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 ةرةمتسلياشلنه تربرناايودجاا 7

 لاز ترامناندزو اوماحا اه هادا ممحاضليتاد م هقرودورو

 7 نور لاقتي ملحل بانلكت تادابعو ناامرضاهمج
 رال تاملا ن تامار راغلا تاحول |تاناللسف تتاب ات
 :نالا رار ت راب حال تابايجومتابوتاليا اه_ايتما

 نيلماع اكيم رزا كاماس
 رر ايرربللك ايتمزو 7 الكمرتمو م ملجلمنتلكو ميراي
 انييتالررلك نوتناك انلا 'ىلغواول احلا ايطومبراقل اطتنتال دك !دل : :7

 اظمزإمك فاخا نارح دتناو هناوشاحماو ذخ دو نالئشزؤ د"
 راشارناعزنعلضرش 7.7 .متشا كنود هوزيصتتالو
 ملل كجاصنا نامالامج٢راكاماولصاو ناللا مماست :اسا الر
 موبلال ا د انلا ي لرصالو تكمجرجسلرمللد ناعتملردارن اينار

 نابع» كلاح باللا :ةرم سيلعلرمرليبل اذل ن
 زلالل لل :دوزا ه دن لدا رينامضىخهاداوه هفامرسلر4 :الا

 ايايتساتكزيلابط مسالتلالاتطتسادرتيا ُءاودإ نيدتتريلع مالك ا
 فوتنر يلاد :ملالا مامت هللا مالك تلز ءابلا لوطر

 لووت كاؤكيتممبل اندو امه نالي جنل اييطأم ءات طلوط ماك
 هامر لعزغال ركبو ءابلالاازطل>الاوطغساامليو
 يبن 7 تلمرت زنامي مزاه !و
 تي رمتلا ل الماعززريولا تحتو رباثمقو هملاعو

 تيزئاللامس سامر يات لخنو وك ذل لوز لغ ميمامءالارح يسل ١

 تسصإر ر ! تگسيرقخلال اعلا ١ [تلفارسوم لا !ةدامح

 لتسارإزرقرفايزاوداتاعطايشاتمر اميانذامإوان نابا
 .-. رو ههازرانشلكومأتشال ايتا
 جتوررعس ا لمنلا ںلورص ل رد تاوملانترككع 1كءحضاقزجلرحتتر ت تان رر

 تيدكد اارول ىراع 1 تێزبر حلمو
 )امورو ٥ نرسلرول ١ منص :األمسرعلشلل اق لصاد الكںل !

_بتنكةتناك طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 فعس مإتمي ا ضلاملطاد انها دنلعللخة ملا نلزن نانرلا
 نلعلا ة للارع ةوا كنا اونوحمزع الما جنا انعي حز
 3 ه [لا نيكسواز محاول كلح لجلدامسايترلملانتمتطنا اس :تايا

 ,تطعرراددالم/مداعناصاضلبا ايتراالخترموسرملا ناكتلعءرإدلاناب
 "اقرز ةلمد)د الالح كلمم صنالمحلا ناسلمتمديعس لعفا
 ١يجعراندلتعمؤعموسوماراكاوفالماللمجحالرال دجاو نتماقرائاعم
 ريعلا لمرلا دشاني ةلح جخال ةلخن اكناو رزت |عوسرما
 يلإ عتماجتوا نرلاالرا ري ةملعلملصمعسحناطو كملخدو تلزع

 ةريارغمعالا دنال لوق كلللوتل الغتسم داعا عراف
 رخلارإ تت هكيلونل لباز مبطتحازع مما بلع تاراح ةدا
 :لبالخءاسااعاما لاموشامالايلعمالجكك>ثلعا اًصنمارعابمورلدا
 دشان اتئأيمأمثزرل كم هلولاو مد ہللحرهلا امعاماو :ركد ةل ملاطزع

 ہهلبالحادصإمل االوابترحب ةنازامصمل الام هالمانانفاوارطتا دامس
 لتم اياعاوماالضيعلمانجومتمسااساصإ لزاع ةرب اوري تلطه

 ششراض نبال تتانرابني تناف نام لاح هامتنتيلاةرانااشنت عيضت ياكمكمامعتاملو يلما متو
 .تيلما ءاطخ تيإ . جررلرتلد هلول ہلعيم,اطكذاتاعاءاطخاتمدلباما[دامكمج شر تل لوالاد
 دضبادامإ لزع فارانماماريلامياطخاي:انسريصل |منتكروم ماد يلالا
 صن رمكبرطلجالرءاطضرا طع ناكلج ي مطترا اينام
 لكزعزنداناشرلا همععداتمللتبا» كلم هإعللادمعالزم
 لرزخلدار كدح ض صا هماختكلهالجمايافكا عبرو

 ابانرب قاوهملادهتيكاملاابزتناكرظا همانم
 ماهالزراك)داإارحماقمالما:الصبةالملاركلاهررل تلد هعادو ,طنح

 بات ورامييمانلا ررلمززكلا االلالاسربكارجموماهاو نعللا ق
 تنهار ماتيلينات مافرىجملا2نبانإمجمانة لتلا ورمعم

 ربرمنمكا
طوطخملا نم ةربخألا ةحفصلا ةروص



  





 نبب يوحي ذا ينامعلا ثارتلا ق تالوطملا مهأ نم فلؤملا اذه دعي

 .هقفلاو .ةديقعلا ف ةميق تامولعم .ةحفص فالآ ةثالث تبراق يتلا هتاحفص
 نم ةرتفل ريذنلا هجولا زربت 4 .بطلاو .مكحلاو .لاثمألاو .خيراتلاو بدألاو

 اهتوق جوا يف اميسالو .ةبراعيلا ةمئالا ةرتف يهو الأ سنامع خيرات تارتف
 نم هدعب ءاج نمو ،دشرم نب رصان مامالا اهسسؤم مكح نابا اهراهدزاو
 .نييرجهلا رشع يناثلاو رثع يداحلا نينرقلا : يأ ،ةمئالا

 اليلق فقن نأ كلت هتايوتحمو باتكلا اذه ءازجا ف لوخدلا لبق دونو
 .يوزنلا ينيسارخلا رماع ني دمحم نب هتلاديع هفلؤم دنع

 : باتكلا فلؤم
 ،يوزنلا ينيسارخلا شبنخ نب دمحم نب رماع نب دمحم نب هتلادبع وه

 .ىوزن ةنيدم نم ةلحم يهو .نيسارخ ىلا بسني وهف
 ديعب نم وأ بيرق نم ريشيام ةينامعلا ريسلا وأ مجارتلا بتك يف دجنال

 ضعب كلذ ىلع لدت امك "نيفورعملا ريغ نم ناك هلعلو ستفلؤملا اذه ىلا
 هركذام الا .هل نيفلؤملا لافغا كلذ ىلع لدي امكو .اذه هباتك يف تاراشالا
 ذخأ يذلا «مولعلا هكاوف» هباتكل «نايعالا ةفحت» هباتك يق يملاسلا خيشلا

 فلؤملا ركذل ضرعتي مل هنكلو .ةبراعيلا ةلودب ةقلعتملا تامولعملا ضعب هنع
 .هسم

 ةليصح يه فلؤملا نع انه اهمدقنس يتلا تامولعملا ناف انه نمو
 يف اهاندجو يتلا رابخألا ضعبو ثادحألل قاطنتساو طابنتساو جاتنتسا
 امك باوصلا لمتحت اذا يهف «مويقلا يحلا ةعاط يق مولعلا هكاوف» هباتك

 . بيصن دهتجم لكلو اطخلا لمتحت
 نابا ديدحتلابو .ةبراعيلا ةلود نم لوالا دهعلا يف هنلادبع خيشلا شاع

 يذلا يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامالا ةلودلا هذهل يناتلا مامالا مكح

 ىتح مكحلا ق لظو ه٠٥٠١ ةنس دشرم نب رصان مامالا ةاقو روق ةمامالا ىلوت

 مامالا اذه اهمكح يتلا ةدملاف م «نايعاألا ةفحت» بحاص لوق ىلع ه ١٠٩٠ ةنس

 انك نم مامال ذه مكح شياع ينيسارخلا ةمالعلا نأ دكؤملا نمو ىلا هتيادب نم مامالا ا .ةتس نوعبرا يه

 و ى«مولعلا هكاوف» يف تدرو ةربثك صوصن كلذ ىلع لدت امك .هتياهن

نب ناطلس مامالا كردأ دق نوكيأ 6هدالبم ةنس نع ةددحم تامولعم كلمنال



 هنأ وه هيف كشنال يذلا ،نيثالثلا ف لهك مأ ،نيرشعلا ف باش وهو فيس
 نم لقأ وهو باتك فيلاتب فلكي نأ لقعيال هنال ،كلذ نم لقأ نوكي نأ نكميال
 كلذ ددحت تامولعم ىلإ انراقتفا ريدقتلا اذه ىلع انلمح دقو .نيرشعلا
 .طبضلاب

 ءاملع نيب اقومرم هلعجيام ةرهشلا نم لصي مل فلؤملا نأ ودبيو
 لابقاب رهتشا ناكم يقو ءاملعلا ةرثكب تفرع ةلحرم يف اميسالو هرصع
 .اهرواجامو حنمو ،يكزإ لثم اهيحاوضو ىوزنف ؛ملعلا ىلع هيف سانلا
 .ريظنلا عطقنم ايملع اطاشن ةبراعيلا دهع يف تفرع

 ىرخآ ةيملع اراثآ مايألا فشكت دقف ‘ظفحت لكب يأرلا اذه درون نحنو

 ريسلاو مجارتلا باحصأ ضرعت مدع نكلو ،روهشملا ريغ ملاعلا اذهب فرعت
 ربشيام هباتك يف دروأ املاط فلؤملا نإ مث ،يآرلا اذه ىلإ بهذن انلعج هركذ لا

 ةيعضولا هذه تناك لهف ءةعضاوتم تناك ةيعامتجإلا هتيعضو نأ ىلإ
 هكاوف» اهيف فلآ يتلا ةرتفلا يهو .ةيملعلا هتايح ةيادب ف هل ةبحاصم
 .يردن ال ؟؟دجملاو ةرهشلا . اهدعي فرع نأ ثبلام مت «مولعلا

 : هباتك ىلع لابقالا ىلع هناوخإ اضرحم «مولعلا هكاوف» ةمدقم يف لوقي
 .مكريغص نم هورغصتستتالو !اذه يباتك يف اوبغرا ! يناوخإ هللا هنلا»

 اومماصت الو ،نآنشلا ضارعإ هنع اوضرعتالو .مكريقف نم هورقحتستتالو
 ليلق مكبحاص نأل ،ناحلألا نم هيف ناكام اوحلصأو غنالمثلا مماصت هنع

 . )١( «نايسنلا ريثك ملعلا
 راغصتساو هملع ةلقو ‘هركذ لومخ لامتحا نم كش يق انلعجي اممو

 : يليام دجن ثيح «مولعلا هكاوف» هباتك ف ةريخألا ةملكلا هيلع تلدام .هسفن
 نب رماع نب دمحم نب هللادبع ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا فيلات»

 .«هللا هيضر يوزنلا شبنخ نب دمحم

 : هنايح
 خيشلا ةوعد ةباجإ ،باتكلا اذه هفيلأت يعاود نم ينيسارخلا ركذ

 دعيو (هللا همحر) يوزنلا يلاعسنلا يرمعملا دوعسم ني دمحم ني رماع يلاولا

 هعمجام بلغأ هيف لقنو !هباتك يف اريثك هركذ يذلا يلاولا اذهل ليوط ظيرقت

 )١( ص (طوطخش) . لوألا ءزجلا { مولعلا هكاوف ١٤.
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 امنإ .باتكلا نم ةثالثلا ءازجالل ةيساسالا ةداملا نإ لوقن داكن لب ؤواتف نم
 دمحم نب رماع خيشلا ءاهقفلاو ءاملغلا اهب لسار ةيدقعو .هيهقف ةبوجا يه
 : ببسلا اذه نع لوقيف دوعسم نبا

 ةفأرلاو ةحارلا حار يناقس ىتح .باتكلا اذه فلؤا نأ وه يناعد دقو»
 .«.....بلج و 6ربصلا توهص بكر دق ماما ةلود يق هفيلاتل

 نب فيس نب ناطلس ديؤملا مامالا وه روكذملا مامالا اذه نا» : لوقي مث

 )٢(. «هئادعا ىلع هرصنو . هتنا هزعأ يبرعيلا كلام

 محرتيو اذه هخيش نع ملكتي ناك «مولعلا هكاوف» هيلات نيح وهف
 تءاجا !هللا ةمحر ىلا لقتنا دق ناك باتكلا هفيلات نابا هنأ ىلع لدي امم هيلع

 عيطتسنام انيديا نيب سيل .ةدم دعب ما ةرشابم هتافو دعب بلطل هتباجتسا
 انل ودبي هنأ الا . اذه هباتك فيلات هيف أدب يذلا تقولا ددحت نآ هب

 هنال .هتايح نابا ةيملعلا هتدام عمج لقالا ىلع وآ لمعلا دب هنأ ملعأ هتناو

 نسحم ٬بلقلا عضاخ ؤعبطلا ميرك هنا» : هنع لوقي ثيح ريخلاب هركذي ناك
 . هباتك فيلاتل غرفتيل ةيداملا تاناكمالا هل رفو هناو ،«هناوخال

 روف كلذب فيلكتلا هءاجأ وهو ةيادبلا يف هانحرط يذلا لاؤسلا نكلو
 هنس عم ابسانم نوكي امم همكح يق ةرتف دعب مأ فيس نب ناطلس مامالا يلوت

 ؟ الهك نكي مل نا لقعلا جضان اباش اهدنع ودغي ثيحب هتبرجتو هملعو
 هلوقنو هلوصف نمض دجن ذإ يأرلا اذه دضعيام باتكلا ةدام نم انلو

 اورجاتف» :اهرخآ يف لوقي فيس نب ناطلس مامالل ادييات داهجلا يف هل ةبطخ
 .هددع يضقني الو 'هدمأ عطقنيال احبرو الضف هتنا مكقزري يناوخا هئلا يق

 احابصمو ؛مانألل ةجح هتنا هلعج دق ماما دضع اودشو ‘هددؤس فلخيالو

 كلملا وهو .ةمودعم هنم ريضلا نداعمو ةمولعم هيف ربخلا نيهارب .مالظلل

 . )٢( «كلام نب فيس نب ناطلس نيملسملا ماما ںكلاهملا نم ءيربلا كلاملا
 دعب ةليوط ةدم شاع فلؤملا نأ «مولعلا هكاوف» يف ءاج امم دكؤملا نمو

 .(ه١٩٠١) وأ (ه )١٠٩٠ ةنس يفوتملا ءفيس نب ناطلس مامالا ةافو

 وعديو هيلع محرتي ناطلس .مامالا نع ملكتي امنيح ناك هنأ كلذ ليلد
 نم اوناك ءاملعلا نم ةلمج نع هلقن كلذ ىلع لدي امك .نارفغلاو ةمحرلاب هل
 برعلب دهع يف ينب يذلا نيربج نصح يف اوسرد وأ اوجرخت نيذلا بالطلا

 )٢( ص (طوطخ) . لوألا ءزجلا ، مولعلا هكاوف ٧.
 (٣) ج 6 مولعلا هكاوف ٣ . ص ينيجاويتلا ىنهم /. و رصان حلاص دمح /.د :ت ٧ .
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 . ه ١٠٩١ وأ ه ١٠٩٠ ةنس هيبأ دعب ةمامالا ىلوت يذلا ى فيس نب ناطلس نبا

 . )٤( يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا نيربج نصحب سرد نم زربأ نم ناكو
 امهو .ءاملعلا نم امهريغو ناديبع نب هعمج نب هئتلادبع نب دمحم خيشلاو
 محرتلا ءاعدب امهيمسا ىلع لقعي ناكو ءاذه هباتك يف اريثك امهركذ درو نمم
 نم اذه نا م ؟ فلؤملا لبق هللا ةمحر ىلإ القتنا امهنأ كلذ ينعيأ .امهيلع
 . ليمأ يناثلا يأرلا ىلا نحن ؟ خسانلا تادايز

 دمحم نب هللادبع فلؤملا نأ ىلا ريشت اهلك ةلدألا ناف رمأ نم نكي امهمو
 مامالا دهع كردأ ينيسارخلا نآ ىلع ءانب .اليوط رمع دق ينيسارخلا رماع نبا

 وأ نيرشعلا يف اباش اهنيح نوكي نأ دبالو ه ١٠٥٠ ةنس يفوتملا ،ناطلس
 نأ كلذ ىنعمو ىانركذ نأ قبس امك فيلاتلل هلهؤت يتلا نسلا يهو .نيثالثلا
 وآ (ه )١١٠١ يلاوح تناك هتافوو (ه ٠١؟٠) وأ (ه )١٠٢٠ يلاوح هداليم نوكي

 . ةقيقحلاب ملعأ هتناو ةنس نيعست وأ نينامث يلاوح رمع دق نوكيف ء(ه ١اا٠)
 - . ةيملعلا هتاج

 ةيئزج ليصافت ةفرعم هعم عيطتسنام فلؤملا رابخأ نم انيدل دجويال
 نأ عيطتسن نكلو ءاهروطتو ى اهعونو .اهناكم .ةيملعلا هتاشن نع ةقيقد وأ
 يف ةماعلا ةيملعلا ةايحلا قاطنتسا لالخ نم كلذ نع ماع روصت ىلا لصن
 هدهع رهتشاو .هتلادعو هتوقب رهتشا يذلا .فيس نيب ناطلس مامالا رصع

 راثآلا كلذ ىلع لدت امك .ءاهقفلاو ءاملعلا ةرتكي فرعو ؛هئاخرو هرارقتساب

 غولبو نيبلاطلا جهنم» اهرهشأ نمو .ةلحرملا هذه يف تفلأ يتلا ةيملعلا
 .يقاتسرلا يصقشلا دوعسم نب ديعس نب سيمخ خيشلا ةمالعلل «نييغارلا

 فرتت دق ناك ينيسارخلا نأ ردقنو تفيس نب ناطلس ةماما كردأ يذلا

 كلذ ىلع لدي ه ١٠٦٠ ةنس دعبام ىلا ايح لازيام ناك خيشلا نأل هل ذملتتلاب

 نيح ينيسارخلاف . خيشلا اذهل صاخ ريدقت نم «مولعلا هكاوف» يف ءاجام

 نأ اضيأ دكؤملا نم نكلو )٥(«} نيملسملا يضاق !انتكربو انخيش» :لوقي هركذي
 دروي امدنع هنال ،هباتك ىنيسارخلا فلأ نبح قوت دق نوكي يصقشلا خيشلا
 ه ١٠٦٠١ نيام فلأ باتكلا نأ حجرن انلعجي اذهو ؛هيلع محرزتلاب هبقعي هركذ

 ه ١٠٨٤ و

 )٤( لوقي 0 مولعلا هكاوفل يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلل ظيرقت يف :
 ربخلا هفلؤم & فلأ عم نينامثلا ه٭ه+٭ معبار ماع هريبحت المكم ادغ

 ٣٠١. ص ث ٣ ج . مولعلا هكاوف ، رظني )٥(
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 ةيركفلاو ةينمألاو ةيملعلا ةايحلا «ةمغلا فشك» بحاص فصو دقو

 :هلوقب \ فيس نب ناطلس مامالا مكح ةرتف نابا

 نمل برحلا بصنو .رصقامولا تاذ يف دهاجو رمشو ى لدعلاب ماق»
 .مهيلع ثا هرصن ىتح هسفنب مهيلع راسو ،دكسمب ىراصنلا نم يقب
 نم اريثك حتفتساف ؤرحبو رب يف مهدجيام نيأ مهدهاجي لزي ملو .هل اهحتفو
 ىنب امنا : ليقف ٬مهلاومأ نم اريثك منغو ،مهبكارم نم اريثك برخو .مهنادلب
 دقو (يبرغلا دنهلا لحاس ىلع عقوم) ويدلا ةمينغ نم ىوزنب يتلا ةعققلا
 ،ىوزنو يكزا نيب يذلا ةكربلا جلف ثدحأو ،ةنس ةرشع ىتنثا اهئانب يف ثبل

 .برقأ يكزا ىلا وهو

 هتلود نم نامع ترمتعاو الام عمجو . ءاهقفلا نم ريثك هنمز يف دجوو
 تحلصو راعسالا تصخرو ،تركشو هرصع ف ةيعرلا تحارتساو ترهزو

 ي جرخي ناكو ؛مهنع ابجتحم نكي ملو ؤهتيعرل اعضاوتم ناكو ىرامثالا
 ريغصلاو ريبكلا ىلع ملسيو شمهثدحيو سانلا عم سلجيو .ركسع ريغب قرطلا
 )٦(. «...هل رفغو هتنا همحر !ارمشم امئاق لزي ملو ،دبعلاو رحلاو

 .ةلادعلاو 0 نامالاو ‘ ءاخرلاب زيمتملا ينمألا يراضحلا وجلا اذه

 نآ نم كلذ ىلع لدأ سيلو .ةفرعملاو ملعلا راهدزال يوق كشالو لماع .ةوقلاو

 يف نيبوسنملا ءالجألا ءاملعلا ركذب ظتكي ةثالثلا هئازجاب «مولعلا هكاوف»
 سلج دق ينيسارخلا نأ يف كش نم امو ءاهيحاوضو ىوزن ىلا معألا بلغألا
 يه ةيملعلا ةكرحلا هذه نأ اضيأ كش نم امو .مهفراعم نم دافتساو مهيلا

 لصي مل اهضعبو انيلا لصو اهضعب ةيركفلا راثآلا نم اريثك تجتنأ يتلا
 نم هجرخت يتلا ةيلاعلا ممهلا دجي نأ ىلا تاطوطخملا يط لازيام اهبلغأو
 .قيدانصلاو ةيبقألاو فوفرلا

 ةعونتم ةيوغلو ةيبدأ راثآ ىلع علطاو .ملعت ةيملعلا ةئيبلا هذه يق
 .يبنتملاو "يريرحلا نع اريثك لقني وهف ‘هتفرعم رداصم كلذ ىلع لدت

 .بلاط يبأ نب يلعو .ديبلو ،سيقلا ءيرمأو .ةغبانلاو ثديرد نباو ،يرعملاو
 سبدالاو ةفللا ف خسار علضت ىلع لدت ةيبدالاو ةيوغللا هحورشو

 هل هتحابأ ام راطا يف ارصحنم قبي مل هباتك كلذ ىلع لدي امك ينيسارخلاو
 يضابالا ركفلا نم ةدافتسالا ىلا كلذ ىدعت لب ،نامع يف ةيملعلا ةحاسلا

 امك

 )٦( ةنس ©صوربق ،ايسوقين رشنلل نوملد ،ىلديبع دمحأ :ت 5ةمغلا فشك ١٤٠٥ه_/ ١٩٨٥م،
 ص٣٢٦٦. 1
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 ودبيو ،يلاطيجلا ليعامسا خيشلل «تاريخلا رطانق» نع اريثك لقنف ؤيبرفملا
 هجهنم نع ثدحتلا نيح كلذ حضونس امك .احضاو تاذلاب باتكلا اذهب هرثات

 نييوقلا نيمكاحلا لظ يف رارقتسالا اذهل ةجيتن ىوزن تفرع دقل سباتكلا ف
 راثا ىلع ادمتعم احضاو ايملع اطاشن تفيس نب ناطلسو ‘دشرم نب رصان

 .ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلا نم ةديدج دراوم ىلع احتفتمو .حلاصلا فلسلا

 . ىوقتلاو ،عرولاو ،ملعلاو ،دهزلاب فرع ماما لظ يف كلذ ريغ نوكيل ناكامو
 .دشرم نب رصان مامالا لثم
 : هركف

 ىلع عالطالا عساو اهيقف .هباتك لالخ نم ينيسارخلا ةمالعلا انل رهظي

 يف ددرتيال وهف .هتديقعب اروخف ناك ءاهقفو ةديقع هيف الصاتم بهذملا تافلؤم
 نم صوصنلا ضعبل مهريسفت يف نيفلاخملا تاليوات ىلع درلاو ؤاهب حيرصتلا
 . ةنسلاو نارقلا

 . ريطاسنألاب قيدصت نم ينيسارخلا ركف يف ام ظحالملا نمو
 ةيآ ريسفت قايس يف امأ ،هباتك يق اهنم ليلق ربغ اددع دروأ يتلا تايليئارسالاو
 ةنيفسلا ةياكحو حون انديس ةصقو ٬(٢٧/؟ج) مالسلا هيلع دواد ةصق .ةينآرق
 عم فسوي انديس ةصقو «(٩١٢/؟ج) نآرقلا ف ءاج امب اهيف مزتلي مل يتلا
 قلخ ةصقو ٢٤٠/٢( ج) ةعارزلل نميلا لهأ ةفرعمو .(؟٥٠0/؟ج) نجسلنلا يمالغ

 صصق اهنأ ىلع اهدروي وهف .بثك كلذ ريغو ،(١/٥١ج) ةقيلخلا ةيادبو ٬مدآ

 ةيثارت هنمز يف ةدئاسلا ةيلقعلا ناب يحوي امم سةيعقاو ةيخيرات ثادحاو
 عفترت يتلا ةسادقلا نم ءيشب نيمدقألا تاباتك ىلا رظنت .ةيثارتلا ف هقرغم
 وار درجم فلؤملا وأ بتاكلا لعجي نأ اذه ناش نمو صيحمتلاو دقنلا نع
 نأ كشالو ،ثارتلل موهفملا اذه نم اقالطنا نيمسلاو ثغلا نيب انايحأ زيميال

 هلوح امب رثاتي ؤهتئيبو هنمز نبا وهف ،كلذ نع الوؤسم سيل ينيسارخلا
 ,دقنلا ةرج نوكلمي نيذلا ءاملعلا دومجلا روصع يق لق دقف .اباجياو ابلس
 نآرقلا ءانتتساب اهردصم نكي امهم لقعلا كحم ىلع راكفألا لك ضرعو
 .ةنسلاو

 نيسسؤملا دهع يف اميسالو ؤىلوألا هدوهع يف كلذك يضابالا ركفلا ناكامو
 نم كلذ لعلو .ةروطسالاو ةفارخلا امات اراكنا نوركني اوناك نيذلا لئاوألا
 بارطضا دنع .ةنهابنلا دهع يف يركفلا طاشنلل فقوت نع عقوام ريثات
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 .نامع يف ةيسايسلاو ةيعامتجالا لاوحألا
 يذلا عضاوتملا ملاعلل الاثم هلك هباتك يف ناك ينيسارخلا نا قحلاو

 لا ههمالك نم ذخايال ناب ءيراقلا حصني نأ ددرتيال وهف ىرتغيالو يعديال
 امدنعو ءام يار يف باوصلا ةبسن يف كشي امدنع وهو .قحلل اقفاوم ناكام
 ال نظلا ىلع ينم اذهو» :ةبراوم وأ ددرت نود لوقي .هيف هداهتجا ىلا نئمطيال
 هحلصيو .يع هركني نم اريخ هنلا ىزجف الاو !اقفاوم ناك ناف 0 قيقحتلا ىلع

 .«ةريصبلا فيعض ينال
 ناك وهف !اهب فصتا يتلا ةيملعلا ةنامالا مزالت ةصيصخ عضاوتلا اذه

 باتكلا مسا ركذي .ةيباتك مأ ،تناك ةيوفش هتفرعم رداصم ىلا ةلاحالا مئاد
 هتيور امنا لاق ؤدنس نود اثيدح لقن اذإ و ،ثدحملاو يوارلا ركذي وأ سفلؤملاو
 . كلذ لعف ام اريثكو .ظفللاب ال .ىنعملاب

 هاوتسمو هركفو لجرلا قالخا نع اعابطنا مدقت صئاصخلا هذه نا
 .كشالو اعيفر اناش هيف غلب يذلا يملعلا

 : ةيمئتنلا هراتآ
 اذه ربغ يركفلا ينيسارخلا ةمالعلا ءاطع نع ريثكلا ءيشلا فرعن ال

 ىلا هفلؤم ق تاراشا ةمث نأ ىلا ظحلن اننكلو .انيدبأ نيب يذلا د ذضذخلا فلؤملا

 ءاملع نع باتك فيلات يف هتين نع ثدحت دقف ءىرخأ ةيملع عيراشم هل نأ
 نب ناميلس خيشلا تامارك نع اباتكو ىرارسألا ملع يف اباتكو .نامع
 ربغ اهنكلو (خايشاألا ةروثنم) ناونعب هل ةطوطخم ىلع انرثع امك .(٢)؟دمحم
 . ةمات

 ىنيسارخلا ةمالعلل نأ «نايعألا ةفحت» يف يملاسلا خيشلا ركذ دقو

 دقو .ةيعرشلا مولعلل ةعماجلا ةعوسوملا هذه «فنصملا» هيف رصتخا اباتك
 دحاو يف ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هترشن دقو سيرجهلا سداسلا نرقلا يف ىوزن ءاملع نم ،يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركب وبأ ةمالعلا هفلا
 دقف رصتخملا اذه بصم نع ائيش فرعنال اننا فسؤملا نمو ءادلجم نيعبراو
 ةفرعم يف مهسي نأ نكميو .بناجلا اذه ف ضمغام انل ءيضي نأ ناكمالاب ناك
 هربغ و باتكلا اذه لعلو 6‘هرصعو هركفو ينيسارخلا ملع نع ىرخأ ليصافت
 جئاتنلا نم اريثك ءيطخت وأ بوصتس ۔ تدجو نا - ينيسارخلا تافلؤم نم

 لضافأ نم © هللادبع نب دادم نب دمحم نب ناميلس هلعلو \دمحم نب ناميلسب دصقي نم يردنالو كلذ نع لبقتسملا يف ةباجالاب نيهر ثحبلاو ؟ال مآ لامعألا هذه زجنآآ يردن ال )٧(
 .(مجارتلا قحلم رظنا) . فلؤملا رصع يف ءايلعلا
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 نم هملعو هركف ميقن نأ فيحلا نم ذا ءةساردلا هذه نم اهيلا انلصوت يتلا

 نأ كلذ .قيلعتلاو عمجلا ىوس لمع نم هيف هل نكي مل دحاو باتك لالخ

 ىتح يملعلا هجردت يف لجرلا رياسن نأ انيلع متحت ةيعوضوملا ةساردلا
 .حيحصلا مييقتلاو فاصنالا ىلا برقأ .ةساردلا نوكت

 وأ «فنصملا» صيخلت ىلع مدقي نأ ينيسارخلل ناكام لوقن اننأ ىلع
 راصتخاف ىكلذ ىلع ةردقلا كلمي نكي مل ول نامع ءاملعل خيراتلا ىلا علطتي

 ثادحألاو صاخشألل خيراتلاو ،نيهلا رمألاب سيل تالوطملا اميسالو بتكلا
 .فلؤم لك هكلميال كلذ لك نم ربعلا جارختساو

 ءهللا لوحب ىرخأ جئاتن نع فشكتس ةساردلاو ثحبلا نأ يف كشن الو

 «مولعلا هكاوف» ف ينيسارخلا لمع قمعتي نم نيثحابلا نم يتاي دقف
 . ىرخا ةيفاضا جئاتن ىلا لصوتيو

 باتكلا

 : افيبلاتلا ىعاود
 يذلا ببسلا نأ «مولعلا هكاوف» باتك نم لوألا ءزجلا ةمدقم يف ءاج

 وهو ءادر هل عيطتسيال نم ةوعد مخضلا باتكلا اذه فيلاتل ينيسارخلا ىعد

 يلاولا اذه ناك دقو غىوزنلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا
 ديدحتلابو يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف اوشاع نيذلا نيقومرملا ءاملعلا دحأ
 اذهو ،ةيراعيلا ةلودل يناثلا مامالا ،كلام نب فيس نب ناطلس مامالا دهع ق

 ايهتو اشن اهيفو "بسني اهيلاو ،ىوزن ةنيدمب لاعس ةلحم لهأ نم ملاعلا
 ناكف .ةبراعيلا مكح تحت ةيركفلاو ةيسايسلا ثادحألا تايرجم يف ةكراشملل
 ةيالو ىلوت هلعلو ،رمع نب دشار هلامع نم ركذو ؤيحاونلا ضعب ىلع ايلاو
 .«ناتسبلا هكاوف» يف ءاجام بسح اهلوحامو يويط

 ناكو ‘هلاجر ريهاشمو هرصع ءاملع نم ةلمج رماع خيشلا رصاع دقو
 ءاملع دحأ ،ناديبع نب هعمج نب هتنادبع نب دمحم ةمالعلاب اطابترا رثكأ

 ةقلعتملا اياضقلا لوح نالسارتيو "نارواحتيو .نارظانتي اناك دقف 6ىوزن
 )٨(. هيلا تدنسأ يتلا ةيالولا ةراداو .ءاضقلا لئاسمو .عمتجملا نوؤشب

 ريدقتلا ريثك لب "باجعالا ديدش ابجعم ودبي ينيسارخلا نا عقاولاو
 : لوقي ثيح . باتكلا اذه فيلاتل ببسلا ناك يذلا يلاولا اذهل مارتحالاو

 )٨ ) ص + يناثلا زجلا . مولعل ا هك اوف رظني ٤٤٩.
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 تاباوج نم باتكلا اذه فلؤآ نآ ينرما (هللا همحر) يلاولا نا»

 .« (هللا مهمحر) خايشنألا
 .ةدئافلاو ةرثكلا نم تناك خايشاألا نيب تالسارملا وأ تاباوجلا هذهو

 انه ةقرفتم تناك اهنأ ودبيو ،باتك يف اهعمج ىلع صرحيل يلاولا تعفد نأ
 )٩(. ةمدقملا ف كلذب حرص امك ‘نامع نم ةددعتم يحاون يق ةرثانتم ،كانهو

 ةىداملا تاناكمالا رفو دق يلاولا اذه نأ ةمدقملا لالخ نم اضيأ ودبيو
 اذه يباتك ةءارق يف للا هنلا» : لوقي امك فيلاتلا ىلا غرفتيل هل حمست يتلا
 ركفلا هكاوفل ،ريمضلا رماوض هفينصت ىلع ميسأ تحبصأام هللاو لاط ينال
 سانلا نم ةولخ يف هفيلاتو "باتكلا اذه فينصت يف يسفن تبعتأ ينا ...
 )١٠(. نامزلا اذه لهأ دسح نع ارذحتم

 اهزاح يتلا ةقثلا ىلع هودسح سانلا ضعب نم ليقارع فداص هلعلو

 وعدي ثيح .مخضلا لمعلا اذه فيلات ةمهمب موقيل هيضترا يذلا مامإلا نم
 . مالسالاو مامإلا ةقم ريرهمزي مهلغ نايلغ نكسي نأ هللا

 نم ةنم هيلع لصح يذلا فيرشتلا اذه نأ ةمدقملا ف فلؤملا ررك دقو

 اذه ناكأ يردن الو سفيلاتلاو فينصتلا لهأ نم سيل هنأل هنم لضفو هنلا
 هلمع ىفيلاتلا لمعلا اذه ودغي ذا «قدصو قح كلذ نآ مأ فلؤملا نم اعضاوت
 : لوقي ںناديملا اذه ق ركبلا هتبرجت لقألا ىلع وأ ديحولا

 ةجرد ىلع يندعقأو ٠بهاذملا لضفأ بهذ نم يل بهوام ىلع هنل دمحلا»

 ءايضابا ايبوبحم ابهذم نايدألا فلاخ نم ينقزرو يناطعا يآ ،بتارملا غلبأ
 انأو (هللا همحر) نيملسملا ماما ةمدخ ق يندعقأو ءايفينح ٬ءايدمحم ايبهو

 .(١))فيلاتلاو فينصتلا لهأ نم تسل
 ناف .دمحم نب رماع يلاولا خيشلا ةوعد ةيبلت نم هركذام بناج لا

 يف هتبغر كلذ نم .ةقشملا هذه لك لمحت ءارو فقت كشالو ةيتاذ عفاود كانه

 نم مهتالسارمو ؛مهيواتفو .ءاملعلا ركف نم يملعلا ثارتلا اذه ىلع ةظفاحملا
 تايآ يف نولداجيو ملعلا نوعدي نم ةلداجم ىلا هعلطت اضيا اهنمو .عايضلا
 نولداجي نيذلا لداجأل قحلا لوقأ نأ يل دبال يملع ةلق عمف» ناطلس ريغب هتنا
 .(١!٢)لوقي امك «ناطلس ريغب هنا تايآ يف

 ٩. ص ٤ لوألا ءزجلا ، ةطوطخملا جاري (٩)
 ١٣. ۔ ١٠ ص ث (طوطخم) لوألا ءزجلا ، مولعلا هكاوف )١٠)

 )١١( ص ث (طوطخغ) 0 لوالا ءزجلا آ علا هكارف رظني ١٠١ ۔ ١٣.
 )١٦( لوالا ءزجلا . ملا هكاوف رظني .

 س ١٧٧



 : بتولسةلاو جشخملا

 : هجهنم نع لوألا ءزجلا ةيادب يف فلؤملا لوقي
 نم يهو .ةقرو ةقرو ةقرفتم لئاسلا هذه تدجو نأ املو : دعب امأ»

 نأ افوخ اهعمج ىلا تعرساف .نايدأو ماكحأ اهيف (هلا مهمحر) انخايشا ءالما
 كولسل ةوقو هل احتف نوكيل مالكلا نم ءيشل باب لك تسسأو ،ءابه بهذت
 يراقملاو تاحضوملا ربساقتلاو .تاحضاولا تابآلا نم هيف تيتأو .هئراق

 خايشألا تاباوج ريغ نم تايعرشلا لئاسملاو ،تابجعملا رابخألاو ، تانيبلا

 نآرقلا يراقمو ،بطلا نم ائيشو .ةيبرعلا لاثمالاو وحنلاو فرصلا نم
 هكفتيل .«مويقلا يحلا ةعاط يق مولعلا هكاوف» هتيمس كلذ لجأ نم اهربسفتو

 .معط لك ههكاوف نم قوذيو ،عناي لك نم ىعريو ٬ملعلا نم نف لك نم هؤراق
 نأ ءيراقلا ىلع بجاولاف .هكلاسل ايرطو .هئراقل اطرشنت الا كلذي تدراامو

 ءيش لك نم اوذخ» : ثيدحلا يق هنأل ءيش نود ائيش اأرقيالو !هلك هأرقي

 .«هنسحأ
 ىلا اساسأ مسقم هنآ ظحلن ةثالثلا هئازجاب باتكلا يف رظنلا نيح نحنو

 وأ ةديقعلا باوبأ نم نيعم باب ىلع يوتحت ةروثنم لك ،6تاروثنم» هيمسيام
 .هيشأام وأ هقفلا

 ةروثنم ةرشع ىتنتا ىلع لوألا ءزجاا ىوتحا

 : يلاوتلا ىاع ىهو
 ٢٥. ص ..... مالسلا هيلع مدآ قلخ يف ىلوألا ةروثنملا ه

 ... نآرقلا ريسفتو 0 برعلا مالك نم ءيشو ملعلا بلط يف ةيناثلا ةروثنملا هب

 ٥٧. ص

 ٨٢. ص .... زوجيال امو كلذ نم زوجيامو ديحوتلا يق ةثلاثلا ةروتنملا +

 ١٤٨١. ص .... كلذ ربغو ةءاربلاو ةيالولا ف ةعبارلا ةروثنملا ه

 ججحلاو ،ةيبرعلا رابخألا نم ءيشو دهزلا ف ةسماخلا ةروثنملا ه
 ٢٤٣. ص ..... ةيكذلا

 زوجي امو ءوضولا يفو .ةبانجلا نم لسغلاو ةراهطلا يف ةسداسلا ةروثنملا
 .؟؟٤ ص .... كلذ نم

 مالكلاو .نآرقلا تايآ ريسفتو 0 اهماكحأو ةالصلا يف ةعباسلا ةروثنملا +٭
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 ٢٥١. ص ..... كلذ ريغو .رايخلاو يبرعلا

 .... مهتاراورمو مهنيفكتو ىتوملا ىلع ةالصلا يق ةنماثلا ةروثخملا

 ٤٥٤. ص

 ةينآرقلا ريسافتلاو رابخألا نم هريغو بطخلاو ناذآلا ف ةعساتلا ةروثنملا
 ٤٦٥. ص .....

 ص ..... زوجيالامو كلذ نم زوجيامو اهريغو ةاكزلا يف ةرشاعلا ةروثنملا

 ٥.

 ص ..... زوجيالامو كلذ نم زوجيامو 0 موصلا يف ةرشع ةيداحلا ةروثنملا
 ٥٨٦.

 ص ..... كلذ نم زوجيالامو ‘هريغو جحلا يف ةرشع ةيناثلا ةروثنملا

 ٦٢.

 : ةيلاتلا يهو > سمخ ىاع يناثلا ءزهاا ىوتحاو

 .٠٧؛ص زوجي امم كلذ ريغو ماكحألاو يواعدلا يف ةرشع ةعبارلا ةروثنملا
 كلذ ربغو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ةرشع ةسماخلا ةروثنملا

 .١؟؟ ص ...... يبرعلا مالكلا نم

 لاثمألا نم كلذ ريغو نهرلاو تاعويبلا ف ةرتع ةسداسنلا ةروثنملا

 ١٨٥. ص ..... ةييرعلا

 ,قرطلاو .تارامعلاو .ماتيألاو ؛مومرلا ماكحأ ق ةرشع ةعباسلا ةروثنملا

 ص ..... يبرعلا مالكلا نم كلذ ريغو ؛تاراجالاو .ةرامعلا ق ةكراشملاو

 ٢٧٩.

 يبرعلا مالكلا نم كلذ ريغو ةعرازملاو تاراجالا يف ةرشع ةنماثلا ةروثنملا

 ٢٢٥. ص .....

 : يايام ىلع تلاتلا ءزجاا يوحيو

 جيوزت يفو زوجيالامو هنم زوجيامو حاكنلا يف ةرشع ةعساتلا ةروثنملا
 بئاغلا ماكحأو جاوزألا ةرتاعمو تاقدصلا ءاضقو كيلامملاو رارحألا

 ٧. ص ..... دوقفملاو

 امو كلذ نم زوجيامو ءاليالاو راهظلاو قالطلا ف نورشعلا ةروثنملا +

 ٨١. ص ..... زوجدنال
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 ١٤٩١. ص ..... ثيراوملا ةفص يف نورشعلاو ةيداحلا ةروتنملا

 ٢٦١٥. ص ..... كلذ ريغو اياصولا ف نورشعلاو ةيناثلا ةروثنملا ٭

 ٢٦6١. ص .... هالولاو ةمامالا ماكحأ ق نورشعلاو ةتلاتلا ةروثنملا ٭

 ةنطلسلاو ةديعسلا ةكلمملل ةديدسلا نيناوقلاو هديكألا دودحلا باتك +٭«٭

 ٢٢٣. ص ..... ةعيرشلا صوصن ىلع اهدعاوق ةينيملا ةديشرلا

 مالكلا نم كلذ ربمغو صاصقلاو دودحلا ق نورشعلاو ةعيارلا ةروثنملا +٭

 ٢٥٢. ص ..... يبرعلا

 لمتشت ال ملعن اميف ةديحولا يهو انيديأ نيب يتلا ةخسنلا نأ عقاولاو
 .ناونع نود بابلا عوضومب ةروثنملا آدبتام اريثك ذا ءتاروشنملا نيوانع ىلع
 لعج يذلا هتلدمحلا» : اذكه ةلمسبلا دعب ةرشابم موصلا عوضوم دب دقف

 .«باذعلا نم ةنج موصلا

 : يلاتلاك يهف ةيملعلا هتدام اهب ضرحي ىتلا ةقيرطلا امأ

 .ةيساسألا اهرواحم بلغأ ناونعلا لمشي نأ اظحالم ةروتنملل نونعي

 يبدأ بولسأبو اميلس اصلخت صلختي مث 6هدمحيو هنلاب نيعتسيو لمسبي مث
 ام ةيمهأ نايبو ێهتروتنمل ميدقتلاو هئطوتلا دعب فرصنيو غعوضوملا ىلا
 يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو إميركلا نارقلا نم اقلطنم اهيف عسوتيس
 سيل ءاقتنالا اذه نكلو اهعوضوم عم ىشامتت ىتح اميلس ءاقتنا اهيقتني
 هدشح ظحننام اريثك ذا ةحيحصلا ثيداحألا رايتخا يف قيقدلا يرحتلا هانعم

 وأ هعوضوم ديؤي دقو ىانايحأ تايليئارسالا اهيف عيشت ةفيعض ثيداحأل
 ال يلايخ يروطسأ اهضعبو ايلقع لوبقم اهضعب صصقو رابخاب هحشوي
 ةجاذس نم طاطحنالا روصع يق عاشام اذه سكعي دقو ؛ميلسلا لقعلا اهلبقتي

 .دقن وأ صيحمت نود ةميدقلا بتكلا يف روثاملاب ميلستو ةيركف
 زيمي «لصف» ةملكب دحاولا عوضوملا تايئزج نيب لصفلا ىلا دمعي وهو

 فلتخت ةيئزج وأ ةرقف اهنم ةعومجم لك لثمت يتلا ،ةبراقتملا لئاسلا نيب اهب
 دارطتسالل عوضخلا وه امناو يعوضوم ساسأ ريغ ىلع ارصقو الوط
 كانهو» :لوقلا ىلا ةريثك نايحأ يف رطضي هلعجي امم ؤعيرفتلاو بانطالاو
 تكرت» :لوقي وأ ،«ةلاطالا فوخ اهتكرت ىرخأ تاياور وأ ىرخأ رابخأ
 .«ساطرقلا قيضل ةياورلا ةيقب تكرت» :لوقي وأ ،«باتكلا لوطي الئل هريسفت
 .باتكلا اهب ظتكي يتلا تارابعلا هذه هبشأ امو
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 ةنيعم ةيئزج ءارو قاسني دق فلؤملا نأ ىلع لدت ةقيرطلا هذهو
 رهوج انايحا ايسان .داهشتسالا وا 6لالدتسالا وأ ليصفتلاب وأ ێحرشلاب
 هب حمج دقو نطفتي مث ءاهحرش ددص يف يه يتلا ةيضقلا ساسأ وأ عوضوملا
 ةرابعلا كلت لاثمأ درويف .ليواتلاو ليلدتلا عرفتو ،ركفلا هب صاغ و ٧ ملقلا
 .ةروثنملل يساسالا عوضوملا ىلا عوجرلل اصخلم نوكتل

 اليلد هب دهشتسي رعشلا نم تيب دارياب هحرش يف فلؤملا درطتسي دقو
 قلطني مث ةيوغل ةدرفم اريسفت وأ ،ةيغالب وا ةيفرص وأ ةيوحن ةدعاق ىلع
 ىسني ءيراقلا نا ىتح .عرفتم رخآ حرش ىلا هسفن تيبلا اذه ىلع قيلعتلا نم
 .داهشتسالا قاس هلجأ نم يذلا يلصألا عوضوملا انايحأ

 للملاو ماسلا يفنيل فلؤملا نم ادمعتم نوكي دق بولسألا اذه نأ عقاولاو
 ةداجلا تاعوضوملا هذه عم كلذ نم ءيش هبيصي دق يذلا ءيراقلا سفن نم

 لك نم ىعريو !ملعلا نم نف لك نم هئراق هكفتيل» .ةمراصلا ةعيبطلا تاذ

 ابرط و ،هئراقل اطيشنت الا كلذب تدرأامو معط لك هكاوف نم قوذيو عناي
 )١٢(..« هكلاسنل

 فورعم جهنم وه لب ،فيلاتلا بيلاسأ يف اعدب بولسالا اذه نكي ملو
 .ظحاجلا مهنيب نم هب فرع نم لضفأو .ىمادقلا برعلا نيفلؤملا دنع

 يهو ،باوجو لاؤس راطا يف باتكلل ةيملعلا ةداملا ضرع لصاوي مث
 يف ركذي وهو ،ةمدقملا ف هسفنب كلذ ركذ امك لب !انركذ امك ةيساسألا ةداملا
 اوشاع وأ اهرصع ءاملع نم مهبلغأو ءلوؤسلاو لئاسلا مسا تالاحلا لج
 .نييرجهلا رشع يناثلاو عساتلا نرقلا نيبام

 : يلاتلا وحنلا ىلع باوجلا مث لاؤسلا دروي نأ كلذ يف هتقيرطو
 يلاولا وأ (نالف) خيشلا ىلا (هللا همحر) (نالف) حيشلا باوج نمو

 باوجلا كلذ وأ ةلاسرلا كلت يف روكذم وه امك لاؤسلا صن دروي مث ،(نالف)
 ىلع لدي امم ؛افعضو ةوق فلتخي لئاسرلا بولسأ نأل ،ودبي اميف لخدت نود
 .اهتاملك ليدعت وأ ريوحت يف لخدتيال فلؤملا نآ

 ءامهنيع لوؤسملاو لئاسلا نيب هتاذ عوضوملا ف لئاسرلا ترركت اذاو
 ءىرخآ ةرم امهمسن راركتل ايدافت (هللا امهمحر) هيلا هنمو» : ةرابعب ىفتكا

 .امهيمساب امهركذ لوؤسملاو لئاسلا رياقت اذا نكل

 وأ باوجلا بحاص ركذب يفتكيو !اتاتب لئاسلا ركذيال انايحأ هنا الا
 .(طوطخ) ، ٧ ص . لوالا ءزجلا )١٣(
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 .ىوتفلا

 . بيجملا نع تكسيو ٠ لئاسلا ركذب يفتكي دقو
 ادبيو ءلاؤسلا صن دروي مث : هل تلق : هلوقب انايحأ لصفلا أدبيو

 لئاسرلا كلت يف وحنلا اذه ىلع درو صنلا نأ اذه ينعيأ ،«لاق» ةملكب باوجلا
 نع ةرشابم باوجلا ىقلتف لاؤسلاب ماق يذلا وه فلؤملا نا مأ اهعمج يتلا
 .خياشملاو ءاملعلا نم هيتفتسم نيبو هنيب راوحلاو ةلباقملا قيرط

 لعجي امم ةضماغ انايحأ نوكت دق ةلسارملا قيرط نع ةدراولا ةلثمألاو

 ىلع بيجي مث ثدوصقملا ضرتفي نآ لواحيف .دارملا مهف نع ازجاع لوؤسملا
 .لاؤسلل همهف ساس

 ابلاغ ةيهقفلا لئاسملا ف خياشملا ةبوجأ ىلع اساسأ فيلأتلا دامتعا نا

 دق امك قيسنتلاو لقنلا ىوس باتكلا يف رود نم هل سيل فلؤملا نأ ينعيال
 يف اربتعم ادوهجم لذب دق لاقي قحلاو فلؤملا ناف الك ُهتمدقم كلذب مهوت
 حورشلا كلت لالخ نم ةحضاو تدب ةيملعلا هتيصخشو .حرشلاو ليلحتلا

 ءاجام ءيراقلا نرغيالو ،قومرملا فرعملا هاوتسم ىلع ةعطاق ةلالد لدت يتلا

 ةرثكو ةفرعملا مدعو ملعلا ةلقب راذتعا نم رخآ ىلا نيح نم هباتك فيعاضت يف
 مهعضاوت مهنع فرعي .نيينامعلا ءاملعلا ىدل ةفورعم ةعيبط كلتف ؛نايسننلا

