح نم تباذو .دودخلا تقزمت هوجولا غلب نإ

 سنب ةوجؤلا يونث لهملا ءاتب اوئاغي اوئيفئنسي نإو » : لئاق نم
 . (" اققتنرُم تءانسَو بارشلا

 نم ةَرفْغَم ىلإ اوغراتس » : هللا دابع 0 ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ى م۔ ٠٩. ۔

 نوففنتي نيذلا !'"") نيقتملل تدعا ضرألاو تاَّواَصَنسلا اهضرع ةَنَجَو مكبر

 ( ١ ) نونمؤملا ةروس : ١٠٦ - ١٠٨ .

 ١ : فهكلا ةروس (!)

٢٨٢ 



 بجي ةللاو سالا نع نيفاقلاَو ظيغلا نيمظاقلاَو ءارضلاو ءاررَنسلا يف
 مهل ىبوط . مه ءاوه أ اوفلاخو .مههلإ وعاطأ نيذلا . ( )١ » نينسحملا

 . ميرك قزرو ةرفغم

 ١ ةدحولا راد نوكس لبق .ةدقرلا هذه نم اوهبتناف هللا دابع

 ررسو 0 ناولأ تاذ ةنج يف 0 منادلا ميعنلا ىلإ دئارو ،مناغ ذئموي يجانلاف

 راجشأو ‘ةرمثم ةهكافو ،لامشو نيمي نع ‘لالظو كنارأو لاجحو

 مهنمف .ريرحلا نوسبلي 0رونلاب اوحشوتو روصقلا اونكس دق ،ةرضخم

 كنارألا ىلع ،نانجلا يف نورتخبتي ريطي بجن ىلع مهنمو ،ريرس ىلع

 ةبرشأو ،ةلدهتم مهل رامثأو } ةلضفم ميعنو ةلصتم لالظ يف ،نادلاولاو

 ذنموي هللا يلو ىلعو ‘ةمنسم رمخ نم راهنأو ‘ةمتخم مهل قيحرلا

 مهيلع نولخذ ةقنالّملاَو » ؤبآم نسحو مهل ىبوطف ،باجح فلأ نوعبس

 هللا نإ مث 0 "") رادلا ىبثغ معنف ْمئرَبَص امب مكيلع مالس !"") باب َلُك نم
 اهيأ مكب ىتأو .هسدقب ةحبسملا هتكئالمب ىنثو 0 هسفنب هيف أدب رمأب مكرمأ

 ةللا نإ » ،اميركت مهل أرمآو اربخم لاقف .اميمعت هدابع نم نونمؤملا

 اوُمْلَنسَو هلع اولص اوشمآ نيذلا اهيأ اي يبلا ىلع نوص هئقيالمَو
 هللا هب نم ىلع اولصو 0 مكاعد ام ىلإ هللا دابع هللا اوبيجأف 0 (" اميينسئ

 . مكاده

 ىلع لص مهللا ،اهلناسمو ةنجلا ىلإ يداهلا دمحم ىلع لص مهللا
 رفكلا كولم عماق دمحم ىلع لص مهللا ،اهكلاهمو رانلا نم رذحملا دمحم

 . ١٣٤ ۔ ١٣٣ : نارمع لآ ةروس )١(

 (٢) دعرلا ةروس : ٢٣ - ٢٤ .

 )٣( بازحألا ةروس : ٥٦ .

٢٨٤ 



 ةمألا عيفشو .راجفلا مامسو ‘راربألا مامإ دمحم ىلع لص مهللا ،اهكلاممو

 هدعب نم ةفيلخلا ىلع و ،رايخألا ةرربلا هلآ ىلعو هيلع لصو ؛رابجلا ىلإ

 درومو ؛راتيإلاو مركلاب فوصوملا ،راغلا يف هسينأو هبحاص راتخملا

 لوسرلا رزاؤمو ‘قيدصتلا فرش ىلإ قباسلا ،راغصلا دراوم ةدرلا لهأ
 ةرربلا مامإ ،قيقحتلاب اهقحتسمو ةفالخلا لهأ قيضلاو ةعسلا لاح يف

 هلضفب هللا نذأو همالسإب ةوعدلا تقبس نم ىلعو ‘قيدصلا ركب يبأ

 هتبيهل لاطبألا تعضخو ‘هماتكنا دعب نيدلا راهظإب رمأو ‘هماركإو
 دودحلا ةماقإل ةاصعلا عدرو .رهتشاف قافآلا يف رشن يذلا ‘همادقإو

 صفح يبأ قورافلا لداعلا رمأ فورعملابو ركنملا نع ىهنو ،رجزو
 . نينمؤملا تاهمأ يبنلا تاجوزو 0 نيعمجأ ةباحصلا ةيقب نعو 0 رمع
 مهللا ،نيمحارلا محرأ اي كتمحرب مهعم انعو نيعباتلا عباتو نيعباتلاو

 كتعاط لهأ ىلع و نيلسرملاو كنايبنأ ىلع و ،نيبرقملا كتكئالم ىلع لص
 ،نامُغ كدلبل كلأسن انإ مهللا ، نيضرألا لهأو تاومسلا لهأ نم 0 نيعمجأ

 كيبن ةنسو ،نيملسملا ةوعد اهيف رهظت نأ ،نادلبلاو راصمالا نم اهريغو

 نم اهرهطو ‘لضفلاو عرولا لهأ اهيف وقو ؤلدعلا ماكحأ اهيف مقأو ،نيمالا
 رتخاو ©قحلا ىلإ نيعادلا &قدصلا لهأ ةملك اهيف لعأو ،لهجلاو داسفلا

 لوقب لمعي .ايلو عمطلا نع هيزن ايقت احلاص الدع اايضرم امامإ اهل
 انتالوو انتاضقو .انتمئأ حلصأ مهللا نيمرجملا ةدرملا يداعيو ؛نيملسملا

 رفغا اتّبَر » 0 ءاعدلا عيمس كنإ ،كيضري امب لمعلل مهقفوو ،انرومأ ةالوو

 اوثَمآ نيذنل انغ انبولق يف لعجت انو ناميالاب انوفبنس نيذلا انناوخإل انل

7: 

 مهسارحأو مهطبارمو مهايارسو 0 نيملسملا شويج رصنا مهللا

 . ١٠ : رشحلا ةروس )١(

٢٨٥ 



 .اهبراغمو ضرألا قراشم نم اوناك امنيأو اوناك تيح ؛مهفارطأو

 ىلع مهلو انل لعجاو .اريسي احتف مهل حتفاو ازيزع ارصن مهرصناو
 نيرنازلاو مارحلا كتيب جاجح ظفحاو مهللا ،اريصن اناطلس كودعو انودع

 حوللا ىلع مهلمحاو .ةقفنلا يف مهل كرابو 0 مالسلا هيلع دمحم كيبن ربقل

 متأ مث نيمناغ نينمآ ،نيملاس كنمأو كمرح مهغلبت ىتح ؛مدقلاو رهظلاو

 الو ثيغلا انقسا مهللا .مهل تحتف امك ريخلا نم انل حتفاو مهكسنو مهجح

 ضرملاو ضرعلاو ءابولاو ءالغلا انع عفرا مهللا ‘نيطناقلا نم انلعجت

 هذه انتدلب نم ،نطب امو اهنم رهظ ام نتفلاو ‘طحقلاو ركنملاو ءاشحفلاو
 لعجا مهللا ريدق ءيش لك ىلع كنإ ةةماع نيملسملا نادلب نمو ‘ةصاخ

 لعجت الو اموصعم قرفت هدعب نم انقرفتو ؤاموحرم اعمتجم اذه انعمتجم

 كب ناعتساو 0 هتيدهف كب نمآ نمم انلعجاو 0 امورحم الو يقش انيف مهللا
 رانلا نم انرجأ مهللا ،رانلا نم انرجأ مهللا ‘هترجأف كب راجتساو ،تنعأف

 مهللا رارقلا سنبو ىوتملا سنبو ،رادلا سنب اهنإق ،رانلا نم انرجأ مهللا
 هذه تباجأف مويلا اذه يف يعسلاب كدابع نم نينمؤملا ترمأ كنإ

 ثكاوس نوديري الو ،كاضر نوغتبي ‘كرمأ ىلإ اوعراسو ‘كتوعد ةباصعلا

 باغ نم ىلع مهللا ننماو ،كيدل اوبلط ام مهطعأو ،كيلإ مهيعس بيخت الف
 كنارفغ و كوفعب تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو نينمؤملا نم رهظ وأ

 ةنتسخ اينذلا يف اتآ انبر لوفَي نم مهنمو » ‘نيمحارلا محرأ اي كتمحرو

 ناتسخإلاو لذقلاي رماي ةللا نإ » .(')« راثلا باذع انقو ةننسح ةرخآلا يفو
 مئلعل مكظعَي يخبلاَو ركنُملاَو ءانتخقلا نَع ىهنو ىبزرثلا يذ ءاثيإو
 و 2 ه 3

 . نوعماسلا اهيأ هتاكربو هنلا ةمحرو مكيلع مالسلاو 0 (') « نوركذت

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٠١ .
 ( ٢ ) لحنلا ة رومس : ٩٠ .

٢٨٦ 



 : ةفرع ةبطخ هذه

 مويو .ربكألا جحلا موي ىلع هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ؛ربنمو لفحم لك يف ،رهزي هللا نم رون لك ىلعو .رعشملا مويو تافرع
 ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكيو للهيو ركذي نأ هيف هللا رمأ فقومو

 ىلع هركشنو ‘هنامعن ريتك ىلع هدمحن دمحلا هللو ربكأ هللا هللا الإ هلإ

 ىلص) ادمحم نأو ،هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو 0 هئالآ عباتت

 هللا نم هل تقبسو 0 هداشرإ هنلا دارأ دبع 0 هلوسرو هدبع (ملسو هيلع هللا

 باتكلاب هفرشو . هتايآو هماكحأو 0 هتالاسرب هللا هةصخف .ةداعسلا

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص 0 ليئاكيمو ليناربجب هدضع و ‘ليزنتلاو
 دابع هللا اوقتاف ، هاضتراو هنيد ةماقإل هراتخا امك ،هالاو نمو ،هباحصأو

 ضنزألاَو تاّواَمَنسلا اهُضرَع ةتَجَو مكبر نّم ةرفغم ىلإ اوغراتسَو » 3 هللا
 : لئاق نم زع لاقو ، نينمآلا نم مكايإو هللا انلعج 0 () نيقتملل تعا

 جف لك نمم نيتاّي رماتض لك ىلعو الاجر كوئاي جحلاب سالا يف نذاو »

 ام ىلع تامولعم مايأ يف هللا منسا اوركذَيَو مهل عفانم اوذهننيِل !"") قيمع
 مي !"") ريققلا سيالا اوُسعطاَو اهنم اولئف ماغنألا ةميهب نم مُهَقَزَر
 .") « قيتعلا تێلاب اوفوطيلو مهروذن اوفولَو مْهنقت اوضفێل

 تايشع نم ةيشع هذه نإ مهللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هنلا

 .ءاكبلاو عرضتلا اهيف محرت دق كترفغم تاعاس نم ةعاسو ‘كتمحر

 كلسم لك نم كتءاجو جاجحلا دوفو كتتأ ،ءادنلاو ةوعدلا اهيف بيجتو

 ءاغتبا جاومألاو جللا اوبكرو ‘جاجفلاو ةيدوذلا اوعطقو .جاهنمو

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٣٣ .

 )٢) جحلا ةروس : ٢٧ - ٢٩ .

٢٨٧ 



 اماظعإو ،كتوعدل ةباجإو ،كتبعكل ةرامعو ‘كنارفغ ءاجرو ‘كناوضر
 هذخأت الو ‘تاغللا هيلع هبتشت الو تاجاحلا هرتكت ال نم اودصق ‘كتعاطل

 مهنم لوبقلا نولمأيو ‘نوعديو مهنع حفصلا نولأسي ‘تانس الو ةلفغ
 زيزع اي ،ءالبلا ليمج اي ‘ءاطعلا ليزج اي ‘ءاعدلا عيمس اي سنوجريو

 ميمع اي ،ناطلسلاو كلملا ميظع اي }لاعفلا ميرك اي ،لاونلا لينم اي ،لالجلا
 نع قيضي الو .هناطع ةرثك هدوج يف ديزي ال نم اي &ناسحإلاو نملا

 نم ةبيخلاب عجري الو ،هناجر بالط هباب نع درطي الو ،هنانف بيحر هدوج
 اهيلإ يتلا انتياغ تنأو ‘هناعد لهأ هناعدب ىقشي الو ‘هناجر لهأ هدنع

 .ةقداص انلامآ لعجاف 0 ىنغ اهنع انل سيل يتلا انتجاح بلطمو 0ىهتنملا

 كدنع نم حجنلاب انتاجاحو ؛ةعفان كيلإ انحادكأو ،ةدعاص كيلإ انلامعأو

 ضنوذنال كب كدابع انإ ميرك اي ،ةعقاو انبولقب كركذ ةوالحو ؤةعجار

 نإف ،كدصق نع انل ضوع الو ‘كدفر نع انل ىنغ ال ،نورظتنم كتمحرلو

 نيأو . عمسنو عمطن نمبو 0 عفشن نمبو 0 عزفت كريغ نم ىلإف ، تعنم
 لزجيو .هباجح عفريو هباب حتفي يذلا اذ نم 0‘ عجرن نم ىلإو بهذن

 يدهتسيو ،هيطعاف لأسي نم ‘ليللا ةملظ يف يداني يذلا اذ نم ،هباوت
 كلم يف ديزي ال انهلإ ،دابعلا بر اي كاذ تنأو داوج اي كاذ تنأ ،هيدهاأف

 دق ،كيدي نيب كدابع نحن اهو ‘انع كوفع كناطلس يهوي الو ؤانم كماقتنا

 .حبسن بونذلا يف نحنف ‘كيلع كنم فطاوعلا انتلدو ‘كيلإ كنم انبره

 رودصلا ىلع تمثجو ءاهتلذاف باقرلا تلع دق ؤحدكنو اهيف اهلاقنأب موعنو
 .رامعألا بهذت نأ نوفناخ نحنو . اهتلوطف لامآلا تطلاخو .اهتلقنأف

 هيلع انك ام رغأو ‘لوطأو لمأ دعبأ يف نحنو ‘رادقألا ءوس انب لزنيو
 موي اذهو ،ةعداص اندودخلو .ةعطاق انمايألو ،ةعقاو انب ةينملا ذإ ،لفغأو

 انطسبو ،كيدي نيب انرضح دقو ،لامآلا هيف كيلإ دمن يذلا تقولاو ،لاونلا

٢٨٨



 .حمستو انل دوجتو حفصتو انع وفعت نأ كلاسن ،كيلإ ةئطاخلا انيديأأ

 ،تأرذو تأربو تقلخ ام رش انيقت نأو حتفت نأ ءامسلا باوبأل نذأتو

 جرعي امو ءامسلا نم لزني امو ،اهنم جرخي امو ضرذلا يف جلي ام رشو

 مهللا ،ميقتسم طارص ىلع يبر نإ ،اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد لك رشو .اهيف

 نيقيلا نمو ‘هقدصأ لوقلا نمو ،هعفرأ لمعلا نمو ‘هعفنأ ملعلا نم انقزرا
 نمو ‘هلدعأ ملحلا نمو ‘هلمحأ ربصلا نمو ‘هلمكأ ريخلا نمو ؛هقثوأ

 رظنلا نمو . همعنأ شيعلا نمو ‘ همظعأ ىدهلا نمو ‘همودأ ىقتلا

 .اهلمكأ ةمحرلا نمو ،همركأ قلخلا نمو اهمظعأ ءاجرلا نمو ،همزحأ
 انق مهللا . اهلضفأ ةدابعلا نمو ،اهلمجأ ةبقاعلا نمو ،اهلهسأ ةمعنلا نمو

 ةنياعم دنع انتبثو ،عزجلا دنع انمآو عجرملا نسح انغلبو غعجضملا رش
 . عمجملا كلذ يف داهشألا سوؤر ىلع انحضفت الو علطملا لوه

 حوللا يف انرخأ امو انمدق ام ‘بونذلاب كيلإ انيعس دق مهللا
 تمع و ‘ءيش لك تعسو يتلا ةمحرلا رظتنن نحنو انرظتني وهف ،بوتكملا
 امب انذخاؤت الو ،هرذحن امم انمآو ،هرظتنن امم انؤاجر مهللا سيح لك

 انيلع هب لهسي ام نيقيلا نسح نم انل بهو ىانمرجأ ام انل رفغاو ،انمدق
 ملظ انفكاو ،ةينمألا غولب هب نقيتن ام نظلا ليمج انقزراو شةينملا راظتنا
 ءازج انزجأو ،نيباوألا باوث انطعأ مهللا ‘نيلاضلا دقحو 0نيملاظلا

 نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب انلخدأو 0نيقتملا عم انرشحاو ،نينسحملا

 لعجاو ،انغ هب ىضرت اميف انلمعتساو ،انلاوحأ نم لاح يف انلضت ال مهللا

 ةمصعلا ماود انل لصو ،كتمعن مامت انيلع متأو ،اريصن اناطلس كندل نم انل

 نسح نم انتيتآ امف مهللا ‘ةمذو ءافو وذ كنإ .ةمعنلا لوحت نم انقو ،كب
 ريخلا انقزراو .ةدابع يف هلعجاف انرامعأ نم يقب امو ‘ةدايز يف هلعجاف

 انسلجم نم فرصتن ال مث ‘ءازجلا لضفأ كباوت ليزج نم غلبن ىتح ربلاو

٢٨٩



 . ميرك اي انع تزواجتو ،ميظعلا بنذلا انل ترفغ دقو آلإ

 ةباجتسالا باوبأو ‘ةعرتم كل ءاجرلا لهانم اندجو دق انإ مهللا

 كدصق نم جناوحو ،ةحابم كب ثاغتسا نمل ةثاغتسالاو ،ةحتفم كاعد نمل

 كناسحإو ؤ©بطخنو وعدن كنامسأب ،ةباجإلا عضوم كناعدب انيفلأو اةحجنم
 اهذخأ دق هتايح سمشو ،بونذو اياطخ هيلع نم ايف ،بلطنو يغبن
 ىتمف تقولا اذه يف بتي مل نإ ، بولقلا نيب هبلق ىسقأ امف ، بورغلا
 . بوتي

 ةعاطلا نسحب يلايللا هذه يفو ةعاسلا هذه يف مكناوخإ اوركذاو

 اذه يف ناسحإلا ليزج وجري ،ماعنألا ىلع بكارو ‘مادقألا ىلع شام مك

 كئلوأ كىعس دق اذهو فاط دق اذه ‘ءاعدلاو ةيبلتلاب عرضتي مهلكو .ماعلا

 يهابي ،هترفغم ىلإ نوعراسملاو هتوعد وبيجمو .هتيب جيجحو هللا دفو
 مهل وفعيو ‘تانسحلا مهل بتكيو ‘هتمحر مهيلع رشنيو ،هتكنالم مهب هللا

 .مهعم مكنأك اذإ .مهنيب مكنأك مكسفنأ اولثم ©نولعفي ام ملعيو ‘تائيسلا نع

 ام ليزج نمو ‘مكافك دقف مكالوم اولأساو .مهلثم مادقأل ا ىلع اوموقو

 انعرضت لعجاو كيبل مهللا ؤكيبل ظفلب ةيبلتلاب مهوقفاو شمكاطعأ مهاطعا
 6 هسفنب هيف أدب رمأب مكرمأ هللا نإ مث ريدق عيش لك ىلع كنإ ‘كيدي نيب

 هدابع نيب نم نونمؤملا اهيأ مكادانو .هسدقب ةحبسملا هتكئالمب ىنثو
 يبلا ىلع نولصي ةتَكالَمَو ةلا نإ » اميركت ارمآو اربخم لاقف ،اميمعت
 . "« اميلنست اوُملَسَو هنلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ةمألا عيفشو راجفلا مامسو راربألا مامإ دمحم ىلع لص مهللا

 نيرجاهملا نم ،رايخألا ةرربلا هلآ ىلعو هيلع لصو ،رابجلا ىلإ

 .راغلا يف هسينأو هبحاص ‘راتخملا هدعب نم ةفيلخلا ىلعو راصنألاو

 ( ١) بازحخلا ةروس : ٥٦ .

٢٩٠ 



 ىلإ قباسلا راغصلا دراوم ةدرلا لهأ درومو ‘راثيإلاو مركلاب فوصوملا
 ةفالخلا لهأ قيضلاو ةعسلا لاح يف لوسرلا رزاؤمو قيدصتلا فرش

 .مالسإلاب رهج نمعو ‘قيدصلا ركب يبأ ةرربلا مامإ .قيقحتلاب اهقحتسمو
 فيلح ‘باوألا كسانلا مماصمصلاب ميلاقألا حتفتساو .مانصألا ةدبع دابأو

 .نيعمجأ ةباحصلا ةيقب نعو ‘باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ،بارحملا

 تاهمأ يبنلا تاجوز نعو 0نيرجاهملاو راصنألا نم نينمؤملا نعو
 محرأ اي مهعم انعو ،نيدلا موي ىلإ مهيعبات يعباتو مهيعباتو ‘نينمؤملا
 يف كتفيلخو .ءايقتألا يلوو ،ءايلوألا مامإ نع مهللا ضراو 0نيمحارلا
 نب نالق .يفخلا بلقلا بحاص 0 يفولا لدعلا مامإلا ،ءايبنألا دعب ضرألا

 لزنم ريخ ىبقعلا يف هأوبو ،ماودلا ىلع هناكرأ تبث مهللا ، ينالفلا نالف

 .اهبراغمو ضرألا قراشم هكلمو ‘اهبراغ ءايلعلا نم هلحأو شماقمو

 ۔ نيثراولا نيكمت ضرألا يف هنكمو ‘هبزحو هراصنأ نم ةكنالملا لعجاو

 هب رهظأو ‘نينمؤملا لمش هب عمجاو 0نيقسافلا ةدرملا سوؤر هب عمقاو
 مهددبو ،اددع مهصحأو ،ءادصح هءادعأ دصحاو مهللا نيملسملا ةوعد

 هلعجاو رحب وأ رب نم اوناك نيأو اوناك ثيح 0 ادحأ مهنم قبت الو 0 اددب
 نم عيمجو ‘ اعماج تاريخلاو لضفلا عيمجلو ،اعتار نمألا يف هالاو نمو
 .نيطناقلا نم انلعجت الو ثيغلا انقسا مهللا .اعشاخ راغصلاو لذلاب هاداع

 ءاشحقلاو ضرملاو ضرعلاو ،ءابولاو ءالغلا انع عفرا مهللا

 .ةصاخ هذه اندلب نم ‘نطب امو اهنم رهظ ام 0نتفلاو طحقلاو .ركنملاو

 تملع دق مهللا .ريدق ءيش لك ىلع كنإ ذةماع نيملسملا نادلب نمو
 .نيملاعلا بر نيمآ ، لعفاف لهأ هل تنأ امو ؤبجتساف تعمس دقو ؤرفغاف
 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو ،نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع مهللا لصو

 .اناهرب ةلالدلا حصأو .انايب ةلاقملا حصفأ نإ ،نيعمجأ مهيلعو هيلع ملسو

٢٩١



 اليزنت ةقنالَملا لزنو مامغلاب ءاّمَنسلا ققشت مويو » 0 انالومو انديس مالك
 . 6« اريبسع نيرفاقلا ىلع امي ناكو نمخأرلل قحلا ذيَموَي كلملا ٨"!

 ءانشخقلا نَع ىهنيو ىبزرفلا يذ ءائيإَو ناتسخإلاَو لذقلاب رماي ةللا نإ »
 . ")« نوركذت مكلعل مكظعِي يبلاو ركنملاو

 ىلإ ههجوبو ،امايق بطخي نأ بيطخلل يغبني :ءاربغلا وذ لاق

 نأ يغبني ليقو ،اليترت نآرقلا لتريو ايظعو نوكيو ،البقتسم قرشلا
 ديع نم رصقأ ىحضألا ديع ةبطخو ‘ةالصلا نم رصقأ ةبطخلا نوكت
 .حاطبلا يف سمشلا قورش عم ةالصلا نوكت ىحضألا ديع يفو رطفلا

 حيحصلا ربخلا مهءاج ىتمو ىحضلا تقو ىلإ اهرخؤي رطفلا ديعو

 . نابجلا ىلإ هيف اوجرخيلف ناضمر رخآ يف لالهلاب

 : رصان نب يلع خيشلا لاقو

 عماس نذأ ىرولا يف اهتعمس ولو عشاخ بلق تفداص ول ةظع ىفك

 عساشو بيرق نم سانأ ليلق انب ىوس اَومصو اهنع اومع نكلو
 عفان عفنأ يمعلا تايساقلا نم انل ةظعوم لك لعجا بر ايف

 عجاوفلاو اخرلا يف ىجرتو وفعتو يلتبتو يفاعت نأ لهأ كنإف
 عنارشلا ريخل يداهلا كتوفصو دمحم مانأل ا ريخ ىلع لصو

 ىلإ ) : لوقي نأ نسحذلا : قيزر نب دمحم نب ديمح خيشلا لاق
 .( البلا نم يفاعت نأ ) : لاق عضوم يفو ؛ ( تايساقلا
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 )١( ناقرفلا ةروس : ٢٥ - ٢٦ .

 )٦٢( لحنلا ةروس : ٩٠ .

٢٩٢ 



 : نوعبرألاو عساتلا ركذلا

 لاومأ كالهتسا مكحو 0 ةمنألاو ءاملعلا ضعب ركذ هيف

 رايخلا عيب ميرحتو 0 يناهبنلا ينبو ناطلنس نب فيس

 : نامع ءاملع ضعب نع رابخأ

 نب يلع نب رماع ملاعلا خيشلا ينامز يف تيأر : ءاربغلا وذ لاق

 ينابرلا ملاعلا ناهبن ابأو 0 ناهبن يبأ نب رصان خيشلاو ، يدابعلا دوعسم
 خيشلا هللا يف هيخأ ىلع ينثي هتعمسو ‘ يصورخلا سيمخ نب دعاج

 . يدنكلا دمحأ نب ديعس

 يذلا } يديعس وبمأ ملاس نب بيبح خيشلا نمز يف نإ : ليقو

 رضح نمو هنم مامإلا دارأو ‘ يبرعيلا ريمح نب بردعلب مامإلا عم رضح

 ه يبرعيلا ناطلس نب فيس كلاهلا لام اوبتكي نأ 0 ملعلا لهأ نم مهعم
 ،نامُغ لهأ اوكلهأو اولتق نيذلا مجعلا هنايتإل . هلام كالهتساب اومكحو

 . مهيلع اوركنأو مهعم اورضحي مل ملعلا لهأ ضعبو

 ريشب نب ديعس خيشلا نع ملعلا ذخأ ، ملاس نب بيبح خيشلاو
 نب دمحم خيشلا امأو ؛ هنامز ءاملع نع ذخأ ديعس خيشلاو . يحبصلا

 نب حلاص يقتلا ملاعلا خيشلا نع عفري ، ناديبع نب ةعمج نب هللا دبع

 3 دادم نب رمع نب دمحم يلولا خيشلا نع هعفري 0 يلمازلا لماز نب ديعس
 . دادم نب دمحأ خيشلا نع . نرقلا دمحم نب هللادبع هيقفلا خيشلا نع

 .')مهتاومو مهءامسأ بتكو . ءاملعلا نع لننس يذلا وهو

 )١( مهتايفو : دصقي .

٢٩٢ 



 : نهرلا ماوعلا هيلع قلطيو ةلاقإلا عيب وأ رايخلا عيب

 ءايقتألا ءاملعلا خياشملا عمتجا رايخلا عيب ركذ يف نايب كاهو

 دمحم نب هللادبع هيقفلاو ،يوزنلا يرقعلا دادم نب هللادبع نب دادم ةودقلا

 ناسغ يبأ نب دروو ناسغ وبأ يضاقلاو ‘يوزنلا رمع نب ناميلس نبا

 نب حلاص نب نسحلا يبأ نب دمحمو 0يولهبلا دايز نب رمع و ،يولهبلا

 مامإلا دنع رصبلاو ملعلا لهأ نم هرضح نمم ةعامجو ؛‘يحنملا حاضو
 يرضاحلا دمحم نب هللادبع نب ليعامسإ نب دمحم لقاعلا لماكلا لداعلا

 نع ةدونسملا رايخألا ءاملعلا نع ةدونسملا راثآلا اوعلاطو ،ىوزن ةيرقب

 نيملاعلا بر نم يحولاب نيمألا حورلا هيلع لزن يذلا نيلسرملا ديس

 نيملسملا نم تركذ نمو مامإلا مكحف ،مارح رايخلا ةلغ عيب نأ اودجوف

 هلوقل ىولبلا نم ملسأو ىوقتلل برقأ هنأل رايخلا عيبلا داسفبو اهميرحتب

 ءاعبرألا موي راهن مكحلا اذهو ")١(0 ابرأ دقف ىبجأ نم " : (مالسلا هيلع)

 .ةنس ةئامعستو ةنس نيرشعو ينامث روهش نم رخآلا ىدامج رهش نم

 ةلأسملا هذه نع] ناهبن يبأ نب رصان ملاعلا خيشلا تلاس مث

 ىلع مهعامجإو يأرلاب لوقلا اهيف زوجي امم ةلأسم هذه نإ (")[:لاقف

 نم الإ هب لمعلا مهريغ مزلي ةنونيدلا ىلع اعامجإ نوكي ال يأر ناسحتسا

 نأ هيلعف ،كلذ فالخ قحلا ىأر نم امأو ضمهيأر وه قحلا ىلإ برقألا ىأر

 ال لاومألا يف رايخلا عيبلا نكلو ،قحلا ىلإ برقأ وه هنأ هآر امب لمعي
 ةلغلاب ةدايزلا بلطل ال لصألا هنأ ادصاق نوكي نأ الإ هزاجأ نم عم زوجي

 ةلغلا دري ملو هلغتساو اذهب هدصق عم ‘هللا همحر .اندلاو هلمعتسا دقو

 )١( :دئاوزلا عمجم ج٩. ص٧٥٠ ٣. :يناثملاو داحآلا ٥/٢٧٠٨© 6.ريبكلا مجعملا جح٢  0٢ص ٤٨.

 )٢( .مالكلا ىنعم ميقتسيل اندنع نم ةفاضإ نيسوقلا نيب ام
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 .كلذ يف رظنيو

 : ةعمجلا ةالص يف فالخلا

 ةالص ىلع مهنامز يف مهخايشأ عمتجا دقف نامُغ لهأ كلذكو

 اوفتقا امو مهرصع يف اوعدتبا دق نامغ ىرق يف نادلبلا يف ةعمجلا
 دنع الإ اهوكرت دقف مهدعب نم نيذلا امأو .مهلبق اوضم نيذلا ءاملفلاب

 نم اهتأل رصع لك يف مهدنع ةتباث اهنإف راحص يف امأو ،اهنولصي مامإلا
 .رابلاو رجافلا فلخ اهيف ةعمجلا ىلصت راصمألا ةعباس

 : ناهبن ىنب لاومأ ىف مكحلا
 نب هللا دبع نب دمحم ريرحنلا ملاعلا خيشلا طخب هتدجو ام اذهو

 :دادم

 لاومخلا عيمج نأ تبثو يدنع حص دق 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ناميلس هدلو نع ناهبن نب ناميلس نب رفظم ديسلا اهفلخ يتلا كالمألاو
 اهاينج يتلا نويدلا تانامضب تكلهتسا دق اهلك ناميلس اهفلخ مث هئاكرشو

 راصو نێدلا اهقرغتسا دق نأل مولعملاو مهنم لوهجملا سانلا ملاظم نم
 قحلا هبجوأ امب هطسق هلف هنيد ىلع ةنيب حصأ نم لكف .مامإلل كلذ مكح

 ثالثل تبسلا موي دادم نب هللادبع هبر ةمحرل ريقفلا هبتك .هللا مكح يف

 .ةنامنامثو نينامثو عست ةنس رفص رهش نم تيقب ةليل ةرشع

 نمحرلا هللا مسب : يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا نعو

 ةنس نم ةرخآلا ىدامج رهش نم نولخ عبسل ءاعبرألا يشع يف 0 ميحرلا

 لضفأ اهرجاهم ىلع ةيدمحم ةيوبن ةيرجه ةنس ةئامنامثو نينامثو عبس
 نامع بطقو مالسإلا فيس دهاجملا يضاقلا خيشلا ماقأ ، مالسلاو ةالصلا
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 دمحأ نب رمع نب دمحم جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم هللا دبع وبأ

 مهملظ نيذلا نامع لهأ نم نيملسملا نم ملظ نمل اليكو ‘ جرفم نبا

 نب ناميلس نب رفظملا ناطلسلا ندل نم ناهبن لآ نم كولملا ةداسلا

 نيكلملا هدلو دلوو هدلوو هلسن نم ملظ نم رخآ ىلإ ناهبن نب رفظملا

 نب حلاص نب دمحأ ماقأ كلذكو ناميلس نب ماسحو ناميلس نب ناميلس
 كلذ اندنع حص دقف ،مهركذ مدقملا كولملل اليكو جرفم نب دمحأ نب رمع

 لاومأ نم ناهبن لآ لام عيمج رمع نب دمحم حلاص نب دمحأ ىضقف

 مهلام عيمجو ركسو رمتو للغ و ةينآو ةحلسأو تويبو ليخنو ضورعو
 اتباث ءاضق ةعتمأو ثاثأو يوطأو رودو تويبو ءام نم ناك ام انناك

 نم نامع لهأ نم نيمولظملل ءاضقلا اذه رمع نب دمحم لبقو ،ابجاو

 هذه تراصف ثانإلاو مهنم روكذلل رغص وأ مهنم ربكو رضح وأ مهنم باغ
 لك راصق مهتفرعم اولهج دق نيمولظملل حيحصلا نناكلا ءاضقلاب لاومألا

 مايقلاو نيملسملا ةلود زازعإ يف هرصنو هللا هزعأ مامإلل هبر لوهجم لام
 نإ هطسقب هل ىرجيو مهلاومأ نم هل وهف هتبثأو هقح حصا نم لكو .اهب
 ريغ هبيصن بيصنلا كلذف اهب طحي ملو ةيزجتلا كردت مل نإو كلذ كردأ
 ءارقفلا لاومأو ةنيعملا لاومألا ضيقي مامإلاو ءارقفلل لوهجملاو مولعم
 ءاضقلا اذه حص دقف شنيملسملل ةلودلا زع يف هلعجيو هل بر ال نم لامو

 هللا نإ هنولدبي نيذلا ىلع همثإ امنإف ‘هعمس امدعب هلدب نمف هيف مكحلاو
 نب يلع نب دمحم هيلإ رطضملا ىلاعت هلل ريقفلا هررحو هبتك . ميلع عيمس
 . ارفغتسم املسم ايلصم ادحوم دماح هديب يقابلادبع

 6 جرفم نب دمحأ نب رمع نب حلاص نب دمحأ كلذ عيمجب دهش

 جرفم نب دمحأ نب رمع نب دمحم ةقرولا هذه يف امب دهش هديب بتكو
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 ينب لاومأ نع ليعامسإ نب دمحم مظعملا مامإلا ينلأس . هدي طخب بتكو

 نب باطخلا نب رمع لثم ةمنألا نم مدقت نمم اهل نيملسملا زوحو ناهبن

 لقتنت تلعجف باطخلا نب رمع مامإلل اهولحأو اهوزاجأ ةجحلا هذهف دمحم
 ناوخلا كلذ يف ناكو كلذ دحأ بعي ملو اذه انموي ىلإ مامإ ىلإ مامإ نم

 دعب امو عبتي نأ قحأ قحلاو ءامظعلا ءاغلبلا ءايقتألا ءاملعلا نم ةلمج

 . جرفم نب دمحأ نب رمع نب حلاص نب دمحأ هبتك لالضلا الإ قحلا

 ةلمج نم اذه يباتك ىلع فقاولا ملعيل 0. ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نالدعلا ناتقثلا يدنع دهش دق نأب نيدلا يف هقفلا يلوأ نيملسملا ماكحأ

 دمحم نب نامي نب رمعو دمحأ نب دايز نب رمع دلاولا امهو نايلولا
 نب رمع يضرلا لدعلا مامإلا نأب ةفلتخم ريغ ةفلتؤم ىلاعت هلل ةداهش

 ةبوسنملا نامعب يتلا لاومألا عيمج زاح (هللا همحر) يوزنلا باطخلا

 امدعب كلذو مهتلود زعو نيملسملا لام تيبل اهزاح ناهبن ينبل ةيمسستلاب

 مهتلود زعلو نيملسملا لام تيبل نامع لهأ نم نيملسملا ماكح اهب مكح
 هتمامإ تضقنا نأ ىلإ نيملسملا ةلود زعلو ىلاعت هللا لام تيبل اهزاحف

 تاكرب لدعلا مامإلا امهنم بلط نأ دعب يدنع هب ادهش ام اذه .،هللا همحر

 امهتداهش تزجأف ةداهشلا هذه ةيدأت هللا هزعأ ليعامسإ نب دمحم نبا

 تيبل باتكلا اذه يف نيروكذملا لاومأ نم هب ادهش امب تمكحو اهتبثأو

 ةحص تناكو ،ةمايقلا موي ىلإ ثراو اهثري ال مهتلود زعلو ‘نيملسملا لام
 رهش سماخ ءاثالثلا راهن ىحض يف كلذب ينم مكحلاو امهنم ةداهشلا هذه

 ىلع ةيوبن ةيرجه ةنس ةئامعستو ةنس نيعبرأو ينامث ةنس رفص

 نب رمع نب هللا دبع هعم حصو هبتكو ،مالسلاو ةالصلا لضفأ اهرجاهم
 نب هللا دبع نب ليعامسإ نب دمحم مامإلا مكح كلذكو .هديب دمحأ نب دايز

٢٩٧



 موي ةنتفلا يف نيلخادلا ةحاور ينب لاومأ يف مكح ليعامسإ نب دمحم

 هحرتجا يذلا نإ ناميلس نب رفظم اوداق مويو ناميلس نب ناميلس اوداق
 لايل ثالثل دحألا موي كلذو مهداقأ نم ىلع ةنامض راص هدلوو ناميلس

 يف ءاملعلا مكح اوتبثأو ةنس ةئامعستو عست ةنس نابعش رهش نم نولخ

 نب دمحم نب ناميلس نب دمحمو ‘يلع نب دمحم نب يقابلادبع ةرضح

 .ناميلس نب دمحم مساقلا وبأو كرمع نب قياش نب مساقلا وبأو رمع

 نب دمحمو ںدرو نب ناسغو 0 دادم نب هللادبع نب دادمو ،دايز نب ديعسو

 نب دمحمو }رمع نب ديعس نب دلاخو دمحم نب دابع و 0 دادم نب هللا دبع
 . دمحأ نب ليلخ نب دمحأو ‘ نمحرلادبع نب رمع نب دمحم نب هللا دبع

 نب يلع نب دمحم ملاعلا نمز يف ناميلس نب دمحم مامإلا امأو
 رماع نب سيمخ نسحلا ابأ مامإلاو دمحأ نب دايزو يقابلا دبع نب دمحم
 دادمو ححاضولا نبا حلاصو دمحم هادلوو ديعس يبأ نب ناميلس نمز يف

 .ناميلس نب بجرو جرفم نب دمحأ نب دروو دمحأ نب رمعو هللادبع هدلوو

 : دادم نبا هخيش حدمل مشاه نبا ةديصق نم
\ 

 ال هيف لاق دقف دادم نبا امأو ابولل لسرلاو لبإلا لوب برشيو
 الملا ةلمج يف هنع اهافش قرفي هئظفح لوسرلا تاياور حصت

 الهنمو ادرو ءامظلا دنع ناك انل رحب نم ريخلا انع هللا ىزج

 :ءابطألاو هخيش ركذي يلع نب دمحم نب يقابلادبع لاقو

 نوطالفأ تام دق امسربمو هليبسل ىضم اجولفم طارقب

 نوطبم مهسونيلاجو اضيأ ىضم ًالولسم سيلاطسرأ اذكو
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 ةجش يف لاه يلع وبأو
 يذلابالإ ءادلا غاود نإ ام

 اسّبيم تام ةللادبع اذكو

 هلثمك ميكح الو ميكحلا وهو

 ىضترملا ةيقفلا دادم نبا كاذ

 ةماهف هرهد يف ةمالع

 امدانرُجاحم انم هكبئلف

 همالسو هبر ةمحر هيلعف

 ةمحر نميهملا نم كيلع بهذاف

 نونم هثترواس ةقاذحلا عمو

 نوكيف نك مودعملل لاق نإ
 نوزخم هقلح يف هناسلو

 نوزم راخفلا موي هب تهات

 نوصم رهطم مولعلا رحب

 نويع هيلع اهّعمدأ ردتلو

 نونج روكولا يف قرو ىجان ام
 نوزحمل ١ كدعب ينأب ملع او

 . يأرلاب نوتفي نيذلا مهؤاملُغ عمتجا دقف } نامُغ لهأ امأو

 . ةيمالسإلا ةيوبنلا ةرجهلا نم فلألا دعب يتلا ةئاملا يف 0 ملاع ةنامنالن
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 : نوسمخلا ركذلا

 .لمرلا يف ةديصق هيفو ،هؤاودو هلاوزو لقعلا يف
 رس يف ةديصقو ‘سفنلل ةطاحإو كلفلا يف ةديصقو

 مظن نم وحنلا يف ةديصقو ىنسحلا هللا ءامسأ
 ناهبن يبا نب رصان خيشلا

 : هؤاودو لقعلا باهذ بابسأ

 :لاق ؟هببس ام لقعلا باهذ نع يبحاص تلأس : ءاربغلا وذ لاق

 هنمو مغلا ةرثك نم نوكي ام هنمو ،مدلا جورخ ةرثك نم هلاوزف لقعلا امأ

 ةبلغ نم نوكي ام هنمو ،ءادوسلاو ءارفصلاو فوجلا ةرارح نم نوكي ام

 هنمو ةدحاو ةرم ةنسلا يف هتنس ىلع مدلا جرخي ال يذلا يف كلذو ،مدلا

 جورخ ةرثك نم نوكي يذلاف اةسوبي وأ سأرلا يف ةبوطر نم نوكي ام
 لسعلاو ركسلاب ماعطلا لكأ مدلا دريو ‘بيطلا ءاذغلاب هيلعف مدلا

 نم يذلا امأو ،حرفلاو جيوزنتلاب هؤاودف مغلا ةرثك نم يذلاو ،تاوالحلاو

 لقعلا دري بيبزلا لكأو نامرلا لكأو ةبرشلاب هؤاودف فوجلا ةرارح
 نم يذلا امأو ،مدلا جارخإ هؤاودف مدلا ةرثك نم يذلا امأو .همصعيو

 اريثك اشطع شطعي و تابوطرلل يطعتسي هنإف ،هتسوبي وأ سأرلا ةبوطر

 نبل طعسي مايأ دعب مث نمسلاب طعسي كلذ دعب مث ،لقأ وأ ةشطع ةئام

 كيدلا محل لكأيو ‘كيدلا ةرارمو ءاسنلا نبلف ،َمدَع نإو ،دوسلا جنزلا
 .همسد برشيو .ربلا زبخب نيمسلا

 ةدعاج وأ . ةنيمس ءادوس ةاش قاس خم ذخؤي : ءادوسلل ةفصو



 رانلاب خملاو ربنعلا باذيو ، بهشألا ربنعلاب قحسيو 0 ةنيمس ءادوس

 ذفنيو ،هب دعقيو هب طعتسيو 0 اراح نوكي ال ىتح كرتيو 0 اطلتخي ىتح

 ىولح معطيو 0 اراح ربلا زبخب لكؤيو 0 تيزلاب خبطي نيمسلا محللاو ربلا

 . (ىلاعت هللا ءاش نإ عفان) ةجيضن ىولح نوكتو ‘ نسحلا يفاصلا ركسلا

 ةبرشلا دعب اذه قفاوي ال دراب هنإف اروفاك طوعسلاو ىولحلا يف لعجي الو

 ،ءامتغلا ةيجنزلا نبلب يوود الإو اعيمج امهيلع ردق نإ ةدبزلا طعسو

 .نونجلا نم عفني ةأرملا نبلو يحايرلا روفاكلا طوعس ليقو

 هنأ يدنعو ضيبذلا كيدلا ةرارم ءادوسللو عرصلل طوعس ةفصو

 هب طعسيو ءادوس ةيجنز نبل يف لعجيو عفان ءادوس ةجاجد نم ناك ام
 .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان مايأ ةثالث رب زبخب نيمسلا كيدلا لكأيو ،مايأ ةثالث

 ةسمخ ذخ نديل ١ يف نوكت ةلع لكلو رهظل ١ عجول ةبرش ةفصو

 مهسأ ةسمخو زول مهسأ ةسمخو لحنلا لسع مهسأ ةسمخو ركس مهسا

 هنم لكؤيو اصارقأ وأ قدانب لعجيو عيمجلا قدي روفاك مهس فصنو نزير
 .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان مهارد ةسمخ موي لك قيرلا ىلع

 : لمرلا ملع ىف ةديصق

 همكحو لمرلا ملع يف ةعماج ةديصقب ينبجأ : يبحاصل تلق

 قفاوت اهتدجو يتلا ةديصقلا ه ذه .: لاق ؛ هفورحو هعبطو هسحنو ‘هدعسو

 : ىرت امك يهو كمالكل

 ىري نيملاعلا بر هلل دمحلاو اركذم هللا مسب مظنلا يف تأدب

 ابصلا به ام بحصلاو لآلاو انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 ارصتخم لمرلا مظنل اليلج املع ايغتبم لمرلا تويب نع يلئاس اي



 اهفرحأو اهانكس نيكست كيطعأ

 ةققحم اماكحأ كيطعأ ذعبو

 هلو يرتشملا مجن ذعس كحاضلاف

 تعلط ةسمش دعس ضبقلا لخادلاو

 هتوخأ تيب سحن ضبقلا جراخلاو
 جزتممو ميم اهفرح ةعامج
 هفرحأو خيرم سحن جسوكو

 اهل نونو سحن لح ةلقعو
 اهفرحأو نلَحَزاهُسيكنا

 اهفرحأو خيرم سخن ةرمحو
 جزتممو دعس رمق اهضايب

 اهذعست سمشلاو تجرخ ةرصنو

 ارهزلا مجنألا مث سحنلاو ةعسلا

 ارتس دقو اهيف ام لاكشأ ملع نم

 ارَبز هفرح فاو ةايحلا تيب

 ارهش دق لاملا تيبو ضك هافرح

 ىري هنم سأرلا محنو غل هافرح
 ارمع دق ءابآلا هئيب دراطع

 اربد دق لسنلا تيبو نلاذو ءاط

 ىرش ديبعلاو ضيرم تيبو فرح

 ارفظ دق ءرملا جوز تيبو صب

 ارط هيف توملا تيبو فاقو ميج
 ارفسلا هئيب يكحيو .هافرح

 ىرت فورحلا شه اهناطلس تيب يف

 : سيمخ نب دعاج خيشلا لوق نم اذهو

 هلوخد ضبقو نابجلل تبجع

 ضيبأ رمحو سبكنا لقع نمو

 اهلوخد قيرط يف جورخ ىبتعو
 اًهنوكس ءاج لاكشألا يه يذهف

 اهرومأ عيمج يضاقلا ىلإ درف

 حارفأ ةعامج نم جورخ ضبقو

 حالصلاك لوخد يف جورخ ارصنو

 حابرأ مور يف ذخلا يقت عمجب
 حاص اي يتانزلا ربحلا ىأر ام ىلع

 حاضيإ جهن يف كيتأت اهماحأف

 بكرم هنأل ؛ لعنلاب لعنلا وذخ كلفلا لثم لمرلا : رصان خيشلا لاق

 نارقلاو لابولاو طوبهلاو فارشألاو تويبلاو جوربلاو بكاوكلا ىلع
عيبرتلاو ةلتاخملاو ةلباقملاو رظنلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاصولاو



 ريغ ىلإ 0 دودجلاو طقاوسلاو اهيلي يذلاو داتوذلاو سيدستلاو ثيلنتلاو

 كلد

 : ينيزملا خيشلل كلفلا ملع يف ةديصق

 خيشلا لوق نم ةديصقلا هذهف ؛ كلفلا يف ةديصقب ينربخأ : هل تلق

 : ارعش ينيزملا دشار نب َيلَع كلفلا ءاملع ةيقب

 انيبم الوق ملعلا يف مكل تمظن
 برجم نيعب يلوق يف رظنيو
 الناسم كاتأ نإ يلوق لواف
 علاط وه يذلا جربلا ىلإ :رظناف

 هتاف هيف جربلا بر ناك نإف

 الناس لاملا نع هيناث ناك نإو

 ةتيب رظني لاملا بر ناك نإو

 ةسوحن هيفو رظني مل ناك نإو
 يذلاو حاص اي ناوخذلا فلاثللو

 ىتفلل فلتخملا ترإلا عبارللو

 اهلك بقاوعلا تيب همكح يفو
 نيبم تعن ءابآلل كلذو

 ىدهلاو لسرلاو ذالوؤلا سماخلا يفو

 بهذ ام لك وأ ضارمألا سداسللو

 اهغيمج ذيبعلاو يشاوملا تيبو

 هل ىري سيل سحنلا هيف ناك نإو

 بلط نإ ملعلا بلاط مكنم ملعل
 بعت الب ىعسي نيح مهف ةدوجو

 بير الب رومألا يف الاؤس ذيري

 بير الو كانه كش الب هدجت

 ببس نعو سفنو رمع نع لنئاسي

 بطعلاو ةمالسلا يف هيف وه امب

 بجع الو لامكلاب اعيرس دري

 بلطلا يف دج ولو در يجتري الف

 بكر نإ قفألا يف برقلا ذيرم ذيري

 بهذلاو غرزلاو لوسفملا لختلا نم
 برعلا يرتعي يذلا رمألا ىتأ ام اذإ

 بثكلا يف حاص اي ناب دق يذلا اذهف

 بلكلل لام وهو يهالملا تنبو

 بصن يفو طوقس يف ريسع نوكي

 بعللاو ةساسخلاو يراوجلا تيبو

 برأ الو نامزلا يف ىجري بيصن



 هدالبل الجاع يتأي دعسلا يفو

 ىتف اي مصخلاو جاوزألا عباسللو

 هئيب رظني مصخلا بر ناك نإف

 هدنع نوع الف رظني مل ناك نإو

 اكبلاو مهلاو مغلاو اقشلا تيبو
 ىقتلاو نيدلاو ٌرافسذلا عساتللو

 هدنع زعلاو ناطلسلا رشاعلا يفو

 هتظفح تاهمألا تيب كلذو

 اجرلاو ذعسلاو لاملا تيب هولتيو
 اقشلاو نجسلاو ءادعألل هولتيو

 يذلا َرتشَع يناثلاو تيب كلذف

 يذلا انملع تلمكأ دق اهنودف

 هلانم لوقعلا يف ابيرق املعو
 ىرولا حبصا يذلا ملعلا بلاط ايف

 هب ىقترا يبنلا سيردإ ناك دقل

 دشار نب ريقفلا دبعلا اهّمظانو

 بنمن نمو بيبح نم سانأ ديعب
 برعلا يف تاموكحلاو تاكرتشمو

 بتع انلوق يف سيل ايوق هذجت

 بلط اعم ميصخلل ىجري سيلو
 برعلاو مجعلل توعنملا نماثلا وه

 بحت يذلا شاعملاو ملح ةيؤرو

 بترلاو دجملاو ايلعلاو هاجللو

 بلط نم رمألا كلذ نع ينربخأو

 بحي نمو مانألا يف قيدص لكو

 بعتلاو ةقشملاو يهاودلا تيبو

 بذك نم لوقلا يف سيل سحن لك ىوح

 ُبجثلا ةفسالفلاو ابطألا ةنتوح

 بعللاو ةهافسلا لهأ ىلع اديعب

 بهشلا ةعبسلا ةلمج نم ةتوريدي

 بلط نم كردأو ىوصقلا ةياغلا ىلإ

 بهللا ةرح نم وفعلا وجري هللا نم

 نع ةعاس لفغي ال مولعلا يف لخد اذإ ناسنإلل يغبني : ءاربغلا وذ لاق

 رش نع هبجحيو هنيعي نأ 0‘ حابص لك يف هلأسيو 0 هقزرو هقلخ يذلا هبر
 . هقلخ

 هللا ربكأ هللا ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب : حابصلا حبصأ اذإ لوقيو

 يدالوأ ىلع و يباحصأ ىلعو ينيد ىلعو يسفن ىلع لوقأ { ربكأ هللا ربكأ

نمو يتقفش هب تطاحأ نم ىلعو ،يلام ىلعو يناوخإ ىلعو يلهأ ىلعو



 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال فلأ فلأ مهنايدأو مهلاومأ ىلعو .يب قلعتي

 ينيد ىلع و يسفن ىلع لوقأ ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا }هللا مسب ميظعلا

 يلام ىلعو يناوخإ ىلعو يلهأ ىلعو يدالوأ ىلعو يباحصأ ىلعو
 فلأ مهنايدأو مهلاومأ ىلعو يب قلعتي نمو يتقفش هب تطاحأ نم ىلعو
 ينيد ىلعو يسفن ىلع لوقأ ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال فلا

 يلام ىلعو يناوخإ ىلعو يلهأ ىلعو يدالوأ ىلعو يباحصأ ىلعو
 فلأ مهنايدأو مهلاومأ ىلعو يب قلعتي نمو يتقفش هب تطاحأ نم ىلعو
 هللا مسب يسفن ىلع هللا مسب ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال فلا

 ىلع هللا مسب ،يتيب لهأ ىلع هللا مسب ،يدالوأ ىلع هللا مسب ‘يحور ىلع
 مسب }يتقفش هب تطاحأ نم ىلع هللا مسب يباحصأ ىلع هللا مسب ،يلاومأ

 .يبر هيناطعأ ام ىلع هللا مسب يب قلعتي نم ىلع هللا

 شرعلا برو عبسلا نيضرألا برو عبسلاو تاومسلا بر هللا مسب
 ءامسلا يف الو ضرذلا يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب ؤميظعلا

 .ءامسلاو ضرلا يق هللا مسب . ءامسألا ريخ هللا مسب ‘ميلعلا عيمسلا وهو

 هللا هللا هللا ،انيش هب كرشأ ال يبر هللا هللا إمتتخا هللا مسب ،حتتفا هللا مسب

 كب رذحأو فاخأ امم ردقأو مركأو ربكأو مظعأ لجو زع هللا }هللا الإ هلإ ال

 بر اي تقلخ املك رش نمو يريغ رش نمو يسفن رش نم ذوعأ مهللا

 نيب مدقأو مهروحن يف اردأو مهرورش نم ذوعأ مهللا كبو ‘تأربو تأرذو
 .مهيديأو يدي

 ملا" دمصلا هللا !"> دحأ هللا وه لق » : ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نعو ينيمي نع كلذ لثمو 0 4 دحأ اوفك هل نكي ملو ") دلوي ملو دلي

.مهمامأ نمو يمامأ نم كلذ لثم 0 مهلئامش نعو يلامش نع و 0 مهناميأ



 لثمو ، مهقوف نمو يقوف نم كلذ لثمو 0 مهفلخ نمو يفلخ نم كلذ لثمو
 امم كلذ لثمو 0‘ مهبو يب طاحأ ام كلذ لتمو ،مهتحت نمو يتحت نم كلذ

 هكلمي ال يذلا ‘ كريخ نم كريخب مهلو يل كلأسأ ينإ مهللا ‘ هب انطحأ

 ‘كزرحو كمرحو كنمأو ‘كذايعو كدابع يف مهايإو ينلعجا مهللا ‘ كريغ

 رحاسو غابو دساحو ‘ناجو نجو سنإو ناطلسو ناطيش لك نم كفنكو

 لك نمو 0 رناجو ملاظو ةيحو برقع و عبسو دسفمو دناعمو دناكو ركامو
 نم برلا يبسح 4 ميقتسم طارص ىلع يبر نإ اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد

 .نيقوزرملا نم قزارلا يبسح ‘نيقولخملا نم قلاخلا يبسح ،نيبوبرملا

 يبسح ‘نيروصنملا نم رصانلا يبسح نيروتسملا نم . رتاسلا يبسح

 .يبسح لزي مل نم يبسح يبسح وه يذلا يبسح ‘نيروهقملا نم رهاقلا

 عيمج نم يبسح ‘ ريصنلا معنو ىلوملا معنو 0 ليكولا معنو هللا يبسح

 0٢4. نيحلاصلا ىنوتَي وهو باثكلا لزت يذلا ةللا َيّيلَو نإ » ، هقلخ
 اباجح ةرخآلاب نوثيمؤي ال نيذلا نيَبَو كتيب انلعج نآرقلا تارق اذإو »
 اذإو ارقو مهناذآ يفو هوْهققَي نأ ةتكأ مهبولق ىلع انلعَجَو اثث) اروثنم

 اولو نإف » .() اروف مهرابذا ىلع اولو هدحو نآشلا يف كبر تركذ
 .(" ميظعلا شرقلا بر َوُهَو تلكوت هيلع وه آلإ ةلإ ال هللا َيبنسَح لف
 كلامش نعو ۔اتالت كنيمي نع لفتت مث ،اولوت نإف هلوق دح نم اعبس اهلوقي
 ةركب هتءارق ىلع بظاو نمو ‘كمادق نم ثالثو ،كفلخ نم اثالثو .اثالث

 لهأ نم الو رهاظلا لهأ نم ال هيلع ضرعتي نأ دحأ عطتسي مل ةيشعو

 .انموق نع هتدجو اذكه ةليلج رارسأ اهيفو ةعينم ةطاحإلا هذه نأل نطابلا

 . ١٩٦١ : فارعالا ةروس )١(

 ( ٢ ) ءارسإلا ةروس : ٤٥ - ٤٦ .

 ( ٣) ةبوتلا ةروس : ١٢٩ .