 ةعيبطلا كلت فرعيال نم مهقدصي دقو .قحلا طمغ انايحأ لصي يذلا ديدشلا

 ةروثنم لكل ةنيصرلا هتامدقم ف ةصاخ ةفصب ىلجتي فلؤملا دوهجمو
 هيف ضمغام حضوي اضرع هتايئزج ضرع ةلواحمو ‘ عوضوملا ةيمهأ نايبب
 قيلعتلاو ؤيوغللا حرشلاب رخآ ىلإ نيح نم لخدتي وهو ،يداعلا ءيراقلل
 ةلاسم دنع الوطم فقي دقو ،كلذ ةرورض ىري امدنع بيوصتلاو ةئطختلاب
 امب هيأر ءادبا يف نيعتسيو ةديقعلا وأ ةءارقلا وأ فرصلا وأ وحنلاب قلعتت
 .ةيخيرات ةعقاو وأ ةثداحب هيأر ديؤي دقو س ثيداحأو .ريسافت نم هيلع علطا
 حرشلا عضوم ةلاسملا قلعتت امدنع هيدي نم تلفت ةصرفلا كرتيال وهو

 وأ مهو نم رخآلا يأرلا يفام احضوم اهيف يضابالا بهذملا يآر انيبم ةديقعلاب
 .يعوضوم يملع بولسأو مج بداب ادب هدنع متي كلذ نكلو ؤاطخ

 هلالدتسا قايس ق تايلشئارسالا ءارو انايحأ قاسني دق فلؤملا نآ ربغ

 ماكحألا ةروثنم يف كلذ لعف امك "فيرش يوبن ثيدح حرش وأ ةينآرق ةيآب
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 هيلع دواد انديس ناش يف ميركلا نآرقلا يف ءاجام ركذ ثيح )١٤( ٠ يواعدلاو
 ق هعوقو ةصقب ءاجو ىاثدحتم درطتساف ؛نيعزانتملا نيب هئاضقو مالسلا
 ثادحا نم ناكام درويف ،دونجلا دحال ةجوز تناك لامجلا ةعراب ةارما بح
 . ةيروطسالا مهتيلقعو صاصقلا لايخ اهجسن يتلا ةصقلا

 ءزجلا يف ءاجام لالخ نم اذه هفقوم نيبتي نأ ميركلا ءيراقلا عيطتسيو

 بساور نم يه .ةبيرغ ةبيجع ريطاسا درواف ؛مدآ قلخ نع ثدحت نيح لوالا
 .مهتافارخو صاصقلا رابخاب رهبنملا ںتايليئارسالاب ملسلا ركفلا

 ركفلا لحارم نم ةلحرم روصي وهف اقالطا كلذ ىلع فلؤملا مولن انسلو

 ام لكب ۔ مهسفنأ ةبيطل ۔ نوقدصي اهيف سانلا ناك يمالسالاو يبرعلا
 سيلو .نولقانتيام لكب مهقفأ قيضو ؛مهبراجت ةلقل ۔ نورهبنيو سنوعمسي
 نم لحاطف ءاملع هلبق عقو دقو ،روذحملا اذه ف ينيسارخلا عقي نآ ابيجع

 .... مهريغو سريثألا نباو ،قاحسا نباو ؤماشه نباو ،يربطلا لاثمأ
 رابخالل هصيحمت مدعو 6فلؤملا ةيصخش فعض ينعيال كلذ نأ ىلع

 ضعب لالخ نم اميسالو ،ةيلج ةحضاو فلؤملا ةيصخش ناف ؛كلت تاياورلاو
 نايتالاو بيقعتلاو يأرلا ءادباب اهتاعوضوم هل حمست يتلا تاروذنملا
 ثحي يتلا ةيناتلا ةروثنملا ف هنم هاجتالا اذه حضو دقو .مكحلاو لاثتفألاب

 ناميالاو قدصلاو ةرارحلاب هبولسا جهوتيو هلضفو ملعلا بلط ىلع اهيف
 داهجلا يف هتبطخ كلذ نم نطولا وأ ةديقعلاب اقلعتم عوضوملا نوكي نيح
 دودحلا باتك» اضيأ كلذ نمو "‘فيس نب ناطلس مامالا دييأت ىلا هتوعدو

 )١٥(«. ةديشرلا ةنطلسلاو .ةديعسلا ةكلمملل ةديدسلا نيناوقلاو .ةديكألا

 رخآ ف هبتكام وه ؛هلك باتكلا بحاص فيلات نم لصف لوطأ لعلو
 ةفآو ةديدج ةيعامتجا ةرهاظل ضرعت ثيح )١٦(« ةرشع ةعساتلا ةرونملا

 اهمكح ق اوفلتخا ءاملعلا نأ مولعملا نم ذا نيخدتلا ىهو .ةبطخ ةيكولس
 نمو .ةيضابالا ذخاي يارلا اذهبو 6ةمرحملا ركانملا نم اركنم هربتعا نم نيبام
 ءاهقفلاو ءاملعلا بلغأ نأ ىلع ءاهمكح يف توكسملا تاحايملا نم هربتعا

 باوص ثيدحلا بطلاو ملعلا دكأ نأ دعب ةيضابالا لوق ىلا اوعجر نيرصاعملا

 . مولعلا هكاوف نم يناثلا ءزجلا عجاري )١٤(
 . مولعلا هكاوف نم ثلاثلا ءزجلا رظني )١٥(
 ١٦١٥. ص ٠ يناثلا ءزجلا عجاري : )١٦(
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 تناك اهناو ،نامع ىلع ةدراولا اياضقلا نم اهنأ ىلا فلؤملا راشأ دقو

 اهركذي امك هعاونأ لكب نيخدتلا ىلا ريشي وهو ،سراف دالب ف شاقن عوضوم
 يف ةديدج ةرهاظلا هذه نأ اميو (نويفألا ،جنيبلا ،كابمتلا ى ةيشرلا ! نتتلا)

 .اهيف عرشلا مكح اوفرعيو اهيلع سانلا علطي نا يف بغر هناف عمتجملا
 باتكلا بحاص ناكو ؛مرحمو حيبم نيب اهناش يف ءارآلا تفلتخاو تشقونف
 براحت نأ بجي يتلا ركانملا نم اهناو ؤملسأو ىلوأ ميرحتلا نوري نيذلا نم
 ةحص ىلع للديل .ةيلقنو ةيلقع ةيعرشلا ةلدألاب نايتالل هعسو يفام لذب دقو
 الا انمض وأ ةحارص ميرحتلا ديفي اليلد كرتي ملو ؤنيحيبملا يأر نالطبو هيأر
 لواحي نأ نود ،ةفيعض ثيداحاب نايتالا ف صرحلا اذه هعقو دقو 0 هب ىتأ
 هذه ةمواقم ىلع هصرح نأ يف فلؤملل رذعلا سمتنن انلعلو ٬اهنم ءيش دقن
 .(!؛١) صوصنلا دقن بوجو ىري نأ نود ةسامحلا ىلا هعفد يذلا وه ةفآلا

 نوتفتسلا اهب هجوتي يتلا لئاسرلا ساسألا ف دمتعي باتكلا نأ امبو
 يف لخدتي نأ نود اهيلع رثع امك اهداريا ىلع اصيرح ناك هناف 0خيانملا ىلا
 يف عيشت ،بيكرتلا ةيهاو سبولسألا ةفيعض معالا بلغالا ف تءاجف ى اهتغيص
 ةيبيكرتلا نايحالا نم ريثك ق تزواجتف .ةينامعلا ةيلحملا تادرفملا اهيواطم

 لعفلا ةقباطم مدعو .ريخاتلاو ميدقتلا ثيح نم .ةميلسلا ةيبرعلا ةيوفللا
 . كلذ ريغو .هلعافل

 ىناتيال نمل ودبت دق يتلا ةرهاظلا هذهب مدصيس باتكلا ارق نم لكو
 فلؤملا نأل ثكلذك تسيل ةقيقحلا يف يهو سفلؤملا بولسأ نم اهنأ صحفتيو
 ببسلا اذهلو ،روذعم وهو قدصو ةنامأ لكب لئاسرلا كلت يف ءاجام لقن امنا

 يوغل سوماق ىلا جاتحي ينامع ريغ ناك نا اميسالو ثيدحلا ءيراقلا ناف
 ريثكلا حرشن نأ اندهج انلواح دقو .ةينامعلا تادرفملا كلت هل حرشي ؛ينامع
 .هانعم مهف ىلا لصوتن مل وأ انيلع يفخام الا ،شماوهلا يف اهنم

 ودغي ثيحب . ةيبرعلا ةغللا ف هعلضتو بتاكلا ةردقم يف اقالطا كشنالو

 حضو دقو .ةيوغللا سيماوقلا ىلا عوجرلاب الا داقنيال ارعو انايحأ هبولسأ
 .يريرحلاب ريبكلا هباجعا مكحب فلؤملا لعلو ٠باتكلا ةجابيد يف هدنع كلذ
 ىمري ناك يذلا يريرحلا هب فرع يذلا بولسالا اذهب رثات هنع هلوقن ةرثكو
 .ةيظفللا ةعاربلاو .ةيوغللا ةردقملا راهظا ىلا هتاماقم يف

 نا نكمي فلؤملا ناف فورظلا كلت يف يبرعلا بولسألل روصتلا مكحبو
 .اهدعبامو ١٦٥ ٠6 ص ٠ قباسلا عجرملا )١٧()
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 رهظاو .ةيعيدبلا تانسحملاب اريثك ينعت يتلا ةيعيدبلا ةسردملا نمض جردي
 مازتلالاو .عجسلا ىلع هتامدقم يف هدامتعا ،ينايبلا عانتقالا اذه ىلع لديام
 .هبشأامو ةيروتلاو .قابطلاو "سانجلاب مالكلا ةيشوتو ،يتوصلا فدارتلاب

 روصع ق تعاذو ترشتنا يتلا بيلاسالا هذهي باجعالا هعفد دقو

 ةبطخ رشنف .جذامنلا هذه ضعبب يتاي ناب ‘ يركفلاو يبدألا طاطحنالا
 . )١٨( اهتياهن ىلا اهتيادب نم اهلك ةمجعملا فورحلا نم ةيلاخ

 )١٩(. ةفشلا قوقشب ىلتبا نمل ةيوفشلا فورحلا نم ةيلاخ ةبطخ مدقيو
 )٢٠(. قلحلا فورح نم ةيلاخ .هقلحب ملات نمل ةبطخ مدقي امك
 )٢١(. دملاو فلألا ةعوزنم ىرخأو

 يف قئافلا علضتلا ىلع لدي امناف ءيش ىلع لد نإ ميظعلا دهجلا اذهو

 لدت امك ءاهتاملكو اهظافلأ نم مخض ديصر كالتماو .ةيبرعلا ةغللا قامعأ
 روص نم ةروص كلذ لك ىقبيو ،هل رربم ال فيلكتو بصنو ،تانعأ ىلع اضيأ
 . ةرتفلا كلت يف ةفاقثلاو ركفلا

 : ةيملعلا هرداصم
 ةعونتم «مولعلا هكاوف» فيلات يف ينيسارخلا اهدمتعا يتلا رداصملا

 ,لئاسرلا لثم ةيباتكلاو .ةيوفش ىرخأو .ةيباتك رداصم ىهف ةددعتم

 ةرصاعملاو ةميدقلا تافلؤملا اهنمو ءاياصولاو .بطخلاو .قئاثولاو ٍبتكلاو
 .هل

 نع الوقنو تاياور اقباس كلذ انركذ امك هرداصم نيب نمركذ دقف
 .ماكحاو يواتف اهبلغأو مهرصاع نم رصاع وأ مهرثكأ رصاع خياشم

 نم ىوتفلا مهنم بلطي نمو خياشملا نيب وأ مهسفنأ خياشملا نيب تالسارمو
 . سانلا ةماع

 مهناوخاو ةقراشملا ةيضابالا نيب ةميق تالسارم هرداصم مهأ نمو
 ىلع ادر ةبراغملا ةيضابالا ىلا دشرم نب رصان مامالا لئاسر اهمهأو .ةبراغملا
 . )٢٢( مهنم تدرو يتلا مهلئاسر

 . ١١١ ص ؤس م ١٦١٨. )١٩( ص 35 طوطخملا ، لوألا ءزجلا )١٨(
 . ٣٦٥ ص ،} س م ٢٦٣ : )٢١( ص ؤ س م )٢٠(
 خيشلا اهبتك ىرخأو دشرم نب رصان مامالا نذاب يصقشلا سيمخ خيشلا اهبتك ةلاسر اهنم )٢٢(

 لوالا ءزجلا رظني . دشرم نب رصان مامالا نم رمأب يوزنلا ىنيسارخلا دمحأ نب دمحم هيقفلا
 ةبراغملا نيب ةنيتملا ةقالعلا حضوت ةماه ئرخأ لئاسر ءزجلا اذه يفو ١٦٤ ص (طرطخ)

 .ةماع ةفصب ةيراضحلاو ةيدقعلاو ةيركفلا مهلغاشمو مهتامامتها حضوت ايك .ةقراشملاو
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 خياشم يواتفو دشرم نب رصان مامالا يواتف هقئاثو نمض نم دجوتو
 يف يهو ثفيس نب ناطلس هدلو ىلا دشرم نب رصان مامالا ةلاسرو اهرصع
 هرداصم سأر ىلع يتايو . (٢؟٣) هتالو ىلا مامالا ةلاسرو .ةيمهألا ةياغ

 .هل ديجلا هظفح .؛هي هداهشتسا ةرثك نم وديب يذلا زيزعلا هتنا باتك ةيملعلا

 .هربسفت ىلع هعالطاو

 «ةكرب نبا عماج» اهنيب نم ركذن ةريثك يهف اهدمتعا يتلا بتكلا امأ

 ,عرشلا نايب»و .(٢ق) "رفعج نبا عماج»و !اريثك هنع لقني يذلا (٤ق)
 «نييلاطلا جهنم»و . ء«رابخألا ةنازخ»و . «فنصملا»و . «ءادضلا» باتكو

 ةبراغملا ةيضابالا بتك نمو ‘هخياشم نم ناك هنأ ودبيو «يصقشلا خيشلل
 نب ورمعل «ديحوتلا ةديقع»و .يلاطيجلا ليعامسا خيشلل «تاريخلا رطانق»
 .عيمج

 رطاتق» ب رتأتلا دودح دعبأ ىلا رتأت دق ينيسارخلا نأ يل ودبيو

 لعف امك .هلماك الوصف لقنلا نوكي انايحأو .اريثك هنع لقني هارنف ؤ«تاريخلا
 . لوألا ءزجلاب ملعلا ةروثنم يف كلذ

 نوخام جهنم «تاروثنم» ىلا مسقملا باتكلا جهنم نوكي نأ دعبتسنالو
 ةرطنق .رطانق ىلا هباتك مسق ثيح «تاريخلا رطانق» هباتك يف يلاطيجلا نع
 نبح وهو كلذ ريغو ٬جحلا ةرطنق غموصلا ةرطنق .ةالصلا ةرطنق ءملعلا

 .ريبك باجعاب هنع ثدحتي ٠ يلاطيجلا نع ثدحتي
 .اهدحو ثيدحلاو ريسفتلاو ةديقعلاو هقفلا رداصمب فلؤملا فتكي ملو

 ليلخلا هرداصم نم ركذ دقف "بدألاو ةغللا رداصم نع لقنلا ريثك هدجن لب
 دهشتسا املاط يتلا هتروصقم يق اميس الو ،ديرد نباو يديهارفلا دمحأ نبا
 .يرعملاو 0يبنتملا نع لقن امك ىريتكلا ءينلا يريرحلا رعش نم دروأو ءاهب

 .نيقومرملا ءارعشلا نم امهريغو
 ني مناغ نب ددعس : لتم هل نيرصاعملا رعشي دهشتس ناك امك

 .امهرعشي اريتك دهشتسي نيذلل ا رضنلا ني دمحأو ءناحرس

 بهذملا ريغ نم قئاقرلاو فوصتلا بتك نم ةفرعملا ذخاي نأ فكنتسيالو
 .ةنسلا بتك نم ركذو .يلازغلا مالسالا ةجحب داهشتسالا ريثك ناكف "يضاباألا
 لدي امم .يمتيهلل دئاوزلا عمجم و سيراخبلاو ،يئاسنلاو 6يذمرتلاو ؤاطوملا
 ولو ،هريغ ركف ىلع هركف حتفتو .يرعملا هقفأ ةعسو 6فلؤملا ةفاقث عونت ىلع

 ١٦١٧. ص ى قباسلا ردصملا )٢٣(
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 .فالخلا مهيف ضرتفي نمم

 ءاملع نم مهبلغأو ةيوفش رداصم دجن ةيباتكلا رداصملا بناج ىلاو

 .هقفلا ف خياشم ءالؤه نم ؛مهيتفتسيو مهيلا سلجي ثيح ‘هرصع ءاهقفو
 نع ةيبطلا تامولعملا نم اريثك لقني ناك امك .كلذ ريغو .خيراتلاو .ةغللاو
 باتكلا ربتعي اذلو ،يرقعلا رماع نب يلع بيبطلا يضرلا خيشلا هيمسي نم
 هءارق ثدحيل صرفلا ليتهي فلؤملا ىرنو .باشعالاب يوادتلا ق اماه اردصم

 . ناديملا اذه يف ةبرجتلاو ملعلا باحصأ نم هدافتسا امع
 .هياتك ةدام يق مهدمتعا نيذلا ءاملعلا مهأ ركذن نأ انه ديقملا نم لعلو

 : باتكلا ينب هلجأ نم يذلا ساسالا وه يذلا يهقفلا بناجلا يف اميسالو
 ١( يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع .

 . يوزنلا يدمسلا ناديبع نب هعمج نب هتنادبع نب دمحم (؟

 ٢( يوزنلا يلوعملا ينيسارخلا يمازلا ديعس نب حلاص .

 .(ةبراعيلا ةلود سسؤم) دشرم نب رصان مامالا ٤(
 .يقاتسرلا يصقشلا ديعس نب سيمخ ٥(

 .يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس ٦(
 مهيواتفو مهملع نم دافتسا يذلا فلؤملل نورصاعملا ءاملعلا مه ءالؤه

 .باتكلا ةدام ق

 : ةلطولتفملا فسو

 ةصاخلاو ةماعلا تابتكملاب يرحتلا يف ءاصقتسالاو ى ليوطلا ثحبلا دعب
 يهو .تادلجم ةثالث يف عقت ةديحو ةخسن ىلع الا فلؤملا اذه نم رثعن مل
 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم اهكلمي يتلا ةديحولا ةخسنلا

 طبضلاو ةنراقملل ىرخأ خسن ىلع روتعلا ىلع اصيرح ناك دقو ،يديعسوبلا
 ةخسنلا هذه دامتعا ىلا هعم رطضأ امم ىودج نود نكلو صخلا دقنو

 .لوعملا اهيلع و قيقحتلل اساسأ ةديرفلا
 ةحفص لك يوتحت .ربكلا عطقلا نم ةحفص )٥٣٦( ق لوألا دلجملا عقي

 ينامعلا خسنلا طخب تخسن !معألا بلغالا ف ارطس نيرشعو ةسمخ ىلع
 امم انايحأ همهف بعصي لخادتم هنأ الا طخلا لامج نم مغرلا ىلعو .ليمجلا
 تاملكلا ضعبو !هتامهبمو هضماوغ ضعب كف يف داهتجالا ىلا هعم انررطضأ

 حتفف .ةريثك تالاح يف ابعص صنلا مهف لعجام وهو مامت ماجعالا نم ولخت
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 ديعن نأ عضولا اذهب ةطوطخملا ةلاحو انررطضا دقو ى داهتجالل اعساو اباب

 تذخا دقو ‘مهلمع نيعباطلاو نيققحملا ىلع لهسي ءورقم طخب اهلك اهخسن
 .ةميلس ةءارق صنلا ةءارق ةبوعصل اليوط اتقو هذه خسنلا ةيلمع

 انيديأ نيب يتلا ةديحولا ةخسننلاف اطوطخملا ةيادب ىلع رثعن ملو

 نكلو .ةمورخملا تاقرولا ددع ددحن نأ عيطتسن ملو ى اهلوا نم ةمورخم
 ءتاقرو سمخ وأ ثالث ىدعتيال دق ليلق ءيش مورخملا نآ وه هنم نقيتن يذلا

 يعاودلا فلؤملا ركذ ثيح كلذو ٬ةدوجوم طوطخملل ةيقيقحلا ةياديلا نال

 امأ ةملكو ةلمسبلا نا مث «مولعلا هكاوف» فيلات ىلا هب تعفد يتلا بابسألاو
 نم ىضمام نأ ىلع اعطق لدت طوطخملا نم )١٢( ةقرو رخآ يف ةدراولا :دعب
 مل هنا نينئمطم لوقن انه نمو ،باتكلا ىلا لخدمو ةجابيد وه امنا مالكلا

 .ادج ةليلق قاروأ ىوس طوطخملا نم عضي
 .ةرشابم «دعب امآ» ةملك نم رشنلاو قيقحتلا أدبن نأ انيار ببسلا اذهلو

 . باتكلا تاعوضومل ةيقيقحلا ةيادبلا يه اهنأ ىلع
 لوألا ءزجلا رخا نم تعاض دق نوكت ىرخآ اقاروأ نأ ىلا انه ريشنو

 لوألا ءزجلا رخآ ن ميركلا ءيراقلا ظحليسو ،جحلا عوضوم يف وه يذلا
 اهنكلو باتكلا رخآ نم ةعئاضلا تاقرولا ددحن نأ عيطتسنالو ءاعوطقم ءاج

 لك نم اجلاعم نوكي داكي جحلا عوضوم نأل ةليلق تاقرو ىدعتتال دق
 ةياهن وه نوكي جحلا ناف فلؤملا هراتخا يذلا ميسقتلا انيعار اذاو هبناوج
 اذه فلؤملا هل صصخ يذلا تادابعلا هقفل ةيعيبط ةياهن يهو ٬لوألا ءزجلا
 .ءزجلا

 دلجملا عقيو سريبكلا عطقلا نم ةحفص )٦٥٤( يف عقيف يناثلا دلجملا امأ
 . تاحفص )١٠٠٩( يف ثلاثلا

 ناف ىلوألا دلجملا خسان ريغ وه ثلاثلاو يناثلا دلجملا خسان نآ ودبيو

 نيدلجملا طخ امنيب !هتارقف ميظنتو ؛هماجعا ةقيرط يف مدقآ لوألا دلجملا طخ
 .ءاطخأ رتكأ هنكلو ءاميظنت دشأو ءاحوضو رثكأ نيريخألا

 خيراتو خسانلا مسا ىلع لديام يناثلاو ؤلوألا ءزجلا رخآ ف دجن ملو
 : ىتآلاك هترابع تءاج يذلا ثلاثلا ءزجلا رخآ يف ءاجام الا مهللا خسنلا

 الو لوح الو ؛مويقلا يحلا ةعاط يف مولعلا هكاوف ىمسملا باتكلا مت»
 نب دمحم نب ادبع ةمالعلا ملاعلا هيقفلا فيلات إميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق
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 .«هللا هلضر يوزنلا شينخ نب دمحم نب رماع

 : ةيلاتلا ةرابعلا مث

 نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقاولا ملعيل .ميحرلا نمحرلا هتنا مسي»

 ليلق هفلؤم نأل اهدسيو هحلصيلف اللخ وأ ءابيع هب دجو نم نأ تاملسملاو

 هلل دمحلاو ؛هبير لازأو 6هبيع حلصأ نم اريخ هتنا ىزجف .نايسنلا ريثك ؛ملعلا

 انديس ىلع هتلا ىلصو 4 ميظعلا يلعلا هتناب الإ ةوق الو لوح الو اهدمح قح

 مت .نيمآ مهللا .نيمآ نيعمجأ مهيلعو هيلع ملسو هبحصو هلاو يبنلا دمحم
 ةنس نيتسو نينس ثالث ةنس روهش نم نابعش يناث ءاثالثلا ىحض باتكلا

 مداخلا دي ىلع كلذو (ه )١٦٣ ١ ةيمالسالا ةرجهلا نم ةنس فلاو ةنس ةئامو

 نب دمحأ نب ملاس نب سيمخ ؛ريصقتلاو هبنذب رقملا ريقفلا لجو زع هلل لقألا
 ني هتنادبع يفولا يلاولا لدعلا ةقتلا خيشلل هخسنو يروصنملا سراف نب دواد

 ربخلا نم هيف امي لمعلاو هظفح هي هللا هقزر .يقيزرلا هقتلاديع ني دوعسم

 .«ملسو هلآو ييبنل ا دمحم انديس ىلع هثلا ىلصو ،باوصلاو

 : ةيلاتلا ةرابعلا بتك : نيميلا نمةقرولا بناج و
 .ناكمالاو ةقاطلا بسح ىلع اهنم خسن يتل ا هتخسن ىلع اضورعم مت»

 .«ه٦١١؟ ةنس نابعش نم ناكو ‘تيسلا راهن

 .فلؤملا رصع نع دهعلا ديعبب سيل ةطوطخملا هذه خيرات ناف اذه ىلعو

 هكاوف» فلؤم ينيسارخلا ةافو نأ ردقن ذا .اليلق الا نرق فصن زواجتيال دقف

 ناطلس مامالا ةافو دعي باتكلا فلأ دقف .(ه ٠٠ ( يلاوح نوكي دق «مولعلا

 (ه٠٩٠١) ةنس تناك ناطلس مامالا ةافوو ،ةمدقملا كلذ ىلع لدت امك تفيس نبا

 .(ه١ ( ةنس وآ

 : نيبقحتلا ىف انجشنم
 ةداعا لوألا دلجملا خسنن ةداعا وه هب انمق لمع لوأ نأ ىلا اقباس انرشأ

 صنلا ميقرتل ةصرف اذه ناكو .ةءارقلا ىلع هتبوعصو طخلا لخادتل ةلماك

 .لصاوفلاو ٬طقنلا عضوب يرصعلا جارخالاو ىشامتي امب هميظنتو هبيترتو
 وه امم كلذ ربغو صيصنتلا تامالعو ‘بجعتلاو ماهفتسال ا تامالعو

 .ميقرتلا ف فورعم

 نم ذا ؛هثحابمو هتايئزج عم ىشامتي امب صنلا تارقف ميظنت اندعأ امك

 ناونع الا ةمث سيلف ،بناجلا اذهب اقالطا متهتال ةميدقلا تاباتكلا نأ فورعملا
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 لب تارقف ىلا ميسقت نود هتياهن ىلا هتيادب نم صنلا ىلاوتي مث «ةروثنملا»
 يف وأ رطسلا ةيادب يف ةلمجلا لخاد يتات دق لصف ةملكف لوصف ىلا ىتح
 : يليام ىلع صنلا قيقحت يف انلمع بصنا مث ،هرخآ يف وأ هطسو

 ىلع لدي امم ءادج ةريثك يهو ؛ةيئالما ءاطخأ نم صنلا فام حيحصت ((ا١

 . ةطوطخملل خسانلا دنع بناجلا اذهب مامتهالا فعض
 بولسأ اهنم ملس يتلا ةيوغللا وأ ةيفرصلا وأ ةيوحنلا ءاطخألا امأ

 نود ودبي اميف اهلقني ناك يتلا لئاسرلاب اهرثكأ قلعتتو 0فلؤملا
 .يه امك صنلا ق اهكرتن انك ءاطخألا هذه ‘هقح نم اذهو .حيحصت

 .شماهلا يف اهبوصنو
 نأ نم مغرلا ىلعف .ةيآلا مقرو س ةروسلا مساركذب ةينآرقلا تايآلا جيرخت ("

 إلا .ريسفتلاب املاعو ،تاءارقلا ىلع اعلطم .هنا باتكل اظفاح ودبي فلؤملا
 ةيثارتلا بتكلا ف فورعملا وحنلا ىلع ةيآلا ركذب يفتكي ناك هنأ

 ادهجو اليوط اتقو انم كلذ بلطت دقو .ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا جيرخت ٢(

 داكيو .هانعمب نايحألا بلغآ ف ثيدحلاب يتاي ناك فلؤملا نال ءاريبك
 شماهلا ف ثيدحلا جرخن انكف .دنسلا ركذ نم امات اولخ باتكلا اولخي
 ةفيعضلا ثيداحألا امأ ح حاحصلا يق ةدراولا ثيداحألا نم ناك اذا

 ودبي يتلا ثيداحألا ىلا انايحأ ريشن انكو ؛اهنع تكسن انكف ةعوضوملاو

 دكاتلا نبح الا كلسملا اذه كلسنال انكو .تايليئارسالا نم ةحسم اهيلع
 .ةنسلا يق ةدمتعملا حاحصلا ف ثيدحلا دورو مدع نم

 : لوقيام اريثك فلؤملا ناف ،اهلئاق لهجي يتلا ةيرعشلا تايبألا جيرخت (

 ركذ نود غيوغل يآر ىلع ليلدتلا نمض تيبلا دروي وأ «رعاشلا لاق»
 .رداصملا يق ثحبلا ف دهتجن هذه ةلاحلاو انكف .ردصملا وأ رعاشلا

 لئاقلا نأ شماهلا يف انركذ ،هكاردا نع انزجع ناف ؛تيبلا لئاقب فرعنف

 .لوهجم وأ "فورعم ريغ
 ق اميسالو 0 . فلؤملا دنع اهدورو رتك دقو . ةبعصلا تاملكلاب فيرعتلا (ه٥

 انكف ،بيرغلا عبتتب امرغم ناك فلؤملا نأ ودبيو ؤهتاروثنم تامدقم
 يف ازجوم اهحرش درونو سيماوقلاو مجاعملا يف ةملكلا لصآ نع ثحبن
 .شماهلا

ةىلحملا ةجهللاب ةمدختسملا تاملكلاب اذكو .ةيهقفلا تاحلطصملاب فيرعتلا ٦(



 خياشملا نيب ةلدابتملا ةبوجالاو لئاسرلا يف دورولا ةريثك يهو .ةينامعلا
 ددصلا اذه يف انعتسا دقو .ءاوسلا ىلع ةماعلاو ءاملعلا نم مهيتفتسمو

 ةمئاق درونس انلعلو .نيينامعلا نم صاصتخالا باحصأ ملعو ةربخب
 . باتكلا رخا ق اهل

 صاخ قحلم يف كلذ نوكي نأ انلضف امناو ،شماهلا يف مالعالاب فرعن مل ٧(
 ىلا انررطضا تارملا تارشع باتكلا يف مالعألا ركذ راركت ماماف ،باتكلاب
 ىلا انررطضا اننكلو ‘ةيجهنم تسيل اهنأ فرتعن يتلا ةقيرطلا هذه

 ىلا ةلاحالا وأ .همسأ درو املك ملعلاب فيرعتلا راركتل ايدافت اهعابتا
 نم اذهو ۔ انه ريشن نأ يغبني هنا ىلع .ةرم لك اهب فرع يتلا ةحفصلا

 يف مهؤامسا ةدراولا مالعالا لكب فرعن مل اننأ ىلا انيلع ءيراقلا قح
 مل انناب فرتعن امك .ةهج نم كلذ ىلا ةجاح يف سيل روهشملا ذا .باتكلا
 .ليوطلا ثحبلا مغر .ءامسألا هذه نم ريثكلا ةفرعم ىلا دتهن

 فداصت ءاداك ةبقع هذهو ؛مجارتلاو ةينامعلا ريسلا بتك ف ءاصقتسالاو

 نيفلؤملا نأ ظحالملا ذا .ينامعلا خيراتلا ف ةباتكلل نيدصتملا لك
 لعلو !امات نوكي داكي الامها بناجلا اذه نولمهي وناك ىمادقلا نيينامعلا

 يف غارفلا اذه نوكردتسيس نييعماجلا بابشلا نم نيرصاعملا نيتحابلا
 .ينامعلا ثارتلا

 الا هنم ةلماكلا ةدافتسالا متتال مخضلا باتكلا اذه نأ انه فرتعن ٨(
 ةيملعلا هتدام ىلا لوصولا ءيراقلل لهست ؛هرخآ ف ةلصفم سراهفب
 .لمعلا هب أدب يذلا ثلاتلا ءزجلا تسرهفب العف انمق دقلو غقيرط رسياب
 عم باتكلا ءازجأ لك ةسرهف اناجراف ةينقت لكاشم انتفداص نكلو

 . لقتسم قحلم يف مجارتلا
 دم نم لكل ليزجلا انركش مدقن نأ الا ةمدقملا هذه ةياهن ق انعسيالو اذه

 ركذلاب صخنو ؛هجو نسحأ ىلع عضاوتملا لمعلا اذه زاجنال ةدعاسملا دي انيلا
 ةيعمج ييحت امك ءيورب داشرالاو ظعولاو يعرشلا ءاضقلا دهعم ةبلط

 نم ريبك مسق زاجنا يف ةلاعفلا اهتكراشم ىلع رئازجلا بونجب ةيبازيملا ثارتلا
 .احيحصتو ةسرهف لمعلا اذه

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةمه ييحن نأ ريخألا ف ىسنن الو

 هنم ةمدخ هجو نسحأ ىلع لمعلا اذه زاجنا ىلع فرشأ يذلا ءيديعسوبلا
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 ةرماعلا هتبتكم لازتام ذا .ةصاخي هنم ينامعلاو .ةماعي يمالسإلا ثارتلل

 ملعل ا زونك نم هيلع توتحا امل نيسرادلل اذالمو نثح ايلل ىقتلم بيسل اي

 .ةفرعمل او

 بلاط لك هب عفني نأو ،ميركلا ههجول اصلاخ انلمع لعجي نأ هللا لاست

 .ةياهنلاو ةيادبلا ف قيفوتلا يلو هنا ءانروصقو انريصقت انل رفغي نأو ،ملع

 ينيجاويتلا رمع ني ىنهم / .أ رصان حلاص ني دمحم / .ل

 ه ١٤١٥ ىلوألا ىدامج ٢٩ : يف طقسم

 هلله

_ ٢٣٢



 ظ رسقست»

 ظيرقت ۔ هتلا همحر - يرفاقغلا ميثع نب نانس نب فلخ خيشللو

 : هلوق وهو «مويقلا يحلا ةعاط ق مولعلا هكاوف» باتكل

 رهدلا رفسأ دق رفسلا اذه علاطب

 هرارقب ىدهلا عوبني رجفو
 ةرصع لح لكشم امهم هبصف

 ةبابص هيلا نف يذ لك ابص
 ملاع ملع هئانثا نم لخي ملو

 العلا يه مولعلا نأ هب انرعش

 هسردب ًارامع تحضأ ىهنلا رافق

 هلضف هنك نع رابخألا ءيبنتستتأ

 عبرأ ماع هرببحت المكم ادغ

 دمحم لجن هتلادريع كلذف

 ةليضف لضف لين رداغي مل ىتف

 هلضف ضيف نم شرعلا هلإ هازج

 ةيرمع ةلود ف رمعو

 كلام نب فيس نب ناطلس ةمامإ

 رفسلا رضحلا نع لضف هعلاطو

 رجف ىمعلا مهلدم يف هب حالو

 رصعلا هل لكشب حمسي مل رصعلاوف
 رذنلاو مظنلا هكلس يف امظتنا ذا

 رحس ىجحلل اهينت يف ةمكح الو
 رعشلا مكحلا ىغتبملا راعش ناو

 رفقلا دلبلا هب ايحي ايحلا كاذك

 ربخلا ىدهلا ردبب ينغي مأ تيده
 ربحلا هفلؤم فلا عم نينامثلا

 رمعلا هل لاط لوطلا وذ رماع ىتف

 ردغلا هتميش ءانثأ يف ميشالو

 رزج اهدم زجي مل دوج زئاوج

 ورمع اهب ىسايو ديز اهب رسي
 رمألاو يهنلا هل داه ىدهلا ماما

 : هنم ىرخألا ةعطقلل اخرؤم ۔ اضيا هلو

 رهدلا كتيغب كاقل رماع ىتف

 مئاع ركف نم رعشلا عيدب مورت
 امناك امظن لاحلا قفو كنودف

 لطعلا هكاوف» رفس خيرات هب نيبي

 هدادم نوكي نأ ريدج باتك

_ ٢٢٣ _ 

 رمعلا كل ةادعلا مغر ىلع دمو

 رمغ مرضخ اهرحب لغش جاوماب

 رفص اهنيب اذو ربت ىرولا ماظن

 رفس هل اهبش فلي مل يذلا مو
ربح الو ناخد ال يلآ قيحس



 اهيايل مولعلا تانسح نم ىوح

 تملظاو بوطخلا زوج تجدام ىتم

 هنونف ضعيل يل اتلا م اس ناو

 انفلا فك هربيبحت تلمكأ دقو

 ةليل نيرشع دعب لايل سمخل
 ةجح نينامث عم ثالث ماعي

 ىنسل ١ رقسأام هللا م الس هيلع

 رقلاو رحلا هل الثم انري ملف

 رجف اهحض وأو حبص هل اهلج

 رحس ىجحلل هولت نف هطشنب

 ربحلا ملعلا ىتفلا كاذ هفلؤم

 رك اهينافل ىجريال نابعشل
 رهطلا ىفطصملا رجاه ذم ىضم فلاو

 رفسلا كلام نبا نبا لضفب تنغو

 ه ١٤١٥١ ةنس ىلوألا ىدامج ٥ يق ررح

 ى ددعسوبلآ دوعس ني دمحأ نب دمحم ديسل ١ يل اعم ةيتكمي

 ىشاطيل ا دماح ني دومح ني .7 هلل ديعل ا هيتك

 هه

_ ٢٣٤



 ىاوألا ةرخنملا
 مدا قلخ ق

  





 نم ىهو .ةقرو ةقرو ةقرفتم لئاسملا هذه تدجو نأ املو : دعب امأ .....

 نأ افوخ اهعمج ىلا تعرساف .نايدأو ماكحا اهيف (هللا مهمحر) انخايشأ ءالما
 ةوقو .هل احتف نوكيل ٬مالكلا نم )١) ءيشل باب لك تسسأو ءايه بهذت

 .تاحضوملا ريسافتلاو "تاحضاولا تايآلا نم هيف تيتأو اهئراق كولسل
 تاباوج ربخ نم غتايعرشلا لئاسملاو ؛تامجعملا رابخألاو ‘تاندبلا ءيراقملاو

 ءيراقمو بطلا نم ائيشو ةيبرعلا لاثمألاو وحنلاو فرصلا نم خايشألا
 «مويقلا يحلا ةعاط يف مولعلا هكاوف» هتيمس كلذ لجأ نمف اهريسفتو "نآرقلا
 لك ةهكاف نم قوذيو ؤعناي لك نم ىعريو ؛ملعلا نم نف لك نم هئراق هكفتيل
 .هكلاسل ابرطو ٬هئراقل اطيشنت الا كلذب تدرأ امو معط

 يف هنأل ءءيش نود ائيش أرقيالو .هلك هأرقي نأ ءيراقلا ىلع بجاولاف

 . )٢( «هنسحأ ءيش لك نم اوذخ» :ثيدحلا
 .مكريغص نم هورغصتستتالو اذه يباتك يف اوبغرا ،يناوخا هللا هناف

 اومماصت الو .نآنشلا ضارعا هنع اوضرعتالو .مكريقف نم هورقحتستتالو
 مكبحاص نأل ضناحلألا نم هيف ناكام اوحلصاو . )٢( نالمتلا مماصت هنع

 الو لوحالو ‘هدمح قح لل دمحلاو .ناعتسملا هتناو نايسنلا ربتك !ملعلا ليلق

 . ميظعلا يلعلا هتناب الإ ةوق

 ةلمسبلا ىذ لصن

 نم ءابلا نأ هتدجو يذلاف «يميجزلا ِنَممحَرلا ونلا مسبإف : لجو زع هلوق
 فوذحم ءابلا هب قلعتملاو ‘ نعو نم لثم اهدعبام ضفخت ةادأ وه هتنا مسب

 .ةفخلل ايلط مسالا نم فلألا تطقساف .هللا مسب أدبأ هريدقت هيلع مالكلا ةلالدل

 فرحب لجو زع هللا مالك حاتتفا نوكيل ليقو ثءابلا لوطو اهلامعتسا ةرثكل
 اورهظأو .ءابلا اولوط» :هباتكل لوقي زيزعلادبع نب رمع ناك هنأل .مظعم
 امل ليقو .«لجو زع هللا باتكل اميظعت ميملا ارودو .امهنيبام اوجرفأو ،نيسلا

 ءيشب : هلعل )١(

 ثيدحلا فارطا ةعوسوم رظنا ؟. . . نوقيطتام ملعلا نم اوذخ» : ظفلب ثيدحلا درو )٢(

 . ٦٠٦٤

 (٣) برطو ةوشن هب نم : نالمللا .

_ ٣٧ _ 



 . فلألا طوقس ىلع الاد نوكيل ءابلا ىلع فلألا لوط اودر فلألا اوطقس
 يهو ةمسلا نم ليقو ولعلا وهو ومسلا نم قاقتشا وه مسالاو

 نب رمع نع ىرخأ ةياور يقو ،ىنعملا اذه يف حصألا وه لوألا لعلو .ةمالعلا
 ميملاو ءابلا نيب نيسلا فذحف .كهلا مسب» بتك هل الماع نأ . زيزعلادبع

 هتنا مسيوت تلزن امل» : لاق هنأ (هللا همحر) سابع نبا نع يورو .كلذل هلزعف

 .حايرلا تنكسو ،قرشملا ىلا ميغلا ترم لمنلا ةروس يف يميحرلا ِنّممحرَتلا
 نأ ةزعلا بر مسقأو .ءامسلا نم نيطايشلا تيمرو اهانذآب مئاهيلا تغصآو

 .«هيف هتنا كرابالا عيش ىلع الو 6هافش الا ءيش ىلع همسا ىمسيال

 نم جرخأو نعل نيح نر :تانر ثالث لثم هتنا هنعل سيلبا نري ملو

 .باتكلا ةحتاف تلزن نيح نرو فت ةي يبنلا دلو نيح نرو ںتاوامسلا توكلم

 لاق ،حاص اذا كيدلا نر كلذكو 4 ةأرملا نينر نم ذوخام حايصلا نينرلا

 : رعاتتنلا

 ةنرب كيدلا عقصي ىتح حربيال مث
 . مهللا كمساب مالسالا لبق اهبتك لئاوأ ف بتكت تناك برعلا نآ يورو

 وتلا ا مسي : هيلع تلزن املق .اردص كلذك اهبتكي مالسلا هيلع يينلا ناكو

 وآ هنلا اوعدا لقت : هيلع تلزن مت وتلا مسب بتك )٤( ٠ هيامماَترممر اَمارجَم
 نم هنإ : تلزن مت . . نمحرلا ء هتلا مسب بتكف .ةيآلا . )٥( «َنَمحَرلا "ومتدا

 رقتساف . )٧١( كلذك اهبتكف 4 )5 ميجلا ِنَمحَولا ونا مسي هنإ َو َناَميَلس
 دواد نب ناميلس اهيتك نم لوأ : ليقو .اهي بتكلا حاتتفا ىلع رمتساو رمألا

 .تانسح رشع فرح لكب ءاهئراقل افرح رشع ةعست يهو مالسلا هيلع

 ىلا ترظنف .ةطقن حوللا يق هتلا بتكام لوآ» : لاق هنأ ةي يبنلا نع يورو

 ىأر املف .ةزمه تراص ىتح ،لجو زع هلل تعضاوتو ترغاصتف اهسفن
 :فرحأ ةتالث تراصف فلألا لاقف ءاهب ظفلت مث ؛افلأ اهلعجف اهلوط اهعضاوت

 افرح نيرشعو ةعست ىلع فرح دعب افرح ظفلي لعج مث .ءافو مالو فلأ

 ل :هئامسأ لوأ نم فلألا لعجف . )٨( «كلذ ىلع نسلألا ىلع تتبث ىتح

 يف ماللا لعجو .اهلك هؤامسأ هيلع رودت هنأ ىرت الأ .ميحرلا ا .نمحرلا
 : دوه ةروس )٤(

 . ٦ : ءارسالا ةروس )٥(
 . ٣٠ : لمنلا ةروس )٦(

 (٧) ةلمسبلا يف ثحابم ] يناعملا حور خ ىسولالا رظنأ .

 )٨( ةنسلا يف مصاع يبأ نبا هدروأ ٤٨/١ ٤٩ .

 _٢٣٨۔



 نم مهريغو ،ليئارزعو ںليفارساو ،ليئاكيمو 0 ليئاربجك هتكئالم ءامس
 مسقا مث ؛هطسوأ يقو مالسلا هيلع دمحم مسا لوأ ق ميملا لعج و .ةكئالملا

 : لاق هنا ْأَي يبنلا نع يورو ،باتكلا اذه نا .ةلي دمحمبو هتكئالمبو هسفنب
 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ميحرلا نمحرلا هئلا مسب لاق نم»
 يورو ى )٩( «ممللاو مهلاو مغلا اهلوأ .ءالبلا نم اباب نيعبس هنع هثلا فرص
 رشع ةعست ميجلا نمحرلا هثلا مسي» :لاق هنأ نيفراعلا ضعب نع ثيدحلا ف
 هذه نم فرح لكب نينمؤملا نع هللا عفديف رشع ةعست . )١٠( ةنزخو افرح
 ميحرلا نمحرلا للا مسب نأ لاقيو .«ةينابزلا نم ادحاو افرح ةرشع ةعستلا

 بونذو ٬راهنلا بونذو 0 ليللا بونذ : عاونأ ةعبرأ بونذلاو "تاملك عبرأ
 لمع عم صلاخ داقتعاو ةينو صالخا ىلع اهلاق نمف .ةينالعلا بونذو .رسلا
 ءانس نيسلاو .هلا ءاهب ءابلا ليقو .بونذلا نم عاونأ ةعبرألا هل رفغ صلاخ
 فوخ هربسفت رثكأ تكرت !ملعأ هللاو .هتنا دجم ليقو ىهتلا كلم ميملاو هللا

 .ةلاطالا

 ةفطنلا ركذو مالسلا هيلع مدآ قلخ ىذ ركذلا

 كلت نأ لاقيف :هتنيطو مالسلا هيلع مدآ ةيرت لصأ يف هتدجو اممو

 ۔ ليقام ىلع ۔ اهيف منهج نال ةعباسلا ىوسام نيضارأ ةتس نم تقلخ ةنيطلا
 .ةضماح ةبرتو 0 ))١( امح نم ةبرتو س ةبذع ةبرتو ،ةحلام ةبرت نم يهو
 امأو ،نانتملا يهف ةحلاملا ةبرتلاو ،ناذآلا ىهف ةرملا ةبرتلا اماف ،ةرم ةبرتو
 ةبرتلا امأو سرهظلا يهف ةنتنملا ةبرتلا امأو «ناسللا يهف ةبذعلا ةبرتلا
 نم لفسأ امف امحلا ةبرتلا امأو ،كلذ نم لفسأامو ناطبألا ىهف ةضماحلا
 . .كلذ

 هللا نأ ،ملعأ هتناو ‘ ثيداحألا يف هتدجوام ىلع ةنيطلا هذه قلخ لواف

 ىلا ثعب ؛مالسلا هيلع مدآ اهنم قلخيل ةنيطلا هذه قلخي نأ دارأ امل هناحبس

 نيضارألا ىلا قلطنا : هل لاقف يرغ هل لاقي ةكئالملا نم اكلم عبسلا نيضارألا

 ىهتنا املف قطنت نأ ضرألا ىلا هللا ىحواف .اقلخ هنم قلخأ بارتب اهنم ينتاف

 . ١٩/٥ نيقتملا ةداسلا فاحتا يف يديبزلا هجرخأ )٩(
 . منهج ةنزخو : هلعل )١٠(
 .نتنملا دوسألا نيطلا : امح )١١(

 _٣٩۔



 ابارت كنم ذخآل تئج .نيملاعلا بر لوسر ينا : لاق ؟ ديرتام : هل تلاق اهيلا

 كيلع تفلح ينا : هل تلاقف .ةباجالاب اهيلا هللا ىحواف .اقلخ يبر هنم قلخي

 ىلا قلطناف ،هبر يصعي اقلخ يبر هنم قلخي ابارت ينم ذخاتال نأ هنلا ءامساب

 هيلع ليئارزع هل لاقي رخآ اكلم اهيلا لسراف .4 .ملعأ كلذب وهو ءهملعاف هير

 يبر هنم قلخي ايارت كنم كنم ذخآ نآ ديرأ : لاقف ؟ ديرت ام :هل تلاقف .مالسلا

 ةعاط يلعو .نيملاعلا بر لوسر انأ :اهل لاقف ؤلوألا لوقلاب هتباجاف .اقلخ

 ءارفصلاو ءارضخلاو ءارمحلاو ءادوسلا نم عبسلا نيضارألا نم ذخاف يبر

 .هتردقب :يأ ،هديب هقلخ انيط راصف ءاملاب بارتلا كلذ ليق . )١٢( ءامدألاو

 نيطلا كلذ يف لعجو ‘هتجح رهظأو ،هتروص نسحأو !مالسلا هيلع مدأل ةمارك

 نيعبرأ ةفطنلا كلت تثبلف .ةسبايلاو ةبطرلاو ةدرابلاو ةراحلا :طالخ] ةعبرأ

 تنختيل مت ىابزال تراص ىتح ةنس نيعبرأ تثبل مث ،تحارو تنتنا ىتح ةنس

 مت .راخفلاك سبايلا نيطلا وهو ؤاللصلص ابزال تراص ىتح ةنس نيعبرأ

 زع هتمكح نمف .ةفطنلا هيف قلخو ،ةنيطلا كلت نم مالسلا هيلع مدآ هللا قلخ

 كيق لحت كاف يحتفا :هتجوز لجرلا عامج دنع محرلل لاق هنأ هتردقو لجو

 ةفطن نم رطقيف 0 محرلا حتفتف ،هقلخآ نآ ديرا يذلا يقلخو يناطلسو يتردق
 املف ،اعيمج نيتفطنلا نم الا دلولا نوكيالو ةصمحلا ردق ةأرملا ةفطنو لجرلا

 ماحرذلاب لكوملا كلملا نآ ثيدحلا يف ءاج يذلاف ‘محرلا يف ةفطنلا تعقو

 ربغ لاق ناف ،ةقلخم ريغ وأ ةقلخم براي : لوقيف هفك يف اهعضيف اهجرختسي
 ركذ ،ديعس مأ يقش براي : لاق 0 ةقلخم لاق نا امأو .ماحرألا اهتفذق ةقلخم

 لذرأ ىلا دري مأ ؤالهك مآ ،اباش مأ ءاميطف مأ ااطقس مأ الفط تومي ٬ىثنأ مأ
 لتقي وأ ،عابسلا هلكات مأ ‘ قيرغوأ 0 قيرح وأ رحب وأ ىرب يف تومي مأ ،رمعلا

 جئاوحلا فانصأ نم ائيش عديالو كلذ ريغو اريقف وأ ءاينغ نوكيو سفيسللاب
 حوللا ىلا قلطنا : هل لاقيف !اهركذ الا ناسنالا ىلع يرجت يتلا كلاهملاو
 لكاتو اهرثأ اطتو اهدجي امك اهبتكيف ةفطنلا كلت ةصق دجت كناف ظوفحملا

 . )١٢( اهبتك يتلا ضرألا كلت يف تومتف اهلجأ اهيتاي نأ ىلا شيعتو اهقزر
 نفدت ىتلا ةعقبلا كلت بارت نم ذخاي لكوملا كلملا كلذ نأ» : ثيدحلا قو

 .ملعأ هنناو 0«محرلا يف اهلخدي مث ءةفطنلا عم اهعفريف ةضبق ةفطنلا كلت اهيف

 )١٢١( رمسأ نول تاذ ،ءامدأ ضرأ : ءامدألا .
 )١٣( ص ريثك نبأل ءايبنألا صصق ي ةياورلا ضعب ءاج ٤٠٣٩ .

 ۔ ٠٤_۔



 لصف
 (هللا همحر) . )١٤5( يرقعلا رماع نب يلع بيبطلا خيشلا هنع تلاس اممو

 نوكت لوأ نع هتلاسو ناسنالا قلخ ق الصأ نوكدل الا اذه تعضو امو

 ناكف !اهسوفن ريبدتو اهحراوج بيكرتو اهقلخ ببسو محرلا يف ةفطنلا
 : (هللا همحر) ىلإ هحرش

 يف ةفطنلا نم دلولا قلخ ءدب لوأ نع .خالا اهيأ ُهنع تلاسام امأو

 هجورخ دعبو همأ نطب يف ريبدتلا نم هالوتيامو همآ نطب يف هنوكتو ٬محرلا
 هعروو هئاكذو همهفو هملحو هملعو .‘هحبقو هنسحو .هلاوحا بلقتو
 هشطبو .هبيطو هتحاقوو .هتكرح ةعرسو 6هتعاجشو ‘هفعضو !هتوقو
 قلخي هنم وضع يأو ؛هتلقو نهذلا ةوقو ؛هترثكو همالك ةلقو هتكرح ءطبو
 رظنلا لحم نعو "يناسفنلاو يناويحلاو يعيبطلا حورلا لمع نعو .لبق
 عمسلا لحمو .ركفلاو تالايخلا لحمو ‘باسحلاو ركفلاو ملعلاو ركذلاو
 تعقو اذا هنأ كلذو .بتكلا نم هتظفح يذلا نأ خألا اهيأ ملعاف .رصبلاو

 .اليل اهلوأ وه لحز بكاوكلا نم اهل ربدملا لوأ نوكيف محرلا يف ةفطنلا
 نال "لحز ريثات نم وه يذلا سبيلاو دربلا لجأل ةأرملا ءامب لجرلا ءام طلتخي
 اذاف ارهش ةفطنلا كلت ىلع لحز ةوق نوكتف ‘دماج سباي دراب لحز عبط
 .هتيب وأ هفرش نم وأ .ةديج ةنكمأ نم دوعسلل ارظانمو ادعس حربي لخدأ

 امد ماحرألا تفذقو يخملا دسف افيعض اطقاس ناك ناو .محرلا ق ينملا نكمتيف

 نينجلا ثبل ببسب كلذو ةأرملا ءامب طلتخي مل !هللا ءاشام ءانامز ينملا ثبل وأ
 . ملعأ هتناو ء نينس همأ نطب يق

 بهذيف ءاوه اهيف لمحيف يرتشملا ريبدت ةفطنلا ىلوتي لحز دعب نم مث
 جلتخيف ؛ةقلع ريصيو ضعبب هضعب قلعيو ٬ناءاملا طلتخيف سبايلاو دربلا
 عبط نأل اموي نيعبرألا لامك دعب كلذو يرتشملا رهوج نم جالتخا اهيف
 هيف ةأرملا يرتعي يذلا تقولا وهو ةايحلا هعبط ،ىئاوه بطر راح يرتشملا

 يرتشملا ناك اذاف .مهفلا حير ىمسي يذلا ءاوهلا وه اذهو .لسكلاو نايثفلا
 يف وأ ةدوم نم دوعسلل ارظانم وأ .هتيب يفو هفرش يف اديعس هريبدت يف ايوق

 املاع دولوملا ناك ،هنم ةيبرتلا لوأ ف ةصاخ سوحنلا نم املاس ةديج ةنكمأ
 مهف بحاص ملعلا يف بلط هل !افيظن ةروصلا نسح ايقت اعرو اميكح امهف
 .نهذو

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )١٤(

 ۔ ١٤_۔

 



 فرعيال اديلب دولوملا ناك ؤركذام دض ،اطقاس افيعض يرتشملا ناك ناو
 دسجلا طلاخت اهنأل حورلا نم قدأ اذهو ؛مئاهبلا لثم برشلاو لكألا الا ائيش

 لبق ىذغتيل نينجلل اهتدئافو ،حورلا دعب ندبلا نم جرختو حورلا لبق
 يف حورلا ةلزنمك دسجلا يف ندبلا يف حيرلا هذه ةلزنمو ،ندبلا حورلا لوخد
 ةحلاصلا ايؤرلاو داؤفلا مهف اهنمو .ةدعملاو داؤفلا يف اهلحمو .د ا
 .كلذ انرصتخا دقو .حيرلا هذه ةوق يف مامتهالاو ماهلالاو

 ربيدت ثلاثلا رهشلا يف ةفطنلا هذه ريبدت ىلوتي يرتشملا دعب نم مث

 ةقلعلا ريصت مث !امد ةقلعلا ريصتف حيرلا كيرحت رهشلا اذه يف نكيف خيرملا
 هعبطو راح خيرملا نأل خيرملا رهوج نم يهو ٬ءاموي نينامث دعب ةفضم
 اذه يف خيرملا ناك اذاف إمحرلا ىلا ةغضملا لقتنتو .ةيرانلا ةسبايلا ةرارحلا

 .هفرش يف وأ هتيب يف وآ س ةدوم )١٥( رح وأ دوعسلل ارظانم وأ اديعس رهشلا
 اكافس برحلاب يلابيال امادقم ايوق اعاجش دولوملا ناك ةديج ةنكمأ يف و
 ناك ناو ىانركذام دضي دولوملا ناك افيعض اطقاس خيرملا ناك ناو .ءامدلل

 ريثك ءةحاقوو بضغو شيطو شطب اذ ناك ةيران جوربب وأ اقرتحم خيرملا
 . ملعأ هنلاو ؛ةكرحلا عيرس ىمالكلا

 دتشتف ،عبارلا رهشلا ف سمشلا ريبدت خيرملا دعب ةفطنلا هذه ىلوتي مث
 .ملحلا نكسيو حورلا اهيف عقتو امحل اسكتو ماظعلا نيبتستو نيبتو ةغضملا
 قلخ نوكتيو هنطابو ندبلا رهاظ ىلع حورلا بلغتو غامدلا حور نكستو
 اذه يف نوكتيف .هتمكحو هعنصو ىلاعت هنلا ةردقب هلك اذهو !اذكهو هتروص

 ةكرحلا عقتو ، يناسفنلا حورلاو ێيناويحلا حورلاو "يعيبطلا حورلا دولوملا
 هيبقع بكار اهيلع ةدمعلا نأل هيلجر يف ةكرحلا رثكأو هحراوج عيمج ق

 مدعأ اذا كلذو .ءام لزنتو قلطلا ةيلح لماوحلا ضعب بيصي تاقوأ ي ىتح
 .ءاملا لزنتف سبجحلا نم ءيش كهتنيف ءهصقر لاح ببسب نينجلا ىلع ءاذفلا
 .ملعأ هتناو .بتك نع انضرعأ دقو

 سماخلا رهشلا يف ةرهزلا دولوملا اذه ريبدت ىلوتي سمشلا دعب نم مت

 اذه ريبدت يف ةرهزلا تناك اذاف سرعشلا تبنيو ندبلا نيبتسيو محللا دنشيف
 .ةديج ةنكمأ نم دوعسلل ةرظانم وأ اهفرش وأ اهتيب يف ةديعس ةيوق دولوملا

 عامتساو هفرتلا بحيو ؤةشاشبو رورسو حرفو ةنسح ةروص اذ دولوملا ناك
 ةنكمألاو ءةنسحلا ةينآلاو هةفيظنلا بايثلاو ؛ةمعانلا شرفلاو ضيهالملا

 . نم : هلعل )١٥(

 ۔ ٤٢ -



 دضب دولوملا ناك ةفيعض ةطقاس ةرهزلا تناك اذاو .تاشوقنلاو ةنسحلا
 .ملعأ هتناو ى كلذ

 كرحتيف سداسلا رهشلا يف دراطع دولوملا اذه ىلوتي ةرهزلا دعب نم مث

 ةذفان ق ءاضفلا عستيو تافيوجتلاو ذفانملاو ءاضعالا نيبتستو ناسللا

 .نكاوسلا قورعو ،هنم براوضلا قورع ينعا ؤهتانايرشو هتابصع نوطبو
 سفنلا فرطو ،هغامدو هبلق فيواجتو هتئرو اهدبك يف يتلا هلوادجو
 اودلو نيذلا نركذنلو شاعف رهشلا يف دلو امبرو 6هريخانمو هرصبو هعمسو
 . ليلق نع سداسلا رهشلا ي

 دتشيف .عباسلا رهشلا يف رمقلا ريبدت دولوملا اذه ىلوتي دراطع دعب نم مث

 ايعيبط اكيرحت محرلا ف كرحتيو !هلامجو هنسحو هنول رهظيو .دولوملا
 يف دلو امبرو همأ نطب يف هفلأام دض ءاوهلا ةاقالمل حلصيام ينعأ !هقلخ متيو
 . ملعا هتناو ثكلذ انرصتخا دقو .ملعأ هناو «شاعقف رهشلا اذه

 لثم ادماج ادراب هندب ريصيف لحز دولوملا ىلوتي دوعي رمقلا دعب مث
 علاطلا نم رفانلا جربلا وه يذلا نماثلا بكوكلا حورلا نم هيلع لديو توملا
 مل هيف دلو ناف سرهشلا اذه يف محرلا يف دولوملا نوكيام فوخاب توملا ناكف

 نم هيلا ةرظان .ةيوق دوعسلا نوكت نأ الا هيلع هتوق نم دربلا ةفلاخمل شعي
 عيمج يف انكاس ةوقلا فيعض اديلج ناك دولوملا شاع ناف .ةديج ةنكمأ

 يف دولوملا نا ءابطألا نم موق لاقو .نماثلا رهشلا يف دولوملا نوكي دقو هلاوحأ
 يف نينجلا ةكرح ةرثك عباسلا رهشلا كلذ ببس نأل شيعيال نماثلا رهشلا
 بلطف همأ نطي ق ميسننلا ءاوهلا هقكي ملو همسج حلطصاف همأ نطب

 ضعب كهتناف هيلجرب صقرو !اديدش ابارطضا برطضاو ێجورخلا
 لعج لجو زع هثلا نأل ءةمدشملا يف هب طيحملا ءاملا ضعب لزنو ‘تاءاشفلا

 ةكرح لهستل ءام نايرشلا نم هيلا بصنيو نينجلا لوب هيلا لوؤي ءاشغ

 رسعل ءاملا كلذ الولو غنينجلا ةكرح لماحلا ىلع لهسيو ةرسيو ةنمي نينجلا

 .جورخلاب نينجلل هللا نذاي ملو لمحلا لماحلا ىلع لقثو .ةكرحلا نينجلا ىلع

 قلطلا دهج هيلع ناعأ مث .هئاذغ ةلقو هدهجو هبارطضا لجأ نم ضرمف
 (٦١)ةييرتلاو الفلاو ميسنلا نم هفلأام دض هيلع ناعاأو ضرم ىلا اضرم هدازفق

 . ملعأ هتناو م هكاله بيس كلذ ناكف

 عساتلا رهشلا يف يرتشملا ريبدت دولوملا اذه ىلوتي ى لحز دعب نم مث

 . ءارمحلا ةطنحلا } طيحملا سوماقلا يف 0 ةيبرتلا )١٦(
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 يقب افيعض كرحملاو افيعض دولوملا ناك اذاف ںدولوملا جارخال حير هكرحتف

 رهشلا اذه يف دولوملا شيعيام لقأف .خيرملا هيلع لديو ءرشاعلا رهشلا ىا
 رشع يداحلا يف دولوملا ىقبيو : ملعأ هتلاو 0 اولاق ةعبطو خيرملا طارفال

 . ةلاطالا فوخ هتكرت ؤكلذ ريغ ليقو غرشع يناثلاو

 .لمحلا ةداع نم رثكأ مهتاهمأ مهب تلمح نيذلا خألا اهيأ كل ركذاسو

 نب روصنم نب جيرجو ،نينس عبرأ همآ هب تلمح ،نالجع نب دمحم :مهنمف
 مهب تلمح ،بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب هللادبع نب دمحمو ىدايز
 نب ديعسو ،نينس عبرأ همأ هب تلمح هفينح وبأو ،نينس عبرأ (٧١)مهمت
 حبسملاو .ةنس همأ هب تلمح كلام مامالاو 0 نيتنس همأ هب تلمح جاجحلا

 هيلع ميرم نب ىسيع حيسملاو ‘ةنس كحضلاو 6نينس ثالث همأ هب تلمح
 .رهشأ ةتس ناورم نب كلملادبعو .رهشأ ةتس يبعشلاو رهشأ ةينامث مالسلا

 ددع نم تركذام )١٨( مهمأ مهب تلمح ءالؤه لك .رهشأ ةتس يلع نب نسحلاو
 ٤ ملعأ هتناو اهتدجوام اذه . نينسلا

 سيلاطوطسراف نينجلا يف ءاضعألا نم نوكيام لوأ يف ءاملعلا فلتخاو
 .ةايحلا تيتو .ةسيئرلا ءعضعألا فرتأ هنأل .بلقلا نوكتيام لوأ نأ ىري

 ىري طارقبأ امأو .ىوقلا عيمج أدبمو لقعلا ندعمو .يناويحلا حورلا لحمو
 هنأل غامدلا مهل نيبتام لوق براجتلا لهأ امأو .غامدلا نوكتيام لوأ نأ

 لوآ نأ ىري ضعبو ىةيدارالاو ةكرحلاو سحلا لحمو يناسفنلا حورلا ندعم
 . هلك كلذ بجوي يعيبطلا ماظنلا نأل دبكلا نوكتيام

 حورلاو ؤيناويحلا حورلاو 8 يعيبطلا حورلا : يهو حورلا ةفص امأو
 نم حورلا هذه دلوتو غامدلا ق يهو يناسفنلا حورلا :ثالت نهو ،يناسفنلا

 حورلا نم حورلا هذه دلوتو .بلقلا نكسم وه يذلا يناويحلا حورلا

 .حاورألا دلوت ةفص هذه .دبكلا اهنكسم يه يتلا يعيبطلا

 تيدهف ةعيبطلا تدمعف راخب هنم ىقترا ءاذغلا تخبط اذا دبكلا نأ ملعأ
 اهيف لصاحلا مدلا بذجناو 0 يعيبطلا حورلا هتلعجف اهيلا راخبلا كلذ

 قف هفطلأ نم دلويو هنم بلقلا ىذغتيف ،بلقلا ىلا هفطلاو هؤفصأ وهو ءاطسق

 مهتاهمأ : هلعل )١٧(

 . مهتاهمأ : هلعل )١٨(
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 نم لصاحلا مدلا بذجب لوغشم نميالا نال هفيوجت نم رسيالا فيوجتلا
 سفنلا نم 6ضيفيو !ايناويح احور هفطلل ىمسي ىايراخب افيطل امسج دبكلا
 هل ضرعو ندبلا نفعل اهالولو .ةيناويحلا ةوقلا ىمست ةوق اهيلع ةقطانلا
 ناتوق يناويحلا حورلا ىلع ضيفي مث داسفلا نم تيملا ندبل ضرعيام
 ىلا طسق اهيف بذجني مث .ةيناسفنلا ىرخألاو ةيعيبطلا ةوقلا امهدحا نايرخآ

 .ذئنيح !ايعيبط احور ىمسيو !اديدج اديج احضن هيف حضنيو ‘غامدلا
 قفاو نم مهنم ءابطألا نمو .ءامكحلا يأر ىلع اذه .ةوقلا راثآ هيف رهظتو
 ضيفت ةيناسفنلا ةوقلا :اولاق مهنأ وهو دحاو رمأ يف الا انركذ اميف ءامكحلا
 ىلا بذجنملا طسقلا ىلع ضيفت ةيعيبطلاو غامدلا ىلا بذجنملا طسقلا ىلع
 نم بذجنيال يناسفنلا حورلا :لاقو اريثك ءامكحلا فلاخ نم مهنمو .دبكلا
 ناتوقلا نوكت ةلاحمالو .الوأ هيف لصاحلا مدلا نم غامدلا ف نوكتي لب بنقلا
 اهيأ ،تفرع اذاف .ءامكحلا لوق فالخ اذهو .غامدلاو دبكلا يف اهيلع يتضباق
 غامدلاو دبكلاو بلقلا يه ةيسيئرلا ءاضعألا )١١(: لوقتف اذه .بلاطلا

 هذهل لجو زع هنلا لعج دقو .امهركذ انه سيلف نايثنألا امأ .نايذنألاو
 هنم يناويحلا حورلا لمحت اهنأل نييارشلا همدختف بلقلا اماف ءامادخ ءاضعالا
 يعيبطلا حورلا ذفنت اهنأل ةدروألا همدختف دبكلا امأو ،نديلا رئاس ىلا هذفنتف

 داري امك سفنلا اهب ابعتالو ،حاورألا اهنمو ٬دبكلا نم ندبلا رئاس ىلا مدلاو
 هتفاطل نم نوكتي ايراخب افيطل امسج اهب ابعي لب ةيهلالا بتكلا يف اهب
 كلذف ىوقلل ةلماحلا يه ٬حاورألا نم ءاضعألا نوكتك اهتيراخيو طالخألا

 .طالخذألاو ءاضعالاو حاورألا نم هركذ مدقتام هلعلو .اهفانصاك اهفانصأ

 ي ؤاهب داري امك ةقطانلا سفنلا امهدحأ :نيئيش ىلع قلطي حورلا ظفلو
 نوكتي يراخب فيطل مسج يناثلاو .هريغو زيزعلا نآرقلا يف ةيهلالا بتكلا
 هينعت يذلا وهو !اهتفاثك نم ءاضعالا نوكتل اهتاراخبو طالخألا هتفاطل نم
 .بلقلا هنكسمو ،يئاوه رهوج وهو ءابطألا

 بلقلا ق يتلا يهو .ةلعفنمو ةيلعاف :نيتفص ىلع يناويحلا حورلا امآ

 لثم راصو نتنو ندبلا نفعل اهالولو ناويحلا عيمج يف ةايحلا نوكت اهبو
 يتلا ةلعافلا ةوقلاو يناسفنلا حورلاو يناويحلا حورلا تفطناو ،تيملا ندب

 .ميسنلا براوضلا قورعلا قاشنتسا يهو ٬طاسبنالا ةكرح نوكت يه
 اذا ريكلا ةلزنمب يهو ىةئرلا ىلا هلصويو ،نييارشلا ف بلقلا ىلا هلصوتو

 . لوقنف : هلعل )١٩(
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 .ءاوهلا نم هيفام جرخ ضبقنا اذاو .التماو ءاوهلا بذج طسبنا
 ناويحلاب طيحملا قيقرلا ءاوهلا نم قشنتسملا ميسنلا ةدئافامو ليق ناف

 طسبنا اذاف ێحيورتلا ةلزنمب سفنتلا ةكرحو .بلقلا قرتحال كلذ الول :لوقأ
 ةلزنمب يناخدلا راخبلا در ضبقنا اذاو .ةيفطتلا ةلزنمب درابلا ميسنلا بذج
 نم ةقشنتسملا سفنلا ادع سافنأ ةرشع بلقلل نأ بئاجعلا نمو .ةيقنتلا

 بلقلا قلخ لجو زع هتا نال ضابقنا سمخو طاسبنا سمخ .قيقرلا ءاوهلا
 لمعو يناويحلا حورلا لحمو ٧ةايحلا ندعم هنأل ؤندبلا فام فرشأ هلعجو
 هل هتا قلخ دقو .ناسنالا ام فرشأ وهو لقعلا رون نوكتي هيفو .لقعلا
 نم هيلع ةيبقمو بلقلاب ةطيحم اهلعجو !معنأو بطرأو ندبلا يفام دربأ ةئرلا
 ىلا هيدهتف ،قشنتسملا ميسنلا اهيف ذفني لوادج اهل هنلا قلخ دقو .بناج لك
 دقو .ىذألا لمتحيال سيئر وضع هنأل ءاهتابوطر نم تاشاشرب هلبتو ٠بلقلا
 .ةرارحلا هعبط لجو زع هنلا لعج

 ثكميل اهتدئافف ،ةئرلا ف يتلا لوادجلاو فيواجتلا ةدئافامو : ليق ناف
 ةنتنملا حئاورلا ةقداصم دنعو سفنلا رصح دنع قشنتسملا ءاوهلا اهيف

 ةئرلا هدمتف هسفن رصحي ناسنالا نأل غقرعلاو قرحلاو رابغلاو ناخدلاو
 .ملعأ هللاو .مسجلل ءاذغلا (٢؟٠) هل .... حورلل ميسننلا نأ ملعاو .قرحي الئل

 ىوقلا نأ ملعأ . انهاه كل اهفصاسف يناسفنلا حورلا ةفص امأو

 ةركغملاو .ةيلايخلا ةوقلا : ىوق عست يهو غامدلا اهلحم يتلا يهو ةيناسفنلا
 ةوقلا ةعبارلاو سةيسايسلاو ةريدملا ىوقلا هذه عومجمل لاقيو 0 ةركاذلاو
 .مشلا ةوقو عمسلا ةوقو سرصبلا ةوقو .ةيدارالاب كرحت يتلا يهو .ةيدارالا
 تاذ ىوقلا نوكتف ةساسحلا اهل لاقي سىوق سمخ هذهو ،قوذلا ةوقو
 يه يتلا ةيسايسلا ينعأ ةريدملا ىوقلا «سنج ةيناسفنلا ىوقلا .سانجأ
 نوكت يتلا ىوقلا سنجو .رهزلا اهعومجمل لاقيو ركذلاو ركفلاو لايخلا
 رصبلاو عمسلا يه يتلا ةساسحلا ىوقلا سنجو ةيدارالا ةكرحلاو سحلا
 نع اهب ناسنالا زيمتي يتلا يهف ةريدملا ىوقلا اماف .قوذلاو سمللاو مشلاو
 دحاو لكلو .اهنم ةركفملا ىوقلا اميسالو ،قطانلا ريغ ناويحلا رئاس نم هريغ
 .غامدلا نوطب نم نيمدقملا نينطبلا يف لايخلا زكرمف : زكرم ةريدملا ىوقلا نم
 زكرمو .ركفلا ىلا اهيقليو اهمهوتي يتلا ءايشالا هل روصتت يذلا وه لايخلاو
 يف ناسنالا هب رصبي يذلا وهو .غامدلا نوطب نم طسولا نطبلا ف ركفلا
 ريغو عئانصلاو لاغشألاو لامعالا عيمج يف لايخلا نم هيلا ةلصاولا ءايشالا

 )٢٠( ةءورقم ريغ ةظفل .
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 نوكيام ناك ناف ؛هقئاقح ىلع هزيميو هربديو هيف ركفتيو هسيقيف .!كلذ
 .ةداراب ءاضعالا نم ناكام ةكرح ةميزعلا عبتتو ةميزعلا تعقو ةكرحلاب
 عوضوم ناك اذا .ركذلاو ظفحلاب ادصق ظفحت يتلا ءايشالا نم تناك ناو
 .غامدلا نوطب نم رخؤملا نطبلا يف ركذلا زكرمو .ةحيحص ةركاذلاو ةظفاحملا
 اهعضوم ق ىقبتف ءاهعيطي ركفلاف ‘تلمع يتلا ءايشألا ظفحي يذلا اذهو

 لكل كلذكو .لقعلا يه يتلا ىوقلا دنع جرخيف كلذ ىلا ةجاحلا تقو ىلا ةتباث

 ةدواعم ىلا جتحي مل هناكمو اهعوضوم وه زكرم ةساسحلا ىوقلا نم ةوق
 يف مسرتت اهلعف ةياغ ناف ةربدملا ىوقلل ةمدخلاك ةساسح ةوقلا هذهو .انهاه

 هسفن غامدلا يف ةتبانلا باصعألا يف ةيدارالا ةكرحلا زكرمو ةربدملا ىوقلا

 يا ىلا ةجاحلا بسحب ةيدارالا ةكرحلا هيطعيف لقعلا يتايف عاخنلا نمو
 اوضع كرحي نأ ديري ناويحلا نأ ةمكحلا بيجع نمو .ةكرحلا عاونأ نم عون

 الا هندب نم ائيش لمعتسيال مث ؤهكرحي نأ بجي وضع يآ ملعيال وهو !هنم
 حورلا هنم مدع وضع لك نأ ةمكحلا بيجع نمو !هنيعب وضعلا كلذ

 نم ملاتيالو ،ءعيشب كرعشيالو "سسحيال 6تيملا ندبك ادماج يقب يناسفنلا
 نأل .هيف ةيقاب يناويحلا حورلاو سسمشلا ةرارح نم الو رانلا ةرارح
 عورصملا ف كلذ دهاشن دقو ،نتنو ندبلا نفعل اهالول ةايحلا ءاقبال يناويحلا
 عورصملا رخ غامدلا ف تطغضنا اذاو ءيناسفنلا حورلا كاسم تدسننا اذا
 تفثاكت اذا مئانلا كلذكو 4 ءيشب رعشي الو سحيالو رصبيالو عمسيال تيملاك

 هذه ريسفت يف ءاجام امو . .ءيشي رعشيال ناكف يناسفنلا حورلا ىلع ةبوطرلا

 ق تُمَت مآ يتلاو اهت تومت يح يتشنآلا قَوَتَي هنلا : لجو زع هلوق وهو ةيآلا
 فر نار تمست لجآ قا ىرخألا لسريو توملا اَهيَنَع ىصق ينلا يميك اهياتم
 ةمكحلا ىلع هيبنت اذه نأ ريسافتلا ضعب يفف (؟١) 4«َنورَكَفَتَي موقل تايأ كل

 ءايحالا نم ءاشيام ىلع رداق هنأل .راهقلا دحاولا هنلا وه هناحبس ةيهلالا
 ىلع ردقي كلذكف !قوتلا دعب سفنلا لاسرا ىلع ردق امكف كلذ ريغو هتامالاو

 اهتوم بح ىتشنآلا قوتي ةنا » : لجو زع هلوقل غتوملاب يفوتلا دعب اهكسم
 اهتقرافم دنع سفنالا قوتي لجو زع هللا نأ يأ 6هاَهماَتَم ف تمت مك يتناو
 سفنلاو ‘هانفأو ءيشلا ضبق يفوتلا ىنعمو ءاهمانم نيح اهافوتيو باهنادبأ
 اماف .توملا ةلاحو مونلا ةلاح : نيتلاح يف حورلا ضبقت نأ ينعي ،حورلا

 فرصتلا نع هسبحي امب هرمعت نأ لومحم وه امناف مونلا لاح يف هضبق
 ٢ : رمزلا ةروس )٢١(

 ۔ ٤٧ _



 ناو فرصتلا نم عونمم ‘كسمب ضبقلا ف لصاح يأ ضوبقم ءىش هناكف
 .ناك امك دوعيف هنع سباحلا ىلا ليزي نأ ءاش اذا هلسري هنكل دسجلا ق ناك

 هرقم نم هجرخيو هكسميو هضبقي نأ وه امناف توملا لاح ف هضبق امأو

 .دسجلا وهو

 حاط :لجو زع هلوق اذه ىلعو ةايحلا ةدم ءاضقنا ىمسلا لجألاو

 اذه ىلع سفنألا نأل ءاهدسج توم نيح ريدقتلاو فاضملا فذح ىلع اهتوم

 حاورألا يقتلتف همون دنع مئانلا حور ضبقت :يدسلا لاقو .حاورألا يه
 ماينلا حاورأ لاستف .اضعب اهضعب يقتليف .ماينلا حاورأو ىتوملا حاورا

 سبحتف عجرت نأ يتوملا حاورا دترتو ااهدسج ىلا عجرتف اهنع ولجتف

 توما اَهيَنَع ىصق يتا كيميَق»ل : ىلاعت هلوق كلذف ؤعوجرلا يق اهل نذؤيدو
 تلاز اذا يتلا يهو .ةايحلا سفن ىرخألاو .داسجألا ىلا ه&ىرخألا لسرت

 دنع قوتت يتلاو ؤةايحلا سفن توملا دنع قوتت يتلاف اذه ىلعف ةايحلا اه
 .زييمتلا سفن مانملا

 امهنم حورو سفن مدآ نيا ق : لاق هنآ (هللا همحر) سابع نبا نعو

 اهب يتلا حورلاو 0 زييمتلاو لقعلا اهب يتلا سفنلاف سمشلا عععش لعشأ
 كىييميقإت هحور ضيقي ملو هسقن هتنا ضبق ديعلا مان اذاف .كيرحتلاو سفنلا

 هلا كسميف يأ .تمست ل لَجا فا ىرخألا زسرئَو توملا اَههيَلَع ىَصَق يتلآ

 لسريو .هيلا دوعتالف دسجلا ىلا دوعت نأ توملا اهيلع ىضق يتلا سفنلا
 اهدسج ىلا توملا اهيلع ضيقي ملو مونلا لاح يق سفنلا لسري يأ ‘ ىرخألا
 :مهضعب لاقو .ةايحلا ةدم ءاضقنا ىلا يأ .“تمتسَت مست ِلَجا ىقازح هيف تناك يتلا

 نأ :هناحبس هنلا لوقيف .مونلا ىلع عقيو ،توملا ىلع عقي كرتشم مسا ةافولا

 يف يهو توملا اهيلع ضقت مل يتلا قوتيو ؛هتيميف توملا هيلع ىضق نم قوتت
 اهيف حورلا امهدحاو ءاتفلتخا ناو ةافو نتلاحلا اتلك يقو ءاهتيميف مونلا لاح

 ىلا ةلسرم اهيف حورلا ىرخالاو ‘هيلا ةلسرم ريغ دسجلا يف ةكسمم ةضبقم
 :امهفانصأ تفلتخا ناو ناتافو امهف !اهتايح مايأ ءعضقنا ىلإ اهدسج

 اذهف .زييمتلاو لقعلا الا اهعم مدعنيال ىرخألاو ةايحلا اهعم مدعنت امهادحاو

 . ملعأ هنلاو .نآرقلا ريسفت نم هتدجوام
 هللا هلعج دق هنأ ملعاف ،نيعلا رون نوكت لصأ نع ،خألا اهيأ ، تلاس ناو

 دقو .يناسفنلا حورلا نم وهو رظنلا دترا بيطلا ءاذغلا نم نوكتي لجو زع
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 .لبق نم هركذا مل ائيش انه ركذاسف .لبق نم ءاذغلل دبكلا خبط ببس تركذ
 يق غامدلا ىلا ةئرلا نم بلقلا ىلا لصيامو دبكلا خبط نم انركذام دعب نم وهو
 مث .ىتش اماسقأ امسقنا غامدلا ىلا اراص املف . غامدلا ىلا نادعصي نيقرع
 اهيبش ءاشغ اهيف راصو ،ضعب ىلا اهضعب مضناو !ماسقألا كلت تلصتا

 ينام رثأو هيفام قدأ قورع ءاشفلا كلذ نم عرفتي مث «سجنتم ةميشلاب
 .ضعبب اهضعب كبتشت مث ىتش اماسقأ قورعلا كلت مسقنت مث اهنطب
 ىكبشلا ءاشغلا يمس كلذلو دايصلا ةكبش هبشت ءاشغ اهيف ربصيو

 ناو ،مظعلا نم غامدلا يقوت هناف ظيلغلا سجننملا ةعفنم اماف .سجننملا
 هيف فطلي نأو غامدلا يلي هناف يناثلا سجننملا امأو .حورلا كلت هيف فطلي

 ىلا طبهي مث قديو فطلي مث لوألا كباشتلا يف رودتو "يناويحلا حورلا كلذ
 ىلا اضيأ طبهي مث ، كانه فطلي ىتح هيف روديف هنود يذلا يكبشلا ءاشفللا

 ريغ ةعيبطلا ىقبتو سفطليو .كلانه ثكميو سأرلا مدقم يف نيذلا نيئاعولا
 لاق اذهلو ،يناسفنلا حورلا هل لاقيو نيرخنملا ىلا لوضفلا نم هطلاخيام
 ىلا فوجألا بصعلا يف ذفنت مث ،ندبلا حرمب ةعبات سفنلا ىوق نا :سونيلاج
 تدارأ اذا ةعيبطلا نأ كلذو ةرصبلا ةوق هب نوكتف الصتم اذوفن نيعلا
 .اهيف ذفنت يتلا تالآلا ف ةدملا ليوط اثبل اهل لاتحتةداملا جاضنا ءاصقتسا
 لعج ءاصقتسا دشأ وهام ىلا جضنلا ىلا جاتحي ىناسنفنلا اذه ناك امل كلذكو

 فيك :تلق ناف .ءاصقتساب اهيف جضنيل ةقيض ذفانمو .ةليوط كلاسم هل
 .ءاوهلا ىلا جرختو بصعلا ىلا غامدلا نم جرخت ناب وهف ،حورلا هذهب رصبت
 وهف رونلا اذه جازم امو .كلذب رصبلا متيف ةيديلجلا طسوت يف ، هتركذ امك
 ناف .يناويحلا حورلا غامدلا ىلا رونلا اذهل ثعابلا لصألا نأل سسباي راح
 نم بجاحلا ةفاح ىلع هعضومقف ؟نيعلا ىلا يتآلا رونلا اذه عضوم نيآ :تلق
 مدقم يف وهف ؟ ناسنالا نم ركذلا عضوم نيآ نلق ناو .نيبجاحلا عمجم

 نأ ىلا كربش دمتو ںفنألا فرط ىلع رصنخلا كعيصأ عضت نأ هليلدو ءسنئأرلا

 اليلق الئام سأرلا ىلعأ يف وهف ربكلا لحم امأو .خوفايلا ىلعأ وهو ماهبالا لصي
 تالايخلا لمع امآو .ربكلا لحم نم لفسأ وه باسحلا لمع امأو .فلخلا ىلا

 هلاو ءدوحقلا ىلع وه رظنلاو عمسلا لحم امأو .باسحلا لمع نم لفسأ وه
 .(هللا همحر) يرقعلا رماع نب يلع خيشلا هبتكام ىضقنا .ملعأ
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 لصف

 لجرلا ةفطن نم وهو ٬همآ نطب يف دولوملا اذه قلخ هنلا لمكأ نأ املف
 َتَقَلَح ترط :لجو زع هلوقل اعيمج نيتفطنلا نم الا نوكيال هنأل تارملا ةفطنو
 جاشمالاو .يهنلاو رمألاب هربتخن يا 0 (٢؟) هيويلتبت جاتتمآ ت ةقطك .. ني اتتنإلا

 ةأرملا ءامو لجرلا ءام ىنعملاو . .نيدخو ندخ لثم جشم اهدحاو ءطالخألا

 جاتحيالو امهطالتخا بيس (هللا همحر) خيشلا ركذ دقو. .محرلا ق ناطلتخي

 امهياف ،قيقر رفصا ةأرملا ءامو ظيلغ ضيبأ لجرلا ءام لصأو .رثكأ ركذ ىلا
 ءلجرلا ةفطن نمف مظع وأ بصع نم ناك امق .هل هبشلا ناك هبحاص الع

 .هبلص نم لجرلا ءام لصأو .ةأرملا ءام نمف رعشو مدو محل نم ناكامو

 بللا نيج نيم جرخيف :لجو زع هلوقل اهبئارت نم ةأرملا ءامو
 اذاف .رحنلاو ردصلا ماظع يهو ةييرتلا عمج بئارتلاو . (٢٢)هيبثارتلازي

 نمق حاوراألاب لكوملا كلملا هتنا رم رهشأ ةعبرأ اهل تضمو ناتفطنلا تطلتخا
 قلخ مث ةغضم ةقلعلا قلخ مث ‘ةقلع ةفطنلا كلت قلخ ناب لجو زع هتمكح

 دنع هادنزو .هيتيلأ دنع هابعك ةميشم يق امحل ماظعلا اسك مث ءاماظع ةغضملا

 .ةرورصملا ةعومجملا ةبكلاك هيتبكر ىلع هنقذو ،هينيع ىلع هاديو ءهعيبحك

 امهدحأ نياكتم هلضفو هنمي لجو زع هللا لعجو همآ ةرس ىلع هترسب اطانم
 .نع يذلا امأو ،دبكلا وهف هنيمي نع يذلا اماف .هلامش نع رخآلاو هنيمي نع
 .همأ رهظ ىلا ههجوب لبقأو ةواشقلاب ههجو اشغو ءلاحطلا وهف هلامش

 هقزر هل لعجو !هسفنب اهملؤيو ماعطلا ةرفزب همؤت اليكل اهنطب ىلا هرهظو
 .ةرملا ضيحتال كلذ لجأ نمف .اهضيح مد نم .همأ نطي ق هءاذغو

 مدلاو مغلبلاو ءارفصلاو ءادوسلا يهو عئابط عبرأ لجوزع هيف بكرو

 ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا يهو ةداضتم طالخأ ةعبرا هعم لعجو
 ةينوكلا ةكرحلا نم اهلصأو .ةرارحلا لجو زع هنلا قلخام لواف .ةسوبيلاو
 هللا قلخ مث ،تاكرحتملا ءايشألا يف كلفلا ةلعو "لجو زع هللا ةردق نم يه يتلا
 .ىلاعت هنلا ةردق نم وه يذلا ينوكلا نوكسلا نم اهلصاو .ةدوربلا ةعيبط
 : لجو زع هتنا لاق امك نيجوز لوأ ا ناذهق تانكاسلا رعايشالاو كلفلا ةلعو

 ىلع راحلا كرحي مث (؟٤)4َتوُرَكَدَت مُكَلَعَل نيجوَر اَتقََح ي لك نيو
 نم دلوتف اجزتماف .ةروكذملا ةكرحلا نم هيف هللا عدوأ امل رسبو ،درابلا

 )٢٦٢( ناسنالا ةروس : ٢ . )٢٢٣( قراطلا ةروس : ٧.
 )٢٤) تايراذلا ةررس : ٩ .



 يف تادرفم عئابط عبرأ تناكف ،ةبوطرلا ةدوربلا نع دلوتو سةسوبيلا ةرارحلا

 فنا قلخف ةبوطرلاب ةرارحلا تدعص مث اطيسب جازم لوأ وهو ثدحاو مسج
 لفسأ ىلا ةسوبيلا عم ةدوربلا تطبهو .تايولعلا كالفألاو ةايحلا ةعيبط اهنم
 ىلا تاوملا ماسجألا ترقتفا مث .تايلفسلا كالفالاو توملا اهنم هتنا قلخيل
 تجزتماف ةيناث ةرود ىلعألا كلفلا هتنا راداف اهنع تدعص يتلا اهحاورأ

 لصأو سةعبرالا رصانعلا تدلوت كلذ دنعف .ةبوطرلاو ةدوربلاب ةرارحلا
 مسج نم هنكسمو ىرانلا رصانع نم دلوتم هلصأ غسيباب راح ءارفصلا

 نم هنكسمو 0 يعيبطلا ءاملا رصنع نم دلوتم هلصأ مغلبلاو .ةرارملا ناسنالا

 رصنع نم دلوتم بطر راح هلصأ مدلاو .بطر دراب وهو ةئرلا ناسنالا مسج
 جورخب لجو زع هللا دارأ اذاف ثدبكلا مسجلااذه نم هنكسم و .يعيبطلا ءاوهلا
 نزحلا راد رورغلاو بعتلا راد ىلا همأ نطب نم هقلخ مامت دعب .نينجلا اذه

 نأ ءاعمالا ىلا ىحوأو 6هيلجرو هيدي قلطأ ؛ءانفلاو بعتلا راد سرورسلاو
 هصلختساف ماحرألاب لكوملا كلملا ىلا ىحوأو .يقرتفا لصافملا ىلاو .يعستتا

 هجرخا املف .هتردقو لجو زع هنلا ةمكحب "ضرألا ىلع هعقواف اهيحانج ىلع
 يف هقزر هللا لعج ىتح ٬ةوق الو شطبالو سنحطت نس هل سيل ءايندلا ىلا هنلا
 ادراب .ءاتشلا يف اراح ءايذغم ايفاش امعطم ابذع اغئاس اصلاخ انبل همأ يدث
 ةمحرلاو ةفأرلاو ةقفشلا ىقلأو عاضرلا همهلاو ،هفطلو هنلا ةفأرب ءفيصلا يق
 نأ ىلا اهتيبرتو همأ عاضر ق وهف .يكبيالو نزحب هناكرتنال .هيدلاو بلق ق

 .هئام نم برشيو !هماعط نم لكألا هنلا همهلي
 همأ لعج ناب هدبعب هتفأرو هتردقو هنلا ةمكح يف ركفتملا اهيأ رظناف

 ليزتو .ةيبرتلا نسحأ هيبرت اهلعجو .ءيش هملؤيالو عوجيالو حيصي هكرتتال
 .برشلاو لكألا ىلع هرارق رقتسي نآ ىلا لسك الو للم الو ماس ريغ نم هاذأ

 نم هنلا تبنأ ىتح فطللا نسحأ هب فطلت تلعجو كلذ دعب همأ هتمطفف
 نأ ىلا كلذ يف. وهف ءاهب شطبي ةوقو .ةمعطألا اهب نحطيل انس هدبعب هتفأر
 نع ضارعالاو ،ةيصعملا فيعضلا دبعلا اذهب قيليأ .يوتسيو هدشأ غلبي
 . لقعلا بولسمل نايصعلا بحاص نا !ميحرلا ربلاو ميظعلا هللاو ال !؟ هقلاخ

 ىلا ةنس ةرشع ينامث نم :مهضعب لاق ؛ء(؟٥) هدشأ غولب يف اوفلتخاو

 ثعيب مل» : ثيدحلا ق يور هنأل نيعبرأ ىلا نيثالث نم : ليقو .ةنس نيثالث

 . فاقحألا ةروس ، ١٥ ةيآلا ىلا ةراشا )٢٥(
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 .ةلاطالا فوخ هتكرت كلذ ريغ ليقو )٢٦(. «نبعبرألا سأر ىلع الا يبن
 هدسج يف ءيش لضفأ يف وهو هلقع هثلا لحأ 6هدشأ نينجلا اذه غلب نأ املف

 تحلص ناف ةغضمل دسجلا يف نا» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج هنأل

 يهو الأ (؟٧)«بلقلا يهو الءهلك دسجلا دسف تدسف ناو .هلك دسجلا حلص

 ءنوطب ةثالث غامدلل هنلا قلخ ذا .غامدلا ىلا لصتم رون لقعلا نأل . لقعلا

 نطبلاف .كلذ عيمج ف لصوتي لقعلا لعجو تافيوجت ثالث بلقلل قلخو
 ىلعو 4 قاشنتسالا ىلع نبعي وهو .مدقملا وهو ليختلا هيف غامدلا نم لوالا

 زيلهدك طسوملا نطبلاو .(؟٨)ساسحلا عيزوت ىلعو سساطعلاب لضفلا ضفن
 وهو عاخنلا ادتبم وه رخؤملا نطبلاو ،ةروكذملا ءايشألا عيمج دوقي امهنيب
 اضيأ غامدللو .ةظفاحلا ةوقلا لاعفأ كلانهو .كرحتملا حورلا رثكآ عزوتي

 اميق ءاعوو 0ةرخؤم ق ءاعوو .ةمدقم ق ناءاعو غامدلا فرعت ةيعوأ ةعيرأ

 حورلا وه ةيعوألا نم رخؤملا ءاعولاف .نيمدقملا نيرخؤملا نيئاعولا نيب
 اهنم دلوتت ةيشغأ غامدلا نم ردحنيو .لاعفألا نوكت هب يذلا يناسفنلا
 هذه امهقوف نوكت ناتبصع نيع لكل غامدلا بناوج نم ددحتيو نيعلا تاقبط

 امأو .مشلا ةلآ نيتبصعلا ءاقتلا دنعو رظانلا حورلا كلذ نم نوكتف ةيشغألا

 لحم وهو .عطسي رون وهو .هنم ضمغ اميف هالعأ يف ىلوألاف ،بلقلا فيواجت
 :ناسللا يف ةوقلا لمع يهو ى ةلكشم كانه فورحلا يناعمو !مالسالاو ناميالا

 اهب رظني ةينارون نيع اهلو ‘سفنلا نم ةتعبنملا يناعملا ةدارال ةريدملا ةوقلاو
 مظعو !اهرارسأو فورحلا قئاقحو ںتابكرملا راوطأو ‘تاسوسحملا راونالا ىلا
 .هقئاقحو هئامسأ رارسأ نم اهيف هتنا عدوأام

 لحم وهو عطاس رون وهو ىريكفتلا لحم يف يهو ةيناثلا ةفيوجتلا امأو
 ةينارون نيع فيوجتلا اذهلو .هيقلي اميف لايخلا لحم وهو راقولاو ةنيكسلا
 هبولطملا ءيشلا ىلا فغشلاو بلطلل دحلا ف ثعبنت اهنمو ؤبلطلا كردي اهب
 هاوحامو كلملا ملاع فشكني اهلو ءاهتفاطلل صاخشألاب اقلعت عرسأ وهو

 يهو .ىرخألا ةفيوجتلاو .تانسحتسملل ناسحتسالا عقي اهبو ،ىلعألا عنص
 .مكحلا فئاطل و ناميالاو لقعلا لحم وهو .داؤفلاب اهنع ربعيو ؤهفطلأو هقر

 ليق اذهلو .ةفيطللا ةرارحلا نم ةيعيبطلا ةايحلا لحمو بحلا لحم وهو

 . كلامو ملسمو يراخبلا دنع دهاوش هلو هظفلب دري مل )٢٦(
 .هجام نباو ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدح )٢٧(
 ملسم . ساسحالا : هلعل )٢٨(
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 نيزاومو تايولعلا رارساو توكلملا قئاقح كردي اهب ةينارون نيع داؤفل
 اهي رصبي يتلا ةريصبلا كلتف .تايولعلا تايهلالا راونألا لحم يهو ٬قئ ؛اقحل

 يف يتلا بولقلا ىمعت نيكو زاَصبآلا ىمعتال اهتاق» : لجو زع :و
 لحم يهو ءاضيا ا عمسلا لحم يهو "سدقالا رونلا لحمو . )٢٩( يروصلا
 . )٢٠( « ءاعدلا ت ةَضلا عمستالؤ ىتوملا عمستل كنإل : لجو زع هلوقل لقعلا

 .داؤفلا ملاع وه يذلا عمسلا اذه مهب دارأ امناو سحلا توم نم هب دري نهل
 ةقيقحو .نيكمتلا ىلا هب ريشي يذلا ةرخآلا حور ريغ لحم وه لقعلا لحمو

 نا : لجو زع ها لاق ؛ةيتب دمحم انيبن ىلع ليزنتلا هب صتخاام عمجلا

 ثدحيس يآ . )٢١( هدو نمحرلا مهت لكجيَس تاحلاصلا آونِمَعَو اونما نيذلا

 راوطأو راكذالا عاوناب هندؤيف اهبابسال مهنم ضرعت ريغ نم ةدوم مهبولق يق
 مهسفناب نودؤيالو هب نورصبي الا ائيش بلقلا لامعأ نم نوكرتيالف تابرقلا
 بلقنيل لجو زع هللا نم دو اهب لصحي نأ ىلا ةفولاملا دئاوعلا عطقب الا
 قئاقحلاب هنودؤيف ،ولعلا جرد ءاقترا اهتاكرحو ةمكحو .اقطن اهثيدح
 دولا راثآ حورلا ىلع رهظت نأ ىلا ةينيدلا راونالاو ةيعرشلا رارسألاو ةيناميالا
 باذعلاو هئايلوأل ميعنلا عاونأ نم هيف هللا دعأ امو افشك داعملا رظتنيف
 يف نودهزيو .هئاقلو ىلاعت هللا ىلا ةعجرلا بلط ىلا مهاقيتشا ديازتيف ،هئادعأل
 ءلجو زعلا ىلا بلقلا هجوت اذاف ءلجو زع هللا ربغ تافولاملاو قئالعلا عيمج

 : لجو زع هلوق كلذف .كلذ يف ركفتو لجو زع هللا عنص بئاجع رارسأ ف رظن
 بولقلا قئاقحب نوركفتي يأ ء(٢٢) 4ضرألاو تاوامسلا قلخ يف نورَعَكَتَيَو»
 مظعا ركفتلا نال لجو زع هنلا قلخ اميف ارابتعاو الالدتسا ةينارونلا هنويعو
 يحولا حاورأ نأ ليقو .(٢؟) «ركفتلاك ةدابعال» : مالسلا هيلع هلوقل تادابعلا

 :رمألا حورو ،سدقلا حورو .نيمألا حورلا : يهو ةثالث لجو زع هنلا باتك ي
 قطنلا نم اهنأل بلقلا نم لوألا فيوجتلا ىلع لزن ،نيمألا حورلا نم يحولاف
 ىلع ىلاعت هللا ماهلا وهو ،ليزنتلا ف يحولا بقارم لوأ يهو ،ناسللاو
 ةبترملا ىلا ظوفحملا حوللا يف دريام ضيقن وهو سدقلا حور هدعبو ،بولققلا
 مكحلا راونألا رهظتو ةيركفلا ةريصنلاو ناميالا تبنيف بلقلا نم ةيناثلا

 : لمنلا ةروس ٤٦ . )٣٠( : جحلا ةروس )٢٩(
 . ٩٦ : ميرم ةروس )٢١(

 )٣٢( نارمع لآ ةروس : ١٩١ .
 )٣٣( دئاوزلا عمج رظنا ١٠/ ٢٨٣.

_ ٥٢٣ _ 



 ةروكذملا يهو سدقألا رونلا لحم يهو ةثلاثلاةبترملل مث .ةيناميالا فئاطللاو

 . . لبق نم
 لصف

 لك نم يباتك يف نوكيل ينم ةدارا ءتكنلا نم حورلا ةفص انهاه ركذأ

 :نق
 يأ ،نالف حور تجرخ : لاقي .سفنلا يه ى ةلمهملا مضب 0 حورلا نأ ملعا

 ركذي ،ناويحلا نم يح لكل داسجألا حور يه ٬مضلاب ، حورلاو ثهسفن
 يمسو !مالسلا هيلع ليربج وه حورلاو .مدلا اهيف يرجي يتلا يهو ںتنؤيو
 هي َلَرَتط : لجو زع هللا لاق .يحولا نم دابعلا هب ييحي امب يتاي هنال حور

 ةيطسولا ةمجعملا فيفختب صفحو زاجحلا لهآ ارق )٢٤(. هنيل ح وزغلا

 هب لزن يأ ٬ةفصلا نم نونلاو ءاحلا يهو ،حورلا نم ةريخألا ةلمهملا عفرو
 حتفو ةمجعملا ديدشتب نورخآلا رقو .ميظعلا نآرقلاب مالسلا هيلع ليربج

 : لجو زع هلوقل مالسلا هيلع ليربج هب لزن يأ ،لوعفملا ىلع نونلاو ءاحلا
 )٢٥(. هيماعلا ت ترك ر ليزنتل ا هن

 :لجو زع هتلا لاق افص هدحو ةعاسلا ! موي موقي ميظع كلم حورلاو

 نمع تكولاسييَو» : لجو زع لاقو .(٦٢)هافص ةكراملا حوؤلا مش موي
 سابع نبا لاقف ێحورلا اذه يف اوفلتخاو )٢٧(٨ هييثيرر رمآ ني غ ولا لق حولا
 :لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع يورو .مالسلا هيلع ليربج وه :هتلا همحر
 لجوزع هتنا حبست ناسل فلأ نوعبس هجو لكل هجو فلأ نوعبس هل حورلا
 الا حورلا نم مظعأ لجو زع هتنا قلخي مل :ثيدحلا يف ليقو .ةنسلألا كلت
 لعفل ةدحاو ةميقل ف ضرالاو تاوامسلا علتبي نأ هل هنلا نذأ ول «شرعلا

 ىلع ههجو ةروصو ةكئالملا ةروص ىلع هقلخ ةروصو .لجو زع هللا نذاب
 نا دنع قلخلا برقأ وهو 6شرعلا نيمي ىلع ةمايقلا موي موقي مدآ ينب ةروص
 نيبو هنيب نأ الولو ثديحوتلا لهأل عفشي نمم وهو ،ةمايقلا موي لجو زع
 حورلا نأ :ليقو .هرون نم تاوامسلا لهأ قرتحال رون نم ارتس ةكئالملا
 . ةلاطالا فوخ هتكرت .4 كلذ ريغ : ليقو ءنآرقلا

 )٣٤) ءارعشلا ةروص : ١٩٢٣ .