 يسيريلا ىسيع نب دمحم نب دمحأ خيشلا لوق نم ةديصقلا هذهو

 : ءاعد يهو

 الوأ دمحلاو هللا مساب تأدب

 هيسفنب هلإلل ءانث اهنمف
 همالس مث هللا ةالص اهنمو

 هّمهأ ام ؤرما لح اذإ اهنمو
 ةمحرو انمأ مهللا لأسنف

 الًجعم اكيشو هوجرأ هللا نم

 يتوق فعض امحار اميحر اي نكو

 اهنم يل نك سوتق اي بر ايو
 املسم انامأ يل به نمؤم ايو

 لزأ ملف ينع لذلا زيزع اي لز
 ربكتم ءايربكلا يذ عضو رغصأو

 ءربم تب دق سافنألا ئراب ايو

 ةبوتو اوفع رافغ اي كئلاس
 ةمكحو املع باو اي يل بهو
 ىدهلابو حتفاف حاتف اي ريخلابو

 دناعم لك حور ضبقا ضباق ايو

 اززعم زعم اي يردق ًزعف

 ضراعم لك ردق ضفخا ضفاخ ايو
 اذإ نكف غيمس اي يناعد تعمس

 دتعم ةمالظ وكشأ مكح ىلإ

 الزنت اميف صحت مل مقن ىلع
 الت نم هيصحي سيل ذإ هسفن ىلع
 المكم دوجولا رس ىفطصملا ىلع

 الخ اذإ هلإلا ءامسأ ةوالت

 الضفتم امناد اليمج اوفعو

 الجؤم قبت ال نمحر اي نمألابف

 الّمؤم اريصن يل نك اكلام ايو

 الدبم مالس اي ملس رشلا نم
 البسم نميهم اي اميمع رتسو

 المجم َيفكم رابج اي كزعب

 الزعم قلخلا نع يل لعجا قلاخ ايو

 الوز روصم اي ينم مقسلا ،كب

 اليحت نم ذخ راهق اي رهقلابو

 الهسم يل نك قازر اي قزرللو

 الضفم ميلع اي يل نك ملعلابو
 الُسجت ينذز ءامعنلا طساب ايو
 اللذم نيملاظلل نكو لذم

 ىلق نم مغر ىلع ينعفرا عفار ايو

 البقتم امحار يلاحب اريصب
الدنجو املظ ىدرأا مك لدعلا وه



 يتيكشل محار يلاحب فيطل

 رئسم ْميلحلاو وفهأ تلز امو
 يترثعو يبونذ رفغاو لقأ روفغ

 لزأ ملف يلع اي يماقم لعأو
 اهظفح كدي ال يحورل ظيفح
 ينمخاف بيسح اي يبسح كمامذ

 يتيطع لزجأ يهلإ اياطعلا ميرك
 البقتم .هرمأ ابيجم توعد

 ينفاعف يهلإ اي ميكح تنأو
 يذل يركذ خرش ذّجمف ذيجم

 مهنم ناك امب يموق ىلع ديهش
 مهيلع نيكو اي يليكو تنأو

 ينلوتو يتوق نمف نيتم
 الّتضفتم لزي مل اديمح تدمح

 اطعلا ئدبم اي كنم دوجب نادي

 ةسيفن ةايح يل عّنسوف ييحمو

 لزأ ملف يبلق توم بهذأ يح ايو

 ةيغب لك انل دجوأ ذجاو ايو
 جرفم كاوس يل ام ذحاو ايو

 هديكب يودع كلهأ رذاق ايو

 العلا يف ردقم اي يركذ لاز الو

 لوأ تنأ لوأ اي لق قبسلا ىلإ

 اللخ تقياضت نإ يفعضب ريبخ

 الهمأ تغز نإ وفعلا ميظع يبرو
 الفغملا يبلق ركشلا يلاوف روكش
 الَجبم ريبك اي يردق كربكب

 السرم بر اي توقلل نكف تيقم

 اللجم يردقل نك نيلج تنأو

 الك اذإ يفكب ءادعألا ىلع تيقر

 الزجم دوجلا عساو اياطعلا َريثك
 الزنم بلقلا يف دولل نكف ذودو

 الورهم يرصن شيج ثعبا ثعاب ايو

 الَجعو مهنم راثلاب ذخ قح ايف

 الكوم يوقلا ناك اذإ يبسحف

 الولاب كنم يل ىلوأ يلو اي نمف
 الذخمو اديبُم ىداع نمل يصحُمو

 الخ وأ تاف ام لك يعم تنأو

 الكنم يمصخ توم لّجعف تيمم

 الصوم تضذ ام موق اي كركذب

 الوعم َيل نكو يل دجما جام ايو

 ىلجنا كمه لقو جرف ذَمَص ايو
 الوقملا بوذكلا در ردتقمو

 الفسأ رخؤم اي يودع ركذو
اللهم تومأ يل متخا رخآ ايو



 رهاظ كنإ قحلا يهلإ رهظأو
 ذإ مانألا ةالو حلصأ يلو ايو

 ينفكاو كرب ينرمغا رب ايو
 الّضفت وفع اي ينع فعاو دجو

 ادعلا نم يل مقتنا يبر مقتنمو
 اعفشتسمو فوؤر اي افوؤر يل نكو

 ةلالج لالجلا اذ يلع غرفأو
 يتين طسقلا ىلع تنث طسقم ايو
 ىفغلاب ينع رقفلا راوف ينغ

 ينمحأو ءوسلا نع ينعنما عنام ايو
 يندهأو كملعب ‘ينعفنا عفان ايو

 عنادبب يندها يداه اي قحلا ىلإ

 نكو ايقاب اي بلقلا يف ىدهلا قبأو

 يمنازع ديشر اي تبث دشرلا ىلع
 يديس كتوعد ىنسحلا كنامسأب

 اهلضفب كيلإ يبر الهتبمو

 ينفكاو كنم ىضرلاب يهلإ لباقف

 ئلع رصناو فكاو محراو دجو
 هريثك هلإلا ءامسأف ثعبو

 ةوالت رركو اذ اي لئاق اهل

 ايناعد ابيجتسم يهلإ اي نكو
 ةيشعو ةركب يهلإ لصو

 الطبم ناك نمل لكن نطاب ايو

 العلا يف لدعلاب لاعتم اي نوريصي

 الّبقتو بئ باوت ايو لاوز

 ادعلا نم يل مقتنا يبر مقتنمو
 الضفت وفع اي ينع فعاو دجو

 القغَم كلملا كلام اي يل تلز الو

 الطهم لازام ماركإلاب كئوجف
 الملا رناس ىضر يل عمجا عماج ايو
 الهنم ةعانقلا يل ابذعاف ينغمو
 الكتم نيدساحلل نك راض ايو

 العشم بلقلا يف رونلل نك رون ايو

 الصوتلا عيدب اي ينيندي ملعلا نم

 الصوم يل ثارو اي يبنلا ملعل
 المجتلا روبص اي يل به ربصلا ىلع

 السوتم يقلاخ اي اهب تنجو

 الّمؤم دارملا نلك اهب وجرأو

 اللقمو رثكم ينامز فورص

 اللخت ءيش لك حلصأو هدهاو بتو

 الًّمأت دق نمل ىنسحلا اهمظعأو

 الهسم الهس راص عيش لك ىرت

 الضفت كنم َءامعنلا انل لزجأو

الجلجو ةعر نج ام ىفطصملا ىلع



 الضفم مانألا ريخ ىبتجملا ىلع ةيشعو ةركب يهلإ ملسو كرابو

 السرمو ايبن يزجت ام لضفأب هزجأو ةليسولا بر اي هطعأو
 الوأو امتخ هللا دمحف دعبو مهلك بحصلاو لآلاو ايبنذألا اذك

 الضفتو ةنم وفعيو انيلع اننيد تبثي نأ يبر لأسأو

 هيف سيل باتكلا اذه ى أر امل يبحاص َيلَع بتع : ءاربغلا وذ لاق

 : يوحنلا دمحأ نب ليلخلا لوق ىلإ عمست ملأ : لاقو ، بارعالل وحن

 برعم كمالك نم رخسي لظيف ةنتاّخل نكت الف تقطن اذاف

 : دمحم نب حلاص نب دمحم هريغ لاقو

 برطضي نآرقلا الت نإ هلاسل ةفرعم وحنلا يف هل ام يذلا نإ

 ُبكسني هيف اقوش كغمد ناكل فرش نم وحنلا يف ام ملعت تنك ول

 بدألا اذك انورقم وحنلاب رخفلاف ادهتجمو رورغم اي وحنلا بلطاف مق

 بهذ الو رد هباشي الف هب ذافتسي ملع لك هملع نم

 : ناهبن يبأ نب رصان حيشلل وحنلا يف هديصق

 ةرخؤملا ةديصقلا بلطا لاق . هب لدتسأ ىتح هب ينربخأ : هل تلق

 ناهبن يبأ نب رصان هيقفلا ملاعلا كبهذمل كمامإو كخيش اهفلأ يتلا

 : ىرت امك ةديصقلا هذهو .يصورخلا

 بخصلاو هلآو يبنل اىلع يبر ىلصو هلل دمحلا

 يوحأ اهيف يناجرجلا رصتخم وحنلا يف ةزوجرأ يلناس اي

 مسقني فرح من 5 لعفو م مس ١ ملكل او ديفيام مالكلا نا

٢١٠ 



 ادنلابو نمو نيونتو لاب

 نيبي هقاقتشا يف لعفلاو
 ةمالع هل تسيل ام لكو

 عفراو حتفب بصنا رسكب ررجاو

 عراضملاو رمأو ضام لعفلاو
 ارخآ هنم يضاملا ةيحو حتفاو

 اوغارو مهلك اوراس موقلاو
 اغارأو موقلا عارو اضيأ

 نزرس دقانلاسنلا تلاقو
 فذحت لالتعالا فورح يأو

 اولوق دانو نيكستب لفك
 عراضملاو ءامسالل كاهو

 تمظن دق يتاجرجلل ةخسن
 ة مسق يظفللاو ءاي يونعملاف

 افلأ نونو هلوأ عراضم

 هلعاف يمست اعراضم حتفاو

 عو مسالا عقومب هعوقو

 الخ اذإ مزاجو ؛بصان نم

 امو الو يذ ولتو

 عفريف ادتبم هيف َءاج هنإو

 ناب اذك ىنعم مالب بصناو
 يقنلا باوج يف عافب بصناو

٣١١ 

 ىدهلاك اهنم ءامسألا نيبت

 ةمالعلا يه فرح ‘لبو لهك
 عو نيكستب مزجاو ةمضب

 عيابن يخأ مق ديز ءاجك
 اركاش راس َءاج ذيز لوقت

 اوغارف مهُيغب مهدشر نع

 اغارفامهنم ادبع نانثا

 نرُهغد مكرضيام تلقف

 اوفرعاف موق ديرفلل رمالا يف

 لوسرلا هب ىضري ام عسيل يل
 عزانت ىلع تتأ الماوع

 تدز هيفو لماع ةنام

 مسر دق سايق وأ يعامس الس

 فلتخي سيل ثينأت ءاتو ايو
 ةلناوا ايضام يعابرلا ريغ

 يعمتسم اي يونعم لماع
 لمجم الوق هفقفرا هرخآ

 اوور اذك بجوم باوج افلأو

 اوعمساف اضيأ طرشلا باوج يفو

 نلو اذإو وأو اليك يكو ىتح

يهنلاو اعم رمألاو ضرعلاو



 الوا فيكو ىنأ ىتم لهو
 ام دشف يذبلا يغبت ال لوقت
 عم ىنعمب نكت نإ ءافلاك واولاو

 يصعمتسم زفت كالوم صعت ال

 اومهفاف نيلعفت نالعفيو

 ايهان العف تلق نإ الب مزجاو

 ءارم البامنإ نأب مزجاو
 ام نيأو مهئيا ىتأو امو

 ىتمو مل اذإو ءامهمو اذإ
 ىتأ لأ مزجو نيكست ةعب نإ

 اولعفاك نيلعفت نالعفتو

 أدتبملا يف لماع ءادتبالاو

 ةركن وأ ةراشإ وأ مالعأ

 بصانهارع نإ مسإ لكو

 اربخلاو ادتبملا ينب عفراف

 امأ فيك نيأو امكيأ

 ملعي سلاج ديز نيأ

 الوامو داك الولو ىسع

 عفري حاص تاهيه عم مسالاو
 لجولا يف دلاخ روبصلا معن
 اذبح ءاس سنب معن عاونأ

 عفري ناك ءامسأ نإ رابخأ

٣١٢ 

 ال فاننتسا ىلع نإو ببسب

 امنغتف ىوهلا يصعت اذ كتيل

 عمطلا رهظتو لخلا مركت ال
 عمسا بذعت كالوم صعت ال

 اوملعت يك اهبصن نون فذحي

 ايهال بحاصأ مل رمأ مالو

 ءازجلاو طرشلا يف نمب اذك

 امثيحكاهلاثمأ اهلثمو

 ىتفلا اذه مقي اموي مقث ىتم
 ىتفلا نم لفف يخأ اي هزرسكاف

 اولهجت مل اهُمزج نون فذحب
 ىدتهالاذن ةمكح يونعمو

 هرمضمو ةفص وأ ةفرعم

 بجاو هيف غفرلاف ضفاخو
 ارخآ وأ عناق ذيز :لوقت

 اما رسكاهرسكتالو دعب

 اومهفاف حصت بصنلاو عفرلاب

 المجم هذخ كشوأ وأ برك

 اوعمسا اهيأ ناتش وأ ناعرس

 لمعلا يف اهعاونأ اهلنمو

 ىذألا اذ رمع دبع مالغلا سنب

عبتتاهلشثم تاوخألاو



 مك مسا حيحصلا مسالا ضفخيو

 هللاب ءابو واو فورح

 ءايلا مث ماللا مث فاكلاو

 ىلإ ىتح يف ذنمو ذمو نمو
 ممضاو دعب رج اذه دعب نم

 عم مث يأ ريغ ةفاضإلابو
 ىدهلا اذ سيلو الخ امب بصناو

 بجوم نم نكت نإ الإب بصناو

 ايأ مثو ءايو يأو أب دان
 ىدانم اركنم اهب بصنا

 عم ىنعمب نكت نإ واوب بصناو

 اركنم ىتأ امسا الب بصناو

 امينل ادلاخ تننظ امو

 تلخ تيأرو تلعج اذك

 اكيلإاذك اديز اهارغالاو

 لهيح هلب مث اديز اديور

 بصنت زيمت نإ تارشعلاب

 اه دازت ليقو ركذملا اذ

 ابطر ناونم يدنعو اضيا

 ىتأ نإو امهفتسم مكب بصناو

 ىدهلااخأانه ادبع مك لوقت

 امهفتسم نكت نإ ناك مكك

٣١٢ 

 مسقلا ةفاضإلاو رج فرح وأ
 هللات يف ءاتلاو يأ هللاو

 ءامسألا ضفخت ينب اهب

 الخ بر ادع اشاح ىلع نعو

 مهفاف ليق كاذك هيلع يف

 عبتملا ديز راد لثم دنعو

 ادعام كاذكاهب اينثتتسم

 بدألااذاذك اهب اينثتسم

 اداج دق هلثم فاضملا يفو

 عبتملا ديريو ترس وحن

 ارركت اذإ بصتاو الب عفراو

 تدجو اهلثم اضيا تمعز
 اكيلع وأ نيديزلا كنودو

 لمعلا يف كاذك اديز اهيحف

 بجوي دازت اه داحآلا يفو

 ىهنلا اذ اي ثنؤملل رشعلا يف

 ابنع آضيأ هدنع نم ةنام

 ىتفلا اذاي هلثمف بجعت

 ىدرلاب نيرفاكلا قحأ امو
امسر دقاذنكاهلثمواهب



 لعلو نأب ءامسالا بصنتو

 ميظع انبر هلإلا نإ

 لجو زع مكهلإامنإو

 تتأ نإ اموي رابخألا بصنتو

 احبصأ ىسمأ تاب ناك رابخأ

 لزي مل كاذك ماد ام كفنا ام

 اموال سيلكو مهفا ئتف ام
 اكلامو آامناق ديز لاب ام

 اذبح ءاس سنب معن رابخأو

 بصنت حاص رابخألاو لاحلاو

 بسوح نامزلا ءازجأ ءامسأ
 اسوبع دلاخ ءاج لاحلاف

 بصنت حاص تسلا تاهجلا امسا

 ىضقنا ةفاضإلاو يعامسلا مق

 العافلاو يع لوعفملاو لعفلاف

 عفري مسيملنإهلعاف
 العاف عفراو هبصنا هيف لوعفم

 ارركت نإ ريذحتلا بصنيو
 امزتلم اردصملا ينب بصناو

 اردصملا حاص وهو ابرض تبصن

 ىدرلا لهأ مهل ابتو اقحس

 برضلا دشأ برضا يلع لقو

٣١٤ 

 لعو نكل نإ تيل نأك

 ميرك دحاو يلعلا نإ
 رضفو ةنم هلإلل نإو
 تاأتفاامف ربخم لعف باوج

 احربام اذ لظ سيلو ىحضأ

 لدج الب املاع ديز راصك

 امرتجم دمحم ام لوقت

 اكلابواهلتم ناشامو

 ىذقلا نم رهاط يلع معن

 بجوي فورظلا يف اضيأ بصنلاو

 بصنت فورظلا نكامألا امساو

 ىسوم فلخ تبسلا موي فرلاو

 بتكي حطس قوف ديزك يفب
 ىضرلا اذ يسايقلا كنود لاحلاو

 التاقلا تيأر لوتقم وحنو

 عزنت رمع سافنأ هلاثم

 الضافلا ىلع مركأ ىسومك هيف
 ارذح نك يخأ هللا هللا

 املؤم ابرض حاص ديزي برضاك

 ارمضم لعف هيف اعوط كلو

 ادنلا مور هتنج ديزك بصناو

بصنلاب وهو ردصم دشا



 لاعفألا ةهبشملا ةفصلاو

 انونسحو اهجو نسحف

 نونم وه حاص مسا لكو
 ةعبس فانصالا عم هذهف

 بأ مح نف وأ هوق وأ وذو
 اطع وذ كيبأ نم كوخأ اذو

 فلألاب كونهو كومح اذك

 ركذملل فاكلا باطخ حتفاو

 همهف نم هملع انيأر لقو
 تاملسم كل تلاق وحنو

 ثنؤم ملاس عمج ءاتف

 نيديزلا نم عقر اذ ناديز
 انودتقم زاف نيدتهملاب

 روسكم هتينث ام نونو
 ةفاضإلا يف نانونلا فذحتو

 ىسومو نع نسم نحت ثيحو

 لدبلاو برعأ نايبلاو فطعلاو
 ورمع نب دلاخ يلع وبأ

 مناغ مث ديز وأ دلاخو

 لبو مأو واو ال نكل فظطعلل

 الصفنم نكي نإ مثب بتر
 الخد مالك يف ريمض نإو

٥ ٣١ 

 لاح لكب اعمجو ىنثم

 انونسحي لثم تانسحو

 نونيالناق تجردنا اذإ

 ةعستو دقو خيشلا ةخسن نم

 بتكي هيبأ نع هوخأ اذف
 اطخلا نع اتماص هنص كافو

 فلتخي ال ايب ضفخاو امهبصا

 رهتشملا ثنؤملا عم رسكاو

 هملح نع اهدهز اذ هسفنو

 تايآ ىلعلا تاومسلا نإ

 ثرتكت الو بصني امب رسكت

 نيديلا بصناو هيعف ضفخ

 انيقتم لكلا ىسمأو ىحضأ

 روهشم هحتف عمج نونو

 ةفايضلا يرضاح ترظن وحن

 ىسيع يصاق اي نلعفي

 لوألا برعأ ديكأتلاو فصولاو

 رمألا يف بيهم بذهم

 ملاسو رماع لب انباحصأ

 لهو امإاهدعب اضيأ واولاو

 ا١)صتم نأو فوطعمل افلاو

الح دق ريمضلا ىلع هبارعإ



 عفراو بصنا يلعلا هلل دمحلاك

 فرصنت ال يتلا ءامسألا حتفتو

 ةفص نمو ثنؤم وأ عمج نم

 لعفلاك وأ بيكرت ةمجعو

 سايق ىلع ريناند وحن

 ءانسح ىرت ءارحسو ىصع

 ارميحأ وأ ضيبأ وأ لجأ

 لجرو ارصم ةرهز وأ ناركس

 ابركي دعم ليعامسإ نامثع

 ريغصتلاو عمجلاو بسنو

 بسنلاو حاص ريغصتلاو عمجلاو

 اببذلاك ءامسالا رغصو

 باوبأ هعمج بيوب اضيأ

 ليوعف ليعف وأ ليعف
 ابجو امكح مضي هلوأ

 ةريون وأ سيلف وأ يتف

 ادم دق عبار هنم يسامخ

 حابصم اذك نيحيرس لقو
 ديزملا نم لصألا رغصو
 اوفرعاف ديزملاو ليقثلا مث

٢١١٦ 

 ريمضلا وأ ينع أ اردقم

 فلتخت يهو مسالا رجي امب

 ةفرعملا مث نالعف وأ لودعم

 لخ افاضم فرصاو نكامأ

 يسادسلاو يسامخلا مهارد

 ءايبنأ مت ءادهشو

 ريضخأ وأ عابر وأ ثالث

 لخد اذإ لاب اهفرص ارحس وأ
 ابلغت مت ديزي وأ دمحأ

 ريسع هطبض يبصلا ىلع

 برع نم ديرفلا لثم اهبرعي
 ايتللاو نايسينأ اذك

 باينأ هعمج بيين يقو

 لعيعفاذك ليعيعف مث

 ابر وأ لق مسالا ثالثلا نع

 ةريوجةيديةهيوش

 رفيعج دويسأ رهيوج

 يسادس يف نارفيعز لقو

 ادك دق ىتف آرينيند وحن

 حاتفم اذك حيبيصم لقف

 ديرجتالب ناريكس وحن

فذحي ليقثلا اهينومتلاس



 جريفس لجرفس يف لوقت

 حرتجم قيليطم قلطنم
 عمجلا تاكرحلا ضعب ريغت

 اوركذدق ةرثك وأ ةلقل

 ردج وأ فقس وأ انباوبأ

 لعفأوةلقلةلعف

 بلكأ وأ ةيبص وأ ةليف

 يفي اعمج يذ ضعب نع ةرثكب
 درطي مل اذإ يثالثلا عو

 ةلعف مث لوعف ةرثكل

 دونج وأ سورض وأ سولف

 نارهظ همال حيحص لعف

 ةدرق لق همال حيحص لعف

 نافغر وأ ةدمعأ وأ نايح

 عرذأ انيع حص بلك لعفو

 ةلدقأ وأ ةدمعأ وأ ةفغرأ لق

 لعفو سداسف لعفو

 رمح وأ دمع وأ بضق لق

 رغص وأ ربك وأ فرغ وأ
 لناعف رشاع يلاعف مث
 لنامش وأ يدارب لق يسارك

 جريون اذك جحيريفس لقو

 جريحد جرحدم جرختسم

 عضو هيف سكولاو ابرلابو
 اورصحت ال اهدعب ام اهنازوأ

 رثكأ فويس رشع انقايسأ

 ليخأ ليخ لاعفأ ةلعفأ
 بونثأ من باوثأ ةلخسأ

 يفصلا وحن هسكعو لجرأك

 دري لاعفأب لق هيف لعفأ
 ةلعفأو اعم لعفأ نالعف
 دوسأوأ دوبك وأ بوعك

 ناعيق وأ نادرص وأ ناركذ
 ةدرع وأ ةحدر وأ ةطرق وأ

 ناوخإ وأ نالزغ ءاج ليلق

 اوعقف ثينأتو نزو يف عارذ
 ةلعفأكةمرأ ةنبا

 لعف وأ لف وأ عباسف

 ررس وأ للذ لق فعاضم

 ررش وأ ججح وأ ارسك وأ
 للاعفاذك ليلاعفمن
 لناسر فناحص رئامض

 رويط انل ريفاصع لقف روفصع وأ زيله د وأ رانيد

٣١٧



 رفاعج جانز نثارب

 حتافم لقو حيتافم لقو

 لعاوف وأ لاعف اهدعبو

 لابج لق مال حيحص لعف

 بالك وأ باقر وأر مث
 مارك وأ ضارمأ وأ حاير

 عصاوق رهاوج عباوط

 سراف حاص ذشو لهاوص

 ىراحص اهعمج مسا ءارحص

 لعفو لعفأو العفو

 الخب ليعف نم مال حيحص
 هوق ءادشأ وأ ءايبنأو
 ىلتق ىحرجو ىضرم وأ ماوق
 لعافأ ةلعف وأ ةلعف لق
 ةلعف مال حيحص لعافو

 لضافأ لق ةاضق ةلعف

 اوفرعاق هنم ليقثلا اهدعب ام

 جرافس لجرفس يف لوقت

 ددألا لق عدتسم يف عادم

 اوفرعاف لد هيلع يذلا ىقبي

 ادترس ددالع ددرس

 اهتعمج اهن ازوأ هذهف

٣١٨ 

 حباصم لقو حيباصم اذك

 لضافلا اهاعو دق يلاعف من
 لامج اذك فعاضم ريغ

 بانذ وأ فايض وأ عاصق

 مادن وأ لاوط وأ شاطع

 عماوص صناوج مظطاوف

 سراوف قباوس قباسو

 ىراذع اهعمج فصو ءارذع
 لقعي هنمل العف وأ لاعف

 القع كاذك فعاضم ريغ

 موص ءاتبو مال حيحص
 ىنف اهيف عمجلا ىنمزو ىكله
 لناسر وأ تايب لعفو

 ةلمك لوقت فعاضم ريغ

 لقاعلا اهيعيو رضخو رمح

 فذحي ديزملا اهينومتلأس

 جراون اذك جيريفس لقو

 , ددنلي ددنلا
 ف

 ددال

 فذحت هنم ءايلا نوبزيحو

 ادنلع دنالع دنارس

 اهنيتأ اهل ليعافملابو



 ناملغ اهضعب ضعبب سقو

 سايقاهل سيل اهضعبو
 فرغ يف ىتف اي تافرغ لق

 بطر مث دسأ ردسو حلط

 بسنلا يف ينب دز ءاي مسالا يف
 لعف نزول صيصخت ريغ نم
 يولآاضيأ يوال يءال

 يءاط يووظط يويحو

 يودي يديو يوخأو
 تنب حاص يتنبا يتخأ

 يفص ةيشل يوشو

 يلبأ مث فصو لصألاو

 يوارمح لقو ءاتو يكم

 اوريخ ءاسكو ايلع وحنو

 اوقرعافق يفنح ينهجو

 ةليلق وأ رويط وأ ليقع

 اوبسن دق رخاب بكرم

 يديز لق نوديز وأ ناديز

 عمسافاي نع لاعف لعفو

 رمايهوأ للقب معطك

 رصتخم يمظن لوطي هحرشو

 اررحم هتركذ ام ريغو
 فانكذألا عساو رحب وحنلاو

٣٧٩ 

 ناردج لق رادج يف مالغ
 سان اهاعو دق يعامسلا يه

 فرعاف حاص تاريخلاك ءاتلاب

 بنعو نيت مثابمأو زول
 بجو امتح اهلبق ام رسكو
 لضفلا اذ اي ءايلا لبق رسك يف

 يوجو يعف يمك يمك
 يءار مث يبيط لقو ذش
 يوبأ ناوبأ اضيأ نادي
 تخأ يونب يوخأو
 يدع ةدع وأ ةفص يف

 يلع يسرك يرمتو
 يوارفص اذك ثينأت فلأ

 رهشأ يزمح اضيأ يبأ أرق

 اوفذح اهنم ءايلا يودعو

 ةليلج اذكو ليوط لقف

 اوبجوأ دق لواب اهضعيو
 يراصنأ راصنأ وأ يضرف

 ءانب لعاف عم اذك ينعأ
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 بذهتللهنع متلأس امع بتكملا ليهأ اذه مكباوج

 هدحو هيف بيع ال ي ذلا لج هدسيهبابيع ى ري نمو

 لهأ بحصلاو يبنلا ىلع ملس لص يهلإ اي يبر دمحأ

 ملف نزولاب ءاملعلا ءارعشلا لوحف نم ريثك ىلع تضرع دقو 0 تمت

 نيكستو نونم نيونت كرتب اهتءارق فرع نمل اهنم تيب نزو ىلع اوركني
 ؛ةرسكو ةمضو ةحتف عابشإو فلأ ةءارق طاقسإو نكاس كيرحتو كرحم

 اهلو كلام نبا ةيفلأ يف دوجوم كلذك وه امك كلذ ىلإ نزولا جاتحي ثيح
 ريغ نم افرح افرح اصن يناجرجلا ةخسن حرشلا يفو رصتخم حرش

 . قيفوتلا هللابو كلذ فرعاف بيترتلا الإ هل رييغت

 : ضورعلا لوصأو ةزوجرألا

 لصف يف ىرت امك هصن ةزوجرألا هذه رخآ حرش يف لاقو : نايب
 كلام نبا ةزوجرأ أرقي اريثك تدجو ينأ ملعا :زيجارألا نازيم يف رخآ

 نبا ةموظنم لثم ةزوجرذلا هذه أرقي نم كلذك امبرو اهنازيم نع اهفرحيو

 .رعشلا نازيمب مهتفرعم ةلق نم كلذ لكف فرصلا يف كلام

 نبا ةيفلأ يه يتلا زيجارذلا هذهل ليعافملا نم لمعتسملا امأ :نايب
 نلعافم نزو ىلع ةرات ةزوجرألا هذهو ،ةيطيرمعلاو بارعإلا ةحلمو كلام

 هسداسو هيناث نيكستب نتلعاف نزو ىلع ةراتو ‘هسماخو هثلاث نيكستب

 ءافلا وهو هعبارو نيسلا وهو هيناث نيكستب نطفتسم نزو ىلع ةراتو
 وهو ريغ ال هسماخ نيكستب نتلعف نزو ىلع ةراتو ،نونلا وهو هعباسو

 يف ءاج نإو هرخآ وأ عارصملا لوأ يف الإ يتأي ال نتلعف نكلو هرخآ
 ريصي ىتح هنلاث دم وأ نتلعاف ريصي ىتح هلوأ ةكرح دم نم دب الف طسولا

 . نلعافم
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 نم ءزجب نوكي دقف دم وأ نتلعاف عارصم لك رخآ امأو : نايب

 نوكي دقو هسماخو هثلاث نيكستب نلوعف نزو ىلع نوكت دقو ةعبرألا هذه

 يف الإ لوعفم الو نلوعف نوكي الو هثلاثو هيناث نيكستب لوعفم نزو ىلع
 .كلذ فرعاق لمعتسملا زجرلا ءازجألا هذه ودعي الو عارصملا رخآ

 لوق وحن رخآلا نم لوطأ نيعارصملا دحأ نوكي نأ زوجيو :نايب
 : يريرحلا

 ىنعم فرح مث لعفو مسا ىنبي هيلع ي ذلا هع ونو

 رخآلا نزوو افرح رشع ةعبس نلوعف نلعافم نلعافم لوألا نزوف

 .افرح رشع ةينامث نلوعف نلعفتسم لعفتسم

 وه كرحملاو نكاسلاو كرحملا الإ ربتعي ال نزولا ةفرعمو :نايب
 ل ه عو نو هلاثم فورعم نكاسلاو روسكملاو حوتفملاو مومضملا

 ثيح رظناف ،نلوعف ا ن ب ي ه نلعافم ي ل ع ي ذ ل نلعافم نلعافم

 نم نكاس ثيحو مظنلا نم كرحم فرح هيذاحي نازيملا كرحم دجت

 لثم ناسللا هب قطنت امب الإ دتعي الو انكاس تيبلا فورح نم هارت نازيملا
 لوذلا نيفرح دعب نم ددشملا فرحلاو هب دتعي ال فيرعتلا ةلآ نم فلألا

 هدجت املكو ‘كلذ فرعاف يذلا ةملك يف هانمسر امك كرحم يناثلاو نكاس

 اهددراف اهريغت نم وهف هانركذ ام فالخ ىلع ةزوجرذلا هذهل كتءارق يف

 . قيفوتلا هللابو هانركذ ام ىلإ

 ملاس نب دشار هدبع هللا ىلإ ريقفلا هبتكو ابوتكم هاندجو ام اذهو
 : هديب يوزنلا يبيصخلا

 هيقفلا ملاعلا ةقثلا خيشلا ةرضح ىلإ ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
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 لهأ حابصمو نامزلا ءايض ةمغلا فشاكو ةمألا ينابر هيزنلا يضرلا

 نإ هللا هملس يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ ديسلا نب رصان نامُغ

 دنع يرتشي نأ دارأ نميف انخيش لوقت ام :دعبو هوركم لك نم هللا ءاش
 ةالص تقو نكي ملو راهنلا يف دجاسملا نم ءيش يف ملعلا نوملعتي نيذلا

 يرتشي نأ دارأ نمل زوجيأ ايندلا روماب نوثدحتي ةراتو نوأرقي ةرات مهو

 يف لمعلا هيلع روجحمو كلذ هل زوجي ال مأ ؟ريقف لجر وهو ةفسلا لمعيو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اروجأم ىنعملا اذه يف زئاجلا هجو ينفرع ؟دجسملا

 نم لصي مل هلعلو اباوج ينلصي ملو اقباس اذه ريغ الاؤس تلسرأ دق انأو
 نب ملاس نب دمحم نب نافلخ ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا نم كلذو ةظفاحملا مدع

 نب يلع خألا اندل نمو مازلإ الب تنش نم ةفاك ىلع انل ملس نامعن

 . ةعامجلا ةفاكو ناميلس

 ةعامجلا ةالصل ءيهتلا لجأل دجاسملا يف سولجلا نإ : باوجلا

 هبشأ امو ىلاعت هللا ركذل وأ اهتءارق زئاجلا بتكلا ةءارق عامتساو اهيف

 هلل كلذ هب دقتعا نإ لئاضفلا نم كلذ يف ةعامجلا ةالص ةمزالم عم كلذ

 . ىلاعت

 ةفسلا لثم ةفيفخلا لامعألا اهيف هدوعق يف لمعي نأ هل زئاجو

 بايثلا ةطايخ لثمو كلذل لابحلا لتفو ‘هقس ام ةطايخو ،ليخنلا فعسل
 هذه هبشأ امو كمسلا كابشو طويخلاب رويطلا كابش لمع و طويخلا لتفو
 نإو ، فطللاب زوجي دجاسملا يف حابملا لالحلا مالكلاو 0 ةفيفخلا ءايشألا
 لثم ميرحت ال ةهارك يهن يهنلاو ،يهن هيف تأي مل امم ايندلا رومأ يف ناك
 مكدجاسم اوبنج " : لاق هنأ (ملسو هيلع هنلا ىلص) يبنلا نع يور ام
 لثمف 0" مكفويس لسو مكءعارشو مكعيبو مكتلاض دشنو مكنيناجمو مكنايبص
 هنع يهن هنأ هب ملع املك نأ هسفن يفو لهاج هلعف ول لهجلا ىلع اذه

 ،كاله ىلإ هب غلبي الف غلبي مل هنكلو هنع ىهتنال (ملسو هيلع هللا ىلص)
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 يبنلا يهنب ءازهتسا ىلع نكي ملو لعفو كلذ ىلإ جاتحا هنكلو ملع ولو

 ام ىلإ غلبي الف تبثي ال عيبلا ناك نإو ‘كلهي مل (ملسو هيلع هللا ىلص)
 ارهاظ قدصلاو قحلا ىلع تناك نإ كلذ يف ةينلا حالص عم هانركذ

 .انطابو

 يهن هيف تاي مل امف ‘دجسملاب نيشي الام رادقمب مالكلا امأو

 يف ناك ول نأ فالتخا الب زئاج وه امم ايندلا رومأ يف ناك ولو صوصخم
 ايندلا رومأ يف دجسملا يف يدلاو مالك رثكأ ناكو ساب الف دجاسملا ريغ

 ريصي ىتح هيف نم مالك نكي نإ هوركملا راثكإلا امأو سانلا رابخأ نم
 عفر كلذكو اهيف مهمالكلو ماوعلا تاماقم ةيقب لثم كلذ يف مهترثكل

 فدارت ةرثكو .ءارملا ليبس ىلع وأ دجسملاب قيلي ال دح ىلإ تاوصألا

 كش ال هكرت يذلا هوركملا زهف هب قيلي ال ام ىلإ راص املكو مهتاوصأ

 كلذ ماد امو تاجردلا طيطح ىلإ مهلضف تاجردب لزني امم هنأل ىلوأ

 هتوص عفري يدلاو ناكو .وه ساب الف دجسملاب نيشي ال وه ام رادقمب
 ملاع وهو كلذ ىلإ رطضا اذإ هنيعب رمأ يف هدالوأ نم دارأ نم يداني

 ةديدش ةعابتو أدج ةغلاب ةنازرو ةديدش ةبيه هلو راقولاو ةنيكسلا هيلعو
 .هركذن مل ام عيمج هانركذ امك سقو مهفاف هرد هللف

 هللاف ينلصت مل اهلعلو ةلأسم هذه لبق يلإ تلسرأ كنأ تركذو

 نب يلع لدعلا ةقثلا يلولا ملاعلا خيشلا ىلع انل ملسو مالسلا كيلعو ملعأ

 نافلخ نب دمحم هدلوو هللادبعو رصان ةمومعلا ىلعو يرزعلا ناميلس
 نب دعاج نب رصان مكل بحملا نم باحصألا نم مهريغ و راجنلاو يدنكلا
 . هدي طخ نم هتلقنو يصورخلا سيمخ

0       
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 : نوسمخلاو يداحلا ركذلا

 يف اه روهظل روبلا تامالعف ضيرملل منالع ةفص يف

 هنأ بئاغلا ةفرعم يف كلفلا يف هرخآو ناسنإلا ندب

 هتومل ببسلا بسلا امو فيكو ال مأ تيم

 : ضارمألا ضارعأ

 بتكلا يف تعلاطو ةفلتخم مهضارمأ سانلا تيأر : ءاربغلا وذ لاق

 ندبلا لاوحأ نم لاح ريغت اذإف ضارمألاب ةرذنملا لاوحألا يف تدجوو
 تصقن وأ تداز نا ماعطلا ةوهش لثم صرمب ترذنأ . هعبط نع حيحصلا

 وأ هتداع اهبرجت مل ةمعطألا ىلإ لام وأ هدعب وأ ةداعلا تقو لبق تكرحت وأ

 اذإ مالحألا كلذكو ندبلا نم زربي ناك ام ريغت وأ هذلتسي ال ناك ام ذلتسا

 .ترثك وأ تلق

 ردابيلف ةأجف توملاب رذنأ ديدش مئاد ناقفخ ناسنإلاب تدح اذإو

 .لاهسإلاو دصفلاب

 ترذنأ ةدمك هجولا يق ةرمح وأ قلحلا يف ةحوحب تثدح اذإو

 امم عنتميو نوقيراغلاو نوميثفألاب غرفتسيو دصفي نأ يغبنيف ماذجلاب
 .سدعلاك ءادوسلا ةرملا دلوي

 ‘ضرمب رذنأ هجالع رسعو لد ندبلا يف ضيبألا قهبلا رثك اذإو
 جليلهلا هقساو هدصقافق ثدحيس جارخب كلذ رذنأ ليمامدلا ترثك اذإو

 .ةراحلا ةيذغألاو محللا هعنماو

 ىأر اذإو ،نيعلا يف ءاملا لوزن ىلع لد لوهكلاب عادصلا ماد اذإو
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 هغامد قنيلف ،نيعلا يف ءاملا ثدح دقف هنيع مامأ ابابذ وأ اقب نأك ناسنإلا

 .ءادوسلا دلوي امم عنتميو جرايألا بحب هتدعمو

 نأل ةوقللا ثودح ىلع لد اريثك هجولا يف جالتخالا ضرع اذإو
 بصنا اذإف هجولا لضع يف ةنقتحم حيرو يمغلب لضف نم نوكي جالتخالا

 نهديو مغلبلا جرخي امل قنيلق ةوقللا ثدحأ نيفكلا لضع ىلإ لضفلا اذه

 .يكطصملا نهدب هجولا

 نع نوكي هنأل جنشتب رذنأ ندبلا عيمج يف جالتخالا ضرع اذإو
 .بصعلا يف ءالتما

 .جلافلاب رذنأ ريثك ناسنإلل ردخلا ضرع اذإو

 عرصلاب رذني هنإف راودلا هب رثك وأ ناسنإلل سوباكلا ضرع اذإو

 جرخي امب قنيلف ،ندبلا ىلع بلغي يمغلب ظيلغ طلخ نم نوكي امنإ هنأل

 .مغلبلا

 رذنأ ساوحلا ردكو سأرلا يف لقثو طرفم ءالتما ضرع اذإو

 بصنا رثك اذإف ةظيلغ الوضف غامدلا ءالتما نع نوكت امنإ اهنأل .ةتكسب

 وأ ةبرض نع هغامد عزعزت اذإو .ةتكسلا تناكف اهتدسق ةبوطرلا ىلإ

 . .ةتكس ناكملا ىلع هباصأ ةطقس

 هيلع دتما مث داؤفلا يف عجو وأ عادص هضرم لوأ هب أدب اذإو

 .هلقع بهذ ضرملا

 عادص ضرع مث هجولا خفتناو تظلغ و نيعلا قورع ترمحا اذإو

 .لاهسإلاو دصفلاب كرادتيلف ماسربلاب رذنأ كلذ نم
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 ءاقستسالاب رذنأ خفتنم لفسألا نفجلاو اجهتبم هجولا تيأر اذإو

 .اشنلاو قيقدلاب لمع ام اميسالو ةوالحلا نم هعنماو هفطل وأ ءاذغلا للقف

 رذنأ ببس ريغ نم سفن ثبخو مه ناسنإلاب ضرع اذإو

 ءادوسلا ةرملا نع ناثدحي سفنلا ثبخو مفلا نأل يوادوسلا ساوسولاب

 .نوميثفألاو نوقيرافلاب قنيلف

 ةنرلا تاذو وبرب ترذنأ اريثك ةلزنلا هل ضرعت ناسنإلا ناك اذإو

 افيحن كلذ بحاص ناك نإ اميس الو ،بصقلا يفو اهيف ثدحت حورق وأ

 .جرايألاو ربصلا بحب قنيلق اقيض هردصو

 هرمأ نإف اموي نيعبرأ يف قني ملو ةدملا بنجلا بحاص ثفن اذإو

 .لسلا ىلإ لوؤي

 .ناقريب رذنأ ضايبلا ىلإ زاربلا ناك اذإو

 ةناثملا يف حورقب ترذنأ لوبلا ةقرح ناسنإلاب تماد اذإو

 زوللاب نهدي ريعشلا ءامك ةبطرملا ةدربملا ةيذغألا لمعتسيلف بيضقلاو

 .هءام برشيو ركسلاب عرقلا خيبط هيف عقنيو ةلقبلا رزبو

 نأل يغبنيو ىلكلا يف دلوتي ىصحب رذنأ لمر لوبلاب بسر اذإو
 اميسال ءاذغلا راثكإ نم عنتميو ءاذغلا لبق ةلدتعملا ةضايرلا لمعتسي

 ىصحب رذنأ جنسادرملا هبشي ام لوبلا يف بسر اذإو .ةظيلغلا ةيذغألا

 لهسي امب غرفتسيو تاياررحلاو سيارهلا نم عنميف ةناثملا يف ثدحي

 .لوبلا رديو مغلبلا

 نأل طقست اهنأ ىلع لد اهيلع نطبلا قالطتسا لماحلاب ثدح اذإو
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 .تطقسأ يدثلا رمض اذإف قالطتسالا دنع صقنت نينجلا ىوق

 ضرع و ةفلتخم مهتعيبط تناكو ةداح ىمح نايبصلل ضرع اذإو
 نإق ءةرضخلاو ةدومكلاو ةرمحلا ىلإ ةلئاس مهناولأ تناك ءاكبو رهس مهل

 .هبيغب ملعا ىلاعتو هناحبس هللاو مهل ضرعي جنشت ىلع لدي كلذ

 : اهب لدتسي ام ىلعو روثبلا ةفص

 ةلادلا ليلعلا ىلع ةيدابلا تامالع نمو نورشعو عبرأ اهددعو

 مسوتملا لدتسي اذإ ةسارفلا ماسقأ نم يهو ةنيعم ةدم دعب هتوم ىلع

 .هيلع تلد ام ىلع اهتيؤرب

 هجو يف ناك اذإ :لاق هيلإ بوسنملا هباتك يف طارقب لوقي

 .ابلاغ هردص ىلع ىرسيلا هدي تناكو سسم هل دجوي ال مرو ضيرملا
 اميسالو ةمالعلا كلت روهظ نم ةليل نيرشعو ثالث دعب تومي هنأ ملعاف

 يف هعبصأ لخدملاو امهل كاحلاك هيرخنمب ثبعي هضرم لوأ يف ناك اذإ

 هحزن قرعلاو ةديدش ضارمأ ضيرملا يتبكر يف ناك اذإ :لاقو .امهادحأ
 اذإ :لاقو }‘هب كلذ ودب نم مايأ ةينامث دعب تومي هنإف كلذ عم آريثك هندبب

 ضيرملا نإف ،نوللا ريغ مونلا دلوي يذلا ةبقرلا يف يذلا قرعلا ناك

 موي نم لاق وأ اهروهظ نم اموي نيسمخو نينثا دعب تومي هيلع رهاظلا
 .اديدش اسطع سطعي نأ اضيأ كلذ ةمالعو ضرم

 بلكلا ندب ىلع يذلا بابذلا لثم ةرثب ناسللا ىلع ناك اذإ :لاقو

 هضرم يف ضيرملا اذه نوكيو هموي نم تومي هنإف ،عورخلا ةبحك وأ
 .اهيطعي ةراحلا ءايشألا يهتشي

 ةبحب ةهيبش ءادوس ةريغص ةرثب عباصالا ىلع ناك اذإ : لاقو
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 ناك اذإ اميسالو اهروهظ نم نيموي دعب تومي هنإف ،كلذك رضح وأ يشكلا
 .امهب سحلا ليلق نيديلا ليقت هضرم ةدم يف

 ةريغص ترهظ دق ةرثب ىرسيلا ديلا ماهبإ ىلع ناك اذإ :لاقو
 نم مايأ ةتس دعب تومي هنإف هعجوت ال نوللا ةدمك ةلقابلا ةبح ردقب ةيشاح

 .طارفإب اريثك افالتخا فلتخي هضرم لوأ يف نوكي نأ كلذ ةيآو ،ءاهروهظ

 ةريغص ةرثب ىنميلا لجرلا نم ىطسولا عبصألا يف رهظ اذإ :لاقو
 نينثا دعب تومي اهبحاسع نإق ،ريطرطلا وهو ةغاصلا الح نولك اهنول

 ءايشألل ةوهشلا ديدش نوكي نأ كلذ ةيآو اهروهظ نم اموي نيرشعو
 ةدمك عباصألا رافظأ ناك اذإ :لاقو .هرخآ ىلإ هضرم لصأ نم ةفيرحلا

 دعب تومي اهبحاص نإف ةبمر ةرثب ةهبجلا يف رهظو ةقرزلا ىلإ نوللا

 يف ناك اذإ :لاقو .اراهنو اليل شطعلا ديدش نوكي نأ كلذ ةيآو مايأ ةعبرأ

 سماخلا مويلا يف تومي هنإف ادمك هجولا ناكو ةديدش ةكح لجرلا ماهبإ
 .اراردم الوب لوبي هضرم ودب يف ناك اذإ اميس ال سمشلا بيغم دعب

 ءادوس نهادحإ تارثب ثالث ضيرملا نوفج ىلع رهظ اذإ :لاقو

 روهظ نم اموي رشع ةعبس دعب تومي هنإف ءارقش ةيناثلاو ةدمك ىرخألاو

 ودب نم قاصبلا ريثك نوكي نأ كلذ ةيآو هضرم هأدب نم :لاق وأ ،تارثبلا

 ةرثب ضيرملا نم نينيعلا نوفج ىدحإ ىلع ناك اذإ :لاقو .هضرم

 ىلإ اهروهظ ادبم تومي اهبحاص نإف نوللا ةدمك ةسجملا ةينلا ةنوزلحلاك
 .اقارغتسا قرغتسي هضرم أدبم نم مونلا ريثك نوكي نأ كلذ ةيآو نيموي

 ةرقشلا ىلإ هنول برضي ءام ضيرملا يرخنم نم لاس اذإ : لاقو

 اهروهظ نم مايأ ةثالث دعب تومي هنإف ؤهملؤت ال ةرثب ىنميلا هدي يف رظنو

 يف رهظ اذإ :لاقو .هذتلي الو ماعطلا يهتشي ال هضرم ودب يف ناك اذإ اميس
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 تومي ضيرملا نإف عباصأ ثالث اهلوط ةديدش ةرمح رسيألا ليلعلا ذخف

 ةيآو هضرم أدبم نم لاق وأ اهروهظ لوأ نم نيرشع و ةسمخ دعب كلذ

 ةكح ريثك هضرم ودب يف نوكيو ةوقب تاورضخلاو لوقبلا يهتشي نأ كلذ
 دسجلا

 ترهظ ءادوس ةرثب ليلعلا نم ىرسيلا نذألا فلخ ناك اذإ :لاقو ١

 لاق وأ هب اهروهظ نم اموي نيرشعو ةعبرأ دعب تومي اهبحاص نإف ةتغب

 الو ةميظع ةوهش درابلا ءاملا يهتشي ناك اذإ اميس الو هضرم أدبم نم

 .ةصمحلا لثم ةيشاح ةرثب ىرسيلا نذألا فلخ ناك اذإ لاقو .ىوري داكي

 يتلا ةعاسلا كلت لثم يف هضرم نم اموي نيرشع دعب تومي اهبحاص نإف

 .هراردم هضرم لوأ يف لوبلا ريثك نوكي نأ كلذ ةيآو ،هيلع اهيف ترهظ
 دجي سململا ةراح ءارمح ةرثب ليلعلا نم ىنميلا نذألا فلخ ناك اذإ :لاقو

 نم مايأ ةعبس دعب تومي اهبحاص نإف ‘ءالقابلا ردقب يهو رانلا عذلك اهنم
 :لاقو . اريثك نيق هضرم أدبم يف ايقتي نأ هتيآو ‘كلذ ةمالعو اهب هضرم
 اهبحاص نإق ةيرصملا ةلقابلا مظع يف ءارمح ةرثب ةيحللا تحت تاك اذإ

 امغلب ثفني نأ كلذ ةيآو اهب هضرم نم نيسمخلاو يناثلا مويلا يف تومي
 . كلذ هضرم يف اريثك

 دحلا ىلع دناز ةفشحلا يف عجو سانلا ضعبل ضرعي دقو :لاقو

 اهبحاص نإف اهلثم قفرملا يف رهظي وأ نوللا ةدمك ةرثب اهب رهظي مث
 رمخلا برش يهتشي نأ كلذ ةيآو ءاهروهظ نم سماخلا مويلا يف تومي
 الو نوللا ةدمك ةرثب نميألا بجاحلا ىلع ناك اذإ :لاقو .ةديدش ةوهش

 .سمشلا عولط لبق اهب ضرم نم مايأ ةعبسب تومي هنإف اهبحاص عجوت

 .هضرم لوأ يف بؤاثتلا ريثك نوكي نأ كلذ ةيآو
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 ردقب يهو نوللا ةدمك ةرثب رسيألا طبإلا يف ناك اذإ :لاقو

 ةيآو اهضرم نم اموي رشع ةسمخ يضمل تومي اهبحاص نإف ةلجرفسلا

 رثب فكلا ىلع ناك اذإ :لاقو .ريثك مون هضرم ودب يف هل ضرعي نأ كلذ

 نم اموي نيرشع و ةينامث يضم دعب تومي هنإف ،اهبحاص ملؤم دوسأ ريثك
 .جازملا ةدرابلا ةمعطألا هتوهش ةدش كلذ ةيآو ،كلذ هضرم

 دجيو ةتغب رهظت ءارقش ةرثب رسيألا غدصلا ىلع ناك اذإ :لاقو

 نم مايأ ةعبرأ دعب تومي اهبحاص نإف ةرمتسم ةديدش ةكح هينيع يف

 ةزوجلاب هيبش دوسأ ضرم سأرلا طسو يف ناك اذإ :لاقو .هب كلذ ثودح

 ثودح أدبم نم اموي نيعبرأ ىلإ تومي اهبحاص نإف ملؤم ريغ كلذ ردق

 يف ناك اذإ :لاقو .تابس هضرم أدبم يف هل ضرعي نأ هتيآو هب كلذ

 أدبم نم رهشأ ةينامث دعب تومي هبحاص نإف اةضيبلاك دوسأ مرو ردصلا

 :لاقو .لوبلا رسع و رصحلا هضرم أدبم يف هذخأي نأ كلذ ةيآو ‘ اهروهظ

 ةرثب ىرسيلا نيعلا نم لفسألا نفجلا يفو ةرثب ةبقرلا تحت ناك اذإ

 وأ ثكلذ روهظ نم ةليل ةرشع ىدحإل اهب ضيرملا كلذ تومي هنإف ءاضيب

 اياصو تمت .باوصلاب ملعأ هللاو ولحلا ىلإ ضيرملا ةوهش ةدش : لاق
 .ةمالع نورشعو ةسمخ يهو روثبلا يف طارقبأ

 : تيم مأ وه ىحأ بناغلا صخشلا ىف كلفلاب باسحلا

 هكرشأو يرزأ هب ددشأ هللا يف خأ يل ناك :ءاربغلا يذ بحاص لاق

 تلصو مث رحبلا عطقو ينع جرخو ماذجلا ةلعب هللا هالتباف سيرمأ يق
 بتك هدنع نم تلصو كلذ دعب مث ،لحاوسلا ضراب مئاق هنأ هنم بيتاكم

 مالعأ نم رابخأ تلصو كلذ دعبف ،نيمرحلا ردنب يهو ةدجب طوطخو

 .ةحيحصلا ةداهشلاب الإ رابخألا اولبقي مل ملعلا لهأ نأو ‘تيم هنأ ساانلا
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 هب لدتسأ ىتح كلفلا نم ءيشب ينربخت كلعل :ءاربغلا يذل تلقف

 .ال مأ تيم هنأ هربخ ةحص ىلع

 يف هب مكحي ىتح هتوم ةفرعمب كلفلا ملع كعفني ال هنأ ينباجأف

 تلأس اذإف كلفلا باوبأ نم عيش يف صوغلا تدرأ نإ امأو }ةعيرشلا ملع

 يف ناك نإف ،رمقلاو علاطلا بحاص ىلإ رظناف تيم مأ وه يح ناسنإ نع
 وأ امهطوبه يف نيقرتحم وأ تيم وهف توملا تيب يف وأ علاطلا نم عبارلا
 بلطاف كلذك امهدحأ تدجو نإف ‘تيم هنإف توملا تيب بحاص عضوم يف

 ةلباقملا نم علاطلا بر ىلإ امهرظن يفو سوحنلاو دوعسلا نم ةداهشلا
 . عيبرتلاو

 وأ اعجار هطوبه يف وأ اعجار عبارلا يف علاطلا بحاص نأ ملعا

 وأ ضرألا تحت ناك نإ كلذكو ‘تيم وهف قارتحالا يف لخدي وأ افرصنم
 بحاصو رمقلا يف ناك اذإ اضيأ كلذكو »ضرذلا تحت عجار بكوكب لصتي
 عم ناك وأ سوحنلا نم علاطلا بحاص ناك نإ كلذكو ،ءاسوحنم علاطلا

 هذه فالخ ىلع ناك نإ امإف ،اهتلباقمو سمشلا عيبرت يف وأ سحن
 توملا تيب ةجرد نع عجري ناك نإو ،ادوعسم هبحاصو وهو ةروصلا
 ىلع هب تلدتساو ىوقأ امهيأ رمقلاو علاطلا ىلإ رظنا مث ‘تمي مل هنإف
 .يفخ عجوو ةرارحلا نم تام هنإف %سسمشلا عاعشلا تحت ناك ناف .هتوم

 عضوم يف كلذ دنع هنأل ءوس ةتوم تام هنإف اهجرب رخآ يف ناك نإو

 نم ليلدلا نكي مل نإو ةسمخلا بكاوكلا هذه دحأ ناك اذإ اذهو .قرتحم

 .هتثلثم يف وأ لمحلا يف لحزو اسوحنم ناكو نيتلاحلا نيتاهب سمشلا
 لحز نم هتثلتم يف وأ روثلا يف ناك نإو ؤعفترم ناكم نم طوقس هنإف
 وأ ماسرب وأ يوادوس ضرم وأ هباصأ ءوس لبق نم تام هنإف هتنلتم امأو

 .ءامسلا طسو يف وهو اهتنلتم وأ ءازوجلا يف ناك ناف } ةسوبي وأ ةدورب

 دتو يف ناك نإو ،عفترم عضوم نم وه عقو وأ رادج هيلع عقو هنإف
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 .ةرجش وأ ةلخن وأ ناينب لثم عفترم يلع عضوم نم عقي هنإف سضزألا

 نأ الإ انوطبم وأ قرغ نم تام هنإف هتتلثم وأ ناطرسلا يف ناك نإو

 .جنلوقلاب تام هنأ ىلع لد ادعاص لحز ناك نإ هنإف ،ًادعاص لحز نوكي

 نم تام هنإف هتتلثم يف وأ لمحلا يف خيرملاو خيرملا هسحن ناك نإو

 عقو هنإف }هتنلتم يف وأ روثلا يف ناك نإو ،عابسلا هتلكأ وأ باودلا لجرأ
 يف وأ توحلا يف ناك نإو .هلتقف ءيش هيلع عقو وأ عفترم عضوم نم
 تام هنإف ،ءامسلا طسو يف خيرملا نوكي نأ الإ فيسلاب لتق هنإف هتثلثم

 هبكن وأ ءاملا نم تام هنإف هتثلتم يف وأ ناطرسلا يف ناك نإو ،ابولصم
 .ءاملا رود

 هتوم ببس ناك اعيمج نيسحنلا هيلع عمتجا اذإ ليلدلا نأ ملعاو

 اقرتحم تام خيرملاو سمشلا هيلع عمتجا نإف 0 حيقلاو مدلا عجو نم

 ضعب طقسو قيرحلا يف تام خيرملا عم رمقلا ناك نإو سسمشنئلاب

 هلباقم وأ خيرملا عيبرت يف وهو ايلتمم رمقلا ناك اذإو ‘ هئاضعأ
 نم ةعامج عم وأ برح يف تام هنإف بنذلا وأ سأرلا عم سمشلاو
 ناك علاطلا يف اناك اذإ توملا ىلع نالدي نيذلا نيسحنلا نأ ملعاو .سانلا

 يناثلا يف ناك نإو .هرثكأ لكأف هدسج يف هيلع جاه ضرم نم هتوم ببس
 ناك نإو { رارحألاو دنجلاو ناوخألاو لاملا نم هتوم ببس ناك علاطلا نم
 ءابرقألاو ةوخألاو مالكلاو نايذألا نم هتوم ببس ناق عساتلا وأ ثلاثلا يف

 نييضرذلا نم هتوم ببس ناك عبارلا يف ناك نإو ،مهماقم هدنع عقي نمو
 ملعأ هللاو جوربلا ةيقب يف ليق كلذكو ميدق ءيش نم وأ ءابآلا نم وأ

 . ملسو ىلص نمبو مكحأو ىردأ بيغلابو
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 : نوسمخلاو يناثلا ركذلا

 هباحصأل (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ةيصو يف

 همحر) دشرم نب رصان مامإل ا هيصو يفو . هتوم دنع

 ملعلا بيغرت يفو ، فيس نب ناطلس هتفيلخل (هللا
  

 :هتوم دنع هباحصأل (ملسو هيلع هللا ىلص) لوسرلا ةيصو

 نع يوري هللا يف يبحمو يخأ تعمس :ءاربغلا يذ بحاص لاق
 ذخ مث نيتعكر يلصتلف اهرمف كلهأ تيتأ اذإ :لاق هنأ دوعسم نب هللادبع

 ينم مهقزراو يف يلهأل كرابو يلهأ يف يل كراب مهللا لقو اهسأرب

 يف تقرف ام اننيب قرفو ريخ يف تعمج ام اننيب عمجاو مهنم ينقزراو

 اذإ " : لاق هنأ 0 (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نع يوريو . ريخ
 . ()؛} تحلفأ دقف ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا تيطعأ

 هللا رصت ءاج اذإ"" تلزن امل :لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نعو
 سانلا ىلإ جرخ نأ ثبل امف (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا ضرم "حتفلاو
 رقصم ‘هيلع سلجف ربنملا ىقرف ةباصعب هسأر دش دقو سيمخلا موي
 اوعمتجا نأ ةنيدملا يف يداني نأ هرمأف الالب اعد مت ،هانيع عمدت هجولا

 لالب ىدانف مكل ةيصو رخآ اهنإق (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ةيصول
 ىلع مهقاوساأو ةحوتفم مهتويب باوبأ اوكرتو مهريبكو مهريغص عمتجاف
 هللا لوسر ةيصو اوعمسيل نهرودخ نم يراذعلا تجرخ ىتح اهلاح
 هيلع هللاىلص) يبنلاو هلهأب دجسملا طاحأ ىتح (ملسو هيلع هللا ىلص)

 (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا ماق مث «مكءارو نمل اوعسو لوقي (ملسو

 )١( ةجام نبا : ٣٨٤٨/!٢ دمحأو ؛ : ٣/١٢٣١٣ .
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 هسفن ىلع و ءايبنألا ىلع ىلصو .0 هيلع ىنثأو هللا دمحف 0 عجرتسيو يكبي
 نب بلطملا دبع نب هللادبع نب دمحم انأ : لاق مث } (ملسو هيلع هللا ىلص)
 يسفن نأ اوملعا سانلا اهيأ ؛ يدعب يبن ال يذلا يمرحلا يبرعلا مشاه

 قارف ىلع ينزحاوف يبر ءاقل ىلإ تقتشاو ايندلا نم يقارف ناحو ،تيعن
 يتيصو اوعمسا سانلا اهيأ ،ملس ملس مهللا يدعب نم نوقلي اذام يتمأ

 اهيأ ‘ مكل يتيصو رخآ اهنإف بناغلا مكنم دهاشلا غلبيلو اهوظفحاو اهوعو
 امو مكيلع مرح امو مكل لحأ ام هباتك مكحم يف مكل هللا نيب دق سانلا

 اولمعاو ههباشتمب اونمآو ‘همارح اومرحو هلالح اولحاف نوقتت امو نوتأت

 .تغلب له مهللا لاقف ءامسلا ىلإ هسأر عفر مت ‘ هلاتمأب اوربتعاو همكحمب

 هللا نم ةديعبلا ةلضملا ةلاضلا ءاوهألا هذهو مكايإ 8 سانلا اهيأ

 اهنإف ةماقتسالاو ةعامجلاب مكيلعو رانلا نم ةبيرقلاو ةنجلا نم ةديعبلاو

 0 تغلب له مهللا لاق مث ،رانلا نم ةديعب ةنجلا نم ةبيرقو هللا نم ةبيرق
 مكناميأ تكلم اميف ةللا ةللا .مكتانامأو مكنيد يف ةللا ةللا سانلا اهيأ

 .نوقيطي الام مهوفلكت الو ،نوسبلت امم مهوسبلأو نولكات امم مهومعطأ
 هللاو ةمايقلا موي همصخ ينإف مهملظ نم الأ مكلاثمأ قلخو مدو محل مهنإف

 مكمرحيف نهوملظت الو نهروهم نهل اوفوأ ءاسنلا يف ةللا ةللا مهمكاح

 . تغلب له مهللا ةمايقلا موي مكتانسح

 مهنإف مهوبدأو مهوملع و "اران مكيلهأو مكسفنأ اوق ‘ سانلا اهيأ
 اوعاطأ اميف مكرومأ ةالو اوعيطأ سانلا اهيأ ‘ تغلب له الأ ةنامأو ناوعأ

 دقف مهعاطأ نم هنإف اعدجم يشبح ادبع ناك نإو مهوصعت الو هللا
 نمو يناصع دقف مهاصع نمو هللا عاطأ دقف ينعاطأ نمو ينعاطأ

 مهدوهع اوضقنت الو مهيلع اوجرخت ال الأ ىلاعت هللا ىصع دقف يناصع
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 ةلمح بحب مكيلعو يتيب لهأ بحب مكيلع سانلا اهيأ ‘ تغلب له مهللا
 مهيف اونعطت الو مهودسحت الو مهوضغبت ال مكناملع بحب مكيلع و نآرقلا
 دقف مهضغبأ نمو هللا بحأ دقف ينبحأ نمو ينبحأ دقف مهبحأ نم ال

 مكيلع سانلا اهيأ ‘تغلب له مهللا هللا ضغبأ دقف ينضغبأ نمو ينضغبأ

 له مهللا اهدوجسو اهعوكر مامتو اهئوضو غابسإو سمخلا تاولصلاب
 الأ هل ةالص الف (')ةاكزلا كرت نم الأ ،مكلاومأ ةاكز اودأ سانلا اهيأ ،تفغلب

 له مهللا هل داهج الو هل جح الو هل موص الو هل نيد الف هل ةالص ال نم

 مل نمو اليبس هيلإ عاطتسا نم ىلع جحلا ضرف هللا نإ سانلا اهيأ 0 تغلب

 نوكي نأ الإ ايسوجم وأ اينارصن وأ ايدوهي ءاش لاح يأ ىلع تميلف لعفي

 الو يتعافش يف هل بيصت ال الأ رئاج ناطلس نم عنم وأ سباح ضرم هب

 يف ةمايقلا موي مكعماج هللا نإ سانلا اهيأ ، تغلب له مهللا يضوح دري

 نونب الو لام هيف عفني ال موي يف ديدش لوه و ميظع ماقم يف دحاو ديعص
 مكتنسلأ اوظفحا سانلا اهيأ ‘ تغلب له مهللا ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ

 .مكودع اودهاجو مكنادبأ اوبعتأو مكبولق اوعضخأو .مكنيعأ اوكبو

 مكسفنأل اومدقو مكناوخإ اوحصناو مكناميإ اوصلخأ و مكدجاسم اورمعاو
 الو }مكتانسح بهذتف اودساحت الو مكلاومأ نم اوقدصتو مكجورف اوظفحاو

 . تغلب له مهللا 0 اوكلهتق اضعب مكضعب بتغي

 هيلإو مكباسح هيلع و راج نمل بلاطل هللا نإف اوملظت ال سانلا اهيأ
 احلاص لمع نم هنإ سانلا اهيأ اةيصعملاب مكنم ىضري ال هنإو مكبايإ

 هيف نوعجرت اموي اوقتاو ديبعلل مالظب كبر امو اهيلعف ءاسأ نمو هسفنلف

 مداق ينإ سانلا اهيأ نوملظي ال مهو تبسك ام سفن لك ىفوت مث هللا ىلإ

 )١( لصالاب تسيل .
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 مكيلع مالسلاو مكتنامأو مكنيد هللا عدوتسأف يسفن ىلإ تيعن دقو يبر ىلإ
 لزن مث هتاكربو هللا ةمحرو مالسلاو يتمأ عيمج ىلعو يباحصأ رشعم

 . (ملسو هيلع هنلا ىلص) اهدعب جرخ امف لزنملا لخدو

 : دشرم نبرصان مامإلا ةيصو
 مامإ هللا دبع نم ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب : مامإلا ةيصو هذهو

 نيب يواسملا بيبحلا دلولا ةرضح ىلإ كلام نب دشرم نب رصان نيملسملا

 يدلو اي :دعب امأ ‘كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا يلاو ديعبلاو بيرقلا
 هازج هضرقأ نمو ‘هاقو هاقتا نم هنإف ىلاعت هللا ىوقتب يسفنو كيصوأ

 ملعاو كبلق هنكسأو ‘كينيع بصن يدلو اي ىوقتلا لعجا ،هداز هركش نمو

 قفر ال نمل لآم الو ‘هل ةيشخ ال نمل رجأ الو ،هل ةين ال نمل لمع ال هنأ

 . هتعاطب كتينالع و كتريرس هلل حلصأ 3 هب

 قحلا لهأ لزنم قحلا كلزنأ قحلاب تكسمت نإ كنأ يدلو اي ملعاو

 نأ كايإو ،مئال ةمول هللا يف فخت الو قحلاب الإ سانلا نيب ىضقي ال موي

 اهلالح ،هل لآم ال نم لآمو .هل راد ال نم راد اهنإف يدلو اي ايندلا كنرغت

 مرصتو لاقتناو لاوزو بلقت راد ايندلاو ،باقع اهمارحو باسح
 اهيلإ نويعلاو ،ةهلاو اهيلع بولقلاف ،لاح ىلإ لاح نم لقنتو ‘لالحمضاو

 يضاملاب يقابلا الف .ةلتاق اهجاوزأل يهو .ةقشاع اهل سوفنلاو اةصخاش
 يف لكو ‘رجدزم لقاعلاب لهاجلا الو ارجزنم لوألاب رخآلا الو ،بتعم

 همه ام ،اجر ام اهنم اجرو ‘اجنف ايندلا علخ نمل ىبوطف ،قيرغ اهرحب

 كاكف يف هللا ىلإ عرضتي هيتبكر ىلع ثاج ،عوشخلاو فوخلا الإ ليللاب

 يف هتبغرو ‘باسحلا يف هتركف }هناأش ىلع لبقمف راهنلا امأو }هتبقر
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 فوخلا &نوجشم سانلا كحض اذإو ‘نوزحم سانلا حرف اذإ وهف ،باوثلا

 .مظعم يلوو ،مركم بوبحم نم ادغ هل ىبوطف ‘هراثد مهلاو ،هراعش

 الو سانلا يف هللا ىشخت نأ نهلوأ لاصخب يدلو اي كيصوأو
 ببحأو .لعفلا هقدص ام كلوق ريخ نوكي نأو ،هللا يف سانلا شخت