 )٣٥) ءارعشلا ةروس : ٩٢ .

 )٣٦( أبنلا روس : ٣٨.
 )٣٧) ءارسالا ةروس :: ٨٥.

_ ٥٤ 



 : ةمرلا وذ لاق .حورلا نم جرخي هنال كلذب يمس خفنلا حورلاو
 اردق ةينف اهل هينفاو كحورب ٭ :::+ اهيحأو كيلا اهعفرا هل تلقف
 .هللا حور مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع حورلا يمسو ،كخفنب اهيحاأ يآ

 ىلا حورلا بسنو ؛مالسلا اهيلع ميرم عرد يف مالسلا هيلع ليربج ةخفن اهنأل
 زع هللا لاق غناك ةملكب هنأل احور ىمسي نأ زوجيو .هرماب ناك هنأل هللا

 ةمحرو .رفاكلا تومو لهاجلا ةايح هنال حور هللا مالكو ،ناكف نك : هل لجو

 .هنم ةمحرب يا 4 )٢٨( هنت حو مهَدَيَأَو» : لجو زع هللا لاق ،حور هلا
 نمي ىلع ورمآ نم حولاب ةقئاللا لّوَني» : لجو زع هلا لاق ؤيحولا حورلاو
 ةتيملا بولقلا هب ييحي هناف .نآرقلا وأ يحولاب يأ )٢٩(. هگددابع نم ُءاَشَت

 ليربج انهاه حورلا : ليقو .دسجلا يف حورلا ماقم نيدلا يف موقيو ،لهجلاب
 ةماعلا ةءارق رثكأو .ليواقألا هذهي ملعأ هللاو .عم ىنعمب ءابلاو مالسلا هيلع

 ىلع ضعب ارق دق هلعلو .يازلا ديدشتب نونلا حتفو ءابلا مضب (لزني) يق
 .يازلا رجو نونلا نوكسو اهحتفو ءاتلا مضب ءايلا ناكم ءاتلاب تدجوام

 . ةلاطالا فوخ هتكرت ءاذه ريغ ءيرقو .اذهب ملعآ هللاو
 ةحارتسالا حورلاو ،حيرلا ميسن وهف . ةلمهملا ءارلا حتفب ،حورلا امآو

 )٤٠(. هميجت ةتَجَو ناَكيرَو غ ورق : لجو زع لا لاق .ةلمهملا حتفب .هلثم
 ةايحل تبسلاك اهنأل ةمحرلا يأ .مضلاب 4 وقل ءيرقو اةحارتسا .هلف يأ
 تاذ يا ل ةنول ءبيطلا قزرلا ناحيرلاو .ةمئادلا ةايحلابو موحرملا
 جور نم ؟وَشَأَتاَلو» : لجو زع فا لاق ێجرفلا حتفلاب حورلاو ميعن
 ٬حور مويو .هئلا ةحار : ليقو .هللا ةمحر نم :ليقو !هنلا جرف نم يأ ،(١٤)هيوتلا
 .لاجرلا ءامسا نم حورو بيط يا

 : لقعلا نم افرط انهاه ركذأ
 نهو هنومدخي اناوعأ هل هثلا لعج ؛هرببدتو لقعلا ةقلخ هتنا لمكأ نآ املو

 بلقلا علطي مل رصبلا الولف .سمللاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلا :ساوحلا
 املف .هقلاخ تاعونصم لقعلا فرع الو ةطونملا ةروكذملا ءايشألا عيمج ىلع

 نوكيل ناسللا بلقلل هللا قلخ اهحراوج عيمجب ناسنالا قلخ هتلا لمكأ نأ

 ٢ : لحنلا ةروس ٢٢ . )٣٩( : ةلداجملا ةروس )٣٨(
 . ٨٩ : ةعقاولا روس )٤٠(
 . ٨٧ : فسوي ةروس )٤١(

" ٥ 



 ىلع بجاولاف .هديري امب هنع بيجيل ثءايشألا نم بلقلا ف ثدحي امل انامجرت
 املع ملعيو )٤٢(« ساوحلا ءالؤهب يصاعملا نم ظفحتيو هسفن ضيبري نأ ءرملا

 ةتنا اهقلخ امنا "يصاعملا اهناش نم سيل ‘هدبعل هللا نم فطلو ةنم اهنأ انيقي
 ينب لجو زع هئلا لضفي مل اهالولف ؤاهب هعيطيل دبعلل هنم ةمارك لجو زع
 كلهيو دعسي اهي ،ناسننالل ةلآ ساوحلا هذه نأل تاقولخملا رئاس ىلع مدآ

 عمشلا ناط : لجو زع هلوقل .ةمايقلا موي ديعلا اهفرص )٤٣(. اذامب شقانيو

 مل ساوحلا كلت الولف )٤٤(. هال وتسم هنع َناَك َكْئَلَوأ لك داوقلاو رصبلاو
 يف هلا ةمكح ىلا ةقيقحلا نيعب رظنالو ؛هقلاخ تاعونصم ناسنالا فرعي

 ىلع ةلادلا بئاجعلا نم مهيف امل ءلجو زع هنلا قلخ لمكأ مدآ نبا نأل هقلخ
 ىلع هقلخ . لجو زع هتنا نأل ء(٥٤) هملع حاتفم هيفو الا لكشم بيجع رمأ ملاعلا

 اَكقَلَح دَقَلط : لجو زع هللا لاق .هنم ةرصتخم ةخسن وهف ملاعلا ةاهاضم

 .ةماقلا باإاصتناب صخ ناب ليدعت يأ )٤٦(6 يميوقت ننتح يف ناسنإلا

 لاق كلذك تانكمملا رئاس رئاظنو تانئاكلا صاوخ امتجاو .ةروصلا نسحو
 )٤٧(. «مدآ ينب مهنم راتخاف هقلخ راتخا هللا نأ» : مالسلا هيلع ىبنلا

 هدرفاو دحاو عبطب هئنا هصتخاو الا ناويحلا نم ءيشال هنأ اضيأ ملعاو
 لقعلاب لكلا ىلع مهلضفو !مدآ ينب ف ساوحلاو عئابطلا كلت عيمجو اهب
 هرون نم رون يه يتلا لوقعلا هدابعل لجو زع هللا لعج امناو .لماكلا

 لا ل 5 هتنا دهت : ىلاعت هلوقل قلخلا نم ملعلا ولوآو هتكئالم هي تدهشو

 همسق يي لدعلاب اميقم ء(٨٤) هيطسخقلاب اَمْئاَق ملعلا وأو ةكئالملاو َوُه آلا

 . ةلاطالا فوخ هتكرت كلذ ربغ ليقو لاحلا ىلع هياصتناو اهمكحو

 .اهيلع ةلادلا لئالدلا بصنب ةينادحو هزنن ناب هسفنل هتنا ةداهشف

 ءاهب ملعلا يلو ةداهشو .ةكئالملا ةداهشو ىاهب ةقطانلا تايآلا لازناو

 هنع تربخاو تلدام ىلع قئاقحلا دهاوشب ةفشاكملا ملع و !اهل قيدصتلاو

 دنالو ،هيبش الو هل ربظنال دمص درف دحأ دحاو هنا .انيقي هوفرع ىتح ىلاعت
 ساوحلا هذهب : باوصلا لعل )٤٦(

 (٤٣) اذام يف : باوصلا لعل . )٤ ٤) ءارسالا ة ةروس : ٣٦ .

 )٤٥( .هملع حاتفم هيف نأ الا لكشم بيجع رمأ ملاعلا نأ ىلع ةلادلا . .. : باوصلا لعل

 )٤٦( نيتلا ةروس : ٤ . )٤٧) له هجرخأ ١٣ . امش ١/ ١٨٦ .

 )٤٨) نارمع لآ ةروس : ٨

_ ٥٦ _ 



 وهو .راصبالا كردي وهو شةرخآلاو ايندلا ف راصبألا هكردتال ؤريزو الو هل
 مسجلاو سسوفنلا ةنعا كسمت لوقعلا يديأ هللا لعج ىتح ىريبخلا فيطللا
 .ةيهلالا ةرضحلا نم دمتسم لقعلاو .لقعلل ةرخسم سفنلاو سسفنلل رخسم
 ,ناميالا ناسلو .لدعلا نازيمو شمولعلا سار يه يتلا ةمكحلا ردصت هنعف
 نازيمو ؤنساحملا دنجو ێحابشنألا رونو ٬حاورألا ةضورو ێنايبلا نيعو
 سناو .نيفئاخلا نماو .نيقاتشملا ةينمو ،نيواهلا اجلمو .قئاقحلا
 لجاعلا ةمالسو .ةرخآلاو ايندلا ظحو "نيبغارلا رجتمو ،نيشحوتسملا

 نال اهب هتفرعم دعب كلهيالو اهعوبر سمطنتالو اهراثآ سردنتال ،لجآلاو
 تفشكو قحلا تتبث بلقلا ىلع تدرو اذاف غقحلا ةباصا اهسفن يف ةمكحلا

 نلو ىاهادص نم بوتقلا )٤٩( تلجو .ىدهلا لماكم ىلع تلدو لهجلا رتس
 نم اهتؤي فوسو ءهفطلو هللا ةنمي نكلو ! داهتجا الو دجب ةمكحلا كردت

 نمتَو ءاشي نمم ةمكحلا يتؤي : لجو زع هلوقل ءاشي نم اهمرحيو ءاشي
 .باوصلاب ملعأ لاو ، نيرادلا يف )٥٠(6 هريثك اريخ يتوأ دّقَك ةمكحلا تؤُت

 لصف
 .لقعلا مسا وه : ملعلا لهأ ضعب لاقف . ةمكحلا ربسفت يف اوفلتخاو

 لاقو .ةوبنلا : ضعب لاقو .هقفلاو )٥١( مسالاو نآرقلا ةمكحلا : ضعب لاقو

 همدقمو .ههباشتمو همكحمو .هخوسنمو هخسانو .نآرقلا وه : ضعب

 .ملعأ هللاو ءاهمهفو ءايشألا ةفرعم : ليقو .همارحو هلالحو .هرخؤمو

 نييمدآو ةكئالم : ماسقأ ةعبرأ ىلع قلخلا قلخ لجو زع هتنا نأ ملعاو

 نوسدقم مهنال ضةوهش الو ىوه الب القع ةكئالملا ف بكرف .مئاهبو نيطايشو

 زع هئلا لاق امك امهبر حيبست نع ةعاس اورتفي مل اذهلف .لئاذرلا هذه نع

 : لاقي .نويعيال يا )٥٢(. 4َنورييحَتسَي الو هتدابع نع َنوزبكَتسَيال ل : لجو
 وخيت ةدابعلا نع نوعطقندال : ليقو . .ىمعو بعت اذا رسحتساو رسح

 امم هنلا َنوصعتآت نوماسيالو نوفعضدال يأ )٥٢٣(. 4َنورتفَيال كاَهتلاو َليَنلا

 )٤٩( اهيلع نار ال ةيفاص اهتلعج يأ © بولقلا تلج .
 )٥٠( ةرقبلا ةروس : ٢٦٩ .

 )٥١( لصالا يف اذك

 )٥٦( ءايبنألا روس : ١٩ . )٥٢٣( ءايبنألا ةروس : ٢٠ .

_ ٥٧ _ 

 



 س ور ,9 ,إ ۔ 3 م .۔ رس

 مهنم دجاسلاو .ادبأ عكار مهنم عكارلاف )٥٤(، “نوّرَمؤيامم نولعفيو مهرم
 هل ار اتم » امول : مهنع ارابخا لجو زع هلوقل !ادبا مئاق مهنم مئاقلاو إ .دجاس

 ءاهتنالاو ةفرعملاو ةدابعلا يف مولعم ماقم هل الا دحأ ال يأ )٥٥(. هولعت ماقم
 .ملعأ هتلاو ءلجو زع هثلا رمأ ىلا

 اهيق هللا بكرف حاورألا تاذ عيمجو رويطلاو باودلاو مئاهيلا امآو

 .هريغ ةجاح اهل الو سجرفلاو نطبلا يف اهتاقوأ تعطق ىتح لقع الب ةوهش
 مهلوقع مهتاوهش تبلغف ىوهلاو ةوهشلاو لقعلا نيطايشلا يف بكرو

 بجعلاو ربكلا نم يصاعملاو رئايكلاو ةمومذملا قالخالاب مهراد اوعطقف

 . ةكلهملا قالخألا رئاسو دسحلاو لغلاو دقحلاو رخفلاو

 مهيف عمتجا املف . ةوهشلاو ىوهلاو لقعلا مهيف هللا بكر مدآ ونب كلذكو
 ىلع اوميقتسي مل ؛مئاهبلا تاوهشو .نيطايشلا قالخأو .ةكئالملا لقع نم
 .ماسىقأ ةعبرأ اومسقنا نكلو ‘مئاهيلاو نيبطايتتلاو ةكئالملاك دحاو فنص

 اسوس و املكف !امهيلع لقعلا الع دقو ‘هتوهشو هاوه ىلع هلقع بلغ نم مهنمف

 ةفصلا هذه ىلع ناسنالا ناكف !امهنم ىلعأ هنأل لقعلا امهدر ءىشب ناسنالل
 قلخلا ىلا اوسناي مل كلذلو .ءايفصألاو ءايلوألاو ءايبنالاك ةكئالملا ملاع نم

 .مهسلاجم نع مهدعبل
 مهترسأ ىتح مهلقع ىلع مهاوهو مهتاوهش تيلغ يناثلا مسقلاو

 تابيطلا ف نوكمهنيو ء(٦٩٥) تاذللا ف نوعركي اوحبصاف .مهتدبعتساو

 نيزو 0حكانملاو سيالملاو معاطملا نم تاحايملاب معنتلاو قزرلا نم لالحلاو

 ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ربطانقلاو نبنبلاو ءاسنلا بح مهل

 لالحلا نم هويسك دق كلذ عم مهو ء(٧٥) ثرحلاو ماعنألا نم ةموسا

 لكات امك نولكايو نوذذلتي مئاهبلا ملاع نم ءالؤهف .حايملا ق هوقفنأو
 تاحابملا هذه كلذكف .مئاهبلا ىلع فيلكتال هنأل اهب اوقحلا امناو .ماعنألا
 ىلع اهلامعتسا نوكيو لالحلا نم نوكت نأ دعب اهب عاتمتسالا يف جرحال
 . عرشلا يف هنع يهنملا ريغ هجولا

 بجعلا نم نبطايشلا لاوحأ مهيلع بلاغلا نوكي نأ ثلاتلا مسقلا امأو

 ` ` .نيطايشلا ملاع نم ءالؤهف .ةمومذملا قالخألا نم كلذ ريغو رخفلاو ربكلاو
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 عابتاو تاوهشلا طارفا صخشلا ف عمتجي نأ وهو عبارلا مسقلاو
 ربغ نم هقفنيو هلح ريغ نم بستكي كلذ عم وهو ةمومذملا قالخالاو ىوهلا

 .هتوهش يف ةميهبو .هقالخا يف اناطيشو 6هتروص يف ايمدآ نوكي اذهف .هلح

 .ةريرسلا ملظو .ةريصبلا ىمع نم كاب ذوعن ،ةبتر سخأاو ةلزنم حبقأ وهو
 ريونتلاو انتياده ىلع ةناعالا هلاسنو ؤبلقنملا ءوس نمو ءاهلا ىوهلا ذاختاو
 ركذلاو ةيقيقحلا ةعاطلا ىلع تابثلاو صالخالاو ناميالا راوناب انبولقل
 .هللاب الإ ةوقالو اهدمح قح هلل دمحلاو عصاصقلا موي لاوهأل

 هلا ةقلخ يف ءيش عفرأ يهو ريبدتلا سأر يهو سوفنلا حالص لوقعلابف

 ىلا اهب يقتري .ةبتر عفرأ دبعلل لصحي 0 اهئراب دنع اهتعفرو اهفرش .ىلاعت

 .راكفالاب ةطيحملا راصبالاب &راصبألا نع ةيفخلا توكلملا رارسأ ةفرعم
 رئامضلا جلت رارسألا دهاوش لوبق ةحصبو .بويغلا قئاقح بولقلا نياعتف
 نع بوجحملا ملاعلا نم هب تقحلام ىلا سوفنلا نئمطتو .راكفألا راجمب
 هللا لالج اهب رظنتل ةفشاكملا سمش اهتركف نويعب فشكتف راصبألا

 ريجايدو ةلفغلا بهايغ فشكتف ‘ةمظعلا رودب بلقب يلجنت فوسف ،هتمظعو
 جارس ءيضيف .ناهربلا ءامب ارونم حلصلا حابص اهب رجفنيف .ةوسقلا
 ةداعسلا كلذب لصحتف ٬ناميالا صالخا ليدانق يف ةداهزلا تيزب اهصالخا

 قحلا قيرط ىلا قفوملا هئلاو ،ةيدمحملا ةريجلاو .ةيناهربلا ةجحلاو ،ةيدبألا
 .باوصلاو

 لصف

 همسا ذوخام لقعلاو .بستكم لقعو يزيرغ لقع : نالقع ‘ لقعلا لصأو
 ءهتطبضو هتطبرو هتددش اذا ءيشلا تلقع لاقي .ربعبلا لاقع ،لاقعلا نم
 ىلع مادقالا نم ناسنالا عنمي لقعلا نال ةقانلا لقعب اهيبشت كلذب يمسف

 . لاعفلا تامومذم نع هعدربف هتاوهش

 رطانقلا باتك ىف هتدجو امم لصف
 يسوفنلا يبرغملا سوم نب ليعاهسا خيشلا فبلأت

 (هللا همحر)
 هلا قلخ» : لاق هنأ ,ةلي يبنلا نع بلاط يبأ نب لع نع ثيدحلا يقو

 كلم هيلع علطيال ثيح نم ؛هملع ضماغ يف نونكم رون نم لقعلا هناحبس
 .هينيع ءايحلاو هعمس ريخلاو ثهسأر دهزلا لعجف لسرم يبنالو برقم
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 .ناميالاب :ءايشأ ةرشعب هاوق مث ءهعبط ربصلاو .همهف ملعلاو .هبلق ةفأرلا
 .عوضخلاو ،غعوشخلاو ،عونقلاو "صالخالاو قدصلاو .ةنيكسلاو ،نيقيلاو

 مث .الابقا هلابقا ناكف ،لبقاف ى لبقأ : هل لاق مث .ربصلاو .ميلستلاو .ركشلاو
 .لالجو يتزعوف :لجو زع هللا لاق .ارابدا هرابدا ناكف . ربداف .ربدا : هل لاق
 ذخأ كب ،كنم يلا بحأ الو ،كنم نسحا الو ،كنم يلع مركا طق اقلخ تقلخ ام

 : لاق ،«باقعلا كيلعو ،باوثلا كلو "فرعأ كبو ،دبعأ كبو غىطعأ كبو ،كبر
 عفرا :لجو زع هتنا هل لاقف إماع يفلأ هدوجس يف ثكمف .ادجاس هثل لقعلا رخف

 نأ كقلخ ىلع كقحب يديس مهللا :لاقف .عفشت عفشاو ٬طعت لسو .كسأر

 دقف القع يتوأ نم» : ةي لاقو .«كل كلذ :هل لاقف .هيف ينتقلخ نميف ىنعفشت

 نكي مل نمو .هيهنو هرمأ هللا نع لقع نم لقاعلا امناف .اريثك اريخ يتوا
 هتل مكدشأ القع مكمتآ» : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو .«لقاعب سيلف

 ر ذنْئل ل : ىلاعتو كرايت لاقو )٥٩٨(. «هنع يهنو هي رمأ اميف مكنسحاو افوخ

 . ملعأ هللاو .القاع يا )٥٩(. يتح َناَك نَم

 نم ريثك هدنع نوكيال لقاعلاو .بدألا عويبنيو لئاضفلا نبب لقعلاو

 لمكأ اذاف ناسنالا لقع لامك نوكي بدألاو ملعلاب نأل بدأو ملعب الا عفنلا
 لذأ اهنأ ملعو اهسفن فرعو ‘هحراوج تعضخو هتريس تحلص هلقع

 . )٦٠( رذلا نم رغصأو

 نم برهلا يق اهدحو تمصلا يق اهنم ةعست ءءازجا ةرثع لقعلا ليقو

 لقعلا ةفص يق تافالتخالا نم ريثكو .هلقع هقيدصو ؛هسىفن ءرملا ودعو غسانلا

 . ةلاطالا فوخ اهتكرت
 لصخ

 براجتلا ةرثك نم كلذو ،يزيرغلا لقعلا ةجيتن وهف بستكملا لقعلا امأو
 نوكيام رثكأو ٬ماوعألاو نينسلا ةدم رومألا يضم ةيفيكو ،نامزلا نم ربغ اميف
 ةوق نأل لمهأ نا صقنيو لمعتسا نا ديزي لقعلا اذهو .خويشلا ءارآ يف
 هنال 6هربغ الو ىوهنم عنام هعنمي ملام ةركفلا ةفاضاو .ةفرعملا هئاقب
 : لثملا ف ليق كلذلو .رومألا ةسراممو براجتلا ةرثكب ))٦( لصحيال

 . ١/ ٤٥٨ نيقتملا ةداسلا فاحتا : يديبزلا : رظنا )٥٨(
 ٧٠. : سيي ةروس )٥٩()

 )٦٠( ادج ريغصلا لمنلا : رذلا )٦١( لصحي هنأل : باوصلا لعل .
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 ةوق تصقن هرمع لاط نم» :ليقو «لهجلا ةرمث ةرغلاو لقعلا ةآرم ةبرجتلا»
 بلقتيو اييدات براجتلاب ىفك» : ءاغلبلا ضعي لاقو ء«هلقع ةوق تدازو هندي

 : رعاشلا كلذ يف دشنأو .«ةظع مايالا
 براجتلا لوط لقعلا مامت نكلو ٭٭:٭ج هلهال نيز لقعلا نأ رت ملأ
 .ملعأ هتناو 4 يزيرفلا لقعلا ةجيتن وهو ‘بستكملا لقعلا يمس اذهف

 لصف
 ةركذت الا هتبتك امو ،يزيرغلا لقعلا ةفص ءامكحلا ضعب فصو دقو

 يف تركف» :لاق هنأ ءامكحلا ضعب نع ثيدحلا يف يورو 0 ظعتمل ةظعو ركذمل

 ىوهلا رماوا ةفلاخمو سىوقتلا جهنم كولس يف اهودع نم هسارتحاو نمؤملا
 .هتبحمب همركأ ؛هتيالوب نمؤملا صتخا اذا هلا نأ سىفطصملا دمحمب هئادتقاو

 .هتمحرو هوفع ءاجرو 6هتمصعو هبر ةفرعم بلطو هتفرعمب سانلا مهفو
 ينتلدف . هتعيدخو هركمو هتليح قئاقدب هيلا قرطتلا نع ناطيشلا زجعبيف
 روس اهلوحو ةنيدم لثمك ايندلا ف نمؤملا لثم نأ ينم هتدمتعا اميف ةركفلا
 يف كلملا لثمك هبلق يف ناميالاو ،كلملل رصقلاك ةنيدملا كلت يف هبلقو .اهب طاحأ

 ريزو هلو 6ةبحملا وهو جات هلو &ديحوتلا وهو ريرس كلمللو ،رصقلا كلذ
 ميدن هلو ‘ملعلا وهو رس بحاص هلو ،ىوقتلا وهو بجاح هلو "لقعلا وهو
 وهو جارس هلو ٨(٦؟) سألا وهو ملع هلو 6اركذلا وهو نيمأ هلو ،دهزلا وهو
 وهو لوسر هلو ،لكوتلا وهو عرد هلو قحلا وهو فيس هلو ‘ةمكحلا
 وهو ليلد هلو "فوخلا وهو نجس هلو .رارقالا وهو دانم هلو قدصلا
 ناصح هتحتو ؛ربصلا وهو باب ةنيدمللو .ةبقارملا وهو باوث هلو اةسارفلا
 هرصق يف وه امنيبف ؛هنوفلاخيال باحصاو هنوحصني دونج هلو ثركشلا وهو
 :هل لاقو .هتكلمم ىلع نيقفشملا هتعامج ضعب لبقأ ذا هيهنو هرمأ ىلع فقكتعم

 سرتحاف ميظع شيج يف كيلع ههجوب لبقأ دق ميجرلا ناطيشلا نا كلملا اهيأ
 .الزان كتنيدم ىلاو ؛الصاو ادغ كيلا هنظن اناو ‘كتنيدم ق دعتساو كرصق ق

 مهيلع داعاو هتصاخ نم حصنلا لهأو هتعامج يف ىدانف .الهاتم كبرحبو

 :هل لاقو لقعلا وهو ريزولا ىلا تفتلا مث "باوجلاو يأرلاب مهبلاطو باطخلا
 انودع سابل هناف دهزلا نم اقدنخ انتنيدم لوح رفحن :لاقف ؟ربشت اذامب

 عومد هتبراحم يف اوقلطأو 0 قلقلا لواعمب ةرفح اورفحف .دري هديكلو "دصي
 . لصألا يف اذك )٦٦(
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 :ارعش لوقي لاحلا ف دشنأ ةنيدملاب قدنخلا طاحأ املف ،قرألا
 'اقدنخ يبلق لوح يدهزل ترفح +٭::؛ يسواسو دونج يف تطاحأ املف
 اقفدم ينيع عمد هيف تيرجأو +٭:::٭ ىضرلاو ددوتلا ضرأ يق هانرفح

 اقلطم هراكملا ديق نم تحبصاف الدب يقلاخب تمصتعاو يدجو ترباصو

 .لجارو سراف نيب ودعلا لبقاو ،لطابلا ةريغ تنعذأ كلذك وه امنيبف
 ءلغلاو .ربجتلاو .بجعلاو .ربكلاو ءثدسحلا :يهو .ةرشع هدونج تناكو

 يف سفنلا تلزنو . ردصلا ف ةسوسولاو ،ردغلاو ،غدقحلاو .ةلداجملاو ێركملاو

 .ةبغرلاو .ةوهشلاو "صرحلا : يهو ةرشع اهدونج تناكو ةنيدملا لامش
 بح لزنو .لسكلاو ،لمألاو غعمطلاو غلخبلاو حشلاو )٦٢(0 عنرلاو .ةوسقلاو
 .رثاكتلاو سرخافتلاو ێءايرلا : يهو ةرشع هدونج تناكو ةنيدملا مامآ ايندلا

 .طيرقتلاو سةعيدخلاو سشغلاو ،بذكلاو ،روزلاو ،بعللاو .وهللاو ؤرطبلاو
 .ةنايخلاو ٬ملظلا :يهو ةرتع هدونج تناكو ةنيدملا ءارو نيعللا سيلبا لزنو

 لهألا ني ةوادعلاو .ةواقنلاو كفالاو .قافنلاو .رفكلاو ءةنامألا كرتو

 رصبأام كلملا لاهف .لالجلا يذ ةيصعمو لاملاو ةنيزلا بحو ںناربجلاو

 :ارعش لوقي لاحلا يف دشنأو ريحتو عاتراو
 يئانعو يتيلب لوطب الا :::: اوقلخي مل عبراب تيلب ينا
 يئادعأ مهلكو صالخلا فيك ؛::: ىوهلاو يسفنو ايندلاو سيلبا
 انسرحي نآرقلا انتدلب لوحف +٭: انب لح ترصبأ امل نعزجت ال
 انقفو ربخلل ذا هتنا لاسنف +: ةيحان لك نم هرتس يف نحنو

 انفرعي سيل نم انركني نكل +٭٭ هتدوم انافاص هانفرع ذمف
 انبئان هللاف هركذن نحنو +:: هبئان سيلبا ايسان نكي نمو

 .نيثيغتسملا ثايغاي )٦٤( كلملا نأ مث : لاق 0 لقعلا وهو 0 هريزو هباجاف

 .نيريحتملا ليلدايو ،نيعطقنملا ءاجرايو ،نيبوركملا رصانو نيفئاخلا نامأو
 لاقو . هناكرآو هرزآ دشو .هنانج تبثف ‘نيملاعلا هلاايو .نيكلاهلا ذقنمايو

 دقو ،ىتوملا نم رصنلا بلطاو ؤىوهلا ةلباقم يف تنآ نك :لقعلا وهو ريزولل
 نأ بحا : لاقف .كيلع هنلا دعب ءاهظفح يف تدمتعاو .كيلا يتنيدم نيمي تملس
 .اناوعأ ودعلا ىلع يل ء(٥٦) اونوكي اناوخا ىلإ بدنت

 . غيزلا : هلعل )٦١٣(
 وهو هريزو هباجاف .. . كلملا نا مث» : باوصلا لعل صقنو بارطضا قايسلا يف )٦4(

 . نونوكي : باوصلا )٦٥( « . . . ثايغاي : لاق ©لقعلا
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 نسحو .عضاوتلاو .قلخلا ةبحم : يهو ةرشع هدونج نم هيلا مضف
 .قلخلا ىلا ببحتلاو .تابثلاو .ءافولاو سةحيصنلاو .راثيالاو ،ظقيتلاو ؤقلخلا

 .ركذلاو

 ق نك : هل لاقو 6ىوقتلا وهو هبجاح ىلا يناثلا بناجلا ملسو : لاق

 .افصلاو .فافعلاو ،لكوتلا :يهو ةرشع هدونج نم هيلا ملسو .سفنلا ةلباقم
 ةردابملاو .ةعانقلاو .ةنيكسلاو .توملا ركذو .مثآملا نع فرطلا ضغو .لذبلاو
 . ةعاطلا ىلا

 يف تنآ نك :هل لاقف سدهزلا وهو هميدن ىلا ثلاثلا بناجلا ملسو :لاق

 .لالحلا بلطو ؛صالخالا : يهو ةرشع هدونج نم هيلا مضو ءايندلا ةلباقم
 .قدصلاو .ةبوتلاو ىلاعت هللا باذع نم فوخلاو .ركشلاو 6داصتقالاو
 .رادلا هذه ضفرو .ءافولاو ںبدألاو قلخلا ةحيصنو

 تنأ نك : هل لاقو ركذلا وهو هرس بحاص ىلا رخآلا بناجلا ملسو :لاق

 .ةنامألاو ءلدعلا : يهو ةرشع هدونج نم هيلا مضو 0ناطيشلا ةلباقم يق

 كرتو ا رافغتسالاو .عضاوتلاو ،ملحلاو ،ناسحالاو ،نامألاو .ةنايدلاو

 .راحسألاب دجهتلاو ثرارضألا
 كلملا متتسا املف ٬هتوقو هنلا لوحب ناعتساو ةنيدملا باب كلملا ظفحو

 .ناتهبلا تاقينجنم ةنيدملا ىلع بصنف .هلاجرو هباحصأ سيلبا ىدان .هرارق
 .ديمحتلا تايارو ديحوتلا تاقينجنمب اهولباقف نايغطلاو دوحجلا تارارغو
 نم موقلا مهيلا جرخف .ماهسلاب سيلبا دونج قشرو مايخلا ىلا موقلا فحزو
 ةنيدملا جاربأ ىلع اوماقأو .ماكحألاب ةمكحملا لغاشم اولغتشاو .مالظلا ةهج

 هانس عفتراو حابصلا ءوض أدب املف .ةبوتلا ةلآب هيلا اومدقو .دهزلا سارح
 قفادتو )٦٦( حامرلا فدهو حافصلا اوصقتناف غحايصلا مهنيب الع حالو

 ءاعدلا ف لجو زع هلا ىلا لهتباو ءامسلا ىلا هدي كلملا عفر كلذ دعبف .حافكلا
 : ارعش كلذ يق لاقو

 هارتام لثم يب لحو +٭::ج هاهتنم رذفغألا غ اب د ق

 هاوس ىلا ولسأ فيكف +:: هاوس يرصان نكب مل نم

 هارت يذلا ماقملاب انذل جج هاوه ىوه ف يمنالاي

 هارت امك يمسجو يقوش ث يمسج لازأ يمقس لابام
 لقأ متنأ امف مهيلع مكرصان هثلا ناف مهيلا اوردنأ :هدونحل لاق مت : لاق

 . لصألا يف اذك )٦٦(
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 نيرق لك ردابو .ةنيدملا باوبأ تحتفو اددم مهنم فعضأ الو ءاددع مهنم

 علهلاو بعرلا ءادعالا بولق يف ىقلأو ةنيكسلاو رصنلاب هنلا مهدياف .هنيرق
 يف كلملا دونج تراسو .نيبئاخ هولمأ اممو .نيربدم اولوتف .عزجلاو فوخلاو
 ثهورسأ نم مهنمو هولتق نم مهنمف ؤنيدهتجم مهكالهلو ،نيدجم مهرثأ
 اهورصاحو اهولزانو اهب اوطاحاف ةنيدملاب نصح ىلا سفنلا تاجتلافق

 : لوقي ىنعملا اذه يق اشناو ءاهوقباضو

 مرحم لك ىوهلا لهآ نم فقاومف +٭د؛٭ مرمرع ميظع شيج يف لقعلا ىتأ

 يملست سفنلا اهيآ يملسا ال الأ +٭:٭ امهالك نيركسعلا ضايح ىدانو

 يملسو ييوث كيواب يقتلا لاقف ٭٭ اهل الو اهيلع افوخ تملس امف

 زيزعلا مكح يف مغرلا ىلع تلزنو .ميلستلاو ةعاطلا ف تلخد كلذ دنعف
 . . ميكحلا

 .بادآلا عوبنيو 0 لئاضفلا فرشأو : مولعلا كردل ةلآ لقعلا لصأو

 ؛سمشلا نم رونلاو ئرجشلا نم رمثلا ىرجم يرجي ملعلاف ؛فيلكتلا لصأو
 وهام فرشيال فيكو ،تارورضلاب كردم لقعلا فرشو ،نيعلا نم ةيؤرلاو
 .!؟ ةداعسلا ىلا ةليسو

 لصف

 ردقيف 4 .هلقع نمؤملا ةماعدو 0 ةماعد ءيش لكل» : داي يبنلا نع يورو

 وآ ٌعَمسَن اك وت ًاولاقؤإ»: راجفلا لوق متعمس امن 4 )٦٢(. «هتدابع نوكت هلقع
 هلبقنف لسرلا مالك عمسن انك ول يأ )٦٨(6 هيريهسلا باكصآ يف اًنتاَم لقعت

 نيهاربلاو تازجعملاب مهقدص نم حالام ىلع .راكنا الو ثحب ريغ نم
 .نيرصبتملا ركفت هيناعمو همكح يف اوركفتو ىتالالدلاو

 لصف

 اوجتحاو .هلل عيطملا وه لقاعلا :مهضعب لاقف .لقعلا يف ءاملعلا فلتخاو

 عفر ملقلا» نأل لقاع لك ىلع باسحلا : مهضعب لاقو .اهركذ يتلا ةنامالاب
 اذا (٦٩) «ظقيتسي ىتح مئانلاو .قيفي ىتح نونجملاو 0غلبي ىتح يبصلا نع

 .ملعلا وه لقعلا :مهضعب لاقو .ءالقعلا ىلع فيلكتلا عقوو ةيصعملا مون مدع
 . ١/ ٤٥٦ نيقتملا ةداسلا فامتأ : يديبزلا رظنا )٦٧(

 . هريغو عيبرلا مامالا ثيدحلا جرخأ ١٠١. )٦٩( : كلملا ةروس )٦٨(

 ۔ ٦٤ ۔
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 .(٧-)ه4َنوُماَكلا لاپاهلقعَياَمَو» : ةيآلا هذهب اوجتحاو

 ىتح .هيف سبيو ‘غامدلا رهوج ناصقن هببسو .لقعلا اذه لق اذا امأو

 نأل بلقلا نم لصاولا رونلا تعنمف .غامدلا عم ليق اميف تاواشغ توتسا

 رون لقعلاو .لبق نم اهتركذ يتلا يهو سفيواجت غامدللو سفيواجت بلقلل
 نكت مل اذا تاواشفلا كلت تلكأ )٢١( تابوطرلا ناسنالا اذاف امهنيب لصتم
 يوارفص :ناعون وهو .غامدلا ىلا لصاولا رونلا تعنم يتلا يهو ةمكحتسم

 .يوادوسو
 ىلع مادقالاو كرعشيال امب نايذهلا ةرثك هبحاص ةمالعف يوارفصلا اماف

 .هلتق وأ همجر وأ ناسنالا برض امبرف ،رتلاب سانلا
 ربثك نوكيو (٧؟٢) لجولا فئاخلاك نوكي هبحاص ةمالعف يوادوسلا امأ

 عم كلذ وحنو رباقملاو ةروجهملا عضاوملا ف هسفنب ولخلاو سةعدلاو تمصلا

 طلخ ةدايز هببسو ێعوجفملاك كحض امبرو 0ىكب امبرو ساوسولاو ركفلا
 ذخاي نأ هجالعف ،هتبوطر صقنتف هفشن ىتح هغامد يف رخن يوادوس ءيدر
 ءاملاو نمسلا ذخات نأ ةفصلاو »ضقنم رقب نمسو ةوغرلا عوزنم دهنلا

 هتمالعو .هنم ءاملا غرفي نأ ىلا اليلق هكرحتو .ةنيل ران ىلع هيلغتف نيفصن
 يف ريثك سح هل ءاملا هب ناك اذا هنأل ،هناروف يف سحلا ةلقو ،ناروثلا ةلق

 ءزج اهنم ركذنسو ءازجا وهو بالح نيعونلا نيذه عم ذخاي مث ؤهناروف
 ةنيل رانب هيلغتف ىدرولا ءام قرع نم هلثمو ركسلا ذخات نأ وهو ادحاو
 نم مهنمو .ركسلا ىقبيو بهذي ىتح هيلع دقوت لازتالو هتوغر طشكتو
 نم هلثمب هخيطب نم مهنمو .ادحاو امهس ركسلاو .مهسأ ةتالث ءاملا لعجب

 تذخأ اذاف ،درولا ءام نم هسمخ هيف طحيو :ءاملا بهذي ىتح بذعلا ءاملا

 هل راص ىتح هكرحتو ةئداه رانب هيلغتف ءروكذملا بالحلاو نمسلاو لسعلا

 غامدلا نيليو سأرلا نزري هناف ةليل لك مونلا دنع هلمعتسيف ىولحلاك ماوق
 كلذكو .ءاضعألا دشيو )٧٢(. هابلا يوقيو اهرهوج يق ديزيو رصبلا دحيو
 .تلمعتساو تخبطو اركس اهلثمو انمس اهلثم ف ضيبلا ةرفص تبرض اذا

 )٧٠( توبكنعلا ةروس : ٤٣.
 )٧١( طقس مالكلا يف ودبيو : لصألا يف اذك .

 )٧٦( فوخلا : لجولا .
 )٧٣) ءاسنلا نايتإ ىلع ةردقلا : هابلا .

_ ٦٥_ 

 



 .ملعا هثلاو "كلذك لعفت هناف

 رقبلا دبز نم ةبك هسار ىلع لعجيو ءاوهلا نم قيض تيب يف نكسيو
 .ملعأ هتناو حيوارفصلا يق اذهو .هندب عيمجو هغامد نهديو حرمي نأ دعي

 تيب ف هبحاص نكسيف ؛لبق نم اهتركذ يتلا ءادوسلا بحاص امأو

 معطملاو !ةبيطلا حئاورلا هدنع رضحيو ءءوضلا ةريثكلا ةفرفلاك عفترم

 ىلع ىلغتو .ةبلحلا اضيأ هل ذختيو ةروكذملا ىولحلا معطي كلذكو .مسدلا

 .قحست مث لوالا ءاملا ىفصيو ديدج ءامب ةرم لك سمخ وآ تارم عبرا رانلا

 نمسو رقبلا بيلحب ءاسح لمعيو ةطنحلا قيقد نم اهلثم اهيلع لعجيو
 .ايشعو اودغ اذه لمعتسيو ،ركسو

 نأ .ملعلل بلاطلا اهيأ ،كل يغبنيف ظفحلا تاجلاعم نم اقرط هيف ركذأ
 هنع تلاسام كل ركذاسو نايسنلا ريثك ظفحلا ليلق تنك اذا كبلق جلاعت
 نم ثدحي وهف 0نايسنلا رمأ يق !هتنا هففح ،يرقعلا رماع نب يلع ميكحلا

 .هيف عدويام لوبق نم هعنميو .غامدلا مدقم بطري يذلا بطرلا مغلبلا
 ىسنني نم مهنمف :ناسنج وهو ‘عباطلا لبقيال يذلا بئاذلا عمشلا ةلزنمب

 نم كلذق ديدجلا ظفحي يذلاف .كلذ دضب مهنمو ؛ميدقلا ظفحيو ديدجلا
 .اعيرس هيف عبطنيف ٬هجوامت نم عباطلا ف تبثيال بطرلا نال "بطرلا مغلبلا
 نم كلذ ناق ديدجلا ىسنيو ميدقلا ركذي يذلا امأو .اعيرس هنم خسمنيو
 نكمت اذاف ،ريثك راركت دعب الا عباطلا هيف تبثيال دماجلا نأل ءدماجلا مغلبلا
 نا :موق لاقو .ملعلا لحم وه غامدلا ةمدقم نا :موق لاقو .اعيرس خسمني مل

 نم لصتم رون بلقلا نم ناكو غامدلا مدقمب لصتم وهو طاينلاب قلعم بنقلا
 .نهذلاو ملعلا صقنف مغلبلا هيف )٧٤( جحلف غامدلا نوطب نم نطبلا اذه
 نقحلا هجالعف .لقعلا بغو مكحتسا اذاف .شغ ريثكت ىمسي ضرملا اذهو

 كسحلاو )٧٥( ةغاغلاو .حاسمتلا ةيصخ مشيو ةروكذملا تاجرايالابو .ةداحلا

 :بياطملا عيمجو كميردلاو قشقشلاو لفنرقلاو سابسبلاو ةراجتلا ةزوجو
 سيطعتلاو .موقرلا ةرجش ةرمت لوانتيو .ناهدألا كلذكو .يغامدو يبلق

 ةيصخ هسار ىلع عضويو ءاضيا امهب رغرغتيو زينشلاو لدرخلاو لفلفلاب
 ىلطيو .عاصلا عم يذلا حروبلاب هسأر لسغيو .ةيبيرغملا ةنابللاو .حاسمتلا

 . . مزلو هيف بشن : جحل )٧٤(
 . ةميدقلا ةيودألا نم (طيحملا سوماقلا) جنذوفلا وأ قبحلا : ةغاغلا )٧٥(
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 بهذي يذلاو .بكرم ءاود وهو أرقيف حرايالاو لدرخلاو احرق رقاعب هكنح
 اذا دعسلاو حوللاو ليبجنزلاو لفلف رادو لفلفلا ظفحلا يف ديزيو نايسننلا
 .ةعومجمو ىدارف ێحابص لك ركسلاو لسعلاب ةيودالا هذه تبرش

 ءاملا ف ناعقنتو ،ردنكلا نم نيلاقثم موي لك قدي : ىرخأ ةفص
 امهنم اهلكاي لفلفلا نم ءزجو ردنكلا نم ءازجأ ةثالث :ىرخآ ةفص .امهبرشيو
 ىوقيو مهارد ةرشع ةدحاو لك نم جليلها : ىرخآ ةفص .الاقثم اقد امدعب

 ةسمخ يكطصمو ليبجنز مهارد ةسمخب امهدريو هتابوطرب ىقبي نميف
 رادو لفلف : ىرخأ ةفص .لسع لطرب نجعيو قدي مهارد ةثالث دوع مهارد
 لبنس !مهارد ةرشع دحاو لك نم لبنسو ةفرقو ينيص رادو جوو لفلف
 قدي قتاد كسم .نامهرد دوعو نارفعز ةثالث زوج مهارد ةسمخ بيطلا

 يذلاو .ةبيجع هذه لاقثم هنم برشلاو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو ةدرحب
 ىبرملا لفلفلاو ىبرملا جولاو ىبرملا ليجرانلا ةيصاخل نهذلاو ظفحلا يف ديزي
 نوكي ناو ێجيهابطلاو جاجدلاو حيرادلاو ليجرانلا وهو يدنهلا زوجلاو
 زوللا نم ذختملا اسحلاو لدرخلا ليلق عم هتمادا ةصاخو صمحلا ءامب هؤاذغ

 يرورحلاو يلسفلا جنكسلاب راحلا ءاملاب لسعلا ءام ىقسيو .زبخلاو لسعلاو
 ةيدجلاو جاجدلا محل 6ظفحلا يف ديزي كلذكو .لومعم ءاود وهو 0يدوربلاو
 ةبطرلا ةربزكلا نهذلا رضي يذلا امأو .زوجلاو زوللا نهدو نافرخلاو
 ةسلاجمو ؛تاركسملا عيمجو .ركفلاو !مغلاو مهلاو ضماحلا حافتلاو

 ةساردلا دهاعت ظفحلا يف ديزي اممو .نهذلاو لقعلاب ءيش رضأ (٦٧)ءارشلا

 هتناو رورسلاو 0 مهلاؤسو ناوخالا ةثداحمو ،سفنلا ةضايرو ىةركاذملاو
 نب يلع خيشلا هحرشام ىضقنا .ةلاطالا فوخ هتكرت اذه لثم ريثكو .ملعأ
 .(هللا همحر) رماع

 ةباتكلا نم ظفحلا ىق ديزيام ركذ لصق
 ءانا ف بتك اذا ءاعدلا اذه نأ ءارثوم هتدجوام ىلعف !ظفحلا ق دىزي اممو

 ححابصلا تقو ،برشيو موجنلا تحت ليللا ف عضوي مث ؤنارفعزب فيظن
 .ملعا هئناو ؛ظفحلا يف ديزي هناف 0 مايأ ةثالث حارقلا وأ مزمزو رطملا ءامب

 الو كلأسأ ينا مهللا .ميحرلا نمحرلا هللا مسي : روكذملا ءاعدلا اذهو

 ىهتنمو ،نيدئاسلل لهأ تنأو كريغ ىلا بغرا الو ى كيلا بغرأو ،كريغ لاس
 .تاريخلا حاتف ؤنيريجتسلا راجو .نيفئاخلا نامأو ،نيئجاللا رهظو .نيبغارلا

 . لصالا ين اذك )٧٦(
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 اهلك لئاسملا لضفاب كلاسأ ،تاجردلا عفار ،تائيسلا يحام .تارثعلا ليقمو
 ةنااي هللااي .اهب الا كولاسي نأ دابعلل يغبنيال يتلا اهحجنأو اهمظعأو
 يتلا كمعنو .ىلعلا كلاثمأو غىنسحلا كئامساب كوعدأ ميحراي نمحراي
 .ةلزنم كدنع اهفرشأو ،كيلا اهبحأ ،اهلك كئامساب كوعدأ ميركاي سىصحتال

 .مظعالا ميظعلا لجألا ليلجلا ،كدنع نوزخملا كمساو .ةليسو كيلا اهبرقأو

 لكبو ںكلئاس مرحيالو 6هءاعد بيجتستو هب اعد نمع ىضرتو هبحت يذلا
 هب تيمس كل وه مسا لكبو ،ناقرفلاو غليجنالاو .ةاروتلاو ثكل وه مسا
 اعد مسا لكبو ؛كقلخ نم دحأ هملعيال وأ ،كقلخ نم ادحأ هب تملع وأ كسفن

 ةمرحيو .كقلخ نم كؤايبقصأو ءثكؤايينتأو .كتكئالمو .كشرع ةلمح هي

 لك ةمرحبو .كيلا نيعرضتملا ،كب نيذوعتملا ںكيلا نيبغارلا ،كدنع نيلئاسلا
 (٧٧)هتقاف تدتشا نم ءاعد كوعدأو ،لبج وأ لهس وأ رحب وأ رب يف كل دبعتم

 ءيشل ضهنيال نمو ٬هتوق تفعضو .هسفن ةقلخلا ىلع تقرشأو سهمرج مظعو

 ريغ افرتعم كيلا تبره ،كاوس اتيغم الو ارفاغ هنيدل الو هتقافل دجيالو هلمع
 ال يذلا هتنا تنآ كبابب كلاسأو ،ريجتسم فئاخ رقف هلل ربكتم الو فكنتسم

 تنأ .ماركالاو لالجلا وذ تضرألاو تاوامسلا عيدب 0نانملا نمحرلا ،تنأ الا هلا

 تنأ ،بنذملا انأو روفقلا تنآ .ءيسملا اناو نسحملا تنأ ،ينافلا انأو ىقابلا

 .قوزرملا انأو قزارلا تنأ غقولخملا انأو قلاخلا تنآ .ءيطاخلا انأو ميحرلا
 بنذم نم مك كوجرأو كلاسأو ‘هب تنعتساو هيلا توكش نم قحأ تنأو
 لاض نم مكو ؛هتحلصآ دساف نم مكو ‘هنع توفع ءيسم نم مكو ،هل ترفغ

 دق لئاس نم مكو ،هتيوآ ديرط نم مكو ‘هتفرش عيضو نم مكو ٬هتيده
 ةنتف يذ نم مكو ،هتمحر دق كاب نم مكو ؛هتعبشأ دق عئاج نم مكو ٬هتيطعأ
 نأ كلأسأ ثبنذملا ءيطاخلا كدبع انأو ؛هتعفر دق ءالب نم مكو ؛هتحلصآأ دق

 حرتنيو 0يندب هلمعتسيل ،كتعاط ىلا ينبرقي ملع لكو ںكباتك ظفح ينقزرت
 الو 6كلذ ىلا ينبرقتو ،يلع الابو هلعجتالو سيناسل هب قطنيو "يردص هب
 ينقحلاو املسم ينفوت ةرخآلاو ايندلا يف ييلو تنآ نمحراي كب الا ةوق

 .هقلخ ريخ ىلع ةالصلاو شنيملعلا بر هلل دمحلا .تنآ الا هلا ال .نيحلاصلاب

 يلعلا هتناب الإ ةوق الو لوحالو 0نيرهاطلا نيبيطلا هلا ىلعو نيمألا دمحم

 .ميظعلا

 )٧٧( هتجاح : هتقاف .
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 رخآ لصف
 اهب ينملع .ةيده كيلا يدهأ سابع نبأاي» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور
 يف بتكت : لاق .هتنا لوسراي ىلب تلق : لاق ‘ظفحلل مالسلا هيلع ليربج )٧٨(

 ةروسو اهرخآ ىلا كلملا ةروسو اهرخآ ىلا باتكلا ةحتاف نارفعزب تسط

 .رحبلا ءام وأ ،ءامسلا ءام وأ ،مزمز ءام اهيلع بصت مث اهرخآ ىلا :وا

 .نايل ليقاثم ثالث عم رحسلا تقو يف كلذ نوكيو ثقيرلا ىلع هبرشت

 .نيتعكر برشلا دعب يلصت مث ؤركس ليقاثم رشعو ٧لب .لسع ليقاثم ةرشعو
 لاق !امئاص حبصت مث .ةرم نيسمخ )٧٩( يدحا ترا َوُه لق ةعكر لك ق ارقت

 ملعأ هئلاو «اظفاح )٨٠0( ريصت ىتح الا اموي نوعبرأ كيلع يتايال «سابع نبا
 .باوصلاب

 لصف
 ىلا )٨١( هكردَص كن حرشت مكآزل بتكيلف ظفحلا هيلع رسعت نمو

 نأ تدرأ ناو .هللا ءاش نا ظفحلا هيلع رسيب هناف ءاهيرشيو اهوحميو اهرخآ

 ...» ىلا ... ناميلس اماَتمَهَفَق» تارم رشع موي لك أرقاف بتكتال
 براي 4 .ميهاربا براي ءضنوراهو ىسوم براي مويقاي يح اب . . (٨؟)هيعاق

 ,ةي دمحم ةمرحب ةمكحلاو لقعلاو ملعلا ينقزراو مهفلاب ينمرك ةأيَي دمحم
 .نيمحارلا محرأاي كتمحرب

 ال :عيفر طخب ةريغص ةعقر يف دحألا موي يف بتكي ؤظفحلاو مهفلل اضيأ
 تيك مَلعَا ةناز» يناثلا دحالا فو سقيرلا ىلع علبيو ؛مويقلا يحلا وه الا هلا
 فيطت نا ز ثلاثلا دحألا فو ثكلذك علجبيو (٨؟)4ةَتَلاَسر نَكجي
 ؛سي» سماخلا يفو «هط صعيهك 6غصملا» عبارلا دحألا فو 0 (٤٨)“ودابعي

 . «ن غق سص» عباسلا يفو «رلا ٬سط .4 .مسط» سداسلا يقو مح .قسع .مح
 نم املاس لوألا نوكيو )٨٥( نوكيف نك هل آ لوق نآ ًائيَش دارا ادإ ة مأ اَمَتِإط

 ةعبس كلذ لعف نم سسوحنلا نم املاس ى ةديعسلا لزانملا ق مغلاو سوحنلا
 . ملعا هتناو ءهحرش نكميالام مهفلا نمو ملعلا نم هل رهظي .ةيلاوتم داحآ

 )٧٨( اهايا ينملع وأ اهينملع : باوصلا لعل . )٧٩( صالخالا ةررس : ١
 )٨٠( .اظناح ريصت ىنح وأ اظناح ترص الا : حصنألا لعل

 )٨١( حرشلا ةروس : .
 )٨٢) ءايبنألا ة ةروس : . (٨٣) ماعنالا ةروس : ١٦٤.

 )٨٤( ورغلا ةروس ٠
 )٨٥() سي ةروس : ١ .

- ٦٩_ 





    





 ميحرلا نمدرلا هللا مسب

 ةماهفلا ثثج ىيحأو .ةلاهجلا نارين مولعلا جاوماب افطأ يذلا هل دمحلا

 دعس علطأو مولعلا تاومأ نم ةداهزلا نوتيز تينأو .ةلاقملا نايب حورب

 رون نم ةدافالا (١)دفادف ترهزا ذئنيحف ؛مويقلا يحلا ةعاط ءامسيب ةداعسلا

 ليل خلسنناف ٬لوقعلا مولع (٢)يلاوعب مئارجلا ديج رتبناو ٬لوبقلا (٢)ناوحقأ

 ناربن ةوذجب يواهملا ليل )٤( خطخطو ؛تالالدلا راهن نايثغب يهالملا

 قحلا عماقم قدتو .دقحلا روجب ملاظملا عدافض قنت تحبصاف ؛تايالولا

 دوجلا راحرحب ةلادعلا بيلدنع درغ كلذ عمف . (٥)دألاو دوحجلا ةراجح

 عيمجب حلاصملا دشأ تظحل نيح مئارجلا (٦)روجرج تقرفتو غنساحملاو
 تاجرد ق هللا مهعفر دق مالعأ !مولعلا هذهي نوماوقلا مه كئلوأ ،نكاملألا

 .نآنشلا ةرظن ايندلا ىلا اورظن دقو .يلايللا تامهلدم يف امهب مهسنآف ."يلاعملا
 روهدلا لوط مهتمدخل اهسأر تاطاطف غنالمتلا ضارعا اهنع اوضرعاف

 اوليمي ملو !اهاوهو اهبلص (١٧)فقوقحأو ءاهاطم بدودحأ نأ ىلا ءنامزألاو

 اوعرز نيذلا امأو 0ءاجنتسالل ارجح اهنم اوذخاي ملو .ءءايحتسالا ليم هيلا

 .لاؤسلا مدع نيكسب مولعلا نويع اوسمط و 6لادجلا دج دحب ،مرحلا رجوج
 يهنلا يلوأل ءايرلا ةيار اوبصنو ‘باجعالاو رخفلا يداونب اوقدشت

 كئلوأ ؤعماجملا لك يف ةعمسو ،عماطملل ةاقرم مولعلا اولعج ىتح ؛بايلألاو

 ملعلا يلوأ نع نيرتتسم ٬سانلا ءاغوغل ةبرق ءسابتلالا تاروجحم نوحتفي

 .نيقحمل ١ نمل مهنأ ر أ هتلاي ومسقي و .نيعرشم مهتنسلاي أب اوعيذيف ‘ سايك ل او

 وتلا ليش نمع اودصق ةتح مهناميأ أودَحَتا» . . (٨)4َنوياَكَك متهن ُهَلعَي ةهئلاؤت

 .ةيادهلا سومش ىنس نم كلاسأ ينا مهللا . (١)4نولَمعَي ًاوُئاَكاَم ءاس .7

 )١( ظيلغلا بلصلا ناكملاو ةالفلا ىهو ،دفدف اهدرفم :دفادف .
 (٢) اضيأ ءاضيب نركتو ءارفص ةيعيبر راهزأ : ناوحفأ .

 )٣( اهعنرأ : يلاوع .
 .هدعبأو ،ءيشلا يمر ىنعمب ‘ خط نم : : خطخط ) )٤

 )٥( ةوقلاو بلعلا : دالا .
 )٦) ةعامج : روجرج .

 .جوعأو لاط : رهظلا وأ لمرلا : فقوقحا )٧(

 )٨( ةبوتلا روس : ٢
 )٩( نوقفانملا ةروس : ٢

 _٧٢٣۔



 .ديعسلا ظحلا ضايح نم ينيقسنتو .ةياردلا رمق ءاهب نم ينسبلتو
 رفوتو ،نيرطضملا ةوعد عمست كنا ديدستلاو ةياعرلا ىرأ نم ينمعطتو

 ينقزراف ،كيلع يلكوت نانع تيقلأو ؤكيلا يرمأ تضوف يهلا ،نيعاترملا ةعور
 محرأاي . ءاعدلا عيمس كنا .ةيهانتم ةمحرو ةيفاع ربغ ةيفاعلاو وفعلا

 .نيمركألا مركأو .نيمحارلا

 ةلمهملا رسكب املع ملعي ملع ثردصم وهو ؛مولعلا دحاو وهف ملعلا اماف
 .بستكمو يرورض :نييرض ىلع يهو .لبقتسملا نم اهحتفو يضاملا نم

 اهلاوحاو هسفنب ناسنالا ملعك ،ةهبشوآ كشب هعفد نكميالام يرورضلافق

 ناكامو هتافصبو لجو زع هئلاب ملعلاك وه بستكملاو .كلذ وحنو هدهاشيامو

 ملعأ هتناو ثةبستكم اهلك ليقو ةيرورض مولعلا لك ليقو .لالدتسالا ىلا ارقتفم

 .ليواقالا لدعاب
 يترا عقر : ىلاعت هلوقل لجو زع هنلا باتك يق وهف ملعلا ضف نايب امأو .

 مهنم ءاملعلا عفري يأ 0 (٠١)ه4يتاَجَرَد ملعلا وتوأ نيذلاو مكنم ًوُتَمآ نيتا

 هتجرد ولع عم ملعلا ناق لمعلاو ملعلا نم اوعمج امي تاجرد ةصاخ

 هلاعفا ف ملاعلاب يدتقي كلذلف سةعفر ديزم هب نورقملا لمعلا يضتقي

 . .هريغب يدتقيالو
 لصف

 رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف» : ثيدحلا يفو
 )١٢(. 4 وُسعَي مُهَو قكلاي دهش نم لاط :لجو زع هلوق امأو 0 (١١)«بكاوكلا

 .مهتنسلاب اودهشام مهلوبقب نوملعي مهنال ٧هتلا الا هلا ال لوقو ،ديحوتلاب يا
 نينمؤملا قوف ءاملعلل : لاق هنأ هنع هنلا يضر سابع نيبا نع ةياور يقو
 .ةجرد ةئامسمخ نتجردلا نيبام ةجرد ةئامعبس

 نياو نوملعي َنيذَقا يوتسي لَح لقت : ىلاعتو كرابت لاقو
 نيقيرفلا ءاوتسال يفن هنأو هتدجوام ىلع اذه يف ىنعملاف . (٢١)هَنوُمَلعَياَ
 غلبا هجو ىلع ةيملعلا ةوقلا رابتعاب اهيفن دعب )١٤( ةيملعلا ةوقلا رابتعاب

 )١٠( ةلداجملا روس :
 . ٠ ٨ ناظلا دراوم يف يمثيهلاو ينمتلا ثيدحلا جرخأ ) ( ١ ١

 )١٦٢( فرخزلا ة ةروس : ٨٦ . )١٣) رمزلا ةروس : ٩ .

 )١٤( ةيلمعلا ةوقلا رابتعاب : باوصلا لعل .

٧٤ 



 امك يا .هيبشتلا ليبس ىلع لوألل ريرقت ليقو !ملعلا لضفو (ا٥)ريرقتلا

 .نوصاعلاو نوتناقلا يوتسيال نولهاجلاو نوملاعلا يوتسيال
 ًلياهنقعياكو سالي اهبرضت لامآلا ةلت : لاعتو كرابت لاقو

 ثيدحلا يف درو هنأل يغينيام ىلع ءايشالا نوربدتي نيذلا . (٦١)4َوُملَكلا

 لمعف هللا نع لقع نم لقاعلا» : لاقف ةيآلا هذه ىلت هنأ مالسلا هيلع هنع

 قر تانيب ثانا َوُه لبط : ىلاعتو كرايت لاقو 4 . (١١)«هطخس بنتجاو هتعاطب

 هرابع نم 1 ىشخي ات : لجو زع لاقو 4 . (٨١)گ ةلعلا اوتوأ نيلا رودص

 نم ٬يقلخ نم .ينفاخي يأ» : هنع هنلا يضر سابع نبا لاق 4 . )١٩( ه ُءاَمَلَعلا

 .«يناطلسو يتزعو يتوربج ملع
 لوسر عنص» : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدحلا يف يورو

 .هللا دمحف سانلا بطخ ةي هغلب املف .موق دهزتف اهيف صخرف ائيش ةي هللا

 هللاب مهملعاأل ينا هللاوف ‘هعنصأ ءيش نع نوهزنتي موق لابام :لاقأ مث

 . .ملعأ هتناو . (؟٠)«ةيشخ مهدشأو

 لصف

 هتيشخ نم ة مهو : لجو زع هلوقل ةيهرلاو فوخلا ةيشخلا لصأو

 :هربغ لاق ،هنم افوخ دشأ يأ ،نالف نم ىشخأ نالف : لاقيو 4 . (٢)4َوقفشم

 مضمض إ يننأ يلع ةرئاد برحلل +٭: ردت ملو تومأ ناب تيشخ دقلو

 ًانايغُط اًمْمَفِهرُت نآ اَنيشكَق» : لجو زع هلوقل ةيهاركلا : ةيشخلاو
 : رعاشلا لاقو ملعلا ةيشخلا نأل انملع ليقو ءانهرك يآ 4 (٢؟) يرفو

 دمحم يبنلا عم نانجلا نكس ٭: ىدهلا عبت نم ناب تيشخ دقلو

 :لاق هنأ ةلي يبنلا نع 0 هنع هللا يضر سابع نبا نع ربخلا يف يورو

 ليبس يف داهجلاو ةرمعلاو جحلاو مايصلاو ةالصلا نم لضفأ ملعلا بلط»

 )١٥( ريرقتلا يف : باوصلا لعل .
 )١٦( توبكنعلا ةروس : ٤٣ .

 )١٧( ةيلاعلا بلاطملا يف ينالقسعلا ثيدحلا جرخأ ٢/ ٦٢١٤ ، ثيدح ٣٢٩٤.
 )١٨) توبكنعلا ةروس : ٩

 )١٩( رطان ة ةروس : ٢٨ .

 ) )1٠دنسلا يف لبنح نبا بيرف ظفلي ثيدحلا جرخا ١/ ٤٥.

 ءايبنألا ةروس )٢١(
 : فيكلا ة ةروس )٢٢(

_ ٧٥_ 



 ملع لثم .هلهج عسيال ام ملع ملعلا كلذ نأ ملعأ هللاو يدنعو . )٢٣() «هتنلا

 .كلذ ريغو مايصلاو ةالصلا :ضئارفلا ءادأ عم نيدلا لصأو ديحوتلا

 لصف .ملعأهتلاو

 هنت يي يبنلا نع ۔ هتنا همحر ۔ يسوفنلا فيلات «رطانقلا» باتك يف تدجوو

 نم ةزانجلل تناك اذاف ٬ملاعلا سلجم رضحو ةزانجلا ترضح اذا» : لاق هنأ

 .ةزانج فلأ روضح نم لضفأ ملاعلا سلجم روضح ناف اهنفديو اهرضحي
 ةقدصو ؛موي فلأ مايص نمو .ةعكر فلآ ةالص نمو .ضيرم فلأ ةدايعو

 ةوزغلا الخام ةوزغ فلآ نمو ٬‘ةضيرفلا الخام ةجح فلأ نمو ٬مهرد فلا

 . ةضيرفلا

 عم ةرخآلاو ايندلا ريخف ؛ملعلاب فرعيو ؛ملعلاب عاطي هتنا نأ تملع امأ

 .هللا لوسراي نآرقلا ةءارقف : لجر لاقف غلهجلا عم ةرخآلاو ايندلا رشو .ملعلا
 امو 4 .ملع ربغب جحلا امو 4 .ملع ريغي نآرقلا ةءارقام كحدبو : مالسنلا هيلع لاقف

 ىلع يضقيال نآرقلاو .نآرقلا ىلع يضقت ةنسلا نأ كغلب امأ .ملع ريغب داهجلا
 .«ةنسللا

 ءةجاجل رشلاو .ةدابع ريخلاو ضملعتلاب ملعلا نا» : ةلي يبنلا نع يورو
 . (٤٢)«هدشر همهليو نيدلا ف ههقفي اريخ هب هللا دري نمو

 يذلا ملاعلا نم دحاو مويل» : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نعو

 ةالصلا هيلع هنعو .ةنس ةئام دباعلا ةدابع نم هتنا دنع لضفأ سانلا ملعي
 دشأ دحاو هيقفلو .نيدلا ف هقف نم لضفأ ءيشب هئنا دبعام» : لاق هنأ مالسلاو
 . (٥٢)«دباع فلأ نم ناطيدشل دنلا ىلع

 ةدابع نم ريخ ةلاسم ظفح : لاق هنأ (هتلا همحر) دمحم يبأ نع يورو

 . (٦٢)هلهج عسيال يذلاو ديحوتلا لئاسم نم كلذو ٬ةنس نيتس

 هل ربخ لجرلا هملعتي ملعلا نم باب» : لاق هنأ . ةت يبنلا نع يورو
 ربيخ نمؤملا هملعتي دحاو باب» : مالسلا هيلع لاقو (؟١٧)ساهيفامو ايندلا نم

 َ ٢٨٦٥٥. مقر ثيدح © لامعلا زنك رظنأ )٢٢(
 ٩٢٩. ثيدح ١٩/ ٣٩٥ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ثيدحلا جرخأ )٤ ٢(
 . عماجلا : ةكرب نبا )٢٦) . طسوالا يف يناربطلا هجرخأ )٢٥()

 . ٩/١ ينغملا : يقارعلا ١/ ٧. فاحتا : يديبزلا هدروأ )٢٧(

 ۔_٧٦-



 امهيلع ميهاربا نب ليعامسا دلو نم ةبقر قتع نم هل ريخو ،ةنس ةدابع نم
 هيدلاول رابلا دلولاو اهجوزل ةعيطملا ةأرملاو ؤملعلا بلاط نأو ؤمالسلا
 نم سانلا برقأ» : لاق هنأ ةلت هنعو . (٢٨٢)«باسح ريغب ةنجلا نولخدي
 تءاجام ىلع سانلا اولدف ملعلا لهأ امأ ثداهجلا لهأو ملعلا لهأ ةوبنلا ةجرد
 مهيلع لسرلا هب تءاجام ىلع مهفايساب اودهاجف داهجلا لهأ امأو .لسرلا هي

 هسخب دقف ةياغ ملعلل نأ نظ نم» : لاق هنأ ةي هنعو 0 (؟٩)«مالسلا

 نش ز متيتوأ اًمَوإ : لوقي ثيح اهيف هلا هعضو يتلا هتلزنم ريغ ف هعضوو
 زع هللاب ملعلا : لاق لضفأ لامعألا يأ» :ةأيَي يبنلل ليقو 0 )٢٠( هليلق آلإ ملعلا

 كلاسن هل ليقف غلجو زع هللاب ملعلا : لاقف ثديزت لامعالا يأ هل ليقف ؤلجو
 نأو ملعلا عم عفني لمعلا ليلق نا» :لي لاقف .ملعلا نع بيجتو لمعلا نع
 ,.(١٢)«لهجلا عم عفنيال لمعلا زيثك

 مهو سانلا حلص احلص اذا يتمأ نم نافنص» : : يبنلا نع يورو

 ىلع ملاعلا لضف» : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو .«ءاهقفلاو ءارمألا
 رئاس ىلع دباعلا لضفو ،بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك دباعلا
 ةالصلا هيلع هنع يورو .«يباحصأ نم لجر ىندأ ىلع يلضفك سانلا

 رمع نعو .«ةنس ةدابع نم هللا ىلا بحأ ملاعلا ىلا رظنلا» : لاق هنأ مالسلاو
 ءادر هلل ناف ملعلاب مكيلع سانلا اهيأاي : لاق هنأ هنع هنلا يضر باطخلا نبا
 سابع نبا نعو .هئادرب لجو زع هئلا هادر ملعلا نم اباب بلط نمف هبحي
 .لاملاو .ملعلا نيب مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس ريخ : لاق هنأ هنع هنلا يضر
 نبا نع يورو .اعيمج لاملاو كلملاو ملعلا هاطعأف ؛ملعلا راتخاف ‘كلملاو

 كلهي ناب هعفرو عفري نأ لبق ملعلاب مكيلع : لاق هنأ هنع هتنا يضر سابع
 مهثعبي نأ ءادهش هتنا ليبس يف اولتق لاجر ندويل هديب يسفن يذلاوف .هتاور

 دادم نزوي : لاق هنأ نسحلا نعو .مهتمارك نم نوري امل ءاملع لجو زع هللا

 كددسيو كموقي هناف ملعلا ملعت :ءافلبلا ضعب لاقو .ءادهشلا مدب ءاملعلا

 كدساحو كودع مغريو كداسفو كنيز حلصيو !اريتك كدوسيو كمدقيو

 )٢٨( نيقتملا ةداسلا فاحتا يف يديبزلا ثيدحلا جرخأ ٩٧/١.
 )٢٩( لامعلا لزنك يف يدنهلاو ،تاعوضوملا ةركذت يف ينتفلا ثيدحلا جرخأ ١٠٦٤٧ .

 )٣٠) ءارسالا ة ةروس : ٨٥.

 )٣١) مقر تحت هدنسم يف يعاضقلا باهشلا هانعمب هاور ١١٥ .

-٧٧_ 



 .كلمو كتمه حلصيو ثكليمو كجوع موقيو

 لصخ
 هلل هميلعت ناف ملعلا اوملعت : لاق هنأ ةل يبنلا نع ثيدحلا يف يورو

 .ةقدص هملعيال نمل هميلعتو ٬داهج هنع ثحبلاو .حيبست هتسرادمو ةيشخ

 ىلع ليلدلاو .ةولخلا ف بحاصلاو ،ةدحولا ف سينألا وهو .ةبرق هلهال هلذبو
 ليبس رانمو .ءايرقلا دنع بيرقلاو ءءالخألا دنع ريزولاو .ءارضلاو ءارسلا

 ةلدأ ةداق مهب يدتهي ةاده ةداق ريخلا يف مهلعجيف اماوقأ هب هنلا عفري .ةنجلا

 ىلا يهتنيو .مهلاعفاب ىذتحيو ؛مهلامعا قثوتو مهراثآ يفتقت ريخلا ق

 سبايو بطر لكو .مهحسمت اهتحنجابو ؛مهتلح ف ةكئالملا بغرتو شمهيار
 ءاسحلاو ،هماعنأو ربلا عابسو ‘هماوهو رحبلا ناتيح ىتح مهل رفغتست

 رونو ،ىمعلا نم بولقلا ةايح ملعلا نأل اهموختو ضرالاو اهموجنو
 رارحألا لزانم هب دبعلا غلبي سفعضلا نم نادبألا ةوقو ،تاملظلا نم راصنألا
 مايصلا لدعي هيف ركفتلا غةرخآلاو ايندلا يف ىلعلا تاجردلاو كولملا لزانمو

 هبو "دحوي هبو .دبعي هبو غلجو زع هتنا عاطي هب ؛مايقلا لدعت هتسرادمو
 هتلا همهلي .هعبات لمعلاو ماما وه ٬مارحلا نم لالحلا فرعيو ؛ماحرألا لصوت

 نيدايم يق داهتجالا اياطم يناوخا اوطتماف .ءايقشألا همرحيو .ءادعسلا

 لاق امي يناوخا اوربتعاو .مهفتلا ةيدواب لئاسملا تاليسم اومعفأو .ملعتلا

 اهيلع يوطنيف اهعمست ةمكح ةملك ةيدهلا معنو ةيطعلا معن !مالسلا هيلع
 ءاولدو ،ةنس ةدابع لدعت .اهايا هملعي اهب ملسم هل خأ ىلا اهلمحيف !كبلق
 مالسلا هيلع هنع ثيدحلا يف ءاج هنال ربصلا ربك اوعطقاو ريخلا ىلع ںيناوخا

 اهلهأ ةمكحلا اوعنمتالو . (٢٢؟)«هلعافك ربخلا ىلع لادلا» :لاق هنأ

 يف يور هنال ،مكلامعآ درو ؛مكناميا داسف ىلا لوؤيف اهبالط اهومرحتالو

 مكنيد داسف كلذ يف ناف هلهآ ملعلا اوعنمتال» : لاق هنآ ةت لع يبنلا نع ثيدحلا

 نع ثيدحلا ق ءاج هنأل . .مكملع .يناوخا . اومتكتالو ..مكرئاصب سايتلاو

 نم ماجلب امجلم ةمايقلا موي هي ءيج هملع املع متك نم» :داي يبنلا

 َنيذلا نظ : لجو زع هئلا لوق يفو .اهنم يناوخا مكاياو هللا انذاعأ ] (٢٢)«راتلا
 (٤٢)«باتكلا ق سانلل ٍهاَنَتباَم دعب نم ىدهلاو ت تانيبلا م اًنلزنَااَك َنوُمَتكَت

 )٣٦٢( دئاوزلا عمجم ١٦١٦/١، ثيدح لامعلا زنك ١٦٠٥٦.

 (٣٣) ربكلا مجعملا : يناربطلا ١ ١/ ٥. دئاوزلا عمجم ١ / ١٦٣ . )٣٤) ةرقبلا ةروس : ٩
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 نلع دمحم ةفص اومتك نبح دوهيلا ءاملع يف تلزن ةيآلا هذه نا ليقف .ةيآلا
 زع هلوقو .4 .ملعا هللاو . ةراوتلا ق تناك يتلا ماكحالا نم امهريغو مجرلا ةيآو

 ةتومتكتالو ساتليةتنيَبتَل باتكلا ًاوثوأ نيذلا اكيم نا َدَحَ ذإك» :لجو
 ءارو ذبنلاو .هيلا اوتفلتي ملو هوعاري ملف يا 0 )٢٥( «ميروهَظ ءارو هودَيَنَ
 أرقو .هينيع بصن هلعج هضيقنو ءتافتلالا مدعو دادتعالا كرت ق لثم رهظلا

 يف ةيتحتلا ءايلاب سابع نبا ةياور ف مصاعو ورمع وبأو رثك نبا

 يذلا مسقلا باوج هيف ماللاو .ةبطاخملا ىلع ةيقوفلابو بيغ هنال هَتنيَبَتَل»
 .ملعأ هللاو ںباتكلل ريمضلاو هَقاَقيِم٬ن هللا ذَحآ» : هلوق هنع بان

 هللا هجول هوبلطت نأ .نآرقلاو هللاب ملعلا بلط يف ،يناوخا ى هثللا هللاف
 اولانتل .لهجلا نم اوصقتنتو ملعلا ماود اورت نأو نيدلا هل نيصلخم

 قالخالا نم سفنلا اورهطت نآو .هلئاسم ظفح اوقزرتو .اهلئاضف تاجرد

 .ةدمحملا بحو .ءايرلاو .ةاهابملاو "باجعالاو .دقحلاو .ربكلا لثم ةمومذملا
 .لجاعلا عمطلا لبح : )٢٦( اومرصت نأو .ةلداجملاو .ءانثلا بحو ‘ دسحلاو

 ارهاظ ةفاظنلا ىلع مالسالا ينب» : لاق هنأ دع يبنلا نع ثيدحلا يف يور هنال

 . )٢٧( ماذملا عيمج نم سوفنلا ةراهطو بولقلا ةرامع ملعلا نأل انطابو

 .ناطيشلا مكل سوسوي نأ يناوخا اورذحاو «نالعالاو رسلا يف هتنا ىلا ةبرقو
 اوعيتتالو هساسأ ىلع مكملعت ماقم يناوخا اوسسأو .هسيواسو يف ه هوعبتتف

 )٢٨( ركنملاو ءاشحفلاب رماي هناف هتاوطخ عبتي نمو ناطيشلا تاوطخ

 ايندلا ةايحلا مكنرختالف ارهجلاو رسلا ف مكميلعت يف لجو زع لل اوصلخاو
 اورختف مكميلعت ناكرأ مكب )٤٠( كدكدتي الئل . )٢٩( رورغلا هتناب مكنرغيالو

 لهأ رثكأ تدجو ينال ،نيمدان متلعفام ىلع اوحبصتو ث )٤١( نيفعض كلذ عم

 )٣٥( نارمع لآ ةروس : ١٨٧.
 اوعطقت : اومرصت )٣٦(
 ةحيبقلا | ةلصخلاو ةصيتنل و ، ةمذم اهدرفم : ماذملا )٣٧(
 عت نم هابت تاومن اوس ةل ارمأ < يذلا ل لاعت هلوق ىلا ةراشا )٢٨(

 :/ رونلا ةروس ه .ركفاو اتح وناب نزت ناطيشلا تاوطخ
 لناب . كتنر نل ةايحلا مكنَرَتالَق ىح ولا ع :1 ىلاعت هلوق ىلا ةراشا )٣٩(

 : نامقل ةروس © «روَرَقلا
 ( ٠ ٤) مدها : كدكدت .

 )٤١( لصألا يف اذك : نيفعض .
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 اياكر نم هيومتلا هاومآ اوبرشو ملعلا نويعب هاجلا هاج اورظن دق اننامز
 ملس عنصل ةلآ اهنأ اوملعي و ،تالالدلا اومهفيو تايآلا اوربدي ]

 ةلصخ لك نع يناوخا اوبنتجاف !؟ةماركلا مرك سرفل ةقيدحو .ةمالسلا
 نيرقو اونوكو ب (٤؟) كاكفلا ببس مسحتو .كالهلا يواهم ىلإ يدؤت
 . بلاط لكل هنولذبت ،نيمومغم همدع ىلعو .هلجال نيمومهم نيعضاخ

 نزخ نم نأل هلهأ نع هومتكتف هونزختالو "بئاغو رضاح لك هيف نوبغرتو

 نم مكلانام ىلع اوبضفتالو ىرانلا ف وهف هريغ عم دجويالو .هلهأ نعل املع
 نيرختقم ىاذكو اذك فرعنو ءاذكو اذك ملعن نحن :اولوقتف ءءارضلاو ءاسابلا

 .رانلا ف وهف كلذك ناك نم نأل ،نيطالسلا ةبرق نيبلاط سلاجملا يف هب

 لجأل مهنومدختستو ثءافعضلا هومرحتف ىنغلاو ةرسيملا لهال هولذبتالو

 اطخلاب ايتفلل مكسفنأ اوبصنتالو ،رانلا ف وهف كلذك ناك نم نال .مكملع
 نأ مكاياو ،رانلا ف وهف كلذك ناك نم نال ،ملع الو ةجح ريغ نم تاروجحملاو
 ف لصح نم نأل قافولا ىرع يق .ءايربكلاو عمطلاو .ءايرلاو بجعلا مكذخاد
 اوٹبلاو .اهنم هتلاب ذوعن ىرانلا نم نيلفاس لفسأ هب يوهت فوسف ءالؤه ىرع
 ءاملعلا نم اهايتفلو نبتماص لئاسمللو .4 )٤٣( نبمدس نيرقو مكسلاجم نق

 راكفأ رحب يف اوصوغت نأ لبق نم اهيف تفم لوأ اونوكتالو .نيمهفتم رايخألا
 للزلاو اطخلا نم تاروذاقلا باصوأ ف ةسومفم لئاسلا عجرتف ءءاملعلا

 نيأ ملعلا سلاجم يق اوفرعاو ،لئاسملا ظفحب اورختفت الو لطابلا اولداجتالو
 .هنم نوملعتتو هنوملعت نمل اوعضخاو !مكارم ةرارم اوعطقاو مكدعقم
 هظفحل اوغرفتو .هتوالت ىلع مكنيعأ اورهساو .هتءارقل ربصلا اورعشتساو

 ودب نورت امآ ،ةئيطخ لك سأر امهناف ربكلاو دسحلاو مكاياو سهتساردو
 ايندلا ىلا اونكرتالو ،رابكتسالاو دسحلا لجأ نم .هللا هنعل ،سيلبا ةيصعم
 ماعلب ةيصعم ببس نورت امأ ںرئابكلا لاعفأ حاتفم هناف ضرألا ىلا اودلختف

 نم قرفيو ،عمطلا ةورع يق هلئابح قرفي يذلا ملاعلاك اونوكتالو ؤاروعاب نبا
 يف هتماه برضيو .رثاكتلا نيدايم يف هتمه بصنيو علهلا ةوزع لويخ
 اا اباوج كلميال .نيمعنملا ةانق عفريو .نيمدعملا ةورف عضيو رتافدلا نداعم

 ضيفي راص ىتح ءابارش هدروي نمل الا اباب حتفيالو ،ابارج هل معفي نمل
 ,ىرثلا نوطب لوزي ركذ هارم رتابب سرديو ءارثلا دوجو لوقع .هاوتف روجاب

 . صالخلا : كاكفلا )٤٦٢(
 . نيمومهم : نيمدس )٤٣(



 امف هاطم اميدأ قرعيو .ةليب اهنم ءيدتبي امف .بارحلا ةيدوأ هل ليست

 فجاورب هئفطي وهو ظعاوملا حرش هيلع عطسي ةلغ عقن اهنم ىوري
 .ةوافصلا يدياب هفرصدال وهو ةوادعلا جرس هيلق ةوهصي عضويو .ةواسقلا

 رم رس ىلع هثيدح ولح رهظيو 6هذيملت ةاراوم نم هذيذل نينحب يفتحي
 معفي وهو بونذلا ةرثك نم فنألا ةرضح يف فلأو ءاهب هواتي هارت .هثيبخ

 باتك يف كلذب لاسيف ،ةقاطلا لهأل ةقافلا لهأ نع هلئاسم يفخيو ،بونذلا اهل
 وهف .ال :لاق ناو غنيام وهف ؛معن : لاق ناف ىنيمألا يبنلا ةنسو نيبملا هنلا

 بيجيالو 6لئاسملا ظفحيو .ءاوهألا عرش فرصيالو .هلالا عرش فرعي 0 نئاخ
 نعو .ةقوطنملا فورحلا ال سةطوقلملا فورحلا نع هلاسي نأ هلاخيأ ،لئاسلا
 .نيتلاحلا كلتب اصيرح راص ىتح .ةيفاشلا مهارملا ال .ةيفاهلا مهاردلا
 لكاي !هيلا هدر الو هدعبو هيلع هارجأ ام هنلا هاحل .نيلاسلا لاونباحيحش

 .ةعدب نم اهحبقأ امف ؤهنم وندي وهو سانلا دريو ؤهنع يهني وهو تحسلا
 قرطو ،نفسلا هذه بوكر نع يوايندلا اذه عنتميال له ،ةعنش نم اهعنشاو
 بيش لبق مدقلا ودع مودقو .مدنلا س ومش هيلع فشكنت نأ لبق نتإلا هذه

 .حايصلا راركتو ،حابصلا رارفصاو ںفادرألا حارم حاستماو 6فادفلا يلايل

 تسيب كانهف فلاسملا تاقدارس يف طبريو ،فلاتملا تايقدنب برضي نأ لبق

 تسسيلوز» 0 )٤٤( نامزلا فرص مهيلع حاصو ؤتوملا مهذخأ نيذلل ,ةئبوالا
 تيت ت تبت ينا ل لاق توملا ٌمُهَدَحَأ َرَض َرضَح اذا إ ىتَح ت ِتاَتِيَسلا َنولَمعَب نيآلِل ةبوتلا

 . )٤٥( نآل
 لصف

 هب يهابيل ملعلا ملعت نم» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا ف يورو
 صءارقفلا هب مدختسي وأ ءاينغألا هب لكآيل وأ ءاهفسلا هب يراميل وأ ءاملعلا
 نع ليق )٤٦(. «رانلا نم هدعقم ةويتيلف هيلا سانلا هوجو هب فرصل وأ

 3 نم نمَكزنَنل م متلا : لجو زع هللا لوق يق لاق هنأ (هللا همحر) ديز ,نب رباج

 نع ءاجو َعوسلا ءاملع مه : لاق . )٤٧( هانتع دتعع نمحرلا لَع شا هنأ ةكيش ةعيش

 ةرعن ههجو يف سيلو ةمايقلا موي ءاج هملعب لكأ نم» :لاق هنأ ةي رن م يبنلا

 )٤٤( نيبقنملا ةداسلا فاحتا ا يديبزلا ١/ ٣٥٠.

 )٤٥() ءاسنلا ة ةروس :

 )٤٦( لامعلا زنك يف بيرق .." ءاج ٢٩٠٣٤.
 )٤٧) ميرم ةروس : ٩

 _٨١-۔



 ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ» :مالسلاوةالصلا هيلع هنع ءاجو . )٤٨( ؛محل

 :لاق لجو زع هلا نا ثيدحلا ف ءاجو . )٤٩( هملعب ا هعفني مل ملاع
 .يتبحم قيرط كولس نع ايندلا بح هركسأ ملاعل ليولا لك ليولا دواداي»
 قالخ عزنأ نأ مهب عنصأام ىندأ نا ،يل نيديرملا يدابع قيرط عاطق كئلو]

 , .ةثالث ءاملعلا» : لاق هنأ لجر نع ثيدحلا ق ءاجو .«مهيولق نم يتاجانم

 ©, ا .املاع سيل هتناب ملاعو هللا رماب املاع سيل هتلاي ملاعو .هتنا رمابو هللاي ملاع

 لالحلا نم ماكحألا ملعيو هللا ىشخي يذلا هللا رمابو هلاب ملاعلاف .هللاب

 ملاعلاو .ءايبنألا لضفك هنلا دنع هلضف ملاعلا اذهف "دودحلا عيمجو مارحلاو

 افيش دودحلا نم ملعي ملو هنلا ىشخي يذلا هتنا رماب املاع سيل ىذلا هتنام

 امأو .ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايلوألا ةرمز ف دجاسلا .دهازلا عكارلا وه اذهف
 اذهف هتنا ىشخي ملو دودحلا ملعي يذلا هتناب املاع سيل هتنا رماب ملاع وه يذلا

 .«هيلع هأرجأام هتلا هاحل ٬ءوسلا ءاملع نم وه

 هعفرو ،عفري نأ لبق هبلط يق مكنيعأ اورهساو ملعلا ،يناوخا . اوبلطاف
 .هلهأ باهذ

 نم ،هانلهس يأ . )-٥( هيركآلي نأرقلا اترم دقنو : لجو زع نلا لاق
 هيق انفرص ناب ظاعتالاو راكذألل هانايه وأ ءاهلحر اذا رفسلل هتقان رسي

 .هه ركدم نم لَهَقط ظفللا ةبوذعو راضحالاب ظفحلل وأ ربعلاو ظعاوملا عاونأ

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ‘هيلع ناعيف ملاع بلاط نم له وأ "ظعتم يأ

 دواد ىلا لجو زع هتنا ىحوأ» : ليقو .«مكاح لك ىلع ةضيرف ملعلا ميلعت»

 ىتح ملعلا بلطاو ديدح نم اصعو ديدح نم نيلعن ذختأ نآ مالسلا هيلع
 :لاق هنأ مالسلاوةالصلا هيلع هنع يورو .«نالعنلا قرخنيو ىصعلا رسكنت

 نم راصبالا حابصمو .لهجلا نم بولقلا ةايح ملعلا ناف ملعلا اوملعت»
 رارحألا غلبيو رارحألا لزانم هب دبعلا غلبي "فعضلا نم نادبألا ةوقو .ملظلا

 .«ةرخآلاو ايندلا يف ىلعلا تاجردلاو ٬مهسلاجمو كولملا لزانم

 افقوتم نوكي لب ؤىوتفلا يف عراسي ملاعلا نوكيال نأ ةرخآلا ءاملع نمو
 .ىلاعت هللا باتك صنب اقيقحت ملعي امع لئس ناف ءاليبس كلذل دجوام ازرحتم

 ٢٩٠٣٤. : لامعلا زنك : يدنهلا )٤٨(

 )٤٩( ةداسلا فاحتا : يديبزلا ١/  3٥٧لاعلا زنك ٢٨٩٧٧.

 ( ٥٠) رمقلا ة هروس : ١٧ . ٢!٢\٥ ٣٢. ٤٠ .
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 لئس ناو ںكلذب تفأ يلج سايقب و ؤةمألا عامجاب وأ .ةي هللا لوسر ةنسبو
 هسفن نع عفدو طاتحا داهتجاب هنظي امع لئس ناو ؤيردأ ال لاق كشيام نع
 رطخ رطاخلا دلقت نأل مزحلا وه اذهف ؛هريغ يف ناك نا هريغ ىلا لاحأو

 : لاق هنأ (هللا همحر) ديز نب رباج نع ثيدحلا يف ءاج هنال اميظع داهتجالل
 نع مهدحا لئس اذا نوفاخي ةلي هلا لوسر باحصأ نم ةعامج تكردأ دقل

 لم هللا لوسر باحصاف !اهاتفاف اهايا هافك هاخأ نأ ول دو .ةلزان وأ ةثداح

 .ايتفلل مكسفنأ نوبصنت متنأو ؛مهدنع امب اوبيجيف اولاسي نآ نوفاخي
 نوفاختالو إمكسوفنل ةمالسلا نوبحت مكنظا امف إمكوتفتسي نأ نولاستو
 هب مكل سيلام اومدقت نأ مكاياو ايتفلا اورذحاو هنلا اوقتاف مكبر نم ةبوقعلا
 ريغب يتفي نم نعلت ةكئالملا نأ» : ثيدحلا يف دجوي هنال ،متلئس اذا ملع
 نع لئس اذا لقاعلا ملاعلا نأل ايتفلا ف مهلجعأ املع سانلا فعضأو ء«ملع
 . .هنانسأ علقت امناكف ملعلا

 لصف

 يريغ اودجت مل» : لوقيو يكبي ةلاسم نع لئس اذا فلسلا ضعب ناكو
 ةعبرأ نوعفادتي ؛مهنع هنلا يضر ةباحصلا ناك ليقو .«!؟يلا متجتجا ىتح
 نيذلا ءاملعلا نم اذه لثمف 0«ىوتفلاو ةعيدولاو ةيصولاو ةنامذلا» :ءايشأ
 زع هللا ىلا بحا ءاملعلا عم ةعاس سولج» : لاق هنأ ةلي هللا لوسر مهفصو
 ىلا رظنلاو : (١٥)«نبع ةفرط اهيف هتنا ىصعيال ؛ةنس فلأ ةدابع نم لجو

 بحأ ءاملعلا ةرايزو !مارحلا هللا تيب ف ةنس فاكتعا نم هللا ىلا بحأ ملاعلا

 دنع اسلاج تمدام كل بتكو .ةلوبقم ةجح نيعبس ةرايز نم لجو زع هتنا ىلا
 كيلع هئلا لزنأو ،ةجرد كل عفرتو .ةرمعو ةجح نيعبس فرح لكب ملعلا لهأ
 سانلا ليقو .ةمايقلا موي ةنجلا كل تبجوو .ةكئالملا ك تدهشو ؤةمحرلا
 موي لك دادزيف هملعب نغتسم وهف ملاعلا اماف لهاجو ملعتم و ملاع :ةثالث

 ةياغلا هذهو !اجر لمع اذاو لمع رصبأ اذاو رصبأ هقف اذاف !املعو ًارصب
 ىفصأ هنهذ ناك املك جارسلا لثمك هلثمف ةدايز يف وهف ملعتملا امأو ىوصقلا

 ناك اذا ةدايز يف وهف ملعتملا لثم كلذو ،رونأو ىوضأ ناك ظلغأ هتليتفو
 هملع ىلا املع دادزيو ملعتملا بلق يف ملعلا كلذ هنبا تبنأ ءاقيفش احصان ملعملا
 ناكو ،هبلق يف ماهلالا هللا نم بجوتسا ملعتي نمل اعضاوتم ملعتملا ناك اذاو
 ىلا الهج موي لك دادزيف لهاجلا امأو .ىطسولا ةياغلا هذهف رصبأو ىوقأ

 ٣٠. ص تاعوضوملا ةركذت يف ينتفلا بيرق ظفلب ثيدحلا جرخأ )٥١(
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 تمصلا ملعلا لوأ : ليقو .ةمكحلا راونأ ف رصبيالو .ملعيف عضاوتيال .هلهج

 .هرشن عبارلاو ظفحلا ٹلاتلاو عامتسالا ينتانلاو

 ربك مسحو ىراقولاو ةنيكسلا سبلم سيل ملاع ءاملعلا نم ينبجعيو
 رافغتسالاو عالقالل دهجلا هوجو نع ةفنألا فونأ عطقو .رارصالاو بوحلا
 ءادبي ق لاهتبالا تويب رمعو 0راكذتلاو ظعاوملا ق فيوختلا نانع عضوو

 .رابكتسالاو دسحلا نرد عوضخلا مضخ نم لسغو .راحسألاو ةولخلا
 حرفلا ديدح نم دايقنالا ديق عنصو ىراكفألاو ةوافصلا فاص نم برشو

 لاطه حست هارت ،رارحآو ديبع لك نم هنم ملعتيو هملعي نمل غراشبتسالاو
 رديو ؛هئالخأو هئاقدصأ ىلع ةداجالا ناجرم فذقيو .هئاسلج بدج ىلع هلوط

 .هلاؤس لئاسم ىلع هحالص بوص بكسنيو .هلامها ءاميه ىلع هناميا رورد

 ناونع يف ةلفغلا ناطرس نلعيو ؤهردص توباتب ةظقيلا ناطلس ةرعش نمكيو

 عرزي هبو غناوضرلا ىوضر ىلع جرعيل ىوقتلا توبث ىلع جرعيف اهرهج
 هقرو هسرع يدهيو هقح ىبرقلا يوذ يتؤيو ،نانجلا نانجب ةداهزلا نوتيز
 .ملظلاو ةبوعصلا ديعص نم هقرع مدعيو ‘ملعلاو مهفلا مهرم نم هقز معفيو
 فسرك نم ةسايكلا ءاسك لصفيو اهملح ءامي قنحلا نارين ءيفطي هارت

 ةمحر دكؤيو ءءاضمرلا فصاوع نم ظيفلا ةوذج دمخيو 0 همهفو هداعسا
 ادن كفيو ،نانسولا ةنس هئانس انس هبنيو ءءاضوضلا قشاقش نم ضيهلا

 عئارشل املعمو !مولعلا مالعا سوردل املع حبصأ ىتح نآنشلا ةبرك هئادن

 برضي الو ؤاطخلاو يصاعملا يف دمعتلا حاير هل بهتال إموتكملا رسلا تامكحم
 عيدبب ائباص ؛عئادخلاو عدبلا نم ايهال ءاطخلا قاوسأ ف سنهبتلا مهس
 الف هنلا للضي نمو ‘هل رصان الف هتنا ىوس رصنتسي نمو عئارشلا ماكحأ

 باع نمو ،يدتهملا وهف هللا ىده نمو .يدتعملا وهف هتنا صعي نمو .هل يداه
 :3 ق لض مالسالا ةلحرم نع فلخت نمو :ءامسلا يف امس ماسلا ةلصلص

 وتلا لمع لُكََتَك نمو 4 .هبلق هل ىفص لكوتلا نانع كسمأ نمو ءءامهيلا

 ق " ةدهب بوشي نمم ،نوملسلا اهيأ .مكاياو هنلا انلعج . (٥؟)ه ةنسح

 ىلا قلطني نممو .ةعجعجلا رداس ءاد نع هدونج دهش برشيو ،ةهقهقلا رزاح
 ةعاضبلا عضبتسي نممو سدئاوملا قاوف هنع عفري نأ لبق دئاوفلا قاوس
 سابل اوطيمأو ،سانلا اهيأ 0 اوركذاف .ةجئارلا ةعاضبلا لبق .ةحبارلا

 ٣. : قالطلا ةروس )٥٦٢(
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 نم تمعوعفا ماهر بر هناف ؛مكريغص نم اذه يمالك اولقتستالو سابتلالا
 لك هب فشكو 6نوزحم لك هب رسو ؤيناجملا هنم تبشوشعاو ىينادالا
 . هللا اوقتاف بيبحلل بحملا بيدألا نسحتسملا رظن هيلا اورظناو غنوزخم
 دسحلا ضارعا هنع اوضرعتالو اذه يباتك اوارقاو .هيلع اولكوتو ى هنلا دابع

 هيلع !لاب الإ يقيفوتامو .هبيترت يف دهجلا لك كلذب دق يناف .ءاضغبلاو
 .بينأ هيلاو تلكوت

 لصنف
 سيل ةضيرف ملاعلا ىلع لهاجلا ميلعت نا» : ليق ثيدحلا و

 هآر صخش لك ركاذي نأ ملعلاو ةمكحلا بلاط ىلع نا : ليقو . (٥؟)«عوطتب

 يف نوكيف هنم ملعأ وه نوكي نأ امأ :لاصخ ثالث دحأ ىلع هدنع نوكي هناف

 .هتمينغ قفاو دق نوكيف هنم ملعا صخشلا نوكي نأ اماو ههحبر عضوم كلذ
 تقدص اذا ثذخايو يطعي هتراجت عضوم كلذ نوكيف ءاوس نوكي نأ اماو

 .ملعأ هللاو .كلذ يف هتين

 لصف
 ««كبتك يفام ىلع كنم صرحأ كبلق يفام ةسرادم ىلع نك» : ثيدحلا يقو

 عفنأ زنكال :ليقو ؛هقفتلا كبلق يفامو ،كلام سأر كبتك يفام لعجا :اضيأ ليقو
 ضعب نعو ،بدألا نم عفرا بسح الو ،لحلا نم حبرأ لام الو ملعلا نم

 هتفت مل بتكلاب ىلست نمو شةولخهشحوت مل ملعلاب درفت نم :لاق هنأ ءاغلبلا
 ةلي يبنلا نعو .ناوخألا ةقرافم هشحوت مل نآرقلا ةءارق هسنآ نمو .هولس
 . (٤٥)«نايبصلا مهو مهومتيضر اذا ثادحألا ملعلا اوعدوتسا» : لاق هنأ

 لصف
 هب اوفنعيالو }مهب قفرلاو ،هنوملعي نمل حصنلا ءاملعلا بادآ نمو

 هيلع هنع يور هنال اريغص اورغصتسيالو !ائشان اورقحيالو املعتم
 3 (٥٥)«فنعملا نم ريخ ملعملا ناف !اوفنعتالو اوملع» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا
 : ليمج لاق .زتعملاو مئاللا : فنعملاو

 . ةنسلا بتك يف لصأ هلو ، هظفلب دري (٥٢)
 )٥٤( تاعوضوملا يف يزوجلا نبا ثيدحلا جرخأ ١/ ٢٣٢٣.
 )٥٥( هقفتملاو هيقفلا يف يدادغبلا ثيدحلا جرخأ ٦/ ١٣٧١.
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 فنعيال ام مالسالا قو اميدق +٭٭ ىدنلاو دجملاو رقلا تاقباس انل

 لصنف
 اوسيؤيالو !ابغار اورفنيالو ابلاط اوعنميال نأ ءاملعلا بادآ نمو

 الأ» :لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يف يور هنأل ءامهفتم اوسبليالو ءاملعتم

 هللا ةمحر نم سانلا طنقي مل نم : لاق ؤهللا لوسراي الب :ولاق .هيقفلاب مكئبنأ
 سايالا طونقلا امو 6هريسقفت رم دق حورلا . (٦٥)«هثلا حور نم مهسيؤي ملو

 مودعم هنم مزاللاو 4 .مهسيأ يا !هتنا ةمحر نم سانلا لجرلا طنقأ هيدعتمو

 اهرجو لبقتسملا نم اهمضو نونلا وهو اهرسكو يضاملا ةمجعم حتفو ةزمهلا

 ض نكت لقي : لجو زع هتا لاق .طناقو طنق وهف ةطانقو اطونق اهحتفو

 ةمحر نم طتقَي نممو :ةياكح رخآ عضوم يق ىلاعت لاقو . تاق
 . . (٨٥)ه“َنوتاّضلا ؟ الإ هك

 لصف

 مهلمجآو ءاربص مهرتكأو اردص سانلا عسوأ نوكي نأ ملاعلل يغبنيو

 .هقئالخ نوذخاي ‘هنع نيلماحلاو ‘هنم نيملعتملا نأل !اقلخ مهنسحأو اقيس

 لالضلا يغ نمو ءاجاهنم لاعفألا ىلا مهل نوكي نأ بجيف ءهقئارط نوذتحيو
 . (٩٥)«لاؤسلا هحيتافمو . نئازخ ملعلا» : لاق هنأ ةي يبنلا نعو .اجارس

 عبتملاو لوؤسملاو لئاسلا :ةعبرأ هيف رجؤي هناف : هللا مكمحر ى اولاساف
 ملعلا يق ق اوملكتو .ةرخآلا رادللو هتنا هجول ملعلا اوملعت : لاقيو .مهل بيجملاو

 مالكلا نع اوفكف ءارملاو رخفلا لزن اذاف .ءارلاو رخفلا لزني ملام

 لصنف
 تبثتيو ءاطخلاو ةهبشلاب يتفيالو ؤهملع مرتحي نأ ملاعلا ىلع بجاولاف

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم كلذو ماعلاو صاخلا لمأتيو 6هدهج ةيلكب
 ق مومع اذهو ٦٠) )«رتكيلق ءاش نمو للقيلف ءاش نمف عوضوم ربخ ةالصلا»

 دعي ةالصال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلع ضرتعملا صاخلاف . . تقو لك

 ٧٣٤. ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس ي ينابلالا ثيدحلا جرخأ )٥٦(
 : رجحلا ةروس )٥٧(

 )٥٨( رجحلا ةروس : ٦١
 )٥٩( ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس : ينابلألا ٢٧٨.

 )٦٠( دئوازلا عمجم رظنا ٦/  3٦٢٤٩مقر لامعلا زنك ١٨٩١٦.