 رمأو مئال ةمول هللا يف فخت الو كلهأو كسقنل هبحت ام كتيعرل

 مزع نمل كلذ نإ كباصأ ام ىلع ربصاو ركنملا نع هناو فورعملاب

 لفاونب اهنع لغتشت الف ةجاح كيلإ نيملسملا نم دحأل ناك امهمو ،رومألا

 دقف ،كتيعرب قفرلاب كيلعو لضفأ نيملسملا جئاوح ءاضق نإف ،تادابعلا
 هب قفري ال هتيعرب قفري ال لاو لك " : (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا لاق
 ناك ابيرق عرشلا ةفلاخمب سانلا نم دحأ اضر بلطت الو 0 " ةمايقلا موي
 كنكمأو اهيف هللا كلزنأ يتلا ةلزنملا هذه ىلع ىلاعت هللا ركشاو . اديعب وأ

 .مولظملا نم ملاظلا فصنتو ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت نأ نم
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا عم لامعألا عيمجو ؤ}لامعألا لضفأ نم وهو
 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هدحو هلل دمحلاو رحب يف ةلفتك ركنملا

 . (ملسو هيلع هللا ىلص)
 رسلا نامتك عم ةيصعتسملا رومألاب رفظلا نأ يدلو اي ملعاو

 اميس ال سانلل كقلخو كردص عسوو ربصلا ةموادمو بلطلا ةمزالمو
 فاصنإلا يف كدنع كتيعر لعجاو ،كترامإ هيلع يرجت يذلاو نيدلا لهأل

 لك لزنأو لدعلاب لمعاو ‘لضفلاو ربصلا عنطصاو لهجلا بناجو 0ءاوس

 كلامع دقفتو كدنع بيرقلا هنإ لوقي مهنم لك كتيعر لعجاو شهتلزنم دحأ
 الوفغ نكت الو سانلا يف مهلاحو مهتريس فيك لمع ىلع هيلوت نمو

 اذإو هللا قتاف إميسجلا رطخلا يف تبكر دق كنإف كتيعر دهاعتو ،الوجع
 يف كاضر كلخدي الف تيضر اذإو ‘ قحلا نم كبضغ كجرخي الف تبضغ
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 نوفاخي نيذلا كرومأ عيمج يف رواشو كناوخإ ةرواشم نم رثكأو ،لطابلا
 . ىلاعت هللا

 بتك لوقي ناك راكب نب ريبزلا نع تدجو :ءاربغلا يذ بحاص لاق

 مدخاو هبلطاف ،كيبأ نم كتاريم نم كل ريخ ملعلا ينب اي :لوقي يبأ يلإ
 :دشنأو ،الام كل ناك ترقتفا نإو .الامج كل ناك تينغتسا نإ كنإف هلهأ

 ملعلاب كسفن تبأ ام لضفاو هيهأل نيز ملعلا نإف ملعت

 الف ،كبلق هب هللا رانأ املع تيتوأ كنإ :هيخأ ىلإ لجر بتكو :لاق

 مه اتآ امب ملعلا له أ ىعسي موي ةملظ يف نوكتف بونذلاب كملع رون ننفطت

 .نيرساخلا نم نوكتف هللا

 .رطم نم ضرأو رظن نم نيع : ةعبرأ نم عبشت ال ةعبرأ : لاقو

 . ربخ نم نذأو ،رثأ نم ملعو

 كلذكو ‘كلقع دهاشو نهذ روضحب مالكلا اذه هللا كديأ لمأتف

 سابللاب اهيلع ةعامجلاو سمخلا تاولصلا نم تاضرتفملا ىلع ةبظاوملا

 دودحلا ةلمج نم كيلع هللا ضرف ام ءادأو تيقاوملا يف كلذ ءادأو

 ول لاقي هنأل ةهبشو كش لك نم زجاحلا عرولاب كيلعف مازوللاو قوقحلاو

 :دشناو حلاص لمع و صلاخ نيدب الإ عفن ام لمج لمح لجرلا ملع ناك

 يردت أذا فيكف يردي نم لناسي ي ذلاب تنأ الو ردت مل تنأ اذإ

 يردتال كتأب يردتال كنأو لهاج كنأب ايندلا بجع نمو

 . ناعتسملا هللاف
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 : (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ىبنلا ةفص

 هللا ىلص) يبنلا ةفص نع 0 ناوخألا ضعب ينلأس : ءاربغلا وذ لاق

 ىلع لص مهللا } ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هتدجو ام اذهف } (ملسو هيلع
 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ يالوم لاق ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس
 اي :لوقي (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر تعمس ،ههجو هللا مرك بلاط
 ال تيب يف اهعضي مث هذه يتفص بتكي ةنمؤم الو نمؤم دبع نم ام يلع

 الو ءالب تيبلا كلذ بيصي الو رئاج ناطلس الو ناطيش تيبلا كلذ برقي
 الو مده الو مه الو مغ الو رحاس رحس الو دساح نيع الو ةلع الو ءابو

 حرفلاب نولازي الو ادبأ ةبيصم مهبيصت الو قرغ الو فوخ الو ضرع
 تيبلا كلذ يف (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ةفص تماد ام رورسلاو

 قتعأ وأ ةجح جح امنأكف اهعمس وأ اهأرق نمو هيف نكسي يذلا لزنملا وأ
 يفوع ضيرم ىلع اهأرق ولو ،ةرخآلاو ايندلا رش هنع هللا فرصو ةبقر

 . (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ةكربب
 ةريره يبأ نع لوحكم نع يراصنألا نيسحلا نب دمحم انربخأ

 يلع لاق : لاقف ‘ (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نع هنع هللا يضر

 نيملاعلا بر هللا لوسر ادمحم نأ ةريره ابأي ملعا : (ههجو هللا مرك)

 ، نيلسرملاو ،ءايبنألا عيمج ديسو ‘نيلجحملا رغلا دئاقو 0نييبنلا متاخو

 امك 0 نيعمجأ هقلخ ةفاك ىلإ هلسرأ ،نيبنذملا عيفش 0نينمؤملاب فوؤر

 مئاخحَو هللا لوسر نكلو » : نيبملا هباتك مكحُم يف (ىلاعتو كرابت) هللا لاق
 دمحلا ءاوللاو دومحملا ماقملاو ‘دوروملا ضوحلا بحاص 0 ")« نييبنلا

 لوسرو يمشاه مامإ ادوهشملاو دوعوملا مويلا موي ةعافشلاو .دودمملا

 ،يرازن هعرفو ،يمدآ هلصأ ،يماهت يحطبأ يندم يمرح يبنو 6‘يشرق
 )١() بازحألا ةروس : ٤٠ .
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 .يزاجح هتعقبو يبرع هناسلو ،يليعامسإ هبسنو ،يميهاربإ هبسحو

 الو ‘ بهاذلا ليوطلاب ال 0 نيلقنلا مامإ . يرمق هرونو 0 يولع هصخشو
 جعدأ ‘فنألا ىنقأ ةةرمحلاب برشم نوللا ضيبأ 0 ينادلا ريصقلاب

 نينيعلا لحكأ ،نيبجلا قارب نيعارذلا رعشأ ،نيبجاحلا جزأ نينيعلا

 ماق اذإ ،نيتماقلا نيب ام هتماق ،نيفكلا نطش ،نيبكنملا ميظع 0نيديلا طساب

 ؛مامغلاب للظم باحس هنأك مهعم ىشم اذإو ،مايقلا يف مهمع سانلا عم

 يبن &نيسوق باق بحاص .نيمدقلا حيسم نيمرحلا يبن مامغلاك قلعتم

 حيصف نانبلا قلط .ةمهلا يلاعو .ةملظلا جارس ،ةمخلا عيفشو ،ةمحرلا

 ليمج قلخلا نسح ‘قرعلا بيط ردقلا ليلج .ركذلا ليمج ،ناسللا

 ؛مالسإلا نكر ؤمالكلا ولح شمانألا لامج هل باجح ال ،نيفرطلا ديدح ‘قلخلا
 خسان ،عنارشلا رهظمو عئادبلا درفم ؤمالعلا كلملا هللا لوسر مالسلا يدب

 متاخ ،ءاكبلاو ركذلا مناد ردصلا عساو 0 ءايحلا ريتك لودلا قئافو ،للملا

 ربخأو ةلقم هردزت ملو .ةلقث هبعت مل }اياطعلا ليزج 0 ءامسلا نيمأ { ربلا

 داع مث هتمرحب ًآلالجإ قاربلا ماقو ،هتوبن نع بضلاو .هتلاسر نع بنذلا

 .هعفانم ىلإ ركسعلا جاتحا نيح هعباصأ نم ءاملا عبنو .هتنيهك هناكرأ ىلإ

 مناق اقح ىضترم لوسر هنأل اقطن عيضرلا هقطنو ،هديب ىصحلا هملكو

 .هللا ةةضرمل ملستسم ‘هللا ةدابع يف رمشم ‘هللا دعوب نقوم ‘هللا رمأب

 ماوص ‘تابيصملا متاك ‘تارثعلا رفاغ ‘تاوهشلا عماق ‘تاروعلا رتاس

 جراوخلل لتاقو 0. ةرجفلا رساكو ،ةرربلا رصان ؤليللا ماوق ،راهلنلا
 . ةلماعملا دنع اقابس .ةمساقملا دنع الدع .ةحفاصملا دنع الهس .ةرفكلاو

 ؛معنتلا ليلق كمسبتلا ريثك ڵكحضلا ليلق .ايانثلا جلفم شةلتاقملا دنع اعاجش

 .رعشلا ليجر ‘هجولا رودم ‘سفنلا فيفع ‘لقعلا نيزر ‘منرتلا عيجس

 هلو هينذأ ةمحش ىلإ لصتم لزان هرعش ث .ميهبلا ليللا هنأك داوسلا ديدش
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 بيطأ ،امهاوس هدسج ىلع نكي مل رفذألا كسملا امهنأك هدسج يف ناترعش

 هفك يفدجو هحفاصو لجر هيلع ملس اذإو ،افك سانلا حمساو ؤءاحير سانلا

 هيلع دحأ هيلع ىكتشا اذإو ،امناد اراهنو اليل مايأ ةثالث كسملا ةحنار

 سأر حسم حبصأ اذإو غناير وهو هدبك ىلع هفك درب يف دجو ناشطع

 اذإو ،اراهنو اليل مايأ ةثالث سودرفلا ةحئار هيلع دجيف ميتيلا وأ ريغصلا

 ردبلا ةليل ألألتي ههجوو رينملا رمقلا هنأكف دجسملا نحص يف اسلاج هتيأر

 اميسو اميحر اميرك الوسر ىلاعت هللا هلعج 0 (ملسو هيلع هللا ىلص)

 روحأ ،لهس هتوص يفو ©فصو هراعشأ يفو جعد هينيع يفو .،اميسق
 هينذأ نرق ىلإ هيمدق يفو 0 عتش هيغدصو هقنع يفو نعرأ جزأ لحكأ

 دمحم هللا الإ هلإ ال هيف بوتكم هيفتك نيبو 0 باتك هتيحل يفو 0 نارون

 . (ملسو هيلع هللا ىلص) هنلا لوسر

 ايندلا يف تانيسلا يحمي هنأل يحاملا همسا ىلاعت هللا هامس دقو

 .نيفلاخملا هللا بقاعي هبو ءايبنألا رخآ هنأل بقاع همساو 0 ةرخآلاو

 رشحي هنأل رشاح همساو رانلا لهأو ةنجلا لهأ مسقي هبو مساق همساو

 .هتاقرطب تاريخلا ىلإ سانلا دشري هنأل ديشر همساو .هرثأ ىلع ساانلا

 موي تاصرع يف ادغ نيملسملا هوجو هللا ضيبي هنأل ضيبم همساو

 همساو .هفلاخي ال نم ىلع اهوجو هللا كرابي هنأل كرابم همساو .ةمايقلا

 دومحم هنخل دمحم ايندلا يف همساو .ةدومحم هرومأ هنأل دمحأ ءامسلا يف

 همساو .ةنجلاب رشبي هنأ ريشب همساو هب نمآ نمو هتكنالمو هللا دنع

 همساو .هتمأل جارس هنأل جارس همساو .رانلا نم سانلا رذني هنأل ريذن

 .كتما يف منهج ران كنع ةمايقلا موي هيضتري ادغ ىلاعت هللا نأل ىضترملا

 ىتح هبر دبعو هتمأ حصنو مالسالا رهظأو همظع و 0نآرقلا هيلع لزنأو
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 نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه ،نيقيلا هاتأ

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نوكرشملا هرك ولو هلك

 تالالد مالكلا اذه يف نإ :ناهبن يبأ نب رصان نمحرلادبع لاقو
 .ملعأ هللاو رظن هضعب يفو حيحص هرثكأو انموق ظفل نم هنأ ىلع لدت

 : باتكلا اذهل آاضيرقت ءارعشلا هلاق ام

 سيمخ نب دعاج نب ديعس نب دشار خيشلا هلاقامم اذه و

 : ارعش هيف لاق ‘ رفسل ا اذه حفصت امل .« يصورخل ١

 راربألا بكاوك يلع ترطخ

 هبابرأ افلؤم تأرق امل

 ابنارغو ابناجع هيف تدجوو

 يهنلا يلوأ مولع نم نف لك نم

 تبكر هيف مالسالا دعاوقو

 هفيلأت يف رابخألا بنارغو

 ام لكو باسحلا ملع عم بطلاو

 هلثم ارفس يانيع تدهاش ام

 اهرون قرشي قافآلا يف سمشلاك
 تفشكت ءامغلا ريجايد هبو

 اهمايأ تلبقأ دق هرودبو

 لباقمو هب لصتم دعسلاو
 هريثأت عم قيفوتلا لماكتف

 رعاش فلؤملاو فلؤملا معن
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 رارسألا ضماوغ يل تفشكتف

 راونألاب عيضت موجنلا ددع

 راكفألا ضماغ نم ادصلا يلجت

 رابلا صنب هيف اهتدجوف

 راثآلاو نآرقلا قئاقحب

 رابجلا عنارشب ةجوزمم
 راطخألا رئاسو ماقسلا يفشي

 رانسألا ةلمج ولعت سمشلاك
 راصمألا يف مهاده ءايضو

 رامقألا هجوأ تهانت هبو

 راشعألا عبار يف تلماكتو

 رابدإلا يف سحنلاو هلابوو

 راثيإلاو لابقإلاو دعسلاب

 راعشألاو رابخألا رهاوجب

 



 تدمحأ دق يذلا هفلؤم ىبوط

 هتافصو هقالخأ تلماكتف

 ىغولا يمح نإ دومحملا ىتفلا وهو

 ففعتو ةعانقب حشوتم

 هلاون طيحملا رحبلا ىلع ومطي

 انسيمخ يعذوللا يرسلا كاذ

 هتاعاط ىلع هالوم هاشنأ

 لداعتم ىدهلا نازيم كاذكو

 انبونج داقرلاب تنأمطا موي
 هلثمك ريصبلا دهش ام هللاو

 هرعش يف ىضن امل لوقعلا شهد

 ةيحت فلأ فلا ينم هيلعو

 يذلا ىلع ةالصلاب يلوق تمتخو

 رابحألا ةلمج عم هلاعفأ

 راجشلا ءىشنم عم ةدومحم

 راعلا يفنل هالوم تا ذ يف

 راقوو ةنيكسو ةبيه عم

 راطقألا ةلمج بصخي لبولاك
 راصنألا دشار نم ىغولا موي

 رات نم ةفاخمو ةوجر عم
 رافغتسا ةلمح يف هبر عم

 رافغلا يلعلا ءامسأ ولتي وه

 رارسألا قئاقحب احشوتم

 يراقلل ابئاجع بولقلا يفشي

 راضلا داؤفلا نم بوركلا يفشت

 راونتألاب نمحرلا هصخ دق

 : قيزر نب دمحم نب ديمحل تايبألا هذهو

 فلؤملا مصخ عبطلا فيثك قيدص

 فراع لك فراع يشاوحلا قيقر

 ىدهلاب وه يذلا رحلاب كل نمو

 هرفس عدوأ نيح سيمخ لثمك
 هضاير ظايع حامدأب لظت

 مليع لك ىري دق ملع لك هب
 هروطس ءيضت رفس نم هللا هل
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 فلؤملا ندخ عبطلا فيرش فلإو

 فشقتملا ىذق نع هاكذ هامن

 فرطملا سانج يرزتسي قنارط

 فرفرب فرت جاهبإو فيرب
 ففشم لكب يهزت هرهاوج

فنشم لك رتفي هيردب



 هب نم لك اهب هيف ةصق مكو
 اهرسب ريشت هيف ةمكح مكو
 هبر نأ نلعم رسب يحويو
 دقوتم غزبم هيف عرشللو

 دي نم طارقسل ام هيف بطللو
 هنأ ربحلا ملعيلف هلنم الأ

 دماخ لهجلاب هاف نأ هرض امق

 يهبلا نم امم ردي مل يذلا بسحف
 ىغولا يف ديشرلا تنأ دشار ىتق

 هنوضب فشتسملا كالع كافك

 يف مصخلا فصقت اثيغ تلز الف

 : يفونتلا رصان نب يلع خيشللو

 دشار نباب متينه ةربع ينب
 هؤامس ينس اردب مكب ىحضأو

 هسفن بحلاب ملعلا لهأ قداصت

 يرضطاخب رورسلا ناك ام هالولو

 ةبركو مه لك نم ةولس مكف
 ةمحرو اوفع شرعلا هلا تلأس

 هطارص نم ىدهلل انالك يدهيو
 ةمسن لك يف شرعلا هلإ ىلصو

 فتشي دجولا نم مألا ةرارح
 فرشي مل اهب انامقل نأ ىلع

 فرحم ريغ فرحلا ملع رارسأل

 فيكتملا يلولحلا يدايأ

 فحصمو رفس لك يف امب ريبخ

 فوفم ريغ هيف ام ىرأ لاقو
 فعضم لوقب يكحي هنأ هب

 فقثملاب ىدعلا دابكأ بقثم

 فرظغتلا هجوب يجادلا تفاملا نع

 فصقتم رهاب موؤر دعرت ىغولا

 دشار ريخ مكنيب راص دقل

 دصاقملا تاملظم يف مكب انيضم.

 دعاسم لخ ريخ نم مهل ناكو
 دجاملا نيحلاصلل لنوم الو

 دهاشو صاق نيب ام اهتلن هب
 دهاجم لكو هايإو يلإ
 دناعم واغ لتخ نم انمصعيو

 دماحملاو افولا بر ىفطصملا ىلع

 : ي ولهبلا ي ودعلا حلاص نب رصانلو

دشار ةلالس تقاف ادنارفو دغاك يف ةليضف لك تقمن



 خذاب لاع لك ةورذ تولعو
 اظعاوم ماظنلا ننف يف تيتأو

 لثم نمو صصق نم تعضوو

 ابناجعو ابنارغ ةاورلا نعو

 ةموظنم ةعومجم اهتكرتف
 ىرولا هب تيده ارفس اهتعدوا
 هنامسأ نم تقتشاف هتصصخو

 ؤرما نزح نإ نوزحملا ةولس وه

 ىوتحاو ننفت دق ملع ناتسب

 اننامز ناوأ ارخق اننيفكي
 لزي ملو ميعنلا هحنمي هللاف
 االماه ادوج ءارقفلل هاديو

 دناقو مولعلا يجزت ةحيرقب
 دناوف ريخ عرشلا يف ادناوفو

 دماحم لهأل حدم نمو لزغ نمو

 دجام ةفحص فيلات يف تؤت مل
 دمغاكلا يف ةموقرم ةموسرم

 دقارف جورب يف قرشت سمشلاك

 دعاسم بوركلا نم بولقلا افشب
 دناق لضفأ وهف مشفغت اذإو

 دقاولاو دهاجم هيوتحي ام

 دهاجم ريخ وهو دشار سيمخل

 دساح رمغ لك مغري هادهب
 دناعم لكو ىظل ةاغبلا ىلعو

 : يولهبلا يودعلا - اضيأ - هلو

 ادصلا نم بولقلا برك الج باتك

 : باتكلا فلؤم لاقو

 برتلا صلاخ نم ءاربغلا اذ تينك
 مهفلا ةلق عم رسعلا ءادب تيلب

 يمسج هب ايحأو ادعس يل ثراف
 مهمولع نم هب اوتفا ام تفلأو

 بركلا نم بولقلا ءاد افش اباتك
 اركذ الت ام اذإ يراقلا ماسي الف

 بطقلا ىلع مولعلا لك يف بطقلا وه

 بتكلا ةلمج ىلع ومسي اذ كلذك

 بسنلل راخف لاصلص مدآو

 برضلابو هنم ملعلاب يبأ هافش

 بطلاو هقفلاو مظنلا لهأ تهفاشو
 برفلاو قرشلا يف رابخألا نم تلقو
 بتكلا ىلع مولعلا زاح دق رحبلا وه
 بللاو دسرلاو بابحألا ةقلح ىلع
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 هب دجت هيلإ رظنا ابلاط ايف

 يرق اذإ ارس هيف ءاعد مكو
 ملظم بلق تلج هيف ةصق مكو

 اهعمسب هيلإ تغصأ نذأ مكو
 هب هدعس ديرارعلا بلاط مكو

 عتاص بلق اهب ايحي ةفرح مكو
 [(مظعم اباتك يوحي ملاع مكو

 بشنلا ىلإ ىعسأ ناوخألا يل لاقف

 دمحأ شاع امك ادع هباوبأو

 ىرولا نم نيعباتلاو مهعباتو

 اطخلا هيف ناصقنلا رصب نمف

 يننإ يبونذ رفغا رفاغ ايو
 دمحأ ةعافش ينقزراف بر ايو

 يبنلا ىلع يهلا لصو

 : ديمح نب هللا دبعلو

 ءافش هب بولقلا افش باتك

 الام ملعلا نونف نم نمضت

 يناعملا عمج ي ذلا رفسلا وه
 فقذف مث بط مث .

 يبني وهف هيغبت عيمج يذلا

 بالاو ناويحو تادامج رسو

 برقلاو دعبلا نم تءاج ةمكح مكو

 بجع الب نيد دعب ايند حلصأل

 بترلاو زعلا يذل هيف ةدع مكو

 برشلاو لكألا عم ريبدت هيف مكو
 يبسيامو قوري ام انذخأ هنمو

 بلق افش يباتك يل ام مهل تلقف

 بحصلا عم يبنلا ركذ همامتاو

 يبنلا نع انيدو املع اولمح اومه

 برلا عم روجألا هيف هحالصإف

 بنذلل يباستكاب رقم ءيسم

 بحلابو نيدب يفقأ هتنسل
 بنذلا رفاغ اي باحصألاو هلآو

 ءاود هب بوركلا ءاد نمو

 ءارو فاق اهدع فيكي

 ءايضانل رانأ فينصتب

 ءاور ةفل نمو فيرصتو

0 
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 : نوسمخلاو ثلاثلا ركذلا

 لوق نم سانلل عفانملا نم ءيشو > صصق هيف

 . نيبرقألا ةمسقل ةديصقو 0 رثنلاو مظنلاب ءاملعلا

 نب رماع خيشلا لوق نم ثير اوملا يف ةديصقو

 رعشلا روحب هيفو . يوكزالا يمايرلا ناميلس
 كلذ يف رطضا اذإ رعاشلل زوجي امو

 : ةربع اهيف صصق

 مهنم تعمسو ركذلا ةقلح يف اموي تسلج : ءاربغلا يذ بحاص لاق

 هتباصأ اهلاومأ نم ذخأ نم نأ :دجاسملا نع انيش هيف نوركذي امالك
 اهملظ نع زجعف هتعاس نم هدالوأ يف وأ هلاومأ يف وأ همسج يف ةبيصم

 نيقدنزتملا صوصللاو ‘نيدرمتملا ةعاجشلا لهأو ‘نيربجتملا ةربابجلا

 ركذلا لهأ دجاسم نع ةبيه اهل تراصف نيطقاللا اهلام يف نايبصلاو

 امالك عمس فعض ىلع وأ اسجن اهيف لخد نم لكو ‘نيحلاصلاو دابعلاو
 اربيف هدرو اطخ وأ ةلفغ ىلع انيش ذخأ نمو .اهنم جرخي ىتح ةعقعق وأ

 هباصأ اثنتاح اهيلع فلح نمو ‘هموي يف تام رصأ اذإو .هتعاس نم

 3 )صصقلا

 يف بلك ينضراعف قوسلا ىلإ اموي تدصق :نيملسملا نم لجر لاق
 نامز ةنس دعب هيلع تضوعف .ةراجحلا هيلع تيمرو هتلتقف قيرطلا

 تينب دق تدجوف كلذ دعب هيلع تضرع مث ،بايثلاو رماجملا هدنع تدجوف
._ 

 )١( ةبوقعلا : يأ .

٣٤٧ 



 ملاظلا نم صتقيو ديهش ربق اذه نإ يل ليقف كلذ نع تلأسو ،ةبق هيلع

 .مولظملل

 ىلإ صللا دمعف :لاق صوصللا نع ةيراج اصصق مهدحأ ركذ مث

 ؛ةسرحم اهيلع ديبعلاو ةلفقم باوبألاو هتيب يف هيلع لخدو يلاولا ماقم

 يلاولا رخؤي ةراتق ،مانو هتجوزو يلاولا نيب دصق مت اريتك صللا ذخأف

 لبقأو اهبتناف امهنع شارفلا ذخأ ىتح ةجوزلا رخؤي ةراتو شارفلا نع

 يف مهنع عفتراو مهيلإ لبقم صللاب مه اذإف رانلا اوظلاف ديبعلا ىلإ يلاولا

 هرثأ يف اودجو ليخلا اوبكرف هيلإ نورظني مهو بابلا نم جرخو رادجلا
 هماقم يف اولزن ىتح ريسلا يف ثحي ةراتو ،مهيلع حيصي فقي ةراتف
 هريمأ ىلإ اوءاجف مهبولق تراتحاف ةنتنم ةحنار هل ،ليفلا ءاد هيف اوأرف

 .صللا نع هوربخأو

 وه اذه :صاقلا لاقف ،نامز ذم ميقس لجر اذه :ريمألا لاقف
 هنع اوشم املف هنع اوعجرف .هل اورظنت امك الإ لوقأ ال نكلو رثألا بحاص

 املك :لاق ؟اهب تعنص فيك :هل ليقف .ملأ اهيف نكي مل اهنأكو هلجرأ لسغ

 هنأك انتنم ائيش هيلع تلعجو لاحلاب مروتف قرعب لجرلا تنهد اقراس تنج

 .اهنم جرخي ديدص

 :لاق .ىلاعت هللا ىلإ بوتت كلعل هضرم يف صوصللا ضعبل ليقو

 يقاوسلا نم ةلجذلا اوشقفا سانلا دالوأل لوقي لعجو ،اذه ينم نوكي ال

 نبللا اوبرشاو ،اهنم محللا اولكو رودقلاب اومراو ،ءاملاب اوبعلت ىتح

 .اهبيهل نورظنت مكنإف ،رانلا يف اهب اومراو مكئابآ بايث اوذخو نمسلاو

 ‘ مكلاعفأ نم نوبوتت مكلعل ةشيرو رامزمو نتت باحصأل ليقو
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 يصونل رامزملاو ةشيرلاو ؤانحور جورخ عم انمف يف نتتلا ديرن اولاقف

 يف راّمزلا نإ نيملسملا لوق حيحص مهل انلقف .انربق يف انوكي نأ اهب
 ئراقو ‘همف يف رامزملاو هربق نم موقيو هضرم يف هب يذهي ايندلا

 نذؤملا كلذكو ،هربق نم هأرقي موقيو هضرم يف هأرقي هنامز يف نآرقلا
 تداتعا هسفن دوع ام ىلع ئرما لكو هربق نم همايق دنع ناذألاب قطني

 هذهو هربق نم هماقم يفو هضرم يفو همون يفو هتظقي يف هب يذهت
 .كلفلا تاكرح نم ناسنإلا ةكرح

 يف انرتقاو اعمتجا اذإ خيرملاو ةرهزلا نأ بتكلا يف اندجو :نايب

 نوكيو نايغطلاو روجفلا ىلع و ايندلا يف ةبقاعلا ىلع لدي كلذ نإف جرب
 يسفن يف تلقو لطابلا نم اهيف امل الهب ىلع تفوختق 0جربلا كلذل ةلالدلا

 تاكرح نإ تلق ثيح دلبلل يركذت نيح يف كلفلا بكاوك ماكحأ ىلإ رظنا
 ام ىلإ رظنلل يركذت يف يسفن تاكرح نأل ؛كلفلا تاكرحب ةطبترم ءرملا

 خيرملاو ةرهزلا اذإف سفنلا تاكرحب كلفلا تاكرح نم يتلا كلذك اهصب

 ةأرما اهيف ترمأ امم مهبيصيس هنأ تملعف ءازوجلا جرب يف نانرتقي

 هقيضت دنع راهنلاو ليللاب اهيف بعللاو وهللا لهأ ناميلس نب دمحم ريمألا
 رمخلا لهأ ماقم يف ركنملا اوعنصو مهاردلاو دناوملا مهاطعأ دقو هدالوأل

 هوعنص ام ىلع لوقأو ىوهلا ىلع سفنلا ةعباتم نم هللاب ذوعأف يهنلاو

 ةأرملا تتام دقف مهتيوه هب يوهيف مهعبات نمو هللا نم بضغ مهب لحيس
 لذلا مهباصأو ةنسلا يضمت نأ لبق دلبلا نم منغلا تذخأو وهللاب ةرمآلا

 .ةداتعملا نع ةقراخلا تابكنلاو

 هرسب ريبخ هللاو هرونب رظنيو هلقعب يشمي نأ ءرملا ىلعو
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 ؟ارهج سانلل رعشت نأ ةأرملل زوجي يبحاصل تلق مث .هنكسم يف هتينالعو

 لكو أرقت اهعمس ةنطابلا بناجب ةّيبص نإ :لوقي رصان خيشلا تعمس :لاق

 تاولصلا مهيلع تبهذق زواجي نأ عطتسي مل سانلا نم اهتوص عمس نم

 .كلذ نم تعنمف اهتاقوأ نع

 عمس هنأ لوقي سيمخ نب دعاج خيشلا هدلاو رصان عمس :لاقو

 اهتوص نوعمتسي سانلا بلاجتيو ةفيرشلا ةكم يف رعشلا دشنت ةأرما

 نبلا رشقت كلذ نيح يف يهو اهتوص نوعمتسيو مهتالص نوضقنيف
 نم نإ :لاق ؟ءاسنلل كلذ زوجي :رصانل تلقف .بعتلا نع كلذب نيعتستو

 نإ ليق ىتح لاجرلا كلذ عمسي ثيحب نهتاوصأ ءاسنلا عفرت نأ يهنملا
 يف كاله ىلإ كلذ نهب غلبي ال نكلو ميلستلاب لاجرلا نيدتبي ال نأ نسحألا

 هعمسي ادر مالسلا هيلع نددري لجر نهيلع ملس اذإ ليق هنأل ؛نيهجولا

 نأ رهثشا دقو .لاح لك ىلع نهل زجي مل توصلا عفر نهل زجي مل ولو

 تاي ملو نهنم ةفرعملا لهأ نم مهنيد رمأ يف ءاسنلا نولأسي لاجرلا

 نهتاوصأ راهظإ هزاوج ىلع لدي امم نكلو ،مهل نهاوتف يف جيرحت

 .ىهتنا .ملعأ هللاو لاجرلل

 نيتسو ةنامثالث اهددع :لاقف ؟رعشلا روحب نع ناهبن وبأ ليسو

 .دوعلا نم برض هل رحب لك ارحب

 يبحاصل تلقف رعشلا دشنت ةأرما نع يل يكح :ءاربغلا وذ لاق

 هذه :يبحاص لاقف برعلا مالك نم اهدنع نم ديفتسنو اهيلإ دصقن انلعل

 يف انيشم املف انب دصقا :هل تلقف .ةدناف هيف يذلا رعشلا دشنت ةأرما

 نم لتبي نأ لبق رهاط بارت نم ةضبق ذخأ هتيارف رطملا انباصأ قيرطلا
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 نم هتلزنأ امب سبحأل كبارت نم ةضبق تضبق ينإ مهللا هيلع أرقو رطقلا

 بارتلا رذي وهو ‘تارم ثالث هأرق ،كباتك يف هتلزنأ ام ةمرحب كباحس

 هللا هردقب عيش رطملا نم هتسم امو هيلاوح ليسلا تيأرف هسأر ىلع

 .ىلاعت

 : هحاتفم عاض اذإ لفقلا حتف دنع لاقي ام

 ديرأو انيلع لفقلا حاتفم بهذ دق هل لوقيو هيداني الجر تعمس مث
 :لاقو يسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف أرق هتعمسف انلفق انل حتفت نأ كنم

 (مالسلا امهيلع) دواد نب ناميلس متاخب حتفنا نمحرلا نذإب سلسا سلسا

 انعمسو ىلاعت هللا ةردقب حتفنا ىتح لفقلا رجي وهو ةءارقلا هيلع رركف
 :ارعش رجح نبا نع يتلا تايبألا هذه دشنت ةأرملا توص

 طخ دعب طخو تاءاه سمخ ٦٢

 طلغ اهيف دجت مل عبس نه اهتددعأاذإ تازيمهو

 طسولا يف ميم مث داص مث هدعب ءاه من واو من

 طلنغلا كايإو صنلا ظفحاف اهردق ميظع ءامسأ كلت

 طمنلا ءابطألا هنع تزجع يذلا ءادلاو ماقسألا أربت

 طخسو ءالبو رحس لك اهلماح نع عفقفدتاهبو

 ع ع ع ع ع ع ع / / ه ه ه ه
    

 :تايبألا هذه تدشنأ مث

 موقملا نانسلا لثم اهسأر ىلع متاخ دعب تففص يصع ثالث

٢٥١ 



 ملس مث رتبأ سيمط ميمو
 تقفص لماخلا لثم ةعبرأو

 سكنم واو مث قيقش ءاهو

 هلالج لج هللا مسا كلذق

 هردق لج يذلا مسالا لماح ايف

 ملسب سيلو لومأم لك ىلإ
 منغم لك نم تاريخلا ىلإ ريشت

 مجحمب سيلو ماجح بوبنأك

 مجعأو حيصف قولخم لك ىلا
 ملست هراكملا لك هب قوت

 يف ةيددع فورح ةعست يهو 0 يلازغلا مامإلل ميظعلا قفولا اذهو

 رفظ اهانعم فرع نمف ‘ لمعلا ةعرس يف ميظع رس هلو 0 يثالث قفو

 اهبتردق 0 طح 0 ز وه . د ج ب أ : هذه اهلصأو } مظعألا مسالاب

 موظنملا اذه يف هلامعأ ةيفيك نيبو 0‘ يثالثلا قفولا اذه يف يلازغلا

 : هب هللا انعفن } اهنيعب هتروص هذهو ‘ ىلاعت هللا ءاش نإ كرابملا

٢ 

٦     

٩ 

١ 

 : تايبألا هذه ةأرملا تدشنأ مث

 ةرطسم تايبأ ةعستل تبجع

 اهب صخ تايبألا نم تيب لك يف
 ةعبرأو عست امهولتي نانثا
 اهتتس مث ثالث كاذ دعبو

 ابجع ىرت بسحاف ةيحان لكو

٣٥٢ 

٤ 

    
 ددعلا اهرس ناعمل تبتر دق

 دتع هب ام احيحص هدجت بسحاف

 ددع اهدعب ةسمخ ةعبسو

 دنسلا اذ حص نامثو دحاوو

 درطي دعلا تدجو تددع اذإ



 جهز هدعب نم دطب اهفورح

 بجع اهرارسأ فرحأ هذهف
 ةعفنم شرعلا هلإ اهاسك دقو

 ةلمسب دعب تادرفم اهل بتكا

 هب بيبحلا دص .اذإ بحمللو

 اهل نإ مسالا تاجوزم هل بتكاف

 هجناوح يف الوخد دارأ نمو
 هل نإ مسالا تادرفم هل بتكاف

 هب مث ضارقملاو لفقلا هب حتفاو

 هتمسق تيفاو نإ عمجلا قرفو
 ةدرفم دادعألا نم اهيع بتكاف

 اخسو توح دق هايمب اهلحو

 هتمسق تمكحأ نإ سفنلا هب لتقاو

 هترارح يف ولجي ركذلا رجنخب

 هترضم وكشي دحأ نإف
 هكبساو دايصلا نم اصاصر ذخف

 هل رايز ال تيم ربق يف هنفداو
 هل لاصولا وجري بناغ هل نمو

 ةجوزم لجرلا بارت يف هل بتكا
 هب موأو ىنميلا كفك يفق هبتكاو
 مد رتب وكشت ءاسنلا كتتأ نإو

 هجبذتل شافخب اهيلإ رداب

 دطب همد نم اهبوث ىلع بتكاو

 انن

 ددم اهرارسأ حاو اهدعبو

 دجت ام رش نم اهب يبر كيفكي

 دلولا اهنطب يف ىوت دق لماحل
 دكناهكسمالاملاس هب يتأت

 دعتبم بحلا يف ناك نإو اعمج
 دحجني سيل الاعف نيملاعلا يف

 دري امدنع ىضقتف كولملا ىلع

 دلج هل يقبيالو هيقتلي دق
 دقعلا هب تقاض نم نجسلا نم وجني

 دلص بزألا ءامح نم ةفقش يف

 دهتجم تاعاسلا نم سحن موي يف

 دحأ اذإ ىقبي الف مانألا نم

 دعتبم نينتلاو ثيللا علاط يف

 دجو دق حص هيف فتحلا سبايلاف

 دقتي نارينلاك وهو رشو

 دطب اعم حاو جهز هيلع بتكاو
 دحأ هل مهفيال مكبأ دوعي

 درب هنإ فيفخف ةعرس يف
 دقي دقوم يف هنفد ىلع صرحاو

 دقعنم وهو يتأي بحت نمل
 دجتهلتمام ديج هنإف
 دكناهسم ام رهاط ةنفج يف

درظطني مدلا نإف حاو جهز



 دجي لجاع كقحو يدنع هل نإف دوقعمب تيتأ نإو

 دهتجم جوزلا فورح اهيلع بتكا تدلو اهموي جاجد نم ةضيب ذخ

 ددعلا قلطم اهسرقفي هنإف اهلكأي رانلا يف يوتشت اهلخو
 دحأ هب رفظي ملو نيملاعلا يف ادبأ ىرت نأ يفخلا تدرأ نإو
 يتلا رفصلا عدفضلا ىلإ دمعاو للط هل موي يف رهنلا ىلإ دصقاف

 دصق هوحن ىلإ ردابو رسف مهدلج كيفكت اعبرأ صقنتنتق
 دمثلا كلاحكأ يف ققاوي لحك مهب مت حلملا غابدب مهغبداو

 دشرلاو عفنلا اهيفو مامت ىلع اهلئاضف تناب فرحا هذهف

 دحأ دلي مل نامثو ةعبسو ةعبرأو سمخ اهعفانم يفو

 درفنت مايألا اهدبك يفو اهيف بجع اهرس ثالث يف ةثالث
 دنسلا اذ حص هيف نيثالثلا دعب اهترشع مايألا ددع ىلع اهسق

 دمحأ اذإ هكلمت ال هتكلم اذإ ليلجلا مسالا كلام اي هللاب

 دشر ىرولل هيفو مولعلا ىلع افرش ىوح دق املع هناب ملعاو
 دهفلاو شاحوألاو ريطلا هعيطي هظفحنل هاندرأ

 دحجني راشألا كلفلا ةرودب فدص نم ردلا يغبي رحبلا صناغ اي

 دحألا دحاولا وهو فطللا كل ىعري قلع نم كاوس يذلا هلإلا نإ

 : نيبرقألا ةيصو ةمسق ةيفيك يف ةديصق
 ةيصو يف يولهبلا ديعس نب رمع ديشرلا خيشلا لوق نم تدشنأ مث

 : ارعش نيبرقألا

 مسقت نيبرقالل ةيصو اومهفاف لوقأ ام نيعماس اي
 اوعمتجاو مهلسن نم لفس امو اوعمتساف الوأ نينبلا ونب

٢٥٤



 ناسنإ اي دادجألا يناثلاو

 مامعأا عبارلاو مهلسنو

 نامهس هلو مهس لاخلل
 مهلثم آضيأ دالوألا كلذك

 دلاولا مهس فصنك دلولا ىطعي
 نيوباألل دادجألا سماخلاو

 مكحاف مع ءابالل لاخلاو

 لوألل اهفصن اهيف مسقلاو
 ميسرتلاب ثلاثلل نمثلاو

 سماخلل اهلصأ نمث عبرو
 عباسلل نكي ىقبي ام فصنو

 هلصا نع صقان عرف لكو

 اورثك هثري ال نم نكي نإو
 ددعلا يف اوقفتا ام اذإ اذه

 ةفلتخم مهدادعأ نكت نإو

 لدعأو ةيناث مهسقف
 اعيمج مهفصو اورثك ول

 لوألا فصنك ىطعي ئرما لك

 مهدعب نمل ءيش يقب نإو

 مهردلا عيبر مهنم ئرما لك

 مهاردلا نم ءيش يقب نإو

 همسقاو هب تجلا رتسشنتلف

٣٥٥ 

 ناوخخا ثلاثلاو ةعبرأ

 ماحرألا هلاوخأ مهكرشي

 يناوخإ اي معلا كاذب ينعأ

 مهلك انثانإ وأ اروكذ اوناك

 دحاو لك تلق ام ىلع سقف

 نيدجلل ناوخإلا سداسلاو

 مهفاق ءاسنلل لاخ معو

 لوطتال يناثللاهعبرو

 ميمحلا عبارلل هفصنو

 سداسلل اهلصأ نمث نمثو
 عباتلل همهس فصن هلثمو

 هلبق نم نكي نم مهس فصنب

 رونأ جلبأ قحلاو مسقف
 دتقاو مهفاف لكلا تاجردلا يف

 ةفلتؤم مهلاوحأ نكت ملو
 لفسألا رهظ قوف نم يذلا طعأو

 اعيرس مهدعب نم يذلا طعأو

 لدرخلا ديدع وأ اليلق اوناك

 مهدب نإ ةثلاث ةجرد يف

 مكحم لدع لوق يف قناد وأ
 مساقملا يوذ نيب مسقني ال

همعطاو هنم برقألا فعضو



 مهردلا عبر حاص اي اهعطقو

 همهس نوكي مهنم تمي نمو
 اهمسق لبق تومي يذلا امأ

 هناكم مقي مودعم لكو
 ركذلا لثمك ىثنألل ظحلاو

 ملعي ال يذلل راصتخا اذه

 ملعاف ناقناد وأ قناد وأ

 همكح كاذ وهف هثري نمل

 اهمجيالاهدعب نم دلو دقو

 هنايب فرتغاف هارو وه نم

 رشبلا عيمج اذه ىلع سقف
 اوملسو هيلع اولص ىفطصملاو

 : يمايرلا رماع خيشلل ثاريملا يف ةديصق

 ملسو اقتنملا ردلاب : ةفورعملا ةموظنملا هذه تدسشنأ 0 اذه دعبو

 نب فلخ نب دمحم نب ناميلس نب رماع خيشلا اهمظانو 0 (')اقترالا

 : يوكزإلا يمايرلا دمحم نب نسح

 (" كدعبو ذيذللا وفصي ال رهدلا ىرأ

 هميعن اسؤبو اضم اخرلا بوشي

 مشت ال كايند رورعم اي كنع عدف

 اهردق لهاجت اهيف يهدزم مكف
 ارخافم اهيف ىهللا عمج هاهلأو

 همه ةميهبلاك ودغيو حوري

 اهفكي يلايللا يديا نكت مل نأك
 همامح مج فيوستلا هلفغأو

 اهريسأ تنأو وجنت نأب وجرتأ

 بقعي رملاب ولحلل هنكلو

 بلسيو اعيرس هيربي شار امو

 بلخ يهف تضموأ نإ اهل اقورب
 بحسيو اهيت يغلا لويذ رجت

 بسكيو هادي يوحت امب يهابي

 برشيو اهيف هلكأي امل ابالتخا

 بشنت ةيربلا يف ايانملا "") ماهس
 بصوتملا لذاخلا وهو هاجافف

 برهت نيأ ىلإ ىولبلا كرش يفو

 )١( سلبانب رصنلا ةعبطم يف تعبط يتلا ةديصقلا سفنب انه ةديصقلا ةلباقم مت .
 )٢( تدعبو ) : لصألا يف ( .

 )٣( لابن : عوبطملا باتكلا يف .

٥٦ 

  



 ةعيرس اكشو مايألا كب يرستو
 اهرارق مودي راد هذه امف

 اهلاصو لبح كنع مرصاو كيو قفأ
 اهبوطخ كتملاس ول ررتغتالو

 ةمالس لانت ىوقتلا نم دوزت

 هنإف فيرشلا ملعلا ايعسو

 نزاخل ومني لاملا لثمك سيلو

 هيهنو ميركلا كالوم رمأ عطو

 ام لبق سندت دق ابوث نرهطو
 هتحرتجا امم صيلختلا دقتعاو

 هلام مسقيف نيد وذ تام نإو

 همكحف نويدلا دعب يقب اممو

 لصنت نم هب ىصوأ امل ءزجف

 هنإف ىصوأ ثلثلا قوف ناك نإو

 هنفك ليق دق تيملا لام ثلث نمو

 عرذأ ةعست نيدلا بر لام نمو

 مهتيم ةيصو اثارو طعت الو
 مهدع ضرفلا يلوأ فرعت نأ تنش نإو

 مهفعض مث مهناركذ ةعبراف

 ةدجو مأو نب تنبو تنبف

 بأ نم مث هتخأ هيوبأ نمو

 هدعبو دج مث بأو جوزو

٣٢٥٧ 

 بعلتو وهلت تنأ اهاطم قوفو

 بلختو نوخت لوغ اهنكلو
 بهذت فوس ةلظ الإ يه امف

 بلق سانلاب رهدلا نإو ركمف

 بجنيو وجني نمحرلا قتي نمو

 بيهأ وه لب كاداع نمل حالس

 برخي نيح وأ ريذبتلاب قحميو

 بعتت كنتإق اوشعلا بكرت الو

 بجحيو كنع بوتلا باب قلغي

 بتكيو يصويف رسع اذ ناك نمو
 بضغي ةنارذلا وذ ول هنايدل

 بترم كاذو ءازجأ ةثالث

 بهني مكحلا يف ثراولل نآزجو

 بذبذم دوسحلاو هيف صصاحي

 بجوأ ةيصولا دنع هطينحتو

 بذهملاو ءايضلا ينابنأ كلذب

 اوبخصأو اوحاص ليولاب مهنأ ولو
 بلطت ملعللو مهف اذ تنك نإ

 بجعأو رودبلا لاثمأك ءاسن

 بكستو يرذت عمدلل هتجوزو

 بنشأ رغثلا اهل تخأ همأ نمو

ببحملا قيفشلا مألا نم هوخأ



 الناس تنك نإ ضرفلا ماهس امأو

 هفعضو ثلث مث سدس كلذو

 هبلص تنب عم نبالا تنبل سدسف

 اهل هتقيقش عم هيبأ تخأو
 همأ تخأ وأ مألا خال سدسو

 هدنع ناك نإ لاملا سدس ماللو

 هل ةوخأ الو لسن نكي مل نإو
 مهظح ثلثلا همأ نم هتوخأو

 ةقيقح نيصلاخلل دجت مل نإف
 ةوخأو جوزو مأ هلاثمأو

 اهسدس مألاو لاملا فصن جوزللف

 ىرن الو ثانإلا لثم مهناركذل
 هلال ةلالكلا مكح يف ناك اذإ

 هتانب ضرف لاملا لك ناثلثو
 هلام ناثلث بذلا تاوخأو

 هنبا تنب وأ بلصلا تنبل فصنو

 اهل نكي مل نإ وهو فصن جوزللو

 اهجوزل عبر لسنلا دوجو دنعو

 اهظح نمثلا هلسن عم هتجوزو
 هتخأل ال ىتفلا تاصيلخ دنعو

 هتانب دنع نبالا تنب كلذك

 )١) هلو : باتكلا يف .

٢٥٨ 

 بكوك يالابو ماسقأ ةتسف

 بسحت فعضلاك مث عبرو نمثو

 بأ ال ناك نإ دجلاو هتدجو
 بجوم سدس نيثلثلا ةلمكتل

 بهويف سدس لسنلا دنع بذاللو

 بجحت ثلثلا نع ناوخإو لوسن

 بشوح مالل لاملا ثلثب مكحاف
 بهني كلانه عرش مهنيب مهل

 بلطمو قح ثلنثلا يف مهل نإف
 اوبهات نيصلاخلا دنع مألا نم

 بجوم نيصلاخلا قح ثلثلا يفو
 اوبلأت ول مهيف ضعب لضفي

 اوبرقت وأ اووند دادجأو (ا)لوسن
 برقأ دعب نم نبالا تانب الإو
 بترم تاصلاخلا نم دع ام اذإ

 بيسم اي بأ نم وأ ةصلاخو

 بهيغو ميغ قحلاب امو لوسن

 بيغ لسنلا اذإ هنم اهل عبرو

 بدنتو حونت تتاب اهنأ ولو

 برعم ملكت ام ءيش بألا نم

 بصعيف نهل خا نكي مل اذإ



 ةمعو ثرإ خذلا تنبل سيلو

 ةوخأو ادج ءرملا بآ بجحيو

 ةنبا تنبو نبا تنبو تنبو
 هل خأ تنبو اضيأ هل تخأو

 اهسيدس مث بلصلا تنبل فصنف

 هتخأل مهسو مهس هتمعو
 هقوف ناك وأ هاذاح نم بصعيو

 برضأ ةعبس ضرفلا لوصأ امأو

 نكت نإو لوعت ال لق ةعبرأو
 ةثالث نم هلصأ يقابو ثلثف

 يقب امو عبر مث يقابو فصنف
 هلوعف سدس فصنلا دنع ناك نإو

 بأ نم نيتخأو مأ نم نيتخأك
 اهلصأك كلتو مأ ال ناك نإو

 همأل تخأ جوزلا دنع ناك نإو

 هسايق اذ ىلع نمث اهسدس نكي

 اذك لقف بأ تخأ عم همأ ىلإ
 تفع وضق عبر سدسلا دنع ناك نإو

 ةجوزو مأل نيتخأو ماك
 رشع ةسمخ ىلإ امأ نكت مل نإو
 ةدجو جوز تيملا تانب دنعو

 اهلوع ةعبسو انيرشع غلبتو

٣٥٩ 

 اوبنطأ هيف ذإ ملعلا لهأ هوساقأ

 بنجتت همأ عم هتدجو
 بدؤم نبا نبا نبإل نباو

 برضت نيح اهحيحصت رشع اننثاف

 بتعيو بيعي نم اي هنبا تنبل

 بضختملا هفك يوحي نيمهسو

 بعصم معلا عم ىلفسلل ءيش الو

 بلجت لوعلل يه اهنم ةثالث

 بردم اي عمتساف الوهج كاذب

 بلطت تنك نإ عيبرتلا هدعب نمو

 بيهأ ملعلا وخأ هيقابو نمثو

 برهم كلذ قوق ام ةرشع ىلإ

 بحنتو يكبت يهو مأو جوزو

 بوصأ قحلابو تلاع ةعست ىلإ
 بجعم كيعسو بآ نم ناتخأو

 بسنتو تخأ جوزلا دنع ناك نإو

 بسحت نيح ةعبس نم اهلوع نكي

 برقي وأ اهلوع رشع ةعبسو
بءاكتت با نم اضيأ نيتخأو



 ةجوزو مأو بأ عم نيتنبك
 ام ثلث بألاو جوزلا دنع ماللو

 اهظح ناك اخأ وأ ادج ناك نإو
 هلسنو نبا بيصعلا يلوأ كاهو

 ةوخإل نيصلاخلا دنع ءيش الو

 ثراوب سيل ءرملا قيقش لجنو

 هترإب ىلوأ خألا نب همع نمو

 عم ىوس ءاسنلا يف تابصع الو
 عمتساف كنود ماحرألا اولوأ امأو

 مهلسنو تانبلا لسن مهلوأف

 ثراو وهف مهنم ىندأ ناك نمو

 ةنباو تنبو نب تنب هلاثمأو

 هثرإ نبالا ةنب تنب هب ريدج

 اورثاكت مث هيف اوواست مه نإو
 ةعست متةنبا تنب هلاثمأو

 مهسوؤر لاثمأك ءازجأ ةرشعف

 مهلسنو تانبلا لسن اوضرقنا اذإ
 هتخأ نبا وأ خألا تنبل مكحاف

 هب نم ثرإ مهنم الك هيطعتو
 هقيقش تخأ نبا هلاثمأو

 مهنيب مسقي نافصن امهل لقف
 بأ يخأ تنبو مأ يخأ نباو

٣٦٠ 

 بكوك حال ام لوعلا ىصقأ كلذو

 بهذمو نصح قحلاك الو ىقبت

 بتعتم اي لصألا ثلث لاملا نم

 بجوأ مث هب ىلوأ اولفس نإو
 بجنت كلعل اذه سق بذلا نم

 بسني نيح بأ نم هيخأ دنع

 بسحتو اعيمج مهوفقت كاذ ىلع
 بسحأ كاذ يف ءرملا تاوخ تانبلا

 بتراس عبرأ تاجرد مهف

 ببستم اي نبالا تانب لسنو

 برام تيملا نع تانأ نمل سيلو

 برقأ وه نم تيملا نبا ةنبال

 بعصأ لهجلاو ليزنتلاب كلذو

 بهوي نيح مهنيب اعرش مسقيف

 برقم اي دفتساف ىرخأل روكذ
 اوبح اذإ روكذلا لثم مهثانأ

 بدودح خيشو مهنم خراش الو

 برطم توصلا عجر ام اولفس نإو

 اوبيغ دحللا يفو اوتام ول قلعت

 بدنت بألا نم اضيأ خأ تنبو

 بوصت سايقلا يف اذه لثم ىلع

بزعي كهلإ نع ام ةتس نمف



 يقبام مث هسدس هيخأ نبال

 تقرفت ثالثل نم تانب ثالل

 اذكه نهيلع ادر ةسمخ ىلإ

 اعم هتوخإ لسن نم دجت مل نإو
 هقوف ناك امو مأ يبأ لثمك

 همأ بآ يبأ عم بآ مأ وبا

 همأ مأ مأو مأ يبأ ماو

 هلجن ثروي ناك نم ثري لكو

 هلاخ مث هتالاخ مهدعب نمو

 همكح معلاو تامعلل ناثلثف

 ةمع نيرشعو لاوخأ ةرشعك

 مهماهس سيوزؤرلا دادعأ بسح ىلع
 بأ نم ةمع مث مأل معك

 اهبرض ةرشعو انينثا غلبتف

 هلامو ارح كولمملا ثريالو

 الخ ام فقوي الام ىري سيلو

 ملسم ةثارإ يمذل سيلو

 ةثارإ نم هلالاطخ لتاقو

 هصاصق دنع مكحلاب هلتاقو

٣٦١ 

 بجوم قح خألا تنبل كاذف

 بلقت مث ةتس نم هل تاوخ

 بيطأ قدصلاو ليزنتلا ىلع نوكي

 بجحي وه نم دادجألا ىلإ رظناف

 بسني تيملل بألا مأل بآو

 بلغي برقلاب بآلا مأ بآ ىرأ

 برهت ثرإلا نع مأ يبأ ماف

 بلجيو نطب دعب انطب اولزني

 بسني مالل معلاو هتمعو
 اوبجوأ ثلثلاف تالاخلاو لاخلاو

 اوبعشت تاهج نم اونوكي مل اذإ
 بداتم اي لاوخذلا يف كلذك

 بلطت ملعلل تنك نإ اهل هقفاق
 بوبم كاذ مكحلا يف هتلاخل

 بهوت نيح اهل يقابلا هتمعو
 بواتلا كادع اذه ىلع مهسقف

 برطق رهدلاب لاح ام هديسل

 بنهم اي يبأ وأ مأو نزريإل

 بجوي طق كرشم نم ملسمالو

 بطعأو ىتش وهف ادمع ناك نإو
اوبهذأ ملعلا اولوأ اذه ىلع هثري



 هلاني لك مسقلا دنع درلا يفو

 اهل عمتساف ةتس نم هلناسم

 ةسمخ ندل نم طحني دحاو ىلإ
 اهدر كلت ةسمخ فصنو ثلنف

 اهسدسفق مأ تخأ عم بأ تخأو

 رشع ةتس نمف تناك ةجوز نإو

 اهدرف مأل نيوخأو مأو

 مهدنع ةجوز ناك نإ رشع انثاو

 اهل نكي مأ تخأ عم هتدجو

 هل ةدج ىوس كرتي مل تام نإو

 هطعاف جوز درلا دنع ناك نإو

 ةدجو جوز مث نأل تخأاك
 ةضيرف مسق تنش ام اذإ كاهو

 ةباصع وأ هل مهس اذ ناك نإ

 ةجوزو تنبو نبا هلاثمأو
 نكي ةعبراو نورشع كلذف

 هتنبل ثلثف هيقاب مسقيو

 ةعبسف نونبلاو تانب تسو
 مهسوؤر سمخ تادجلا ددع امك

 امك هتادجل سدس ةعبرأف

 هفعضو مهس نهنم ةنبا لكو

 مهسوؤر قفاوت مل لام اذإ امأو

٢٣٦٢ 

 برشم غاس ام تاجوزلاو جوزلا ىوس

 بعتي قحلا عبتي ال نمو ساقت

 بحنت مألا ةوخأ عم ةصلاخك

 بهذم قدصلاو قحلا لثمك سيلو

 بيخأ لهجلا وذو اعبرأ اهب نوكي
 بيص حس ام درلا ساقي اذ ىلع

 بيست مهيلع ءازجأ ةنالث

 بلقت هيف رهدلاو مهل حصت
 بلطم فصنلا يف درلا دنع لاملا نم

 بجوأ يه ذإ لاملا عيمج ىطعتف
 بجوم نيثراولل يذلا لثمك
 بلقي فصنلا هل تحص ةعبرأف

 بجشي وه نم ثراو ىلإ رظناف

 بهذي لهجلاو قحلا قحب كانه

 بسحت نيح مهسوؤر يف ةينامث

 بوصأ ركذلابو نمث هتجوزل

 بصعي وه يذلا نبالل ناثلتو
 برقي اراصتخا تادج عبرأو

 بنهماي هتيب يف ةعبرأف

 برضت ةضيرفلا لصأ مهسوؤر ىلع

 بلغي رمألا يف هللاو مهناركذل

بلقي لهس برضلاف مهماهس



 ةدجو نبا مث تانب سمخك
 اهدع نوعبسو نانثا كلذف

 ةنام دعب رشع انثا هتدجل

 لقف ةعبرأو نونامث اضياو

 ةتس دعب نم نوتس ةنبا لكو
 خسانتم يف مسقلا باسح امأو

 يدتبأف نيثراولا ضارقنا دنعو
 هماهس ظفحاو يناتلا ىلإ لدعأو

 اذكه ةريخذلا ىلوألا يف برضتف

 اهلصأ قفاوي ىلوألا تناك نإو

 ةجوزو تنبو نبا هلاتمأو
 يفتكاف اتخأو اخأ تفلخ دقو

 ىوتسا لوبلا اذإ ىثنخلا همكح يفو
 هفصنك ثانإلل ام هل نوكي

 ةنباو ىثئنخو نبا هلاتمأو

 ةثالث مث نبالل ةعبرأف

 اهسايق نيعبرأ نم ىري ضعبو

 اهبرض كاه مهدنع جوز ناك نإو

 ةجوزو ىثنخ مث امع ناك نإو

 لقو ةينامث نينثاب برضاف
 اهدعب نانثاو نوثالث كلتف

 . بهوت تنبلل نيمهس اذكو . هل : باتكلا يف ) ( ١
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 بوصت مهفاف تاجوز عبرأو

 برهم قحلا نع ام نينم تسو

 بهشأ لاملا نم سدس اهل متي

 بهنيف نهل نمث هتاجوزل
 بهوي نبألل فعضلا مث نانثاو

 بلعثو ثيل سانلا نإف زيمف

 بعتم لهجلا وذو ىلوالا ةلأسمب

 بلقت برضلا ىلإ الإو تقفاو نإف

 بحصيو باسحلا يرجي هلثم ىلع

 ببحم اي تزج يناثلا هتكرتل

 بقرت تومللو تدوأ هتجوزو

 برسأ ربتلا امو ىلوألا نم برضب

 وت نيمهس تنبلاو مهلكشمل

 بهيغ لهجلاو نيلاحلا غلبم ىلع

 بسحت نيح تهتنا اميف ةعبراف

 ببطتم اي نيلصأ اهل لعجاف

 برقأ برضلاو نيلاح يف كلذك
 بكست عمدلاب مصخلا نيعو آدادع



 همسق معلا يوتحي اهنم ةتسف

 اهقوف نانثاو ىثنخلل نورشعو
 ةقرف يأ نم رارقإلا تبثي الو

 اكراشم رقملا ظح يف ناك نإو
 مهضعب ركنأ ناوخإ هلاثمأو
 ةرشع راكنإو رارقإ لاح يفف
 ةسمخ كلذو فصن اهركانل

 هديرت نم تمأ موق اوقرغ نإو
 عناص تنأ ام نيقابلاب عنصتو

 تيم ةثارإ نم تيم طعت الو
 هلام لصأ نم ثاريملا هل نكلو

 ةميلس اهذختاو اهذخف كاهف

 ةذبن ثرإلا يف ليصأتلا اهب تعمج

 اهتمش تنأ نإ ضرفلا يف اهلناسم

 اهناور يف ملاع نع اهتفقلت
 ارخفمو ءاير يغبأ اهب تسلو
 ةمحر هللا نم وجرأ يننكلو

 يتلز رفغي شرعلا هلإ لعل
 ةءارج تاقبوملا تبكترا ينال

 اوهلا نم يب ىوه ىتح ىوهلا تعطأ

 تمرصت بابشلاو الإ تقف امف

 هدعب لآلاو راتخملا ىلع ىلصو

 بلست ديفلا ةجوزلل ةعبرأو

 بوبي نيح نيهجولا نم ابيصن

 بلهي اكيرش ىرخذلل نأ ىلع

 بضخت عمدلاب قامآلاو تبثيف
 بلثيو يجلي وهو تخأ رارقإب

 بيخم مؤش قمحلاو مهل حصت
 بجوي رقملا سمخ اهل مهسو

 برقيو وندي تيملل يذلا يحأو

 برقمايهتيدوأ يذلا يحتو

 اوبون نيح مهضعب نم هءاج دقل
 بكرم ءرملل ركفلا نإف ركفف

 بيعأ نيملاو هيومتلاو غيزلا نم
 بغرتملا بلاطلا لدتسي يك
 بجعأو يلذللا راطسأك حلت

 بجنأ صنلاو ليزنتلا مكح نمو

 بصنم وهو ىقتلاب الإ رخف الو
 بنذم بكبكي موي يف كلذب

 بهومو يطعم هللاو ينمحريو

 بحسأ ةلاطبلاب اليذ تررجو

 بعلي لقعلاب ركسلاو هب تركس
 بيشأ سأرلاو كاذ نم هتراضغ

 برغمو قرش ماد ام امسلا هلإ

 اهنم تبرقو ةأرملا هذه داشنإ ينبجعأ : ءاربغلا يذ بحاص لاق

٣٦٤



 حصفأو ءاملعلا ملعأ :تلاقف ؟مهحصفأو سانلا ملعأ نم :اهل تلقو

 ىوقأ وه :تلاق ؟بيطلا وبأو :اهل تلق .رظنلا نب دمحأ خيشلا ءارعشلا

 ال نكلو ،اهريغ نود ةعاجشلا يف صوصخلا ىلع امظن مالنسإلا ءارعش

 هللا مالك هيف بيع ال يذلاو هيلع باعم نمو بيع نم قولخملا مالك ولخي
 يذلا حدملا ضاحدإب هباحصأ نم يبنتملل ةجحب كيتآ انأ ينكلو هريغ ال

 عيمج هيف "عيدبلا عاونأ يف عيبرلا راونأ" باتك يف أرقاو رظنا ؤهيف
 هيف دجتف حدمي امو مذ دق امو رثنو رعش نم هيف حدمي امو عيدبلا عاونأ

 .هرعش يف هبويع و يبنتملا حدم

 هيلإ دصقف ميظع اكلم يبنتملا نمز يف نأ يل يكح دقو :تلاق مث
 دصاق هنأ يبنتملا ملع املف ؤهللا قح يف ضبق بحاص كلملا كلذو يبنتملا

 دري ام ىلع همركي مل نإ هنم فاخف برعلا حيصف وه هنامز يف هنأو هيلإ
 دحاو هل لاقف ؟انع يبنتملا عجري يذلاب نم :هسلجم يف لاقف هيجهي نأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هعجرأو هيلإ كيصوأ انأ :يمتاحلا ىمسي ءاملعلا نم

 يف هحدمو ‘هراعشأ عمجو يبنتملا يف ةميظع ةبحم ملاعلا كلذل ناكو

 ملاعلا دصقف دحأ هنم حصفأ ام اننامز يف يبنتملا نإ ملاعلا لوقيو هنامز

 هرظن دري ملو هيسرك ىلع فقوو مالسلا هيلع دري ملف يبنتملا ىلإ ريبكلا

 سانلا بجعتف هل عضخيل ازيزع الجر ضرألا يف هلثم ام لعجو ملاعلا ىلإ
 يفق ركفي ماقف يبنتملا عوجرب كلملا دهاع و .موقلا نيب الجخ ملاعلا فقوو

 ةليضف غلب دق هرأ مل اهلحم ريغ يف هسفن عفر نمل ابجع :لاقو هسفن

 ىتح هريغ نود اهب صخ مولعلا نم ملعب ةلاحلا هذه ىلإ اهب هسفن عفري
 رختفي ىتح ةفسالفلا ملع هيدل نأ هنع انعمس ام ءاملعلا ىلع هسفن عفري

 نع ينتغي ىتح ءايميكلا ملع هدنع نأ هنع انعمس الو ،قلخلا ىلع هب
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 نم ديري نيأ غلبي ىتح ءايميسلاو تاضايرلا ملع هدنع سيلو سانلا

 ىتح نادبألا ملع يف هيارد هل نأ هنع انعمس الو “©تفرظطلا حملك ضرألا

 رختفي ىتح حطبألا يف بسن هل سيلو ،ناعجشلاو كولملا هل جاتحي

 ىلع هب رختفي ىتح نآرقلا ريسفت يف املع هيدل نإ هنع انعمس الو ،هبسنب

 هدنع الو ،نيقولخملا ىلع اهربعي ىتح ايؤرلا يف ةرابع الو ،نيرسفملا

 سلاجم يف هب ولعيو هبر دنع هب وجنيو هب يدتهي يذلا ةعيرشلا ملع
 يف سانلا راعشأ قرسيو رعاش هنأ ريغ انملع امو ءاربكلاو ءاملعلا

٠ 

 .هرعش

 هوقبس نكلو حيصف هنإ معنف ءاحصفلا نم هنأ ىعدا نإف

 مهملع نم يدتقي وهو بجعأ مالكلا يف مهبيكرتو ةيلهاجلا ةحاصفلاب
 نكلو حيحص وهف وحنلا ىلع هرعش بكر ناك نإو ،مهل رخفلا راسف
 ملعأ عيدبلا لهاف عيدبلا ملع يف هبيكرت ناك نإو ،ملعأ وحنلا لهأ ءاملع

 لهأل ةزجعم نآرقلا يف انبر هب ىتأ يذلا يناعملا يف هبيكرت ناك نإو ؤهنم
 يتآ انأو كيبنتملا نم ملعأ هريسفتو هيناعمو نآرقلاب ءاملعلاق .ةيلهاجلا

 نالف نع ينالفلا تيبلا هرعش يف هقرس يذلاو \هرعش يف يبنتملا بويعب

 دقو هرعش نم هيلع تكنف ‘حيصفلا نالف نع اذك ةديصق يف يذلا تيبلاو

 نإو .هيف لضفلاب هقبس دقو هريغل هرخف اذه لاقف (تيكنتلا) باتك هامس
 دنع هسفنل يحتسي امأ هل رخفلاف يقب امبو اميقتسم هرعش يف وه ناك

 تكن ام راهظإ نم يبنتملا لجخف هيلإ كولملا رظنيأ مهركذ نيذلا ءاملعلا

 هيلع تكن ام بيعب هسفن ىلع رقأو هيلإ رذتعيو ؤهيدي لبقي لبقأو ؤهيلع
 رعاش هل لاق ملعلا ليلق عم عيفرو رعاش الإ انأ امو تبذك يسفن لاقو
 عجرف نيرخأتملا دنع لثملا كب برضيل هنإو قوبسمو قباس كنكلو
 .كلملا راد نع يبنتملا
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 : رعشلا رحبأ ) ف ةديصق

 ةغللا نم وهف رعشلا امأ :تلاق .رعشلا رحبأ ملعتأ نأ ديرأ :اهل تلق

 .هفيرصت ةغللاب هلصأو بارعإلا يف مالكلا فرعت نأ جاتحيو ،ةيبرعلا

 ةملكلا طسوو ةغل هلوأ نأل ،ةملكلا رخآ برعي وحنلاو .هطسو برعي

 .بفاوقو يناعمو عيدبو فرصو وحنو ةغل رعشلاو وحن اهرخآو فرص

 :نيتيب اهعماجو هنازيمب رحب لك نيزاوم ىلع بكر هيفو

 رشع ةتس سانلا رعش رحبأو

 رفاوو طيسبلاو ديدم ليوط
 _ ٠ دقا هعراضو ٠٠ . ح ٠ و

 : ارعش ابارك نبا نع كاهو

 هاوهأ تنك نم نارجه ادب ليوط

 نليعافم نلوعف نليعافم نولعف
 اسوبلا فاخ اقتلاب نمدم

 نتالعاف نلعافم تالعاف

 مهنهادأ ينإ يلمأ يف تطسب

 ديدم يف رعش ظح رفاوو

 اميقم راصو انل رورسلا لمك

٣٦٧ 

 اهعيمس يل نك ناتيب اهطباضو

 اهعيرس لمرو زجرو جزهو لمكو

 اهعيمج ذخأت بخ براق ثتجمو

 هانفأ ربصتلاو يداؤف باذأ

 هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت الو

 اسيعتلاو داعبلاو هرجه

 ىسوم موق نم ناك نوراق نإ

 مهنياعأ نأ ىطرشلا نم فوخ

 مهنكاسم الإ ىري ال اوحبصأف

 دوسحلاو يداعألا مغر ىلع

 دوه موق داحعلأدعبالا

 اميركت ىرولا ريخ ىفطصملاب

اميلست اوملسو هيلع اولص



 سفنلا ىنماي متجزمه

 ررحي ذإ نوزوملا زجرلاو

 رمر نم هب لمرلا لمر

 نلعاف نتالعاف نتالعاف

 ميكحلا هادش دق رحب عيرس

 نلعاف نلعفتسم نلعفتسم

 لثملا برضي رعشلا حرسنمب

 افيفخلا دشأ تدرأ امل فخ

 تالعاف نلعقتسم تالعاف

 اراهج هب انعرضصض

 تالعاف تالعافم

 ابس نيح بضتقا

 يلصي ذإ يهب براقت براقت

 نلوعف نلوعف نلوعف نلوعق

 هيلإ راشي اذإ رعشلا ببخ
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 سنألاو نناظطوألا نع

 سمالاب نغتمل نأك

 رركي ىرولا نيب هعيطقت

 اوربصا اونمآ نيذلا اهيأ اي

 يلتجملاو ينتجملل ةذل

 يل رفغي نأ عمطأ يذلاو

 ميدناي هب يعمس ىلع ررك
 ميكحلا زيزعلا ريدقت كلذ

 لكن ىدهلا نع مهارت امم

 اولمع ام تانيس مهباصأف

 افيرظ ناكو يعمسم يف ذل

 افيعض ناك ناطيشلا ديك نإ

 ىراكس 4هبانتبو

 ارانتسنآ يننإ

 ابرو ىتجهم

 ابسكامو هلام

 اقشع ينم بلقلا يف

 ىقبأو ريخ هللا

 ىلهج يغ ىأر نكي نإ يهب اراهج

 يلعلاران تسنآ ينإ

 هيلع ظحو هاذش نمم

هيلإ نوعرهي هموق هءاجو



 انيحلاصلا يف نوكت نأ يجترأو انيحداملا ىدم هيلإ كرادت

 انيحلفملا نم نوكي نأ ىف لعف نلوعف نلوعف
 اميلع لزي مل هدوجو اميكح ىرولا اذه هلإ

 يناثلاو لوألا عارصم هتايبأو رحبلا رظنا ةريثك بعش هل رحب لكو
 .نكاسلاو كرحملا يف ةيضقلا يف لخدت اهنإف عبارلاو ثلاثلاو

 نم نزولا عيطاقتو :ناهبن يبأ نب رصان هيقفلا ملاعلا خيشلا لاق
 فورحلا ضعب فذح اهنم روحب عيطاقتلا نم اهريغو نليعافمو نلوعف
 كلذ ضعب ىلإ رحبألا هذهب مظانلا اذه راشأ دقو رحب لك عيطاقت يف

 ليوطلا رحب يف كلذ لاثمو هعيطاقت نزو نع همظن يف هيتأي ام فالتخاب
 باذأ وهو لوعف ىلإ نلوعف نم نكاسلا سماخلا فذح يداؤف باذأ :هلوق
 ثيح نكستو تكرحت ثيح ةكرحتم تيبلا فورح نوكي نأ وه نزولاو
 رحب لكل نكلو إمومضملاو روسكملاو حوتفملا وه كرحتملاو ‘تنكس

 ال نلعفتسم هنزوف هيلع اولص لماكلا يف هلوق كلذ لاثمو ةريثك ابعش

 ىلع سقو نلعفتسمو نلعافتم نيب هعيطاقت يف رياغتلازوجي دقو نلعافتم
 لماكلا رعشلا نم همظن ريغو همظن نم هنزو نع افلتخم هدجت اميف اذه

 وهف نونم وأ ددشم فرح لكو . ههوجو يه يتلا هبعش نم هنأل نزولا
 يف رهظي ال امو ،نزولا يف لخاد وه عابشإلا فورح كلذكو نيفرح نم
 ماللاو فلخلا يف ميحرلا نمحرلا كلذ لاثم هل نزو الف فورحلا نم قطنلا

 نكاس لوذلا ناءعار ءارلاو اكرحم فلألا نوكي نأ الإ نزولا يف نالخدي ال

 ماللاو فلألاب فرع نيح حوتفم ددشم فرح هنأل حتفلاب كرحم رخآلاو

 لثم عابشإلا كلذكو 0 نزولا يف لخاد ميملا دعب يذلا نمحرلا نم فلألاو
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 : هلوق جهملا ةايح اهامس يتلا هتموظنم يف يدلاو لوق

 ىبتعلا عم هلإلا تاذ يف حصنلا ىلع يننإف يلوق هللا يف يخأ نيبت

 نزولا يف ةلخاد ءاهلا لبق يه يتلا هلإلا مسا نم ةيناثلا ماللا ةدمف

 اضيأ ةلخاد ءاهلا لبق يه يتلا هلإلا مسا نم ماللا ةدمو عابشإ فلأ يهو

 يف يه امك اضيأ ةلخاد هللا ىلاعت همسا نم ءايلاب ءاهلا عابشإو نزولا يف

 رعش لك نزو يف كلذ عيمج ىلع سقف طخلا يف كلذ بتكي مل نإو عجسلا

 .هرحباب موظنم

 روصقملا دمو & فرصني ال ام فرص رع اشلل زوجيو : تلاق :عجر

 نب عنام نب دمحأ مظن نم ةيناجرملا ةديرفلا نم كلذ نايب كاهو كلذ ريغو
 : ارعش دادم نب ناميلس

 يذلا يف رعشلا مظني نم ىلع سيلو

 ىشتخا اذإ هيلع سأب نم هيف اوري

 ىتأ اذإ رارطضا يف هيلع سيلو
 اذإ هل ليقو ًادودمم رصقيو

 [امخرم يماسألا زاجع أ فحيو

 عبشمل فرح بارعإلا يف داز ولو

 ابجوم ناك ام لك افلاب بصنتو
 هل هنوزيجي دق فطع ميدقتو

 اذك اعم نكلو نم ينون فذحيو

 هل زناج اهفذح نيذلا نونو

 اوزوج سكعلابو ريكذت ثينأتو
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 ملو جرح هرج نإ هفرص ىتأ
 مثأ وأ لز نإ ءاوقإلا يذل افاحز

 مظن ام سكع يذلا لادبإو بلقب

 مشغ وأ لض اذإ روصقمك دمي
 مرتسي ءاش نإ هيف ءادن ريغل

 مرح نم طق ةنحأ هيلع سيلف

 مسحنم لصويو الوصوم عطقيو

 مشي اذإ يه ايو نيونت فذح يذل

 مظتني نيح يذلا يف ءابو نيذلا

 مفلاهفوذحمل اضيأ وه واوو
مع نباي سكعلاو لقثلا قح لثم هل



 محفلاك ناك ام بارعإلا يف لوقلا يذل يدل هلعت الو ال هيف سأبالف

 يفاوقلا دودح هب ديق اميف } يلحلا ايارس نب زيزعلا دبع لاقو
 . ةسمخلا

 ةسمخ دودح يف يفاوقلا رضح

 كرادتم بكارتم سواكتم

 : هلو

 ةتس فورح يف يفاوقلا رحب

 اهفدر عم اهليجدو اهسيسأت

 فصاو انأ ام بيترتلا ىلع ظفحاف

 فدارتم اهدعب نم رتاوتم

 اهجورب ولع يف يرجت سمشلاك

 اهجورخو اهلصو عم اهتورو

 : بيترتلا ىلع ةتسلا اهتاكرح اوديق اميف آضيا ۔ لاقو

 اهتاكرح اندنع يفاوقلا نإ

 وت مث فذحو عابشإو شر

 : رعشلا فاحز ريسفت يف لاقو

 فك مث ضبق رعشلا فاحز

 بضع مث يط مث ربجو
 راوط للع ادع ام رياسو

 بيترتلا ىلع تس

 داعتو هدعب ىرجمو هيج

 صفت فرحذ ١ نهب

 صخي ةنكمأ رعشلا يف هل
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 : نوسمخلاو عبارلا ركذلا

 يف ةلأسمو . لاثم أو تاياكح مث ٠ كلفلا يق هلو أ

 لمرلا نم هقيفوتو جيوزتلا يفو 0 هئاودو جلافلا
 بيغرتو 0 ءاسنلل جحلا يف لئاسمو 0 كلفلاو

 ةغللا يف هرخآو . رفسلا

 : كلفلا ملع يف

 جحل رهشلا لاله رظني ءاربغلا اذ تيأر :ءاربغلا يذ بحاص لاق

 نأ كوعدأ ينإ مهللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا :لوقي هتعمسو شربكألا هللا

 اهيف ءاعدلا تلعج كنإو .رعشملاو تيقاوملا ةمرحب ريخلا باوبأ يل حتفت

 .بابلألا يلوأ ةباحصلا نع هورثأ اميفو ‘باتكلا يف ءاج ام ىلع باجم
 برشو لكأو عامتجا مايأ اهنأل ؛تامولعملا مايألا هذه انل هللا نيب دقو

 نآرقلا يآ نع باتكلا ةحتاف هللا لضف امك تيقاوملا كلت تلضفو ‘لاعبو

 ةعبسو مايأ ةعبسو تاومس عبس اهددعك لعجو تايآ عبس اهيف لعجو

 رشع ينثا اهددع ىلع جوربلا لعجو اجرب رشع ينثأل بابرأ يهو بكاوك
 . ارهش

 ةليلو موي لكل ةلزنم نورشعو ينامث يهف جوربلا لزانم امأو

 ام اهيف لمعاف ةلزنملا كلت يف ادوعسم ردبلا ناك اذإف ؤاهيف رمقلا لزني
 املو ةقرفلا اهيف لمعاف اسوحنم ناك نإو ‘تدصق ثيح ىلإ رفاسو 0تيون
 هنع لوؤسم كنأل زوجي ناك ام الإ بتكت ال نكلو .هفعضو هكاله تدرأ

 كيلعو سانلا ىلع الك نكت الو سفنلا ةبساحمو عرولاب كيلع و ادغ
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 هذه يف كلامو كنيد ةمالسل ؛ةيعرشلا لناسملا يف راثآلا يف ةعلاطملاب

 لمخلا لوطب لجخلا مهبولق ىلع لخد دق سانلا كل ترظن دقو شةيندلا ايندلا

 للعلا نم هللا مهملسف لبجلا ىلع اودمع مهنم ضعبو ‘لمعلا فعضو

 .للزلاو

 : ةربع اهيف صصق

 لجر هدنع ءاجف ةراجتلل اهلعج مهارد هدنع لجر نع يل يكح دقو

 لتق مث اكص هنم ضبق الو هيلع دهشي ملو اضرق مهرد فلأ هنم ذخأو
 .ضراقلا مهارد تبهذف اماتيأ فلخو ضرتقملا

 اهنكلو هلام باهذ نع ةنامأ هنم ضبقو مهارد الجر ضرقأ رخآو

 ضراقلا نيب عزانتلا عقوف اهريغ نيش قرسي ملو هتيب نم ةنامألا تقرس

 .ضرتقملاو

 هدي نكلو ،ادوهش هيلع دهشو ،اكص هنم ذخأو الجر ضرق رخآو
 ضرتقملا عجر مث ةينامز ةدم اهيلع تلاطو ©ضرتقملا ىلع ةريصق

 .ةاكزلل اهرثكأ بهذف ضراقلل

 انيش هل يرتشي نأ هنم ديري هقيدص هيلإ بتكف قيدص هل رخآو

 يتلا ةجاحلا هل ىرسشف هيلإ تلصو ىتم اهنمث هيلإ لسري نأو ،امولعم

 .هدي يق ام عيمج بهذو 0نيمألا بسكف اهلسرأ نيمألا دي ىلعو اهبلط
 مهاردلا تبهذف مهاردلا ميلستب هسفن حمست مل نكلو ‘نمثلا همزل مكحلابف

 .ةقادصلا لجأل يرتشملا ىلع

 كدنع كل ناك نإ كرذحأ :يل لاقو اذه دعب يبحاص ىلإ لبقأ مث

٣٢٧٢ 



 الاومأ ككلم يف ناك نإو .ارايخ اعيب اهنمثب يرتشت الو اهعبت الف الوصأ

 مهارد كل ناك نإو ؤاضوبقم انهر اهنع طعتو اهب يدافت الف ،رايخلا عيبلاب

 كل تناك نإو سنهر الب سانلا يديأ يف اهلعجت الف ضوبقم نهر يف

 نم لبقت الف نيرسوم ىتش سانأ دنع اهب كل رمأو رسوم لجر عم مهارد

 رسوم عم اهب كل اورمأو سانلا دنع ةقرفتم مهارد كل تناك نإو ‘مهدنع

 نإ امأو ،ءارقفلا يديأ يف كمهارد كل تناك اذإ اصوصخ هدنع نم لبقاف

 كضبق نإو هدنع نم لبقاف ينغلا رسوملا عم رسعملا رسوملا كل رمأ

 نهر كل ناك نإو ،هدنع نم نهرلا ذخف كمهاردب اضوبقم انهر رسوملا
 نإو ،كل حلصأ هنأل هذخف رايخلا عيبلاب الام هنع كيطعي نأ دارأو ضوبقم

 نأل هلبقاف لصذلاب الام هنع كيطعي نأ دارأو رايخلا عيبلاب لام كل ناك

 .هيف فرصتي نأ هل كثراو كلذكو تدرأ ثيح هفرصت لصألا لاملا

 ينإو هدابع و هءايلوأ يلتبي هللا نإف هللاب الإ كربص امو ربصاو

 الجر هتبحصل ذخأو جحلا ضرف همزل دقو رفاس لجر نع ةصقب كربخاس

 برغملا ةالص تقو مهيلع لخد ىتح مهريس يف اودج مث !هل انيعم انيمأ

 نم دروملا نع مانغأ تبرهف ،نيعرسم ءاملا دروم ىلإ مهلامج اومميف
 ال امايأ اثكمف طايسلاب نيلجرلا اوبرضو ةادبلا لبقأق .ةادبلل يهو عزفلا

 يف اودجو مهلامج اوبكر مهنع هللا ففخ املف »ضومهنلا ىلع ناردقي
 عرصلا ةلعب داتعم هنأل لمجلا نم هبحاص طقسف ؛مهقيرط يف ريسلا

 ثكلفلا يف الصحتو ردنبلا ىلإ دصق مث امايأ هيلع ماقو .هعالضأ ترسكتف

 مهيلع اوذخأو ةملظلا مهيلع لبقأ ىتح لابجلاك جوم يف مهب يرجت ترادو

 اوففكتف ماعط الو ءام مهدنع سيلو ربلا يف مهولزنأو ،اهيف امو ةبشخلا
 ىلتبملا هبحاصو ،ردخلاو جلافلا حيرب جاحلا لجرلا يلتبا مث ،سانلا ىلع
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 هتاعاس فرعي الو ‘هتعرص هيلع ىمغت ةراتو هبحاصب ميقي ةرات ةعرصلاب

 موصلا ضرف هنع طحنا هلقع باهذ عمف ،هرهش نم همايأ الو همايأ نم

 حبصلا ةالص روضح يفو اهتقو تفي مل ام هتمزلا هتحص عمو تاولصلاو

 ىونو طنافلاو لوبلل دعق هنكلو ،سمشلا نم نرق علطي نأ لبق ىحص

 عوكرلل ئمويو ةلبقلا لبقتسم وهو ةالصلا أرق مث ةالصلل مميتلا

 نع فقوف سمشلا نم نرق هيلع علط ىتح وجنلل دعاق هنأل دوجسلاو
 .هتالص متأ ذئنيح مث ،يناثلا اهنرق علط ىتح ةالصلا ةءارق

 ةراهطلا ىلع ردقي ال هنإف جلافلا حيرب ىلتبملا لجرلا اذه يف رظنا

 ةءارقل ظفحي هدنع هلقع نكلو مميتلا ىلع ردقي الو ةالصلل ءوضولا الو

 هنأو ،اهل ريبكتلاب انه هل رذع الو .ةالصلا أرقو مميتلل ىون هنأو ةالصلا

 .ةرافكلاو ةبوتلا هتمزل اهتءارق ىلع رداق وهو اهل ربكول

 اذه امهؤَر مهيلإ اولصو املف نابكرلا مهيلإ تلبقأ مايأ دعب مث

 هوأرف عرصلا بحاص اورظنف مهيلإ سانلا لزنف عورصم رخآلاو جولفم

 مهمزلي مل قافأ املف هلاح ىلع هوكرتف ةيودألا هيف غلابت ال الهك الجر
 .هلمح

 : جل افلا ء اود

 نم ردحنملا مغلبلا نم اهببس ةلعلا هذه اولاقف جلافلاب ىلتبملا امأو

 وأ ندبلا يبناج ءاخرتسا هتمالعو ،باصعألا ردابم ىلإ رئاصلا غامدلا

 .جراخ نم ببس ريغل ةكرحلاو سحلا نم هضعب

 قرتعل ١ قرو ذخؤي نأ وهو :ي داوسلل لهسمب يديب هجالع

 مث ءاملا فصن صقني ىتح ءام نيكوكمب ىلغي ‘كوكم لظلا يف سبيملا
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 ينثا دحاو لك نم ىونلاو فيللا عوزنم رابص رمتو ركس هيف طحيو لصي
 ىلغي مث ،الاقثم رشع ينثا قوقدملا دوسألا جليلهإلا نمو .الاقثم رشع

 ةسمخ وأ مايأ ةثالث برشيو كلصت مث ،©فصنلا ءاملا صقني ىنح ةيناث

 موث هيف حرطيو طلسلاو يرطلا تيزلا ىلغي مث .ءاوهلا نع سبحي مث !مايا
 كرعيو ،ندبلا عيمج هب نهدي مث ،يلغي ىتح ةنيل ران ىلع يكطصمو حلمو
 خوبطملا زرذلا ةرامعلا ءاذغب ىذغتيو ةيشعو هركب اديدش اكرع ةقرخب

 لعفي ،رثدتي مث ةراح وهو لسعلاو نمسلاو جيرارفلا محلو رقبلا بيلحلاب

 .أربي نأ ىلإ كلذ

 يف هوذخأ مث ،ىلاعت هللا هأربأف ءاودلا اذه ىلتبملل اولمعف لاق

 هل لحز لثم .ةعبسلا بكاوكلا لئالد سانلا دنع نم ملعتو مهتبحص

 بكوك وهو ‘ولدلاو يدجلا جوربلا نمو تبسلا مايألا نمو عباسلا ءامسلا

 نمو ،داوسلا ىلع لدي توملا عبط هعبط ليقث ،سباي دراب يراهن ركذ
 لاحطلاو نذألا سانلا ءاضعأ نم هلو .دوسألا صاصرلا هل نداعملا

 نيب عمجيو هسأر سكني ىشم اذإف ،مدآ ىلع روصلا نمو ‘ةدعقملاو

 ركم وذ }ةفشلا ضيرع ‘نيضراعلاو نينيعلا ريغص فطخم ريصق ؤهيلج

 يف ناك اذإو جنلوقلا ضرمف ةيحايرلا جوربلا يف ناك اذإ لحزو ‘عادخو

 ،سبي نمف تايبارتلا يف ناك اذإو ‘نطبلا عجو ىلع لديف ةيناملا جوربلا
 . ةقرحملا تايمحلا نمف تايرانلا جوربلا يف ناك اذإو

 نم هلو ‘سيمخلا مايألا نمو ،ةسداسلا ءامسلا هلف يرتشملا امأو

 بطر راح يقرش ركذ ،يراهن ركذ بكوك وهو توحلاو سوقلا جوربلا
 نم هلو ضيبألا صاصرلا نداعملا نم هلو .ءاوهلا هبط هعبط دعس

 ةرسلا لفسأو نطبلاو دضعلاو ىرسيلا نذألاو ةدعملاو دبكلا ناسنإلا
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 نيسح نينيعلا ميظع .ةرمح هولعت ضيبأ ىلع سانلا روص نمو .ءاعمألاو

 داسف نم دلوتملا ىلع لدي ضارمألا نمو }ةفعلاو نيدلا ىلع لديو شهجولا
 .ةطرفمب تسيل يتلا ةيمكلا ةدايزب مدلا

 جوربلا نمو .ءاثالثلا مايألا نمو ةسماخلا ءامسلا هل خيرملاو

 شطبلاو ةوقلاو ديدحلا هل سباي راح ركذ بكوك وهو ،برقعلاو لمحلا

 نمو بلصلاو ةفطنلا ىرجمو قورعلاو نيتيلكلاو ةرارملا هلو ؛مومدلاو

 هيرك بهصأ لهشأ ‘هجولا رودم .رقشأ وأ رمحأ ىلع سانلا روص
 ماسربلاو ةقرحملا تايمحلا ضارمألا نمو .ةمالع هيلجر يف ‘رظنملا

 قبطملا سوسلاو ةفعسلاو ماسربلاو ةرمحلاو ةيومدلا حورقلاو يومالا

 نمف تايناملا جوربلا يف ناك نإو ‘تايرانلا جوربلا يف ناك اذإ قلحلل

 ناك نإو ،ماذجلاو لسلا نمف تايبارتلا جوربلا يف ناك نإو رفصألا ءاملا
 .ههابشأو مومدلا نم ثرأتت يتلا تايذألا نمف تايئاوهلا يف

 جوربلا نمو ،دحألا مايألا نمو ةعبارلا ءامسلا اهل سمشلاو

 ةقرحم ةسباي ةراح ،يراهن ركذ بكوك يهو ‘بهذلا اهلو ،دسألا

 اهلو ،ءاسنلل ىرسيلا نيعلاو لاجرلل ىنميلا نيعلاو بلقلا اهلو .ةنراقملاب

 نمو ‘سأرلا يف اهناطلسو ‘ةنسح نيعلاو مفلا يف ةكلكلاو نيذخفلاو خملا

 نسح رعشلا دعج علصأ سأرلاو .ةرمحلا هولعت مدآ ىلع لدت سانلا روص

 .نادبألا يف ةرهاظلا ةسبايلا ةراحلا ضارمألا نمو ؤمسجلا

 جوربلا نمو ‘ةعمجلا مايألا نمو ةثلاثلا ءامسلا اهل ةرهزلاو

 نم ضرعي امو ،ةبطرلا ةدوربلا اهعبط ةيليل ىثنأ يهو ،نازيملاو روثلا

 نطبلاو محرلاو جرفلاو ناتيلكلاو محللاو محشلا ىلع لدتو ،حاكنلا تالآ
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 .مسجلاو رعشلا نسح ةرمح هولعت ضيبأ ىلع ساانلا روص نمو 0 ةرسلاو

 كلاخ ههجو ىلع ‘ نيقاسلاو نينيعلا نسح كنحلا ريغص ‘هجولا رودم

 .هردق نم رثكأ هينيع داوس ،هجولا نسح

 جوربلا نمو ‘ءاعبرألا مايألا نمو ،ىلوألا ءامسلا هل دراطعو

 ناسللا هلو ‘ثانإلا عم ىثنأو روكذلا عم ركذ حزامم ،ةميضقلاو ءازوجلا

 ىلع سانلا روص نمو ‘قورعلاو بصعلاو ناقاسلاو ةرسلاو نيذخفلاو

 فيفخ ،محللا فيفخ ،فذنألا ليوط ،لوط ههجو يف ةهبجلا ئتان مدآ

 .نينيعلا لحكأ ،عباصألا ليوط ،نيعلا نسح ،نيضراعلا

 نمو ،نيننثألا مايألا نم هلو اهيلع هرادمو .ايندلا ءامس هل رمقلا

 ةنرلا هلو ،ةوقللاو جلافلا ضارمألا نمو }ةضفلا هلو ،ناطرسلا جوربلا

 لديو مغلبلا نم دلوتي امو ءاضعألا علخي ،ةيمغلبلا ةبطرلا ةدوربلا هعبط

 سانلا روص نمو ،ءاسنلا نم ىنميلا نيعلاو لاجرلل ىرسيلا نيعلا ىلع

 هينيع يف قلخلا نسح ‘نيبجاحلا نورقم .ةرمح هولعت ضيبأ ىلع

 .ةماقلا نسح ،هجولا رودم ؤةلوهش

 ،سأرلا ناسنإلا نم هلو ضيبأ ؛لمحلا اهلوأ :جوربلا لئالد امأو

 اهلو .ةملظ اهيف ءارمح ؛ءازوجلاو ،ةبقرلا هلو ،داوسلا ديدش ؛روثلاو
 ضيبأ ؛دسألاو كردصلا هلو ضايبلا ديدش ؛ناطرسلاو نيديلاو نيبكنملا

 اهلو ءارضخ ءاضيب ؛ةميضقلاو ‘نطبلاو بلقلا هلو ةرمحب برشم
 ؛برقعلاو ،ةناعلا هلو ةرفصب برشم ضيبأ ؛نازيملاو 0ءاعمألاو ةرسلا

 هلو &دوسأ ؛يدجلاو ،ناذخفلا هلو ©ضيبأ ؛سوقلاو ،جورفلا اهلو ءارفص
 ‘ضيبأ ؛توحلاو 0ناقاسلا هلو ،يدجلا نم اداوس دشأ ؛ولدلاو ناتبكرلا
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 . نامدقلا هلو

 ةراهطلا ىلإ دمع الجر تيار 0 ةدجب انلزن امل : جلافلا بحاص لاق

 معلصو 0 نيلاضلا ىلإ دمحلا ةروسو 0 ةلمسبلا : ارقي هتعمسو ‘ اضوتو
 كدابع نم دبع هب اعد يذلا كمساب كوعدأ ينإ مهللا : لاقو . () لقوحو
 . نييضرأ عبس يفو . تاومس عبس يفو . ادجاسو عكار ،ًادعاقو امناف

 امبو { مارحلا كتيبو ماقملا دنعو ‘ تافرعو ىنم نيبو 0 رحبلاو ربلا يفو
 وأ ، ىلعألا ألملا يف وأ ايلاخ ، (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم انيبن هب اعد
 . هءالب تفشكو هءادن تعمسف 0 راهنلا ءوض يف وأ ، ليللا تاملظ يف

 اي ، طوطخلا هذه يف يتجاح ينيرت نأ 0 هللا اي هللا اي اهب كوعدأ ينإف
 اي ليلد اي رهاط اي ، ضرألاو تاومسلا طساب اي رون اي . ميكح اي ميكح
 . بويغلا مالع اي } نيبُم اي ريبخ اي يداه

 : لمرلا ملع يف

 املف ،ال مأ اهجوزتيل ةأرما ديري هريمض يفو لمرلا برض هتيأر مث
 ةديعسلا ةلخادلا لاكشأ نماثلاو عباسلاو يناثلاو لوألا علط هلمر طسب

 لاكشألا ددع يف رظني هتيأر مث لوخدلاب رشعلا سماخلا لكشلا هل مكحو

 دوعسلا اهيف تلزن اهآرف داتوذلا ىلإ رظن مث ‘ اهيف بلاغلا دوعسلا اهدجوف

 . رثكألا

 ءاجرلاو ةداعسلا رسو ةديعس اهآرف نييزاوملا لاكشأ ىلإ رظن مث

 نأ ملعف نيعستلا ىلع تداز اهآرف لاكشألا طقن ددع بسح مث دوعسم

 . بيرق نع اهغلبيس ةأرملا نأو هوجولا الك يف يوق هلمر

 لمحم يف ةأرملا ىأر ىتح نابكرلا رظني فقوو جحلا ىلإ دصق مث

 يلعلا هللاب ألإ ةوق الو لوح ال : لاق يأ . لقوحو 6 (ملسو هيلع هللا ىلص) : لاق يأ 0 معلص )١(
 . ميظعلا
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 ضراب مهعمج حصف قارعلا ضرأ نم هلصأو لجرلا امأو برغملا لهأ

 اهنذإب اهجوزتف امهمارحإ نم الح امدعب اهبطخو ةأرملا دنع دصقو زاجحلا

 اهيلع لخد مث ءايلوألا مدع دنع جيوزتلا نم نوملسملا هب رمأ ام ىلعو
 يتآل جيوزتلا تكرت تلاق اهلأسو اهفصن بهذ دق ةأرما يهو اركب اهآرو

 ىلإ ترظن ةنسلا هذه يفو يتبرك ولجيو ينرسي نمم لاجرلا يف ترظن ام
 علاطلا نأل ؛ةميقتسم داتوذلا اهيف تيأرف اهبابرأو جوربلا ىلإو ءامسلا

 نانرتقم نماثلا برو عباسلا برو يناثلا برو علاطلا برو نازيملا

 ىلإ رظني رمقلا تيارو علاطلا ىلإ نارظنيو ثيلثت نم يرتشملاب نالصتيو

 ىلإ تنج مث يقارع لجرب رهشلا اذه يف جوزتأ نأب تفرعف بابرألا هذه
 .كنيبو ينيب هللا فلأف جحلا

 : نامع نم دهازلا لجرلا ةصق

 ةصق لوقي رعاشلا سيمخ نب ملاس دلاولا تعمس :ءاربغلا وذ لاق

 هكسنو هجح ىضق املف ،جحلا ىلإ دصق قاتسرلا ناكس نم دهاز لجر نع

 هليلد راتحاف ،صخسشم ةنام هيف ىأرف ،هديب هذخأف اسيك مرحلا يف رظن

 هباجأف كيداني وهو اهبحاص عوجرل ارظتنم ةكم يف ةنس ثكمف
 .صخنشتم ةنام اهددع و سيكلا يف يتلا ةبيهذلا بحاص انأ يرصم لجر

 .يضاملا ماعلا يف يلع تبهذ نيأ اهب ردأ ملو

 لجأل ماعلا اذه يف تجتحا ينكلو تلق امك يه هذه :دهازلا لاقف

 نأ كنم مثو هللا نم وجرأو &صخاشم ةثالث اهنم تذخأو انه يفوقو
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 .رجألا كلو اهنم ينيربت

 ينبحصتل كنأ امأو اهنيعب اهديرأو اذه ينم نوكي ال :يرصملا لاق

 تحصو هليلد دهازلا راتحاف .اهنمث كقرع نم ذخآو مدخت ىتح رصم ىلإ

 .هتيب يف هلخدأو رصم يف الزن نأ ىلإ هتبحص يف ىشمو هيلع ةبلغلا

 هجوزو همظع و همتشحو همرك مث ؛ انيع رقو اسفن بط : هل لاقو

 لوكاملا نم هاطعأو ،مدخلا هل بهوو هدنع نم اهرهمأو ،هتنباب
 دالوألا هل ةأرملا تلسنف ،نيعألا هب ذلتو سفنلا يهتشت ام سوبلملاو

 ايادهلاب مهيلإ لبقاف ،اهدلاو مهعمسف ‘هنطو هتجوزل ركذي هسلجم يف ماقو

 هنطو ىلإ هللا مهغلبف هوعداوف ،مهنامز يف هيلإ نوجاتحي امل مهلمحو

 قاتسرلا لهأ عم هربقو ،هراد يف هللا هافوتو نامأو نمأب قاتسرلاب
 .روذنلاب هيلإ ىتؤي روهشم

 : رذنلا مكح

 .هيف الخاد ناك امو هلل الإ رذنلا زوجي الو روبقلل زوجي ال رذنلاو

 ءيشب رذني نأ كلذ زوجيو هيف لوخدملا كلذ مزلي الف هلل عيش هيف سيلو

 دجسملا عم مزلي الف ربق وأ دجسم عم ريقف وأ ينغ نم ءاش نم هلكأي هل
 همعطيو رذنلا همزليو هلل عيش كلذ يف نوكي نأ نكمي ال ذإ ،ربقلا الو

 دجسمو نجلا دجسمو مرحلا دجسم لثم ةصاخ عضاوم يف الإ ءاش ثيح
 .كانه ءافولا همزلي هنأ ليق نهيف ال نهعم سدقملا تيب دجسمو هللا لوسر

 .رصان خيشلا مالك ىهتنا

 : تاياكحو صصق

 املكف لالحلا قزرلا بلطل ةقيروت عنصي لجر ىرخأ ةصق يفو
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 مث شةكرب هيف سيل هوباجاف كرابم وه له مهلأس ءيش نع ربخم هءاج

 نيب افصلا قيرط دنع مارحلا دجسمب اكرابم اناويد كل نإ كلذ دعب هل ليق

 نم هيلع ام ىضق املف جحلا ىلإ لجرلا رفاس مث نيتبهذملا نيتناوطسالا

 هل لاق هذخأ دارأ املف ناويدلا عم فقاو لجر هآرف ناويدلا ىلإ رظن مزاوللا

 ينأ هباجأف ،انيش مرحلا ضرأ نم كل لحي ال هنأل ناويدلا ذخأت ال لجرلا

 ىلإ دصقت فيك :هل لاق كرابم هنأ يل ليقو ينطو نم ناويدلا اذهب تقزر
 يف ةريثك ةنيزخ ىلإ دصقأ مل انأو كتفاسم دعبو كنطو نم ناويدلا اذه

 لاقف .هتركذ يذلا تيبلا بحاص انأ هل لاق نالف نب نالف تيب يف اذك ضرأ
 رفح هلزنم ىلإ لجرلا عجر املف ‘لالح كل وه زنكلا هذخ :همالكل ابيجم هل

 ذخاف ةيلهاجلا منالع نم ةمالع هيف ىأرو زنكلا هل رهظف ضرألا يف

 مامإلا نأل ؛نيلدع نيدهاش رضحمب نيملسملا ءارقف ىلع هققنأو هنضخ

 هيلإ تجاتحاو ،ةكربلا ترهظو امنو هب رجتف هنامز يف ادوجوم سيل

 .سانلا

 لاسي لزي ملو ةرجألاب جحلا ىلإ دصق لجر :ىرخأ ةصق يفو
 كتجوز نأ مونلاو ةظقيلا نيب فتاه هءاجف ةحلاص ةجوز هقزري نأ هالوم

 هب عنقت ملف اهبطخو اهيلإ لصو اهب ربخأ املف رسوملا نالف تنب ةنالف
 جاحلاب نوكرابتي ةيلبب دحأ ىلتبا اذإ دلبلا كلت يف ناكو هرقف ببسل
 تلتبا كلذ دعبف ةيفاعلا هبقعتف ءافشلا هل هالوم لأسيو ضيرملا ىطختيل

 نع ىبأ لوسرملا هلصو املف اهدنع لصيل لجرلا تعدو ىتش للعب ةارملا

 مث اهلبقي ملف ايادهلاب هيلإ تلسرا مث ةارملا ىلإ لوسرملا عجرف لوصولا
 نأ هذه يتعاس نم مكترمأ جاحلا يدي ىلع يبر ينافش نإ اهنايلوأل تلاق

 أرقو ةأرملا دنع لصوو ؛مهباجأف جاحلا ىلإ اهؤايلوأ دصقف هب ينوجوزنت
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 ءافشلاو ةمالسلا اهيلإ تلبقأف شاهيفشي نأ هالوم لأسو ،اهاطختو ةحتافلا

 .هرسع دعب هللا هانغاف اهؤايلوأ اهب هجوزو ؤهللا نم

 ةأرما هل قفوي نأ مزتلملا يف هالوم لاس لجر :ىرخأ ةصق يفو

 دصقف :ديبز ءاسنب كيلع هل لاقف ‘كلذب وعدي لجر هعمسف نوللا ةنيسح

 اهروصقو اهللح يف لخدو ؛مهتلح يف هعيبيل الصب ذخأو ديبز ىلإ يعادلا

 اهل لعجف ،هدنع نم ءارشلاب الصب تذخأو اهئاسن نسحأ نم ةأرما رظنف

 هيف فرحلا تأر لصبلا سأر ('تشجف نيحف لصبلا سأر لخاد افرح

 هقح ذخأيل هايإ هتطعأو رابصلا رمت يف هتلعجو فرحلاو اهمتاخ تذخاف

 مث رادلا نم جرخف رمتلا لخاد متاخلاو فرحلا دجوف ‘لصبلا نمث نم

 نسحلا ءاسكلا هيلع لعجو نامز نيرهش دعب رادلا كلت ىلع عجر

 ةأرملا ءايلوأو دلبلا ريمأ نع لأسو عماجلا دجسمب لزنو ماتلا حالسلاو

 .هدرت ملف لجرلاب اهوربخأف مهدنع نم اهبطخف

 .مكلبق نم اهبلق يف لخد لجخلا لعل :مهل لاقف اهلوقب هل اوعجرف

 لبقت ملف مه ءاسن اهيلإ اولسرأف ءاسنلا اهيلإ لسرن نحن سأب ال :هل لاق
 ةزيزع ةأرملا هذه لعل :مهل لاقف كلذب هوربخأو هدنع اوعجرف امالك نهنم
 كرمأ انل نيب :هل اولاق ءاهاضر ةفص مكل يعم انأو اهرس فشكت ال سفنلا

 هب تيضرف كلذب اهوربخأو اهب هوجوزو هوفرعف اهمتاخ مهل رهظف

 .لجخلا نم اهسأر تسكنو

 لطابلا ىلع قحلا راهظإل ةصاخ نيملسملا عم ةريبك ةجح ليحلاو

 نم نأل لقاعلا لجرلا مارحلا بلطي الو .مارحلا نع لالحلا بلط يفو

 ( ١ ) ١ تحتف : ي .
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 . راعلا سبل مارحلا بكترا

 : ,ىلوألا ةصقلا

 غلبي ملو اهرمأ هيلع قشو هايند يف ةجاح هل تدب نم لك نأ ملعا
 امك ديري امب هللا وعديو جحلا دصقيو ليحلا هسفنل لمعيف ،اهيف هدارم

 راصو سانلا بولق يف اهالوم اهعفرف نيدلا يف ةملعتم ةأرما نع يل يكح
 ةدلاو كاذنآ كلملا ىدل ناكو ،كولملاو ءايقتألاو ءاملعلا عم ميظع ظح اهل

 كلملاو لالحلا حاكنلا يف ةبغر اهل نكلو بابشلا نسح يف نوللا ةنيسح
 لصتل ةملعتملا ةأرملا ىلإ كلملا ةدلاو تلسرأف همأ جيوزتب هسفن حمست مل

 تبحر اهيلإ تلخد املف ‘كلملا ةدلاو دنع تلبقأ لوسرلا اهغلب املف ،اهدنع

 كعم ناك نإ جوزتأ نأ يدارمو كدنع يرس فسثكأ ديرأ :اهل تلاقو اهل

 كربخأ انأو لجرب ينحكنيل هسفن حمست ال يدلو نأل ،كلذ ىلإ ينغلبي يأر

 .ينيد ميقتسي ىتح يتروع رتس ديرأو يداؤف يفو يمحر يف بيهل

 عم نإو رسي هللا نيدو انأ يلع ةليحلا :ةملعتملا ةأرملا تلاقف

 كدلو عجر نإ هلل يرذنا تنأو هنادعأ داهج يف كدلو ةعاسلاف ارسي رسعلا

 ؛مالسلا هيلع هيبن ربق ةرايزو مارحلا هللا تيب جح كيلع مزال نوكيف املاس
 لعب كحكنيل كرفس يفو كلذ هرسي كدلو نأل ؛جيوزتلل كحاتفم اذهف
 .لالحلاب

 ىلع رفظم املاس هداهج نم اهدلو عجرو كلملا ةدلاو ترذنف :لاق

 مه يبلق يف لخدو كب رفظ كودع نأ ربخ ينلصو هنأ هتربخأف هنادعأ

 ديرأو جحلا ىلإ ةنسلا هذه يف دصقأف املاس تعجر نإ هلل ترذنو ؤديدش

 . رفسلل ةبهالا
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 اهرفس يف هيلإ جاتحت ام اهل زهجف هتدلاو مالك كلملا هبجعأف

 ملعا :ةملعتملا تلاقف ،هتدلاو ةبحص يف نوكت نأ ةملعتملا ةأرملل ركذو

 كمأ لبق نم فاخأو لمع و ملع ىلع جاتحيو طورش هل جحلا نأ كلملا اهيا
 هيف رفسلا نأل بعتلاو ءانعلا اهرفس يف اهل حصيو يرمأل لثتمتال نأ

 .ةفلاخملا نع ىلوأ ةمالسلاو ةدئاف اهل لصحي ملو نيدلاو ندبلا ضرم

 ثكرمأل ةعيطم نوكت نأ يتدلاو ىلع طرتشأ انأ :كلملا لاقف

 اهنيدل اهرفس يف اهحلاصم هيلإ جاتحت ام عيمجل رمألا ينتلكو اذك :تلاقف

 ىلإ كلملا لبقأ مث .هدي طخب اكص تذخاف .معن كلذ :اهل ابيجم لاق ءاهايندو

 ةأرملا هذه تلعج دقو رفسلا كسفن تمزلأ ةدلاولا اهتيأ اي :اهل لاقو هتدلاو

 حالص يف هب كرمأت امب اهيأر يفلاخت الو اهلوقل يعمتساو كتبحص يف

 .كايندو كنيد

 كسفن تحمس نيح هلل دمحلاو كيأر دمحأو كلوق تعمس :هل تلاق

 تذخاف اهتبحص يف اونوك :مدخلل لاقو هتدلاو كلملا عيش مث .كلذب يل

 مأب لزن مث اهقيرط يف مهب نستآتتل اهماحرأ نم ضعبو اهمأ كلملا ةدلاو

 رظنلا زوجي ال :ةملعتملا ةأرملا اهل تلاقف لسرتسملا نطبلا عجو كلملا

 ماحرالل ةرورضلا عموأ نيجوزلل الإ ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم سملا الو

 ملعتم لقاع لجرب يجوزتت نأ كل بحأو توملا ريذن ضرملا اذهو سانللو

 كلزنيو كطضيو كلسغيو كتزانج ةالص دنع كل وعديو كسابل نوكي ىتح
 كل حلاصملا رومأ نم اذه و اهتمتاخ يف اهمامت ناسنإلا لامعأو كربق يف

 .كمللو

 لجرب اهوجوزي نأ مهترمأو نيملسملا عم كلملا ةدلاو تلبقأ مث
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 اهنم ةليح هذهو اهضرم نم هللا اهافاعو نوملسملا اهجوزف :لاق .مولعم

 تدلوو اهرذن تدأو اهبلق باطف اهتليلب هنم تلمحو اهجوز اهيلع لخدو

 بعتلا نم تقل امبو اهدلو تربخأو ،اهنطو ىلإ تعجر مث ،اهرفس يف اركذ
 اهدنع ةرضاح يهو ةملعتملا اهترمأ امب هتربخأو اهرفس يف مقسلاو

 ثكمع اذه ةعاسلاو ،ةنسلا عابتاو قحلاب اهترمأ ينأل حيحصو معن :تلاقف

 .نينسحملا بحي هللا نإف امهيلإ نسحأف ،مألا نم كيخأ لفطلاو

 .اهبلق يف هتنكأ ام ريغب اهنبال ترهظأ كلملا مأ هذهف

 : ةيناثلا ةصقلا

 لاقو جوزلا اهبلق يف حالو اهموق تكلم يتلا ةأرملا ةصق اهلثمو
 اهودع تبتاكف يبلق يف مهنم لجخلا نم يئايلوأو يموق يف ةليحلا فيك

 ينم ةليحب الإ يندجتال نأ هل تبتك نكلو اهدارأو هتريشع يف ريمأ وهو
 مولعم لجر لتقب اهباحصأ نم ضعب ترمأف ،اهيأر هبجعاف رومألا هذه يف
 دحأ نأ ودعلا اهل بتكف }نامأ يف هلتقو رومأملا باصف اهودع باحصأ نم

 نإو إمكرذح اوذخف اذ مكنم ادمع ناك نإف انيلع الجر لتق كباحصأ نم
 ام :مه تلاقو اهباحصأ تعمج طخلا اهلصو املف نايبلا ديرن اطخ ناك

 ؟ياأرلا

 نإ برحلا نم ريخ هدنع لصن نحن :تلاق .كدنع انرماف :اهل اولاق
 اهءايلوأ اهتبحص يف تذخأف .هيلإ لوصولاب هتفرعق لاحلا اذه نكمأ

 مهيلإ لبقأف ودعلا راد اولخد مت ،اهدنع لعافلاو اهتاضقو اهتريشع رباكأو

 مهب طاحأو مهيلع هموق عمجي وهو مايأ ةثالث ميظعتلاو ميركتلاب مهودع

 ينوجوزت نأ } ةدحاو ةلاحب الإ لتقلا نم مكل ةمالس ال : مهل لاقو
 . هذه مكتريمأب

٣٨٦ 



 :مهل تلاق ،لتقلا نم انيدفت كلعل :اهل اولاقو ةأرملاو مه اورظانتف

 ىلوتو اهيلع لخدف اهؤايلوأ اهب هجوزف .انيأر ام اذه :اولاق .مكدنع يأرلا

 .راعلا نع ةليح هذهو اهكلم

 : ةنلاثلا ةصقلا

 ىلع ىلوتي نأ ىلع رمألا بلط يذلا لجرلا ةصق هذه لثم ىلعو

 لاجرلا معطي نأ هملأ نم هللا هأربأ نإ رذنو مقسلاب هسفن يف للعت ،سانلا

 لعجف ديعلا مهيلع لبقأ ىتح كلذ سانلا رسف ،ديعلا موي يف ءاسنلاو
 كسملاب هبتكي ينيصلاو دروزألا ةيعوأ يف بتكي تاب هنأ الإ مهل دئاوملا

 ماعطلا يف ءاملا لعجي مث ءاملا هيف لعجيو يمجعلا درولا ءامو نارفعزلاو

 .ساانلا هولكأي يذلا

 روبزلاو ليجنألاو ةاروتلا برو صعيهك : مهل هبتك امم اذهو

 ءاوح تانبو مدآ ينب بولق تفطع تافاصلاو سيو هطبو ناقرفلاو
 ةدحاو ةعاس ينع اوربصي ال ىتح نونيزح نوقلق يل ةعاطلاو ةبحملاب

 ام اوبرشو اولكأف ماعطلا مهاطعاف يرمأب الإ نوملكتي الو نوعمسيالو

 مهكلم هبلق يف نكاف مهسوفن هولوو هيلإ مهبولق هنلا فطعاف مهل باط

 .مهل هرذن رهظأو

 : ةعبارلا ةصقلا

 هراهظإ يفو ةباجإلا هعم حصت ال اهنأل رارسألا روهظ نكمي الو

 تبرقف لجرب جوزتت نأ تدارأ ةأرما نع ليق امك ؛سانلا نم كالهلا ىقلي
 مهل ناب املف ،اهجيوزنتب اورمأي نأ مهنم تدارأو ريثكلا ءاطعلاب اهءايلوأ
 ادالوأو العب اهقزري نأ ىلاعت هلل ءاعدلا يف تَجلف اهلتق اودارأ اهرمأ
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 ىلع الو مايصلا ىلع ردقت ملف ةمنادلا ىمحلاب اهبر اهالبأف ةداعسو ةحصو

 .امايق ةالصلا

 ىلع ءابطألا بتك يف ةفوصوملا ىمحلل يتلا ةيودألا تعنصف

 كالهلا نم كيلع انفوخو ىمحلا هذه نإ اهل ليقف عبرألا عئابطلا ىنعم

 ثكلفلاو مسالطلاب ةفرعملا بحاص اهدنع يتأي نأ الوسر تلسرأف ،اهببسب

 كنم ةوعد اذه ببس نأ اهباجأف .اهلاح نع هتلأسو اهدنع لصو املف

 ىلاعت هلل يرذنا كرمذأل اليهست نكلو ‘كمسج حالص ملألا دعب كبر دارأو
 ‘ (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا ربق ةرايزو 0 مارحلا هللا تيب ىلإ يجحت نأ

 . اهتعاس نم ترذنف { رمغو ركب يبأ هيبحاص ىلع مالسلاو

 هللا مسب ، ميحرلا نمحرلا هنلا مسب :اذه وهو ىمحلا بلص اهل بتكو

 . اموسريط 0 4 افعض مكيف نأ ملعو مكنع هللا ففخ نآلا » 0 هللا الإ هلإ ال

 ٠4 افيعض ناسنإلا قلخو مكنع ففخي نأ هللا ديري ،هللا الإ هلإ ال هللا مسب

 6اموهربا 0 « ةمحرو مكبر نم فيفخت كلذ » 0 هللا الإ هلإ ال هللا مسب

 نالف فاعو فشا مهللا } « باتيلا مأ هدنعو تبثيو ءاشي ام هللا اوحمي »
 فيصلاو عيبرلاو ءاتشلا ىمح نم 4 ةنالف تنب ةنالف وأ ‘ ةنالف نبا

 ...... ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ‘ عجو لك نمو 0 فيرخلاو

 جحلا ىلإ تدصقو هللا اهافشف ازرح هتلعجو ةأرملا هتذخأف : لاق

 جوزت رحبلا اعطقو امهناطوأ نم اجرخ املف اهتبحص يف مجنملا تذخأو

 ببسلا هلوأو اهبر نم ةباجإلا اهل ترهظف دوهشلا ةرضحب ةأرملا مجنملا
 تدعب دق اهنأل اهلهأو اهنطو نع اهجورخو اهرذن نم هدعب مث اهضرم نم

 . سانلا نكامأ يف اهل ةلئاط مهيديأ سيلو رذعلا اهلو اهنايلوأ نع
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 اهلهأو ةأرما جوزتي ال نأ لجرلل هبحأ امم :ءاربغلا وذ لاق

 رظنب ةجوزتملا ةأرملا لثم نع ةعفرو زع بحاص لجرلا ناك ولو نوهراك
 اهيلوو اهجوز اولتقف نيضار سيل ءايلوألاو لهألا يقاب نكلو اهيلو

 نيقابلا نود اهنايلوأا نم دحأ رظنبو اهرمأب تجوزت ىرخأ ةأرماو

 درطو اهيلع نيدتعملا لتقل اهلام نم تلذب مث نجسلاو حارجلا اهباصاف

 ليحلا هايند يف عنص نم نكل اهراد نع اوبهذف اولتق مهنم ضعبو اهنايلوأ
 نيملسملا دنع فيفخ رسي هللا نيدو .ايندلا يف هراكملاو دئاكملا نم ملس

 جوزت الجر نأل افرش كنم ىلعأ ةأرما جوزتت الو نيمرجملا ىدل ليقث

 الجر اولتقف هولتقيل اوءاجف لتقلاب هيلع تشر مث اهيلإ هلام لذبو ةارما
 ةأرما جوزتت الو ،ءاهقلط رمألا اهجوزل ناب املف اهجوز هونظي هريغ

 ثيح اهب نكسو ةأرما جوزت موق ريمأ نأل يه تدارأ ثيح اهب نكستل

 .ةحيصن ملسم لكل ينم اذهو ،اهتيب يف هولتقف هؤادعأ هيلإ ءاجف تدارأ
 : ةأرملا جح ل ق ةبعرش ماكحأ

 تلخد :لاق .هأربأو جلافلاب هللا هالتبا يذلا لجرلا ةصق ىلإ تعجر

 يف ءاسن ركذي الجر تعمسو ،بلاط يبأ نب يلع باب نم مارحلا دجسملا

 ١6هبيجيو اهلمحي مرحمو لام ةأرملل ناك اذإ :همالك يف لاقو .دجسملا
 اهيلع جح الف ،اهل لام الو مرحم اهل ناك نإو ‘جحلا بجو دقف كلذ ىلإ

 اهل ناكو اهلام بهذ ىتح جحت ملف لام ةأرملل ناك اذإو ،اعم اعمتجي ىتح

 .لذ ىلع نوربجي الو مهمأب اوجحي نأ نورمؤي مهنإف ،غلب دالوا

 جحلا اهيلع بجي مل يلو اهل سيلو ريثك لام اهل ناك اذإ ةأرملاو

 )١( اهب يتاي : يا .
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 نأ اهيلع بجيو ،ايلو بلطت نأ رمؤتو يلوب الإ جورخلا ىلع ردقت مل اذإ

 دقع يفو جحلا ةضيرف ةيدأت يف ءاسنلل ةجح يلولاو جحلاب يصوت
 وأ ةبراح دلب يف ةأرملا تناك وأ يلولا ىبأي نأ الإ هب الإ نكمي ال جيوزتلا

 ناك اذإف اهئايلوأ عم لوصولا ىلع ردقت ملو رحبلا ةعطاق تناك وأ ةبورحم

 رمأتف امدع اذإف يضاقلا وأ ناطلسلا اهجوزي نأ اهلف رذعلا اذه ىلع

 .هديرت يذلا لجرلاب اهوجوزيل نيملسملا ةعامج

 .ةيبلتلاب اهسفن عمست نكلو ةيبلتلاب اهتوص عفرت نأ ةأرملل سيلو

 رامخلاو ليوارسلاو عردلاو فوصلاو ناتكلاو نطقلا سبلت نأ اهلو

 .نيزافقلاو نيفخلاو ةعنقملاو

 سبلت الو آاضناح تناك ولو تمرحأ دودحلا ةأرملا تغلب اذإو

 يلحلا سبلت الو سرو وأ نارفعز وأ ناروشب اغوبصم ابوث الو عقربلا

 ثالث ردقب اهرعش نم رصقت اهنأ الإ ءاسنلا ىلع قلح الو ريرحلا الو
 رمي ناك ) :اهنع هللا يضر ةشناع تلاق اههجو يف ةأرملا مارحإو .عباصأ

 نأ ريغ نم اههجو ىلع بونلا انادحإ لشنتف تامرحم نحنو بكارلا انب

 جرختو تءاش نإ لستغتو مرحت ضناحلا ةأرملاو .(اهَهجو بوثلا سمي

 لعفي ام لعفتو رصقتو رامجلا يمرتو ةفلدزملاو ةفرعب فقتو ىنم ىلإ
 تفاط ترهط اذإف يعسلاو ةرايزلل فاوطلا الإ مهلثم لحت ىتح جاحلا

 ناميألا ةرافك يف الإ لجرلا نع ةأرملا جحت الو ،اهمارحإ اهل لحف تعسو

 يف لجرلا نع ةأرملا جحت زئاجو ؛هللا همحر بوبحم نب دمحم لاق كلذك
 زوجيو ‘هيف ثنح ءيش يف مارحلا هللا تيب ىلإ يشملاب فلح اذإ يشملا

 نإو دحأ نع كولمملا دبعلا جحي نأ زوجي الو لجر نع ناتأرما جحت نأ
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 لجرلا نع ةأرملا جحت نأ زاوجلا ىلإ برقأ :رثؤملا وبأ لاق ،لناق هيف لاق

 .ةأرملا نع جحت نأ ةأرملل زوجيو ،هديس نذإب دبعلا جحي نأ الو

 ةأرملا يف ىضعملا ىلع ينباجاف ةلأسم يف رصان خيشلا تلأسو

 نأ ردقت اهنأل جحلا اهمزلي :لاقف اهدالوأو اهجوز هتحنمو لام اهل يتلا

 اهل رذع الو ةحيحص تناك اذإ اهنايلوأ نم ادحأ ذخاتو اهسفنب ميقت
 ءاسنو لاجر نم تاقثلا الإ جحلل ريجأتلا زوجي الو :لاق .اهدالوأ اهئاطعإب

 .ءاسنلاو لاجرلا نيب قرف ال

 ليللا يف رافسالاب مكسوفن اوقوش :لاقف ىلوألا ةصقلا ىلإ عجر

 رفسلا ةثوعو نم مكملسي نأ .راحسألا ةعاس يف مكالوم اوعداو راهنلاو
 يف مهدارم اذه ىلع اوربص راربألا ءاملعلاو راجتلا نأل رحبلاو ربلا يف

 حايرلاو كلفلاب مهلامعأ يف اودصر دقو .رابخألاو مولعلاو دناوفلا مهرفس

 : لوقي ثيح رعاشلا لوقل اوعمتساو رافكلاو مالسإلا ينعأ راطمألاو

 ىنغلا بستكت ناطوذلا نع برقت

 ةشيعم باستكاو مه جيرفت

 ةبرغ و لذ رافسألا يف ليق نإف

 هتايح نم هل ريخ ىتفلا تومف

 : هريغ لاقو

 الامو ابدأ بستكت برفت

 موق دوقو ناك دوعلا نإف

 بيط ي ابيط دعي راصف
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 دناوف سمخ رافسألا يفف رفاسو

 دجام ةبحصو بادآو ملعو
 دنادش باكتراو يفايفلا عطقو

 دساحو شاو نيب ناوه رادب

 الآ تبغ ام اذإ ركذت الو

 الاالج 4هبرخغت هثروأف

الا ذر ابطح هضرأب ناكو



 عطق نيح ءاربفغلا ي ذ بحاصل اباتع رصان نب يلع خيشل ا لاقو

 :ارعش تايبألا هذه بتكف جيوزتلا روضح دنع هنع ةبتاكملاو ةرايزلا

 دادزت برلا ءاضرب ةمعنو دالوأو دد عساو ينه سرع

 دادرتو عيجرت بطاخملا يفو هفرشأامم هفرعأ نم اي

 دايكأ قوشلا ميلا نم اهب يربت ةلصالو هيف انل باوجالو

 : ارعش اضيأ هلو

 اهتاوف موي لبق اهيف كاعدو اهتكردأ ةصرفب بحت نم رز

 اهتايح لوط بحلا ي ذ نم سفنلل ةنورقم ةمادن تاوفلا عمق

 اذ تدصق تايبألا هذه ينتلصو امل : ءاربغلا يذ بحاص لاق

 انأ :هل تلق .هيلإ لاصولا نع رذعلا ام :لاقف هيلع اهتضرعو ءاريغلا
 ؛هقح يف رصقملا تنأ :يل لاقف .ىلإ لصي ملو يندعويو ةرايزلل هوجرأ