 ۔_٨٦-۔



 علطت ىتح حبصلا ةالص دعب ةالص الو سسمشلا برغت ىتح رصعلا ةالص
 يق اهيلصي نأ هلف ةالص يسن اذا امأو لفاونلا ف صاخ اذهو ))٦( «سمشلا
 هنع ثيدحلا يف ءاج هنأل هيف دوجسلا روجحم تقو ق الا حبيتقولا نيذه
 اهركذ ثيح اهلصيلف ةالص مكنم ىسن نم» : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع
 . (٢٦)«اهتقو كلذ ناف

 لصف
 يف نوكي سيلو ؛ماعلا ضرتعي صاخلاو صاخلا ىلع ضرتعيال ماعلاو

 .لكلا عفري نأ هتقيقح خسنلا نأل 0 اخسن اذه لثم

 لصف
 يتفي نأ الو ثديقملا عضوم يف قلطملاب يتفي نأ ملاعلل زوجيال رثألا قو

 الو 6رسفملا عوضوم يف لمجملاب يتفيالو ؤقلطم وهام عوضوم يف ديقمب
 لاقو ؤخسانلا عوضوم يف خوسنملا الو خوسنملا عوضوم يف خسانلا
 .رسفملا دنع لمجملاب لمعلا زوجيالو ،لمجملا ىلع يضقي رسفملا نأ :نوملسلا

 ثعورفلا يف نيملسملا فالتخاب ذخألا زئاج هنأ نيملسملا لوقب دحأ ضرتعا ناف

 .ملعأ هللاو .رسفملاو لمجملا ق سيل كلذ ناق

 لصف

 .ةحيحصلا مهبتك نم ظفح وأ نيملسملا راثآ نم هعمس امع لاس نمو

 نم وهالو ؤهلدع فرعيال نم امأو ،هلجس نم يتفي نأ هل زاج هلدع فرعو
 مهل سيل ليق دقف ،اذكو اذك رثألا ف تدجو لاق ناو اهيف بجيالف نيملسملا
 ملعلا لهأ نم ناك نمو .كلذ نيملسملا راثآ ف تدجو لوقي نأ الا كلذب ذخألا

 كشلا عديو مهفرعي نأ هيلعف ملاع هب وه امع هولاسف هيلا سانلا جاتحاف
 امب لقيلو هكرتيلف ؤنيقيلا عفديال كشلاو إمومذم وهو ،ناطيشلا نم هناف هنع
 . لجو زع هتنا هرمآ امي لمعيلو ىهتلا هملع

 لصف
 ءوبتيلف هلقأ ملام يلع لاق نم» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا يفو

 )٦١( هريغو عيبرلا مامألا هجرخأ .
 )٦٢( .هريغو عيبرلا مامألا هجرخأ
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 بذك نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم روهشملاو . (٦؟)«رانلا نم هدعقم

 ةالصلا هبلع هنع ءاهنع هتنا يضر ةشئاع نع ربخلا يقو .4 (٤٦)«ادمعتم يلع

 سانلا نم هعزتند ءاعازتنا ملعلا ضيقنال لجو زع هنلا نا» : لاق هنأ مالسلاو

 هعم امب بهذ ملاع تام املك هنأل ،ءاملعلا تومب هضبقي نكل !هاتأ نآ دعب

 ريغب اوتفآ اولئس ناف .الاهج ءاسؤر سانلا ذختا ملاع قبي مل اذاف ،ملعلا نم

 . (٥٦)«اولضاو اولضف ملع

 نوكتو .ةملك دعب ةملك !ايفاش المات ةلاسملا لماتي نأ يتفملل يغبنيو

 هل تضرع ناف .مالكلا رخآب ددقتب لاؤسلا ناف اهلوأ نم متآ اهرخآب هتيانع

 اطخ وأ اشحاف انحل ىأر نا كلذكو ،برعأو طقنو اهنع لاس ةبيرغ ةملك

 .هممت و كلذ ىلع طخ اصقان ارطس ىأر ناو ‘هحلصيو .كلذ ربغ هانعم لحيف

 . ملعأ هلاو . .ىنعملا طدلغت كلذب دصق اميرق

 نم باوجلا يف رواشي نأ اهيف بوتكملا ةعقرلا أرق اذا يتفملل يغبنيو
 هتلاو فلسلاب ءادتقا كلذ ناف مهيلع اهأرقي وأ .كلذل حلصي نمم هترشن

 . ملعأ
 لصن ملع

 :(٢٦)رذنملا نب نامعنلل لاق )٦٦( ةرمض نب ةرمض نأ ثيدحلا ف ليقو

 ء«نانجي لتاق لتاق ناو ،نايبب قطنت قطن نا ؛هيلقو هناسل هيرغصاب ءرملا»

 يف رعاشلا لاقو .بلقلا وهو ىلوألا ةمجعملا حتفب نانجلا «كرد هنن» : هل لاقف
 : ىنعملا اذه

 روصم قلخ مسجلاو(4٨٦)هلوقعمو :::: هناسل نارغصألا الا ءرملا امو

 نع يكح هنال ضرعلا ىلع ىتآ اذا ليطي الو رصتخي نأ يتفملل يغبنيو

 . ١/ ١٣٥ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ٦٥٠١ لح نبا ظفللا اذهب هجرخأ )٦١٣(
 عيبرلا مامالا هجرخأ )٦٤(
 . يذمزتلاو ل ىراخبلا هضعب جرخأ ( ٥ ٦)

 . قحلملا ر ظنا )٦٦)

 )٦١٧( قحلملا رظنا .

 )٦٨( لتقملا وه دوصقملا .

-٨٨ _ 

 



 نسحلا رصتخاف !ةلاسم نع نيرس نباو نسحلا لئس ةرصبلا ءارمأ ضعب

 نيرس نبا امأو ،هيقفف نسحلا امأ ريمألا لاق اجرخ املف غنيرس نبا لاطأو
 نيابتت الئل .ادحاو هملق نوكي نأ يتفملل يغبنيو .نيسلا رسكب وهو ،صاقف
 يف ريوزتلا ليقو .هيلع ريوزتلا نم افوخ افرح افرح هطخ طلخيالو 6همالقأ
 نوكي نأ يغبنيو ؛نيابتو فلتخا امم عرشأ فورعملا ملقلاو فولاملا طخلا

 ناكو .كلذ ىلع دوعتي ىتح ةبعصلا يف هفقوتك ةلهسلا ةلاسملا ف هفقوت
 ربغتي نأ وه رعمتلاو .ههجو رعمت ةلاسم نع لئس اذا نيملسملا ضعب

 يف هباوج تابثا كرتي نأ ىوتفلا عضوم قاض اذا يغبنيالو .ةرفصلا هولعتو
 .هيف ةليحلا ىلع (٩٦)نمؤي هنال ىرخأ ةعقر

 لصف

 .لاؤسلا رخآ ةعقر يف رطس رخآب الوصوم هباوج نوكي نأ يغبنيو
 .ىوتفلا ةعاس ىوتفلا ريغ مالكلا كرتي نأ هل يغبنيو .ةجرف كانه عديالو
 نوكي نأ ةعقرلا رهظ ىلع باجأ نا هل يغبنيو .اطخلا ىلا لوؤي امم كلذ نأل

 لفسا يف باوجلاب ءيدتبي نأ الا اهلفسأ يف ال اهرهظ نم اهالعأ يف هباوج
 .اهلفسأ يلي امم اهءارو هممتيف عضوملا ىلع قيضيف "ىوتفلاب الصتم ةعقرلا
 ها مسب دنع اهالعا يف هنم ىلوأ اهرهظ ىلع باوجلاو ءهباوجب كلذ لصيل
 يغبنيف باوجلل اهيف عضوم ال لاؤسلا ةعقر ناك ناو ،ميحرلا نمحرلا
 .اهافش بيجي نأ يتفملل

 لصف

 ىلع لوألاف لوالا مدقي نأ ؤهترضحب عاقرلا ترثك اذا يتفملل يغبنيو
 زاجيالا ناف ،هباوج يف زجوي نأ يتفملل يغبنيو !موصخلا يف يضاقلا همدقيام

 ىلع قلخلا هللا بساحي فيك» :بلاط يبأ نب يلع لئس امك "نسح باوجلا يف
 نيب فيك» :هل ليقو «مهددع ةرثك ىلع مهقزري امك» : لاقف «مهددع ةرثك

 هلا يضر سابع نبال ليقو ««ةباجتسم ةوعد» : لاقف «ضرالاو تاومسلا
 رون بهذي نيأ» : لاقف «؟داسجالا تقراف اذا حاورألا بهذت نيل ىلا» :هنع
 .«ناهدألا ءانف دنع حابصملا

 بيجب نأ سايالف .اهيف باوصلا قيرط اطخاف ةلاسم نع لأس نمو

 . نمؤيال : ب اوصلا لعل (٦٩)

-٨٩_ 



 امع ةي هئلا لوسر لاس الجر نأ يور دقف "،باوصلا هجوب اهنع لوؤسملا
 هيلع نوكي نأ زوجيف (٠٧)؛ءاصيمق سبليال» : لاقف مرحملا سبلي
 نأ لاؤسلا هجو ناكو سةلاسهلا ف ةطلغ نع لئاسلا هيبنت دارأ مالسلاوةالصلا

 وأ ،عنام مارحالاو "سابللا ةحابا لصالا نأل إمرحملا سبلي يذلا ام : لوقي

 نم لجو زع هنلا باتك ق روكذملاب رقيلي ا امي باجأ مالسلاوةالصلا هبلع نوكي

 ف لاج و َقوُسَف او تَفَر اَلَق جحلا نهيف ّضَرَق نَمَق» : ىلاعت وق

 ربثك مرحملا هسبليام ناف اضيأو ٬اذك سيبليالو هيلع فطعف . (٧))ي جحل

 . مالسلا هيلع صنام اذهف اروظحم ةس

 ءيشلل فيرعتلا وهو .فعضأ وهو .رسكلابو مضلاب ايتفلا لصأو

 يا . (٢٧)4هتكوتفتسي» :لجو زع هلوقو .ينفرع يا ،ينتفأ لاقي .هل ةنابالاو
 لمعأام يل اونيب يأ . (٢٧)ه4ب يرمآ يق ينوتفا : ىلاعت هلوق اذكو كنوفرعتسد

 تيتقفتسا لوقتو .ءاتفا يتفي وهو .هيقفلا ىتفأ .هنع لاسيام ةنابا ايتفلاو .هب

 .كلذ هل تنيب اذا ءاتفا يريغ تيتفاو 4 .هملع ديرام تلمعتسا يأ .ءاتفتسا

 ةيتقلا رمأ نع لاسنتال يأ 4 (٤٧)هيدحَا مهن مهيف ت ٍتفتسنتالإت : ىلاعت لاقو

 .باتكلا لهأ نم مهنمو 0 فهكلا باحصأ نم مهنم ليقو ءادحا مهنم

 .هتناما ىلا نكسيو ى هنيدب هب قثي نمع لاسي نأ لئاسلا ىلعام لوأو
 .هل فطلتو .هباطخ هل نيلو ؛هللجو هذخآ لاؤسلل لهأ وه نم فرع اذاف

 هنال .مايقلاب همركيو ماظعالاب هزيميو إماوعلا ةبطاخم هبطاخيالو .هلاسو
 دعس ينعي ؛(٥٧)«مكديسل اوموق» : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور

 .هبوثب بذجيالو !امئاق يتفملا لاسيال نأ لئاسلل يغبنيو .ذاعم نيا

 لاسيال» :لاق هنأ بلاط يبآ نب يلع نع يور امل اهديب ههجو يف ءيمويالو
 ىتم رظتنت .ةلخنلاك ملاعلا امناف ضهن اذا هبوثب بذجيالو !امئاق ملاعلا
 نم هناف لوؤسملل ءاعدلا لئاسلا عديال نأ يغبنيو .ةدئاف نم كيلع طقست

 لاؤسلا هيلعو ؛هلداجيالو .هيرامي نأ هقح نم سيلف املاع لاس نمو ءءافجلا

 باتكلا راد }ةققحملا ةعبطلا ٢/ ٤٩ - ٥٠ يمرادلا ننس رظنا ،هريغو يراخبلا هجرخأ )٧٠(
 ا

 ١٧٦١. : ءاسنلا ةروس )٧١() .: : ١٩٧ . )٧٢(

 ٢ : فهكلا ةروس ٣٢٦ . )٧٤( : لمنلا ةروس )٧٣(

 . لبنح نب دمحأو دواد وبأو يراخبلا هجرخأ )٧٥(

 _٩٠۔



 .هملعب امي ذخألاو هنم

 لصنف
 .هنم ملعا وه نم هب ضراعي نأ افرط ملعلا نم اذش نمب نسحي سيلو

 حضاولا لهجلا هناف .هملعي نم اميس
 هنسحا اذا اوذش ذشي ائيش ملعتي امم هريغو ملعلا نم نالف اذش : لاقي

 اليلق هنم ملعت اذا كلذكو ،لبقتسلا نم اهمضو ،ةحوتفم يضاملا ةمجعمب وهو
 .اليلق ائيش هنم اذش تلق

 ملاعلا نال 6بدألا نم هناف لاؤسلا يف ملاعلا نذاتسي نأ لئاسلاب نسحو
 .هلاغتشاو هغارف تاقوأو هلاوحاب ملعأ

 لصف
 ىلع هب رومأملا لاؤسلاف ؛هنع يهنمو ؛هب رومام :نالاؤس لاؤسلاو

 دقتعا نمف .بدن لاؤس وهف هللا بودنم لاؤسو بجاو نع لاؤس ىنيب نبيرض

 هلوسرلو هلل فالخ كلذ نال .عامجاب .كلاه وهف تابجاولا نع لاؤسلا كرت
 . )٧١( هنوملعت ال متنك ناي | ركذلا لهآ 7 لجو زع هلوقل نيملسمللو

 هنع (١١)ثحبلا يف امم هنع دابعلل يفعام وهف هنع يهنملا لاؤسلا امأو

 :لجو زع هئلا لاق .الالح ,لاؤسلا اول .ناك دق ،رمأ ميرحت وأ مكح باجيا

 :ليقو .ةيآلا )٧٨( )هه مكؤُست مكل ديت ناي َءاَيشَا نمع ًاولَتستاَل ًاوُتَمَا َنىذلا اهَسَاَيط

 .جحلا مهيلع ضرف دق هللا نأ مهربخأو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع يينلا بطخ

 لاقف ٬داعأ مث ؟ماع لك يف 0 هللا لوسراي : لاقف دسأ ينب نم لجر هل ماقف

 .اورفكتف اولعفتال مث .مكيلع بجيف معن لوقأ نأ كنمؤيام :ةي يبنلا
 فوخ هتكرت كلذ ريغ ليقو . (٧؛)ةيآلا هذه تلزنف .مكتكرتام ينوكرتاف
 . ةلاطالا

 يف ةيآلا هذه ريسفت يف (هللا همحر) دمحم يبأ خيشلا نع ءاج يذلا امأو

 اولاستال اهلهج عسيام كلذب ينعي يءاَيشَآ نمع ًولَسَتال» : انباحصأ لوق
 يفع .ه“اتهنَع ةنا اقَعإ» : هلوقو .هايا اوفلكت مل مكنأل .مكنم فلكت هنأ هنع

 .كلذ ملع مكفلكي مل ، مكنع
 )٧٦١() ءايبنألا ةروس : ٧ .

 )٧٧( هنع ثحبلا يف سيل امم : ب اوصلا لعل .
 )( ةدئاملا ةروس : ١٠١.

 )٧٩( يذملا هانعمب ثيدحلا جرخأ ٢٥٦/٥.

 ۔_٩١۔

 



 لصف

 ملعلا نع قر نم لاقيو «لاؤسلا ملعلا لاصخ ريخ» : ةلي يبنلا نعو

 جاتحاو هلهاب لهاج وهو ادلب لخد نمو .لاجرلا نع هملع قر هملع لاؤسلا

 نيبوسنملا دلبلا كلذ نم ءاملعلا نع لاؤسلا هيلعف بهب ةلزان نع لاؤسلا ىلا

 نيب زيم زييمتلاو رظنلا لهأ نم ناك ناف ،ملعلاو فافعلاو ريسلاو هقفلا ىلا

 هل ملعال نمم ناك ناو ،ةنسلاو باتكلاب اهلدع ىلع (0٠٨)لدتساو .مهليواقأ

 رظنيو دهتجي مث .؛مهتقثو ،مهملع نعو ٬مهنع لاؤسلا هيلعف .هعم زييمتالو

 .هلوقب ذخايف اعرو مهلضفأو .احالص مهتبثأو ءاملع مهرثكأ مهيأ

 .هل لاقام فالخ اهنأ ملعي وهو ةلاسم نع هل لاسي نأ الجر رمأ نمو
 :هل لاق ناو ىاهياوجب هربخيالو ىاهنع هل لاسي نأ هعسيالف ةلاسملا فرع اذاف

 هنأ همهتا نأو 0 لاسي نأ هيلع سابالف ديريام يرديالو ؤاذكو اذك نع لاسا
 .باوجلاب هربخيالو هل لاسي الف ٬مارحلا لالحتسال ائيش ديري

 لاقو ،ناعمتجم ناهيقف :موق لاقف ؤهنيد لمح دارا نميف فلتخاو
 بيجي اميف اذهو لاقو ‘طوحأ ناك نيعمتجم اناك ولو ،دحاو هيزجي :نورخآ
 ىلع هل ةلالدلاو .نيملسملا ةيالو نم كلذ ريغ امأو "ثادحألا لهأ نم ملاعلا هب
 لالحلا ف لاؤسلا قحتسملاو .هيزجي دحاولاف مارحلاو لالحلا نم قحلا

 ؛هرصع يف عرولاب هل دوهشملاو ٬هرصم يف ملعلاب روهشملا ملاعلا وه مارحلاو
 ناك ةلزنملا هذهب ناك اذاف ،ةفرعملاو هقفلا هيلا بوسننملا قحلا ةلحن لهأ نم

 .لئاسملل ةودقو لئاسلل ةجح

 الو ،هيتفي اميف ةقث ناك ناف ،عرولا ملاعلا الا ةودق نوكي نأ زوجيالو
 ةقفاوملا لهأ الا دلقت نأ زوجيال ىوتفلا نأل هنم ىوتفلا ذخأ زوجيال هل ةيالو
 هعفديام زوجدال .نبملسملا نيدل فلاخملا .هنيد ق ةقثلا كلذكو .نيملسملا نيدل

 مهنأل ةلي هتا لوسر نع ربخلا ف قدصيالو .نيملسملا نم دحأ نع ىوتفلا نم
 بهاذم ىلع اهيف اولوانتو .ةدسافلا مهبهاذم اوتبثيل مالكلا فيرحت نولحتني
 نأ مهبر ىلا هب نوبرقتي نيذلا مهنيد نم نألو ؤمهايا مهتيطخت نيملسملا
 نيملسملا بهاذم ىلع اهيف اولوانتو ،مهيفلاخم قيدصت بجوي اربخ اوعفريال
 ىوتف نم اودؤيالو ؛مهيفلاخم بيوصتب بجويالو ٬مهايا مهتئطخت
 دمحم ىيأو كلام ييأ نع دجوي اذكه مهتئيطخت ىلا اودؤبام الا مهيفلاخم

 . طرش باوج هنآل قاولا فذحب لدتسا : باوصلا لعل )٨٠(

 _٩٢۔



 ناك ناف .هثلا ءاش نا ٬اذه دعي رايخألا باي ق وهو ءاذه نع (هتلا امهمحر)

 .هل ةيالو الو بهذم لهأ نم لجر عبتملا هيقفلا ىلع ىوتفلاو ربخلل عفادلا

 .هلوقب لعفلا بجوو قدصو ٬كلذ هنم لبق سانلا ف هلضف مهتم ريغ وهو
 ءاذكب (١٨)ىوتفب هتعمس وأ نالف ينربخأو !هيقفلا نالف نع تظفح :لاق اذا

 افورعم اهيقف هنع ربخملا ناكو اطخ هيلع مهتيالو هعفريام طبضي ناكو
 .نيدلاو ملعلا لهأ نم الا ىوتفلا لبقيالو لضفلاب

 لصف
 لهأ نم ناك اذا هيف لوبقلا زاج ىوتفلا لقنل اطباض ةقث عفارلا ناك اذاو

 .تفم اذهف «اذك اهيف باوجلاو ءاذكو اذك ةلاسملا ف قحلا» : لاق ناف ،يأرلا
 اذه ناك ناف !هقفلا مهيلا بوسنملا ةيالولا لهأ نم الا ىوتفلا لبقتالو

 نأ زوجيالف ملعلا بالط و ءاهقفلا نم سيل هنأ الا قدصلاب افورعم لجرلا

 هعمسيبام ءاملعلا نع طيضيال هنأ هي نظن دق هلثم نأل ،ىوتفلا هنع ذخؤت

 الأ 6ثهيفخو ملعلا قيقد نم باوجلا تالكشم نم نوكيام ةصاخو ؛مهباوج نم
 بجوي اميف نيملسملا نم دحأ ىلع ءالؤه نم نينتا ةداهش اوريخي مل مهنأ ىرت

 دهش اذا .ءاملعلا كلذ اوفلكي ملو !اهب اودهش يتلا ةمرحلا ىنعم ارسفي ىتح

 ملعل مهتمهتل هيف مكحلا دلقو .كلذ يف اقدصو ،امهتداهش تلبق نانثا مهنم
 .ملعأ هللاو هيقفلا ملعب مهتقتو .هقفلاب فيعضلا

 نمل ايتفم ناك ناو فالتخالاب هربخأ ىتفتسملل اربخم ناك اذا ىتفملاو
 .هدنع الدع هاري امم هب وه لوقي امب هيتفي نآ الا هعسي مل هاتفتسا

 صخو .مهيلع باتكلا صن نيذلا ملعلا لهأ ربغ لاسي نأ دحأل زوجيالو

 ناي ركذلا لهآ اولَسق» : ىلاعتو كرابت لاق هنأل مهيلا لاؤسلا درب باتكلا

 هيو قحلاب نوهي ةمأ اتقَلك نتمو : لجو زع لاقو . (٨؟)4قوُمَنعتاَل تنك
 نمو ،هب ىتأ اميف باصأو هبر عاطأ دقف ءاملعلا لاس نمف 4 . (٢٨)4َوندعَي

 نم لأس نمو ؛ةجحملا نع لازو رسخو لضو هب رمأام فلاخ دقف مهريغ لاس

 نمو ؛ملاس ملاعلا نم يتفتسلاو إملاس وهف ةجحب لمع نمو ‘ةجحب سيل
 .كلاه ملاعلا ريغ

 )٨١( اذكب ىتفي : باوصلا لعل .
 )٨٦( لحنلا ةروس : ٤٣ .

 )٨٣( فارعألا ةروس : ١٨١.

 _٩٣۔



 لصفن
 عامجاو ةي دمحم هتنا لوسر ةنسو هتنا باتك هاوتف فلاخف ىتفأ نمو

 هياوج ق ناكو هتنا دنع ةجحي سيل نم لاس نمو . .هاوتفي ملسي مل ةمألا

 ىتفاف املاع كلذب يتفملا ناك ناو .مثآ يتفملاو .لئاسلا مزلي نامضلاف .نامض

 .هب ىتفأام نمض اذا متايالو سنمض ةمالا لوق نم جرخي امب

 لهأ نم نكي مل ناو .نامضلا هيلعف اطخاف ايتفلا لهأ نم يتفملا ناك اذاو

 هللا نيب لخدي يتفملا :ليقو ثءاهفسلا نم هيفس وهو .هيلع نامضالقف ايتفلا

 . .هدابع نيبو

 لصف

 همحر) )٨٤( ديعس وبأ لاق .(هلا همحر) ديعس يبأ نع هتدجو اممو

 فلاخف ؛هايتف يف هناسل تلزف هيف لصألا ملعي ءيشب ىتفأ اذا ملاعلا يق : (هللا

 ءلطاب هنأ ملعي مل ولو لطابلا نم هاتفآ امب لمعي نأ يتفملا عسيبال هنأ قحلا

 وهف عامجالاو ةنسلاو باتكلا فلاخي يذلا لطابلا كلذ ىلع وهو تام نا

 يف ىرحتف لصالا فرعيال يتفملا ناك اذا امأو .كلذ يف ملاعلا ىلع مثاالو .كلاه
 امهالك ىتفملاو يتفملاف .عامجالاو ةنسلاو باتكلا فلاخف ىتفاف باوصلا هايتف

 ملاس ىتفملاف يأرلا هيف زوجي امم نيملسملا ليواقأ نم الوق قفاو ناو .ناكلاه
 قفاو اذا هرذع ضعبف :فالتخاب هيف ليق دقف يتفملا امأو .قحلا قفاو اذا
 هناحبس ها لوقل ملع ريغب مالسالا يف ملكت اذا امنآ هآر ضعبو .قحلا

 . (٥٨)ه نوملعت الام ونا ىلع ولوقت نأؤط :ىلاعتو
 عمتجملا قحلا فلاخف لوصألاب ملاعلا اذه هاتفأ اذا ىتفملا اذهف : هل تلق

 ؟همزلي امع لاؤسلا دقتعيو .ملاعلا هاتفآ امب لمعي نأ هل له سهيلع
 .همزلي امع لاؤسلا دقتعيو لطابلاب لمعيال نأ هيلع )٨٦( يعم : لاق

 لمعي كلذ ىلع لزي ملف .لاؤسلا دقتعم وهو ىتفأ امب لمع ناف : هل تلق
 هارت له قحلا بيصي نآ ريغ نم تام ىتح كشيو لاؤسلا دقتعيو يتفي امب
 ؟اكلاه

 نم ةلمجلا ف باتو .ةلمجلا ف كلذ يف همزليام ءاداب ناد اذا هنا : لاق

 عيمج نع لاؤسلاب نئاد وهو ؛هبونذ عيمج وأ هنلا ىضر هيف فلاخم عيمج
 )٨٤( قحلملا يف هتمجرت رظنأ . )٨٥( ةرقبلا ةروس : ٩

- ٩٤ 



 دصق ريغ لع هب يتفي امب لمعو .لاؤسلا دقتعاو نا نيد ةلمج يف همزليام
 وهو ٠كلذك نوكي نأ ىسع نظلاو ايتفلا بيسي الا لطابلا بوكر ىلا هنم

 . كلاه هنأ لوقأ الف همزلي امع لاؤسلل دقتعم

 هنأ الا برقأ قحلا ىلا وهو هب يتفيام فالخ هلقع ق نسح ناو : هل تلق

 مل اذا ايتفلا عديو .هلقع يف نسح امب لمعي نأ هيلع له غلصالا يف لطاب
 ؟اذه نع هلقع ق نسحب

 لقع ةجح نم لاح ىلع لطابلاب لمعي نآ هل سيل نأ ، يعم : لاق
 . ملعا هتناو .نيعم لوقالو

 لصف
 (٧٨)يلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم هتدجو اممو

 لبقيأ ،نيملسلا ءاملع نم دحأ نع لئاسم عفر اذا ةقثلا نعو ؛(هتلا همحر)

 ؟ال مأ كلذ يف قدصيو هلوق

 زئاجف لئاسملا نم ائيش عمس اذا ظفحي نمم ناك اذا ةقثلا نا : باوجلا

 . ملعا هتناو ، هلوق لوبق
 لصف

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ،(هللا همحر) هنمو
 لهاجلا يف هلا لمحر لوقتامو :(هللا همحر) )٨٨( يوزنلا يلاعسلا يرمعملا
 هاتفأو ؛ةلاسم نع ءاملعلا نم ادحأ لاس اذا ءتاداقتعالاو نيدلا روماب

 لئاسلا نوكيا قحلا يتفملا اطخأ دق ناكو اهب لئاسلا لمعف ،ىوتفب لوؤسملا
 ؟ال مأ نامضلا هيف اميف انماض و !امثآ

 نامضلا كلذكو !همزلي مثالاف قحلا ريغب لمع اذا :قيفوتلا هتنابو باوجلا
 فلاخ اذا يتفملا عابتاب هل رذعالو غنامضلا هيلع هنم بجي العف لعف نا

 .ملعأ هللاو .يتفملا نم قحلا لوبق الا زوجيالو ،قحلا
 ضعب لاسف نايدألا فالتخا فرعيال ناك اذا لهاجلا فيكو : هل تلق

 زوجي هنأ هنظ عم هب لمعف .لالضلا نم ءيشب هاتفاف سفالخلا لهأ .ءاملعلا
 ؟ال مأ لجرلا كلذ كلهيآ .كلذ هل

 .نيملسملا ءاملع نم ملاع هاتفأ ولو لالضلاب لمعي نأ هل زوجيال : لاق

 .فالخلا لها ءاملع نم ملاع هاتفأ دقو فيكف

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٨٧(
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٨٨(

_ ٩٥ _ 

 



 هتلمج ق الو هنيعب هنم بئات ربغ ارصم هيلع تامو لط ايل اب لمع نمو

 هللاو كالهلا نم هتنا انذاعأ اكلاه تام هنيعب هنم ةيوتلا نع هل رذعلا بجو نا

 )٨٩(. 4 , د 4 م و <
 )٨٩( ريصب رييبح مدابعيوت

 يدمسلا ناديبع نب هعمج نب هتلادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو

 دوعسم نيا دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ء( هتلا همحر) (٠٩٢٩)يوزنلا

 . بلقلا هركنأو ءيش زاوجب رثألا ءاج اذاو :( هللا همحر) يوزنلا يرمعملا

 ._ ؟ ال مأ هب ذخألا زوجي

 هب ذخا نم كلهيالف ءيش زاوجب رثألا قطن اذا : قيفوتلا هللايو باوجلا

 . (٢٩)«عماوجلا» ‘ (٢١٦؟])؛«فنصملا» . (١٩)«ع رشلا نايي» ( ٠ كلذو

 ضعب لوق ىلع نهيف امب لمعلاو ذخألا زئاجف نهلاثمأو ٨(٤٩٦)«ءايضلا»
 زوجيال :نيملسملا نم لاق نم لاقو .قحلل فلاخم هنأ ملعي ملام .نيملسملا
 هيلع مدقيالف بلقلا هركنأ اذا امآو ،هلدع ملعي ىتح رتألا ق هدجي امب لمعلا

 .ملعأ هتلاو هلدع ملعي نأ دعي الا

 ءلوذلا لوقلا نم هاكح اميف قداص وهف خيشلا لوق امأ : فلؤملا لاق

 .تامرحملا ي ذخالا عقي الثل رثالا هب قطن امب ذخالا ف تبشتلا يغبني نكلو
 اذاف ،كلذ يف مكاح بلقلا نأل ،تائيطخلا ةوهب ىوهيو ؤتاهبشلا يف طروتيو
 حايملا ىلع مودقل ١ يغيني الف ةروظحملاو ةحايملا لاوقألا نم ائيش ركنأ

 يورام كلذ ىلع ليلدلا نايبو .ربسقفتو ةلالد دعي الا روظحملا نع كاسمالاو

 كوتفأو كوتفآ ناو ةصياواب كيلق تقتسا» :ةصياول لاق هنأ .ت ىينلا نع

 لجر دجو ناف ‘ (٥٩)«هب لمعاف بلقلا قفاوامو ءهعدف كردص ق كاح امف

 . نم هلدع ةفرعم دعب الا هب لمعلا يغبنيالف بلقلا هركني احابم رثألا يف ائيش
 مهف ملاع ريسفتو ةمالا عامجا وأ تي دمحم هيبن ةنسو لجو زع هلا باتك

 ٢٧. : ىروشلا ةروس )٨٩(

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٩٠(
 . ٥( ق) يدنكلا ميهاربا نب دمحم خيشلا فيلأت نم ةيهقف ةيعوسوم )٩١(

 . (٦ق) يدنكلا هللادبع نب دمحأ خيشلا فيلأت نم ةيهقف ةيعوسوم )٩٢(
 ةكرب نبا عماجو © ٢( ق) رفعج نبا عماج اهنم ، عماجلا مسا لمحت تافنصم ةدع )٩٢(
 ٣(. ق ) يراوحلا نبا عماجو . ٥( ۔ ٤ ق) يويسبلا عماجو 4 (٤ق)

 ٦١(. ٥ق) يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس رذنملا وبأ خيشلا فيلأت نم يهقف باتك )٩٤(
 َ . لبنح نب دحأو يمرادلا ثيدحلا جرخأ )٥ ٩)

 ۔_٩٦ -



 نم ريغتت بتكلا نأل بلقلا لوكش فرصي ىانيب اريسفت كلذ رسفي يضرم
 ةفرعم دعب الا اهب لمعيال نأ بختنملاف .خسان ىلا خسان نمو .بتاك ىلا بتاك
 . ملعأ هتلاو . اهلدع

 بلقلا ركنا اذا ةرهشلا قيرط نم كلذف روظحم نع كاسمالاب دروام امأو
 رمأو ؛هعبتاف هدشر كل نيبت رمأ :ةثالث ىلع رومألا نأل هنع كسمي نأ هرظح

 رثألا دوروب روظحملاو ٧هئلا ىلا هلكف كيلع لكشأ رمأو ؛هبنتجاف هيغ كل نيبت
 هرظح بلقلا ركنأ اذا لكشم رمأ رثالا دوروب روظحملاو حابملاو &لكشم
 . ملعأ هللاو .هتحاباو

 لصف

 اركفتم ؛هميلعت يف امهف .هنيد يف اعرو نوكي نأ نايبصلا ملعمل يغبنيو
 بارعاب املاع احيصف ؛هنانجو هنويعب مهيلا ارظان 6هنايبص حلاصم ي
 عم مالكلا ليلق .نايبلا يف ةناطفلا ريثك .نانبلاب ابيط اباتك ابتاك ىنآرقلا

 .مهرضحمو مهبيغم يف مهرومأ نع اصحفتم ؛مهل ةحيصنلا مج نايبصلا
 .بتكملا يف حزاميالو ثدحأ نود ادحأ رخؤدالو ادحأ نود دحأ ىلا رظنيال

 زوجي اميف الا مهرمايالو ٬ءاعر مهلمهيالو سىدس مهكرتيالو مهعم كحضيالو
 هل زوجي اميف الا مهربجيالو ؛هربخ هل زوجي اميف الا مهربخيالو ؛هرمأ هل

 مهضعب رياغي نأو .مهتملك تيبثتو .مهتسارد ةمزالمب مهرماي نأو ،هربج
 كرتي نأو اضعب مهضعبل مهترضم نم (٦٩)ةمارلا عم ميلعتلا ف اضعب
 يف دهتجي نأو .ةميمذلا لاثمألاو ةمومذملا رابخألا ةرثكو ةلداجملاو ةارامملا
 مهباتك حفصتي نأو .بتكملا ق مهمالك مدعو .مهقالخأ نسحو ؛مهبادآ ميلعت

 .ةملك ةملك مهميلعتو افرح افرح

 عم هلين هيلع دريالو .الين هيلع بلطتيال نأ ملعتملل ملعملا بادآ نمو
 نمو .لالحلا نم لوؤيام كلذ يف رظني لب .الف كلذ ربغ امأو .ةلاسرلاب هنظ
 ةلمج بتكملا ف مهرضح نم مهقلطيال نأ نيملعتملل ملعملا حلاصم

 اعروتم امهفم افطلتم اغرفتم مهملعي لب .ةلجع ىلع مهل نآرقلا (٦!٧)عمتسيالو
 . ملعأ هثلاو ؤارضم ال ابدؤم افسعم الو افنعمال ابعرم

 لصف

 هعمج نب هئنادبع نب دمحم خيشلا هيزنلا هيقفلا خيشلا هنع تلاس اممو

 )٩٦( ةفأرلا : باوصلا لعلو ، لصألا يف اذك : ةمارلا .
 )٩٧) عمسيال : باوصلا لعل .

- ٩٧_ 

 



 نم ءيش هيدي ىلع ىرج نميفق (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع نبا
 يف ملعي نمل عفدت اذكو اذك ةلع نأ اهتخسن يف دجوف .ةفورعم ةسردمل مهاردلا

 ريغ وآ ةقث هنأ حصي مل ذا ةنانئمطالا ىلع اهعفدي نأ هعسي اذكو اذك ةسردم

 ناكو 6ةقث ريغ هنآ سانلا ضعب دنع رومألا هيلع ترهاظت اذا تيأرأ ؟ةقث

 لهأ ىضر اذا ةنانئمطالا ىلع هيلا اهعفدي نأ هعسيا سةسردملا كلت يف ملعي

 ؟ ال ما هميلعتب دلبلا
 هطخ زوجي نم طخ الا لبقي الف مكحلا ف امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نيد ماكحا نم مكح نانئمطالاف ءيشب ىلتبملا بلق نامطا اذا امأو .نيملسملا دنع

 . ةنانئمطالاب ذخأو ،بيرلا هنع عفتراو ى ىلتبملا بلق نامطأ اذاف لجو زع هنلا

 يف زوجيال ملعملا اذه نأ ىلتبملا اذه بلق نامطا اذا كلذكو .كلاه هنأ لوقأ الف

 .مهاردلا هذه هيلا عفدي نأ هيلع قيضيالف .ميلعتلا ف ميقتسم وهو .هميلعت
 . ملعأ هتناو

 رجألا نم لضفف اربج رجأ اذا تلقف دالوألل ملعملا رمأ نم هتركذام امأو

 ؟ لضفام ذخاي نآ ملعملل زوجي ءيش

 ريجاألل انيعمو ةسردملا لامب امئاق لوألا ملعملا ناك اذا تفصوام ىلعف

 رجالا نم ةلضفلا ذخأ لوألا ملعملل زئاجف دالوألا هميلعت ىلع ءيشب ريخألا

 لوألا ملعملل سيل :نيملسملا نم لاق نم لاقو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع .ريخالا
 نعي مل اذا امأو ،لاح لك ىلع ةلضفلا هل : لاق نم لاقو .لاح لك ىلع ةلضف
 رثكأ ىلع ةلضف هل سيلف دالوألا ميلعت ىلع ائيش ريخألا ريجالا لوألا ملعملا
 هل سيل : لاق نم لاقو .لاح لك ىلع ةلضفلا هل : لاق نم لاقو .نيملسملا لوق
 . . ملعأ هللاو ، لاح لك ىلع ةلضفلا

 ناميلس نب كرابم نب دمحا نب ديعس هيقفلا خيشلا هنع تلاس اممو

 دالوألا ملعي لجر ناك اذاو : هل تلق (هللا همحر) (٨٩)يوزنلا يدمسلا يدنكلا

 ىلع ةضيرف ةسردملا باحصأ هل ضرفف .هئزجيال لام اهل ناكو ةسردم ي
 زوجيأ .ةنسحلا لاصخلاو بادآلا ميلعت ىلع ،يبص لك ىلع ءاذكو اذكرهشلا
 ؟ال مأ ائيش هملعيال نأ هترجأ دحا هعنم اذا ملعملل

 عنميالو هملعي نأ هل يغبني ناسحالا يفف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 مرحيالو سبوجولا ثيح نم همزليالف هل بتكيل هب رجحي نأ امأو ،ادحأ ملعلا .

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا .)٩٨(

 ۔- _ ٩٨

 



 . ملعأ هللاو ى ةسردملا لام ةلغ هيلع

 هزه

_٩٩۔





  





 ميحرلا نمدرلا هنلا مسب

 .ةمكحلاو ةيهلالا ةردقلا وذ ربكتو زعو .ةينادحولاب درفت يذلا هنل دمحلا
 رطاوخب ملعي .ةمقنلا هدابع نع فشكو .ةمحرلا هسفن ىلع بتك يذلا
 تايديم قئاقدو .رئارسلا تاكرح ثداوحو ‘بويعلا رثآرس تايفخو ٬بولقلا

 ني كبر نمع بزعَياَمَو» ءيش لك دعب رخآلاو ءءيش لك لبق لوالا .رئامضلا
 تاملظ يف ةيفاخ هيلع يفختالو ء(١) ءامسلا :[ الوذض رآلا ق ةرد لاقثِي

 تاملظ ق ةبح الو اهملعي الإ | ٍةَقَرَو نم طقستاَوو ءاملا تامطالتمو روحبلا

 ملامو نوكيامو ناكام ملعي ؛(؟) نييم ب باَتِك ق لا سيا و بطر الو ضرألا
 بولق ءامسب ديحوتلا بكاوك ءاضأ ىتح غنوكد ناك فيك ناك ول نا نكب

 بحسل رطمأو 6هئابحأ رطاوخ فادصاب قيدصتلا ؤلؤل عمجو ؛هئايلوأ
 الو ةفاسم برق ال ؤهبرق بلاقب ءارقلا بولق بلقو .هبزح نانجب صالخالا
 نكل ىدابعلا عيمجل هبرق كلذكو .هل ردقو هملع ءايشألل هبرق لب ءاهدعب
 زع هلوق امأو .ةداعسلا .ىده مهادهو مهمحرو مهابتجا يأ .مهبرق هيزح

 ضعب نآ ثيدحلا يف يور .(٢)هگيرق ينايك ينع يدابع َكَلََس ااو :لجو
 انبر بيرقأ» : : اولاقف مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع يبنلا اولاس ةباحصلا

 َكَناَس ادإ !ؤ : ةيآلا هذه لجو زع هتلا لزناف .«؟هيداننف ددعي مآ .هيجاننف

 لاقو .ةفاسم برق ال ملعلاب مهنم بيرق هنأ كلذو هيرق ينق يدع يدابع

 نحنو يا )٤(. ديرولا لبك نم هيلإ برقا نحتَو : ىرخا ةيآ ف لجو زع
 برقلا يف لثم ديرولا لبحو .ديرولا لبح نم هيلا برقأ ناك نمم هلاحب ملعأ
 : رعاشلا لاق

 ديرولا نم ىلإ ىندأ توملاو
 يتحفصب نافنتكم ناقرع ديرولاو ،نايبلل هتفاضاو 0 قرعلا لبحلاو

 يمس : ليقو .هيلا سأرلا نم نادري نيتولاب نالصتم . اهمدقم يق ،قنعلا

 . ملعأ هئلاو ، هدرت حورلا نأل ديرولا

 .هباتك يف رما امك هدحونو .هسفن هب فصو امك انبر فصن نحنف
 عم .اهلهج عسي يتلاو اهلهج عسيال يتلا قئارفلا عيمج ءاداب هلل نونئادو

 )١) سنوي ةروس : ٦١ . )٢( ماعنألا ةروس : ٩

 )٣( ةرقبلا روس : ١٨٦ . )٤( ق ةروس : ١٦١ .



 . ضئارفلا كلت عيمج يف اهروضح وآ اهركذ

 نأو سةفرعملا قح هتنا فرعن نأ هب نوفلكمو !انيلع بجي يذلا امأو
 زع هلوقل مةواقتلا قح هيقتنو .ةعاطلا اقح هعيطن نآو .ةدابعلا قح هديعت

 متنأو الاي ةَتومَتاَلَو هتاقت قحةناأوقتا اوتآ نيذلا اهتايط :لجو

 نا كلذ يف هانعم : ليقو ىصعي الف هنلا عطي نأ كلذو .(٥)“ن وملست
 اوموقت نأو .مئال ةمول هتنا يف مكذخاتالو هداهج قح هنا ليبس يق اودهاجت

 .هاوقت قح هنلا اوقتا هانعم :ليقو ‘مكئانبأو مكئابأو مكسفنأ ىلع ولو طسقلاب

 .مراحملا نع بانتجالاو بجاولاب مايقلا يف عسولا غارفتسا وهو اهنم بجيامو
 هزنت نآ وه :ليقو .ىسنيالو ركذيو رفكي الف ركشيو ىصعيالف عاطي : ليقو

 نع ديكات رمألا اذه يقو .اهيلع ةازاجملا عقوت نعو اهيلا تافتلالا نع ةعاطلا

 ءافلا ءايلاو ءات ةمومضملا اهواو تبلق هيقو هاقت : لصأو "باتكلا لهأ ةعاط

 . ملعا هناو
 لصف

 تقلَحاَمو» : لجو زع هلوق بابلا اذه ق هانيبام ةحص يلع ليلدلاو _

 .(٦)ههنومعطَت نآ دير اممَو قزر ن ت مهنم ًةيرأامك نودمعي الإ سنإلاو جلا
 سيلت هنأ هقلاخ هتلا فرعي نأ ؛ملحلا غلب اذا .ناسنالا ىلع بجاولا كلذك

 بئاجع نم ىريام كلذ ىلع ليلدلاو . (١٧)هيررصتلا عيمتلا َوُمَو ءيس هلثمك

 . هرحبو هربو .هئامسو هضرأ يقفو 6غهربغو هسفن ق هعنص فيطلو .هقلخ

 .رونلاو تاملظلاو رافقلاو يقايفلاو ںلابجلاو رجحلاو رجشلاو ؤهراهنو هليلو
 تايآلا نم دبعلا دهاشيام كلذكو ؛هتمكحو هعنص ىلع ةلاد ءادشألا هذه لكف

 ىلع ةلاد ءايشالا هذه لك ،تاحضاولا تازجعملاو ،تارتاوتملا معنلاو مكحلاو
 هلسرأ هلوسرو هللا دبع ادمحم نأ فرعي نأ هيلع بجاولا كلذكو .هتينادحو

 لج هلوقل رونلا ىلا تاملظلا نم سانلا جرخيل اريذنو اربشب سانلا ةفاك ىا

 ه َساَتلا جرختل يتإ ةاتلَرنَا كات ركاو ميحرلا نمحرلا هيا مسب : هرذ
 ق يهت نإو : ىرخت ةيآ ف لجو زع لاقو . (٨)هرونلا ق ِتاَمَلظلا

 )٥( نارمع لآ ةروس : ١٠٦.
 )٦) تايراذلا ةروس : ٥٦. ٥٧ .

 )٧( ىروشلا ةروس : ١
 )٨( ميهاربا ةروس : ١

 ۔_١٠٤ _



 ونلا لإ لآ ضرألا ٍقاَمَو تاوامسلا ٍقاَ هل ينلا ه هلا طارص ميقتسم طارص
 وه زات دمحم هب ءاجام نأ ملعي نأ هيلع بجاولا كلذكو . . (٩)4ؤ وألا ربصت

 ا اهّيَاَ» : لجو زع هلوقل .(ا.) هيت َيدُه ويف تيرك نيبملا قحلا
 ةعاط هيلع بجاولاف اذه فرع اذاف .(١))4مكت گنرگ نه ةلا ٠وسذلا 2٦

 .(١؟) يلوسرلا ًوُغيعأَو ل هنلا ًاوغيطاَوت : لجو زع هلوقل هلوسر ةعاطو هلا
 مويَلَع كاتلَسرا امَق لَوَت نمو ا عاَطا دقَك لوسلا عطت نمت :لجو زع لاقو
 نإ : لجو زع هلوقل / هللا هنعل سيليا رويعلا ةفرعم كلذكو ‘ (٢١)هاظيفت

 باحصآ نم ًوئوُكَبل هبزح اوعدت اما ؟وَع ةوذخَتاَف ودَع مُكَل ناطيشلا

 اهيف يرال ةنأ ةمياَسلازي نأ ملعي نأ هيلع بجاولا كلذكو . ,('٤«ريشلا

 هفرعو ىهنلا دحوو ةلمجلاب ديعلا رقأ اذاف . (٥١)هيروبقلا يف نم ثعبت هتلا نأ

 . ةرخآلاو ايندلا يف اديعس انمؤم املسم ناك ،عاطتسا ام هدبعو .ةفرعملا قح
 لصف

 هييشت نع ههيزنتو هديحوت هتفرعم لصأو . هتفرعم هلل ةدايعلا لوأو

 ماظنو 0 (٦١)هبِصبلا عيمملا َوُهَو 7يتت هلثمك سيل» : لاق هنأل تاقولخملا
 ةفشاكمي هنال .ةفشاكملا ملعو لوقعلا ةداهشب هنع تافصلا ىفن هديحوت

 داقتعاب الا ةفرعملا نوكتالو ،ةدابعلا قح دبعيوةفرعملا قح هللا فرعي لوقعلا
 تاوامسلا توكلم ق اركفتم .ةقيقحلا ادهاوش رظان .قداص ربمضو .4 .صلاخ

 ضرآلا تاوامسلا توكلم ف اورظني مك واا : لجو زع هلوقل ضرالاو
 قلخامو ضرالو تاوامسلا قلخ يق اورظني ي¡ . (٧١)يِءيَت نم نا َقَلَحاَمَو
 .هتازجعم رهابو ؛هتينادحوةفرعم ىلع اولدتسيل .ءايشألا نم امهيف

 لصف
 ضرألاو تاوامسلا ٍقلَح ق ن « : رخآ عضوم ي لجو زع لاقو {

 ٠ . 7 ےس ےس

 (٩) ىروشلا ةروس : ٥٦. ٥٢٣. ( ١٠ ) ةرقبلا ةررس : ٢

 )١١) ءاسنلا ةروس : ١٧٠ .

 )١٦( ةدئاملا روس : ٩٢ } نباغتلا ةروس : ٢
 )١٣( ءاسنلا ةروس : ٨٠

 )١٤) رطاف ةروس : ٦

 )١٥() جحلا ةروس : ٧.

 )٦ ١ ) ىروشلا ةروس : ١

 )١٧( فارعألا ةروس : ١٨٥.



 ع م س و ص ح م ص . ص ح س < ح و.
 رتباد لك نم اهيف ثبو اهتوم دعب ضرألا ر ي اكحأق عام نم ءامسلا نم هتنا

 موقن تايأ ضر رآلا عاَمشل اكلنتلا ٢ك يب رَحش ١ باحششتل ك و حابرتل ١ فيرصت و

 .ةقلتخم تاقبط ءامسلا نأل ضرالا دحوو تاوامسلا عمج . (٨١).4َقولقعَي

 اهكمس تاوامسلا ق ةيآلاف .بارتلا وهو دحاو سنج نم اهلك ضرألاو

 رمحت ربقب ِتاؤاَمَشلا عكر يذما نا : لجو زع هلوقل دمع ريغب اهعافتراو
 عمج دمعو .مدآو ميدأ لثم دومع اهدحاو ،يراوسنلا ينعي : )١٩( ياهك اك ورت

 نم اهل سيل ينعي ‘حصألا وهو لصأ دمعلا يفف ءلسرو لوسر لثم شيا

 6دمعلا ىلا ةعجار اهنورت ليقو ،اهكسمت ةقالع اهقوفالو ،اهلمحت ةماعد اهنود

 طيحم وهو فاق لبج اهدمع نأ : ليق ىاهنوريال نكلو دمع اهل هانعمو
 هللاو \ هترضخ نم يه ءامسلا ةرضخ ليق هنأل ءارضخ ةرمز نم ايندلاب

 .ملعأ
 نايرجو ءءامسلا قلخ يف ركفتيو هللا فرعي نأ دبعلا ىلع بجاولاف

 ىريامو ،اهتعسو اهطسبو اهدم ضرألا كلذكو موجنلاو رمقلاو سمشلا
 :لجو زع هلوق امأو .ضارعألاو رهاوجلاو تابنلاو لابجلاو راجشألا ا نم اهيف

 امهدحأ فلخي .ءيجملاو باهذلا يق يف اهيقاعت يأ 4 .هه راكهتلاؤ ريللا تفالتخاؤ

 . )٢٠( هةَكلِخ راهتلار كيتلا كج يلا وُهَو» : ىلاعت هلوق هريظنو .ةبحاص
 رونلا ق امهفالتخا :ليقو .هماقم موقيو . .هيحاص دحاو لك فلخي فلخ وذ يأ

 راهنلاو ب .عمجلا عمج يلايللاو .ةليل عمج ليللاو .ناصقنلاوةدايزلاو . ؛ةملظلاو

 مهت ة ةيأو ظ : لجو زع هللا لاق مدقأ هنأل راهنلا ىلع ليللا مدقو .رهن عمج

 رامتلا ىلمع ليلا روَكي» : رخآ عضوم يف لاق 6(؟ا)4 كاَهتلا ةنم ه حلست ليلا
 فل هيلع فلي هناك رخآلا امهنم دحاو لك يثخغي (؟؟)هليللا ىمع راهنلا ؤؤنكيو
 هيلع اراك هلعجيو .ةفافللاب فوفلملا بيغي امك هب هبيغي وأ سباللاب سابللا
 اركنم ليللا نوكي فلا الب ليل امأو .ةمامعلا راوكأ عباتت اعباتتم ارورك
 : يريرحلا لاق .اليل ىرابحلا خرف ىمسيو .مايقو مايقلا كلوقك

 اليذ ءاضقلل هرمش لاق اليل لكاي نآ مياصلا دمع ناف

 )١٨( ةرقبلا ةروس : ١٦٤
 )١٩( دعرلا ةروس : ٢

 )٢٠( ناقرفلا ةروس : ٢
 )٢١) سي ةروس :: ٣٧

 )٢٦( رمزلا ةروس : ٥

 ۔_١٠٦۔



 ليصف

 عقني امي رحبلا ي يرجت يتا كلفلاو : لجو زع هلوق امأو _
 .ءاوس هعمجو هدحاو .نفسلا هانعمو . (؟٤) همدقتام ىلع وهو .(؟؟)هَساَتلا

 ريكذتلاو دحاولا يف لجو زع هلوقل ركذيو دحاولا يق ثنؤي عمجلا هي ديرأ اذاف

 لاقو .ريكذتلاو دحاولا لجأل ءاهلا تعزن 4 . )٢٥( نوحشملا ك كلفلا ق قب ذإع

 . )٢٦( ه«ٍةَبَيَط جيرب مهي نيَرَجَ لقلا ق متنك ادا ا ىتح :ثيناتلاو عمجلا يق

 تحت بسرتال ةظوفحم يهو .ءاملا ق اهتايرجو اهربخستت كلفلا ق ةيآلاو

 دلب ىلا دلب نم ةرفاسملاو اهيلع لمحلاو !اهبوكر نم سانلا عفني امب يرجتف
 .هقلخ ىلع هلضفو ىهنلا نم بلاطملا عاونأو س بساكملاو ةراجتلل

 ٣ ضرآلا ه هي اَبحَاَك ءات نم ء ءاَمََشلا نم ترا َلَرنَا اكو : : لجو زع هلوقو

 ءاملا هللا قلخب باحسلا ءامسلاب دارأ : ليقو ؤرطملا ينعي . (؟٧) «اَهتومم َدعَب

 .ضرألا ىلا باحسلا نم مث .باحسلا ىلا ءامسلا نم هلزني مث ثباحسنلا ق

 نأل ءاهيف قرف يأ 0 )٢٨( هاد "لك نم د اهيف ثبو : لجو زع هلوق امأو

 :لجو زع هتلا لاق ضلبقتسملا نم اهمضو يضاملا ةمجعم حتفب ثبيرثب هلصأ

 هجمه اذا رابفلا ثبيو .رشتنا اذا رسلا ثيو 0 (؟٩) « ةمتاك نم كبياكو»

 شلا سانلا نوكت كوبت : لجو زع هللا لاق اهتقرف اذا ءيشلا تثثي 5

 ةشارف اهتدحاو .قبلا رفغصك اهارت يتلا ريطلا شارفلا . )٢٠( هيث "
 دنع سانلا هبش ىدارجلا )٢١( ةعوفك ليقو .قرفملا ثوثبملاو .رانلا ف تفاهتت

 زع لاق امك 6رشحملا لوه نم ضعب مهضعب يف جومت قلخلا نآل اهب ثعبلا
 . لجو زع هللا لاق "نزحلا ثبلا نوكيو 6 )٢٢( هرنيتنَم ذم نارج مهناك : لجو
 ء )٢٢( وتنا ىلإ إ ينزحو يثب اوكش امنإ : مالسلا هيلع بوقعي نع ةصق

 : رعاشلا لاق كلذلو

 . مدقتام ىلع : باوصلا لعل ١٦٤ )٢٤( : ةرقبلا ةروس )٢٢(

 ٢٢. : سنوي ةررس ١٤٠ )٢٦( : تافاصلا ةروس )٢٥(
 )٢٧( ةرقبلا ةروس : ١٦٤.
 )٢٨( ةرقبلا ةروس : ١ .