 لهأ هدادجأو هؤابآو .خيش هنإو ةيبرعلاب حصفأو ةعيرشلاب كنم ملعا هنأل

 :رعاشلا لوقل عمتساو ،ةمألا هذه يف مالسإلا لهأ نم ضعبل يهنو رمأ

 راتسأو بجح هنود نم لاحو رادلا كب تطش نإو تيوه نم رز

 راوز هاوهي نمل بحملا نإ هترايز نم دعب كعنمي ال

 :هريغ نع

 عيطم بحأ نمل بحملا نإ هتعطذأ اقداص كبح ناك ول

 رادلاو قيرطلا نإ تلق نإف هترايز نع رذع كل سيل : يل لاق مث

٣٩٢



 زعلا بلط نمل ةدشلاو ءالبلا نم دحأ ملس لهف كل انلق نامأ نهب سيل

 .سوبلملاو حوكنملاو بورشملاو لوكأملا يف ةمعنلاو

 يف رظناو ،حاورألاو لاومألا هيف بهذت امأ ،زعلا بلط نمل رظنا
 رظناو ةدالولا دنع ةدشلاو بعتلا نم نملس لهف نهدالوأل تادلاولا بح

 زرتحي امأ تاوالحلا لكآ ةذل يف رظناو ،عذللا هذخآ دجي امأ دهشلا ةذل يف

 ىلإ رظناو ،اهجاضن دنعو اهلمع ءادتبا يف قرحلاو رانلا نع اهلمعي يذلا
 مث ،اهبتاج اهنم طقسي نأ هسفن ىلع فناخ وه امأ راجشألا ةرمثو بطرلا
 ىلع بهذتف الاومأ الماو اهوجو نسحأ نهنم ناك امف ءاسنلا يف رظنا

 كفس نم كسفنب هتنياع امم كنامز يف حص اذهو سفنألاو لاومألا نهببس

 حصي ءاسنلا نم ضعبو رسلا ضرأو مدك يحاون يف مومدلاو ءامدلا

 بهذيف لاومالا نم نهدنع ام ببسب نهحاكن يف نهنايلوأ نم ريصنلا

 بيرقغلاك ايندلا يف نضرع ءاسنلا نم ضعبو ،نهنوطب ةرمثو نهبابش
 ربصو ىلتبا لاجرلاو ءاسنلا نم ريثكو ،بيصن ةرخآلا يف نهل سيلو

 .ربتعاو ركشو هللا دمحو

 هللاب فلحي ال نأ هدلاو هيلع ىصوأ يذلا لجرلا ةصق يف ركفو

 نأ ىبأف نيميلا هنم اودارأو سانلا هالتبا هدلاو تام املف ابذاكالو اقداص

 يرجت تراسو هدالوأو هتجوزو وه كلفلا يف بكرو هلاومأ تبهذف فلحي

 ملظملا ليللا يف بكرملا رسكناف لابجلاك جومو حير مهيلع تلبقأ مث مهب
 لحاس ىلع هللا هلزنأ دقف روكذملا لجرلا اماف سفنألاو لاومألا هنم تبهذو

 لكاف .ةرمثم اراجشأو ايراج ءام ىأرو ادحأ ةنكمألا كلت يف ري ملو رحبلا

 هعمو عجرف لبج نم جرخي هرظنو ءاملا رثأ يف ىشم مث راجشألا كلت نم

 ام يرشيو بشخلا لهأ رظني لحاسلا ىلإ عجرف ةضفلاو بهذلا نم زونك

٣٩٢



 ليخنلاو عورزلاب ضرذلا كلت هيدي ىلع هللا ايحأف ‘ علسلا نم مهدنع

 ماكحألاو لدعلا اهيف عنصو اراجتو اقوس اهيف لعجو تارامعلاو راجشألاو

 هتجوز الو هدالوأ ركذي ملو لسنو جوزتو ليبسلا نباو ميتيلا هدنع ىوآو

 بشخلا باحصأ هعم نيلزانلل هعبط نمو مهنم سايإلا هبلق يف لخد دقو

 . اهنوسرحي اسانأ مهبشخل هباحصأ نم ريسو اتويب مهل لعج

 اوسرحيل هباحصأ فارطأ نم نينتا لسرأ يلايللا ضعب يفو
 ةصق هبحاص ىلع امهدحأ صق ةيشخلا ىلإ نالجرلا الصو املف .ةبشخ

 ترج اهتركذ يتلا ةصقلا هذه :يناخلا لاقف .هنامز يف هيلع ىرج امب

 امهلوقل عمست امهتدلاو تناكو ةوخأ امهنأ نيبتف كوخأ انأ يلعلو .انيلع

 اوكرابتو اهولمحف رحبلا يف ةبشخلا باحصأ اهدجو يتلا ةبشخلا كلت يف
 باحصأ اهيلإ ءاجو حابصلا حبصأ املف ،اهنم اهولزني ملو مهنامز يف اهب
 نيلجرلا نع مهتربخأو باوجلا مهيلع تدرف اهيلع اوملسف ةبشخلا

 وكشت اهسفنب ربلا ىلع لزنت نأ ديرتو اهوقرس مهنأ ةبشخلل نيسراحلا

 ريمألا ىلإ اولصو املف ريمألا ىلإ اهوبحصو اهولزنأف :لاق ريمألل مهنم
 . همكح يف هعم يضاقلاو هسلجم يف هوأر

 مهنأ ةبشخلل نيسراحلا نيلجرلا تكشو ريمألا ىلإ ةأرملا تلبقأف

 ةأرملا هذه :امهل يضاقلا لاقف هيلإ ارضحأو ريمألا امهيلإ لسراف اهوقرس

 لاقف ،ىواعدلا هذه لهأ نم سيل نحن :الاقف اهومتقرس امكنأ امكنم وكشت

 وكشأ انأ يضاقلا اهيأ عمسا :تلاقف .صالخلا نم امكل دب ال :يضاقلا امهل

 .امتثدحت فيك :امهل لاقف .ليللا يف هب اثدحت يذلا ثيدحلا نم نيلجرلا نم
 ريمألا لاقف .اهرخآ ىلإ اهلوأ نم اذكو اذكو اذك اهتفص ةصقب انثدحت :لاق

 عمج يذلا هلل دمحلاو يتجوز ةأرملا هذهو يدالوأ ءالؤه :رضح نمل

٣٩٤



 .نيلقثلا ديس دمحم انالومو انديس ةمرحب انلمش

 : ةيبرطقلا ةديصقلاو ةغللا يف

 اخيش تيأرف عادولا باب ىلإ تدصق : نيمرحلاب فقاولا لاقف

 نم حبقأ مالكلا يف نحللا :لوقي هتعمسو ةحاصفلاو وحنلاب اعلومو املعتم

 بارعإلا كراتل الو سةؤورم نحالل سيل :لاقو .سيفنلا بوثلا يف راوعلا
 هتدجو يذلا يف ،سانلا اهيأ ،اورظنا ،ءامسلا نانع هخوفاي غلب ولو ءاهب

 يناثلاف هدبع لتاق انأ لاق رخآو هَدبَع لتاق انأ لاق يذلا يف بتكلا يف

 اذهف رادلا تلخد نإ قلاط هتأرما نأ فلح يذلا يف اورظناو هسفنل هفاضا

 هتأرما نأ فلح رخآو ثنح رادلا هتأرما تلخد ىتمف لبقتسم ىلع فلح

 دق هتأرما تنتاك نإف ضام لعفب هنيمي قلع اذهف رادلا تلخد نأ قلاط

 هدي يف ذخأ مث ،قلطت مل تلخد نكت مل نإو تقلط دقف هفلح لبق رادلا تلخد

 : ارعش ةيبرطقلا ةديصقلا هذه سانلل أرقي ماقو اباتك

 يرابلا زيزعلا هلل دمحلا

 راجشألا قلاخ ءامسلا بر

 ةيحتلاو دعب ةالصلا مث

 ةينسلا بترلا يذ دمحم

 يبن ريخ ىلع يميلست دعبو
 برشملا يف ةذيذل ةزوجرأ

 الوا فورحلا حوتفم تمظن

 الورماهمظنل نكت

 رمغ ريثكلا ءاملل لاقي

٩٥ 

 رافغلا نميهملا قزارلا
 راصبألاو عامسألا قلاخو
 ةيربلا ديس يبنلا ىلع

 رابجلا ةوفص مانألا ريخ

 برطق تاثلثم نم تمظن

 راضحلا عماسم يف قورت
 الف مضلاو روسكملا هدعبو

 رابخالا يف ححص يتلا يهف
 رمغ كاذف رودصلا يف دقحلاو



 رمغ كاذ لهاجلا لجرلاو
 ملتسلا يه سانلا ةيحت

 مالسلاف فكلا رهظ قرعو

 ماللكلاف سانلا نيب ظفللاو

 مالئلاف راجحألا دوسأو

 ملح وهف دسفي اذإ دلجلاو

 ملخ وهف مونلا يف ىري امو

 رجخ كاذف بونذلا مدقمو

 رجح وهف سيقلا ءرما دلاوو
 ةوعد وهف هللا توعد اذإ

 ةوعذ يهف ماعطلل عدت وأ

 تبسلا يهف مايألا رخآو

 تبسلا وهف ربيخلاو كاذك

 ةرحلا يهف بلصت ذإ ضرذلاو
 ةرذلا يهف ءانسحلا ةأرملاو

 ماهتسلاف ديدشلا شطعلاو

 ماهُسلاف مومسلاو رحلاو

 برش ىمسي رمخلا عمجمو
 برشش وهف ءانإلا يف عركلاو
 قرقف تعستا امهم ضرالاو
 قرخ وهف قمحألا لهاجلاو
 لكش وهف ريظنلاو لثملاو

٣٨٩٦ 

 رابخألا نم ربخ هل سيل

 ماليسلاف راجحألاو رخصلاو
 رافظألاب دارت لمنأو

 مالكلاف تاحارجلا مساو

 راقب ةولطماهنأك

 ملح وهف رشلا لامتحا مث

 يراسلا لايخلل مسا كلذف

 رجج وهف ناسنإلل لقعلاو
 رارملا لكآ كاذب ينعأ

 ةوعد وهف ناسنإلل يعدت وأ

 رامقألاانس نوقوفي موق

 تبسلا وهف لاعنلا رمحأو

 راطمألا عضاوم يق تبنت

 ةرجحلا ىمسي ديدشلا شطعلاو

 راصبألا كرادم نع بجحت

 ماهيسلاف شاري ذإ لبنلاو
 رانلا ظاوش لثم ادغ اذإ

 بريش لاقي ءاملا يف مسقلاو

 راطمألا فظطو وأ نبل نم

 قرخ وهف ءاطغلا عساوو
 رارشألا قنالخ نم كاذو

لكيش وهف لالدلاو فرطلاو



 ركش وهف لاكشذلا كعمجو

 فرع كاذف باط نإ رشنلاو

 فرغ وهف سانلا نيب دوجلاو
 دج كاذف بذلا بأ مث

 دج وهف مدقت ذإ ليسلاو
 ءالَك نومسي ىعرملا بيطو

 الم اهعمج ناسنإلا ةيلكو

 يراوج ةيراج يف عمجلاو
 راوج ادنلاو حايصلا مث

 كسملا وهف باهإلاو دلجلاو

 كسملا وهف تايحلل لكالاو

 مامخلاف رداهلا رناظطلاو

 مامح الجر صخي مساو

 ةمل وهف نونجلاو فوخلاو
 ةمل لاجرلا تاعامج من

 لص وهف ريرصلاو توصلاو

 لص وهف رثخي ذإ محللاو
 ةنج يهف دولخلا ةنجو

 ةنج ىمست سرتلاو عردلاو

 رفص كاذف عوجلا ضرمو

 رفص وهف ساحنلا هدعبو

 بلتق وهف بحملا ضفبملاو

٣٩٧ 

 رامضملل لاصت ذإ ليخلل

 فرع وهف تادشلا يف ربصلاو

 رايخألا ةداسلا دنع هاقلت

 دج وهف لزهلا دضو معن
 راظطمشألا عقاوم نم المت

 ءالك فطللاو ماركإلاو ظفحلاو

 راثآلا يف بارعألا نع ءاج

 يراوج يلزنم يف مهبرقو
 رانلا لهأ فصو يف ىتأ امك

 كسملا وهف فرعي ذإ بيطلاو
 رادقملا يف لقام هنأل

 مامجلاف كالهلاو توملاو

 راعشألا يف ءاسنخلا هركذت

 ةمل يهف رعشلا ةرفوو
 رايخالا ةداس نم اوعمجت

 لص يهف ءارفصلا ةيحلاو

 راوبلا نم ىشخي هلكآ

 ةنج لاقي نيطايشلا مث
 رادقملا مهسأ درت ملو

 رفصف غراف ءيش لكو
 راردلا.مجنتألاك اهكاهف

بلق ريغص روفصع مساو



 بلق وهف رافلا راوس من

 اشر وهف ةيبظلا دلوو

 اشر هعمج اطعلاو لذبلاو
 الق ضرذلا ىلع ىقلي ذإ ءيشلاو

 و ه ه

 الق ةففخم ةلق عمجو

 ةتنَم للقي نمل ردصمو

 ةتُم يدوتو ىوقت ذإ سفنلاو

 ىرقلاف نوفجلا ىستغي ذإ مونلاو

 ارُئاهعمج بعاللا ةركو

 اهلاهعمج قلخلا ةاهل مث
 ىهللاف تاعفد يطعي لاملاو

 تامّكلاق دعرلا تابن مث

 تامئلا مه ناعجش عمجو
 قافرلاف لمرلا تاذ ضرألاو

 قافزرلاف قرفي اذإ زبخلاو
 ترمَع ليق دوخلا رمع لاط نإ

 ترمُع يهف عرزت نإ ضرألاو

 الَلظطلاب ىمسي يبظلا دلوو
 الطلاف لاجرلا قانعأ عمجو

 ةرص لاقي ءاسنلا ةعامج

 ةرص يهف دقعت ةقرخو

 الَّملاب ىمست ضرذلا ةعسو

٣٩٨ 

 راوجلا درخلا يديأب ىري

 اشر وهف هب ىقستسي لبحلاو

 راو وهو ظيفلا دايز ئفطي

 الق هومس ةضغبلاو كرتلاو

 راعشألا يف ءاج نيلقلابو

 ةنم ءاطعلاو نانتمالاو

 راصبألا نع اهيناعم ىفخت

 ءاركلاب ىطعت باودلاو رودلاو

 راثالا يف نيركلاب ءاج

 اهللاف اياطعلاو تابهلا مث
 راسيإلا يوذ نم ليلقلا يأ
 تامكلاف عردلا سبالو

 راطخخلا لنالج اوبهري مل

 قافرلاف ءاملا بصن رثأو
 راتخملا ىقتلا ربلا مرك نم

 ترمع بارخلا دعب نم رادلاو

 راجلا راوبلا تقتسا ام دعب نم

 الطلاب ىمسي خبطي ذإ حارلاو
 رادقملا ةمزأ يف داقنت

 ةرص يهف دربلا تاذ حيرلاو

 رانيدلاو مهردلا ىلع اكوت

الملاب ءانإ لك نم ءلملاو



 الُماهعمج باتكلا ةفحلم

 احللاف لاجرلا ةاحالم مث

 احللاف هيلع تبني ذإ مظعلاو
 ةمأ وهف مظعلا يدبي خيشلاو

 ةمأ يبن لك عباتو

 ةمق وهف مفلا المي ءيشلاو
 ةمق وهف سنكي ام تيبلاو
 ةنتس وأ ماع نينسلا ةدحاو

 ةنس نسحلاو هجولا لامج مث
 زاققلاف عايضلاو رودلاو

 راقفلاف فالسألا ةرمخلاو

 ملظ قالسلا يكحي ذإ قيرلاو

 رابخلاف ءاشقرلا ةيحلاو

 لبق ضوحلا نم ىقست ذإ لبإلاو
 لبق رغثلا يف ليبقتلا كلذف

 رطق وهف عقاولا رطملاو

 رطقف كاذف بطرلا لدنملاو

 طسق وهف ماكحألا يف روجلاو

٣٩٩ 

 راع وهو صخشلا مسج رتست

 ىحللاف رينملا هجولا يف رعشلاو
 راذعلاو لفسألا كثنحلاك

 ةمأ يهف ةمعنلاو بصخلاو
 راتخملا ةمأل فقتامك

 ةمق اضيأ مانسلاو سأرلاو
 راذقألا وأ تاسانكلا لثم

 ةنيسف ليلقلا مونلا لثمو

 رامقألا ىلع نسحلاب قوفي

 راقعلاف عمجي ذإ جرخلاو

 راكسمإلاو بارظطإلا ةديدش

 ملظ اضيأ ماعنلا ركذو
 رانلا ميحج ىلصي هنأل

 مرج وهف رادقملاو مسجلاو

 رارفصاب نيش داوس لثم
 رابحلاف ءاملا ءاعو عمج

 رامعألا عطاق اهنم مسلا

 لبق ءيشلل ناسنإلا ةقاطو

 رازوألا حعاول نهب ئفطي

 رطق باذي ذإ ساحنلا مث

 راهزألا ىلع بيطلاب قوفي
طسق وهف ناسحإلاو لدعلاو



 طسق وهف فورمعملا ابكلا مث

 حاز لاف باه ذلاو ريسلاو

 حازُملاف ماعنالل لذبلاو

 ىرَقلاف ناويح لك رهظو
 ىرشقفلاق تالهآلا دالبلا مث

 : هريغ نعو

 طقس ردصلا يف مكلامج ميسن

 طقس كش ال مكاوس بحو

 رانلا يف هرشن بيط قوفي

 حازيملا يه لهكلا سرفلاو

 راغصلا معنلل وأ قلخلل

 ىرقلاف فويضلا ماعطإو معن

 راربلاف تالهآلا ريغو

 هل لاقف ، ركذلا ةقلح نع ليحرلاب مهو 0 ءاربغلا وذ ضهنف : لاق

 : كباحصأ تيبلا اذهب يمالس غلب : لجر

 مالس فلأب اعيمج مهصخت ةيحت فلأ قاتشملا نم مهيلع
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 : نوسمخلاو سماخلا ركذلا

 راهنألاو ءاملا يفو ،جوربلا نم علاطلاو ةعاسلا يف
 .ةفيفخلاو ةتباثلاو ةدكارلاو ةيراجلاو يرجت يتلا

 ةفصو ضرألا يف ءاملا نازيم اهيف ركذي ةصقو
 اهتايح دارأ ي ذلل اهلامعأ

  

 : ج وربلا نم علاطلاو ةعاسلا يف

 شطعلا يندهجأو ةالفلا ىلإ اموي تدصق : ءاربغلا يذ بحاص لاق

 ةأرما ترظنف ،ءاملا بلط يف لورهأو يشمأ تمقو عيبرلا لصف رخآ يف

 نع اهتلأسو اهيلع تملسف ،لاومأو ةيشام اهعمو لامجو نسح تاذ ةلبقم
 ينم لبقا نكلو مايأ ةثالث ذم ءاملا انيلع مدع اذه اي :يل تلاقف ءام ةبرش

 اهنم تذخأو منغلا تدصق مث .منغلا هذه نم كسفنب اهيف بلحاو ءانإلا هذه

 ءاملعلا نع ينتلأسو ينم تبرق ةارملاو ‘لظلا ىلإ تدصقو هتبرشو ردقب

 .ءاملا عيباني نعو

 هترظن اناو بحاص يعم نكلو باوج كلاؤسل يعم سيل : اهل تلقف
 فرعاف ءاملا نع لناس كلأس اذإ :لاقو ءاملا ركذي هيف اباتك فشك اموي

 يف تافصلا نم ضعب ركذ اذهو اهيف تنأ يتلا ةعاسلاو جوربلا نم علاطلا

 لمعو برغملا لها فيلأت نم ةلمتشم ةزوجرا علاطلاو ةعاسلا حيحصت
 : ارعش اهب تقولا علاطل مهدصر رثكأو . ةكمو رصم لهأ اهب

 قفوألا باسحلاب راهنلا نم يقب امو ىضم ام تدرأ نإف

٤٠١



 ربصلاب نعتساو ابصن هبصناو ربشلا ردقب دوع ىلإ دمعاف
 يفغبنيام ىلع هردق دوعلاب يهتني نأ ىلإ لظلا دصرا مث

 دوعلا ردق لثم هيلع درق ديدعتلا ىلإ كاذ ىهتنا امف

 اكنأاش لامك كلذ نإف اكموي لظ هنم قلأو
 ىنفي ىتح نيعبس عم نينثا انهو هيلع مسقاف يقب امو

 جردملا حيحص تاعاس كلتف جرخملا باب تمسق اذإ مهفاو

 ارخآف ارخآ نيقب دقف اربدم راهنلا ناك نإ وهو

 دارأ ، ( راهنلا نم ىضم ام تدرأ نإ ) : هلوق 0 تايبألا هذه حرش

 (دوع ىلإ دمعاق ) : هلوقو ؛ ةعاس ةرشع اتنثا هلك راهنلا نأل يضاملا هب

 لظ ءاج مك رظنتف وتسم ناكم يف هبصنت كنإ مث اعبصأ رشع انثا هلوط
 لظ عيمجلا نم قلأو اعبصأ رشع انثاوهو دوعلا ردق هيلع ديزت مث دوعلا
 جرخ امف اءزج نيعبسو نينثا ىلع همسقا طاقسإلا دعب يقب امو لاوزلا

 ةثالث لكو ،نيتعاسب نيمهس لكو ،ةعاسب مهس لك ناك باسحلا نم كعم
 مهسأ ةسمخ لكو ‘تاعاس عبرأب مهسأ ةعبرأ لكو تاعاس ثالثب مهسأ

 لخد راهنلا فصتنا اذإف ،تاعاس تسب مهسأ ةتس لكو ‘ تاعاس سمخب

 عرذ يف هلاح ىلع كلمع نوكيف راهنلا نم ريخألا فصنلا يف باسحلا

 لوألاو اذكو اذك راهنلا نم يقابلا لوقت كنأ الإ ۔طاقسإلاو دوعلاب لظلا

 ليبس ال هنإف هربدتو كلذ مهفاف اذكو اذك راهنلا نم يضاملا هيف لوقت

 اهنم ثلث لكو لظ اهنم ثلث لك ثالثأ ةثالث هل جرب لكو ،هب الإ ئدتبملاب
 .عباصأ ثالث هنم يناثلاو كعباصأ عبرأ هنم رشع هلوأ لمحلا غجرد رشع

 ال ثلاثلاو ععبصأ فصن هنم يناثلاو عبصأ هلوأ روثلاو ،نيعبصأ ثلاثلاو

 فصن اهل ثلاثلاو ،اهل لظ ال يناثلاو }اهل لظ ال اهلوأ ءازوجلا .هل لظ

.هل لظ ال ثلاثلاو .هل لظ ال يناثلاو .عبصأ فصن هلوأ ناطرسلا عبصأ



 اهلوأ ةميضقلا عبصأ ثلاثلاو ‘هل لظ ال يناثلاو ،هل لظ ال هلوأ دسألا

 عبرأ هلوأ نازيملا ،عباصأ ةعبرأ ثلاثلاو كعباصأ ةثالث يناثلاو ،ناعبصا

 برقعلا .عباصأ تس ثلاثلاو .عباصأ سمخ يناثلاو عبصأ فصنو عباصا
 سوقلا كعباصأ عست ثلاثلاو .عباصأ نامث يناثلاو كعباصأ عبس اهلوأ

 ةرشع اتنثا ثلاثلاو اعبصأ رشع ىدحإ يناثلاو كعباصأ رشع هلوأ

 .اعبصأ ةرشع ىدحإ يناثلاو ءاعبصأ ةرشع اتنثا هلوأ يدجلا .اعبصأ

 .عباصأ نامث يناثلاو كعباصأ عست هلوأ ولدلا كعباصأ رشع ثلاثلاو

 .عباصأ سمخ يناثلاو كعباصأ تس هلوأ توحلا .عباصأ عبس ثلاثلاو

 . عبصا فصنو عباصأ عبرأ ثلاثلاو

 يف سمشلا تناك موي يف سمشلا يف دوعلا بصنت كنإ الثم كاهو

 دوعلا لظ جرخف لمحلا ةعاس نم مك راهنلا يف رظنا مث ،لمحلا جرب هلوا

 اعبصأ نيرشع و عبس ةلمجلا راصف ارشع يتنثا ىلع درف رشع ةسمخ

 فصن لظ وهو هيف سمشلا نأل ؛لمحلا نم جربلا لوأ لظ اهنم حرطاف

 يذلا ءزج نيعبسو نينثا ىلع اهمسقف نورشعو ةثالث ىقبتف عبرأ راهنلا

 زج نيعبسو نينثا نم ءازجأ ةثالث فوزج جرخف ،باسحلا اذهل لصا وه
 نينثا مامت يقبف ،نيتسو ةعست ثلث نيرشعو ةثالث نأل ةثالث يقبو

 نأل ةعاس نمثو تاعاس ثالث راهنلا نم ىضم دق هنأ انلقف ةتالث نيعبسو

 ءزج نيرشعو ةثالث ةعاسلا نأكو ةعاسلا ىلع ةموسقم ةيقابلا ةثالثلا

 اذإ اذه كلذ ملعاف اليلق رثكأ لب ،اهنمث نوكي نيرشع و ةثالث نم ةنالثلاو

 . لاوزلا لبق سايقلا ناك

 نم كل جرخي امنأ ملعاف لاوزلا دعب تاعاسلا فرعت نأ تدرأ اذإو

نم يقب ام وهف ءزج نيعبسو نينثا ىلع ةموسقملا ءازجألاو تاعاسلا



 كلذ ربدتف ىقبي ام وهف لاوزلا لبق جرخي ناك ام لثم راهنلا تاعاس
 . ىلاعت هللا ءاش نإ رفظت همسقو

 نيرشعو ينامت لظلا ناك اذإف ‘ مدقلاب لظلا فرعت نأ تدرأ اذإو

 . () .......... ريغ نم امدق

 راهنلا رصقو ليللا لوطو ليللا رصقو راهنلا لوط نيب فالتخالاو

 . ةعاس ةرشع يتنثا نم صقني ال باسحلا يف نأ الإ جوربلا نم وهف

 ةمسق يف ءاملعلا فلتخا : ناهبن يبأ نب رصان لاق : فلؤملا لاق

 لوطت تاعاسلا لوطبو ةعاس ةرشع اتنثا امهنم لك ليقف راهنلاو ليللا

 ال ةعاسلا نإ حصألا وهو ليقو ،امهنم رصقي يذلاب رصقت لوطي يذلا
 تاعاسلاب اهتفرعم ماكحأو رخآلا نم ذخاي امهنم لك لب لوطت الو رصقت

 .اهريغب سيقي نأ دارأ نم لك ساقي اهبو اهتعانص ةمكحملا ةلومعملا
 لامكلاب كلذو ءامسلا دبك يف سمشلا طسوتت نأ الإ حصي ال سايقلاو

 لامشلا ىلإ اهريس يف ةياهن اهل سمشلاو هيلع اساقم هريغب وأ لومعملا
 ترم ىتم كلذ ءاذحب ضرألا نم عضوم لكو ،بونجلا ىلإ اهريس يفو

 ىلع هنم ال عضوملا كلذ يف ةيقب لظلل قبي مل سأرلا ىلع هيف سمنلا
 حصي الف سمشلا علطم ىلع ابيرقت كلذ رمي امنإو لامشلا ىلع الو نيميلا

 لوأ ءاذحب ضرذلا يف ءرملا نوكي نأ نكميو ،جرب نود جرب هب صخي نأ
 جوربلا يف دحاو نوناق ىلع باسحلا نوكي الف 6هرخآ وأ هطسو وأ جربلا

 لوقلاو ضرلا نم صوصخم عضوم يف الإ حصي ال اذه هركذ امو
 وأ هاجلا ةهج ىلإ ىهتنملا ءاذح ءرملا ىدعتي دقو هانركذ ام وه قلطملا

 ةنكمألا هذه ءاذحب لظلا دوجو مدعني الف بونجلا ىلإ بونجلا ىهتنم نم

 . كلذ فرعاف

 )١( لصالا يف صقن .



 : كلفلاب اهباسحو راهنأل او ء املا يف

 ةدكارلاو ةيراجلاو يرجت يتلا راهنألاو ءاملا يف نايبلا كاهو

 جرب ضرألا دتو ناك اذإف ةعبرألا داتوألا ىلإ رظناف ةفيفخلاو ةتباثلاو

 ناك دسألا ضرألا تحت ناك نإو يراج ءام ناكملا كلذ يف ناكف ،يئام

 ضرألا تحت ناك نإو رمحأ لبج هنكلو تباث ءام ضرألا كلت يف

 ىدحإ هيف نوكي نأ الإ ءاملا نم ءيش هيف امو لئاه بارت ناك ةميضقلا

 تقولا ةفلتخم ضرخلا تناك نازيملا هيف ناك نإو .ءام هيف ناك نيرينلا

 تحت ناك نإو ،ءاملا نم ءيش هيف سيلو تقولا فلتخم لبجو بارت

 ضرألا تحت ناك نإو »ضيبأ البج نكلو دكار ءام ناك برقعلا ضزألا
 هيفو دوسأ لبج ناك ولدلا ناكو .ءام هيف سيلو دوسأ لبج ناك يدجلا

 سيل بيرق تباث ءام ناك توحلا ضرألا تحت ناك نإو ،ةيوق ةتباث ةيرج

 هيفو روخلا ناك نإو ۔اسباي اناكم ناك لمحلا ضرألا تحت ناك نإو !ديعبب

 هيف ناك نإو ‘ءعيشب هيلع ردقي امو لبج هيف نكلو تباث ءام ناك خيرملا

 .يراج ءام هيف ناك نيدعسلا ىدحإ

 ضرخلا تحت ناك نإو ‘ءام هيف سيل ناك لحز هيف ناك نإو

 نإو ،دراطع وأ نيرينلا ىدحإ هيف نوكي نأ الإ ءام هيف سيل ناك ءازوجلا
 ناك نإو ،قاذملا ولح يراج برق ءام ناك ناطرسلا ضرذلا تحت ناك

 ينام جرب عبارلا يف ناك اذإو ،قاذملا هيرك دراب ءام هيف ناك ‘لحز هيف
 يحاير جرب ناك نإو ،ريثك ءام ناكملا كلذ يفف كدوعسلا نم ءيش هيفو
 عبارلا يف ناك نإو ،لاحلا طسوتم ءام هيف هنإف دوعسلا نم ءيش هيفو
 لح اذإ عبارلا يف تايرانلا امأو .ليلق هءعامف دعس بكوك هيفو يبارت جرب

 نم ايلاخ عبارلا ناك اذإو دسألا جرب ةصاخو ءام هيف ناك دعس نهيف

 يف نإف ينام جرب يف لحو دوعسلا نم ناك نإف هبر ىلإ رظنا بكاوكلا



 رظن نإو ،عبارلا بر اهيف لح يتلا ءاملا ةهجلا كلت نمو ءام ناكملا كلذ
 كلذكو ،اينام اجرب ناك ولو ءاملا كلذ يف ريخ الف سحت بكوك عبارلا بر

 نع اطقاس ناك وأ قارتحالا ةجرد يف وأ هطوبه يف وأ هلابو يف ناك نإ
 بر ناك اذإ امأو كطقاس بكوكب لصتي ناك وأ علاطلا ىلإ رظني الو داتوألا

 هبر ىلإ وأ علاطلا ىلإ رظني بكوكلا كلذو بكوكب لصتيو اطقاس عبارلا

 .حالص هيف نإف

 مل نإو عبارلا يف لاحلا بكوكلا نول ىلع ضرذلا نول ةفرعم امأو
 نم هيف رظني ليق برقلا امأو ‘لح نيأ رظنا عبارلا برف ،بكوك هيف نكي

 .يراج هءام نإف ناطرسلا جرب علاطلا بر ناك نإو عبارلا ىلإ رشاعلا

 ناك نإو ،ريثك دع ءام هنإف امهرظاني رمقلاو برقعلا علاطلا ناك نإو

 وأ تايحايرلا جوربلا ىدحإ علاطلا ناك نإو ،ريزغ هنإف توحلا علاطلا
 ءيشب هيف عمطت ال ناك خيرملا وأ لحز هيف ناكو تايرانلا وأ تايبارتلا

 جورب نم علاطلا ناك نإو بيصن هيف الو لبج نهيف تايرانلا ةصاخو

 .ءام هيف نإف دعس هيفو ءاملا

 ناك نإو ‘هنع مهفرصاو هنع ضرعاف سحن هيف لح ناك نإ امأو
 اناك وأ رمقلا وأ سمشلا ضرألا تحت ناكو نيرينلا ىدحإ ةعاسلا بحاص

 سأر ناك نإو "لوحي الو لوزي ال ةيرجلا ريزغ ايوق ءاملا ناك ،اعيمج

 نإو ،ينام جرب يف ناك نإ اميس ال يراج ءام ناك ضرألا تحت ةزوجلا

 ولو نيرينلا ناك ثيحو قاذملا ةهيرك يرجت ةيرج هيف ناك هيف بنذلا ناك
 يف ناك نإو ،لبج هيف نكل ءام هيف ناك ضرألا تحتو يران جرب يف اناك

 ناك يبارت جرب يف اناك نإو ،ناولألا ةفلتخم ضرأ يف ناك يحاير جرب
 ناكملا كلذ يف ناك رمقلا ناك نإو ،دوسأ لبج هنإف يدجلا الإ لئاه بارت

جرتألا رجش لثم ناك سمشلا تناك نإو ‘لخنلا لثم ةرضخم راجشأ



 نامرلاو حجلا لثم ناك ،عبارلا يف يرتشملا ناك نإو ؤحلطلاو خوخلاو

 سالاك ناك ةرهزلا تناك نإو ‘هكاوفلاو بانعألاو نوتيزلاو رايخلاو

 نإو ،بشألاو طرقلا لثم ناك لحز يف ناك نإو ؤ‘نطقلاو لجرفسلاو درولاو

 دوبرلا يهو تبشلاو بلعثلا بنع و لمرحلا لثم ناك خيرملا يف ناك

 هجو ىلع (') يشحت يتلا راجشألا نم ناك ‘ دراطع ناك نإو 0 ملسلاو
 . ضذزأذلا

 رظناق ؟ال مأ ءام اهيف لهأ :ةلحم نع تلنس اذإ : رخآ باتك نمو

 يف عبارلا برو كلفلا نم ديج ناكم يف هبرو دعس هيف ناك نإق علاطلا ىلإ
 دح يف عبارلا بر ىلإ رظنا مث ءام هيف ناكملا كلذ نأ مكحاف ،يئام جرب

 يف لحز يف ناك نإو ‘ءاملا ةلقب مكحاف كلذ ادع امو بكاوكلا نم وه نم
 ايبارت وأ يران عبارلا يف ناك نإو 0ءام كلانه سيل مكحاف عبارلا جربلا

 تملع اذإ رظنا مت اام كلانه نكي مل ‘كلفلا نم ئدر ناكم يف امهبرو

 بر وه يذلا ليلدلا ناك نإف ،هدعب نم هبرق فرعت نأ تدرأو ءام كلانه

 نإو هتلوهسو هدوجو ةعرسو هبرق ىلع لد دعس وهو علاطلا يف عبارلا
 يف ناك نإو 0 ادج ابيرق ءاملا ناك 0 علاطلا نم رشاعلا يف عبارلا بر ناك

 بر ارظانت نإف ءادج اديعب ءاملا ناك عباسلا يف ناك نإو ،آديعب ناك عبارلا

 امهنيب عمج وأ لقن نإ كلذكو غلبيس بلاطلا نإف علاطلا برو عبارلا
 علاطلا برو عبارلا بر الصتا ثيحو .ءاملا ىلإ بلاطلا غلبيس هنإف بكوك

 نم هبحاصب امهدحأ لصتا نإو مويلا كلذ يف هغولبف ضعبب امهضعب

 يداحذلاو قئاقدلاو جردلا نم ميقلا ربتعا مث ،هرمأ متيال هنإف ئدر ناكم

 بر ناك نإف ‘تادسجملاو تباوثلاو تابلقتملا لا جوربلا نم تارسنتعلاو

 ليلق ءاملاو ديدش بلص دوسأ لبج ضرألا رقح ناك لحز دح يف عبارلا

 . خيطبلاك ضرالا هجو ىلع ومنت : يأ 0 ١(



 يف وأ توحلا يف دحلا كلذ ناك نإو افيعض دحلا بر ناك نإ ءاملا رثكيو

 ضايبلا ىلإ وهو اربغأ رفحلا ناك يرتشملا دح يف ناك اذإو ناطرسلا

 نإ مث ةنوشخلا ديدش رمحأ ىصح ناك خيرملا دح يف كلذ ناك نإو ،برقأ

 يف ناك نإو ،ةرورملا نم قرع هيف وأ كلانه خيرملا ناك اذإ ارم ءاملا

 ةرهزلا دح يف ناك نإو »ضايب هولعي رفصأ ىصح ناك ‘&سمششلا دح
 يف دراطع ناك اذإ ريثك ءاملاو ضيبأ هرفح ناك كلانه ةرهزلا تناكو

 نإو كلذ لكاش امو ةميضقلا جرب يف دراطع ناك اذإ كلذ دضو ءازوجلا

 . داوس هيفو ضيبأ رفحلا ناك .رمقلا دح يف ناك

 يف وأ تايرانلا جوربلا يف رمقلا نوكي نأ الإ لودج نوكي ءاملاو
 ةفرعم يف تايحايرلاو تايبارتلاو ءاملا كلذ نم رثكأ تايناملا جوربلا

 ةلالدلا يف رمقلا نوكي هنإف روثلا جرب نأ الإ دحاو امهمكح ءاملا ةمكح

 علاطلا نم هريسفتو هتنوشخو هتلوهس ىلإ رظنا مث ،تايبارتلا نم نوهأ
 ىلإ رظني رمقلاو دوعسم وهو ةعبرألا داتوألا دحأ يف علاطلا بر ناك نإف
 بر ناك نإو ،ارخآو الوأ هتلوهسب مكحاف كلفلا نم ديج ناكم نم علاطلا
 ةقشم هيف هرخآ نوكيف رمقلا ىلإ الو علاطلا ىلإ رظني الو اطقاس علاطلا

 هلوأ ناك رمقلا طقسو علاطلا ىلإ علاطلا بر رظن نإو ،ةلوهس هيف هلوأو
 خيرملاو لحز انوكي نأ رذحلا رذحلاو ؤةلوهس يف هرخآو بعتو ةقشم هيف

 لعجت نأ تردق نإو رابآلاو راهنألا رفح ءادتبا عم ءامسلا دتو يف
 رظني هلعجاف لحز امأو نسح كلذف ءامسلا دتو يف ةرهزلا وأ يرتشملا

 يداحلا نم رظني هلعجاف قفتي مل نإو سماخلا وأ ثلاثلا نم علاطلا ىلإ
 . نسح كلذف رشع

 ولدلاو ،ةيئاملا جوربلا يف رمقلاو راهنألاو رابآلا رفحل يغبنيو
ءاملل توحلاو . دكارلا ءاملل برقعلاو رطملا ءامل ناطرسلاو اديج



 . رصم لهأ بهذم ىلع لودجلا يف دودحلا هذهو 0 يراجلا

 لكو 0 تايبأ ىلع اهلك ةمومسقم رشع ىنثالا جوربلا نأ ملعا

 .ةفلتخم دادعاب رمقلاو سمشلا نود نم ةسمخلا بكاوكلا نيب اهنم دحاو

 صتخي بكوك لكو ‘ ىرت امك لودجلا اذه يف ام ىلع دودحلا ىمستو
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 مث جردلا ةرهزلا ىلإ رمقلا نم ذخأي مهسلا اذهب ذخاي ضعبو

 كنهف مهسلا ذفن ثيحف علاطلا جربلا نم ءادتبالاو نوثالث جرب لكل اهمسقي

 كلذ بر لح نوكي ثيح الإو بكوك هيف ناك نإ جربلا كلذ يف ءاملا ليلد

 نإف ،هبيغب ملعأ هللاو هتابثإو ءاملا ىلع لدي ناك نإ هنم ءاملا ليلدف جربلا
 ءاملا جورب نم يف ناك اذإ ةصاخو يوق وهف داتوألا يف مهسلا قفو

 . نيدعسلاو نيرينلا ىدحإ ناك وأ بطر بكوكو

 :تلاق .يباتك يف هتدجوو يبحاص هب تعمس امب اذه : ةأرملل تلق

 يف ءاملا كلاسمو باوبذلا انل حتفاو جالفألا ةمدخ يف زوجي ام انل نب

 جاتحي جالفألا ةمدخ نأل ةلأسملا هذه يف ةفرعملا ةلقب اهتبجأف .ضرذلا

 لاومأو قرطلا نع حسفلا يف يبحاص اهيف لاق }ةعيرشلا نم ملع ىلإ

 رابتعالاب كلذ ىري نم مهنمق نيملسملا نعو فالتخا هيف مهجالفأو سانلا

 ةنامسمخ جالفألا نع حسفي نأ ىري مهنمو دعبلاو برقلا يف سايقلاب ال
 . ليغلاب لصتي هريغ ناك اذإ عارذ

 الف هنم ذخأب قتفي دحأ دارأ نإ ليغلاك ةيدوذلا يف يذلا ءاملا امأو

 ددحي الو هلفسأ نم نيلئاقلا ءام ناصقن ناب اذإ الإ كلذ نع هعنم زوجي
 هنم تذخأ ليغلا ناك اذإ الإ رثألا يف هتدجو اذكه حابم هنأل عرذألاب اذه

 ام برخت يتلا لئاسملا نم تناك نإف ،ةيدوألا يف ركملا لئاسمو اجالفأ

 الف سردج ريغ وأ ردج اهيلع و لاومأ يداولا يتهج ىلع ناكو اهبراقي

 .جئاوحلا نود بلاغلا يف اهاوقأ غلبي ثيح جوراصلاب ردجلا ةيوقت زوجي

 يف قاس وذ رجش سرغي نأ زوجي الو 0عنملا يف اهب ربتعي ال جناوحلا نإف
 الو ىصح الو بطح الو بارت هيف يمري الو هلام بناجب الو رطملا ليسم
 هنم لفسأ لباقملا كلذ ناك ولو لباقملا بناجلا ىلإ ءاملا ليحي امم ئش
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 ليسملا ناك اذإ هنأ يدنعو لاومذلل بيلاقم هنم ذخؤي نأ زوجيو ؛اديعب

 اهيلإ لام اذإ لاومذلل حالصلا نمو لاومألاب رضي الو ،يوق ريغ افيعض
 ةيدوذلا يف لسفلا زاوج الإ يل نيبي الف ،لاومذلا له أ كلذب ىضريو ليسملا

 اهحلصي لب لاومألاب رضي ال امم كلذ ناك اذإ هنم ةكولمملا عضاوملا يف

 حصي الو بناغ وأ فقو وأ ماتيأل تناك وأ مهنذاتسي مل ولو اهيلإ لام اذإ
 لهأب رضيو كلذ فلاس ريغ ناك اذإ لاومألا يف ءاوس هنم ذخأي نأ

 نم بارتلا ذخأ كلذكو ‘كلذ يف رظنيو ليسملا اذهب نيعفتنملا لاومألا

 لاومذلا نم لزنأ جلفلا نوكي نأ الثم ذخآلا اهحلصي امم ناك اذإ لاومألا

 يف نوحماستي مهل رابتعالا يفو ءاملا كلذ لزني نأ حالصلا نم رظنلاو
 ناك اذإو بناغلاو ميتيلاو تافوقولا لاومأ نم ذخألا زاج نذإ ريغب ذخألا

 نب رصان مالك ىهتنا ‘ كلذ يف نامض هيلع نكي مل 0 نمت ريغب حابي امم

 . ناهبن يبا

 اعارذ نوعبرأ رنبلا نعو ءاعارذ نوعبرأ ةرفقملا قيرطلا نعو
 سانلا لاومأ نع اهرفحيف رنبلا امأو مهرضي ال ام سانلا لاومأ نعو

 الو كلذكو اعارذ نوعبرأ ةالفلا قيرط نعو ‘عرذأ ةثالث دلبلا قيرطو

 هل رحبلا كلذكو ،حسنفلا يف اعارذ نيعبرأ نم لقأ قيرطلا ىلع ربق رفحي

 كلم اهيف سيل يتلا ةيدوألاو ةالفلا يف رفحلا امأو ،اعارذ نوعبرأ ميرح

 رفح يف بناغلا الو فوقوملا الو ميتيلا كرشي ال نكلو دارأ ثيح رفحيف
 انأ :تلاق مث .لمعلا متي الو ةمدخلا يف بهذت نأ نكمي مهلاومأ نأل جالفألا

 :اهل تلقف شةالفلا هذه يف ءاملا انل رظنا كنكلو يدنع نمو جلفلا اذه مدخأ

 .هيف يتفأف ؤهب ملاع ال هيف قشاع ‘نفلا اذه يف يكحاو يورأ لجر انأ
 .ءاسنلا بحب علوم قبش لجر انأ :اهل تلقف .نايبلا نم كرذعأ ال :تلاقف
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 يل سيل :تلاقف }هللا باتك مكح ىلع كحكنأ نأ ديرأف لعب كل سيل ناك نإف

 ناعجشلا ةبراقم نعو جاوزألا ينوعنم دق ءايلوأ يعم نكلو لعب

 نإ :اهل تلق ‘ ناندع نم الو ريمح نم ال لجرب جوزتأ ملو ناسرفلاو
 .نمحرلا ةردقب ناهربلا كل فسشكذل يتحيصنل تلثتماو يليح نم تذخأ

 ضناطوألا ىدحإ نم انل هلعجنو ‘ناكملا اذه يف كحكنأس هللا ءاش نإو

 روصقلا ديشنو نامرلاو راجشألاو ليخنلا هب ىقسي ىتح رهنلا رفحنو

 ينأل يأرلا اذه اهبجعأ اهلعل يسفن يف تلقف ركفتو ربتعت اهتيأرف .ناينبلاب

 .ءادعصلا سفنت تسفنت اهتعمسف يمسج ىلإ نارظنت اهينيع رأ مل

 :اهل تلقف .يرهم ىلع ردقت الو ءاربغلا يوذ نم كارأ :يل تلاقف

 ىلإ ميلستلا يف الهم كنم ديرأ نكلو كدي يف كقالط تلعج الإو ردقأ مل نإ
 ماقملا نع تماق اهتيأرف .هذه انموي يف حاكنلا ةدقع نكلو جلفلا عولط

 يه تلبقأ مت اهديب قالطلا نأل اهلوق مهبجعأف اه ءايلوأ تربخأو

 ةردق يل سيل نأ مهبولق يف اونكأ مهو اهب ينوجوزو دوهشلاو اهؤايلوأو
 يف هرمأ اولاقو ،لاومأ مهيديأ يف سيل ءاربغلا ءانبأ نأل ؛اهرهم ىلع

 طرش ىلع :مهل تلقف ديدحلا مهيديأ يفو ءارجألاب يعم اولصو مت انيديأ

 ىلع امناق تمد ام يتجوز ىلع يماعطو يتوسك نوكت نأ مكنيبو ينيب
 يتصقب هتربخأو يبحاص دنع تعجرف .ينودهاعو يلوق مهبجعاف ءارجألا

 سايقو نازيم ىلإ جاتحي جالفألا لمع نأب ملعا :يل لاقو يلوق هرسف
 لثم نوكت نأ يهو انازيم اهلعجتل ةديدح ذخأت نأ كلذ ةفصو ءاملل

 ىطسولاف }ةثالث ابوقث اهيف لعجيو لفسأ نم ةبولسم ةتلتم يهو ةفيحصلا

 اهفصنيل ةديدحلا يف املع نوكي ىتح ةصاصر هفرط يفو اطيخ هيف لعجت

 ردقب هلوط طيخ لك ،ءاطويخ لعجت نيرخآلا نيبقثلا لك يفو ،اهناسل يف
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 لك ‘جاجوعا امهيف سيل نيتبطح ذخ مث بقث يف دحاو لك دقعاو نيعارذ

 ذخو ةبطح لك سأر ىلع طيخ لك دقعاو عرذأ ثالث ردقب اهلوط ةبطح

 نيب نوكي نازيملاو ةبطح كدي يف تنأو ةبطح ضبقي ىتح ابحاص كدنع
 فصتنت مل نإو اهلقنا .ةديدحلا يف فصتنا طيخلا تيأر ىتمق 6نيتبطحلا

 حصي نأ ىلإ ةبطحلا تحت ةاصح لعجاو ضرألا نم اهتبطح اهيلع عفرا

 سايقلا نم طحنيف ىرخألا يف عفترا نإو ادناز ناك نإ طيخب هسقو نزولا
 اذإ ءاوهلا يف وأ رفحلل ضرألا سايق يف كلمع اذه ىلعف عافترالا ردقب

 :اذكه ةديدحلا ةفصو ةيقاس عفرت نأ تدرأ

 . بطحلا اهيف ناطخلا : راسيلاو نيميلا

 . بطحلا ىلإ بوقثلا نم طويخلاو
 . هيف يذلا طيخلا () طخشلاف يناطسولا امأو

 . يناطسولا بقت يف دوقعم ةصاصرلا

 .عرذأ ةعبرأ ردقب اهلوط ةبشخ لعجاف (")اهجيرصتو يقاوسلا امأو
 .ةبشخلا طسو يف اهادحإ رفح ثالث هيفو ("”اجخ اهطسو يف لعجاو
 يفو ءام اهيف لعجاو }اهطحو اهفرط يف ةدحاو لك نييرخأذلا نيتنثالاو
 يف اهلقنا مث فرطلا ىلإ فرطلا نم هلك جخلا يف ءاملا نزتي ىتح اهنيكمت

 .نوكي كنازيم اذه ىلعف رخؤملا اهفرط لعجاو مدقملا اهفرط

 ةأرملا لبق نمو .لمعلا يف اندمع و مهيلإ تعجرف تنسحأ : هل تلق

 نم اهل يكحأو اهتيب يف مانأو دعقأ تلعجف ناسحإلا ةياغ اهنم تيأر
 اهتيأرو تباطف { موي لك يف اهتوهش كرحيو اهبلق نيلي ام ثيدحلا

 . طخلا : يأ )(
 . تنمسالا لثم ةدام وهو ‘ جوراصلاب اهلمع : يأ (؟)

 . ادودخا : يا )٣(
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 نيتقث نيلجر ةرضحب اهقاروأ اهتضبقف ؤتنال اهحراوجو اهءاضعأ
 كلذب اهؤايلوأ ملعي ملو اهل عامج لوأ نم تلمحف .ةيفخ اهيلع تلخدو

 ماقأ مث ،كلذب اهتملعأو اهدي نم قالطلا تعلخف ،ىرجو جلفلا رهظ ىتح

 اهعم اولصوف ءيش يدي يف سيل :مهل تلق قادصلا ميلستب اهؤايلوأ يلع
 الو اثالث ال ةرم اهسفن تقلطو مهلوقل تلثتماف اهسفن قلطت نأ اهورمأو
 قالط جوزلا لعج اذإ ليق هنأل ؛فالتخا اهيف ةلأسملا هذه نأل السرم

 السرم اهسفن تقلط ناك نإو مت دقف ثالثلاب اهسفن تقلطو اهدي يف ةأرملا
 دعب اهسفن قلطت الف قالطلا يف لجأ اهل دح اذإ امأو اثالث اهنأ لوق يفف

 نأ جوزلل ىضرت يتلاو قالطلا نع دحلا اهنع علخي ملام اهل :لوقو ؤدحلا
 ءيشب هيلع دهشت ملو اهقادص ميلست نود اهقاروا ضبقب اهيلع لخدي
 تيضر اهنأل اهقالط ىلع ربجي الو اهل هملسيل مكحلا يف همزلي الف ميلستلل
 .لوخدلاب

 تعزنو لوخدلل ةليح ةارملا هذهل تلعج :ءاربغلا يذ بحاص لاق
 ميلست ىلع نيدهاشلاب تيتأ مث اهل دودحملا ءاضقنا دعب اهدي نم قالطلا

 ينإ :مهل تلق مث ،باوجلا نع اوزجعف اهنايلوأ دنع قالطلا عزنو قاروالا
 اطرش طرتشت ملو ءيش يف ينمزلت ملو كلذب ةيضار يهو اهيلع تلخد
 يف ينوضراعت الف ينم لمح نآلا اهبو سيل تيضر يهو دحأ ةرضحب
 الف مكتروع ترتسو ‘مكتلخ تددس انأو مكلزانم ىلإ اوضماو يتجوز
 قحلل يفاك ناكل رهنلا ىلع ةرجأ تذخأ ينأ ولو ،مكسفنأ اومولو ينومولت
 يبر لأسأو ،مكلو يل ةعساو ضرذلاو ‘يشاوملا نم مكيديأ يف ام نمثلو
 ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملسم انتيميو ،نيدحوملا نم انلعجي نأ مكلو يل
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيمألا ىفطصملا يبنلا دمحم انديس
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 : نوسمخلاو سداسلا ركذلا

 . اهب ترج ةصقو ‘ سانلل اهرابدإو ايندلا لابقإ هيف
 . داهجلل ةينلاو 0 نيجاعملاو نيميلا ركذو

 ةعماج صصقو . ةكلملاو ةيصولا يفو
__ - -_- 

 : اهرابدإو ايندلا لابقإ يف

 نيحف ينلأستل اموي ةنيزح ةأرما تلبقأ : ءاربغلا يذ بحاص لاق

 ينبراقي نمم تنأ الو ينع يبرغأ اهل تلقف اهنم تفخ ةلأسملاب ينتأدتبا

 نم هانطجف كنانرق نم وه ال لعبب تجوزتو كؤايلوأو كباحصأ ينثعب دق

 . كنامز لوط يف هيذختاف كنابحأ نم وهو كناش

 ينذخأت الو ،نيترك رصبلا عجراف لّهمتو يل عسو : تلاقف

 ينافج دقف يتصق لوأب كربخأس ينإو ،الُهب ةيعرل قفرلاب كيلعو بضغلاب

 .يدي هتكلم ام عيمج هتحنمو يسفن هتيلوأو لعبلا كلذب تجوزتف يلها
 مث كيناريجو يماحرأو يدالوأو يلهأ ىلإو يسفنل ةريسلا نسحب دمعف

 هبجعاف ينعوست نمم يقوف جوزتف هرهظ ءارو ينذبنف ينس ربك دق ينآر

 ءافجلاب يناونف اهبابلجب ينع هترتسو اهمسانم هيلإ تحتف امل اهيأر
 ءادغلاب يتزاج لكأو ءابرقلاو يماحرأ ةلصاوم ينع عطقو انخلاب ينبسو
 يندعبي لزي ملف .هايند يف عوجرلا هنم وجرأ هاذأ ىلع تربصف ‘ءاشعلاو

 طوغتو لابف ءاملاب ةراهطلا ىلإ تدمع مث ،ينئايلوأ لتقب رمأو يلهأ نع

 فلكلاب راهنلا يف موصلا رهش يفو ،يتالص يف ههجوب يلإ لبقأ مث ؤهيف
 يفق هريأ لخدي ةراتف ينبكو ينتفكاف هتربخأ ضيحلا ناوأ يفو ‘ينعماج

٤١٥ 



 ينبرضو ينقحل هنع ترفنو ‘هتوهش رسك نيحف يربد يف ةراتو يلبق

 مجنللف :تلقف ينقلط ثالثلاب هباحصأ رضحمبو يناضعأو يحراوج رسكو

 تدصق مث ؛هماحدزا لوفذلا دعب نم سمشنشللو .ةماقتسا طوبهلا دعب نم

 حالصإب يلهأ دنع يل ىعستو ،يترثع ليقت نأ كنم مث هللا نم ديرأو كدنع

 . مكنم وجرم وفعلاو يتجح

 يريسم دنع كمالك فلتخيو ينع يعجرت نأ كنم فاخأ : اهل تلقف

 يذلا هللاب نيميلا كل مسقأ :تلاقف .يريغ لعبب يرمضت كسفن يف ىسعو

 ةربابجلا مصاقو .رامعألا رتابو راثآلا يحام ردتقملا زيزعلا وه الإ هلإ ال

 زيزع ذخأ ابذاك همساب فلح نم ذخأي يذلا ةةرساكذلاو ةنعارفلا رمدمو

 الو هباحصأ نم ادحأ دهاعأ الو هنطو ىلإ الو هيلإ عجرأ ال ينأ .ردتقم

 نيثناحلا نم هللا مقتنيق هذه ينيمي يف ةثناح تنك نإو ،هيلع لمتشي نمم

 ىلع ايناث كالاو نمو .لوأ تنأ كدهاعأ ينإو ،ةرخآلا باذع و ايندلا لاكنب

 ` ىلع فقي مل نمو الهأو ابحرم :اهل تلقف .كودع طخسيو كسفن بحت ام
 يف هعماجن الو انم وه سيلف رذتعم رذع لبقي مل نم لوقأو مدن دقف همالك

 نإ :تلاقف .انباحصأ يقرافت ال نكلو انمكحو انرمأ يف يلخدا انلمش :
 اذهب نيعمطتأ :اهل تلقف .نيع ةفرط مكقرافأ ال ينإف ينترهمأو ينتحكن

 :كالوم لوق نيعمست امأ .ءادعألا عم تبهذ كتوبصو ءاطمش زوجع تنأو

 مفلاو فنألا ةنتنم محرلا ةدراب كارأ ينإو 0 )4 ىتممئ اَم ناسنإلل مأ

 ارمأ كلذ دعب ثدحي انبر ىسع و هللا يف كنظ نسحأ :تلاقف .مسجلا ةينحنم

 لَنستْغُم اذه كلجرب ضئزرا » همقس يف هيبنل لاق نيح هللا لوقل عمساو
 يلوأل ىرقو اتَم ةمخز ْمُهَعَم مهلثمو هلها هل انبهوو !") بارشو ةرات

 )١( مجنلا ةروس : ٢٤ .

٤١١٦ 



 مغن ًارباص أهاتذَجَو اتإ ثنخت انو هب برضاق اثغض كديب تخَّو ا‘٢) بابللا

 ١١0٠ه َباَوأ هت بعلا

 يحلا جرخي هللاو ‘ بابشلا ىلإ تعجر اهنإ زيزعلا ةأرما ةصق يفو

 . يحلا نم تيملا جرخمو 0 تيملا نم

 : ةعفانلا نيجاعملا ةفرعم

 ةمه يف ريسأ انأو ءاودلا ضرألا يف مهل لعجو ءادلا انبر لزنأو

 حتفتو ةدسافلا تابوطرلا عطقتو فوجلا نم حير لك درطت يتلا نيجاعملا

 ميقتسي الو اهراطقأ نم للعلا جرختو قورعلا قامعأ يف صوغتو ددسلا
 .ءادوسلا ةبحلاو داشرلا بحو ‘ىرطقسا ربص لثم ندبلا يف ءاد اهعم

 امعان ةيودألا عيمج قدت ءاوس ءازجأ دوسأ جليلهإو ليبجنزو لفلفو

 دنعو مهارد ةثالث ردق قيرلا ىلع لمعتستو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو

 لكؤي وهو رذالبلا نوجعم يف ناسنإلا دمتعا نإو .ديج ءاودلا اذهف مونلا
 مجعلاو برعلاو مورلا ءابطأ اهبتر دق ةيودألا هذه نأل تاقوألا عيمج يف

 ةيودألا هذه نومسي برعلا ءابطأو يمورلا ردنكسالا كلملا لجأل رصملاو
 يلباك جليلها ذخؤي :اهتفص هذهو مدآ ينب يف نوكت يتلا للعلا لكل

 ةتس دحاو لك نم جلبأو دوسأ جليلهاو رفصأ جليلهاو يبيبز جليلهاو
 يدنه خلداشو الاقثم نوثالثو ةعبرأ ءادوسلا ةبحلاو الاقثم نوذنالثو

 حرطيشو ليهو ريفصلا ةلفرقو ليقاثم ةعست دحاو لك نم ربنش رايخز

 وأ ريرح ةعطقب لخنيو هتدح ىلع دحاو لك نم نوسينأو لبنسو يدنه
 ضيبذلا لحنلا لسع و ضيبألا ينادرفلا دينافلا ذخؤي كلذ دعبو ريرح ةقتعم

 )١( ص ةروس : ٤٢ - ٤٤ .

٤١٧ 



 ربلا قيقد لطر رادقم هيلع حرطيو رانلا قوف هلعجتو لاقثم ةئامتس نزو

 هبرضتو ةفرغملا ذخأتو ةروكذملا ةيودألا هيف حرطيو هدربيو هلزنيو

 لثم هنم لعجيو نجعي مت ربحلا لثم ريصيو عيمجلا طلتخي ىتح هكرحتو

 برشتو ةداو ذخأت حابص لك يفو ةبح نيرشعو ةئامعبس ددعب بوبحلا

 نم حلصي يذلاو .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان كلذ نإف راحلا ءاملا اهقوف

 .يصخلا منغلا محل عم يراوحلا زبخلا تالوكاملا

 اهلكأو رهش ةدم ةيودذلا هذهل راص اذإ ةيودألا ةعفنم اذهو

 رعشلا هناكم جرخيو رثتني هدسج يف نوكي ضيبأ رعش لك نإف ناسنإلا
 ةدم ناسنالا هلكأو رهشأ ةتالث ةيودألل راص اذإف ،هرعش دوسيو دوسألا

 ةيودألل راص اذإو ؛مغلاو نزحلاو مهلاو ركفلا هنع لوزي هنإف .رهشأ ةثالت
 راص اذإو 0ءاكذلاو ظفحلاو مهفلاو لقعلا يف ديزي هنإف رهشأ ةعبرأ ةدم

 لكو ريساوبلا ةلعو ةيناثملا ةدورب هنع لوزي رهشأ ةسمخ ةدم ةيودالل

 ئربي هنإف رهشأ ةتس ةيودالل راص اذإو ،ةعبرألا عنابطلا نم نوكت ةلع

 نم لكأ نإو ،ىلاعت هللا ءاش نإ للعلاو عاجوألاو ضارمألا عيمج نم
 الو ضرم هعم نوكي ال هنإف إموي لك يف ةمناد رخأ رهشأ ةتس ةيودألا

 نم تبجعف ‘ىلاعت هللا ءاش نإ ةقيقش الو عادص الو سأر عجو الو للع

 ةمول نوفاخي ال نيذلا نيحلاصلا نيصلاخلا كنايلوأ نم :اهل تلقف اهلوق

 نيذلا امأو ،تافاغلاو مفيسب اوماقأ نيذلا مهيأر عمئجُملا :تلاقف ؟منال

 نب هللا دبعو يولهبلا يعوشمقلا سيمخ نب دمحم لثمف يحاكنب نورمأي

 مهيلإ يشملا يف انب يدج :اهل تلقف .موهشلا دلب نكاسلا يرفاغلا ديمح

 ه ميظع نكَدنَك نإ » :لاقف انهبن هللا نأل يردغت نأ كنم فاخا ينكلو
 )١( فسوي ةروس : ٢٨ .

٤١٨ 



 يف كعم تنجو بابشلا يف كنع يسفن تعطق انأ الكو اشاح :تلاقف
 :اهل تلقف .كقيرط يف يمامأ كلساو ‘كلام يف ينايلوأ فلاخأ الو لاهتكالا

 يف نوكتو ىلاعت هلل كسفن عيبت نأ :تلاقف .كطورشو كقادص نع ينيربخأ

 . ") تافاغلاب نيمناقلا ةبحص

 نأو ،كبلق يف امب مهل ةحيصنلاو كلام لذبت نأ يهف طورشلا امأو
 اذه يجورخ يف يداقتعاو يتين مهللا :لوقتو كبلقو ،كناسلب ةينلا دقعت
 ةملكو ايلعلا يه كتملك نوكتل هب ينترمأ ام ىلع مهلاتقو كئادعأ داهج ىلإ

 كيهن باكتراو كتيصعم نع مهيديأ ىلع ذخاأللو ،ىلفسلا يه اورفك نيذلا
 ام عيمجب اذه يجورخ يف كل نناد ينإو ‘كضرأ يف داسفلاو كدابع ملظو

 يسفن باهذ نم يلهجب هيف كيهن بكترا نأ يلع بجاولا ءادأ نم ينمزلي
 ام عيمج نم ةبوتلاب كل نئادو اهريغو لاومألا نم اهنود امو كلذ يف
 ينمزلي ام عيمج ءادأبو يلهجب هنع ينتيهن امم اذه يجورخ نم هتبكترا
 كلذ يف ضار ينإو يلام باهذ وأ يسفن لتق كلذ يف ينمزل ولو هؤادأ هيف
 . (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم كلوسرلو كل ةعاط ىلع نيملسملا مكحب

 : داهجلا ةين
 كرشلا لهأو يغبلا لهأ لاتقل فحزلا يف فقو نم ةينلا هذهو

 كنإ مهللا :لوقي اهريغو ءامدلاو يصاعملا ىلع ارصم هجورخ دنع ناكو

 ءامدلا نم كيهن باكتراو اكيصاعم ىلع ارصم تجرخ دق ينأ ملت
 انأف اربدم يلهذل رارفلا يننكمي الو فقوملا اذه يف تعقو دقو اهريغو

 ءاداب كل ننادو كيلإ بناتو ،كيصاعم نم هيلع ارصم تنك امم كرفغتسا

 يندب يف صاصق نم كلذ نود ام وأ يسفن يف دوق نم ينمزلي ام عيمج

 )١( الهب ةيالول ةعباتلا ىرقلا ىدحإ .

٤١٩١ 



 هلل ةعاط ةنهادملاو شقلا نم ةرهطم قدص ةنونيد يلام يف وأ

 . (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم هلوسرلو

 عيمج نم كسفن كفتو تامملل بهأتت نأ يدنع باوصلاو :تلاق مث

 قلعت ام عيمج نمو تاقدصلاو ضورقلاو نويدلا نم تامزاللا قوقحلا
 ثتاذللا مداه ءاقلل افيفخ ايندلا نم ادرجتم نكو ،تاقفنلا نم دابعلل كيلع

 اممو ‘تاوكزلاو ةرمعلاو جحلاو تاولصلاو موصلا نم هتعيض ام كرادتو

 كمزل امب ادبأ انيش قبت الو ،تاظلغملاو تالسرملا ناميألا نم هيف تتنح

 تاعاس الو امايأ كرمع نم الو كقزر نم كلذ صقني الف تابجاولا نم

 كل تفصو ام تمهف اذإف تامملا دعب ىلإ اهرخأف نيبرقألا ةيصو امأو

 نإ ةيصولا مكحأو سفنلا ىوه ةركس نم ظقيتو ةلفغلا ةدقر نم هبتناف

 : ارعش _ هرد هللو ۔ لئاقلا لاق امك نكف الإو كسفن يصو نوكت نأ تزجع

 كسفن يصو تلعف اميف نكف ايصو اذختم تنك ام اذإ

 كسرغ رامث باسحلا عضو ا ذا ينجتو ادغ تعرز ام دصحتس

 لحي ال يذلا قادصلا يف كحماسأ ينإف ةلزنملا هذهب ترص اذإف

 تعطتسا ام ىتم هميلستو حاكنلا هب زوجي ام رادقم ىلإ هب الإ حاكنلا

 . هللا ديب قيفوتلاو

 ىلع مجنلاو داهجلا ىلإ راس ةانه ينب ريمأ نأب يعمست ملأ : اهل تلق

 ىلع ةكوشلاو ماعطلاب لخبو مرحم نم سماخب اجرب سسأو شههجو

 دبعي ءرملا :تلاقف .هتبكن يف نوكأ ىتح سكعني نأ رمألا فاخأو اهشيج

 يور امأ : تلاقف ،ليلق اهؤام رادلا نإ :اهل تلقف .هيعسب نمؤملاو هبر
 ءاملا نم عاص عبرب أضوتي ناك هنأ (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع

٤٢٠



 رثكأ ىلإ ةدايزلا يف نوفلتخي سانلاو ءاملا نم عاصب ةبانجلا نم لستغيو

 ضعب صخرف ةيصولا لبق نم امأو غعرشلا يف مهمزلي ام رادقمب كلذ نم

 ةيصو ريغ نم ليلقلا ربصلا يف جرخلل يرتشملاو عئابلل نيملسملا نم

 ىلع ردقي ال ناسنإلا نأل هلعاف اذهب كلهي الو ةداعلا ىلع اذهف ةداهش الو

 دلب ىلع دلب نم ةداهشلا ةيدأتل دوهشلا ربج زوجي الو عيب لك يف داهشإلا

 نأ مكاحلل زوجي الو اذه ملاعلا لبقي الف مهيديأ طخب مهتداهش دوهشلا نأل

 رقأ ناسنإ لكو ،ناهبن يبأ نب رصان خيشلا تعمس ام ىلع طخب مكحي
 يصاولا ةايح يف هل ىصوملا اهزاحو دحأل ةيصو تحص وأ دحأل ءيشب

 الاومأ ىرتشا يذلا كلذكو اهب قحأ وهف هتايح يف اهزارحإب هل يضرو

 اهب يرتشيل هولسرأ نيذلل وأ هناكرشل اهب رقي ملو اهبجوتساو هل بتكو

 . هل يهف مهل

 : ( ةكلملا ) جاوزلا دقع ظفل

 تلقو اهنايلوأ دنع ةأرملاو انأ تدصقف : ءاربغلا يذ بحاص لاق

 مث ،اهايإ ينوحكنأو اهرذع اولبقاو اهسفن تعجر ةأرملا هذه نإ :مهل

 نيدهتجم متلز ام مكنع لدبتن الو مكعماجن : مهل تلاقف .مالكلاب اهيلإ اولبقأ
 . لعبلا اذهب ينوجوزو يحلاصمو يمايق ىلع

 بطخيل مهدحأ ماقو 0 اهمامت ىلإ باتكلا ةحتاف اوأرقا : مهدحأ لاقف

 مسب : لاقف ؛ معن : هل تلق ؟ اندنع يه يتلا ةأرملا هذهب جوزنتتأ : يل لاقف

 الو . نيقتملل ةبقاعلاو } نيملاعلا بر هلل دمحلا ‘ ميحرلا نمحرلا هللا

 ه نيبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو 0 نيملاظلا ىلع آلإ ناودع

 . نيعمجأ مهيلع و هيلع ملسو 0 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

٤٢١ 



 تجوز دق ينأب اودهشاف نورضاحلا ةعامجلا اهيأ مكدهشأ ينإ مث
 .ةينالفلا نالف تنب ةنالفب هديب هيلإ ريشيو اذه ينالفلا نالف نب نالف

 لسرملا هيبن ةنسو لزنملا هللا باتك مكح ىلع اهيلو نذإب اهايإ هتجوز

 ليمجو اهل ةرشعلا نسح ىلعو ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإ ىلعو

 قادص ىلعو اهنع ةءاسإلا عفرو اهيلإ ناسحإلا ىلعو اهدنع ةبحصلا

 اهماقم موقي نم ىلإ وأ اهيلإ كلذ يدؤي اذكو اذك هنم لجاعلاف لجآ و لجاع

 نيبت نأ ىلإ هيلع اهل ايسنم انيد الجؤم الجآ اقادص اذكو اذك هنم لجآلاو

 نذإب اهحاكن ةمصع هتكلمأو اهايإ هتجوز قح هجوب ةيجوزلا مكح نع هنم

 طورشلا هذه عيمج ىلعو نيقادصلا نيذه ىلع هل ةجوز اهلبق نإف اهيلو
 . نيدهاشلا نم هيلع اونوكف دقعلا اذه يف ةروكذملا

 تلبق دق كنأب نورضاحلا ةعامجلاو انأ كيلع دهشن نالف اي اذك

 هذه ىلعو لجآلاو لجاعلا قادصلا اذه ىلع كل ةجوز نالف تنب ةنالف

 مث معن لاق نإف معن .كلذ عيمجب كسفن ىلع اهل تلبقو ةروكذملا طورشلا

 طورشلاو قادصلا اذه ىلع يل ةجوز نالف تنب ةنالف تلبق دق لق هل لق

 . كلذ عيمجب يسفن ىلع اهل تلبقو ةروكذملا

 . طورشلاب فوت مل نإف ، مهطورش ىلع نوملسملاو جيوزتلا مت
 لبق نم راعشألا هذهو } طرشب هتذخأ نم دنعو 0 هللا دنع كرذع امف

 : ديمح نب هللا دبع

 العلا يداو يف نيدلا نكرتيلف مفيس يف هلولح دارأ نم اي

 المحم ريب ولد نم اهناسنو اهلاجرل اهب رهط ال لجأ نم
 الدعتم قدانبو عفادمب هقاس يف مئاق اهيف برحلاو

٤٢٢



 يذلا يشخلاو جالفألا رمدتب

 نأ ثيح عيارشلا ىلع جوربلا اونبو

 اهنإف تابنانلا رد هلل

 تمدهأو تنمسأ نم تمصقأ مك

 اهرد اسانأ تحنم املاطلف

 تفطلأ تناك ثيح نم مهتربو

 اهركم دناكم نمأي نم حيو اي
 تيم كنإ حاص كسفنب قفرا

 ةيشعو ةركب كهلإ ركشاو

 هنإف هاوس ام كرتاو هدبعاو

 اهرارش رورش نم سناسدلا شخاو

 هكمس يف الع ءيش ام قيقحف

 اهل ربصاف ةبيرب تيلب اذإو

 ىنتجي ال هلك ربص برحلاو

 : اضيأ هلو

 اهمس يمرت عوجلا شويج تراث

 اهنبخ نم اهنأك نوطبلا اذكو

 اهمعط رم برحلا نإف اربص
 ةضغ ةاتف هلوأ كاذكو

 الغ هب ماقملا لاط اذإ ىتح

٤٢٢ 

 الثنم يداوبلا يف قساوبلا كرت

 الطلاو يداعألا ماه يف برضلا

 الملا يذ يف اهل اي بناجعلا دلت

 ا١لمكتم تقرفو تنب دق ام

 الحام رم ماظطفب مهتتأف

 الوأ ابأد بابسالا عطقتو

 التقم مسب اجزتمم لسعلاك
 اللقأ وأ ةرذ نلع بساحمو

 الزجأ اركش ءارضلاو رسلا يف

 اللجتو مسا كرابت بر

 نأ يلعلا بضغ فخو حاص

 الفستم هطوبه ريفل ادبأ

 الجعم رسيب جوزمم رسعلاف

 الجرتم ءرماالإ هتارمت

 حيامتم ىتف ايلعلا كردي نل

 حنادمو اهنسحب لوهجلا ينضت

حلاك زوجع هتوالح تداع



 : اضيأ هلو

 اهل دجوي مل زرألا شويج تماق

 اهشيجو لاوعلا شيج تمداصتو

 شارجم حلم زرألا شيج عاطأو
 اعم تقو يف ناشيجلا مداصتف

 هل دجوي مل شرعلا بر هانفو
 هراث بلاط رمتلا شيج ماقأو

 اهعيمج شويجلا كلت تقرفتو

 نماناجنأ يذلا هلل دمحلاو

 : اضيأ هلو

 انريمأو انخيش ةميشح الول

 انل رمأالو رظنالو تلش

 هلاندع اهلش نسحمل الول

 نماك دو بلقلا يف هل نكل
 اعم ابآلاو تامألاب هيدفن

 نمسلاو محل لآ نم ةبصع نم
 نعطلاو بيارضلا مهب تفلاختو

 نمزلا اذ يف هل ادص ال ءام هب عم

 نلع امزهنم محللا شيج دهناو
 نطف لجر نك برحلا رادي رثأ

 نمزلا نارود زرألا شيج دابأف

 نزحلاو يفايفلا يف تاددبتم

 نمزلا مهدابأ ماوقأ رش

 رظنن نحنو برقلا تلش ام

 رظطفتتاهلجأ نم انبولقو

 رتبت يلاوعلا رمسلاو ضيبلاب

 ريغتي ال طخسلاو اضرلا دنع

 رصعأ تباطأ وأ قرب حال ام

 ةوقلاب هنامز يف روهشم وهو 0 ديمح نب هللا دبع مظانلا اذه

 يف هخيش ركذ دقو 0 مولعلاو يأرلا يف رظن هلو 0 ةماركلاو ةعاجشلاو

 راجلا قح ببسل ‘شيجلا يف مداق وهو هيلع مهيأرو مهرمأ رادمف تايبألا
 ينأل رثنلا يف سيمخ نب دمحم روكذملا امأو ،راربألا ةزعمو رايدلا رامعو

فرحلا ملعب ةلالد هعمو مئال ةمول هللا يف فاخي الو ريمشنتلل الهأ هتيأر



 ال ةماقلا ريصق لجر اذه تلق نإو 0 هاري ال ثيح نم هودع لتقي .كلفلاو

 : رعاشلا لوق ىلإ رظناو ، ةراقحلا يف هلخدت

 دسألا ةلقم يمدت ةضوعبلا نإ هتوطس دنع اريغص نرقحتال

 : ةفداه صصق

 نم ذخف ريثكلا لجلا ىلإ رظني الو ليلقلا ذخأي دايصلا نأ ملعا

 كل لصحو لجر فلأ تبلط نإو .ةوقلاو ةكربلا هيف ناف لصح ام كنامز

 .ارونو اليلد كدنع هذختاق مهنم لجر

 ىلإ ةجاح مهتعد ثيح اهلاجر اهنم راس دلب لهأ نع ةصق كاهو
 مهراد يف رصح دق ناكو .مهراد ىلع مجهو مصخلا ءاجف ىرخأ دلب

 .رادلا كلتل نيمجاهلا ىلع هللا مهرصنو لاتقلل ارمشتف نابيرغ نالجر

 كلت يف ناكو نوليلق اهناكس ةلح ىلع اولزن موق ىرخأ ةصق يفو
 .رادلا نم مهوجرخأو موقلا اولتاقف لاجر ةثالث ءابرغلا نم ةلحلا

 مهجرخأو هقفتب مهنع رتتسم لجر مهبراضف ةيرق اولخد موقو
 .ماسجألا ةوقب ال هللا نم ةيطع ناسنإلل ةعمسلاو ،ىلتقلا هعم حربو اهنم

 ال لاق لجرك بجعلا مهبولق يف لخدو .ةيوق ماسجأ مهل سانلا نم ريثكف

 ريسأتلاو بسكلا بيصي لاق رخآ لجرو .هلثم لجر هبلسف دحأ هيلع ردقي
 هيلع ءرملاو .نيترم اريسأ هوذخأو موق هيلع هللا طلسف سانلا نم لبهلا

 كلقع تفتسا ليق هنأل ،كولملاو سانلا لوقب لمعي الو هرونب سبتقي نأ
 مالك نأل ،لهجلا لهأ يف لثملا فيكف ملعلا لهأ يف اذه كوتفأو كوتفأ نإو

 ىرس يذلا كلملا باحصأك نكت الف ‘ تالامتحاو رومأ هيف نيملسملا

٤٢٥ 



 ملو الجر ىعفأ تغدلف هموق نع فلختملا اوبرضيل همدخ رمأو هشيجب

 . مدخلا هلتقف يشمي نأ ردقي

 قلطنا رخآ لجرو مدخلا هلتقف سأرلا قوساعب يلتبا رخآ لجرو

 .هولتقف وجنلل دعقو هنطب

 همصخ كلملا رظنف هولتقف رظني ملف هينيعب ملألا لزن لجرو

 نم ضعبو كلملاف ‘يداولا لاسو مهيلع رطقلا لزنف ريسلا يف عرسأو

 نم ضعبو ‘هعم نمو وه لتقف مهمصخ اولتاقو يداولا اوزواج هباحصأ
 يداولا اوزوجي نأ اوقيطي مل مهنم ضعبو ‘يداولا مهلمح هباحصأ

 .ربجلاب اوعجرف

 هدنع لبقأف هسلجم يف مهرضحأو هموق ىلع بضغ رخآ كلمو
 :كلملل لجرلا لاقف هرذعي ملف هماقم نم جرخي نأ ديري هباحصأ نم لجر

 لاق مث هيف طوغتو لابف همسج هب فلو هايإ هاطعأف .كءادر رظنأ ينطعأ

 .اذه نوكي ال :هل لاق .عجرأف ءاملا لصوأ ىتح جورخلاب يل حمسا :كلملل

 هفيس لجرلا بذجف لجرلا لتقب كلملا رمأ مث كلملا رجح يف ءادرلا حرطاف
 مل كلملاو طناغلاو .لوبلا لوزن عم ضنارفلا ينع طح كلملا بر :لاقو
 لتقو كلملا لتق مث قلاخلا ةيصعم ىلع يدنع هل ةعاط الف كلذب ضري
 امهرد هاطعأف ادمعتم هزجع يف يبص هسملف قوسلا لخد لجرو ‘لجرلا

 .هلتقف هزجع يف رخآ الجر سمف ءاطعلاب يبصلا حرفف كلذل

 دساحلا لتق مث هيلع هدرف لجر هدسحف الام ىرتشا رخآ لجرو

 .هنمث فصن صقنف لوألا لجرلا هارشف ءادنلاب هلام عيبف

 اهيبأ لوقل لثتمت ملف همع نبا اهجوزي نأ دارأو ةنبا هعم لجرو

٤٢٦



 نم تجرخ امو تنجسف مهيلع دلبلا تحاصف اهاضرب ليللاب لجر اهرهقف
 .اهب كلتمم اهمع نباو الإ نجسلا

 ريمألاك نوكي ال هباحصأب افيطل نوكي نأ شيجلا ريمأل يغبنيو
 ىلع مدقت هباحصأ نم لجرو هنع فلخت نم رذعي ملو هشيجب ىرس يذلا

 يف كلملاب ملعي ملو قيرطلا لض ملظملا ليللا يف نكلو مهيف لتقو ءادعألا

 .هلتقب كلملا رماف هراد ىلإ عجرف ناكم يأ

 هتيب ىلإ هيلجرو هيدي ىلع يشمي عجرو هلجر تفسكنا لجرو

 .هلتقب كلملا رماف

 هلتقب كلملا رمأف هنطو ىلإ عجرف هؤادعأ لاتقلا دنع هزاح لجرو

 .هريمأ نم هل ريخ هؤادعاف

 رماف هتيب ىلإ عجر ئرب نيحف هناقدصأ دنع ماقأف دمر لجرو

 هلتقف هتيب ىلإ عجرف هدي ترسكناو هتقان هب ترثع رخآو }هلتقب كلملا
 مهلك مهيلإ ءاجف حالسلا لقان مكديرأ هاياعر ضعبل كلملا بتك مث ،كلملا
 مهناينب مدهو مهجالفا برخو ،مهءاسن ىبسو مهودع مهراد ىلع مجهف
 لثمل ابتف ،مهراثب مهل ذخأ الو مهريمأ مهعفني ملو مهراد ىلإ موقلا عجرف

 رظني نأ ءرملا ىلعو هئالب نع هراد نم لقتني نأ ءرملل ىلوأو كلملا اذه

 :رعاشلا لاق امك هرصبب ال هلقعب هرومأ يف

 رئاصب نيرصبملل نكت مل اذإ اهلهأ عفنت راصبألا ام كرمعل

 الو هتلكأ يذلا كشيعب رختفت الو هتسبل يذلا كبوث عبت ال :لاق مث

 وطتو هكلمت مل عيش ىلع دهاعت الو هتلمح كرفس يف يذلا ءاملاب (ا)يفكت

 )١( قرهت : يأ .
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 (هتعاجش) هتلجرم عاب يذلا لجرلا ةصق نع كرذحأو هتلزنأ لزنم نع

 ةفلاؤم ىلع اودمعف هناريج كله عيبلا ببسبو هموق كالهو هلمش تيتىنتب

 مهمصخ يف تسرفأف ،مهنام نم اهوقسو مهماعط نم اهموعطأف دوسأذلا

 يدتعملاو ابهشو اديدش آاسرح تنلم يوهت موجنلاك مهلزانم تسرحأو

 تعطقنا بذكلاو بعللاب هناينب سسأ نمف ادصر اباهش هل دجي مهيلإ

 هاطعاف رتس اهيلع سيل هتاروع و ريمأ ىلإ دصق لجرك بكرلا نم هلصافم
 صوصللا هبسك هنأ لاقو مهاردلاو ماعطلا هتيب ىلإ هلمحو ةوسكلا ريمألا

 هدلجف نالف ريمألا ىلع نالف ىرتفا هنأ مهريمأ عم هباحصأ هيلع دهشف

 .هيلع ايشغم رخ ىتح هريمأ

 املف هنم لكأي ارهش ثكمف نمسلا نم الطر ىرتشا رخآ لجرو
 ام هباحصأ ىلإ هدرف هنمث يدؤي نأ هسفن ىلع لخب نمنثلاب نوعنابلا هبلاط

 .لاملا ريثك وهو هيقوأ هنم صقن

 مهنم دارأو تتامو لابجلا يف تعطقت هترامح نإ هموقل لاق رخآو

 لخب نمو .هتيب ىلإ ةرامحلا تعجر مايأ ةتالت دعبف هعفن ىلع اودمعف عفنلا

 رمتلا نم ريثكو هبلطف ارمت هضرم يف ىهتشا لجرك هصرح دتشا هلامب

 ةنس ثكمو ىولحلا نم انيش ىرش هتصق نمو .هتثرول هفلخ هتيب يف

 .اهنيعب ىولحلاب هيلإ عجرف نمتلا ىولحلا بحاص بلطف

 هيلو لعج هنامز رخآ يفو هلامل هصرح يف لثملا هب برضي رخآو
 هتثرو ملظو هتايح يف هبهنف ةملظلا ريمأ هتوم دعب نم هيصوو !هلام يف

 . نيملسملا ةفاكلو انل ةمالسلا هللا لأسن { هتامم دعب

900 
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 : نوسمخلاو عباسلا ركذلا

 . رمقلا فوسخ ةسارفو ٥ بنذ وب مجنو ةلاسر هيف

 ليسلاو دعرلاو قربلا يفو 0 رهشلا ةلهأ ةفرعم يفو
 . ةبجولاو بهشلا موجنو حزق سوقو باحسسلاو
 فوسكلاو فوسخلاو موجنلاو سمشلاو رمقلا يفو
 حايرلاو رانلاو ةنجلا لحم يفو ‘ ضرألاو تاومسلاو

 . ةروزلا ةميزعو ‘ قافوألاو فورحلل ةلدأو
 ةارملاو هبيهذلل ةريوحتو

 : عاربغلا ى ذ نم ةلاسر

 تنك دقو ،ناوخألا ضعب نم نايبلا اذه ينلصو : ءاربغلا وذ لاق

 .لاملاو لاحلا نع لاؤسلا دعب مهمالك اذهو ،نامزلا قباس يف مهب نيعتسا
 هومتذبنف مكيلع هميدقت ىلع نعمتجا انيبأ مايأ نم ءافجلا يف لزن مل انأو
 فاخ املف ةبرغلا راد يف ةنطابلا ىلإ هناطوأ نم لقتناف ،مكروهظ ءارو

 متدمتعا مث ،هنادعأ نم هللا هملسو هراد ىلإ عجر هدالوأو هسفن ىلع

 هتانبب مكجوز دقو هناسحإ يف متركذ الو هدلوو وه هلتق ىلع متدهاعتو
 .هتامم دعبو هتايح يف انع جيوزتلا نع متيهانت متنأو هدالوأ تانبو

 لخدف ىانتكوش ترثكو انلسن يف هللا كرابو ةريشعلا ريغ نم انجوزتف
 مدهو انلتق ىلع مكيأر عمتجاف ءانيلإ ءاضغبلاو ةوادعلاو دسحلا مكبولق

 نم دحاب انقلعت املكو 0نادلبلا يف ددرتن ناطوألا نع انومتجرخأو انتويب
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا قيرط يف كلسنو مكيلع انرصنيل سانلا

 اذه امأ .ماصخلا دشأب انيلإ متهجوت انتبرغ نع اندلب لوخد يف ركنملا
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 نم اهومتذخأ انيديأ ىلع يتلا ءارقفلا مهاردو ‘لالضلاو ملظلا نم مكدنع

 انل متلقو ،لاذنألاك لالغألاو لاكنألا يف انلعجيل مكناطلس مترمأو لالدلا يدي

 نوكي ال هوجرت ام مكل انم نوكي ال نأ تاهيهف مكلثمك انتلزنم نوكت نأ
 يذلا بكاوكلا لثم رمقلاو سمشلا انوكي الو . لامشلاك نيميلا بنجلا

 لاقو ؟ اذه فيكف 0 دجاسملا رناس لثم ةبعكلاو سدقملا تيب الو 0 سنخت

 .باتكلا نع مكلوقع نياف 0 [« ضغب ىلع ْمُكَضغَب لضف ةللاو » : انبر

 نم الإ نونب الو لام عفني ال » : ذننيحف باسحلاو عمجلا دنع زاوجلا فيكف
 . مالسلا مكيلع و ، » ميلس بلقب هللا ىتأ

 مهيلع درلاو مالسلاب اوأدتبا مهو تازفغلملا هذه تحفصت : لاقف

 يف دصقن ماركإلاو ةيحتلا دعب اذه نكلو مالسإلا ىلع هيف ةمزال ةضيرف

 متنأو عيمجلا ىلع لضفلاب مدقتملا قباسلا وه مكدلاوف ،باوجلا زاجيإ

 الو هب قحأ متنا صاصقلا يفو .هتامم دعبو هتايح يف هتريس نع فالخب
 باتكل عبتم كلذف هنابرقب هتانب حكن هنأ متركذو متوفع و متنبجف عنام مكيلع

 متفلاخ مكدلاو دعب نم متنأ امأو 0 (ملسو هيلع هللا ىلص) هيبن ةنسو هللا

 ىوهلا ةعباتم ىلع ناطيشلا مكداقو .ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا

 . سفنألاو لاومألا يف معنلاب هللا مكدمأ نيح ايندلا مكترغو 0 سفنألاو

 لاق امأ 0 متكفس مهئامدب مكماحرأو } متفسعت براقألابو } متمشغت راجلابف
 عطقئ وأ اوبلَصي وأ اولتقي نأ » : اداسف ضرألا يف نوعسي نيذلا يف مكبر

 اينذلا يف يزخ مهل كلذ ضزألا نيم اوقنُي وا فالخ نم مُهلجزراو مهيديا
 .") « ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو

 )١( لحنلا ةروس : ٧١ .

 )٢( ةدناملا ةروس : ٣٣ .
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 اذه ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نوديرت مكنأ مكلوق يفو

 لهأ ةلزنم يف اقباس متلزن مكنأل إمكبولق يف سيل ام مكهاوفأب نولوقت
 مهب نوقلعتتو مهنم نوعمطت نيذلاو.دابعلا ملظو داسفلا ىلإ متلمف رمالا
 نوقفنيو مهنيب ىروش مهرمأف مهنم نوفاخت نيذلاو ىتش مهبولقف
 متنأو مهللخ دسو مهتملك هللا ىلعاف مهفيضلو ليبسلا ءانبأل مهلاوما

 ىصوأ يتلا ةيصولا يف ةنايخلا مترهظأو ،مكرومأ كتهب مكتراوع تفشك
 هللا لوقل متعمس امأ { ءارقفلل يذلا ءاملا يف هدالوأ دالوأل مكدلاو اهب

 ٢. « ةتولذبي نيذلا ىلع ةئمثإ امتإف هعمس ام ةغب هلب نمق » : ىلاعت
 ىلبيس الإ ملاظ نم امو مكمحري ال نم مكيلع هللا طلسف هلهأو قحلا متذبنو
 . مكريغل اهاندجو ةرامإلل يتلا ةلزنملاو 0 ديبعلل مالظب هللا امو 0 ملاظب

 الهأ مكنأ : انل مكباوجف } عاصتالاو عاتشالا نع عامتجالا مكنم اندرأو
 لوق نم اذه : مكل انلق ؛ ةعدخلاو فيسلاب حصت مكل سفنألا ةزعلو ةوقلل

 يذلا اذ نمق مُكلذخَي نإَو مكل بياغ الق ةللا مكرصني نإ » : ىلاعت هللا
 اذهل همظن يف لاق ثيح 0 رعاشلا لوقب مكل انلقو ؛ (" هدْغب نم مكرصن
 : ىنعملا

 هنيهي اموي قولخملا ردقي نلف هزعا ادبع نمحرلا مركأ اذإ

 هنيعي اموي زعلاب دحأ الف هناهأ زيزعلا هالوم ناك نمو

 مكل انفشكو .ةظعوملا نع مكبولق تسقف مالكلا اذهب مكانركذف

 لبقي مل ناسنإ لكو 0 ضذزذلا يف آرابكتساو اروفن الإ مكداز امف ةحيرقلا

 نارسخلا وه كلذو ةرخآلاو ايندلا رسخ ةقيقحلا لهأ فلاخو ةحيصنلا

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٨١ .
 )٢) نارمع لآ ةروس : ١٦١٠ .

٤٢٣١ 



 . نيملسملا ةفاكلو يل ةمالسلا هللا لأسأ ينإو ، نيربكتملا ىوثمو نيبملا

 همايأ تبهذ يذلا 0 ءاربغلا يذ بحاص هبتكو 0 نيملاعلا بر اي نيمآ

 . هلجأ برقو

 يبحاص تلأسف بنذ هل ءامسلا يف امجن تيأر ليللا نج املف : لاق

 يف رهظت ةطوبرم بكاوك سمشلا ةرناد يلاوح نأ ملعا :لاق هنع

 ترهظ اذإف نينسلا ضعب يف الإ رهظت الو ةفص هل بكوك لك ةينراودلا
 ةحارو ةرامع ةهجلا كلت يف نوكيف تاهجلا نم ةهج ىلإ اهسأر ناكو

 رشو بارخ اهيف نوكت بنذلا اهيلإ نوكي يتلا ةهجلاو ةمعنو ريخو حلصو

 . توم ثودحو ةنيدر رومأ ثودحو ةنتفو

 ليوط اهضعب بانذأ اهل بكاوك سمشلا عم نأ : رخآ نايب هيفو

 كلذ ضرأ يف عقو جوربلا نم جرب يف بكوك اهنم ادب اذإف ريصق اهضعبو

 راغص بكاوك هعم رمحأ بكوكلا تيأر اذإو كولملا علخو رشو ءالب جربلا

 ىلإ ىلإ ناكم نم ءامسلا يف لقتنيو موجنلا ىرجم ىلع سيل وهو هعبتت

 لتقو نتفلاو ءالبلا ىلع لدي كلذ نإف ،قويعلا هبش مخض وهو ناكم

 اذإف بكاوكلا ةعبسلا نم يه سيل بكاوكلاو سانلا نيب برحلاو ءامظعلا

 ةسمخ ثكم نإو ،نتفو برح اهلك ضرذلا تلعش اموي نيثالث ثكمو علط

 هنإف كلايل رشع ثكم نإو »ضرألا فصن يف نوكي كلذ نإف ،اموي رشع

 ٠بكوكلا اذه هيف علطي يذلا هجولا نم نتفلا أدبتو ضرألا ثلث يف نوكي
 . بانذألا موجن مظعأوهو بنذ وذ وهو

 : رمقلا فوسخ ةسارف

 ريسفتلاب ال نيعلاب ىري رمقلا فوسخ ةسارف نع ينربخأ : هل تلق

٤٣٢ 



 نأ ملعا :لاقف .لاصفنالاو لاصتالاو جوربلا ىلع الو رهشألا ىلع هيف
 نيعبسو ةينامث وأ اموي نيعبسو عبسو ةنام لك ىلع نوكي رمقلا فوسخ
 نوكي لفسألا ىلإ ىلعألا نم هفوسخ ناك نإف اموي نيعبسو ةعست وأ اموي
 ىلع لفسألا نم هفوسخ ناك نإو سانلا نيب ةدش نوكتو ايلاغ ءيش لك

 ةمعنو ءيش لك يف ةصيخر ةنس نوكتو اصيخر ءيش لك نوكي هاجلا

 نوكت يبرغلا ىلإ رمقلا بناج نم هفوسخ ناك نإو سانلا نيب ءاخرو
 رمقلا نم قرشلا بناج نم هفوسخ ناك نإو "سانلا نيب ةميظع ةنتف
 نم فوسخلا ةسارف فرعا مث ‘سانلا نيب ةوادعو ةميظع بورح نوكت
 لاوهأو ةفصاع حايرو ريثك ملظ نوكي هنإف ةوسا نإف ،رمقلا ناولأ ريغت

 سانلا يف عقيو ةيشحولا باودلا تومتو ةسباي ضارمأو ءاوهلا يف

 تقرتحا ةرضخب ةوسا نإو ،ركمو ةريثك عازفأو فواخمو ديدش عوج
 تعقوو اديدش ابدج سانلا بدجأو ألكلا لقو ةالفلا تسبيو عوززلا

 يردجلاو نيكشدولاو نوعاطلا نم ةلتاق عاجوأو ءامدلا تكفسو بورحلا
 عاجوأو تايمحلا سانلا يف عقو ةرفصب ةوسا نإو ةحبذلاو ةبصحلاو

 ريطلا كلهو عورزلا ترفصاو ءامسلا تريغتو ةرارحلاو ناقريلاو دبكلا

 ملظلاو ءاوهلا رثكيو ةضراع حاير ثدح ةربغب دوسأ ناك نإو ،ةيشاملاو
 ضرالاو ءامسلا نيب اميفو رجشلاو لخنلا لمح رابغلاو بارتلا دسفاو

 اربغا ناك نإو ،ةماعلل كلهم ءابوو ديدش ضرم كلذل عقوو روكتم رابغ

 ضيبيو بدجم طحق ثودح ىلع ىلع لدي كلذ نإف بيشلا ىلإ ريصي

 نم شحولاو باودلا تومتو طرفم درب عقيو دماجلا جلثلا نم ضزألا
 . ملعأ هللاو سبيلا

 ملظلاو لظلا قبط نم صلختو فوسكلا نم جرخ اذإ رمقلا نأ ملعا
 نمو همأ نطب نم جرخي يذلا نينجلاو هحور هيلع درت يذلا تيملاك ناك

٤٢٢



 اهفوسكف سمشلا امأو ؤاهرون ءوضو ايندلا ةعس ىلإ هقيضو محرلا ةملظ
 وأ نيرشع و ينامث وأ نيرشع و عبس يف الإ نوكي الو نينس سمخ ىلع
 .رهشلا نم ضيبلا مايأ يف هفوسخ رمقلا امأو نيرشعو عست

 رمقلا فوسخ يفو ىدارف سانلا لصي سمشلا فوسك يفو
 . (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر )ةنسب ءادتقا ةعامج سانلا اولصي

 الو المع مويلا كلذ يف لمعت الف تفسك سمشلا وأ فسخ رمقلا تيأر اذإف

 نبت الو اثرح اهيف ربدت الو المع اهيف حتفتست الو كولملا لباقت الو رفاست

 رقفلا بلجتو كلهو ىوغ اهيف عقو نمو اجن اهيف بنجت نمف اناينب اهيف

 نم فوسخلاو فوسكلا تقو حلصيو .")لاجرلاو لاومألا بهذتو ءالبلاو
 . هوركم رمأ لكو ناسللا دقع و كتفلاو قيرفتلاو ضغبلاك رشلا لامعأ

 نم هبلطاف جوربلاو رهشألا ىلع ريسفتلا يف ةدايزلا تدرأ نإو
 هلوأ رهش لك سماخ لعجاف ةلبقملا رهشألا ةلهأ فرعت تدرأ نإو .رثألا

 يف لهسأ اذهو هلوأ يه رهشلا سماخ اهيف لخد يذلا مويلا ةلبقملا ةنسلل

 مويلاب نهلخدا ةدعقلاو بجرو رخآلا ىدامجو رفص نأ ملعا .باسحلا
 مويلاب نهلخدأ جحلاو نابعشو لوألا عيبرو مرحملا رهش يف يتلا يناثلا

 مرحم نم سداسلا مويلاب نهلخدأ ناضمرو رخآلا عيبرو مرحم نم عبارلا

 دقو اذه يف رظنا مرحم هب لخد يذلا عباسلا مويلاب لاوشو لوألا ىدامجو
 .هبيغب ملعأ هللاو ،ارثؤم هتدجو امك هتبتك

 : ةبجولاو حزق سوقو قربلاو دعرلاو باحسلا يف

 وهو بابلا اذه يف هلخدأ تدرأو هب تبجعف لاؤسلا اذه تدجو :لاق

 )١( امهنيب . قرف الب فوسخلاو فوسكلا يف ةعامج ةالصلا نوكت نأ ةنسلا لب .

 )٢( هدري ام (ملسو هيلع هللا ىلص) هنلا لوسر ثيدح يف ءاج لب هداقتعا حصي ال امم كلذ لك .

٤٢٣٤ 



 نب سيمخ هيقفلا خيشلا لأسي امظن ي وكزألا دمحأ نب دوعسم خيشلا نع

 : ارعش لاق ٠ ناحتمالا ليبس ىلع ال ةركا ذملا ليبس ىلع .4 يقاتسرلا ديعس

 سيكلا فوسليفلا لوقي اذام

 ضراع يف هتمش امأ قربلا يف

 انناك يرثي نزملا يف له رطقلاو
 رخسم ءاوهلا ىلع باحسلا لهو

 اهنأ نميهملا لاق ذإ بهشلاو

 اهسفن نع اعم هيمرت يه له
 اهديعب ءيجت يتاللا ةبجولاو

 ىحضلا سمش عم قفألا ردب كاذكو

 امه امأ فوسكلا عم فوسخلا اذكو

 هروفو دعب ناصقنلا ىلتعا اذإو
 اهدادضأ عم عبسلا قابطلا اذكو

 اهلحم نيأ تانجلاو رانلاو

 هتيلمأ يذلا يف كباوج اذام

 ىمط ذإ كملع رحب نم انل ضفاو
 لتجت ادوج مظنلا راوع رفغاو

 نم ميلست ىدهلا جلتبا ام كيلعو

 سملقلا مضخلا رحبلا رخازلا
 سجهي توص دعرلا اذامو اذام

 سنؤي الوق كنم يندفأ ال مأ

 سوقتي ذإ هللا سوق كاذكو

 سلختي يذلل اموجر تقلخ

 سبقي باهش اهنم مأ دوعتو

 سليفقفاياهليوأت ام يه ام

 سلكملا نيأ نلفأ نارهازلاو

 سدنخلا رقتسي يندفأ ايأر

 سصعسعلا ثيح وه ام ىجدلا ردب

 سفانتتو نيابت نهنيب له

 سفنتت ترذ اذإ تايراذلاو

 سرفتست هل الصأ انل علقاف

 سلمأ عاق لهجلا ضرأف ادوج

 سرغملا باطتسا اذإ سارغلا رمث

 سردي اميقتسم كلضفب ىحضأ

 نونفب ريصب ريغف لونسملا امأ ؛ باوصلل قفوملا هللاو : باوجلا

 ،باتعلل ةبلجم باوجلا كرت نكلو هضعب حرش نع لكنيو لاؤسلا اذه
ءاهقفلاو نولوذلا ءاملعلا هرثأ ام ضعب نم افرط اذه نم ركذأو



 زجعلا خأ نم كتجاح ءاضقل ريسيتلاو ةناعإلا هللا لاسأو نومدقتملا

 امأ لاؤسلاو دوصقملا غيلبب لوؤسملاو ناعتسملا هللاو لوقأف .ريصقتلاو

 نيمدقتملا ءامكحلا ضعب هيف ملكت دقف رطملاو باحسلاو دعرلاو قربلا

 امب هيف اوساق ام رثكأ نأ وجرأو ،عنانصلا مدقو عئابطلاب نولوقي نيذلا

 رابتعا دنع تاداعلا هب ترج امو لوقعلا رابتعاو بولقلا رئاصبب نودهاشي
 تكرحت بابض وأ رطم وأ باحس نيوكت ىلاعت هللا دارأ اذإ تادهاشملا

 تاعساولا يفايفلاو تاخماشلا لابجلا لوصأ ىلإ ةعيبطلاو ةرارحلا

 اهنم راثف ‘تارخازلا رحبألاو تايراجلا راهنألاو تاعباتتملا ناطيغلاو

 هعفادتو اليلق اليلق ءاوهلا يف ناراخبلا عفتري مت سباي راخبو بطر راخب
 نأ ىلإ ةخماشلا لابجلا ىلعأ نم ناصغأ بصتني مت ‘تاهجلا ىلإ حايرلا

 نم لصتيو ديدشلا دربلا وه ةغللا يف ريرهمزلاو ريرهمزلا درب ىلإ يهتني

 ءازجأ لخادتيو ناظلغيو ناربكي ناراخبلا لازي الف نيراخبلا ةدام هلفسأ

 .مكارتم فلؤم باحس هنم نوكيو نخثي ىتح ضعب يف امهضعب نيراخبلا

 راخبلا ءازجأ تجضنأ ريرهمزلا درب ىلإ باحسلا عفترا نإف

 مئتلت مث ءايدن سبيلا هيلع ابلاغ ناك ام راصو ضعب ىلإ امهضعب بطرلا

 نم ةعجار يوهت تلعجو تلعتو ضعب ىلإ اهضعب ةيناملا ءازجألا كلت

 ليللاب بطرلا راخبلا ناك نإف رطملا اهيف ذننيح ثدحيف لفسلا ىلإ ولعلا

 نم ابيرق دمجو ءاوهلا يف راخبلا كلذ دعصي نأ عنم دربلا ديدش ءاوهلاو

 امبرو راغصلا رطقلاو لطلاو بابضلاو ىدنلا كلذ نم ريصيف ضرألا هجو

 ضرذلا هجو ىلع نكي ملو قفرب ضرالا ىلإ هلوزن نوكيو جلثلا هنم دلوت
 نوكي امك باحسلا نم هللخت رصلو ضرألا نم باحسلا برقل ديدش عقو
 عيبرلا مايأك ءاوهلا ةلدتعملا لوصفلا يف ريزغلا رطملا نم هريغل

٤٣٦



 رثكأ باحسلا ناك اوج ىفصأو ةقر دشأ ءاوهلا ناك نإو ‘فيرخلاو

 لفسأ ىلإ افياكت ظلغأو ىلعأ ىلإ اطاسبنا عفراو تاقبط نخنأو افيعضت

 تدمج اهرادحنا يف طرفم درب اهل ضرع نإو رابك رطق هنم بصنا امبرو
 اوساقو اذه مهلوق ىلع اولدتسا امبرو ضرألا غلبي نأ لبق ادرب تراصو

 تويبو () لحلاو درو ءاملا ديعصتك اهريطقتو هايملا ديعصتب هيف
 . كلذ لكاش امو تامامحلا

 قربلا نكلو دحاو تقو يف ناثدحي امهنإف دعرلاو قربلا امأو

 يناحور ءوضلا نأل عماسملا ىلإ توصلا لوصو لبق راصبألا ىلإ قبسي

 بطرلا نيراخبلا دوعص نم انركذ ام امهثودح ةلع و ينامسج توصلاو

 راخبلا ىلع ريرهمزلا درب ىوتحاو ايقتلاو ءاوهلا يف اطلتخا اذإ سبايلاو

 راخبلا ىلع ريرهمزلا درب ىوتحاو اقتلاو ءاوهلا يف افلتخا اذإ بطرلا

 امهطغضو امهيلع ريرهمزلا درب ضبق هعفد جرخملا بلطو بطرلا

 بطرلا راخبلا قرخناو بطرلا راخبلا فوج يف سبايلا راخبلا رصحناو
 توتحا اذإ ةبطرلا ءايشألا عقرفتي امك سبايلا ناخدلا ةرارح نم عقرفتو

 تاهجلا يف عفدناو ءاوهلا يف عرق كلذ نم ثدحو ةدحاو ةعفد رانلا اهيلع

 ناخد نم ثدحي امك قربلا يناخدلا سبايلا راخبلا كلذ جورخ نم حدقناو

 كلذ بوذي امبرو ئفطي مث لعتشملا جارس نم يندأ اذإ يفطملا جارسلا

 هل عمسيف جورخلا بلطيو باحسلا فوج يف روديو احير ريصيو راخبلا

 باحسلا فشي امبرو احير خفتنملا فوجلا يف عمسي امك رقرقتو يود
 اذإ خوفنملا قزلا نم ثدحي امك لناه توص كلذ نم نوكيف ةدحاو ةعفد

 . هقشف ليقث رجح هيلع عقو

 ( ١ ) ١ تيزلا : ي .
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 لعج نأ هتمكحو همركو هتفأرو هفاطلأو هتمحرو هللا معن نمو
 كلذ الولو قوف ىلإ دوعصلا امهناش نم دعرلا توصو قربلا ةكرح

 توص نم تاناويحلاو رشبلا قعصلو ضرألا هجو ىلع ام قربلا قرحذل
 ةعساولا تاهجلا يف تقرفت تلع اذإو ولعلا بلط امهنأش لعج نكلو دعرلا

 ضرألا نم ابيرق باحسلا ناك نإو غعامسألاو راصبألا نع اهعقو فخو
 ضعب اهنم ثدح امبرو توصلاو ءوضلا راشتنا درت لابج هيحاونبو

 رضأ امبرو ضرألا هجو نم هاقال ام قربلا قرحأ امبرو عزفلاو عراوقلا
 . عماسملا ضعبب دع رلا توص

 هنإ :اولاقف راهنلا يفرط يف سمنشلل الباقم ىري يذلا سوقلا امأو
 ساكعناو ،ءاوهلا ىلع فقاولا بطرلا باحسلا رخآ ىلع سمشلا قارشإ

 ةهجلا يف الإ نوكي ال كلذ لجأ نمو سمشلا ةيحان ىلإ هنم اهنع هلعس

 امأو ابصتنم الإ سوقلا نوكي الو ابرغ وأ تناك اقرش سمشلل ةلباقملا
 ةرارحلا نم عبرألا عئابطلا ةيفيك ىلع هنأ اولاقف ىرت يتلا هغابصاأ

 فيرخلاو فيصلا ةعبرألا نامزلا لوصفو ةبوطرلاو ةسوبيلاو ةدوربلاو

 رانلاو ضرذلاو ءاملاو ءاوهلا ةعبرذلا ناكرألاو عيبرلاو ءاتشلاو

 .مغلبلاو مدلاو ءادوسلاو ءارفصلا يه يتلا ةعبرألا طالخألا ةهباشملاو

 بيطرت ىلع ىوقأ اهتلالد تناك نيبأو رهزأ سوقلا غابصأ تناك املكو
 نوكيف عرزلا بحو رجشلا ةرمث ةدايزو ءالكلاو بشعلا ةرثكو ءاوهلا

 امك ال تاناويحلاو سانلل ةعيبطلا اهتمدق ةراشب اهنأك اهتيؤرو اهروهظ
 لدت ةرفصلاو ،ةنسلا كلت يف مدلا قارهإ ىلع لدت ةرمحلا نإ ةماعلا لوقت

 ىلع بصخلا ىلع لدت ةرضخلاو بدجلا ىلع لدت ةقرزلاو ضارمألا ىلع

 يف نوكت ةرمحلا نإف يعيبطلا اهبيترت امأو ؤاهتلالد نوطي اهترثكو اهتلق

٤٣٨



 نإف ةرضخلا نود ةقرزلاو اهنود ةرضخلاو اهنود ةرفصلاو سوقلا ىلعأ
 .ثدحي وأ نوكلا يف تثدح ةلعلف اذهل افلاخم ءاج

 نوكي سوقلا نإ : ناهبن يبأ نب رصان نمحرلا دبع لوق يف امأو )
 ءاوهلا يف نوكي تقو يف ىرخأ ةهج نم سمشلا لباقي فيفخ رطم نم

 نأ كلذ ىلع ليلدلاو ةهج لك نم هيف سمشلا رون ىلجتي نأ عنام باحس
 سمشلا اهيف يتلا ةهجلا ال سمشلل ةلباقملاةهجلا لبقتستو كيفب ءام ذخات

 لظ رونلا كلذ ءاروو سمشلا رون كمامأو امناق افقاو لظ يف تنأ نوكتو

 نم ىلعأ ءاوهلا يف ةوقب ءاملا كلذب رفنتف ءام لظلا كلذ نيبو كنيبو

 روصتيف اراغص لمرلاك ءاملا قرفتي نأ ثيحب هيف سمشلا ثيح ءاملا
 . ) ( همالك ىهتنا . ارارم هانبرجو كلذ حص دقو هناولأ عيمجب سوقلا

 رثأ ىلع اهل انفقو امف 0 نيطايشلل اموجر هللا اهلعج يتلا بهشلا امأو
 نكت مل اهنأل عئابطلا ريثأتب نيلناقلا نيمدقتملا ءاملعلاو {. نيفلاسلا راثآ يف

 دمحم هيبن روهظل ةمالعو 7 هتايآ نم ةيآ هللا اهلعج امنإو 0 مهنامز يف
 ةروس يف هللا لاق امك 0 هتازجعم نم ةزجعمو 0 (ملسو هيلع هنلا ىلص)
 اتأَو ! ابُهُشَو اديدتش اسَرَح تتلُم اهاتذجوف ءاَمّنسلا اننضصل اتأَو : نجلا

 )٢"(. « ادصَر اباهش هل ذجي نآلا عمئنست نمف عننسلل تعاقم اهنم ذغقن انك

 هورثأ امو 0 مالسإلا ءاملع لوق عم 0 هللا ءاش نإ هعضوم يف كلذ نيبنسو
 . مالكلا نم كلذ يف

 اهنأ اولاق دقف سمشلا امأو : عئابطلاب نيلئاقلا لوق ىلإ انعجر

 ضرذخلا نم رطقلا اذه رتتسيو تناك ثيح ادبأ ضرذلا فصن ىلع ءيضت

 ةملعلا باوج لصأ نم وه سيلو 0٠ ناهبن يبأ نب رصان خيشلا مالك ءاربغلا وذ انه جردأ )١(
 . هجاردإ نم وهف 0 باوجلا اذه يف يتأي ام لك اذكهو . يصقشلا
 . ٨ - ٩ : نجلا ةروس )٢(

٤٣٨٩ 



 يلي يذلا فصنلا ىلع قرشت تناك يذلا ءوضلا نع رخآلا فصنلا
 نع اهرطقب ترتس امو اراهن سمشلا هيلع تعلط ام نوكتف سمشلا
 دحاو لك هعم ليللا راد راهنلا راد املكف اليل سمشلا ءوض نم اهسفن

 ناندتبي راهنلاو ليللاف هعم رخآلا لاز ،دحاو لاز املكف اهبحاص دض امهنم
 قبسيف سمشلا ريسم ىلع ناريسي مث برغملا ىلإ قرشملا نم لابقإلا

 ةعاس ةرشع يتنثاب اهرخآ ىلع اهعولط ضرألا لوأ ىلع سمشلا عولط
 .رثأ هيف مهل دجأ ملف رمقلا امأو ،ليللا كلذكو

 رمقلا مرجو ضرألا مرج نإ اولاقف فوسكلا ةلع يف مهلوق امأو
 طورخملاو ،ءاطورخم امهلظ راص سمشلا مرج نم رغصأ امهنم دحاو لك

 الينض ريصي ىتح اليلق اليلق طرخني مث ظيلغ ميسج هلصأ يذلا نونعي

 غلبي ىتح اطرخنم ءاوهلا يف دتميو اهحطس نم ئدتبت ضرذلا لظف اقيقد

 ضرألا رطق لثم دراطع كلف ىلإ غلبي ىتح هكمس يف دتميو رمقلا كلف ىلإ

 فصنو ءزج رشع ةتسب هنم ءاوهلا كمس يف نوكيف ،ةرم نوثالثو ةئام

 يف رمقلا رمي ثيح لظلا اذه رطق نوكيو ،كلذ لثم رمقلا كمس يفو

 نأ اقفتا اذإف %کسامخأ ةثالثو نيترم رمقلا مرج رطق لثم سمننلل هتلباقم

 نوكيف بنذلاو سأرلا نايمسي نيتللا نيتدقعلا ىدحإ دنع سمشلا نوكت
 مث افسكنم ىريف سمشلا رون هنع اعونمم هلك لظلا كمس يف رمقلا رورم

 همرج حطسب ئدتبيف رمقلا مرج لظ امأو يلجنيو رخآلا بناجلا نم جرخي
 ىتح هعطقيو ءاوهلا كمس يف يقابلاو هضعب كلق كمس يف اطرخنم دتميو
 رمقلاو نيتدقعلا ىدحإ دنع امهعامتجا قفتا نإف عضرألا هجو ىلإ لصي
 ناك اذإ ةفسكنم اهاريف اهرون اهنع عنمف %سمشلا مرجلو انراصبأل زاحم

 نوكي نكلو لابقتسالاو عامتجالا ىنعأ ‘نيعضوملا نيذه ريغ يف رمقلا

٤٠ ٤



 هلظ سأر ناك رثكأ عامتجالا ىلإ هبرق ناك نإف برقأ نيعضوملا ىدحإ

 هلظ سأر ناك برقأ لابقتسالا ىلإ ناك نإو ءاوهلا كمس يف اطورخم
 لظ طورخم سأر اماو ‘دراطع كلف كمس يف وأ هكلف كمس يف اطورخم

 لظف ضرذلا قوف نم تناك نإ سمشلا ةجردل ةلباقملا ةجرد ىلإف ضزألا

 اذإو برغملا ةيحان ىلإ ضرالا لظف قرشملاب تناك نإو اهقوف ضزألا
 لوح امناد امهبأد اذهو قرشملا ةيحان ىلإ لظلا راص برغملاب تراص

 . عئابطلا لهأ لاق ام اذهف راهنلاو ليللا امهو ضزألا

 بستكم وه رمقلا رون نإ اولاقف همامتو رمقلا ناصقن امأو

 اذإف رونلا نم انيش هل قبي مل اهتحت ناك اذإف سمشلا رون نم بلتجمو

 بورغ دنع عولطلا ىلإ ردابي اهنم داعتبالا يف ذخأو اهنع فرصنا

 اليلق اليلق برقي لعج مث لامكلا ةياهن يف رونلا هل متي كلانهف سمشلا

 ءافتخالا دح ىلإ يهتني نأ ىلإ كلذ ردقب هرون نم صقن اهنم برق املكف
 . رهش لك يف هبأد اذكه

 روص هلك وه يذلا حاورألا ملاع يف يه امنإ اولاقف ةنجلا امأو

 نوكلا اهل ضرعي ال ةطبغو رورسو ةذلو ةحارو ةضحم ةايحو ةيناحور

 رصقي رارقتسالاو رارقلاو ناويحلا راد ريغتلا الو البلا الو داسفلاو
 . ميقملا ميعنلا نم اهيف ام ةفرعم كاردإ نع فصلا

 ريغتلاو داسفلاو نوكلا يف مناد ماسجألا ملاع يف رانلا امأو

 . نوفصاولا اهباذع فصو كاردإ نع رصقي ىلبلاو ةلاحتسالاو

 ىلإ هتكرحب ءاوهلا جومي ىوس ءيش سيل اهنإ اولاقف حايرلا امأو
 عفادتو ءاملا ةكرح ىوس انيش تسيل رحبلا جاومأ نأ امك تسلا تاهجلا

٤٤١



 نأ ريغ نافقاو نارحب ءاملاو ءاوهلا نأل ؛عبرألا تاهجلا ىلإ هنازجأ

 دوعص وه ءاوهلا ةكرح بابسأ اولاقو .ةكرحلا ةليقت ةظيلغ ءاملا ءازجأ

 تراثأ رافقلاو يراربلاو راحبلا ضعبل ةيماسم سمشلا ترم اذإ نيراخبلا

 يف اهترارحب اهتدعصأو اسباي اناخد يراربلا نمو ابطر اراخب راخبلا نم

 نيراخبلل ناكملا عبتيل تاهجلا ىلإ اضعب هضعب ءاوهلا عفاديف ءاوهلا
 تدرب ريرهمزلا درب ىلإ تهتنا اذإف ميسنلا ةرك ىلعأ ىلإ نيدعاصلا

 تعفادتو لفسأ ىلإ ةعجار كلذ دنع تفطعو قوف ىلإ دوعصلا نع اهعنمو
 . ةفلتخملا حايرلا اهنم تناكف عبرألا تاهجلا ىلإ

 رشع ةعبرأ اهتلمجو تسلا تاهجلا يف فيراصتلا ةريتك حايرلاو

 روبدلاو ابصلا يهو ةبعكلا ناكرأ ددع ىلع يهو عبرأ اهتاهمأو اعون

 ليهس علطمو شعن تانب علطم نيب ام ابصلا بهمف بونجلاو لامشلاو

 ليهس بيغم نيب ام روبدلاو ‘هبيغم ىلإ ليهس علطم نيب ام ،بونجلاو

 ام امأو ءاهعلطمو شعن تانب بيغم نيب ام لامشلاو شعن تانب بيغمو
 بهت يتلا امأو ،عاونأ ةينامث يه و ابكن ىمست تاهجلا هذه ىلإ هعفادي ناك

 حيرو رصرصلا جير اهنمف قوف ىلإ لفسأ نمو لفسأ ىلع قوف نم
 ام اهنمف تاهجلا يف امهفيراصت امأو ©فصاعلا حيرلا اهنمو عزعزلا

 ةدوصقملا يراربلاو ةديعبلا نادلبلا ىلإ راحبلا لحاوس نم ميغلا قوست

 اهنمو .ةديعبلا عضاوملا ىلإ راهنألا نم يقاوسلا يف ءاملا قاسي امك اهب
 ام اهنمو تابنلاو رامثلاو تاناويحلل ءاودألاو ماقسألا دلوي ام نوكي ام

 داسفلا نم نوكلا حالصإل نوكي ام اهنمو كلذ نم ميقسلا ءافشل نوكي

 نم افرط كل انركذ دق انأ ريغ باتكلا اهحرشب لوطي ةميظع تاريثأت اهلو

 ريثأتب نولئاقلا هلاق ام اذهف كتيارد ةوقبو كمهفب انملعل حرش ريغ نم كلذ

٢ ٤٤



 . ملاعلا رصانع يف عئابطلا
 نآرقلا تايآ نم يناعملل نوجرختسملا مالسإلا ءاملع هرثأ ام امأو

 قيراحم اهنأ :مهضعب لاقف فالتخا قربلا يف اولاقف رهاظلاب نولناقلاو

 دعرلاو &ضعب ىلإ هضعب هب نوفلؤيو هب نورجزي ةكئالملا يديأب رون نم
 توصلاب اهرجزيو ىصعلاب منغلا يعارلا فلؤي امك باحسلا ةكنالملا رجز

 بحصي ءايضو رون قربلا نإ لاق هلعل ضعبو »ضعب ىلإ اهضعب عمتجيل
 ىلص) يبنلا نع يور دقف دعرلا امأو ،ءاملا ىلع هتبلغب هتيدنل باحسلا

 نسحأ كحضيف باحسلا ئشني هللا نإ " : لاق هنأ } (ملسو هيلع هنلا
 نبا لاقو ؛ " دعرلا هقطنو قربلا هكحضو قطنلا نسحأ قطنيو كحضلا
 توص وه عومسملا توصلاو ‘ باحسلا هنكسمو كلم مسا دعرلا : سابع

 ني ةقيالملاو هدمحب دغرلا حبسيو » : ىلاعت لاق امك . () " هحيبست
 ةبوتلا ىلإ اورداب هومتعمس اذإف هللا نم ديعو دعرلا : ليقو ، (" هتفيخ
 لوقأ نيمهوتملا ضعب لاقو "يصاعملا نع عالقإلاو رافغتسالاو هللا ىلاإ
 . هذه ريغ

 ايئام اقلخ باحسلا لعج هللا نإ لاق ضعبف باحسلا نم رطقلا امأو
 عبرألا حايرلاهل رخس عضاوملا نم عضوم يف لزني نأ هللا دارأ اذإف ابطر

 ءاملا ثدحي لوقي ضعبو ©ضرأذلا ىلع طقسيو ءاملا هنم لاتحيل هرصعتل
 نيح لحفلا يف ةفطنلا ثدحت امك كلذ لبق ال هلوزن نيح باحسلا يف

 يف عمتجي بيلحلاك وه سيلو ءاشي ثيح هللا هثدحي كلذ لبق ال عامجلا
 هللا ىلإ تكش ضرألا نأ هبنم نب بهو نع رابخألا ضعب يفو ،عرضلا
 ريغب ضرألا ىلإ ءاملا لسرأ هللا نأل حون موق قرغأ يذلا نافوطلا مايا

 )١( هريسفت يف يبطرقلا هدروأ : ج٩ ‘. ص٦١٧ .

 )!( دعرلا ةروس : ١٣ .

٤٤٢ 

 



 ينددخ ءاملا نإ بر اي تلاقف اهددخو ضرألا شدخف ليك الو نزو

 الف لخنملا لابرغلاو ًالابرغ ءاملل لعجاس ينأ اهيلإ هللا ىحوأف ينشدخو

 . رطملل ًالابرغ باحسلا لعجف كشدخي الو كددخي

 ثيفغلل ةمالع هللا هلعج ضرذلاو ءامسلا نيب رخسم باحسلاو

 رانلاو راجشألا نم رامثلاو تابنلا نم بحلا جرخي امك ءاملا هنم جرخي

 .ةمحرو ةفأرو هنم ةمكح ماحرألا نم دالوألاو بطحلا نم

 لوقلا وه ءامكحلا لوق نإ : ناهبن يبأ نب رصان نمحرلا دبع لاق )

 لوقلا اذه نم حصأ رطملاو دعرلاو قربلاو باحسلا نوكت يف لوألا
 . ( ملعأ هللاو .رخآلا

 : بهشلا ضاضقنا

 نأ (هللا مهمحر) انباحصأ راثآ يف دجويف بهشلا ضاضقنا امأو

 اهقلخ اهنمو سنكلا راوجلا سنخلا اهنم لزانم عبرأ ىلع موجنلا قلخ هللا
 ليهسو بلقلاو ايرثلاك رحبلاو ربلا تاملظ يف اهب ىدتهيل امالعأ هللا

 اوذثهئل موجنلا مكل لعج يذلا َوُهَو » : ىلاعت هللا لاق اهلاتمأو نيدقرفلاو
 اتيز انإ » : ىلاعت هللا لاق ةنيز اهنمو ،(“ رخبلاو ربلا تاملظ يف اهب
 ايثلا ءامسلا اتيز ذقلو » : لاقو ."> « بكاوملا ةنيزب اينلا ءامسلا

 .() « ريعسلا باذَع مهل انذتغاو نيطايشلل اموجز اهانلعجَو حيباصمب
 (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم انيبن ثعبم لبق اوناك نيطايشلا نإ : ليقف
 امب مهنوربخيو سنإلا نم مهل نادخأ ىلإ نوليخيو ءامسلا ىلإ نودعصي

 اوربخأ ام لثم رمألا نوكيف سنإلا هب ثدحيف تاومسلا رابخأ نم نوعمسي

 . ٩٧ : ماعنألا ةروس )١(
 )٢( تافاصلا ةروس : ٦١ .

 (٣) كلملا ةروس : ٥ .