 )٢٩) ةيثاجلا ة هررس :

 (٣٠) ةعراقلا ة هررس :

 . ةرثكب تجرخ يا ناكملا ف تارشحلا تعان هنمو . ةرثكب :7 ةعوفلا ( ٣١)

 : رمقلا ةروس )٣٢(
 )٣٢( فسوي ةروس : ٨٦.

 ۔ _١٠٧



 امجاو كثب حربي مل رهدلا نم +::+ هملح كنفحجأ نا يذلا كوخأ

 .ةجاحلا ثبلا : ليقو .ةيآلا هذه ريسفت يق مهلا :ثبلا : سابع نيا لاقو

 : ليقو ،بلقلا يف نكمتي نزحلا نأل 6هافخأام نزحلاو ،هادبأام ثبلا :ليقو
 : ديز نب يدع لوقل ناظفللا فلتخا ناو دحاو امهانعم

 افيحو ابذك اهلوق ىفلأو += )٢٤( ةيشهارل ميدالا تمدقت
 .كترضأ يأ ثكتفحجأ :هب تيتأ يذلا تيبلا يف هلوقو لاحلا ثبلاو

 :(هتا همحر) )٢٥( يلوعملا هنلادبع نب دمحم لاق اظيغ ىلع تكاس يأ .مجاوو
 مجاو ريغ هل ىسمأ يذلا اذ نمف +: امجاو نزحلا ق تحبصأ نا ورغ الف

 نم اهرسكو يضاملا ةمجعم حتفب اموجو مجي مجو : فيرصتلاو

 ح ِ .لبقتسملا
 :يئاسكلاو ةزمح أرق . 4حايزلا فيرصتو : لجو زع هلوق امأو

 فلآ اهيف سيل نآرقلا ف حير لكو .فلألاب نوقابلا ارقو .فلا ريغب هجيزلالط
 اهعمج يي اوفلتخا مالو فلآ اهيفامو اهديحوت ىلع ءارقلا قفتا .مالو

 ىلع اوقفتاو . )٢٦( هيكيقحكلا حيزلاا» : تايراذلا ةروس يق الا اهديحوتو

 . (٨٢)ه“ٍتاَرِشَبمك حايزلاإ» :مورلا ةروس نم (؟٧) لوألا فرحلا قو ءاهديحوت
 .اهيف نوفلتخم ءارقلاو . .عمجلا ىلع اهرئاس رفعج وبأ أرقو ءاهعمج ىلع اوقفتا
 روبدلاو لوبقلاو بونجلاو لامشلا ىلا فرصتتو ‘ثنؤتو ركذت حيرلاو
 ةراتو .ةفصاع نوكت ةراتو ةنيل نوكت ةرات اهنأ اهفيرصت :ليقو ءءابكنلاو
 تيمس .ءاملاو حيرلا هتنا دونج مظعأ :ليقو .ةدراب نوكت ةراتو ةراح نوكت

 مقسلو ميقس ءافشل الا حيرلا تبمام ليقو ‘سوفنلا حيرت هنأل احير حيرلا
 امأ حبونجلاو لامشلاو ابصلا يق :حايرلا نم ةثالث يف ةراشبلاو .حيحص

 ةمحرلل ةعبرأ : ةينامث حيرلا : ليقو .اهيف ةراشبال ميقعلا حيرلا يهف روبدلا
 .تالسرملاو تايراذلاو تارشانلاو تارشيملا :ةمحرلل يتلاف .باذعلل ةعبرأو

 رحبلا ق ةفصاقلاو ةفصاعلاو دربلا ق رصرصلاو ميقعلا :باذعلل ١ يتلاو

 يمس .للذملا ميغلا يأ . )٢٩( ه‘ضرلا ءامسلا & بك رَختْشملا باحو

 )٣٤( بارطضالا شاهترالا لصأو ث ةريزغلا ةقانلا : ةيشهار .

 )٣٥) قحلملا ي هتمجرت ظ .

 )٣٦( تايراذلا ةروس : ٤١ .

 )٣٧) لوألا بزحلا هلعل : لوالا فرلا .

 )٣٨) مورلا ةروس : ٦

 )٣٩( ةرقبلا ةروس : ١٦٤.

- ١٠٨_ 



 .يرجي يأ سبحسي هناك ةعرس ق ريسي يأ يبحسنني هنال اياحس

 ناب اهباصتناو ةيآ عمج تايآ ؤهَنوُلِقعَت موقل ٍتاَيآل» : لجو زع هلوقو
 نم نال إمهلوقع نويعب تايآلا هذه ي نورظني يا نوركفتي هانعمو .ةمدقتملا
 :لاقيو لجو زع هتنا ديحوت ملع يف ةفشاكملا راونأ هل ترهظ لقعلا نيعب رظن

 لاق ،لهج ضيقن لبقتسملا نم اهرسكو يضاملا ةمجعم حتفب القع لقعي لقع
 .ةيقوفلا ةمجعملاب مصاعو عفان ارق ! )٤٠( «َوُنقعَت الفأ : لجو زع هلا

 . )٤١( 4َوَْكلا ا ا اَهنقعياَمَو» :رخآ عضوم يف لاقو .ةيتحتلاب نورخآلاو
 ق يورو . .هتلا نع نولقعب نيذلا ءاملعلا الا ةننابرلا لاثمألا لقعبام يا

 لمعف هتنا نع لقع نم ملاعلا» : لاقف 0 ةيآلا هذه الت هنأ ةت يبنلا نع ثيدحلا

 ضيقن لقاعلا نأل .القاع هلل لاقب نآ زوجدالو 4 )٤٢( «هطخس بنتجاو هتعاطي

 ةلقاع اهل لاقيال مئاهبلا كلذكو ماسجألا ةفص ىلا لوؤي كلذ نألو .لهاجلا

 .نيعمجأ سنالاو نجلاو ةكئالملا نم نوفلكملا ءالقعلا امنا .ةفلكم ربغ اهنأل

 لصخق

 هنال همسجو ؤهضعبو .هفيكو .هقلخ ةفصب هنلا فصو نم لهج دقو
 نم» :ءايضلا يف دجوي هنال 0 )"٤( هيبصلا يلا َومهَو يتن ويثمك سيل»
 .هاهان دقف ؟مالا :لاق نمو ؛هلعأ دقف ؟ مل : لاق نمو اههبش دقف ؟ فيك :لاق

 .هضعب دقف هأزج نمو : هأزج دقف ؟ماتح : لاق نمو ؛هتقو دقف ؟نم :لاق نمو

 .هب كرشأ دقف هيف دحلا نمو ،هيف دحلا دقف هضعب نمو

 : لاق نم هنأ يدنعو .هتقو قف 0 ؟نم : لاق نمو :هلوق امأ : فلؤملا لاق

 ىلاعت : ءايشألا نم هيشملاو دودحملا ىلع لخدت نم نأل اهدحو ههبش دقف ؟ نم

 يضفي امب ةركفلا نبعب رظنيو ؛ربدتيو لقاعلا ربتعيف .ةمومذملا ةفصلا نع هتنا
 زع هلوقل .ةرفغملا مرحو ؛باذعلا ,بجوتسا دقف كرشن نمو ،كرشلا يلا ديعلاي

 3 هلد نوا ر رفغتو و هب د كرشي نأ رفغيال هتنا نط :لجو

 .هدح دقف هتنا هيش نم : لاق هنأ بلاط يبأ نب ىلع نع ثيدحلا يف دجيو

 هلطبأ نمو .هلطبأ دقف هاهان نمو .هاهان دقف هدع نمو اهدع دقف هدح نمو

 )٤٠( ةرقبلا ةروس : ٤٤ ٨ ٧٦. )٤١( توبكنعلا ةروس : ٤٣.
 )٤٦( نآرقلا ماكحأل عماجلا : يبطرقلا ٣٤٦/١٢.

 )٤٣( ىروشلآ ةروس :
 )٤ ٤) ب ءاسنلا ة هرورس : \ 6 ٠١٦.

 _١٠٩۔



 دبعلا ىلع بجيفءارببك اولع كلذ نع هللا ىلاعت .هفيك دقف هنيح نمو .هنيح دقف

 نآ فيلكتلا لاوحا لوآ ق تافرحالا هنع تلازو هلقع حصو غلب اذا

 هوك % نكي مكو دكوي مكو دلبك مك)» دمص درف ثدحا دحاو هنأ هقلاخ
 كردي وُمَو» ةرخآلا يف الو ايندلا يف 0 )٤٦( «ًراَصبلا ةكرذتال» . ٤٥(. )هدك
 الب ءايشألا ىريو .ءافصا الب تاوصالا كردي 4 .هريبكلا فيطلا َومفَو راصبتلا
 هلاال .مونالو ةنس هذخاتالو سرابخأ الب . )٤٧( ماحرألا ٍقاَم و ظاحلأ

 ال دوجولا رمتسم .هل لوآ ال ميدق .هل دضال درفتم .هل كيرشال هدحو وه الا

 ضارعالا الو رهاوجلا هلحتالو ،ناسنا الو رهوجب الو مسجب سيل .هل رخآ
 نع هزنم ،ضرالاو تاوامسلا هفنتكتالو غتاهجلا الو راطقألا هيوحتالو
 ةردقلاب ةلصتم اهنكلو .اهسميالو ءايشألا هسمتال غلاصتالاو ريغتلاو لاقتنالا

 مهديعي مث مهتيمي مث ءهتدارا ىلع قلخلا أدتبا ،ةيتوكلملا ةمظعلاو ةيهلالا
 َقلَكلااقَبَت يذلا وُهَو» : ىلاعتو هناحبس لاق امك .هيلع نيه وهو .هتئيشم
 نال .زيزعب هتنا ىلع ءيشامو .هيلع نيه يأ . )٤٨( يويلع نوها ونو ةديتي مت
 : )٤٩( قارولا لاق .ليعف ىنعمب لعفأ ءيجي فيرصتلا يف كلذ

 لوطآو زعأ همئاعد اتيب +:: انل ىنب ءامسلا كمس يذلا نا

 ىلع هنأ ههجوو رسيآ يآ ٬هيلع نوهآ وه : ليقو .ةليوط ةزيزع يأ
 يف عقي يذلا ناق مكلوقع يف عقيام ىلع هيلع نوهأ وه يأ ،لثملا برض قيرط
 ق ىلعألا ٌرَتملا :7 . )٥٠( ءايشألا نم نوهأ نوكت ةداعالا نا ساانلا لوقع

 نبا لاق .ايلعلا ةفصلا هل يأ 4 ه هخيككلا ريزلا وهو يضرآلاؤ تاوامسلا
 زع هلوق )٥1( امو .هيريصبلا خيمتلا َوَمَو تيت هل هلثمك : سيل» نأ :سابع
 زع هلوقل رسعتمب هيلع ءيثتام يآ 0 )٥٢( هزيزعي ه هتلا ٢ كلك اكو : لجو
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 .ملعأ هلاو ‘ رسعتم دددش يآ .4 .هزيزقي ء هتلا ىلع كلذ اممو : لجو

 )٤٥( صالخالا ةروس : ٣ . ٤.
 )٤٦( ماعنألا روس : ٢
 )٤٧( ناهقل ةروس : ٣٤.

 )٤٨( مورلا ةروس : ٢٧ .

 )٤٩( قحلملا يف هتمجرت رظنا .
 )٥٠() ءاشنالا : باوصلا لعل .

 امأ : باوصلا لعل ٢٧. )٥٦٢( : مورلا روس )٥١(
 ٢٠. : ميهاربا ةروس )٥٣(

- ١١٠ - 



 .لجو زع ىلات هللا ىلا هتفاضا زوجت ىنعمف ؛نبينعم ىلع تستلا

 هرماوا لجو زع هدابع هفيلكت وهو .رمالا وه زوجي يذلاف .زوجيال ىنعمو
 هنلا فلَكتال» : لجو زع هلوقل مهتقاط بسح هتعاطو هضئارفو هيهاونو

 لصأ نأل ؛اهتقاطب الا اهبلاطيالو اهذنخاؤبال يأ 4 )٥٤) اهمس ارآاسفت
 : رعاشلا لاق امك م عضوملا اذه ربغ ف هلصاب تيتأ دقو !ةقاطلا عسولا

 دجت امب الا دي دوجتالو ٭٭ اهتقاط قوف اسفن هللا فلكام
 نم ىلع لاقي كلذكو سالف اهريغ دنع امب امأو !اهدنع امب دوجت ديلا نال

 : ىملس ييأ نب ربهز لاق .هفلكت رمالا اذه

 ماسي كل ابآ ال الوح نينامث 4 شعي نمو ةايحلا فيلاكت تمئس

 .(ه٥)يريكلا ء ءامن ني ه ٌناتتنإلا ماستيال» : لجو زع هللا لاق .للملا : ماسلا
 نم مسآ وه ىلوألا ةلمهملا مضي ةفلكلاو ةقشم عمج يهو قاشملا : فيلاكتلاو

 ىلع زئاج ريغ اذهو 6فلكملاب هتجاح فلكملا لازنا زوجدال هنأ ىنعملاو .فلكتلا

 لكلاو قلخ امع اينغ هللا ناك ذا . ,مهفيلكت ىلا هل ةجاحل هفيلكت نوكي نأ هتنا

 هناو وندا لا ُءاَرَقَفلا هتنا سانلا اهتاي : لجو زع هلوقل رقتفم جاتحم هيلا
 مدآ ينباي» :مالسلا هيلع ىسوم فحص يقو 0 )٥٦( «ذيمحكلا ذلا وه

 نيعتسال الو ؛ةشحو نم مكب سناتسأل الو ،ةلق نم مكب رثكتساأل مكتقلخام
 ةركب نوحيستو اليوط نودبعتل مكتقلخ لب .هنع تزجع رمأ ىلع مكيب

 يرام نوبي ل إ سنإلاو جلا تقنكامموي :ميظعلا نآرقلا يقو .«اليصاأو

 . )٥٧( هبتكا ةوقلا ود قاَرَرلا وم هنلا نإ نوممطُي نآ يرأ امو قزر ني مهن
 لصت

 هل ةيمستلاو ؤهلل فصولا وه .ديحوتلا نا ليقف ثديح وتلا يف اوفلتخاو
 فالخ ال .دعاسم الو هل كيرشالو .دلاو الو هل دلو ال .دحأ دحاو ىلاعت هناب
 .هدحو دقف هل ةيمستلاب هدرفأو ادحاو ائيش فصو نم نأ ةغللا لهأ نبب

 .ملعأ هئلاو &دحاو مهدوبعم نوتبثي يأ ،نودحوم نيملسملل ةيمستلا ىنعمو

 )٥٤( ةرقبلا ةروس : ٢٨٦.

 )٥٥( تلصف ةروس : ٤٩.
 )٥٦() رطاف ةروس : ٥

 )٥٧( تايراذلا ةروس : ٥٦ _ ٥٨.

 _١١١۔

 



 لصنف
 هل ةيمستلاو ,ناب رارقالا ديحوتلاو ؤهل كيرشال اب ناميالا ديحوتلاو

 زيزقلا سوقلا ع وه الا هلا ال هتنا وه هناحبس ةينادحولاي

 َراَف .هسفن هب فصوام ريغب هثلا فصت نآ دبعلا اهيأ رذحاف .(٨٥)“ميكحكلا
 ةلالضو .داحلا كلذ نآ ملعاف اذكو اذك هتفصو اذكو اذك هتنا نأ كيلقي رطخ

 .كبلقب رطخام فالخ هنأو .هللا هنعل ناطيشلا نم ةسوسو كلذو رطاخلا نم
 .ةمومذملا رطاوخلاو ةميمذلا ساوسولا ةرثكب ررتغت الف

 .ةيحان ىلا هنع لودعلاو ءيشلا نع فارحنالا ءةغللا ق ،داحلالا امأو
 هللا لاق .ربقلا ةيحان ىلا دصقلا ةيحان نع ب لدع هنال .ربقلا _ دحل يمس هنمو

 .نوبذكي :ليقو ؤنوليمي يآ .4 )٥٩(. .ياتاا ق ودلت َنيِذَلا ح :لجو زع

 ةزمح رق . )٦٠( 4هئاكسآ ق ودلت .1 اورَدَو» : لجو زع هتنا لاقو

 .اهمضي نوقابلا ةرقو .يئاسكلا هقفاوو ةتلاتلا ةلمهملاو ىلوألا ةمجعملا حتفي

 ادحل دحلي دحلو .!اداحلا دحلي دحلا :لاقي هنأل اةثلاثلا رسكو ىلوألا يهو
 داحلالا ليقو .ءيشلا نع لام اذا وهو ؛ لبقتسملاو يضاملا ةلمهم حتفي ٬ءادوحلو

 ءامسأ يف داحلالا ىنعمو .هيف هنم سيلام لاخداو ةصاخ قحلا نع لودعلا

 اهب اومسف هيلع وه امع لجو زع هللا ءامساب اولدع نيكرشملا نأ ءلجو زع هنا
 نم ةانو زيزعلا نم ىزعلاو هتنا نم تاللا اوقتساف اوصقنو اودازف ؛مهناثوأ

 او هللا باتك هب قطني مل امف .هب مسي مل امب هتيمست داحلالا : ليقو .نانملا
 . .ك هلوسر ةنس

 ايخس ىمسي الو اداوج ىمسي ناف ث فيقوتلا ىلع هلا ءامسا نآ هتلمجو

 .اقيفر ىمسيالو اميحر ىمسيو ىالقاع ىمسيالو املاع ىمسيو

 .مهعادخ ىلع مهيزاجي يأ . )٦١( 4“مهعداَح َوُهَو» : لجو زع هللا لاق
 : ليقو .ةاراجملا هللا ركمو . )٦٢) :1 َرَكَمَو ؟ورَكَمَوا : ىلاعتو كرايت لاقو

 : ةعمجلا ةروس )٥٨(
 )٥٩( تلصف ةروس : ٠ ٤.

 )٦٠( فارعألا ةروس : ١٨٠.

 )٦١( ءاسنلا ةروس : ١٤٢.

 )٦٦٢( نارمع لآ ةروس : ٥٤.

 ۔ - ١١٢



 . (2٦)«وُمَتعَيال ثيح ني مهُجردَتستَسل : لجو زع هلوقل مهل هجاردتسا
 فصوي نأ زوجيال هنال !اراكم الو اعداخ هللا يمسن ناب ةتبلا زوجي الف
 فصو امب هفصن نحنف ىارببك اولع كلذ نع ىلاعت ‘بياعملاب الو 8صنئاقنلاب
 دلاَعط وه الا هلا ال ؛هايا الا ديعنالو .هيباتك ق رمأ امك هوعدنو .هسفن هي

 . )٦٤( ه“ميككلا زيزملا ةَداَهَشلاَو بيقلا

 ىنعم نال 6‘ثدحلا لبق هنوك لجو زع هللا مدق ىلع ليلدلا .رثألا نمو

 هناحبس هلا وهف ؤنيوكت ريغب ناكام ميدقلا ىنعمو ؤناك مث نكي ملام ثدحلا
 ىلا ارقتفم اثدحم ناكل اميدق نكي مل ولف .ءايشألا نوك مث .هعم ءيشالو

 ةياغ ربغ ىلا كلذ لسلستو ارخآ ثدحم ىلا هثدحم رقتفاو .هثدحي ثدحم
 هللا .بولطملا كلذو ميدق ثدحم ىلا ةتنمو ءلصحتب مل لسلست امو .ةياهنالو

 ؤهاّظلاو رخآلاو لوالا وه اهدجوم اهندحمو اهثرابو ءايشالا عناص وه
 . )٦٥( هتبلَع يت نكب وُهَو نطابلا

 لجو زع هللا دوجول ةياهنال نأ ىلع حضاولا ليلدلاو .ارثؤم هتدجو اممو

 .هريغ وه مدعمب وأ هسفنب مدعني نأ امأ ولخيال ناكل مدعنا ول كلذو هماودو

 ىلا دوجوملا ثدح جاتحي امكف !هسفنب هماود روصتي ءىش مدعني نأ زاج ولف

 .ريغ وه مدعمب مدعني نأ لطابو سببس ىلا مدعلا ثدح جاتحي كلذكف ببس
 هنأل هانمدقام تبث دقو ٬هعم دوجولا روصت امل اميدق ناك ول مدعملا كلذ نأل

 ناك ناو هدض هعمو هدحو مدعلا ف هدوجو ناكو هدوجول لوآ ال ميدق

 عطقني ىتح ميدقلا هتداضمب ثداحلا سيل ذا الاحم ناك اثداح مدعملا دضلا
 نم نوهأ عفدلا لب 6'هدوجو عفدي ثداحلا هتداضم ق ميدقلا نم ىلواب هدوجو

 ءهماودل ةياهنالو اهدوجول رخآ ال هنأ تبثف ثداحلا نم ىوقأ مدعلاو ،عطقلا

 مت شهتئيشم ىلع اهردقو اهفرصو .ءيشال نم ءايشألا قلخ .هتيلزاأل ةياغ الو
 .اريبك اولع ىلاعتو هناحبس .ءايشألا لبق يلزألا لوألا وهو . ءايشألا نم قلخ

 زع هلوق ،مهتقاط قوف دابعلا فلكي مل لجو زع هللا نأ ىلع ليلدلا كلذكو

 ٤ : ملقلا ةروس ١٨٦٢. : فارعألا ةروس )٦٣(
 ١٨. : نباغتلا ةروس )٦٤(

 )٦٥( ديدحلا ةروس : ٢٣.

 ۔ ٣٢١١۔



 يف مكيلع َلَعَجاَمَو» : لجو زع هلوقو 0 )٦٦( «متعطتساام هنل أوقتاقط :لجو
 بونذلا نم ءيشب ىلتبيال نمؤملا نأ هانعم قيض يأ . )٦٧( هجرح نم نيلا

 اهضعيو ؛ملاظملا درب اهضعيو ةبوتلاب اهضعي ءاجرذخم هنم هل هتنا لعج الا

 بات اذا هتيوت نم اجرخم دبعلا دجي الام نيدلا ييف سيلف تارافكلا عاوناي

 زع هنلا مهمزلأل مهل ةقاطالام دايحلا فيلكت تيث ولف ء.لجو زع هتل صلخأو

 اوُذَما نيذلا اهتاي» :لجو زع هلوق وهو ىلاعتو كرايت مهرما نيح هرمأ لجو

 مهنع هتنا ففخ ىوقتلا قح هوقتي نأ اوزجع املف 4 )٦٨() «هتاقت قَح هنلا ؟وقَتا

 قح هنا يقتي نأ ردقيال ناسنألا نأل 0 )٦٩( «متعطتساات هتلا اوقتاق» :هلوقي

 نيع ةفرط هتنا صعي ملو ءامئاصو ايلصم بهراهنو هليل ماق ول هئلاوف سىوقتلا
 ىلع ناكلو رثكأ الو كلذ نم ىتدأ الو ،‘ةدحاو ةلكأ ةذل راشعم رشع غلب امل

 نأ نوردقيال مهنأ هدابع نم ملع هتنا نكلو ،كالهلا ىلا قلخلا عيمج ىنعملا اذه
 .نيمحارلا محرأ هنا .مهمحرو مهيلع ففخفق ىوقتلا قح اوقتي

 نم ةجحلا هيلع موقتو فلكم وهو ناسنالا ىلع عقي يذلا فيلكتلا لثمو
 :هحراوجو هسفن قلخ نم هاريام لثم ،كلذ لهج هعسيالو 6لقعلا قيرط
 .راهنلاو ليللا فالتخاو رحبلاو ربلاو ضرألاو تاوامسلا قلخ كلذكو
 ناويحلا لتق لثم هلقع يف حبقام فك هيلع بجيو .لاوحالا عيمج فالتخاو
 الولو .لقعلا يف حبق حاورألا تاوذ لتقو ناويحلا ماليا نأل اهموحل لكأو
 ءاهلتقيو حاورألا تاوذ لكاي نأ هلقع يف نسح امل ةعيرشلا مكح يف كلذ زاوج
 لتقي الجر ىأر اذا هيلعو ؛هليلحتب ةعيرشلا صن نم لوقعلل ظحال نكلو
 هيلع مقت مل ام روج لوقعلا يف لعفلا كلذ نأل اهيلع ركني نأ حاورالا تاوذ
 ىلع ركنأ نبح مالسلا هيلع ىسوم نأ ىرت الأ كلذ لالح نايبب ةجحلا

 ارق 4 . پةّتِكَر اسفت تلتق :هل لاق نيح سفنلل هلتق نم مالسلا هيلع رضخلا
 دقل» لتقلا قحتست مل اسفن تلتق يأ .ةيار رفعج وبأو ريثك نباو عفان

 مضب مهريغو بوقعي وبأو عفان ارق .اركنم يأ . )٧٠( هآركت ائيش تئح ئ

 تا نع ركنأ امل هلتق هل لالح هنأ مالسلا هيلع ىسوم ملع ولف .فاكلا
 ناب هنع تكسي نأ هعسيال هنأل هيلع ركنأ كلذ ببس لهج امل هنكلو ؤلالحلا

 ٨ : جحلا ةروس ١٦١. )٦٧( : نباغتلا ةروس )٦٦(
 )٦٨( نارمع لآ ةروس : ١٠٦١.

 )٦٩( نباغتلا روس : ١٦١ .

 )٧٠) فهكلا ةروس : ٤

 ۔١١٤ -



 هيلع بتكتالو "ماكحا هيلع رجت مل يبص لتق ةصاخ ‘ببس ربغي اسفن لتقي

 بسكتالو هريغ لعفام الو .هوبا لتق امي ذخاؤيالو !ادبأ هلتق زوجيالو .مالقأ

 اهيتَع ل إ رسفت نك بييكتالو: لجو زع هل وقل اهتبقر ىلع الا سفن لك
 . ث

 ))٧(. همكحرمت مكبر لإ مث ىرخآ رزو ةرزاو ززتاَلَو

 لصفلا اذه نم مالكلا لوأ وهو (هللا همحر) )٧٢( رثؤملا يبأ نع تدجوو
 نوكيال ناسنالا نأل ،ىلاعتو كرابت هفرع دقف دحاو هنأ هتنا فرع نم : لاق هنأ

 دلت مل» دحأ دحاو هلا هنأ هللاب ناميالا يهو تاملكلا هذه نايتاب الا ادحوم

 .هريصبلا عيمشلا َوَفَو ي يتن هلثمك تسيلا .هذَحآ وفك ةت نكت مو دلوت متو
 َوَهَو راصبألا ردت َوُهَوط ةرخآلا يف الو ايندلا يق زابلا ا ةكردشأل»
 "دمحم ناو ث )٧٣) )هولاس مفو لعفت اتم د لاسي و .هيبلا كفطتلا

 ك ولو ه لك نيلا ىلَع ةَرهظْيِل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ هلوسرو هدبع
 ”ةَيتأ ةعاتلا نآؤز» نيبملا قحلا وهف دمحم هب ءاجام نأو ي )٧٤( وكشم

 ءابر هئلاب ايضار نوكي نأو 0 )٧٥( روبقلا يف نمم ثعبت هنلا رآَو اهيف َبيَرل

 لي دمحمبو .ةلم مالسلا هيلع ميهاربا ةلمو .ةلبق ةبعكلابو !انيد مالسالابو

 هريخ ردقلابو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤي نأو ءايبن

 ىلمع لكوتي نوت : لجو زع هلوقل !هللا ىلع لكوتي نأو .هرمو هولحو ؛هرتو
 تاقبوم هيقويل ؛هيلا هرمأ ضوفي نأو .هيفاك يأ 0 (٦٧)4ةًتسَح وُهَق هنا

 لآ نم وه يذلا نمؤملا لجرلا نع ةصق لجو زع هلوقل .بلقنملا ءوسو لامعألا

 تايس هنلا ُةاقََق د داجيلاي ربصب ةنا ند هثلا لاي يرمآ ضوَفأَو» :نوعرف
 رانلاو ءايندلا ق قرفلا يأ ء )٧٧( هباقلا وش نوعرف لاب ق قاَكَو اورَكَماَص

 .ةرخآلا ق

 عيمج يق هل اصلخم هبلقب نوكي ىتح الا ناسللا ةلاقمب هناميا متيالو

 يصاعملا نم كلذ لوأو ،ساجنألاو يصاعملا نم هسابلو هبلق ارهظمو .هلاعفأ
 هلوقل "بطحلا رانلا لكات امك تانسحلا لكايو .بلقلا ف ضارمألا نأل دسحلا

 ١٦٤. : ماعنألا ة ةروس )٧١(

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٧٢(
 ٩١ : فصلا ةروس 0٣٢٣ : ةبوتلا ةروس )٧٤(
 ٧. : جحلا ةروس )٧٥(
 ٣. : قالطلا ةروس )٦(

 ٥ : رفاغ ةروس )٧٧(

 )٧٣( ءايبنألا ةروس : ٣

 ۔ _١١٥



 ص نُكَك مك سيلب دلبإ سيلبإ الإ اودجكَسَق مدأ ًاوةُجسا ةكئالملل كلق هت :لجو زع

 .دهزلا باب ق هركذاس .دسحلا لئالد نم اذه نم ريثكو . )٧٨( ه؛“تيدجاششلا

 . ملعأ تلاو ءانه مركذب دصقأ مل ينال

 نكلو "ىنسحلا كئامساب كلأسأ ينأ مهللا : لوقي نأ ءاعدلا ق يف هركيو

 زع هتنا باتك نم انلوق باوص حص دقو .ىنسحلا كئامساب كوعدأ : لاقي

 بجاولاف . )٧٩( اهي ه ومتداَق ىتسخلا ءامسألا وتىوط : ىلاعت هلوقل لجو

 .لوألا همكح نع هربغي صاخ كلذب صخي نأ الا همومع ىلع ءيشلا ءارجا

 نا :ةكم يكرشم ضعب لاقف ،نمحرلا اعدو ،هتالص يق هنلا اعد الجر نأ كلذو

 وعدي اذه لاي امف .ادحاو اير نودبعي مهنأ نومعزي هباحصأو ةةيتت ادمحم

 نيذلا اوُرَدَو اهي ةومىداَق ىتسخلا ءامسالا تلو : لجو زع هنلا لزناف ؟نيتا

 ءكلذك ةيآلا تدرول كلذ ريغ لاقي نأ زاج ولو 0 )٨٠( هيهئاممسآ يف ودلت

 . . ملعأ هتناو

 اهملع نمف امسا نبعستو اعستت هتل نا : لاق هنأ ةي ي يبنلا نع يورو

 .ميحرلا ،نمحرلا 4 وه الا هلا ال يذلا هتنا وه : يه هذهو 0 )٨١( «ةنجلا لخد

 .قلاخلا .ربكتملا .رابجلا .زيزعلا ،نميهملا نمؤملا إمالسلا سسودقلا .كلملا
 .ضباقلا ،ميلعلا 0حاتفلا ،قازرلا "باهولا ،راهقلا ،رافغلا ةروصملا .غءيرابلا

 لدعلا .مكحلا كريصبلا كعيمسلا ،لذملا زخملا ؤعفارلا ‘ضفاخلا اطسابلا
 ظيفحلا .رببكلا .يلعلا روكشلا ٬روفقغلا ‘ميظعلا !ميلحلا .ريبخلا ،فيطللا
 "دودولا .ميكحلا .عساولا ،بيجملا "بيقرلا ،ميركلا .ليلجلا ێبيسحلا ،تيقملا
 .يصحملا .ديمحلا ،يلولا .نيتملا ،يوقلا ،ليكولا ،قحلا .ديهشلا ‘ثعابلا ءديجملا

 ,دمصلا .دحاولا ،دجاملا غدجاولا .مويقلا ءيحلا .تيمملا ،ييحملا ثديعملا "يدبملا
 .يلاعتملا ںيلاولا .نطابلا .رهاظلا ،رخآلا ،لوألا ؤرخؤملا إمدقملا ردتقملا ،رداقلا

 ؛طسنقملا إماركالاو لالجلا وذ .كلملا كلام سفوؤرلا سوفعلا .مقتنملا ٬باوتلا ،ربلا
 .يقابلا .عيدبلا .يداهلا سرونلا ،عفانلا .راضلا ؤعناملا غينغملا غينغلا .عماجلا

 ١١. : فارعألا ةروس )٧٨(
 )٧٩( فارعألا ةروس : ١٨٠.
 )٨٠( فارعألا ةروس : ١٨٠.

 )٨١( لبنح نباو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ .

 ۔ ٦١١_۔



 هذهف ٠ هريصبلا عيمسلا ومكَوءيَت ويثيمك سيل» 6روبصلا ءديشرلا ثثراولا
 . اهتدجو امك اهتبتك دقو ءامسألا ةلمج

 لصف
 .بتكلا نم هتدجوام ىلع ناكمالاو ةقاطلا دح ىلع اهريسفت نم ركذاسو

 يف نيماللا دحا تمغدأو ةزمهلا تفذحف هلالا هلصاف هللا اماف :هنلا وه لوألا
 يمست برعلاو .هل الا يغبنتالو هل الا ةدابعلا قحتال هنأ ىنعملاو ىرخألا

 هي هنلا ىمس مسا هنا ليقو .اهلا اقح هتدابع نوريو "نودبعي اوناكام لك

 . )٨٦٢( هتمس هل ملعت له : لجو زع هللا لاق امك صاصتخالا ىلع هسفن
 ؟ هللا همسا رحبلاو ربلا ف ادحأ ملعت له يأ

 ثلا :لاقيو ،ءيش لكل قلاخلا هللا ىنعمو !انباحصأ هيلا ليمي يذلا اذهو

 ىلا دعتمب سيل :هل ليق غقلخي نمل هلا وهأ :لئاق لاق ناف ءاهلا لزي مل ىلاعت
 نم قلخ اذاف ةدابعلا هل قحي هنأل 6دعب نمو لبق نم هلالا وه هنال لوعفم

 نم ائيش قلخي نآ لبق نم هلا وهو !مهل هلا وه هل ليق هتدابع هيلع بجت
 ةدايعلا قحتالو .ةيقيقحلا ةفصلا ىلع هل الا قحيال فصولا اذه نأل .ءايشألا

 ىمسي نآ بجي ادوبعم ناك نم لك نأل .ةدابعلا لجأ نم اهلا ناك ولو .هل الا
 نم اهريغو لجعلاو رحبلاو رمقلاو سمشلاو مانصالاف :ةقيقحلا ىلع ةهلآ
 لطب املف ‘همسا يف هلالا تكراش دق تاروكذملا ءالؤه ناكلو ‘تادويعملا رئاس

 قحتال هنأل هلا وه امناو ءدوبعم هنأ لجأ نم اهلا نكي مل هلالا نأ حص اذه
 لبق نم اهلا لزي مل هنأ بجوو حصف هل الا زوجيال هلالا مساو !هل الا ةدابعلا

 مل ولو ،ءعيش لك دعيو .ءيش لك لبق ميظع هلا وه امناو ءادحأ قلخي نآ

 . ملعأ ناو .دحأ هديعي

 نم هحتفو يضاملا مال رسكب ،هلوي هلوو ؤهلاي هلأ نم قتشم هنا : ليقو
 هيلا ةبغرلاب هسفن قلعت يأ ؛هيلا دبعلا هلو : كلذ نم راق .ليقتسملا

 ثدبعتو كسنت اذا هلات نالف : لاقي هنمو :اولاق هدنع نم جرفلا راظتناو

 كلذ ريغ : ليقو .ةدابعلاب هبشت وأ هنلا ةدابع ترهظ ىذلا دابعلا نم هلاتملاو

 ". ةلاطالا فوخ هتكرت
 اهناف اهوجولا هذه لك يف 0 لجو زع هنلا مسا ىلع يذلا ديدشتلا امآو

 اهنأل ىدغتو يتات امك لعفلا ترتاوت اذا كلذ لعفت برعلاو ،لعفلا رتاوتل

 الخد امنا فيرعتلل ماللاو فلألا :مهضعب لاقو .روركلا ىلع هلعف دعب ةلعف
 ٥ : ميرم ةروس )٨٦٢)

 ۔_١١٧ -

 



 راشي ةيانك ءاهو ةفاضا مال فيرعتلا لبق ةدرجم تناكو ،بارعالا باب نم

 ءيش هنع فرعيال املاع ناكم لكب لزي مل بئاغ دهاش هنلا نأل ،بئاغ ىلا اهب

 هب قيليال امع ىلاعت نيعلاب رظنلا نع بئاغو ،تاوامسلا يف الو ضرألا يق
 سنج نم نيفرحب هبتشاف فيرعت مالو ةفاضا مال عمتجأ اذاف ءاريبك اولع

 , . ىرخألا يف نيماللا دحأ ديدشتلاب برعلا تمغداف دحاو

 . )٨٢( يوه لإ هلإ ا يذللا هنلا ُه» :لجو زع هلوق يف يرعشألا نعو
 .ملعأ هئناو يوه الا لامكلا ىلع حدملا تافص { قحتسيال هانعمف

 نزو ىلع اعقو امهنأ : ليق ،ميحرلا نمحرلا امأو 0 هميحرلا نَمحَلاط
 نمحرلا ىنعم : ليقو ميدنو نامدن مالكلا نم )٨٤( رظنو .ليعفو نالعف

 نامسا امه :ليقو ،ةصاخ نينمؤملاب ميحرلاو ؤةرخآلاو ايندلا ف قلخلا عيمجل

 .رخآلا نم قرأ امهدحأ ناقيقر نامسا امه :ليقو .ىلاعت هتا ءامسأ نم نافيطل

 مسا هنأل ميحرلا ىلع نمحرلا مدقو ،نمحرلاب ىمسي نأ قولخمب زوجيالو

 نع ليقو .نمحر :لاقيالو إميحر لجر :لاقيو .كرتشم مسا ميحرلاو صاخ
 فضأ كرتشا املف .هل امسا نمحرلا ناك : لاق هنأ كلذو .اديج الوق ءاطع

 زع هلل مسا نمحرلا هنأ لوقلا اذه ىنعمو 6دحأ لك نود هل انوكيل ميحرلا هيلا

 نمحرلا نوكيل ميحرلا هيلا فيضأ باذكلا ةمليسم هب ىمست املف الجو
 هدصق ميحر ىلاعت هنأ ىلع ليلدلاو .هريغلال لجو زع هل ناعمتجي ميحرلا
 تعسو يذلا وهو ةمحرلا وذ نمحرلا ليقو .فيلكتلا رماوأ ف فيفختلل
 مهصخ .نينمؤملا اهب صخ يتلا ةمحرلا وذ ميحرلاو .ءيش لك هتمحر

 زع هللا فص وبو .ىبقعلا ق تاجردلاو باونلاو ءايندلا ق قيفوتلاو ةيادهلاب

 امأو .مهيلا نسحمو رظانو هدايع يلع معنم هانعمو .هدابعل محار هناب لجو

 وه ةني يبنلل لاسراف . )٨٥() ه«َبَكِاَعلْت ةمحر آلا { كانلسرأ اموط : ىلاعت هلوق

 "ةمحرو ئدُهَل هتلو» : ىلاعت هلوقل مهل ةمحر وهو هدابع ىلع هنم ةمعن
 ةق ةمحرلا يه سيلأ : ليق ناق ى هثلا نم ةمعن رارقلاو )٨٦( ه4ننمؤ ملل

 ؟بلقلا

 لعف ةمحرلاو .محارلا لعف نم يه سيل بلقلا ةقر نال .ال : هل لاقي
 ٢٢. : رشحلا ةروس )٨٢(

 . هريظنو : ب اوصلا لعل )٨٤(
 )٨٥( ءايبنألا ةروس : ١٠٧.

 )٨٦( لمنلا ةروس : ٧٧.

 ۔ ١١٨ -_

 



 .هبلق هل قري نم لتق ىلع هسفن لمح امبر بلقلا قيقرلا نأ كلذو ؛محارلا
 بلقلا قيقر لك نم اومسو بلقلا ةقر يه ةمحرلا نأ موق )٨٧( مهوي امناو
 .ةبحم ةوهشلا موق يمس امك ؤبلقلا قيقر نم ةمحرلا دجوتام ةرثكل ااميحر
 .ةبحملا فالخ ةقيقحلا يف ةوهشلاو .ةوهشلا عم ةبحملا دجوتام ةرثكل

 اولع كلذ نع ىلاعت .ةقرلاو فطعتلا نم قئالخلا ةفصك هلا فصويالو

 .اريبك

 امهب ركذلاو ،ناميظع ناليلج نامسا امه ميحرلا نمحرلا نأ ملعاو
 نمو .هتلصو كلصو نمف محرلا تناو نمحرلا انأ :محرلل لوقي تفيرش
 .ملا ف نيميركلا نيمسالا نيذه دجت تققحتو ترظن اذاو .هتعطق كعطق

 نال ميحرلا نمحرلا وه مظعالا هللا مسا نا : ليق .عبسلا ميماوحلا يو .همرلازت
 هخرآ تنآو ٌثَملا نتم : لاق ثيح مالسلا هيلع بويآ هب اعد مسالا اذه

 . )٨٨( ه“َبمحازلا

 راهنلا نم ةعاس رخآ ةعمجلا موي امهشقن نم ميحرلا نمحرلا نأ ملعاو
 ناك امهركذ نم رثكأ نمو .ادبأ ههركبام ىريال هناف هي متختو متاخ ق

 فوخ هتكرت ئهفصو لوطي ميظع حرش امهلو سرومألا عيمج يف هب افوطلم
 . ةلاطالا

 ,كلاملا برلا نوكي ماسقا )٨٩( ةثالث ىلع مسقنيف برلا امأو : برلا

 . (٠٩)هارمك هترر يقسّيق» : لجو زع هلوقك 6ديسلا برلاو .رادلا بر كلوقك
 : ىشعألا لاق كهديس يآ

 ِ اديؤم دوعي نأ كبر لعلف +::+ ةصاصخ كترتعاف كبر باغ مأ

 نوينابرلا : اعت هلوق هنمو .ربدملا برلاو ءءيشلل حلصملا برلاو

 تيبلا ةبر ةارملاو 6سانلا رومآ ريبدتب مهمايقل نيينابر اومس . ))٩١( يراَبحآلاو
 .ملعأ هثناو .لبقتسملا ءار مضب بري بر هنم لعفلاو .هريدت اهنال

 هقوف تنك يأ ءانالف تيبرو .برلاب حلصأ اذا ءاقسلا فيرصتلا يف هلثمو

 امك ةقيقحلا ىلع ماللاو فلألاب برلا وه قولخملل لاقيالو .ملعأ هللاو .اربدم
 هي صخفف ءيش ىلا فاضتالو .هكلامو ءيش لك بر هنأل لجو زع هثل لاقي

 . مهرتي :ب اوصلا لعل )٨٧(
 )٨٨( ءايبنألا ةروس :

 )٨٩( ةثالث 7 : باوصلا لعل .
 )٩٠( فسوي ةروس : ٤١.
 )٩١( ةدئاملا ةروس : ٤٤. .