٤٤٤ 



 ىلص) دمحم انيبن هللا ثعب املق مهنوقدصيو ةنهكلا لوق ىلإ لاهجلا ليحيف
 اموجن هللا لعجو ءامسلا ىلإ دوعصلا نم نيطايشلا عنم (ملسو هيلع هللا

 ادبأ هاطخي ال بقاث بكاوكلا نم باهش هل ضقنا ناطيشلا دعص اذإف ادصر

 عم هريغ دوعي امنإو ادبأ كلذ ىلإ دوعي الف هلبخ امإو هلتق امإو هقرحأ امإ
 مهسفنأ نم اليوستو مهنم اعمط لب مهتيغب ىلإ نولصي ال مهنأ مهملع
 . مهنم هللا مقتنيل

 : هبجولا

 اذإ ءاوهلا يف باهشلا سح وهف سانلا اهعمسي يتلا ةبجولا امأو
 . ملع أ هللاو توصلا نوكي همظع ردق ىلع و ضقنا

 : ردبلا

 هللا هلعج ملع وهف 0 ناصقنلاو ةدايزلا نم هيف هللا قلخ امو ردبلا امأو

 لولحو جحلا تاقيمل رهشألاو نينسلاو مايألا ددع اوملعيل 0 دابعلل املع
 نم ريثك قلخلا ىلع سبتلال كلذ الولو 0 اذه هابشأو ددعلا ءاضقناو نيدلا

 . نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو سانلا ىلع لضف وذ هللا نكلو رومالا

 : فوسكلاو فوسخلا

 امك 0 هللا تايآ نم ناتيآ امهف . سمشلا فوسكو رمقلا فوسخ امأو

 هيلع) ميهاربإ هدلو تام موي (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع ءاج
 ميهاربإ تومل سمشلا تبيصأ : سانلا لاقف ، سمشلا تفسكو ٠ (مالسلا

 سمشلا نإ " : (ملسو هيلع هللا ىلص) لاقف سانلا بطخ هنأ يورف
 هللا مكيري امنإو 0 هقلخ نم دحأل نافسخي ال 4 هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو

 .() "" نوركذت مكلعل هتايآ نم

 .امهريغو ؛ ٩٠١/!٢ : ملسم ؛ ١/١٠٠٩ : يراخبلا )١(

٤٤٥ 



 : ضرألاو تاوامسلا

 نم ىلعا اهضعب قابط تاومس عبس اهنإف ضرألاو تاومسلا امأو

 امب ءاوهلا ىلع ةفقاو نوضرذلا كلذكو تارواجتم الو تايذاحتم ال ضعب

 ةطباه الو ةدعاص ال اهيف يتلا تاقولخملا عيمجو راحبلاو لابجلا نم اهيف

 . ىلاعت هللا ةردقب

 : رانلاو ةنجلا

 : ءاملعلا نيب فالتخا امهيفف رانلاو ةنجلا امأو

 باذعلاو ميعنلا عاونأ نم امهيف امب ناتقولخم امهنأ : لوقي ضعب
 7 قلخل ١ ءانف دنع ناينفيو

 لكو ةلاحم ال نئاك وهف هنوكت هللا دعو ءيش لك نإ :لوقي ضعبو

 ةنجلا نإ لوقلا رثكأ يفف امهلحم امأو ؤهنم غرف دق (ا)هناكتا نئاك وه ام

 تاجاجتحاو رابتخا اذهلو ةعباسلا ضرألا تحت رانلاو ةعباسلا ءامسلا يف

 . باتكلا اهحرشب لوطي

 يف اوفلتخا ءاملعلا نإ : ناهبن يبأ نب رصان نمحرلا دبع لاق )
 ءامسلا يف نآلا اهنأ امأو نانوكيس مأ ناتنئاك نآلا امه له رانلاو ةنجلا

 نهنم ةنج لكو نامت اهنأ ىوري اميف نانجلا نأل حصي الف ةعباسلا
 ضرألاو تاومسلا ضرع عيمج اهضرع ي أ ضرذخلاو تاومسلا اهضرع

 هوي » : ىلاعت لاقو ةعباسلا ءامسلا يف اهنأ هلاق ام داسف ىلع لدي اذهف

 7 تاوامسلاو { : لاقو 0 ٢) » تاَواَصنسلاَو ضزرأل ا ريع ضرألا لذبن

 )١( لصالاب اذكه .

 )٢( ميهاربإ ةروس : ٤٨ .

٤٤٦ 



 ام ىهتنا 0 ريدق ءيش لك ىلع هللاو ، كلذك ةيآلا هذه ةلالدف . () « هنيميب

 . ( هناسل نم هتذخأ

 دق هلعل كلذ ةفرعم ىلع هل لدتسي رثأ ىلع اهل فقأ ملف حيرلا امأو

 نم لوقلا ةلمج نم لوقأ يذلا نأ ريغ يلاغتشا ةرثكل يظفح ينع باغ
 .هملع و هتمكح فيطلب ءايشألا قلخ ىلاعت هللا نأ ةروكذملا ءايشألا هذه

 اعناص اهل نأ اوملعيو هتاعونصم يف اوركفتيو .هتايآ هدابع يريل هتدارإو

 ةجحو ‘هتيبوبر ىلع دهاشو هتردق ىلع اليلد اهثدحأ اثدحمو .اهعنص

 قلاخلا فرع نمو قلاخلا فرع قلخلا يف ركفت نمف .هتيلزأ ةحص ىلع

 بات نمو ،باتو يصاعملا نع علقأو بآو هيلإ عجرو بانأ و عاطأ

 اقيفرو هنايبنأل راجو هللا قلخ مركا نم راصو اجنو هلل عاطأ بوصأو

 مل نمو ،بوفغل الو بصن اهيف مهسمي ال يتلا ناوضرلا راد يف هنايلوأل
 فرعي ملو ‘تاعونصملا ماكحإ فيطل نم هدهاشي امو تايآلا يف ركفتي

 مناهبلا نم ةميهب هنأ هيفكيف ثدحملا نم ثدحلا الو عناصلا الو ةعنصلا

 . ربجأو لفغأو رسخأو لضأ مه لب ،مشاغ راض عبس وأ

 انيسني الو ‘هتمعن انبلسي الو هتفرعم انمهلي نأ 0 ىلاعت هللا لاسن

 انمرحي الو اندشر جهنم عم هيناعم ىلإ انبولق راصبأ حتفي نأو هركذ

 ىلع رداقلا هنإ رثكأ الو لقأ الو نيع ةفرط هركذ انيسني الو هتفرعم ةوالح
 اطخ نم هيف تيأر امف باتكلا تأرق اذإف .ريدق عيش لك ىلع وهو اذه

 كيلعو ،هرتساف راوع نم ناك امو 6هددساف للخ نم ناك امو ‘هحلصأف
 ىلع هللا ىلصو .0 نيملاعلا بر هلل دمحلاو 0 مالسلا بيطأ كناوخإو ينم

 . (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم انديس
 )١( رمزلا ةروس : ٦٧ .

٤٤٧ 



 نيسيسقلا نع ينربخأف تمهفو باوجلا تعمس : لاقف : عجر

 ىراصنلا نم نابهرلاو نيسيسقلا نأ تعمس :لاق ؟امه نمم نابهرلاو

 .دوهيلا نم رابحألاو

 : ةديفم ىرخأ صصق

 حالصإل ينعفنت يتلا صصقلا نم ءيشب ينربخأ :يبحاصل تلقف

 ةبيهلا هللا هسبلأ لجر نع كل هيعوأ ام عمتسا :لاقف ‘ينيدو يمسج
 مل تنأو ةجردلا هذه تغلب امب :هل ليقف ةيندلا هذه يف ةعمسلاو ةمشحلاو

 تمركأ الو اسفن تلتق الو اثرح تعنص الو املع تملعت الو المع لمعت

 ؟ اناطلس تبراق الو افيض

 اهيفف افرح نيرشعو ةينامث اهدع تدجوف فرحالا ترظن :لاق

 تفرع اذإف نازيم هل اهنم فرح لكو ‘نيفلآتملل ةاودعو نيضغابتملل ةفلأ

 مسقم ناسنإلا لثم ةعمتجملا ةعبرألا رصانعلا نم اهعنابطو اهنيزاوم
 لوألا مسقلا إمدقلا ىلإ سأرلا نم فرحأ ةعبس هل اهنم مسق لك اماسقأ

 لكو ، ذ ش ف م ط ه أ : ةعبس يهو ةيرانلا فرحأ هلف هلوح امو سأرلل
 ىلإ جادولا نم يناثلا مسقلاو ؛ فرحلا كلذب فرعي ةلزنم هل اهنم فرح

 فرعي ةلزنم هل امهنم فرح لكو فرحأ ةعبس امهنيب امو داؤفلا سأر
 مسقلا ؛ ةيحاير فرحأ يه } ظ ث ق س ك ز ج : هذه يهو فرحلا كلذب

 يهو ةينام فرحأ ةعبس امهنيب امو ركذلا سأر ىلإ داؤفلا سأر نم ثلاثلا
 ؛ فورحلاب فرعي ةلزنم هل اهنم فرح لكف 0 غ خ ر ع ل ح د : هذه

 فرحأ ةعبس امهنيب امو نيمدقلاو ذاخفألا ىلإ ةدعقملا نم عبارلا مسقلا

 فرعي ةلزنم هل اهنم فرح لك . ض ت ص ن ي و ب : هذه يهو ةيبارت
 . فرحلا كلذب

٤٤٨ 



 .ةيناملا فرحألا نم اهعيمج ءاملاب صتخملا ناويحلا لامعأ امأو

 لامعأ امأو ؤةيبارتلا فرحألا نم اهب صتخي امو ضرألا ناويح امأو

 فرحذلا نم اهلكاش امو عابضلاو عابسلا لثم يشاوملاو ماوهلا ناويح

 عيمج ةكنالملاو لابجلاو ريطلا نم ءاوهلا ناويح لامعأ امأو .ةيحايرلا

 عبط اهضعبل ناويحلا يف ةدوجوملا ةقداصملاو ةيرانلا فورحلا نم كلذ

 هذهف ىلوأ ةقداصملا نوكي نأ بجوأ ناكف ،ةاودعلا امهنيب رهاظلا نكلو

 نم كلذو ةيناويحلا يهو دحاو سنج مهبسحي عيمجلا نأل عبطلا فالخب
 فرحأذلا ةقداصم ىلع ةيرانلا فرحذلا نأل مهفورح ()السا فالخ

 نم لكو ةيبارتلا فرحألا ةقداصم ىلع ةيناملا فرحذخلا كلذكو ةيناوهلا

 .اضعب اهضعب قداصي هذه نم ناك

 هذه نم تاناويحلا نيب ةقفاوملا تداعملاو سكعلاب تاداعملا امأو

 ماظنلا اذه ىلع فرشأ ماقملا اذه يف رهظ نم لكو .ةقداصملاو هجوألا

 ديعبلا اديعس وأ بيصنت رفوأ رادملا اذه يف لانو زومرلا هذه دجو

 لقعلا مث ،ةوقلاب اكلم ريصي ةراتو لعفلاب ايولع اكلم نوكي ةراتف بيرقلاو
 سودق حوبس ىلاعت هللا نأ كلذو ءاشي ام مكحيو ديري ام دوجولا يف

 فرحذخا نازيم ركذت ام لوأف ،ناويحلاو ةكنالملاب فرحألا ةقباطم رهاظم

 نأل ةكنالملا رونلا وه امم نمف هذه ىلإ ةبوسنملا تاناويحلاو ةيرانلا

 الب عاعشلا رونلا نأل رانلا نم رونلاو رونلا نم رانلاو رانلا لصأ رونلا

 تاذ سوكعم رون رانلاو ساكعنا هل سيل ام ةتس تاهج تاذ قارحإ

 ىلع طسبنا اذإو اران هلعف ناك زكرملا ىلإ رونلا سكعنا اذإف تس تاهج

 ناخدلاو نيخستلاو قيرحلا هعبط رانلاف ،ارون هلعف ناك زكرملا قوف
 )١( الصا ) : اهلعلو 0 اهانعم يل نبي ملو . ةطوقنم ريغ لصالاب اذكه ( .

٤٤٩ 



 عاعشو رون تاذ فيطل بطر دراب هعبط رونلاو ،رون ىلعألا اهفرطو

 ةكنالملا ةيناحورلا ةينارونلا ةيوامسلا كلذكو فنانكلا عيمج يف قرتحي

 فرح هل ليناكيم ‘فلذلا فرح هل ليناربج ةعبس مهف ةيهلإلا ةينابرلا
 هل لينئاقور ميملا فرح هل ليئارزع .ءاطلا فرح هل ليفارسإ .ءاهلا

 هذهف لاذلا فرح هل لينايكمس .نيشلا فرح هل ليناقرص ثءافلا فرح

 .ةيولعلا كالمألا

 : نجلا كالمأ ماسقأ

 ةيمحرلا ةيناطيشلا ةيبارتلا ةيضرألا ةيلفسلا كالمألا رهظم امأو

 ناقرب ‘فلذلا هل فورحلا نم بهذملا لوألا ءالؤهو ناجلا كولم ةيناوهلا

 سورهمش .ميملا فرح هل ةعبوز ،ءاطلا فرح هل رمحألا .ءاهلا فرح هل

 هذهف لاذلا فرح هل نوميم نيشلا فرح هل ضيبألا .ءافلا فرح هل

 .نجلا كالمأ ماسقأ

 : ةرئاطلا تاناويحلا

 هل باقعلاو ميجلا فرح هل رسنلاف ةرئاطلا تاناويحلا رهظم امأو

 مهادع امو نيسلا فرح هل قسابلاو ‘ فاكلا فرح هل زابلاو ،ءازلا فرح

 يأ فرحأ عمجت ءاظلاو ءاثلاو فاقلا يهو ©فرحذلا يقاب هل رويطلا نم

 فرحلا جزامتو قاطنتسالا وهو بعكلا فرح جرختستو تنش ريط

 . تباث كلمع نوكي اهلك ءامسألا عيمج كلذكو انزو فرحلاب

 : ع امل ١ تانا ويح

 هل حاسمتلاو 0 لادلا فرح هل ('ا...... ءاملا تاناويح رهظم امأو

 )١( ضايب ) : هقوف بوتكم , لصالاب غارف ( .

٤٥٠ 



 : هذه يهو فرحأذلا يقاب نم تاناويحلا يقاب بيكرت كلذكو {. ءاحلا فرح

 . ةيئاملا تاناويحلا ماسقأ كلتف ، غ خ ر ع لد

 : ةيضرذألا تاناويحلا

 هل رمنلا ءابلا فرح هل عبسلا ةيضرألا تاناويحلا رهظم امأو

 يقاب كلذكو نونلا فرح اهل ةيحلا ءايلا فرح هل بنذلا واولا فرح

 نم تادامجلا ذاختاو ض ت ص هذه يهو فرحذلا يقاب نم تاناويحلا

 .ةيبارتلا فرحألا

 تادامجلا يقاب كلذكو ءابلا ةيبارتلا فرحألا هل توقايلا رهظم امأو

 لامعألا ركذب كيلعو ض ت ص ن هذه يهو ةيبارتلا فورحلا يقاب نم

 .اهعضوم يف

 نم فرحذخلا عيمج هسفن يف مضيف ناسنإلا ناويح رهظم امأو

 اهالعأو تاناويحلا ةروص لمكأ ناسنإلا ةروص نأل نيرشعلاو ةينامنلا

 اهربدأو اهريخأو اهركمأو اهليحأو اردقأو اهاوقأو اهمظعأو اهرهظأو

 اهرسنب ملاعلا ناطلس وه اهادرأو اهامنأو اهمكحأو ،اهدشرأو اهلقعأو

 كلذو تحتلا تحتو قوفلا قوف ام ىلع فرشأ يذلا وهو اهيلفسو اهيولع
 الماك ناسنإلا يفو اصقان قلخلا يف رناس يناعملا عيمجف ىلاعت هللا نذاب

 نأل فرحذلا نييزاوملا عضو ىلع اهمساقيو هيف فرحذل ا لامكإ هلك كلذو

 امل قباطي ىتح اهنم فرح لك ةوق مك هب فرعي نازيم اهل ةيرانلا فرحألا

 ةعبس لكو فرحألا نزو ىلع اضيأ ةفلاخملا كلذكو هتحت املو هقوف

 )٦( ةثلاث )٥( ةيناث )٤( ةقيقد )٣( ةجرد )٢( ةبترم )١( اهنم فرحأ

 لودج اذهو 0 لودجلاب فرعت ةوق فرحأ ةعبرأ لكف 0 ةسماخ )٧( ةعبار

 ٥١ع٤



 اذه وهو 0 ملاعلا مئاقلا يف هلعفو هتوقو هتعيبط اهنم فرح لك هب فرعي

 : قاطنتسالا

 قاطنتسالا | بعكلا | ةيناملا | ةيئاوهلا | ةيبارتلا | ةيرانلا | ال

 لحز ي ١٠ د ج ب أ ) بتارملا

 يرتشم وك إ ٦ ح ز و ه | تاجرد
 خيرم سط | ٩ ل ك ي ط قئاقد

 سمش رك | ٢٠! | ع | س إ ن ا م | يناث
 ةرهز تع | ٤٠ ر ق ص ف | ثلاوث

 دراطع ضغ ا ١٠٠ خ ث ت ش | عباور

                 رمق تغغغ ا ٣٤٠ | غ ظ ض ذ | سماوخ
 رذد خ ح ج ث ت ب أ : طسب وهو عضولا اذه ىلع عضوي : يناثلا

 اهلك لامعالاف 0 ي ال ه و ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز
 قافوألا ملع ىمسي وهو يددع يناثلاو يفرحلا وهو مدقملا ىلع اهعيمج

 .اهضعب ىلع ادادعأ افورح بكري يددعلا زكرملا نم ءزج يددع ملع وهف

 طسب ىمسي عونو .ةريثك افرط هنم انركذ دق عون ناعون وه يفرحلاو
 ابلاط بنذلا لعجي منغلاو بنذلا نيب فطع اندرأ اذإ كلذ لاثم ريسكتو

 رخآلا نم افرحو لوألا نم افرح ذخأتو اهفورح ددع طسبت ابولطم منغلاو

 كلذكو هطسب يقاب يف لمعي كاذكو ‘طوسبملا فورح غرفي ىتح هب لمعت
 اذإ كلذكو طسبلا يف ام لثم رخآلا نم رطسلا رخآ يف تنك نإ ءاهتنالا

 ناويح يذ لكو بنذلاو عبسلاو برقعلاو ةيحلا لثم تاناويحلا رجز تدرأ
 ىتح اهفورح طسبتو رجزلاو عنملا مساو ناويحلا مسا يرك يذؤي رساك

 ٢ ٥ع



 طسبلا ناك نإف ©نافرح طسولا نمو ٤ طسبلا ايوز ذخاتو طسبلا يهتني

 ةقفاوملا يف امهعابط عمتجيف نافرح طسولا نمف اعفش ناك نإو ارتو
 نيب ةبحملا تدرأ اذإ هلاثم افلاخم اعبط ةفلاخملا يفو اقفاوم اعبط لمعي

 يناثلا بنذلا مسا لوألا ةثالثلا فرحأ هلقعي الو دح لمعي منغلاو بئذلا

 .م نغ ه ب ح م ب ي ذ : لاتملا اذه ىلع ‘ منغلا ثلاثلا ةبحملا

 . مدقتملا لودجلا اذه ىلع طسولاو اياوزلا نم ةجرختسملا فردحألاف

  

 م | ن إ غ | ه | ب | ح | م | ب | ي | ذ

 ه | ب | م | ب | غ | ي | ذ | ح | م | ب

 ناغ |ه إ بإ م| مإ بإ يإ د |
 بإ م | نإ غ |ه إ ذ إ ح | م | ب إ ي
 غ|ه إ بإ م | بإ بإ يإ ذ | حإ م
 م | بإ بإ غ | ه | بإ حإ م | ي | د
 ه إ بإ م| بإغ إ يإ ذإ حإ م إ ب

                     بإ م | بإ ي إ جح إهإبإ م اذ
 ذ ذ المجم بلغالا عبطلا ب ح م ذ ذ : يهو فرحأ ةتس طسولا : لاق

 ةبوطر نم ة دوربي ةجرد ح فرحو ةر ارح ىلاعت م م ةرارح سماوخ

 ١١٣ لمهلا هذهب سباي راح عبطلا عبط ةسوبي ةبترم ب فرحو
 لفلفو دوع روخبلا لينالقغ اهب لكوتملا كلملا لقغ ددعلا اذهب قاطنتسالا

 حوللا هجو يف مسرت رمحأ ساحن حول ىلإ دمعت كنإ لمعلا اذه فرصتلا

 بنذ ةروص رخآلا هجو يفو خيرملاو لمحلا علاط يف ةمدقتملا ةيباترلا

 كلملا مسا بوتكم بيذلا سأر ىلعو منغلا ملسم بيذلاو ناقنتعم منغو

٤٥٢ 

  



 يف امهالكو ١١٣ منغلا ددع اذه وهو ددعلا منغلا سأر ىلعو لينالقغ

 حوللا نفدتو ةجرختسملا فرحخلا ةرنادلا تاهج يفو امهب ةطيحم ةرناد

 نوكي كلذكو نيعمتجم مهارت منغلاو بيذلا نإف ،منغلا ىعرملا ضرأ يف
 ةدايزل وأ لقعلا ةدايزل ناك نإ هديرت يذلا مسا ذخ نكلو لامعألا رناس يف
 نوكت نأ كلامعأ يف خوتو دوصقملا مساو كمسا عمجاف نيعلا رون

 . قيلأو قفوأ هنإف ةيرانلا وأ ةيناوهلا جوربلا يف سمشلا

 ديرت كلذ لاثم ةروصلا هذه ىلعف يددعلا قفولا برضلا امأو

 دمحم همسا بلاطلاو يلع همسا هدنع نم بطخت يذلا لجرلا مساو جيوزت

 هددع دمحمو ةرشعو ةنام هددع يلعو نيرشعو تسو ةنامعبرأ جيوزتو

 اهدع نم رهظ نورشعو ةينامثو ةنامتس عيمجلا ةلمجف نوعستو نينتا

 اقفو اهمسرف درف ددعلا ناك نإو ايعابر اقفو اهمسرف ادرف ال جوزلا ةبترم

 . كلذ مهفاف ايسامخ وأ ايثالث

      
٤٥٤ 

  

 تيب نماث اتيب رشع ىدحا | اتيب رشع عبار تيب لوا

١٤٩ ١٦٤ ٥٩ ١ ١٥٦ 

 اتيب رشع ثلاث تيب يناث تيب عباس اتيب رشع ىنثا

٥ ١ ٦٣ ١ 4٤ ١ ٥ ٥ ١ ٠ . 

 تيب ثلاث اتيب رشع سداس تيب عسات تيب سداس

 ٤ ١ ٠٧ ١ ١٦٦ ١ ١

 تيب رشاع تيب سماخ تيب عبار اتيب رثع سماخ

   ٥ ٦ ١ ٢ ٥ ١ ٣ ٥ ١ ٥٨ ١



 . ةعبرأ يف ةعبرأ يعابر وهو هلمع ةفصو قفولا ةيفيك هذهو

 يف برضا رشع ةسمخ ىقبيو نازيملا اهنم طقساف . رشع ةتس كلذف

 وهو نوثالث كلذف يعابرلا قفولا رطق فصن ينعأ ةعبرألا ىقبتف نينثا

 اهنم انطقسأ نورشعو ةينامثو ةنامتس ءامسألا ددع ةلمجو نازيملا

 ايثالث قفولا ناك ولو عابرأ ةعبرأ اهانمسق نينثا الإ ةئامتس ىقبتف نيثالث
 حرطلا دعب اهانمسقل ايسامخ ناك ولو حرطلا دعب ثالتأ ةنالث اهانمسقل

 ىلإ اذه ىلع ايسادس حرطلا دعب اهانمسقل ايسادس ناك ولو سامخأ ةسمخ

 نيثالث رسكو نوعبرأو ةعستو ةنام راص ايعابر اهانمسق املف هل ةياهن ام

 متي نأ ىلإ ادحاو ادحاو هدزو عبرلاب هيف لخدأو يعابر قفولاف الصأ

 : هتروص هذهو رشع فلاثلا تيب يف رسكلا لخدأو

 مسقتو امهمظنت مث ءاطلا فرح ىلإ دجبأ فورح نم ذخأت مت

 نفدي ناك ايران تقولا كلذ يف علاطلا كجرب ناك نإ مث مداخلا ىلع مسقلاب

 نم بيرق نفدي اينام ناك نإو حيرلا يف قلعي ايحاير ناك نإو رانلا يف

 يف يضمت مت بارتلا يف نفدي يبارت ناك نإو هريغ وأ زارك يف ءاملا

 هرخآو دحاولا هلوأ يعابرلا تويب ددع ىلاعت هللا ءاش نإ ىضقت كتجاح

 . مدقتملا بيترتلا ىلع رشع سداسلا

 عبارلا تيبلا | عساتلا تيبلا | يناثلا تيبلا لخدي ٣ ينالثلا قفولا نأ ملع ١

 ١٢ ١٩ ١٤ _ | رسكلا هيف حصي يعابرلاو رسكلا هيف
 ثلاثلا تيبلا | سماخلا تيبلا أ عباسلا تيبلا | . ١. : : عب ., .:

 ١٧ ٥ ١ ١٣ حص ناف .كهنتالتلاو نانتالاو دحاولا

 نمالا تيبلا | لوذلا تيبلا | سدس تيد | يناثلا تيبلا يف ناكو نينتا رسك هيف

 ١٦١ ١١ ١٨ | رسك ناك نإو ، نيرشع و عبرأ رشع

 ٥٥ع

        



 سمخ بتكا ةثالث رسكلا ناك نإو ،‘ نيرشعو ثالث هيف بتكا دحاو

 اذهف رشع ثلاثلا تيبلا يف لعجي رسكلاو رشع فلاثلا تيبلا يف نيرشعو

 . يثالت هقفو )٤٥٥( ددع مدآ مسا

 : قافوألا ملع و رصان خيشلا

 تيأرو قافولا بتك يف تأرق امل : ءاربغلا يذ بحاص لاق

 . ناهبن يبأ نب نمحرلا دبع رصان هيقفلا ملاعلا خيشلا تدصق 0 فالتخالا

 ديعب } فانكألا ميظع رحب قافوألا ملع نإ : لاقف 0 كلذ نع هتلاسو
 ملع يف قاوشألا قرغتسم " : انباتك يف هحرش يف انبنطأ دقو ، فارطألا

 قافآلا جارس " : هانيمس زيجو باتك يف هنم بابللا انصلخو 0 " قافوألا

 فرط " : انباتك يف هماسقأ نم عضولا لوصأ انركذو 0"' قافوألا ملع يف

 انمظن مث ؛ "" يفلألا فاقلا لكش عبرم حرش يف يفخلا رسلاو فاطلألا

 : هنم لوألا ءزجلاف 0 ءازجأ ةعبرأ اهانمسق 4 جرايزلا ملع يف ةزوجرأ

 يف قافآلا جارس "ا : يناثلا ءزجلاو ؛ " موجنلا ملع يف موظنملا ردلا"

 ثلاثلا ءزجلاو ؛ روكذملا قافآلا جارس ضوع وهو 0 "" قافوألا ملع

 نم جرايزلا " : باتك عبارلا ءزجلاو ؛ " رفجلا عضو يف رسلا " :بات

 ملع يف جراعملا رفس" : ىمست ءازجألا عومجمو ؛ "" جراعملا رفس

 اذه يف رحبتلا ءاش نمف 3 موظنملا باتكلا اذه قافوأ ءزجو 0 " جرايزلا
 : اهيف لوقلا كاهف . راصتخالا ىلع امأو 0‘ بتقلا هذهب هيلعف 0 ملعلا

 يف رسكي يريسكت اهنم } ماسقأ ىلع قافوالا لاكشأ يف عضولاف
 كلذ هبشأ امو ، فورح وأ . ءامسأ وأ ةيآ نم عضاولا ءاشي ام قفولا

٤٥٦ 



 أ

 د

 ب

 ب

 ج

 أ

 ج

 ب

 د

 علض لك نم كلذ مسر قفتيف روطسلا يف هرركيو لوذلا رطسلا يف هقرفيف

 : ىرت امك يعابرلا يف كلذ لاثم رطقو ةهج لك نم

 د

 أ

 ح

 ب د ج          

 أدبيو دادعألا لاكشأبو ددعلاب عضوي يذلا وهو يعضو يناثلا مسقلاو

 عضولا وهو هتويب رخآ ىلإ دحاو ةدايزب هيف يشميو دحاولاب قفو لك يف

 ىرت امك يعيبطلا :

٩ ٢ 3 ٢ ٩ ٤ 

٥ ٧ 1 ٧ ٥ ٣ 

٦ ١ ٨ ٨ ١ ٦                 
 :روص عبرأ ىلع راص ،عبرذألا تاهجلا ىلع امهنم دحاو لك تردأ اذإف

 ىنميلا ةهجلا ىلع هلوأ ناك امو ؛ يرانف ايلعلا ةهجلا يف هلوأ ناك امف

 يف هلوأ ناك امو ؛ ينامف ىرسيلا ةهجلا يف هلوأ ناك امو ؛ يناوهف

 . يبارتف ىلفسلا ةهجلا

 رطسلا يف هلوأ ناك امف 0 اياوزلا يف عضولا لوأ ناك نإو : نايب

 رخآ يف هعضو لوأ ناك امو ؛ يرانف : ىلوألا ةيوازلا يهو 0 لوألا

٤٥٧ 



 لوأ يف هعضو لوأ ناك امو ؛ يناوهف : ةيناثلا ةياوزلا يهو . رطسلا

 حصيو ؛ يبارتف : رطسلا رخآ يف ناك امو ؛ ينامف : اهلك عالضألا لفسأ

 . مهفاف { ةثلاثلاو ةيناثلا ةيوازلا يف يناملاو يناوهلا نيب فلاختلا

 : يعابرلا قفولا يف عضولا لاثمو : نايب

  

  

٤ ١ 

١ ١   

٠ ١ 

٥ ١ 

٢ ١ 

١٣     

١٦ 

 : ىرت امك نوكي يعيبطلا يعضولا يسامخلا يف كلذ لاثمو : نايب

١ ١٩ ١٣ ٧ 

٤ ١ ٨ ٢ . ٢ 

٢ ٢ ٦ ١ ٥ ١ ٣ 

٠ ١ ٤ ٢٣ ١ ١ 

٨ ١ ٢ ١ ٦ ٢٤     
٤٥٨ 

  

  

  



 : بلقلا يلاخلا يسامخلا لاثمو : نايب

١٦ ٠ ١ ٩ ٣٠ | ٢٢ 

٤ ٣ | ١٧ ١ ١ ٥ 

٢ ١ ٦ ٤ | ١٨ 

٠ | ١٩١ | ١٣ ٧ ١ 

٨ ٢ ٢١ | ٥٩ ١ ٤ ١             
 برضلا اهدحأ ‘ هوجو ىلع وهف يبرضلا هجولا امأو : نايب

 ةثالث ىلع كلذ ةفرعمو قفو لك نازيم ةفرعم ىلإ هيف جاتحيو يعيبطلا

 . عضولا دعب ثلاثلاو هعضو لبق امهفرعت ناهجو هوجو

 تويب دادعأ لمجي نأ وهف عضولا دعب فرعي يذلا امأف : نايب

 تويب ددع هنم طقساأف غلب امف يعيبطلا هعضو نم هريغ و ىلعالا علضلا

 نم علض لك يف ج راخلاف يثالثلا كلذ لاثم نازيملا وهف يقب امف هنم علض

 ىقبي هنم علض تويب ددع ةثالث اهنم حرطت نإف . )١٥( يعيبطلا هعضو

 . ددع لك يف يثالثلا نازيم وهف 0 )١٢(

 يعيبطلا هعضو نم هنم علض لك يق جراخلاف : يعابرلا لاثمو

 وه } )٣٠( ىقبي 0 )٤( هنم علض تويب ددع هنم حرطت نإف 0 )٣٤(

 . يعابرلا نازيم

٤٥٩ 

 



 يعيبطلا هعضو نم هنم علض لك يف جراخلاق : يسامخلا لاثمو

 نازيم وهو 0 )٦٠( ىقبي 0 )٥( هنم تويب ددع هنم حرطت نإف 0 )٦٥(

 . قافوألا عيمج يف سقف اذه ىلعو . يسامخلا

 عمجت نأ وهف . هعضو لبق قفو لك نازيم ةفرعم امأو : نايب

 تويب فصن يف هبرضاف يقب امو 0 ادحاو اهنم صقنتو 0 هتويب عيمج

 هتبرضو ادحاو تويبلا ةلمج تدز نإو 0 نازيملا وهف غلب امف . هنم علض

 . يعيبطلا هعضو نم علض لك ةعيبط ةلمج تجرخ ء كلذك

 . ةينامث ىقبت اتيب صقنت نإف . ةعست هتويب ةلمج : يثالثلا كلذ لاثم

 . فصنو تيب اهفصنو 0 تويب )٣( هعلضف ‘ علض فصن يف اهبرضت نإف
 نإو 0 يثالثلا نازيم يه 0 )١٢( ةلمجلا 0 )٤( فصنللو . ةينامث تيبللف

 غلبت } )٥( اهفصن فصنللو . ةرشع تيبللق 0 )١٠( غلبت ادحاو هتدز

 . يعيبطلا هعضو هتعيبط ةلمج يه } )١٥(
 ىقبت ادحاو صقنت نإف } )١٦( هتويب ةلمج : يعابرلا كلذ لاثمو

 غلبت ، )١٥( امهنم لك طعاف 0 ناتيب اهفصن 0 )٤( هعلض تويبو 0 )١٥(
 غلبت ادحاو هتويب ىلإ تدز نإو ‘ يعابرلا قفولا نازيم يه 4 نينالث

 هعضوو هتعيبط ةلمج يه .0 )٣٤( غلبت كلذك هل امهنم تيب لك 0 )١٧(

 . هنم علض لك يف جرخي يذلا يعيبطلا

 اتيب اهنم صقنت نإف 0 )٢٥( هتويب ةلمج : يسامخلا يف كلذ لاثمو

 امهنم تيب لكلف ، فصنو ناتيب هنم علض تويب فصنو 0 )٢٤( ىقبت
 فاضت } )١٢( ىقبت ‘ )٢٤( فصن تيبلا فصنلو 0 )٤٨( غلبت ‘ )٢٤(

 هتويب ةلمج تدز ولو 0 يسامخلا نازيم يه 0 )٦٠( غلبت 0 )٤٨( ىلإ

٤٦٠



 غلبت _ انركذ امك - فصنو نيتيب يف اهتبرض اذإف 0 )٢٦( تغلب ادحاو

 يف سقف اذه ىلعو 0 يعيبطلا هعضو نم هنم علض لك هتعيبط يه )٦٥(
 . قافوألا عيمج

 وأ ، فرح ددع ةلمج برضت نأ تدرأو ، كلذ تفرع اذإف : نايب
 .ريبكلا لمجلاب هتلمج دقو ‘ كلذ هبشأ امو 0 تايآ وأ . ءامسأ وأ ، فورح

 هعضو يف هيف هبرضت نأ ديرت يذلا قفولا نازيم لوأ ةلمجلا نم حرطاف
 ناك نإف ، هعالضأ دحأ تويب ددع ىلع ءازجأ همسقاف يقب امف { يعيبطلا

 يف هعضو ادحاو امسق ذخو 0 ماسقأ ةثالث همسقاف 0 يثالثلا يف هب دارملا

 هعضو يف دحاو ةدايزب هنم شما مث ‘ يعيبطلا هعضو نم هعضو لوأ

 . هرخآ ىلإ يعيبطلا

 نازيملا حرط دعب همسقاف 0 يعابرلا يف هب دارملا ناك نإو : نايب
 هعضو لوأ نم هب شماو ادحاو امسق ذخو . ماسقأ )٤( يعابرلل يذلا

 . دحاو ةدايزب رخآ ىلإ يعيبطلا

 يسامخلا نازيم حرطاف ‘ يسامخلا يف هب دارملا ناك نإو : نايب

 نم يعيبطلا هعضو يف هب شماو امسق ذخو 0 ماسقأ )٥( يقب ام مسقاو

 . قافوألا عيمج يف سقف اذه ىلعو 0 دحاو ةدايزب هرخآ ىلإ هلوأ

١٩ ٢٦ ٢١ 

٢٤ ٢٢ ٢ 

٢٢٣ | ١٨ ٢٥         
٤٦١ 



        
 لمجلاب هفورح ددعف هللا ىلاعت همسا يف يتالثلا يف كلذ لاثم : نايب

 اهمسقت نإف 0 )٤ ٥( ىقبي 0 )١٢( نازيملا هنم يقلت نإف 0 )٦٦( ريبكلا

 ‘ عضولا لوأ يف لخدت يتلا يه و 0 ) ٨ ١ ( مسق لك نوكي . ماسقأ ةئنالث

 .هيف انيشم يذلا هعضو اذهو .ىرت امك هرخآ ىلإ دحاو ةدايزب هيف يشميو

 . لصفلا لوأ يف همسر مدقملا وهو

 حرطت نإف } )١٥٠( هفورح ددعو 0 ميلع : همسا يف : كلذ لاثمو

 . ءازجأ ةثالث كلذ مسقت نإف } )١٣٨( ىقبي ‘ كلذ نم )١٢( نازيملا

 عضولا لوأ يف لخدي يذلا وهو 0 ثلثلا وهو 0 )٤٦( اهنم ءزج لك نوكي
 : ىرت امك دحاو ةدايزب هيف يشميو

  

٤٧ ٥ ٤٩ 

٢ ٥ ٠. ٥ ٤٨ 

٥١ ٤٦ ٥٣       
 . ازجأ ةثالث الوأ ةلمجلا مسقت نأ وهو 0 رخآ هجو يثالثللو : نايب

 وه يقب امو 0 نازيملا ثلث هنم حرطتو 0 ثلثلا وهو اهنم ءزج ذخأتو

٤٦٢



 . فلتخُم ريغ لوالا لثم جرخيف . هب لخدي يذلا

 ‘ ٠ ٤) ( ءزج لك نوكي 4 ءازجأ ةثالث اهمسقت ناف ‘ :)٥٠ ١) هلاثم

 يف لخدت يتلا يهو 0 )٤٩( ىقبت 0 )٤( نازيملا ثلث اهنم تحرط اذإف

 . هانروصو هانركذ ام ىلع . عضولا لوأ

 ذخأت لب 0 نازيملا حرط ىلإ هيف جاتحي ال ، رخآ هجو هلو : نايب
 يف هلخدتو 0 ثلثلا وهو اءزج ذخاتو 0 ءازجأ )٣( ىلع اهمسقتو ةلمجلا
 . رثكأ وأ دحاوب ناك نإ ، تنش ام ةدايزب هب شماو ‘ طسولا وه و بلقلا

 لوأ ىلإ ناصقنلاب هنم شماو 0 طسولا ىلإ عجرا مث ، عضولا رخآ ىلإ

 . ةدايزلاب تيشم امك . عضولا

 يتلا يه 0 )٥٠٠( ثلثلاف 0 )١٥٠٠( ميلع : ىلاعت همسا يف : هلاثم

 : ىرت امك نوكي 0 دحاوب يشمت نإف ‘ بلقلا يف لعجت

٧ ٤ ٥ ٤٩ 

٥ ٤٨ 4 ٢ ٥ 

٥١ ٤٦ ٥٣         
 : ىرت امك نوكي نينثابو

        
٤٦٢ 



 :ىرت امك نوكي ةرشعبو

 ٤٤ ٥٨ ٤٨

 ٥٤ . ٥ ٤٦

٢ ٥ ٢ ٤ ٥٦         
 ثلثم نوكي نأ امأو ‘ امزج يثالثلا يف رسكلا حصي الو : نايب

 : ىرت امك حصيف . ةروصلا هذه ىلع تاهجلا

 نم سماخلا تيبلا يف لخديو 0 حصي اذه يف رسكلا لاخدإف : نايب
 دازي 0 رخآلا ىهتنا اذإو . هرخآ ىلإ دحاو ةدايزب هنم يشمتو ‘ عضولا

 نإ امأو . دحاولا وهو هفصنب لخدي نينثالا رسكلا ناك اذإ 0 ادحاو اضيا
 لخدأو 0 ادحاو عضولا لوأ يف لخدت يذلا ثلثلا نم طقساأف 0 ادحاو ناك

 . نينثاب رسكلا

 8 حودب مسا وأ ، يداه وأ ، دودو : ىلاعت همسا ددع يف : كلذ لاثم

 ةثالث مسقنت ال 0 ةينامث ىقبت )١٢( نازيملا حرطت نإف )٢٠( كلذ ددع

 يهو ؛ نينثا اهثلث 0 )٦( ىقبت ‘ رسكلا يهو نينثا اهنم حرطا 0 ماسقأ
 : ىرت امك جرخيو 0 هانفصو ام ىلع هب لمعيو 0 اهب لخدت يتلا

 هنم نازيملا حرط دعب ىقبي 0 )١٩( دحاو : ىلاعت همسا يف : نايب
 . نينثا اهثلث ةتس ىقبي } دحاو اهرسك ثلث اهيف سيل 0 ةعبس )١٢( وهو

 ىلع هب لمعتو . رسكلا ىلع هفيضنو - انركذ امك دحاو هنم حرطت نإف

 . ددع لك سقف اذه ىلعو 0 ىرت امك جرخي 0 هانفصو ام

٤٦٤ 



 يعابرلا يف اهبرض ةلمجلاب دارملا ناك نإ 0 هانركذ ام لاثمو : نايب

 نم حرطت نإف 4 )٥٥( بيجم : همسا يف هلاثمف ؛ الوأ هانفصو ام ىلع

 الف }‘ ماسقأ ةعبرأ اهمسقت نإف 0 )٢٥( ىقبي ‘ )٢٠( يعابرلا نازيم كلذ

 اهعبر 0 )٢٤( ىقبي 0 ادحاو هدجت رسكلا حرطاف 0 عبر اهل سيل ذإ حصي

 ةدايزب هيف يشمتو 0 يعابرلا عضو لوا يف اهب لخدت يتلا يهو 0 ةتس

 عضولا نم رشع ثلاثلا تيب يف انلخدأ نإف ، هيف رظناف - ىرت امك - دحاو
 ء(٩١) راصق 0 ادحاو هاندز 4 )١٨( هبيصن ناك هنأل } الوأ هيف هانيتأ ي ذلا

 سقف اذه ىلعو .

٦ ٥ | ٢! | ٢٢ 

١٣ ٢١ ٧ ١٤ 

٠ ٣ ٠ ١ ١٧ ٨ 

٦ ١ ٩ ٩ ١ ١ ١           
 . لوألا هعضو فصن كرتت نأ وهو . رخآ هجو يعابرللو : نايب

 . )١٦( ددعلا ةلمج نم يقلت نأ كلذو . رخآلا هعضو فصن يف برضتو

 هيف يشمتو ‘ عضولا نم عساتلا تيبلا نم يقب ام فصنب هيف لخدتو
 . همسقاو ادحاو حرطاف فصن هيف نكي مل نإو 0 هرخآ ىلإ دحاو ةدايزب

 امك هرخآ ىلإ دحاو ةدايزب هب شما مث ‘ )١٣( تيب يف دحاولا لخدأو

 . هانفصو

 . يفصنلا نازيملا وهو )١٦( هنم يقلت نإف 0 )٥٥( يف : كلذ لاثم

٤٦٥ 



 . ٩ ١( ( اهفصن .4 ٣٨) ( ىقبي ٠ دحاو اهرسك فصن اهل سيل 4 (٣٩) ىقبي

 رشع ثلاثلا تيب يف رسكلا لخديو . فصنلا يف اهب يشمت يتلا يهو

 . ددعلا نم رثكأ وأ } هتعيبط نع لق اميف ‘ سقف اذه ىلعو - ىرت امك-
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 )٢١٦( ٥ ميلع هللا : ىلاعت همسا يف ‘ يسامخلا يف كلذ لاثمو : نايب

 حصت ال } )١٥٦( ىقبت ‘ يسامخلا نازيم يهو )٦٠( اهنم حرطت نإف

 .هنم هحرطا دحاو رسك سمخ اهل سيل ذإ . ءازجأ ةسمخ ىلع اهمسق

 يهو 0 )٣١( ء زج لك نكي .4 مهسأ ةسمخ اهمسقت ناف 4 )١٥٥) ىقبي

 عضولا رخآ ىلإ هنم هب شماو . يسامخلا نم عضولا لوأ يف لخدت يتلا

 : ى رت امك {. دح او ة دايزب

  

١ | ٥٦ | ٤٩ | ٤٣ | ٣٧ 
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٤٦٦ 

        



 عضولا نم ةرخآلا تويبلا ةسمخلا يف هانلخدأ رسكلا نإف . هيف رظناف

 3 عضولا نم ةريخذلا تويبلا ةعبرألا يف يعابرلا يف رسكلا انلخدأ انأ امك

 . ةتسلا يف هانلخدأل ايسادس ناك ولو

 ةريخألا تويبلا طرش نم نكلو 0 قفو لك يف سايقلا اذه ىلعو

 علض تويب ددعك يهو اهعضو تكرت اذإ ، رسكلا تويب يهو 0 عضولا نم

 . عوضوم ريغ دحاو تيب رطقو ةهج لك نم علض لك يف اهدجت 0 هنم

 .رطقو ةهج لك نم علض لك يف لخد . اهيف رسكلا تلخدأو امهتعضو اذإف

 رطقو . ةريخذلا ةيوازلا ىلإ ىلوألا ةيوازلا نم هعلض وه رطقلاب دارملاو

 ةيوازلا ريسفت ىضم دقو . ةثلاثلا ةيوازلا ىلإ ةيناثلا ةيوازلا نم يناثلا

 . كلذ فرعاف 0 عاضوألا عئابط نايب ركذ دنع

 )٦٠ ٥ ةلمجلا حرطت نأ وهف 0 بلقلا يلاخلا يسامخلا امأو : نايب

 لوا يف هب لخدي يذلا وهف عمتجا امو 0 ادحاو نيتس لك نم ذخأتو ٦٠(

 نم نيرشعلا تيب ىلإ 0 الوأ هب لوخدملا ةدايزب هنم يشميو } هعضو

 يف هلخدأف } رسك هلك وهف نيتسلا نم لقأ ةلمجلا نم يقب دق نإف ، عضولا

 ىلإ ىلوذلا ةدايزلاب هنم شماو 0 هب تيشم امم يبيصن قوف نيرشعلا تيب

 . عضولا رخآ

 لك نم ذخأت 0 )٦٠ ، ٦١٠( هحرطت نإف 0 )١٥٠٠( ميلع : كلذ لاثم

 .هاغضو ام ىلع جرخي 0 رسكلا وه )٣٠( ىقبيو ،نينثا انوكي دحاو نيتس

 : ىرت امك

٤٦٧



٣٢ ٠ ٢ ٨ ١ ٦ ٧٤ 

٨ ٧٦ ٣٤ ٢ ٢ ٠ ١ 

٢٤ ٢ ١ ٧٨ ٣٦ 

٧٠ | ٣٨ ٢٤ ١٤ ٢ 

٦ ١ ٤ ٢ ٧ ٠ ٣ ٨             
 يذلا عضولا نم نيرشعلا تيبلا يف )٣٠( انلخدأ اتإف ، هيلإ رظناف

 تراص 0 )٣٠( رسكلاو ‘ )٤٠( يشملا نم هبيصن ناكو 0 اقباس هانيتأ

 .هفرعاف _ قبس امك - نينثاب عضولا رخآ ىلإ هنم انيشمو )٧١٠(.0 ةلمجلا
 . اهانركذ يتلا بتكلا يف هانركذ .دحاو ةدايزب هيف يشمي 0 رخآ برض هلو

 يف عضت نأ كلذو } يعلضلا وه برضلا نم يناثلا مسقلاو : نايب
 ىلإ هب يشمتو 0 تايآلاو ءامسألاو فورحلا نم تنش ام ىلعألا علضلا

 قفولا نكلو . ةدايزلاب هتبترم لوأ ىلإ هنمو 0 ناصقنلاب هتبترم لوأ
 يف ىلعألا علضلا يف عوضوملا ةلمج نم ثلثلا نوكي نأو دب ال يثالثلا

 تويب نم مث 0 اياوزلا نم هقفو مث ، حصي مل ثلث هل نكي مل نإو 0 بلقلا
 . ةلمجلا قفاوي ام ىلع تاهجلا

 :ىرت امك جرخي ثلئلاو ‘ )٦٦( ه ل ل ا : ىلاعت همسا يف : هلاثم

  

٣١ ٥ ٠ ٣ 

٢٩١ ٢ ٢ ٢٣ 

٤ ١ ٣٩ ٣ ١   
٤٦٨ 

    



 ١٣ . ٢١(. ض )٥ لا نإف ،ايران جرخو .ةينامثب هبتارم يف يشملا دجت

 لك دوقعو }‘ هعالضأ هذه ىلع هبتارم لكش لكو 4 ىلوألا ةبترم يف يه

 . هعالضأ تويب دحأ ةدع ىلع ةبترم

 : ةيناثلا هتبترمو ؛ )١ . ٢ } ٣( : ىلوألا هتيب نمف { يثالثلا : هلاثم

 . ) ٧ ; ٨ . ٩ ( : ةثلاثلا هتبترمو . ) ( ٤٤ . ٩ . ٦١

 ىلإ )٥( نم ةيناثلاو ؛ )٤( ىلإ )١( نم ىلوألاف 0 يعابرلا يف : نايب
 ؛ )١٦( ىلإ )١٣( نم ةريخألاو ؛ )١٢( ىلإ )٦١( نم ةذنلاثلاو ؛ )٨(

 : ىرت امك نوكي 0 ميلع : ىلاعت همسا يف هانركذ ام لاثمو

  

 م ٤٠ | ي ١٠ |ال٠٣ | ع٠

 ١ | ٩ | ٧١١ | ٢٩

 ٣٨ | ٨ ٣٢ | ٧٣

 ٧٣ | ٣٧ ٩ إ ٣١
            

 . قفو لك يف هب سيقت نأ حصي ام كل تفشك دقف . سقف اذه ىلعو

 عضولا ةيفيكب املع طيحي ال ناك نمو 0 الوأ هعضو تفرع لكش لك يفو
 وأ . الوأ بتكلا نم هظفح طبض نم دب الف . هسفن تاذ نم يعيبطلا

 دادعألا نم ءاش ام هيف برضي نأ ءاشي نمل هيف برضلا نيح هرضحي

 .يعابسلاو ‘يسادسلاك ةيلوصألا لاكشألا ةيقب درت نإو ‘ هانفصو ام ىلع
 هانركذ اميف ةلخاد يه ذإ ، حرش ريغب . يراشعلاو 0 يعاستلاو {. ينامثلاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ لصفلا رخآ كل اهمسرنسف 0 حرشلا نم

 ريثكو 0 ىتش قرط كلذ يفف 0 اهحاورأو اهمنازع جارخإ امأو : نايب

٤٦٩ 



 ىلع لقألا مدقيو ‘ افورح بورضملا ددعلا ةلمج هلعجي نأب ىفتكا نمم

 ىلع ةمجعملا نيغلا مدقيف ٠ فلالا يهتني ىتح فورحلا نم اددع رثكألا

 مدقي كلذكو 0‘ كلذ معز نم مهنم نأل ‘ ةمجعملا نيشلا لعجي ال نم يأر
 دعب لقألا مث ، نيغلل مث ، فولألا ةلمج ىلع ةلادلا ددعلا فورح نيغلا ىلع

 . ليينا ةملك ظفللا رخآب قحليو 0 لقألا مث ‘ اهنم اددع لقأ وه امم فلألا

 يذلا يناحورلا وه نوكيف 0 ةيبرعلاب هللا اهانعمو ةيناربع ةملك يهو

 . قفولا يف ددع ةلمج بورضملا مسالاب ةجاحلا ءاضقل هيلع مسقت

 كلذو ‘ ) ١٠١٤٦ ( ةلمسبلا ريغب باتكلا ةحتاف ددع يف : كلذ لاثم

 فولألا ةلمج ددع ىلع لادلا فرحلاف } فالآ ةرشعو ةنامو نوعبرأو ةتس

 مث { واولا مث . ميملا مث . فاقلا مث ٠ نيقلا مش . ةيتحتلا ةانثملا ءايلا فرح

 . ليياومقفي : نوكيف { لييا ةملك

 ناك نإو 0 لييااعخغيج )١٣٦٧١( يسركلا ةيآ ددع يف : هلاثمو

 عم لخدي ال الئل 0 ةلمهملا نيعلا نم فلألا لخديل } هجو وهف ليياعاخغيج

 . ليييا

 فلأ كلذو . )١٠٠٢() ةلمسب ريغ نم صالخإلا ةروس ددع : لاثمو

 . لييابغ نانثاو

 ظفليو } )٥١( كلذو لييا ددع ةلمج ددعلا نم يقلي نم مهنمو : نايب

 . يقب امب

 ىقبت . )١ ٥( قلت ناف 0 )٦٦() هللا ىلاعت همسا فورح ددع : هلاثم

 . سقف اذه ىلعو ‘ لييابه نوكيف 0 )١٥(

 قحلي نم مهنمو 0 يولعلاب يفتكي نم مهنمف 0 يلفسلا امأو : نايب

٤٧٠



 مداخلا وه نوكيف ‘ شبط وأ ، شو وأ ، شوب وأ ‘ شوط ةظفل ددعلا ظفلب

 لك ددع طقسي نم مهنمو . ي ولعلا يف لييا ةظفلب قحلي امك . يلفسلا

 ددع يولعلا يف طقسي امك } مسالا رخآ يه اهلعجي نأ ديري كلذ نم ةملك

 . لييا ةظفل

 .ميجلاو ةيتحتلا ةانثملا ءايلاب جيهك ددع )٣٨( طقسي نم مهنمو : نايب

 . يقب ام ظفلب هقحليو

 نوكيف ‘ )٢٨( ىقبت ، هنم )٣٨( قلت نإف 0 )٦٦( يف : هلاثم

 ٥ هب قطنلا يف فخأ نوكيل 0 ءاحلا ىلع فاكلا انمدق امنإو . جيهكحك

 . طاقسإ ىلإ جاتحي الف ‘} طاقسإلا لمتحي ال ام امأو } هب سقو كلذ فرعاف

 : مسقلا ةقيرط

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب : لوقت نأ وهف 0 مسقلا ةيفيك امأو : نايب
 . مسالا اذه ةيناحور يل رخست نأ كلأسأ 0 هللا كمساب كوعدأ ينإ مهللا

 9 ينارونلا يولعلا يناحورلا كلملا اهيأ كوعدأ ينإو ‘ يتجاح نوضقي

 يتوعد بيجت نأ } لييايه اي 0 هللا ىلاعت همسا 0 مظعألا هللا مساب لكوملا

 رسي 0 يتجاح يضتقيو يعم رصضحي 4 جيهكحك يلفسلا مداخلا يل رخستو

 ميظعلا يلعلا هللاب لإ ةوق الو لوح الو ،هللا ىلاعت همسا مظعألا هللا مسا

 ددع مسقلا رركيو ‘ ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع مهللا لصو

 طورشبو هاذش باط امب نخدلا عم كلذ ىلع مواديو . ةرم )٦٦( مسالا

 . قيفوتل ١ هللابو ملع أ هلل او ى بولطملا يضقني ىتح 0 ةضايرلا

 يمه اهف 0 اهانركذ يتلا ةيلوصألا لاكشألا نم يقب ام مسر امأو : نايب

٤٧١ 



 : ىرت امك يسادسلاو ؛ ىرت امك
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 : ىرت امك يعابنسلاو
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 : ىرت امك ينامثلاو
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 : ىرت امك يعاستلاو
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 ةروص ريغ بوص ىلع امهنم لكو 0‘ عبط نم نيلكش لك انفصو دق

 : ىرت امك وه اهف {. يراشعلا امأو ؛ نليس هفرعاف هنبرق عضو

٨٢ | ١ | ١٧ | ٢١ | ٢٢ | ٢٩ | ٧٤ | ٧٧ | ٩٧ | ٨٥ 

 ٣ | ٣٨ | ٣.٠ ا|٣٦ا|٤٣| ٦١ا| ٦٦ا|٧٠ا|٦٠| ٩٨

٢٠ | ٣٢ | ٥ | ٩٤ | ٥٣ | ٤٩ | ٤٥ | ٥٧ | ٦٩| ٨١ 

 ٥ | ٣٧ | ٩٥ | ٩.٠ اإ١٣|١.٠|٨٩| ٦ | ٦٤| ٧٦١

 ٢٦ | ٩٩ | ٥٥ | ١١ | ٨٨| ٩١ ا|١٢ا| ٤٦ |٤٢ | ٧٥

 ٣د | ٦٢ | ٥٤ | ٨٧| ٨ ا ١٥ | ٩٢ | ٤٧ | ٣٩ا| ٢٧٨

 ٧٨ | ٦٧ | ٥٠ | ١٤ ا|٩٣|٨٦| ٩ | ٥٠٥١ |٣٤ا|إ٢٣

 ٩ا|٤١ا١)٧ا٧٥ا٥٨ا.٤ا٣٥ا٣١ا٦٣ا٢                       ٣ | ٦٨ | ٤٤ | ٧ | ٤٨ | ٥٢ | ٥٤|٩٦ا٣٣ا| ١٨

 فلتخاو } ةعبسلا بكاوكلل ةبوسنملا ةيلوصألا لاكشألا هذهف : نايب
 .اهمظعأ وهو اهرغصأب ةيادبلا يف مهقافتا عم ‘بكاوكلل اهبسن يف ءاملعلا

 رمقلا ىلإ اهيف الزان اهجردأو لحزب أدب نم مهنمف { يثالثلا قفولا وهو
 اذه نأ يدنعو ؛ ىلعألا ىلإ يراشعلاب عجرو ‘ يعاستلا هيف ىهتناف

 ىلإ ادعاص مث اهرغصأب رمقلا نم ءادتبالا نأ يعم ‘هبهذم نع هنم عوجر

 ؛ دراطعل يعابرلاو رمقلل ينالثلا نوكيف ‘حيحصلا هجولا وه جوربلا كلف
 حص هنأكف ، دراطعل يعابرلا هيف بسن هل مظن يف يلازغلا نع ءاج كلذكو

 يعابسلاو ى سمشلل يسادسلاو 0 ةرهزلل يسامخلاو 0‘ هجولا اذه عم

 .جوربلا كلفل يراشعلاو 0 لحزل يعاستلاو 0 يرتشملل ينامثلاو 0 خيرملل

٤٧٤ 



 نم هلو 0 صاوخلاو راثآلا نم هبكوكل بسن اميف هب فرصتي لكش لكو
 . كلذ ريغ ىلإ 0 هبكوكل ام تايآلاو ءامسذلاو مئازعلاو تاروخبلا

 نالق دودو نالف لثم ةجوزمم ءامسأ فقو يف تبرض نإو : نايب
 متي ىتح كلذك بلاطلا نم فرحو مسذلا نم افرحو بولطملا نم افرح ذخأت

 فرحأ ةثالث لك همظناو ساب الف رخآلا نع ءامسخلا دحأ رصق نإو جزملا

 ةميزعلا يه نوكتف ساب الف هدزت مل نإو لاوا لاي ةظفل هرخآ دزو امسا
 تمظنو نيترم وأ ةرم جزم ريغب هترسك نإو ريسكتلا نع يفكي جزملاو

 اكلم اهنم جزماو لمجلاب ءامسألا ةلمج لمجأو زاج كلذك روطسلا دحأ
 يف ؤ،هركذ انمدق ام ىلع ايلفس امداخ هنم جرخأو ‘هانفصو ام ىلع يولع

 عم أرقت نأ اهلعلو قافوألا عيمجل يفكت ةيتهربلا نأ يعمو لصفلا اذه

 انل تركذ دقو جحلا نوكت قفولا نم ةميزعو مداخو يناحور لك جارخإ

 . ىرت امك وه اذهو لصفلا اذه يف همسر ديرت كنأ

 : ةريوحت هريغ نعو

 ه طزهجا :ةاصح لك يف بتكيو }تاضيب راغص تايصح سمخ ذخأ نم
 : أرقي مث 9 حودب : ةاصح لك يف بتكيو 0 تارضخ تاياصح عبرأ ذخأي مث

 . ؟ رداقل هعجر ىلع هنإ » : ىلاعت هلوق ىلإ . « قراطلاو ءامسلاو »

 . رداقل هعجر ىلع كنإ هعجرا مهللا : ةرم لك يف لوقيو 0 ةرم نيعبرأ

 . عجري نأ ىلإ موي لك يف ةءارقلا رركو

 . ةيتهربلا متسق
 وهف 0‘ كل لصفلا اذه يف همسر تدرأ يذلا ةيتهربلا متسق امأو : نايب

 هيلع ( مدآل ‘ (مالسلا هيلع ( لينايرز كلملا هلزنأ هنأ : ليق ؛ ميظع مىسق

٥\٤٧ 



 عيمج هيف 0 هيلع هللا هلزنأ يذلا . "" قئاقحلا رفس "' : هباتك يف } (مالسلا

 قفولاو مسقلا اذه : هيف امم ناكف . هيف هيلع اهلازنإ هللا ادرأ يتلا مولعلا

 راهظإ هبو هرسو هتميزع و همسق وهو ‘حار جهزرطب :يعيبطلا يثالنلا

 وهو هعضوو همسرو قافوألا نم لزنملا وهو هرارسأو هراثآو هصاوخ

 قافوألا نم هدعب امو يليزنت هنأل اهلضفأو اهديسو اهسيئرو قافوألا لوأ

 اريثك املع راص ىتح سايقلاب هعضو نم ةجرختسمف عاضوألا نم اهلامو
 اريثك سانلا نيب فحصم مسقلا اذهو هفرعاف هل حرشلاك هنأكف كلذ لكو

 وه هحصأ نإ ليقو دحاو قحلا نأل ؛ةلطاب اهلك ةريتك خسن ىلع راص ىتح

 : اهلوأ يتلا هتموظنم يف ليلج نبا خيشلا هبتر ام

 المأتف يب نآلا تيده ملعب ىلتباو لض يذلا خألا اهيأ الأ

 عبرأ اذه وهو اهنم مسقلا تذخأو اهتكرت ةليوط ةديصق يهو

 بقرت لجزب لجرم ناروط هيلفت ريرك ةيتهرب :ىرت امك ةملك نورشعو

 خليكشب ريطخك الويهرب خلشومن ناشرب دوهتلف ريطوج شملغ شهرب

 .تمت ‘ريهاهمش ريهاخمش ءالوه ديك اهايغ طيل لغنا زمرف

 ةرثكو اهبارعإ ديقم باتك يف ةفصلا هذه ىلع اضيأ اهاندجو دقو

 افرح افرح ةملك لك نايب ديقي مث اهب اهل انزو ليعافملاب ةملك لك فرحأ
 ةفصلا هذه ىلع هنأ هتصالخو حرشلا عيمج تكرت دقو مجعم وأ لمهم هنأ

 .ملعأ هللاو خسنلا لقانتب انمسر نع دحأ هريغي مل ام كل هانمسزر يتلا

 : ةروزلا هميزع

 اهلوط } لحف ةلخن نم ةروز ذخأت ؛ ةروزلا ةميزع يف هنعو : نايب

٤٧٦ 



 تلزلز اذإ » : ميحرلا نمحرلا هللا مسب : اهيف بتكيو . رثكأ وأ عارذ ردق

 (" اهلام ناسنإلا لاقو ا" اهلاقثأ ضرألا تجرخأو ) اهلازلز ضرألا

 . اهل ىحوأ 0 اهل ىحوأ 0 « اهل ىحوأ كبر نأب اا اهرابخأ ثدحت ذنموي

 3 « روطلاو » : بتك نإو ؛ اهل ىحوأ 0 اهل ىحوأ 0 اهل ىحوأ 0 اهل ىحوأ

 نإو ؛ زئاجف بتكي مل نإو ‘ نسحأ وهف 0 « اريس لابجلا ريستو » : ىلإ

 نيكسب وأ دادمب بتك نإو 0 افرح افرح ادرفم بتكي ، انركذ ام عيمج بتك

 لابجلا ريستو » : ىلإ 0 زاج }‘ ه روطلاو » : ةلمسب ريغب بتك نإو 0 زاج

 بتكيو 0 نالف نب نالف عاتم قراس ىلإ { ةميزعلا اهتيأ يريس ، » اريس

 : ضبقملا برق دنع بتكيو ‘ ليئارزع و ليفارسإ : ةروزلا فرط يف

 ءيش لكو » : مامت ىلإ 8 سي ةروسب اهيلع مزعيو 0 ليئاكيمو ليناربج

 اهتيأ يريس : لوقيو 0 كلذك اهأرقي دوعي 0 « نيبم مامإ يف هانيصحأ

 . ريست ىتح كلذ رركت لازت الو ‘ نالف نب نالف عاتم قراس ىلإ ةديرجلا

 نيح نمو . ةوقب ريست رمألا رخآ يهتنتو 0 ةوق ريغب ريست رمألا لوأ يفو

 . ملعأ هللاو 0 ةباتك الو ةءارق ريغب ىتح ريست اهرماي
 مهضعب دنعو . مايأ ىلإ جاتحي رمألا لوأ يف ‘ سانلا نم ريثك دنعو

 ۔ قيفوتلا هللابو ، كلذ فرعاف { رثكأ وأ لقأ وأ . ةدحاو موي يف هعم ريست

 . هدي طخ نم هتلقنو

٧ا٤٧



 . نوسمخل او عساتل ( رك ذلا

 .هبسنو هتينك ركذو هدي يف امب هرارقإو هتيصو هيف
 ميهفتل ا لماكو ميسقتل ا عماج باتك نم ةديصق هيفو

 مالعلا كلملاب هنم ذوعن ماذجلا ةلع يف

 : هتلاسر

 نم ‘ ءازعألا اننابحأ ةرضح ىلإ 0‘ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ،لاطه ينبو ةربع ينب ينعأ ‘ لاجرلاو ءاسنلا ةفاكو 0 لاوخألاو ةمومعلا

 هتمب } تاخماشلا لابجلا نم ىوضرب مكلحأو 0 تافآلا نم هللا امكملس

 ‘تاجردلا ىلعأ نم تاماقملا يف يه يتلا ‘ تاماركلا ىدحإ نم هلضفو

 نم ةيآ نهنأك 0 تاقولخملا نيرجحلا نيب نم يذلا رهنلاب مكل ائينهف
 ‘تاساجنلا لسغو تاراهطلل ناكملا كلذ نسحأ امف تازجعملا تايآلا

 : دعبو

 .مكدلب ىلإ رظنلابو مكيلإ قوشتم هبلقف .مكبحم نع متلأس نإف

 لمجأ نم اهنأو مكدلب يف يتلا ةأرملاب ينربخأو ،مكلوسر ىلإ لصو مويلاو

 ديرأ انأف ،اهجوزتي نأ دارأ نمل اهلامب حمست اهنأو اهدنع لعب الو مكئاسن
 انتمعن انيلع متي انبر ىسع اننيب اوفلؤت نأ مكنم دارملاف اهسابل نوكأ نأ

 يذ مكبحم نم مالسلا مكيلعو ،اننامز رخآ يف انبولقو انموسج ةحارل
 ةعمجلا يف هبتكو اربع ينب نم بستناو ءارمحلا نكس يذلا ءاربغلا

 سمخو لوألا ىدامج نم ىرخألا رشعلا نم موي لوأ يف ءارهزلا
 . ةرجهلا نم فلأو نيتنامو نيسمخو

٤٧٨ 



 : باوجلا

 ه هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو 0 هلل دمحلاو 0 هللا مسب : لوقتف

 .ءاريبغلا اذ ايف ، نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا 0 هللا ءايلوأ ىلعو

 نم اذه نإ اهل انلقو كباتكب ةأرملا انربخأو كلوق انرسو كفيرعت لصو
 ةبآكلاو ةبيهلا ههجو ىلعو ‘ةمحرلا هبلق يفو ةبرقلا انم ديريو ةمومعلا
 ةدوملاب ءاسنلا يف ةبغر هلو ةنايدلاب ةحارلاو ةمعنلا بلط يف هلغشو

 تلاقف مالسلا دعب هب هرسن ىتح مالكلا مامت هل كنم ديرنو ةيقبشلا ةلماكلا

 اتخا يل نإو &رصبلا عجرأس ينكلو مكيأر ىلإ ةعيطم انأو مكيلإ رمألا
 تلاقو اهيلإ رمألا انعجرو اهتخأ اندنع تلبقأ مث رظنلا اذه يف اهرواشأل

 دالوأ هعمو ةليع هيلع و لهك هنأب لجرلا اذه ىلإ مترظن امأ اهباوج لوأ يف
 ىلع ردق الو ضرألا هيلع تقاض دق هتيأر ينإو بلقلا ظيلغ ظف مهيلع

 ال وهو فيكف ضرقلاو نيدلل همسج نهرو ‘“ضرفلا نم همزل ام ةيدأت
 هدنع سيل يل ليق ظيقلا اذه يفو ةلخن الو ةبلج هعم الو ةيدمحم كلمي

 هدالوأ ىلعو هيلع اوفطع باحصأو ناوخأو ناريج هعم نكلو ةبطر

 نمو نوستكي هب امم مهوسكو نولكأيو هب نوهكفتي امم مهيلع اوقدصتو
 ةرثك نم همهف ءوس ىلع لديف يقبش هنأ مكلوق يفو ةروتسم هللخ اذكه

 . هنطبو هردص يف يذلا هرعش

 نم ال هنس ربك لجأ نم هل هريمأ اهلعجف ةلوبقم هتملك مكلوق امأو

 مكنظ يف متنأو هطهر نم كلذ ببسف ةمشحلاو هل ميظعتلا امأو .هكلم ةوق

 متنأو هماحرأ ىلع هيف لك وهف هفيضل هتمارك امأو هتفرعم نم كلذ نأ

 (")ةنويش نمف ههجو يف ةبيهلا امأو ،هتيب نم جرخي (ا)شيعلا هونظت

 )١() زرخلا : يأ .

 )٢( ةمامدلا : يأ } نيشلا نم .

٤٧٩ 



 كلذب ترهشل هتعاجش نم ةبيهلا هذه تناك ولو هبونذ ةرثكو هتهبج
 متلقو هقالخأو هقلخ نسح نم يه ال هتجاح نم سانلل هفطلتو هءادعأ

 ءالؤه ىلإ نورظنت امأ مكنم ابجع ايف هتنامأ لبق نم جلفلا ةلاكول هراتخا

 دادحلاو هلتم هولزنأ مهدجاسم يف اليكو احلاص دادحلا اولعج دق باحصألا

 . قالخذلا يس

 دقف مهجناوح يف هلأست سانلا هيلإ لصتو يكلف هنأ متلق نإف
 ةلاسم لك يف ةعمجلا مايأ نع نيملعتملا نايبصلا لأسي هنإو كلذب انعمس

 لصت مث ،لاؤسلاو ثحبلا نع ةراشإلا هيفكت فراعلا لجرلاف اهل ثدحت

 دقو ،اهيف مهبيجيف اهنع اومع نيذلا عرشلا لئاسم نع هلأست قلخلا هيلإ
 مث ةرم فلأ اهرركو ةلأسم نع هلأس هنأ ءاملعلا نم دحأ هنع ينربخأ

 نع نبجف اهايإ كتملع يتلا ةلأسملا ةفص فيك هل لاقو ملاعلا هعجار

 ،هدلو اهانب ةفرفغلاف .هتيب امأو .هعرو ةرثك نم ال ، هظفح ةلق نم باوجلا

 رتافدلاك اهروطس هل يتلاو ةفوقوم يه (')نزاورلا يف يتلا بتكلاو

 نع مكربخأس ينإف ةنيزلاب ديعلا مويل ةروهشملا ةشوقنملا ةبطخلاو

 لبج يف رصان نب يلع اهل عناصلاو هخيش عم اهساطرقو اهخسن

 امأو سانلل فيض وهو هيلإ نيدعاسملا ناوخإلا نم ريثك عم(")ريبكلا
 هتطعأو اهتيب تعاب دق اهنباو هترهصل هرتكاف هدي يف يذلا لاملا سأر

 اذه لوقأف داسفلا كرت هدارم دابعلا دادس يف ىعس هنأ ليق نإف ،اهنم حبريل

 انم ةركذت هذهف ،داصرملابل كبر نإ مهل ركذ امل دالبلا لهأ ةريس نسح نم

 يبرعيلا فيس مكمالس غلبي نأ هل اوركذاو مكعجاري الئل هب هوربخأو مكل

 )١( ءايشألا عضول رادجلا يف ةوكلا يهو : ةنزور عمج .

 )٢() رضخلا لبجلا : يا .

٤٨٠ 



 يف لاقام ىلع ةينميلا باسنألا يف يقتلن هايإو نحنو ةرامألا بلط ي ذلا

 نب دزلا بسن يف 0 يرذنملا دعاس نب دوعسم نب رمع خيشلا هرعش

 : ارعش ثوغلا

 ةربع ينب يف برعي لآ يقتلت

 ةليقانباو ناهبن ونبو

 اعم رصن نم سيرلا ونبو

 مهنم اذاي ثراحلا ونبو

 مهل نوطب نم ريثكو
 العو راخف تيب مهلك

 ركرك انباو دزألاب
 رذنملا لآو سود ونبو

 رتقملا داز ناسغ ونبو

 رخفملا لهأ مهيألا ونبو

 ركذأ مل مهنم ذوخفو

 رهتشم ىرولا يف راجنو

 نب رصن نب نامثع نب مناغ نب رمع نب سمش نب ةلوعم بسن امأو

 يداو نب هللادبع نب فلخ خيسشلا هيف لاق يذلا نارهز نب ةربعو نارهز
 :ارعش بسنلا نايب يف ىلاعت هللا همحر يربعلا ي رفعجلا

 انعرف لصأ نعو انع ربختسمو
 ةربعف ارون سمشلاك انبسانم

 ثراح نبا بعك نبا اذه اي نارهزو

 كلام دجملا وذ هللا دبع دلاوو

 كلام نبا تبن نبا ثوقلا هدلاوو

 بجشي لجن ابس نالهك دلاوو

 خلاش نبا دوهف ناطحق دلاوو

 لناسل باوح نم اذه ريغ امف

 رونأ قحلا هل انلق هتبنمو

 ركذي نيح اندج اذ اي نارهز نبا

 رهاز ردبلاك هللا دبع نبا بعك نبا

 رخفلا ينس نم دزأ نارهز نب رصن نبا

 رخفن نحن مهب نالهك نبا ديز نبا

 رقوملا هوبأ ناطحق برعي نبا

 ربكأ هللاو هللا يبن وهو

 رونملا حابصلا ىفخي لهو انيدل

٤٨١



 رغصأ نسلا يف نالهك لب دجملا وخنل ريمحو اذ اي نالهك ابس البشو
 رصقي دجملا يف كاذ نع اذ عاب الو دي الو اذ ىلع لضف يذل سيلف

 رهطأ ثيغلا ىدن نم ثوغ نبا دزاب ةربع ءانبأ ناهبن ونب ىقليو
 رهظتو راخفلا راتسأ فشكت ةرد ةربع بابننأ يف كنودف

 دارأو يبرعيلا هأرق راعشألاو باوجلا اذه اندنع لصو املف

 نع فقو دقو نابهرلا يزب يزتم هنأل ءاربغلا يذ نع فكلاو فارصنالا

 رومخلا يف لوخدلا دارأو .ءاملعلا اهب لمع يتلاب لئاسملا نم ريثك

 يف اوري مل ثيح .ءاملعلا يف نعطو كلذ نع نوملسملا هاهنفو ةيوايندلا
 ملعا .اندنع باوج اهل ةملك لكو انيف نظلا نسحأ هل انلقف اليبس مويلا كلذ

 هل بيشلاو هبويع سانلل ترهظو هظح لق هنس ،ربك اذإ ناسنإلا نأ
 تلاقف ليللا يف ءاسنلا سلجم يف لخد لجر نع انل يكح امك ةحنار

 بياشلا نرظن رانلا تلصو املف أران نيتأو خيش اندنع ءاسنلا اهيأ :ةأرما

 : لاقو رعشلاب زوجعلا اجه يذلا رجاتلا نع ليق امكو نهسلجم يف

 رهظلا بدودحاو نايحللا بحل دقو ةيتف نوكت نأ يجرت زوجع
 رهدلا دسفأ ام راطعلا حلصي لهو اهتيب ةعلس راطعلا ىلإ سدت

 : ارعش نيتيبب هتباجأف

 رعبلاو ثورلا كتيب يف ام بيطأو بيط بيطلاو بيطلاب ينريعت
 رهظ الو بارض ال لحف كرتيو ةبلغ بلجي بانلا نأ رت ملأ

 : هريغ نعو

 بيصن نهدو يف هل سيلف هلام لق وأ ءرملا سأر باش اذإ

٤٨٢



 : هلاومأ تلقو هنس ربك نيح لجر لاقو

 ينيطعي ناك يرهد رثاكتلا متخ

 تربك وأ ياوكش ترغص نإ هللاو

 : يعفاشلا سيردإ نب دمحم لاقو

 يضراع لح امدعب اشيع معنأأ

 هرعش ضيباو ءرملا نول رفصا اذإ

 هبيشم لبق ءرملا رمع ةذلو
 يتماه قوف تشع دق ةموب ايأ

 ينترزف ينم رمعلا بارخ تيأر
 اهنإف رومألا تالضف كنع عدف

 ارخاف ضرألا بكنم يف نيشمت الو

 اهنأب ملعاو هاجلا ةاكز دأو

 مهباقر كلمت رارحألا ىلإ نسحأو
 اضرعم كعمس رارشألا نع لبقأو

 اهتمعط ينإف ايندلا قذي نمو

 الطابو ارورغ الإ اهرأ ملف
 ةليحتسم ةفيج الإ يه امو

 اهلهأل املس تنك اهبنتجت ناف
 ةجاح نود نم كنع باب دسنا اذإ

 هؤلم كيفكي نطبلا بارق نإف

٤٨٢ 

 ينيقسي دعرلا ودب ىحضأ مويلاو
 ينيفشي رصعلا ريخأ الإ سيل

 اهباضخ ىنفي سيل بيش عئالط

 اهباطتسم همايأ نم صغنت

 اهبابش ىلوت سفن تينف دقو

 اهبارغ راط نيح ينم مغرلا ىلع
 اهبارخ رايدلا لك نم كاوامو
 اهباكترا يقنلا رحلا ىلع مارح

 اهبارت كيوتحي ليلق امعف

 اهباصن مت لاملا ةاكز لثمك
 اهباستكا ميركلا تاراجت ريخف

 اهباوج اهنع داتعي ال ناك نإو

 اهباذعو اهبذع انيلإ قيسو
 اهبارس ةالفلا رهظ يف حال امك

 اهباذتجا نهمه بالك اهيلع

 اهبالك كتعزان اهبذتجت نإو

 اهباب كل حتفني ىرخأل هعدف

اهبانتجا رومألا تاؤس كيفكيو



 بنتجاو كضرعل الاذبم كت الو
 اهراد رعق تنطوأ سفنل ىبوطف

 يكلهم لبق ةبوت يل ئيه بر ايف

 اهرارش تومب ايندلا برخت امف

 اهباقع كبنتجي يصاعملا بوكر

 اهباجح يخرم باوبذلا ةقلغم

 اهباب قلغي لبق نم اهب ردابأ

 اهبارخ نيمركألا تومب نكلو

 : ىنعملا اذه يف ءارعشلا ضعب لاقو ؛ نيش وهف سانلا عم رقفلا امأو

 اطخلاب ملكت اذإ ينغلا نإ

 مهلك اولاق باصأ ريقفلا اذإو

 اهلك نطاوملا يف مهاردلا نإ

 تملعت نيمهرد كلمي ناك نم

 هل اوعمتساو ماوقألا هل ىغصو

 هفك يف يتلا همهارد الول

 املكت دارأ نمل لامجلا يهف

 الاق ام اوقدصو تقدص اولاق

 لاحم تلقو اذه اي تاطخأ

 الالجو ةباهم لاجرلا وسكت
 الاقف مالكلا عاونأ هاتفش

 الاتخم ىرولا نيب هتيأرو

 الالح ةيربلا اوسأ هتيأرل
 الاتق دارأ نمل حالسلا يهو

 ىلا عرضتلا إ ةليح انل سيل ع اربغلا ءانبأ نحنو ‘ رعاشلا قدص دقف

 لاق ثيح 0 رصان انخيش لوقب يفتقنو 0 ءاكبلاو بيحنلاو ءاعدلاب هللا

 : ارعش

 هبر عديلف ءرملا قزر لق اذإ

 عساو طساب باهو ايب جهليو

 هدعبو فيطل عم داوج ميرك
 اهدعك اهنم ركذلا اذه غلبمو

 لواب معلص مث لقوحو لمسبو

٤٨٤ 

 قداص بحلا صلاخ يقن بلقب

 قلاغملا بابل حاتفو ينغ

 قزار لوطلا دنع تيقم ليفك

 قماو ةلاقم مهفاو مهلمجب
قنالخلا بر هوعدت ام رخآو



 هل ثلث هفصن مسإب وعداو

 : اضيأ هل تيبلا اذهو

 ارمشم الإ تاياغلا غلبي نلو

 قراشمل ١ بر هللا مسا كلذو

 ربصي سيل نم رسلا لاني سيلو

 انيف سيل هنأو 0 اننولأسيو ملع لهأ اننونظي سانلا نإ : اهلوق امأو

 . هظفحن ام باوج كرتن نحنف . ظفح

 : ماذجلا ةلع يف ةديصق

 انبجأف . ظفح هيف كل ناك نإ 0 لاؤسلا ىلإ ةجاح انتعد دق : لئاس لاق

 دنع دسجلا يف ببسلا فيك 0 ءاربغلا اذ اي : لاق ؛ لس : تلق ؛ هللا كمحري

 ميسقتلا عماج !! ٠ باتك يف ٥ ديرت ام دجتس : لاقف ؟ ماذجلا ةلع ءا دتبا

 : وهو ، ارعش 0 "ا ميهفتلا لماكو

 طالخخا ةعبرألا د _سفيف

 ءادوسلل عجرت اذ دنعو

 نفعي نيح ماذجلا يرتعيف

 داسف نم ماذجلا ادغ نإق

 ماسجخلا يف كاذ ليلد ناك

 ندبلا يف ةرهاظ ةرمحو
 ءارفص نم ماذجلا ادغ نإو

 نوللا يف ةرفص ليلدلا ناك

 ردصلا سبيو مسجلا لحقو

٤٨٥ 

 طارفإ هلعف قارتحا نم

 ءالتتساب نفعلا ةدش نم

 نحتمي ذإ ءادوسلا هلصأو

 داسلا قارتحالا لوطل مد

 ماروألا ةرثكو ابوقللا
 نفعتلاعم حيقلاو مدلاو
 ءاضمرلا ىظلك قارتحا تاذ

 نيلجرلاو نيديلا يف قشلاو
 رضلا ودبيو ءادلا رهظيو



 ليلقف اليلقو انيشف ائيش
 ءارفصلا ةرارح تدغ ناق

 لصافملا نفع كاذل ناك

 هراشتناو رعشلا ةقرو

 رعش هيبجاح يف ىرتالو

 ضارقلاب هنومسي اذو

 ابلغاأ اهيلع سبيلا ادغ نإو
 عياشلا ريغ ليلقلا قرعلاك

 ءادوس نم ماذجلا ادغ نإو

 ليلدلا ناك اهقارتحا ةدش نم

 نيبجاحلا يف ظلغو ابوقلاو
 ءاضعالا رئاس اسح عمو

 ربإلاب تزرغ ام اذإ ىتح

 عباصألا ضبقب يرتعيو

 نكمت نم ماذجلا ادغ نإو

 نوللا ضايب ليلدلا ناك

 قهبلاو هيف صربلا رهظيو
 نيديلا يف قاقشلا ةلقو

 ءاضعألا ةواخر يرتعيو

 ماسقألا عماوج هذهف

 ةداملا مسج يف جالعلا يف دصفلاو

 مدلا نم هنأ تيأر نإف

٤٨٦ 

 ليوط اهيف نامزلا نم ةدم يف
 ءادلا اذ يف بلغأ اهسبي نم

 لييازنلاو محللا طوقس دنع

 هرافشأ رعشب ىرتالف

 رثتني همسج يف ام لكو

 ضارعألا هذه دشأ وهو

 ابرقأ ليلدلا ناك اهرح نم

 عباصألا جنشت عم مسجلا يف
 ءاضعالا ةلمج يف تنقح دق

 ليلعلا نول نم هارت ام داوس

 نيديلا ىلع رهاظ قاقش عم
 ءاشحلا عم سحلا مدعو

 رعشي مل ةدشو ةوقب

 عطاق ماسحلاو ضرم ريغ نم
 نفعملا قرتحملا ةمغلب

 نينيعلا يف ةرثكلاب ءاملاو

 قفتا فيك وأ هيف نيعمتجم

 نيلجرلا يفو اضيأ كاذك
 ءالتمالاو ةبوطرلا عم

 ماذجلاب فورعملا ضرعلا يف

 ةداجلا قرطلا يهو اهعطقو

مولت الب دصفلاب ترداب



 عطقني مل نإ لحكألا ةقرع يف

 هيقس لكل نم رهش لك يف

 فارسإ الو راثكإ ريغ نم
 اقنتحم نأ تيشخ نإ هدصفاو

 نينذألا فلخ نيقرعلا يف هدصفو

 نيبجلا نم قرعلا يف هدصفاو

 عباس لك لهسملا هقساو

 ةطولخملا ةيودألا هطعأو

 جسيابسلاو دوسألا فرحلاك

 ينيعرأ قناف دوزآلاو
 رضخأو سباي شورح وطسأو
 ءارفصلل ليمي ادغ نإف

 نيتملا جليلهلا رفصأو
 رامحلااثقو اينومقسلاو

 ةعماجلا تابكرملا هطعاف وأ

 سوظطن رارن خرايأ لثم

 قاحسا يضرلا قدانبك وا
 رمحذلا نومثيلا بارش عم
 نبجلا ءامب اذ اهذخأي

 نالمح نم موحللا لكايو

 ايناحير بارشلا هقسأو

 عنتمي ملو ءيش هدصف نع

 ةيلحكالل دصفلا نكيلو

 هناوتسا يف لدعأ هنإف

 فاحجإ الب دصقلا ىلع نكل .

٤٨٧ 

 اقثوتسي نأ دعب هيجدو يف

 نيجدولا يف هدصفت نأ دعب نم

 نيقعتلا نم هجولا ملسيل

 عباتتلاب ءادوسلا جرخي ام

 ةطيسب ةيودأ ةرمو
 جلابألاو يدنهلا دوسخاو

 ينومثيفألا نم ىقتنملاو
 ررضلا اذ ءادوسلا تناك نإ

 ءاودلا يف ربصلا لمعتساف

 نيمسلا لظنحلا فوج محشو

 يرايتخاب اهتكرقأ ةدرفم
 ةعئاش اذه عفت يف يتلا يهو

 سوينلاج بح وأ سمره وأ
 قاقحتساب روهشملا لضافلا

 ررضلل لصاتسم اذ ناإق

 ندبلل ةحلصم نإف
 نامس ةضخرأ ءادج نمو

ايناماجزتمم اقورم



 موي لك مامحلا ذخأيو

 نبجلا ءامب برشلا هب مزلاو

 حاقللا نم نبللا هقسأو

 نأضلا بيلح اضيأ هقسأو

 نيمسلا طبلاو جاجدلا هطعأو
 ايضاوضر كمسلا هطعأو

 يرطلا زوللا نهدب يلغيف وأ

 ءاسح نبل نم هطعأو

 دزربط بختنم ركسو

 بلحت نيح بيلحلا نبللاو
 ضارعألا تنكس اذإ ىتح

 حبا ناك اذإ قلحلا رغرغ وأ

 نامزلا ناك نإو زوللا نهد عم
 ريجرجلا عم حلملاو لجفلاب
 ءيقلا دعب نبجلا يف هقسأو

 هاوثم يق ءاوهلا نكيلو

 درابلاب الو اراح اسباي ال
 ةلدتعملا ةضايرلا هب كلساو

 امامحلا مزتلي نأ هرمو

 قيقدلاب ندبلا كلديو

 امو نيتلا بشخ دامرب وأ

 نهدب هنهدي اذ دبو

٤٨٨ 

 موص نود لكألا ريسي دعب

 ندبلا لقث لسغي هنإف
 حالصلا فلاجم هنإف

 نامزالب بلحي ةعاس

 نييبت يتجاح ايديعسا اهخبطي

 ايرضاح ايدعسا لكأي

 ركسب[اقتسف هلنأ مث

 ءالو ةظطنح بابل عم

 ديجلا يرطلا زوللا نهدو

 بجنم جالع رمألا لوأ يف
 ضارتعاانهف هنع هعطقاف
 حلصني ىتح ءاسنلا نبلب

 ناوألا يف يقب هبظاوف افيص

 ريصقت الب فيرح لكو
 يل نود نونتسفأ بارش

 هاودع نم نمأي الدتعم

 دسافلا ءاوهلاو لابجلا لثم

 ةلصتم نكتال ادغلا لبق

 اماودلا لصيو ابظاوم

 قيحس صمح قروبو زبخ

 امزتلم هلعفي جنوباب

نسحتسم عرقأ جسفنب



 نينهدلاهذهب ابظاوم نيتفشلا يف طوعسلاب ةرمو

 ءالولا ىملع رحلا لدتعم ءاملا يف هسامغناب ةرمو

 هنسحي اذ لثمب هناف هندبو هردص نيلي يكل

 كلملاب هنم ذوعن 0 ماذجلا ةلع يف ماظنلا دقع نم 0 تايبألا تمت

 . مالعلا

٤٨٩



 : نوتسلاو ي داحلا ركذلا

 لدي امم هيفو 0 اهيف لامعألا رابتخاو مايألا ركذ هيف
 ، نامضلا مزلي ام لئاسم هيفو 0 سفنألا مزح ىلع

 نيربي نصح نع هيفو 0 نيعلا يف ةواشغلل ءاودو
 مث ، مشاه نبا ةديصق بطلا يف هيفو { هنانب نسحو

 هلوا نم مسولا مث ، اهؤاودو اه ريبجتو ماظعلا رسك

 تاجالتخالا ريسفت مث ، هرخآ ىلإ

 : ةقرفتم ظع اومو مايألا لئاضف

 تلق . تبسلا موي يف حابصلا انيلع حبصأ املف : ءاربغلا وذ لاق
 ؟ قزرلا بابسأ نم مويلا اذه يف نسحألا فيك : يبحاصل

 دحألاو كديصلا بلطل تبسلا نأ يخأ اي ملعا : هباوج يف لاق

 فيظنتو لاتقلاو مدلا جارخإل ءاثالثلاو رفسلل نينثألاو ناينبلا ءادتبال

 ريخلا لاعفأل سيمخلاو ،اهبرشو ةيودألا لامعأل ءاعبرألاو نايبصلا

 .ءاسنلا ىلع لوخدلاو جيوزتلل ةعمجلاو ‘بايثلا سبلو جئاوحلا ءاضقو
 يف داسفلا ىلعو حالصلا ىلع ةلدأ اهيف جوربلا يف بكاوكلا تانارقو

 سانلا نأل كلقعب سقو كسفن مزلاف امهفو املع هللا كطعأ نإو ضرألا

 نيع ةفرط كنع نولفغي ال هناوعأو سيلبإو ملعتملاو ملاعلل ةوادع دشأ

 الو نيطايشلاو نجلل ضرعتت الف ‘كلامو كسفنل ةمالسلا تدرأ نإو

 كتعد نإو "مهرمأ نع ىمعأ تنأو كنورظني مهنأل نيقراسلاو نيملاظلا

 امأو إةينالعلاو رسلاب راهنلاو ليللا يف بجحلاب كيلعف رمأ ىلإ ةجاحلا

٤٩٠ 



 تنأف ،ملظلاو ءالتبالا نم سانلا باصأ امف ىلبت ىهف ةقرسلا يف ةميزعلا

 تناك امك ةنامألا عجرت مل امف ةنامألا نم ادحأ تضرقأ نإ كلذكو نماضلا

 هل نكي ملو ميتيلل نامض كمزل نإ كلذكو نماضلا تنأف الإو زارحألا يف
 الإو اهسبلي هرظنت امم ةوسك نوسكت وأ همعطت نأ كصالخف نيمأ ليكو

 تعمجو مئاصلل لعج يذلا رمتلا نم تلكأ نإو نامضلا نم صالخ الف

 تلكأ ام نامض كيلعف لكأت تعجر مث ءام تبرشو كدنع نم هيلإ اماعط

 نإ رمتلاو ءاملا تبرشو ءاملا يف هتسمغو ارمت تذخأ نإ ةصخر هيفو
 .هيف سأب الف ةعامجلا رظنب لعج يذلا امأو هجو هيف اذهف انامظ تنك

 كيلعق ةأرملاب تلخد تنك دقو عاضرلاو بسنلا يف اطخلاب تجوزت نإو
 عقو دقف سافنلاو ضيحلا يف دمعلا ىلع كلذكو قادصلا يف نامضلا

 وهو نيملسملا راثآ نم كلذ ربدتو مرحيو لحي اميف يخأ رظنأو مارحإلا
 طارصلا يلع نب رماع ملاعلا انخيش باتك ىمسو ميقتسملا طارصلا

 .ميقتسملا

 نيمناقلاو نيمنانلا ىلع الو ناثوألا ةدابع ىلع ملست ال اذه دعبو

 نيدعاقلاو اهيف نيبكترملا يصاعملا باحصأ تدجو نإ كلذكو ةالصلا يف

 .مهيلع ملست الف .ءاسنلاو رشلا لعفل نؤضرعتملا مهو قيرطلا يف

 : نيعلا ىف ةواشغلل ءاود

 ءزجو توت ءزج ذخق كنيع ىلع ةسبال ةءاشحغغ ىرأ اذه دعبو

 قحسا مث نويفع ءزجو ضرح ءزجو نطقلا بل نم ءزجو يبتاق نارفعز
 ةواشفلا نإف حابصلاو ءاسملا تقو يف هب لحتكاو امعان اقحس عيمجلا
 ءيش يف لقت الو دعو دح هل ءيش لك نأل اهدح مامت دعب نيعلا نم بهذت

٤٩١ 



 :رعاشلا لوقل عمتساو نوكي ال عيش يف لقت الو نوكي

 نوكيس نناك وه امو ادبأ ةليحب نوكي الف نوكيال ام

 نوزحم بعتم ةلاهجلا وخأو هتقو يف نناك وه ام نوكيس

 : نيربج نصح
 ةنامو نيثالثو تس ةنس يف برعي لآ ىلع نيربي نصح ذخأ دقو

 وه ةنس فلأو نيتنامو نيسمخو عبس ةنس يف برعي لآ هوذخأو فلأو

 .هنسحب نيربي

 هنامسو هضرأ يف هناحبس هرمأ نمانبر ربدي امم

 هناطعو هلضفب نيرشبتسم مهرارق لحم ىلإ كولملا در

 : هنامز يف تثدح عئاقو

 ملو بطلا يف اليلد كباتك يف ترظن : هل تلق 0 ءاربغلا اذ تلأس مث

 نيبأ :هتبجاف ‘كلذ يف راثآلا نم ائيش انل نيبت كلعلو هلك دسجلل هب يفتكن

 ءافش هيف يذلا مسولابو ماظعلا رسك ربجب اهيفقأو مشاه نبا ةديصق هيف

 نم راثآ ركذلا رخآو ماسجألا يف مع امم تاجالتخالا ريسفتو ماسجألا

 . مالعلا كلملا نم قيفوتلا هللا لأسن { مالحألا ريسفت

 تس ةليل نم ريخذلا ثلثلا يف يمون نم تضهن : ءاربغلا وذ لاق

 نيتنامو نيتسو ىدحإ ةنس روهش نم رخآلا عيبر رهش نم نيرشعو
 ءامسألاو تايآلا نم هللا ءاش ام ارهج تأرقو ةيمالسالا ةرجهلا نم فلأو

 تعفترا ران ةلعش ترظن مث (ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا ىلع ةالصلاو

٤٩٢ 



 . يرصب نع تبهذ ىتح ةلحلا نم ءاوهلا ىلإ

 ولدلا جرب يف رمقلاو خيرملاو لحز انرتقا ةنسلا هذه يف مث

 لوأ يف ةبجو سانلا عمس كلذ دعبو برقعلا جرب يف رمقلا فسخو

 .تبسلا ةليل نم رخآلا فصنلا

 ضرذلا يف نوكي نأ رثألا يف هانرظن ام اللع كلذ يف ليلدلاف

 مث ،ءالتبالاو ءالبلاو ءالغلاو قسفلاو فالتخالاو نتفلاو برحلاو بدجلا

 ةلعو قحسلا ءاسنلا يف رثكو نايغطلاو ملظلاو روجلا نامع يف رهظ
 رافلا ضرقو تافآلاو للعلا مهيلع هللا لزنأو نادلولاو ناملغلا يف ةبنألا

 رصع يف اذهو ،تارمثلاو سفنخلاو لاومألا صقنب هللا مهالبأو ،دارجلاو

 ملاعلا حيصفلاو يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان نمحرلا دبع ينابرلا ملاعلا

 وهو يمشاهلا نارمع نب لشاه ركاشلا رباصلاو يليلخلا نافلخ نب ديعس

 ديسلا نمز يف كلذو ،ىوامو ادروم سانلل هلعجو ىليجلا جلف ىرجأ يذلا

 سانلا نم لخد نم لك ديسلا اذهو ‘يديعسوبلا ناطلس نب ديعس مصتعملا

 يلابي ال هنكلو ‘دحأ نم بعر الو فوخ هيلع سيل هردانبو هكلم يف

 . هباحصأ لتق يف برحلاب

 حالصإ يف دهتجاو دهاج دقف نازع نب دومح ديسلا همع نبا امأو

 ةرامإلا كرتف ءالتبالا هب لزن ىتح مهنع هلامو هسفن لذبو .هتيعر

 اولوأ ماوقأ هعمو نامع ىلع يريطملا قلطم نب ديعس روهظ ببسلاو
 لدب هنكلو نامألا اهلبس ىلع لعجو نامع لئابق هل تناكتساو ديدش سلب
 قلخلا ىلع لعج اذهو ةعاطلاو ةاكزلا ذخأي هدلاو ناك دقف هيبأ ةريس نع

 يلاولا ىلإ هلامع نم دحأ لصو ىتح سانلل الاكن ةجح ريغب ةفلؤم افالآ

٤٩٢



 ذخأو يولهبلا يبرعيلا ناميلس نب دمحم سانلل هقالخأو هقلخ نسح يذلا

 نم اهيف امم ربتعا نمل ةربع انمايأ يف الهب دلبو شرق يفلأ الهب نم
 نب نسحم خيشلا يكذلا يلقعلا مهفلا بحاصب نولصتي اوناكو ءالتبالا

 مهلدف نيمصخلاو نيريمألاو نيفصلا عم رومخلا هل تقفتأ يذلا نارهز

 مهنأل يأرلا كلذ ىلع هودمحي ملف مهدلبو مهسوفن ةمالسل ةيقتلا ىلع

 هاطعأو هللا هزعأ دق يفونتلا يناهبنلا ناميلس نب فيس خيشلا ىلإ اورظن

 كلملا نم هللا هلوخو ماركلا كلاسم كلسو ةعاجشلاو ةوقلا همسج يف

 ةرضخم ضرألا تابنلابف ‘هناطوأ ىلع رطقلا هللا لزنأو ماعنألاو لاومألاو

 دعس لآ نكلو .ةركاش ةيعرلاو ةيناد اهفوطق راجشألاو ةقساب ليخنلاو

 اوهنو فورعملاب اورمأو هب اولمع و ملعلا اوبلط مهنأل ةجردب هنم عفرأ

 مهلاومأ ةاكز اوعلطو مهسفنأ ىلع اماكح اوراصف هنع اوهتناو ركنملا نع

 : ارعش رصان نب يلع خيشلا مهيف لاقو 0 مهنارقفل مهنادبأو

 اوركذ امك سوحنم سحنلا علاطب رمقاهل ام دوعس دعس لآل

 ررش اهمجر نم مهودع يمرت بهش ىقتلاب دعس علاوط مهل
 حيبستلا مهنم اهرامع مهدجاسم اقح مهتويب تحضأ

 اوردغ الو اوناخ امف ةاصعلا ىلع ةمناق هللا يف ةبصع مه مه

 اوربص يذلل ىرشبو ميوقلا نيدلا نم هيلع اوناك يذلاب مهل ىبوط
 اورذع الو اوكفنا امف نيبملا قحلا قرط ىلإ وعدي ةمأ انب اوماق

 رظن اهريغ يف مهلو الهاجت اولهج نمك ايندلا قنور مهبسي مل

 رغص هب نم وأ ربك اذ ناك نم ةبطاق نيدلا ملع ريغ مهمهام

 رصب مهيدهي رثأ مهدوقي اوملع ذإ قحلاب اولمع مهنإو

٤٩٤



 اولدع نم دشر نع اولدعت ال موق اي

 اوعد هيلإ اميف اعبت مهل اونوك

 نم ةلالضلا رمث اونتجت نأ لبق نم
 مهتوعد نيغاطلا عفنت ال نيحف

 مهربصأ رانلا لهأ رانلا ىلع امف
 هتوفص هللا يبن راوج نعو
 ىرت مالسلا راد يفف مالسلا راد

 اهل دعأ ام سفن ملعت سيلو

 نمو ةضف نم تقلخ مهروصق

 نمو ؤلؤل نم تقلخ اهضعبو

 اهنطابف اهيراب ةردقب تمس

 اهب نينكتم رضخ فرافر ىلع

 يف ةماركلا ناجيتب نيجوتم

 مهسابل اهيف رضخأ سدنس نم

 ةدنامو ناسحإو نسح لكو

 اهل ناسحلا راكبأ سنارع مهل

 ترفس اههجو نع ةيروح نأ ول

 ىلعو ةجهب اهاوسك نكت ملو
 لولف نهبيط نسح بناوذ انه

 ةبطاق ضرذلا جيرا لك باظطل

 هري امو ايندلا رمع ؤرما ىنسح

 اهري ةرظن يفاكي ام هلكو

٤٩٥ 

 اورصن دق نيدلاو اولمع ام لك يف

 رمع ايو ديز اي قحلا رهاظو
 رقس مكب يوهت ذإ ةمادنلا فك

 رذع مهيجني الو ءاكب الو

 ربطصم سودرفلا ةنج نع فيكو
 ربتعاف دلخلا رادب مانألا نم

 رصحني لامحألا ةلمج يف سيل ام

 اوركش نم تانج يف نيعلا ةرق نم

 اوركداف يرونلا دجسعلاو زيربإلا

 ررس اهل اضيبلا ةضفلاو ربربالا

 رهز ةفافش هرت رهاظو

 رظنلا اهلهأ ناسح يرقبع نم

 ررغ مهلك زع ةماقإلا راد

 ربخلا مهتصخ قربتسا قوف نم

 ريغ اهب ام ىمعنو عون لك نم

 رظنلا رصقي هيدل عيدبلا نسحلا

 رمقلاو سمشلا اهيدل نرفس امل

 رذن الو ىقبت ةملظ الف ايندلا

 رشتني نهنم ةمسن اندلا ىلإ

 اوردو اتاومأ تيحو ءامسلا ىلإ

 رقتحمل اذه يف بعاتملا نم

رمع ةمسن نم الو تارصاقلاب



 اولصو اولمعاو اذه لثم ىلإ اوموق

 مكبر هاضري يذلا يف اوعراسو

 نكي هورصني امهم هللا ةرصنب

 هترصنب الإ هرصن نكي الو
 مكباتك يف ام يداه مكافك

 اورصنت نمو يداهلا نحتما هب اميف

 مهبرب ناميإ ريغ مهداز ام
 مكلناوأ نع متنأ نيأ انموق اي

 اورفظ يذلا لثم اورفظت نأ تاهيه
 ادبأ صكان دجب متيضر دق مأ

 اولمح يذلاك احفص ركذلا ضرعتف

 ال ةريشعلا دعس نم نيدلا دعسيو

 انل ديمعلا نازع نب دومح اذه

 هتلودب اودس لب رزألا هب اودش
 سمطنم مالسإلا كرتي نأ هاشاح

 ددع ال رمألا كورت يف مكرذع ام

 هترصنو رامع نيد مكنيد له

 مهبغرن اموق مكريغ ىرن امف

 هرهوج سفن نم صخش لك ذإ

 مكب رورسلا قون ىلع مكيلإ تءاج

 مكريغ دجم نم مكل تراعتسا امف

 اهبو اهب انهي مكبو متينه

٤٩٦ 

 رمزلا اهيأ يلايللاب مكمايأ

 اورصتناو باوبألا قلغت نأ لبق نم

 رفظلاو قيفوتلا هبو مكل هرصن
 روسلا هل تءاج ركذلا مكحمب

 ربخلا هب ىفاو ىفطصملا نع امو

 اورجه مهناطوأ ىلإ اورجاهو
 اورفك ي ذلاب اناحتما يبنلابو

 اوركذ مهل عابتاو يبنلا عم
 اوربص يذلا لثم اوربصت نا لبق نم

 اورسخ نمك ايندلاب نيدلا متعبو

 اوربق نم دنع رباقملا ىلإ

 اورصن الو ىنعم مهنود نم ناطحق
 رمتأت مايألا هل دامعلا وهو

 رهزلا هجاربأ تلفأ يذلا رمخلا

 رمذلا روسقلا ماسحلا وهو مالعألا

 رسع الو ىنثي ددع الو مكيف

 اورصن يذلاو ريدح نبا سادرملا

 اوركديف ىبقع مهفوخن الو

 ربخ ةآرم

 ررد اهب وهزت مكحنادم نمو

 ربغ مكدجم نم اهل نكلو ادجم

رفخلاو لدلاو اهنسح مكانسح



 ادب رمأ يف كريشتسا : هل تلق . ةديصقلا هذه مظن نم ىهتنا املف

 يف لوقت ام :هل تلق ؟كتجاح امو :لاق ،يلع هب رشاف حلصأ هارت اممو يل
 كلس دق هرومأ ينامز يف تربتعاو هتخاب ينجوز ديعس نب سماش رومأ

 ىرشو هسفنل اهرجو هتدلاو لاومأ للغ يف زرتحاو ايندلا بالط كلاسم

 يف مث اهل هنم ملظلاب ينربخت هتدلاوو هنامز يف هتخأ سخبو لاومألا اهب
 همع ونبو هتمومع نم لاومألا بهنو ‘ءامدلا كفسو نتفلا ترج همايأ

 مهنم اوذخأو مهناطوأ نم مهوجرخأو موقب مهيلع اوثاغتساف ،مهنارمأل
 . مهتويبو مهلاومأ هنلا مهثرواو صاصقلا

 ىلإ لوصولاو رغلاو لاملا نع ةفعلاو ناسحإلاو نامألا تيقل انأو

 حمس هبلقف ‘نارهز نب نسحم انخيش نم ديعس نب سماش يرهصل دلبلا

 ءاملا هل تيرشو .همهارد يف ترجتو . للغلا هلام نم تضبق مث كلذب يل

 انيش مهل يرشي نأ انريغل الو انل انخيش كلذب حمسي ملو ‘ليحلاب دلبلا نم
 نوكأ نأ ةطساو يندارأو ماعلا اذه يف هتدلاو تفوت مث ،اريمطق الو اليتق

 دلبلا ةابج روضحب ضري مل هدنع تلصو املف ،لاومألا ةمسق يف هتخأل

 .ىزيض ةمسق مسقو زييمت الو هل لقع ال نمم لجر رضحو ؛ريمألاب الو

 .ركمو عدخب دهع ةمسقلا هذه يف اوعنص مهنأ يل رهظ كلذ دعب مث

 سانلا نإ :هل تلقف ةدحاو ةلصخ يف احالص هيف هل نوكي امم هتلأسو

 ةبيط ةملكب كسفن حمست مل تنأو لاومألاو سفنألا يف مهنيسمل نوفعي

 .يباحصأ نم ةرورض يف انأو ،ةفلؤم افالآ ناسحإلا نم كل تلعف دقو

 نوهتشيو يلوق نولبقي مهو مهيف ةنسح لعفأ مل ءارمألاو سانلاو

 : رعاشلا لاق امك تلقف ،يلوق عمتست ملف سيلؤس

٤٩٧



 ادرمت مينللا تمركأ تنأ نإو هتكلم ميركلا تمركأ تنأ اذإ

 كلذب يبغ انأو .ةمسقلا يف انيمأ ينتلعج هتخأ نإ يسفن يف تلقف

 .زييمتو ريبدت هل نمم دحأ الو ‘هب نمتؤي نمم ةمسقلا يف دحأ رضحي ملو
 ۔اهنمت الو اهفرط الو اهدودح فرعن ال انأل ةمسقلا نع انعجر دق هتفرعف

 يف رييغتلاو ليدبتلا نع فوقولا امكنم دارملاو ‘كلذ يف لهجب انيشمو
 دلبلا ةابج رضحمو ءارمألا لوقب ضراف ةمسقلا تدرأ ىتمو ،لاومألا

 ام ىلع هب كصصاقنل انيديأ يف ناك ام عيمجف ءالؤه ىلإ عطتست مل نإو

 .اهقح نم كتخأ هب تملظ امبو اهتايح يف كمال ملظلا نم كنم رهظ

 ىلع انلعجو روسب كيلع انطحاف خزرب يف انيديأ يف ةحضاولا ةجحلاو
 كل ةليح الف ،يردت ال ثيح نم لافقألاب اهانقلغأ مث باوبألا روسلا

 كل حتفيف تنكتسا وأ تعجر اذإ الإ عيفش كعفني الو روسلا نم جورخلل

 . انيلع ام كيلعو انلام كل نكيو باوبألا قلغ

 ريصقتلا هنم حص نيح بكرملا بحاص ةصق اذه نم بجعأو

 لاتحاو هرمخذل لثتماف ناكسلا رهاقل ملعملا لاقف ‘بكرملا ملعمل ةءاسإلاو

 . نينسلاو رهشألاو مايألا ريسم ةداتعملا قيرط نع باغف بكرملا

 اليكو لعجو رهنلا رفح دارأ يذلا لجرلا ةصق ةصقلا هذه ىلعو

 نومدخي نيذلل ليكولا لاقف ،ليكولا ماركإ يف لجرلا رصقف ءارجألا ىلع

 لاومألا تبهذف هلوقل اولثتماف اهكلاسم نم توحنلا اوليحأ :توحنلا يف

 . هيلع ةليزجلا

 موي لك هتلع يف يقبف همركي ملف بيبطلاب ىعدف ليلعلا ةصق كلذكو

٤٩٨



 . هللا هافوت نأ ىلإ ةدايز يف

 قيرطلا نع هجوعأ ليلدلا يف رصق امل شيجلا ريمأ اذه لثم ىلعو
 . كالهلا ىلإ اوهتنا ىتح بعتلاو شطعلاو عوجلا موقلا مهقحلف

 ىلإ راكشبلا دمع هراكشب ىلع لخب امل لينلا غابص ةصق اذه لثمو

 . ةليزج الاومأ غابصلا رسخو لينلا فعضق ةيودألا رييغت

 يل لاق مث سساطرقلا ةلقل اهركذب تأن مل صصقلا نم ريثكو

 دعب امصتخا مث اجوازت نيذلا نيلجرلا يف انخيش مكحب تعمس امأ :يبحاص

 ؟ امهب عنص امو :هل تلقف امهنيب ةنتف عقت نا ادارأو كلذ

 مث اهجوز درت مل يذلا ة أرملا رمطو دحاو ديق يف امهلعج : لاق

 هيلعف ةأرملا ىفل نم لك :لاقف ،انخيش امهرمأ اضوفو ۔امهرمأ نع امدن

 . جوزلا تيب ةأرملا تدصقف .اهجوز تيب لصت نأ ىلإ ءازجلا

 الأ اهماحرأ دحأ اهسحنف لجرب ةميتي تجوز ةصقلا هذه ىلعو

 لجر اهمحرف 4 اهيواي دحأ نع قفر ريمالل رمخلا اذه ناب املف 6هديرت

 اهجوز تيب ىلإ ةميتيل ا تعجر مث .، ٥. ديقف هب ريمذل ١ ملعف .كتيب اهلخدأو

 نأ امأو يمداخب كجوزاس :اهيلو اهل لاقف ‘ترّيغ و تغلب نأ ىلإ تنكسو
 . دالوألاب هل تتأو تنكسو ةأرملا هيلإ تعجرف ‘كمع نبا يلبقتق يعجرت

 ال :لاقف ي رمأ هل يتفأو انخيش عم ينبحصت كلعل يبحاصل تلقف

 هنم كبولطم دجت كنإف كسفن ريغ كلوسر لعجت الو ،یبحاصلا كعفني

 هتدجوف انخيش هيلإ ادصاق تدمعف .ءارآلا نم كبلق ىوهي ام ىلع كيطعيو
 ينم كلو انيع رقو اسفن بط :لاقف 4 مالكلا هيلإ تولتو هسفنب درف اسلاج

 امب هربخأو ناميلس نب فيس خيشلا عم لصوا تنأ نكلو ‘كسفن ىوهت ام

٩٩



 قحأ قحلا نأل كلذل لهأ وهو كلذ هنم وجرملاف كلوقل لثتما نإف ،كبلق يف
 . لالضلا الإ قحلا دعب امو عبتي نأ

 :هل تلقف ،مالكلاب يبحاص عم تعجرو هتعداو همالك نم مت املف

 قيرطلا نأل ؛قيرطلا لبق قيفرلا سمتلا رفسلا تدرأ ىتم :لاق ‘ينصوأ
 لقو ،كءامو كدازو تنأ كلمحتل كقيرطل ةلحار ذخو قيوعتو ثداوح اهيف

 مهل تناك نإ نيكاسملاو ىماتيلاو ءارقفلاو لمارألاو كناوخإو كناريجل

 لضفأ نم سانلا جناوح يف يعاسلاو ،رجذلا كلق مهلوقل ًالثتمم نكف ةجاح

 ةلئسم لكل نكلو .رثأ وهو قح كلوق اذه هل تلقف ،لفاونلا يف تادابعلا

 ينلميف ، فيعض انأو هتبحص نإ قيفرلا امأ ؛ باطخ نامز لكلو ؛باوج

 ناك وأ . ةعس هعم نكي ملو 0 يلبق هجناوح ىضق وه نإو 0 قيرطلا يف

 انأ يضقأ نأ ىلإ يعم هفوقوب ماسي امإ ‘ ررض هيف هيلع و } لغش هعم

 )١( نوتسلاو يناثلا : ناريخألا ناركذلا . ةخسللا هذه يف صقن اضيأو . لصألا يف صقن ٥

 هنلا دمحب مت دقو ؛ نوتسلاو ثلاثلاو .



  

 سرهفلا
 عوضومل ١

 نم هل امو ناسنإلا قلخ ءادتبا يف : نورشعلاو عباسلا ركذلا ة
 تاناويحلا يف تاكربلاو قازرألا ركذ هيفو . ثاريملاو ماكحألا

 تادامجلاو

 ناسنإلا قلخ ءادتبا -

 ىثنأ وأ ركذ هنأ لمحلا ةفرعم ةفص -

 لمحلا تامالع ۔

 لمحلا ماكحأ ۔

 ؟ ايكلف دولوملل بسحت فيك _
 تادامجلاو تاناويحلا يف ةكربلاو قزرلا ىلع ةلثمأ -

 ٨ ضيرملا ةرايزو 0 ةلزلزلا ركذ هيف : نورشعلاو نماثلا ركذلا ٥
 ركذو 0 تاولصلا لوأل تاقوألا ةفرعمو 0 تيملا ىلع ةالصلاو

 مدقلا ةمالعو . اهل لئاضفلا

 - ماع رفص رهش يف عقو لازلزل قيثوت ١٢٥٢ ه

 - ضيرملا ةرايز بادآ نم
 - ةالصلا ماكحأ

 همدق نم صخشلا ةفرعمو ةلالدلا

 ال امو زوجي امو زورحلاو روصبلا يف : نورشعلاو عساتلا ركذلا ه
 نم نيلجر ايؤر نم ناتصق هيفو 0 بتاكلل يغبني اممو زوجي
 نيدلا يف ةماقتسإلا لهأ

 ، ةمذلا مامإل ةرينملا نيهاربلل كلفلا نم ةلدأ هيف : نوثالتلا ركذلا ه

 قزر نم يفو ‘ ةمنألا ةديقعل لئالد هيفو . ةكم دودح يفو
 ةرخآلاو ايندلل ةعمسلا

 هيف . ةسايسلا نسحو رفاسملا يف : نوثالثلاو يداحلا ركذلا ه

   نادلبلاو نطاوملا نم سانلا لاقتنا ةفصو . ماحرألاو راجلا لامتحال
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 عوضوملا

 هيفو . مهل ةءورم ال نيذلا كولملا يف : نوثالثلاو يناثلا ركذلا هل

 رابخأ هرخآو 0 كولملاب ىلتبملا ربخو 0 مهعنابطو ناعجشلا رابخأ
 ناسحلا كولملا نع

 رارشألا ريبدتو ى نظلا نسح هيف : نوثالثلاو ثلاثلا ركذلا ه

 نم هبحاصو كلملا نيب ىرج امو 0 ءازعلا ركذ هيفو 0 رايخألاو

 | رابخألاو لئاسملاو ةبتاكملا
 عرشلاو بدألا نم هيفو ‘ سفنألا ةمالسل هيف : نوثالثلاو عبارلا ركذلا ه

 قيرفت ىلع سنإلا ناطيش ليح نم هيف : نوثالثلاو سماخلا ركذلا ه

 نم هيدي ىلع ىرج اميفو سنإلا حيصن ةصق هيفو 0 نيجوزلا

 نيجوزلا قافتا

 نم اهيف امو 0 ىلهب دلب ركذ يف : نوثالثلاو سداسلا ركذلا ه
 . مهقالخأ ركذو 0 اهرافسلو اهناكسلو . ةدومحملا لاصخلا

 مكحلاو . نيرفاسملا ىلع عقو امبو . لاومألا ىلع مهصرحو

 اهريغو ىلهب نم هل امو اهروس ركذو 0 مهئاسنو مهعم اميف
 اهلها تافصو اهؤاملع و ىلهب -

 ةربع اهيف ةصق _-

 هنانب دنع هليومت ةيفيكو ىلهب روس فصو -
 . ةرخآلا ءانبأو ايندلا ءانبأ تافص هيف : نوثالثلاو عباسلا ركذلا هل

 اهايإ هللا هغلبف ءانسحلا ةأرملا بلط يذلا لجرلا ركذ هيفو
 رسلا نامتكو ءادعألا برح ملع ريبدت يف : نوثالثلاو نماثلا ركذلا ه

 ءالخألاو ءايفصألاو ءادعألا عم ىنملا غولب دصقل ءايحألا نع

 روكذلا ضعب ىلع ىثنألا لئاضف يف : نوثالثلاو عساتلا ركذلا &

   رومخلا ليهست يف تاياكحو تالالدو لناسم هيفو
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 عوضوملا

 ركذلا ىلع ىثنألا لئاضف ۔

 | ريمح كولم ديس تنب جوزت يذلا ريقفلا لجرلا ةصق -
 يف مهنادتباو مهتوادعو مهئانبأو كولملا يف : نوعبرألا ركذلا

 هتاطوأ ريغ يف وأ هنطو يف قفوملاو مهيلع يرجي امو كلملا

 مهتصق يفو ءالكولاو ءانمألا ةفرعم يف : نوعبرألاو يداحلا ركذلا ة

 نيمصخلاو نيلجرلاو نيجوزلا نيب ةقفاوملل باسحلا نم برض يفو

 ءالكولاو ءانمألا ةفص ۔

 يكلفلا باسحلاب نيجوزلا نيب ةقفاوملا -
 ةيودألاو بطلاو عرشلا نم لوصألا يف عماج : نوعبرألاو يناثلا ركذلا

 جرفلاو ةدشلا نم هباصأ امو باشلا ىلع ةدراولا صصقلاو

 لبحلا عنمت وأ ةأرملا لبح ىلع دعاست يتلا ةيودألا -

 يبصلا هملعي نأ بجي ام -

 ةصقلا يف ةحلاصلا ةجوزلا تافص -

 كاسمالل ءاود

 كولملا ةبح ةبرش ركذ -
 يردجلا ضرمل ءاود ةفص -

 يتلا ةليلقلا ةنفلاو لاتقلاو برحلا يف : نوعبرألاو ثلاثلا ركذلا ه

 لوبلا سلسلو تاضايرلا لامعأ لوخد يفو . ةريتكلا ةنفلا بلغت

 نيلجرلا يف ققشتلاو
 ةريثكلا ةنغلا بلغت ةليلقلا ةنفلا ىلع ةلثمأ ۔

 لوبلا سلس ةجلاعم -

 نيلجرلا يف قولفلا ةجلاعم -
 هرابتخاو تاضايرلل ملعتملا ةفص -

     ملعتملا اهب بجتحي يتلا بجحلا ۔
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 عوضوملا

 ركذ هيفو دباعلل يكففلا ةحيصن هيف : نوعبرألاو عبارلا ركذلا ه
 اهيف ةروكذملا لئاسملاو صصقلا نم امهل امو بناصملا

 دباعلل يكلفلا ةحيصن -

 ناتصق هيفو ةراجتلا يف : نوعبرألاو سماخلا ركذلا ه
 ةديس ةميلحو كلملا نبا ةصق يف : نوعبرذلاو سداسلا ركذلا ه

 نيرخأتملا ءاسن

 دلبلا يف ةليعلاب ىلتبملا لجرلا ةصق : نوعبرألاو عباسلا ركذلا ه

 دعب هنع هللا جرفف ةيعدألاب هللا ىلإ عرضتلا يف دمعو ةبيبقلا

 معتلاو رسيلاب ةدشلا
 هرسأ نم ريسألا كفل ءاعد _

 ضيرمللو بلجلل ةيعدأ ۔

 رعشلاو رثألاو نآرقلا ئراقل يغبني امم هيف : نوعبرااو نماثلا ركذلا ه
 اطخلا نع مهحلاصمل لنالد هيفو ميطتلاو بادآلا نم بطخلاو

 نآرقلا ئراقو بيدألاو بيطخلا بادآ _

 رطفلا ديع ةبطخ هذه _-

 ىحضالا ديع ةبطخ هذه -
 ةفرع ةبطخ هذه _

 مكحو ةمنألاو ءامطلا ضعب ركذ هيف : نوعبرألاو عساتلا ركذلا

 رايخلا عيب ميرحتو يناهبنلا ينبو ناطلس نب فيس لاومأ كالهتسا

 نامع ءاملع ضعب نع رابخأ ۔

 نهرلا ماوعلا هيلع قلطيو ةلاقإلا عيب وا رايخلا عيب -
 ةعمجلا ةالص يف فالخلا -

   ناهبن ينب لاومأ يف مكحلا -
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 عوضوملا

 لمرلا يف ةديصق هيفو هؤاودو هلاوزو لقعلا يف : نوسمخلا ركذلا
 هللا ءامسأ رس يف ةديصقو سفنلل ةطاحإو كلفلا يف ةديصقو

 ناهبن يبا نب رصان خيشلا مظن نم وحنلا يف ةديصقو ىنسحلا

 هؤاودو لقعلا باهذ بابسأ ۔
 لمرلا ملع يف ةديصق ۔

 ينيزملا خيشلل كلفلا ملع يف ةديصق -

 ناهبن يبا نب رصان خيشلل وحنلا يف ةديصق ۔

 ضورعلا لوصأو ةزوجرألا ۔
 تامالعف ضيرملل منالع ةفص يف : نوسمخلاو يداحلا ركذلا ةق

 ةفرعم يف كلفلا يف هرخآو ناسنإلا ندب يف اهروهظل رونبلا

 هتومل ببسلا امو فيكو ال مأ تيم هنأ بناغلا

 ضارمألا ضارعأ ۔

 اهب لدتسي ام ىلعو روبلا ةفص -
 تيم مأ وه يحأ بناغلا صخشلا يف كلفلاب باسحلا -

 هباحصال () هللا لوسر ةيصو يف : نوسمخلاو يناثلا ركذلا ه
 (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا ةيصو يفو 0 هتوم دنع
 ملعلا بيغرت يفو . فيس نب ناطلس هتفيلخل
 هتوم دنع هباحصأل () لوسرلا ةيصو -
 دشرم نب رصان مامإلا ةيصو ۔
 (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم يبنلا ةفص -

 باتكلا اذهل اضيرقت ءارعشلا هلاق ام -

 نم سانلل عفانملا نم عيشو صصق هيف : نوسمخلاو ثلاثلا ركذلا
 يف ةديصقو .نيبرقألا ةمسقل ةديصقو . رثنلاو مظنلاب ءاملعلا لوق
 هيفو 0 يوكزذألا يمايرلا ناميلس نب رماع خيشلا لوق نم ثيراوملا

     كلذ يف رطضا اذإ رعاشلل زوجي امو رعشلا روحب

 ةحفصلا
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 ةربع اهيف صصق -

 هحاتفم عاض اذإ لفقلا حتف دنع لاقي ام -

 نيبرقألا ةيصو ةمسق ةيفيك يف ةديصق ۔

 يمايرلا رماع خيشلل ثاريملا يف ةديصق

 رعشلا رحبأ يف ةديصق ۔

 . لاثمأو تاياكح مث } كلفلا يف هلوأ : نوسمخلاو عبارلا ركذلا &

 لمرلا نم هقيفوتو جيوزتلا يفو . هناودو جلافلا يف ةلأسمو
 ةغللا يف هرخآو رفسلا بيغرتو ءاسنلل جحلا يف لئاسمو كلفلاو

 كلفلا ملع يق ۔

 ةربع اهيف صصق -

 جلافلا ءاود

 لمرلا ملع يف -
 نامع نم دهازلا لجرلا ةصق -

 رذنلا مكح -
 تاياكحو صصق -

 ةارملا جح يف ةيعرش ماكحأ ۔

 ةيبرطقلا ةديصقلاو ةغللا يق -

 . جوربلا نم علاطلاو ةعاسلا يف : نوسمخلاو سماخلا ركذلا %

 ةتباثلاو ةدكارلاو ةيراجلاو يرجت يتلا راهنألاو ءاملا يفو

 ةفصو 0 ضرألا يف ءاملا نازيم اهيف ركذي ةصقو 0 ةفيفخلاو
 اهتايح دارأ يذلل اهلامعأ

 ج وربلا نم علاطلاو ةعاسلا يف -

   كلفلاب اهباسحو راهنألاو ءاملا يف -

 هحفصلا
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 عوضوملا |

 . سانلل اهرابدإو ايندلا لابقإ هيف : نوسمخلاو سداسلا ركذلا

 { داهجلل ةينلاو ‘ نيجاعملاو نيميلا ركذو ‘ اهب ترج ةصقو

 ةعماج صصقو . ةكلملاو ةيصولا يفو

 اهرابدإو ايندلا لابقإ يف -
 ةعفانلا نيجاعملا ةفرعم ۔

 داهجلا ةين -

 ( ةكلملا ) جاوزلا دقع ظفل ۔

 ةفداه صصق

 ةسارفو 0 بنذ وب مجنو ةلاسر هيف : نوسمخلاو عباسلا ركذلا

 دعرلاو قربلا يفو 0 رهشلا ةلهأ ةفرعم يفو ‘ رمقلا فوسخ

 يفو 0 ةبجولاو بهشلا موجنو حزق سوقو باحسلاو ليسلاو
 تاوامسلاو فوسكلاو فوسخلاو موجنلاو سمشلاو رمقلا

 فورحلل ةلدأو حايرلاو رانلاو ةنجلا لحم يفو ضرألاو

 ةأرملاو ةبيهذلل ةريوحتو ةروزلا ةميزعو قافوذلاو
 ءاربغلا يذ نم ةلاسر -

 رمقلا فوسخ ةسارف -

 ةبجولاو حزق سوقو قربلاو دعرلاو باحسلا يف -
 بهشلا ضاضقنا -

 ةبجولا ۔
 ردبلا -
 فوسكلاو فوسخلا -
 ضرألاو تاوامسلا -

   رانلاو ةنجلا
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 عوضوملا

 ةديفم ىرخأ صصق ۔

 نجلا كالمأ ماسقأ ۔

 ةرناطلا تاناويحلا -

 ءاملا تاناويح

 ةيضرألا تاناويحلا

 قافوألا ملعو رصان خيشلا -

 مسقلا ةقيرط
 ةريوحت هريغ نعو -

 ةيتهربلا مسق -
 ةروزلا ةميزع

 ركذو هدي يف امب هرارقإو هتيصو هيف : نوسمخلاو عساتلا ركذلا »

 لماكو ميسقتلا عماج " : باتك نم ةديصق هيفو 0 هبسنو هتينك
 "٠ مالعلا كلملاب هنم ذوعن 0 ماذجلا ةلع يف ميهفنتلا

 هتلاسر ۔

 ماذجلا ةلع يف ةديصق -

 . اهيف لامعألا رابتخاو مايألا ركذ هيف : نوتسلاو يداحلا ركذلا ه

 نامضلا مزلي ام لئاسم هيفو ‘ سفنألا مزح ىلع لدي امم هيفو

 . هنانب نسحو نيربي نصح نع هيفو 0 نيعلا يف ةواىشغلل ءاودو

 اهريبجتو ماظعلا رسك مت مشاه نبا ةديصق بطلا يف هيفو

 تاجالتخالا ريسفت مث 0 هرخآ ىلإ هلوأ نم مسولا مث 0 اهؤاودو

 ةقرفتم ظعاومو مايألا لئاضف -

 نيعلا يف ةواىتفلل ءاود -

   نيربج نصح -
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 ٩٢ ٤ هنامز يف تثدح عناقو -

   ١ . ٥ سرهفلا -
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