 _١١٩-۔

 



 نوكيالف ،هريغ كلميال هنال صاخ ءيش ىلا فاضيف قولخملا امأو هريغ نود

 انهاهو كلملا وه برلا نأل ،بابرألا بر هتنا :لاقي نآ زئاجو .ةقيقحلا ىلع ابر
 ابر هللا لزي مل :لاقيو .بابرألا هذهل كلام هتناو ،ةقيقحلا ىلع نوكلام بابرأ
 لجو زع ءيرابلاو ،اكلامو ارداق لزي مل هنأل ابر هتنا لزي مل لاقيو ءءايشألل
 ِ .ملعأ هئلاو .ةقيقحلا ىلع اكلام ناك امك ةقيقحلا ىلع انبر وه

 نارقلا كلذب ءاج دق كيلملاو كلاملاو كلملا امأو : كيلملاو كلاملاو كلملا

 مل :هلل لاقيو ناسنالا ءالؤهب فصويو ىكلملا نم ةقتشم اهلك يهو !ميظعلا
 هللا وه كلاملاو كلملا ىنعمو ءاهيلع ارداق لزي مل هنأ امك ءايشألل اكلام لزي
 لزي مل ءيرابلاو ‘عارتخالاو قلخلا ىلع ةردقلا كلملا ةقيقحو .كلملا هل ىذلا
 . ملعأ هللاو .اكلام

 الو دوجو ق مسقنيال يذلا ةغللا ق دحألا دحاولا امأو : دحألا دحاولا

 امنا هنا :ليقو ،نادحاو هظفل ق لاقيالو .هل يناثال يذلا درفتملا وهو .مهو

 قلخ مث ؤهعم يناثال .لزالاب دحوتم قئالخلا لبق لجو زع هنال دحاو هل ليق
 ناك هنأل عيمجلا نع ينغملاي وه دحوتو ‘ضعب ىلا مهضعب نيجاتحم قلخلا
 قلخ مث .ءيش لك ليق ناك هنأل هتينادحو ىلع تلد هتيلواف .ءىش لك لبق

 ول ىرت الأ ،دحاولا نم لمكأ مسأ وه دحألاو ،هتداراو هتئيشم ىلع ءايننالا
 امف نانثا وأ ةثالث هل موقي نآ ىنعملا ف زاجل دحاو هل لوقيال نالف : تلق
 الو نانتأ الو دحآ هل موقيال هنأ تيفن دقف دحآ هل لوقيال : تلق اذاو ءامهقوف

 . ملعأ هتناو سرثكأ

 هنمو هب ةمالسلا :ليقو ‘سودقلا نم بيرق وهف مالسلا امأو : مالسلا

 هسفن ىمسف .مالسلاديع لجرلا يمس هنمو : ىلاعت هتنا ءامسأ نم مساو

 لاوزلاو توملاو ءانفلاو ناصقنلاو بيعلا نم نيقولخملا قحلي امم مالسلاب
 وه مالسلاو .نميهملا نمؤملا مالسلا هناب هسفن هنلا فصو :ليقو .ربيفغتلاو

 ملسملا وه هتداراو عسوتلا ةهج ىلع هسفن كلذب فصوف لوقعملا ردصملا
 مالسلا هناب هسفن فصو هفصو دنع لقعي ناك املف .هلبق نم هلانت ةمالسلا
 عسوتلا ةهج ىلع كلذب هسفن فصي نآ زاج هلبق نم ةمالسلا نوك نم داراام
 امم نامأ يآ .مكيلع مالس : لاقي .نامألاو ميلستلا نم ةمالسلاو ٬مالسىلاو

 . ملعأ هللاو .هنوفاخت

 ىذلا هباذع نم هعاطآ نم نمأ :(٩؟) يبلكلا لاق ث نمؤملا امأو :نمؤملا
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٩٦(

 ۔ ١١ ٠_۔



 نمؤملا :ليقو .نمالا هنمو روجلا نم نمؤي نأ نمؤملا :ليقو اهملظ فاخيال
 عيضي نآ نم دابعلا نمأ هنأ كلذب هسفن فصو :ليقو ءءايشألا ىلع نيمألا

 .قح ريغب مهنم ادحأ بقاعي نأ وأ اقح هدنع مهنم دحأل

 نم دهاشلا وه ،نيرسفملا ضعب لاق 0 نميهملا امأو : نميهملا فيرعت
 لاقو .ديهشلا نميهملا :ليقو .ادهاش ىأ . )١٢( يهيكَع ةنميهم : ىلاعت هلوق
 نم موق لاقو !اهيلع انيمأو بتكلا هذهل اقدصم : لاق 77 ط نسحلا

 نمتؤم لصالا يف وهو : لاق غنمتؤمو نيمأ نم ينبم مسا نميهم :ةغللا لهأ
 تاهيهو ؛هتقرهأو ءاملا تقرأ ف تلقن امك ااهجرخم برقل ءاه ةزمهلا تبلقف

 انميهم لجو زع هسفن يمسف .ءاه ةزمهلا نم اولدياف ،كايأو كايه و .تاهيأو

 ق ةرد راقثي ةنمع ثرعَيال اهرئامض ىلع علطم .ءيش لك يلع ديهشلا هنال

 .مهنع عفادلا مهيلع ظفاحلا وهو . )٩٤( ه“هضرآلا ق الو تاّواَمَتلا

 هيلا دمصت يذلا دمصلا : ليقو .ديسلا هنا : ليقف 8 دمصلا امأ : : دمصلا

 وهو ديسلا دمصلا :ليقو ٬ماعطلا لكايال يذلا دمصلا : ليقو .جئاوحلا

 : رعاشلا لاق امك ! ديس هقوف سيل يذلا برعلا ةغل ف فورعم

 دمصلا ديسلا تناف فيذح اهذخ +::+ هل تلق مث يماسحب هتولع

 ءاهلك مهجئاوح يف دابعلاو سانلا هيلا دمصي يذلا دمصلا : لاقيو

 ىلع دمصلاو ؛لبقتسملا ف همضو يضاملا ميم حتفب وهو دصقي يأ &۔مصي

 ىنعملا اذه ىلع ناك اذاف ثديس هقوف سيل يذلا ديسلا ىنعمب امهدحأ :نيينعم

 اميف رخا ىنعمو ؛هتاذ تافص نم اذه نأل ادمص هنلا لزي مل : لاقي نآ زئاجف

 زجي مل ىنعملا اذه ىلع ناك اذاف جئاوحلا ف هيلا دمصي يذلا دمصلا نا :ليق

 .ملعأ هللاو ںدابعلا نم هيلا دصقلا ثودح نم اذه نأل ءادمص لزي مل : لاقي نأ
 هللاو ءادحاو يآ ٬ادرف هتلعج : لاقي امك 0 دحاولا وه درفلا امأو : درفلا

 طلتخيال هنأل ادرف يمسو هقلخ نود رمألاب درفت دقو .درفلا وه ىلاعت

 هانعم نوكيو ءاقبلاب اهنع درفتم اهنع نفتسم وه لب !اهجزاميالو ءايشألاب

 كلذ ىنعم نال اديرفو اديحو : لاقي نأ زوجيالو ءادحاو انئاك لزي مل
 . ملعأ هللاو ث ددح وتلا

 ىنعمب رتولاف ،اهرسكو ةلمهملا حتفب ناتغل هيفف رتولا اماف : رتولا

 عفشلا» : ىلاعت هلوق يف نورسفملا لاقو .جوزلا ىنعمب عفشلاو .درفلا

 ٤٨. : ةدئاملا ةروس )٩٣(
 ٣. : أبس ةروس )٩٤(
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 نم هل عفشال ىلاعت هئلاف قلخلا عفشلاو ىلاعت هنلا وه رتولاف . (٥٩)هيرتلارك

 درف ىلاعت هتناو ڵ‘ضعب اهضعبل عفش يه دادضالاو لاكشالاو ءض وآ لكش
 درف ةثالثللو ێجوز نينثاللو درف دحاولل :لاقي امك ثددع ىنعمبال ارتو

 دحاولا هجوتك اهجوتم سيلو ةيدرفلا ىنعمب درف :هلل ليقف ێجوز ةعيراللو
 مسا دحاولا نأل ةيدرفلاوةيدحولا ىنعمب دحاولا ف تعمتجاف ةينادحولاب

 اهلك دارفأ هذهف ةسمخلاو ةثالثلاو دحاولا مزلي مسا درفلاو ،دحاولا الا مزليال
 هكرشي ملو اهب صتخاو .ةينادحولاب دحاولا درفتو .ةيدرفلا مسا ف تكرتشا
 .ملعأ هتناو ںدادعألا نم ءيش مسالا اذه ق

 .هلضفب مهمع دق هلضفو هرب نأل 6هدابعل راب هناب ىلاعت هللا فصويو .
 .هقلخل هاربآام لاقيالو

 لوقي . هنع هتلا يضر سابع نبا نعف ث رخآلاو لوألا اماف : رخآلاو لولا
 .ةياهنالو ةياغ يل سيلف رخآلا امأو يقلخ نم قباس يل نكي ملف لوألا امأ :هتنا
 هدعب ءايشألا تناكو ءيش لك لبق لزي مل هنأل لجو زع لوالا :هل ديقب

 نأ تيث املق .هل رخآ ال هل لوأ ال يذلا نأل .لازيال هنأ هتيلواب لدفق ةث

 وه هنأ لد اهدعب لازيالو اهلبق لزي مل ،اهل عدتيملا هنأو ،ةثدحم ءايشألا
 اهلبق لزي مل يذلا لوألا وه !اهدعب لازيالو اهلبق لزي مل ءاهعدتبا يذلا
 ءارخآ لزي مل :لاقيالو .رخآلاو لوألا : هل ليقف ءادبأ اهدعب نوكي يذلا رخآلاو

 . ملعأ هللاو غلزي مل رخآلاو لوألا : لاقي كلذكو ،ءيشالو لزي مل : لاقي نكلو
 ينود ن اوذختت آلآ : لجو زع هلوقل يفاكلا وهف ليكولا اماف : ليكولا

 هناب : ىلاعت هلل لاقيو قازرألاب ليفكلا :ليكولا ليقو ءايفاك يآ 4 (٦٩)يآلبكو

 نأ زوجيالو ءانفيرصتو انظفحب مئاقلاو ؤانرومآ يلوتم هنأ ىنعمب انيلع ليكو
 يق هايا انتماقال انل ليكو ىنعمو ىانيلع ليكو :لاقي امك ءانل ليكو هنا :لاقي
 نكلو 4 .هقلخل اليكو :هل لاقي نآ زوجيال كلذ لجأ نمف انرماب ماقأ هنألو كلذ
 ‘ (٧٩)هًليكَر ءيش نك لع هتناو :لجو زع هلوقل .هقلخ ىلع اليكو :هل لاقي

 .ةقيقحلا ىلع يوق هناب لجو زع هتنا فصوي نأ زئاجو
 :ليقو ،ظيفحلا : ليقو 0 ردتقملا وه هنأ : ليق 0 تيقملا امأو : تيقملا

 هللاو .هسفن هي فصو هنأل : تيقماي : لاقي نآ زئاجو ءثتاوقاألل قلاخلا تيقملا

 ٢٣. : رجفلا ةروس )٩٥(
 ٢ : ءارسالا ةروس )٩٦(
 ٢ : دوه ةروس )٩٧(
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 . ملعأ

 وهو تاغل ثالث رافغلاو روفغلاو رفاغلا اماف : رافغلاو روفغلاو رفافغلا
 رفاغلا :لاقي هناف ٬دابعلا بونذ رتس ىلاعت هناك رتسلا ةرفغملا ةرفغملا نم
 وهو هنلا لزي مل : لاقي نكلو ءاروفغ لزي مل : لاقي نأ زوجيالو سةفاضالاب
 .لزي مل اهيف :لاقي نأ زوجي الو 6هلعف تافص نم اذه نأل رفاغلا وهو روفغلا
 مث ادحاو لزي مل ىلاعت هللاو لعفلا مدق بجوأ دقف كلذك ءاهب هفص و نم هنال

 .ءايشألا ثدحأ

 لاقو :لجو زع هلوقل .هاعد نم بيجي هانعمف غبيجملا اماف : بيجملا

 مكتدعوام مُكَل بجتسآ نيدحوم ينوعدا (٨٩)مكَل بجتسآ ينومتدا شمر

 .ةنجلا نم

 كلذكو سروكشملا ىنعمبو ركاشلا ىنعمب وهف 0 روكشلا امأو : روكشلا
 .ىنسحلا هتافصب ءانثلا وه هنل ادمحو ثدماح ىنعمبو ،دومحملا ىنعمب ديمحلا

 نمو !هتافصب هيلع تينثا اذا لجرلا تدمح :لاقي ءهمعنب هيلع ءانثلا هركشو
 .هسفن ىمس هللا ناكو ،اعيمج ركشلاو دمحلا عمجي ركشلا نأل ،دمح دقف ركش

 روكش هناب هسفن فصو لاعت هللاو .ةدابعلا نم ليلقلاب هدابع نم ىضري نال
 هسفن هب فصو ام كلذب هفصن نحنف ىمالكلا يف زاجملاو عسوتلا ةهج ىلع
 ركش وه امنا ركشلا نأل :هل ليق زاجم كلذ نأ متمعز مل :لئاق لاق ناف

 مل ةمعن هئلا ىلع دابعلل نكي مل املف يركاشلا ىلع روكشملل تناك يتلا ةمعنلا

 ىلع نيعيطملاب زاجم ناك امل نكلو ،ةقيقحلا ىلع مهل اركاش نوكي نأ زجي
 روكشلاو .زاجملا ىلع مهل هنم اركش تاعاطلا هذه ىلع هتازاجم لعج مهتعاط

 :قزرلا هيلع ردق نمل لاقي كلذكو .ءاطعلا نم ليلقلاب ركشي يذلا سانلا نم
 .ملعأ هناو .ليلقلاب عنقا يأ .هنلا ركشأ

 :لاقي امك ينغلا عساولا :ليقو .ءيش لكب طيحملا عساولا امأو : عساولا
 نم ةَحَس وذ قفنلل :لجو زع هللا لاق ؛هانغ نم يأ .هتعس نم ىطعأ
 ىلع عسو هنال عساولا هتنا لاقي :ليقو ؛هانغ نم ىنغ وذ يأ 4 (٩٩)يهتكشس

 هملع عسي نأ :ليقو ،هئادأ نع نوزجعيام ىلا مهرطضي ملو هنيد يف هدابع

 .ملعأ هللاو ى (ا٠ .)املع يش لك عسو : ىلاعت هلوقل ءيش لك

 . ٦٠ : رفاغ ةروس )٩٨(
 . ٧ : قالطلا ةروس )٩٩(

 . ٩٨ : هط ةروس )١٠٠(
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 امهو . ليعفو لعاف نزو ىلع امه ى ديجملاو دجاملا امآو : دجاملاو ديجملا
 .دجملاب ناسنالا فصوي دقو .ةمظعلاو ةلالجلل دجملاو \ دجملا نم ناذوخام
 ددجملاو دجملاو تباستكالاب لعافلا وه دجاملا نال ديجم :لاقي الو .دجام :لاقيف

 .كلذك ناسنالل لاقيالو دجملا ندعم وه

 ءاهندعم مكحلاو ةمكحلا إ لصفي يذلا وه مكاحلاف . .مكاحو مكح هلثمو

 .(١٠١))هذيچَ نارق وه لب : ىلاعت هلوق اماو ،زيزع ميرك يأ ثديجم :ليقو
 :ليقو .ةيتاذلا لجو زع هتنا تافص نم امه ديجمو دجامو .زيزع ميرك هانعم

 ميركلا وه ديجملاو . ليمجلا ءانثلا اهبحاص قحتسي يذلا لاعفلا دجاملا

 زع هنل تعن عفرلاف ء(١-؟)هيذيجملا شرقلا ود : لجو زع هللا لاق . .ميظعلا

 .فرشلاو مركلا يف ةياغلا ءاهتنا دجملا لصآ نال ميظعلا شرعلل رجلاو لجو
 .ملعأ هتناو عراضملاو يضاملا نم ةيمجعملا مضب ٬ادجم لجرلا دجم :لاقي امك

 .ليفك هتنا لاقي : ليقو ،دابعلا قازراب لفكت هنأ هانعمف . ليفكلا امأو

 حتفب هنم لعفلا فيرصت امأو .هتعاط ىلع مهبيثي نأ هدابعل لفك هنآ هانعم
 ىنعمب ريفغلا نع لاملا ةلافك كلذكو ،ليقتسملا نم اهمضو يضاملا نم ةمجعملا

 زع هتلا لاق .لفاك وهف اهيلع ةقفنلا ىنعمب .لايعلا ىلع ليفك وهف ءةنامضلا

 يز .ءارقلا ضعب ةءارق ىلع ةمجعملا ديدشتبو . (٢٠١)اترك اهنقكو)»ي :لجو

 . ملع هتناو ،ةلاطالا فوخ هسنناجيام تكرت ءايركز لجو زع هنلا اهنمض
 ريعبلا تثعب : لوقي امك برعلا مالك يف ريثملا وهف ؤثعابلا امأو : ثعابلا

 قئالخلا ثعبي هنأل ثعابلا : ىلاعت هتل ليقو .هناكم نم هتضهنآو هترثآ اذا

 لجو زع هنا لاق ،مهعجاضم نم مهضهنيو روبقلا نم مهريثي يأ ،توملا دعب
 رمحلا دمعو اَم ادَه اتدقرت نم اَتَتَعَب نم اَتَليَواَت آولاق : مهنع ةياكح
 عبرم فرح يف مسر اذا مسالا اذه دئاوف نم : ليقو ى (ا٠ ٤)4َنوتَسزملا قَدَصَو

 رهاط ءامب رمغأو سمشلا عولط عم دحألا موي ساحن نم ةعطق يف (٥٠١)قرح
 زع هتنا نذاب ءيرب ةرم ةئام )١٠٧( ةتكسلاو 4 )١٠٦( جلافلا هب نم هبرشو

 ١ : جوربلا روس )١٠١(
 . ١٥ : جوربلا ةروس )١٠٦(
 ٧ : نارمع لا ةروس )١٠٢٣(

 ٥٢. : سي ةروس )١٠٤(
 الا ين او ريغ طخلا )١٠٥(

 . لص حص : حلافلا )١٠٦)

 )١٠٧( يف اذك : ةتكسلا ١ نيب ريغ ىنعملاو 3 لصال .
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 ثراولا ثعابلا ناحبس : لاقف ءاعبرألا موي اعرز عرز نم كلذكو .لجو
 نوكيو عرزلا كلذ لاون هغلبي هللا ناف ،تارم ثالث .ثعابلا ثراولا ناحبس
 صالخالا عم اذه غلجو زع هنلا نذاب تافآلا نم املس اكرابم انسح اعرز
 .ةينلا قدصو

 نيتلمهملا تابثاب كلذك لوألا ُهوجو ةعبراب 6فوؤرلا امأو : فوؤرلا
 ةيناثلا فذحو ةزمهلا يهو ءامهمضو ىلوألا ةلمهملا تابثاب يناثلاو ءامهمضو

 فلألا يهوةتبثملا ةلمهملا مزجو .نيتلمهملا ينعأ امهفذحب ثلاثلاو ،واولا يهو
 ةلمهملا ةثلثم لعف كلذ ف سايقلاو ںفار : لوقنف اهرسكبو فأر : لوقنف

 فوؤرلا ىنعمو ىفلألا مدعو مضلا عم واولا ةدايزبو حتفلا الخام ةيطسولا
 مدع عم يضاملا ةلمهم حتفب كلذ نم لعفلاو ؤةفآرلا يهو ةمحرلا ديدش
 نم نيتزمهلا مضبو ةمحرلا يه ةفأرلا نأل لبقتسملا نم همضو فلألا كيرحت
 .ملعأ هتناو ءافوؤر راص اذا نيلعفلا

 اوناد مهلك قلخلا نأل ءةعاطلا وهو نيدلا نم وهف ؛نايدلا امأو : نايدلا

 :لجو زع هللا ةفص يف ليقو ءهعاطأ يأ .هل ناد :لاقي امك ‘هتمظعل اوللذتو

 يلي يذلا نايدلاو "باسحلا موي قئالخلا باسح هيلا يأ ،نيدلا موي نايد
 موي نايد لجو زع وهف !هقاقحتسا ىلع الك يزاجيف !اهيلع رداق وهو ةازاجملا
 .ملعأ هللاو . .مهلامعاب مهيزاجي هنأل "نيدلا

 لع رمي هنلا ركلوو : ىلاعت هلوقل : لاق غيطعملا وهف .نانملا اماف : نانملا
 لاعف نزو ىلع نانحلاو .هلضف نم مهيطعي يأ . )١٠٨( ه4دداجبع نم ءاشي نمم

 نانملاو ثكلذ لعفي نأ هناش نمف نزولا اذه ىلع ءاج املكو .ةلمهملا ديدشتب

 هللا نم ةنملا نأل ءهدابع ىلع معنملا وه ناخملا : ليقو ءءاطعالاي نملا هناش نم

 . ملعأ هتناو ءةمعنلا يه
 نانحلا نال ںكلذك هللا اوفصي نأ انباحصأ هركف ٬نانحلا امأو : نانحلا

 دقو 6كلذك فصوي نأ زوجيال لجو زع هنلاو ءءعيشلا ىلا بلقلا نينح نم ذوخام
 هنع هثلا يضر سابع نبا فقوو .ةمحرلاب فطعتملا نانحلا نأب انموق هرسف

 وأ !انم ةمحر يأ . (ا٠ ٩)4ذگ نت ًاناتكؤل :لجو زع هلوق امو ‘هربسفت نع

 نحي نح هلعف امأو ،مكحلا ىلع امهريغو ،هيوبأ ىلع هبلق يف افطعتو ةمحر
 لك !اهدلو رثأ يف ةقانلا نينح كلذكو ،قاتشا اذا انينح نحو ٬محرت اذا انانح
 .انباحصأ ههرك دقف ديسلا امأو .ملعأ هتناو ءلبقتسملا نم ةلمهملا رسكب هذه

 )١٠٨) ميهاربا ةروس : ١١ . )١٠٩() ميرم ةروس : ١٢٣ .

 ۔ ٥٦١_۔

 



 حبصلا قلف : لاقي .هتابن جرخيل هققشو .بحلا قلاف امأو : بحلا قلاف
 ةلمهملا حتفب وهو رجفلا قلف كلذكو ،هقش اذا اقلف ءيشلا قلف : لاقي هرجف اذا

 .ملعأ هتناو ءلبقتسملا نم اهرسكو يضاملا نم

 لضفلا لوطلا نأل ثةيطعلاو لضفلا وذ لوطلا وذ امأو :لوطلا وذ

 كلذ نأل ءاطلا مضب لجو زع هنا فصوبالو 4 .ةمظعلاو ناسحالاو ةيطعلاو

 .اريبك اولع كلذ نع ىلاعت لجو زع هتناو ضرعلا دض

 . .)١١٠( 4؛بامهَولا ز زيز قلات : لجو زع هنلا لاق . باهولا امأو : باهولا

 نع ينغلا ؛هاياطع ىفختيال يذلا داوجلا . .بتكلا بهي يذلا باهولا ٦2 هف

 .اريبك اولع كلذ نع ىلاعتو كرابت .اهلك ءايشألا
 .ينابلا ىلع ءانبلا لدي امك .هعنص رهظي يذلا . رهاظلا اماو : رهاظلا

 هتلا لاقو . )١١١( هزع كلد دعي ةكِئاَللاَو» : لجو زع هتنا لاق .نيعملا ريهظلاو

 رهاظلا يأ رهاظلا ىنعم :ليقو ٠ (١١؟)هربهظ نت مهنم ةتاكوإ» :لجو زع
 رهاظلا :ليقو .لوقعلا اههنتكت الف شهتاذ ةقيقح نطابلاو .هلئالد دوجو
 .رهاقلا رداقلا رهاظلا :ليقو ءهنطابب ملاعلا :نطابلاو .عيش لك ىلع بلاغلا

 .مهماهوأ هب طيحت وأ ةيفيكب قئالخلا هكردت نأ نع يفح هنا نطابلا ىنعمو
 .ملعأ هتناو إمهلوقع هكردت وأ .مهتافص هفليت وأ

 :لاقيو ٬توافتلا نم اءعرب ءايشألل دجوملا وهف . ءيرابلا امآو :ءعيرابلا

 هأرب مث هردقفقف قلخلا قلخ :ليقو .ةمكحو ملعي هاوس يآ قلخلا هتنا آري

 سوقلا طعأو .هاوس اذا ملقلا يرب :لاقي .ةيوستلا ءيربلاو .هلدعف هاوسف
 امك .ردتقملا قلاخلاو 4 .قلاخلا ءيرايلاو 4 قلخلا ةيربلاو .اهيوسم يآ . .اهئراب

 .اريدقت نيردقملا نسحأ يآ 4 (٢١)ه؛َيقلاَخلا رسح ترا كرابتف : ىلاعت لاق

 ةلمهم حتفب وهو مهقلخ يأ .قلخلا هللا أرب : لاقي .لاعفألل فيرصتلا امأو
 ةغل وهو هضرم نم ءيرب اذا هلثمو .ملعأ هتناو ،ةزمهلا عم لبقتسملاو يضاملا

 امأو .نيدلا نم ءيرب اذا كلذكو .ةزمهلا عم يضاملا ةلمهم رسكب يرب ي

 هللاو زمهلا مدع عم ليقتسملا نم اهرسكو يضاملا ةلمهم حتفي ملقلا ةيوست

 . ملعأ

 )١١٠( ص ةروس : ٩.

 م رحتل ا ة هرورس ) ( ١ ١ ١

 : أبس ةروس )١١٦١(
 )١١٣( نيشم ةروس : : ١٤ .

- ١٢١٦ 



 روصي روص :لاقي ،بيكرتلا عاونأل ثدحملا وه ، روصملا امأو : روصملا
 ‘ (٤١١)ب مكروص َنَسحاَق مكروص ط :لجو زع هتنا لاق ءاهنسحأ اذا اريوصت

 .ةيلعفلا هتلا تافص نم روصملا ءيرابلاو

 ةيتاذلاف .ةيلعفو ةيتاذ ةفص ينعب نوكيف ؛ميلحلا امأو : ميلحلا
 نم لعفلاو : )١١٥( ميلك ملعي هاَترشنَيَقط : لجو زع هلوقل ميلع ىنعمب

 ىضاملا ةلمهم بصنبو 4 .لبقتسملاو يضاملا نم ةلمهملا مضب وهو ةبوقعلا رخات

 ىلع ناك اذا .اميلح هنلا لزي مل : لاقيالف ؛ميانلا ملح نم لبقتسملا نم همضو

 . ملعأ هتناو ءلعفلا ىنعم

 لبق يلزأ هسفنب ميدق وهو .ةيتاذلا هتافص نم روف ميدقلا امأو : ميدقلا

 . 4)١١٦( يدق يتن لك تع َوُهَو دمحلا ةَنَو للا هلإ وه الا هلا ال .ءيش لك
 اذه هل بجاوف ءايشالا نم مدقتم ءيش لكو .همدقتل فصولا اذه هل بجوف

 اذهب تيمس اذا ءايشالا رئاس نأ ريغ ؛مدقتلاب فصولا هل غلوب اذا مسالا
 لوأ لا ال ميدق هناحبس هاو لوأو ةياغو ةياهن ىلا ميدق ينعي هناف مسالا
 ىنعي : )١١٧( هيرقلا ن نوججرغلاك اع تحط :لجو زع هلوق امأو .ةياغ ىلا الو

 كلذكو 0 )١١٨( 4غيدق فإ امك حولوَقَيَسَقط : لجو زع هلوق هنمو مدقتملا هنأ

 : اولاق م فصولا يف غلوب املف .ميدقتلا كلذب دارأ امنا ميدق ءانب اذه : لاقي
 .لصألا يف ثدحم هنأ هل مهفصو عم ىةياهنو ةياغ ىلا كلذ اودرو ٬ميدق اذه

 وألا يف ةمحلا ةلت لجو زع .ةياهن ىلا الو ةياغ ىلا ال ميدق ىلاعت هلاو

 نيتلمهملا مضب مدقلا نم لعفلاو . (٩١١)4حوُمَجرت هيرق مكلا ةت ةركلاو
 نم اهمضو يضاملا ةلمهم حتفب ةمدقملا ىنعمبو غلبقتسنملاو يضاملا نم

 . ملعا هئلاو .ةزمه ةدايزب رمألا ىلاو ءلبقتسملا
 لكو ٧ هنلا ناحبس ث كلوق نم لوعف ىلع ينبم وهف ،حوبس امأو : حوبس

 مضي هناف ،سودق حوبس نيمسالا نيذه الا حوتفم هلواف لوعف ىلع مسا
 يف حيبستلا نم بيرق وهو سيدقتلا نم ذوخام سودقلا ىنعمو امهلوأ
 سيدقتلا نأل .ةينادحولا هل صلخاو ههزن دقف ىلاعت هتلا سدق نمق ‘ىنعملا

 يمسو .ةرهطملا يأ . (٠٢١)ه ةننقملا ضرآلا : لجو زع هلوق نم ريهطتلا

 . ١٠١ : تافاصلا ةروس ٤ )١١٥( : رفاغ ةروس )١١٤(
 )١١١٦( نباغتلا ةروس : ١ . )١١٧( سي ةروس !

 )١١٨( فاقحألا ةروس : ١١ . )١١٩( صصقلا ة ةروس :
 )١٦٠( ةدئاملا ةروس : ٢١ .

 ۔ _١٢٧

 



 يمسو .هيلع لزن نم لك رهطيو ثرهاط ءيش لك ىلع لزني هنأل سسدقلا حور
 .لاثمألاو هابشألا نع هزنملا رهاطلا سودقلا كلذكف .رهطملا يأ .سدقملا تييلا

 .اريبك اولع ىلاعت
 هيلبت الو .ءانفلا قراوط هكردتال يذلا ميادلا وهف 0 يحلا امأو : ىحلا

 ةايحلا هل يذلا ةقيقحلا ىلع يحلا وهف .رومألا بلقت هريغيالو .روهدلا

 هديب ،توميال يح وهو تيميو ييحي ،لجو زع ايح لزي مل يذلا .ةمئادلا

 .ريدق ءيشك ىلع وهو ريخلا
 رمألاب ماق :لوقن غقلخلا ريبدتب مئاقلا مئادلا وهف 0 مويقلا امأو : مويقلا

 ملاع وه يأ "باتكلاب موقي نالف مهلوق نم ملاعلا مويقلا :ليقو .هظفح اذا
 واولا تلدباف موويق مويق لصأو .هلوزيال يذلا دوجوملا مويقلا :ليقو .هب
 مويقلا :لاق هنأ هنع هتنا يضر سابع نبا نع تدجوو .ءايلا ف تمغدأ مث .ءاي
 ىسوم نآ كلذو ،ايهارت ةيناربعلاب وهو .ءيش هلبق نكي مل يذلا لوألا
 ينب ىلا لجو زع هئلا هثعب امل ملسو هيلعو دمحم انيبن ىلع هتنا تاولص
 يذلا امف ىسوماي كلسرآ نم : يل ليق كنع تلئس اذا براي» : لاقف ںليئارسا

 ينثعب لوقي ءايهارش ايه ينلسرأ :مهل لق نأ هيلا هتنا ىحواف ؟مهل لوقأ

 اولع ىلاعتو هناحبس ء«وه الا هلا ال مويقلا يحلا وهو .هل ءدبال يذلا لوألا
 . ارببك

 زع هللا لاق ،لزألا تافص نم وهو ٠ يلاعتملا وهف . . رابجلا امأو : رابجلا

 ىلع هقلخ ظفح يذلا رابجلا : ليقو . (١٢١)ه ةبكلا اجلا زيزكلا :لجو
 بولقلا ماقأ هناكو هدابع رومأ حلصملا رابجلا :ليقو ‘مهل اهربجو دارأام

 .هب رارقالاو هتفرعم نم هيلع اهرطفام ىلع اهتبثأو
 وأ ءيش هلاني نأ نع عفترا هنأل ارابج هسفن هتنا ىمسو» : ءايضلا نمو

 .«نيلوانتملا يديا تاف يذلا ةقيقحلا ىلع رابجلا وهف ثدح وأ ةفصب هكردي
 : لوقأ ين الا ى ريخألا مالكلا نم يسفن يف عقو ينأ الا هتدجو امك اذه تبتك
 نأ نع ترصقو ىماهوألا رطاوخب هفصت نأ ةقيلخلا تزجع يذلا رابجلا

 ريزغلا سراصبألا تاظحل هرظنت نآ نع يلاعتملا عيفرلا ٬ماهفالا رداوصب هكردت

 ىلاعت .ةنكمألاو لولحلا عفرب وه سيلو .راكفألا رسو هفييكت رحب موقي نأ
 .اريبك اولع كلذ نع هللا

 نم ديلا تقاف يذلا لخنلا كلذ نمف ،ىتش يناعم ىلع ةغللا ف رابجلاو
 ٣ : رشحلا ةروس )١٦١(

 _۔ ١٢٦٨ -

 



 ةميظع تناك اذا ةقانلاو .ةليوطلا ةلخنلا فلألا مدع عم ءاهلابو اهعفر
 نع ةصق لجو زع هلوقل .مسجلا ميظعلا رابجلاو .ريبابج عمجلاو .ةنيمس
 " ,نيبلغتم يا 0 (٢٢١)4تيراتَج اموق اهيف نا ىتوشاي اولاق : ليئارسا ينب
 رمألا ىلع هربج نم لاعف رابجلا نأل ؛مهتمواقم ىباتال مهماسجأ ةميظع

 زع هلوقل طلسملا رابجلاو ؤهديريام ىلع سانلا ربجي يذلا وهو .هربجأ ىنعمب
 ةدابع نع ربكتملا رابجلاو ،طلسمب يأ . (١؟٢) )هربجي مهيتمت تنآ اممو : لجو
 دمحم انيبن ىلعو هيلع كبا تاولص ىسيع نع ةصق ىلاعت هلوقل .لجو زع هنل

 ينلعجي مل يآ ‘ (٤٢١)ياتقت اراقع ينلعجت ملو : مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلع دوه هيبن نع ةصق لجو زع هلوقل .لاتقلا رابجلاو ؤهتدابع نع اربكتم

 نيلاتق يا . (٥٢١)4تيراتج متشت مٹشطت اداو :مالسلا هيلعو انيين

 . ملعأ هللاو .ةبقاعلا ق رظنالو بيدات الو ةفأر الب نيبمشاغ نيطلسنتم

 ردتقم ءايشألل كلام هنأ هانعم ؛راهقلاو رهاقلا امأو : راهقلاو رهاقلا

 :لئاق لاق ناف ااهيف هذافنا ديري امم هنم عانتمالا قيطتال اهنأو اهيلع
 ؟هتاذل هل بجو فصولا اذه نأو ءارهاق لزي مل هتنا ن نومعزتأ

 . معن : هل ليق
 ؟اهقلخي نأ لبق ءايشألل ارهاق لزي مل هللا نأ نومعزتفآ : لاق ناف

 ىلعو دجويام ىلع هرادتقاف .اهيلع اردتقم لزي مل هنأل 0 معن : هل ليق
 . ملعأ هللاو غهرهق وه دجويالام

 ولعلاو ةبلغلا رهقلا نال .ءايشألا لك ىلع يلاعلا وهو راهقلاو رهاقلا ليقو
 مسالا اذه عضو نم :ليقو .ملعأ هتناو ،لبقتسلاو يضاملا نم ةلمهملا حتفب وهو

 همصخ وه رهق الا ةمصاخم يف ناسنإ هلمحيال رسكم عبرم يف رهاقلا وهو
 . لجو زع هتنا لوقل هبلغو

 .ةيفاخ هيلع ىفختال يذلا ملاعلا وه : ليق . فيطللا امأو : فيطللا

 فطلو ؛ةفاطلو افطل فطلي فطل : لاقي يرظنلا ق قيقرلا دابعلا نم فيطللاو

 .لبقتسملاو يضاملا نم نيتلمهملا مضب وهو .مهب .قفر اذا افطل هدابعب هتنا
 هعنص فطل نم ائيش عدي ملف ؛‘هعنص يف فيطل هنأل افيطل هسفن هنلا ىمسو

 هنأل ٬معنم هنأ ىنعمب 6فيطل هناب هل فصولا نأل اهتردقو هتمكحب هقلخ الا

 .هفطلل دابعلا هفرعتال فيطل هريبدت نال اريبدتلاو عنصلا فيطل لجو زع
 . ٤٥ : ق ةروس ٢٢ . )١٦٣( : ةدئاملا ةروس )١٦٦٢(

 ١٣٠ : ءارعشلا ةروس ٢! )١٢٥( : ميرم ةروس )١٦٤(

- ١٦4٨٩_ 

 



 امو .افطل ىمست ةفللا يق ةمعنلا نأل ريبخ فيطل هنايب هسفن هتلا فصو دقو

 يق هملؤيام دجي نم هركذي ال ںدئادشلا تاقوأ يف بركلا جيرفتي مسالا اذه عرسأ

 يوهو ركذلا ىلع (٦٢١)لبقأو هيلخت يف كلذ لثمو .هلاه ميظع رمآ نم هسقن

 .هماقم نم موقي الف لحمضتو لحنت فيك اهدهاش الا ةيفيكلا كلت ظحال

 تاحيبست نم ةليلج رومأو .ةعيدب رارسا هيفو لاز الا هبهري ءيش يقبيالو
 . ملعا هللاو ممالسلا هيلع ليربج

 يا .رمالا اذه ربخي نالف : لاقي ،ءيشلاب ملاعلا وه . ريبخلا امأو : ريبخلا
 : رعاشلا لاق .اميلع يأ 0 (١؟٧)هاًريبَح هب ب لآسَق» : لجو زع هللا لاق .هملعي

 اريبخ مهبحاصب اموق ىفك +::+ مهيلئاسف تلهج نا يلوقو
 ةمجعم حتفب وهو .هتربتخا يأ ،هربخو اربخ لجرلا تربخ : لاقي هلعفو

 لثم ‘لبقتسملا نم اهحتفو يضاملا ةمجعم رسكبو ‘لبقتسملا نم همضو يضاملا
 ناكملا ربخو !ملاعلا ريبخلاو رباخلا نأل 0هتملع يأ ،رمألا اذه تربخ : لاقي نأ
 هتلاو ث ةزمهلا مدع عم ديدشتلاب هلثمو .رمألاب هملعأ اذا ةزمهبو اربخ وهف

 . ملعا
 التو ةعمجلا موي ديدح متاخب مسر اذا مسالا اذه ةيصاخ نم ليق دقو

 .ملعأ هتناو ،بلطيام همانم يق ربخأ ںلجرلا مانو مسالا

 كلذكو .ةمعنلاو قزرلاب هقلخ ىلع عسوملا وهف اطسايلا امأو :طسابلا

 نم يطعيو قحتسيال نم ىلع لضفتي يذلا وه برعلا ةغل يف داوجلا
 تسيلا :ليق ناف ؛همعنو هننم دعتالو ؛هاياطع ىصحتال يذلا يبجوتسيال

 ؟داوجلا اهناب فصوت سرفلا
 ىلع لجو زع هتنا فصوي نأ زوجيالو ،ودغلا ةريثك اهنأ لجأ نم : هل ليق

 هلاضفقا نم دوجلا نأل ٬اداوج لزي مل :لاقي نأ زوجيالو ءادبا ىنعملا اذه

 افوصوم هعم لزي مل نوكي نأ زوجيالو ،هنم لعف كلذو ،هدابع ىلع هماعنأو
 . ملعأ هللاو ى كلذب

 هيلع عقي مل امهلمحو طسابلاو داوجلا امهو نيمسالا نيذه بتك نمو
 نيمسالا نيذه ةيصاخو ؛ةيلغلا مكحي هل طسيناو ؛ةهيحأ الا دحأ رصي

 . ملعا هتناو ى نيقيلا ىلع ةحيحص

 امو .ةلاطالا فوخ اهلئاضفو اهريسفت ركذ تكرت ةريثك هئلا ءامسأو
 .لبقأ الو : باوصلا لعلو ، لصألا يف اذك )١٦٦(

 )١٦٧) ناقرفلا ة هروس : ٩ .

 ۔_١٣٠ _



 ةدايزلا نم هللا رفغتسلا اناو ،بينأ هيلاو تلكوت هيلع هاب الا قيفوتلا
 .ميظعلا يلعلا لاب الا ةوق الو لوحالو 0 .دمح قح هلل دمحلاو ،ناصقنلاو

 . ةيلعفو ةيتاذ تافص يهو : نيمسق ىلع ءامسألا هذه مسقنتف

 .سودقلا ،كلملا ؤمويقلا ءيحلا ٬ميحرلا غنمحرلا .هللا يهف : ةيتاذلا اماف

 .دمصلا ٬درفلا ثدحألا ،دحاولا .ربكتملا يرابجلا 8زيزعلا ،نميهملا ،نمؤملا ءمالسنلا

 .ميدقلا "فوؤرلا ثرببخلا ،ميركلا ثينغلا .ميلعلا !ميلحلا .رداقلا .رهاقلا

 . تاذلا ءامسأ نم اهلثم ناكامو ءامسألا هذهف ،برلا ؛ميادلا

 .قازرلا غروصملا ،ءيرابلا ‘ قلاخلا : لثم يهف ةيلعفلا ءامسالا امأو

 .تافصلا نم اهلثم ناكامو .يزاجملا 6ثعابلا ،تيمملا «ييحملا

 تافص نآ رظنلاو ملعلا لهأ نيب عزانتالو ؤاهريسفتب اهتلمجب ناميالاو
 .اعم لعفلاو اهبوجو لعفلا تافصو ءاهليوات امهب فوصوملا لزي ملام تاذلا

 كناف ماللاو فلألا لخداف ؟ةيتاذ مأ ةيلعف يهأ ءامسألا نم كيلع هيتشا اذاف

 ملو ،برلا لزي ملو .هلالا دزي مل :لوقت نا كلذو !هللا ءاش نا ةغيصلا بيصت

 تلخدأ اذاف ءامسألا نم هربغو ںقزارلاو قلاخلا وه لزي ملو ٬ملاعلا لزي

 بيصت تناف ةيلعفلا تافصلاو ةيتاذلا تافصلاو ءامسألا هذه ق ماللاو فلالا

 . هتلا ءاشن نا
 لصف

 نأ زوجدالو .ةميدق هتاذ تافصو هتاذ نم هتافصو لجو زع هتنا ءامسأو

 .هنم ضعبتالو !اهنم ضعبيالو ،اهريغ وه الو ؤهريغ يهالو 0 وه 0 يه :لاقي
 .ةثدحم يهو هريغ يهف ةيلعفلا تافصلاو .اهب افوصوم لزي ملو

 ةفص كلذكو ٬ثدحم هي ملكتملا نم وهو .هللا ةفص نع ةرايع مسالاو

 ه لزي مل ميدق فوصوملاو هنلا ربغ وهو ‘ثدحم ظفللا نأل ةثدحم فصاوللا

 . هللا وهو ٬لزي مل وهو ‘ فوصوملاو ةفصلاب ىنعملاو
 هنآ تاذلا تافص ةفرعمف .ةيتاذلاو ةيلعفلا نم انركذام ىلع هتافصو

 فصويو اهب فصوي لعفلا تافصو ءاهدضب فصويالو اهب فصوي ىلاعت
 اعيمسو اريدقو ارداقو امكاح لزي مل :كلوق وحن تاذلا تافصو .اهدضب

 مل :لوقت كنأ ىرت الأ اهدضب فصوي نأ زوجيال هذهف !ارهاقو ايحو اريصبو

۔ ١٣٧١_۔.



 لزي مل :لوقتو ‘ملع مث ملاع ريغ ناك دقو : لوقت نأ زوجيالو !املاع لزي
 فص ويف هتاذ (٨٢١)تافص ناك امق ،ردق مث رداق ريغ ناك دقو :لوقتالو ءارداق

 الأ .اهدضب فصويو ءاهب فصوي لعفلا تافصو ٬ءاهدضب فصويالو ءاهب
 .قلخ مث قلاخ ريغ ناك دقو قلاخ : لوقتو .قلخي ملو قلخ : لوقت كنأ ىرت

 امناو ،معطي ملو معطآو ‘طعي ملو ىطعاو ،قزار ريغ ناك دقو قزر : لوقتو
 فصويالو .لعفلا دعب لعفلا تافص نم هلثم ناكامو !اذهب فصولا هل بجي

 مل :كلوقك ،لزي مل :اهيف لاقي تاذ ةفص لكو ؛هلعفي نآ لبق كلذ نم ءيشب
 مل : لاقي نأ زئاج ريغف غلعف ةفص لكو .اريصبو اعيمسو ارداقو املاع لزي
 . ةيلعف تافصلا هذه نأل زوجتال هذهف ،اقزارو اروصمو ائرابو اقلاخ لزي

 لزي مل ىلاعت هتناو لعفلا مدق بجوأ لزي مل : تلقف ءاهب فصو اذاف

 لزي ملف :اهيف لاقي نأ زجي مل كلذلف ةثدحم يهف ءايشألا ثدحأ مث ادحاو

 دق هناب لوقلا عم اقلاخ لزي مل :لاقي نأ زوجيالف .ءايشألا ثدحأ مٹ ءىش لك

 قفوملا ىلاعت هئلاو ؤاعيمج نيتفصلاب تبثاف ؤقلخ مث قلاخ ريغ ىلاعت ناك
 لصف .باوصلل

 هملع : لاقي نأ زوجيال : لاق هنأ (هللا همحر) دمحم يبآ نع تدجوو

 هملع ىنعم نآ ىلع ال ناكم لكي هملعو ءيش لكي ملاعلا وهف .وه الو هربغ

 .ناكم لكب ملاعلا وه هنأ كلذ يف ىنعملا لب ءهملع ىوس هتاذالو هتاذ ىوس

 لاعفألا نم اهب قلطي نآ زئاجف لجو زع هتافص نم نآرقلا هب ءاجامو
 هب ءيجي ملامو ؛هزاجأ هنأ !ةي يبنلا نع حصو نسحام الا زوجيالو اهريغو
 .طقف نآرقلا يقام الا هتافصو هئلا ءامسأ يف زوجيال :موق لاقو ،زوجيالف نآرقلا

 .اهي هسفن فص و وه الو > هتفصب ل اعت هفصت ةمألا دجن مل اذ او

 لج هسفن هب فصو امب الا هفصن نأ انل نكي مل ,ةت يبنلا اهب هفصوالو

 .اريبك اولع العو

 يف اوعسوت دق سانلا دجن امب الا لجو زع هللا فصوي نأ زوجيالو
 . اهب فصوي هناف © هتاذ تافص نم ناك ايف : باوصلا لعل )١٢٨(
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 ق اهل امم هسفن اهب ىلاعت هللا فصو ةفص لكو .لجو زع هتفص يف تافللا
 نم هباتك يف هسفنل ىلاعت هتافص قفاو ام هب اهقحلاف ةريثكلا يناعملا ةفللا
 اهنمو ةقيقحلا ىلع ال ةغللا زاجم ىلعف ءيش هنم زاج ناف ديحوتلا حيحص
 .الصا هناحبس هيلع زجي ملام

 لصف

 نآرقلا يف ىلاعت هتافص يق ءاج امل كلذ يف قحلا قيرط موق لهج دقو
 ٨ ت : : لجو زع هلوق لثم كلذو ةغللا قيرط نم ةريثكلا يناعملل المتحم

 لات ءيش لك : هلثمو. (٩٢١)يييفت يفام ٌمَتعآ الو يييفت يفاك
 وه نقفآ :هلثمو ٠ . (١٢١)4ينيمع لع عَتصتِلَو)» : هلثمو 4 )1 )هتهجو 5
 ممستلا ؤوش هنلازن :هلثمو انين د ںیبفت لك تمع
 اديك لبط :هلثمو 4 (٤٢١)هيمهيديآ قوق نلا دَي» : هلثمو : (٢٢١)ه4ضرآلاَو

 لهجلف . (٦٢١)ي هنيمي تايوطم تاَواَمَشلاَوط : هلتمو . (٥٢١)“ناتطونشبم

 ةضبقلاو نيعلاو ديلاو هجولاو سفنلا هركذل ىلاعت هقلخب هوهبش نيلهاجلا
 .يناعملا هذه ربسفت ركذاسو هيلا اويهذام ريغ قحلاو .كلذ ربغو نيميلاو

 . ىلاعت هنلا ءاش نا ىتقاط دهجب

 ۔و۔۔ ۔
 ليق . )١٣٧( )تييف يفام ملعأ الو يييفت يفام ةَلعت : لجو زع هلوق امأو

 ملعأ الو يرس ملعت : ليقو ٠كبيغ يتام ملعأ الو يبيغ يفام ملعت : ريسفتلا يق
 ثكملحو كرمأ نم ينتملعام الا كدنعام ملعأ الو يدنعام ملعت زوجيو ‘كرس

 اذكه : لاقب نأ زوجيو يمكح يق اذه ديري ،يدنعام اذه .مكحلا !انهاه .دنعلاو

 .هتبوقع يأ 0 (٨٢١)ه ةنسف هن ذلا مُكرذَحْنَول : لجو زع هلوق امأو .يملع يق
 ١١٦١. : ةدئاملا ةروس )١٦٩(
 . ٨٨ : صصقلا ةروس )١٣٠(

 . ٣٩ : هط ةروس )١٣١(
 . ٣٣ : دعرلا ةروس )١٣٢(
 . ٣٥ : رونلا ةروس )١٣٣(

 )١٣٤() حتفلا ةروس : ١٠

 )١٣٥( ةدئاملا ةروس : ٦٤.

 )١٣٦) رمزلا ةروس : ٦١٧ .

 )١٣٧( ةدئاملا ةروس : ١١٦ .
 )١٣٨( نارمع لآ ةروس : ٨

1 
_- 

 ۔ _ ١٣٣



 بتكإ : لجو زع هلوق امأو .هومتيصع نأ مكبقاعي نأ هايإ مكرذحيو : ليقو

 :لجو زع هلوق هلثمو .هاوس ءيش ىلع ال .هتاذ ع (٥٢١)هةَمحَرلا ه هىيفَت لمع

 سفنلاو .مكريغل ال .مكلو مكتاذل يآ . ٤٠( )هه مكيفنآل َمتنتتنحآ متنتتحآ نإلا

 نوكت اهنمف :ةريثك هوجو ىلع اذه دعب سفنلاو .ةيفنم هتنا نع ةسوفنملا

 هلوقل ةسوفنملا سفنلاو .ةوق هلام يأ سسفن هلام : لوقت امك .ةوقلا سفنلا

 مهلوقك ديكوتلا هب داريام اهنمو .4 (١٤١)ه4؛توؤملا ةَقْناَذ سفن د لك : لجو زع

 كلذكو .هتيقل يأ 4 .يىفني هتنقل :لوقتو .قحلا وه اذه ديري .هسفن قحلا اذه

 تمت يئ , بَر» : مالسلا هيلع ىسوم نع ةصق لجو زع هنا لاق
 سفن مهلوقك .ةدارالاو يأرلا سفنلاو ثكلذ ريغال هتملظ يا ء(٢٤١)هئيييقَت

 سفنلاو .ناسنالا بلقو ريمضلا سفنلاو اهيف هتدارا يأ ءاذكو اذك يف نالف

 نع ثيدحلا يف درو امل مدلا سفنلاو ‘نيبع يآ سسفن هتباصأ : لاقي ،نببعلا

 ءاملا سجنيال هنا ةلئاس سفن هل تسيل ءيش لك» :لاق هنأ يعخنلا ميهاربا

 ناليسل ءاسفنلا تيمس هنمو .مد هل سيل ءيشن لك يأ 0 (٤١؟)«هيف تام اذا

 سفنب لتاقلا سفن ينعي ٠ (٤٤١)سيفتلاي حتفتلازا : لجو زع هنلا لاق اهمد

 ةدالو هلصأو ةأرملا سافن نم لعفلا امأو .هباتك ليوأتب ملعا هتناو لوتقملا
 ةمجعم حتفب وهو ةسوقنمو ءاسفن يهف تسفنأو اسافن تسفن :لاقي .ةأرملا

 ءيشلا سفن : لاقي "سوفنملا ءيشلا نم نيتمجعملا مضبو لبقتسملاو يضاملا
 مكَءاَج قلت : :مهضعب هل رقو .هيق بوغرم ديج يآ 4 سيفن وهف ةسافن

 زع هلل ةعاط مكرثكأو مكلضفآ نم يأ ءءافلا حتفب .(٥٤١).يمگىيينآ نت

 .باوصلاب ملعأ هئلاو . :.
 لصف

 وهو ۔ هتمحر نم هللا مهدعيأ 7 ةلهجلا هب تلض يذلا يناثلا ىنعملاو

 هتلاق امك ال .وه الا يآ . (١٦٤١)يةهجَو آلإ كلامت ءيش ركي : لجو زع هلوق

 ىقبيو » : لجو زع هللا لاق دقو .ءايشالا نم هريغ هجوك هجولا نا : ةلهجلا

 . ١٦ : ماعنألا ةروس )١٣٩(
 . ٧ : ءارسالا ةروس )١٤٠(
 . ٥٧ : توبكنعلا ةروس ٢٣٥. : ءايبنألا ةروس - ٨٥ : نارمع لا ةروس )١٤١(
 . : صصقلا ة هررس )١٤٦٢()

 )٤٣ ١) يعخنلا مي ميهاربا هقف ةعوسوم : يج ةعلق رظنا ٢/ ٨٦٥.

 )١٤٤( ةدئاملا ةروس : ٤٥ .
 )١٤٥( ةبوتلا ةررس : ١٦٨ . )١٤٦() صصقلا ةروس : ٨٨ .
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 كلذ نع هللا ىلاعت .ىلبي ال قاب ،ىنفيال يح ىلاعت هنال يأ 4 ١٤٧( )هنر ةجر
 .اريبك اولع

 زع هللا نأل .هللا متف يأ . (١ا٨٤)هوثا هجو متف : لجو زع هلوق امأو

 يلزأ إمويق يح ؛مسجيالو عضعبيالو 6دحيال ناكم لكب املاع لزي مل لجو
 اولع نوملاظلا لوقي امع ىلاعتو هناحبس وه الا هلا ال ،ىلبيالو ىنفيال ٬مئاد

 زع هنلا لاق دقو ؛كلانه ىنعمب «مث» نأل هنلا ىضر مثف هانعم ديقو .اريك

 بلطل :ليقو .هللا باوث بلطل يا . (٩٤١)هيوتا هجول مكمميطن امتح : لجو
 .ملعا هتناو ؛هثلا ىضر

 ال قئالخلا هوجوك اهجو هل ناب لجو زع هللا فصوي نأ زوجيالو
 ضعب تدهاش دقو .اريبك اولع كلذ نع زعو لج ،حراوجلا رئاسك حراوج
 هللا ىلاعت ‘هي نومسقيف اسأر هلل نآ نومعزي ۔ مهنعلو هتنا مهحيبق ۔ نيدحلملا

 .همصبلا غيمتلا وُهَو يت هلثمك تسيتإي هنال .اريبك اولع ةدحلملا هلوقت امع
 كلذ نع هثلا ىلاعت ءاهربغ الو .مانألا حراوجب فصوبالو .ماسجألاب هبشيال

 .اريبك اولع
 ءيشلا هب داري نأ اهدحأ :ةريثك هوجو ىلع مسقني كلذ نود نم هجولاو

 هتربخأ اذاو .عاتملاو موقلا هجوو ءيأرلا هجوو رمألا هجو اذه كلوقك هسفن

 نود ههجوب ينع هنال كدرأ يأ ثكهجو درأ نأ هركأل يناو سهنيعب ءيشلا نع
 .هيلا لصوتلا ىلا ليبسلا فيك يأ ؟اذه يف لمعلا هجو فيك :لوقتو .هدسج

 .هموق دنع ةردقلاو هدلبب طاسينالا هب داري هفرش ف هجو نالفل : لاقيو

 هربغو ناسنالا هجوو ؛مهئامظع نم يأ اهموق هوجو نم نالف : لاقيو
 كرت هلوقل ,لمعلاو بلقلا هجولا : ليقو .هجوأو هوجو هعمجو تفورعم

 يزلل َيهجَو تهَكَو : هيلع هنلا تاولص ليلخلا ميهاربا نع ةصق يلاعتو

 : رعاشلا لاق هنمو }يلمع تهجو ي ٧ (٠٥١)هافينك ضرآلاو تاوامَلا رطق
 لمعلاو هجولا هيلا دابعلا بر ::ج هيصحم تسل اينذ هللا رفغتسأ

 ىلع يأ 'هوجو ىلع مسقني وه : لاقي 0 رومألا نم برضلا : هجولاو
 . ملعأ هئلاو ، ةريثك بورض

 . ٢٧ : نمحرلا ةروس )١٤٧(
 . ١١٥ : ةرقبلا ةروس )١٤٨(

 )١٤٩( ناسنالا ةروس : ٩١

 )١٥٠() ماعنألا ةروس : ٩

 ۔ _١٣٥

 



 لصف

 : لجو زع هلوق وهو ةدحلملا هربسفتب تلض يذلا ثلاتلا ىنعملاو

 : لجو زع هئلا لاق كلذكو غيظفحو يملعب يأ ى (١٥١)ه4يِنيمع ع َعتصثلَو»

 يهف ةيحراجلا نيعلا امأو : انملعو انظفحي يآ . (٢٥١)ياتنيعآب يرجتم

 ءايشألا كردي هنأل .نيعي رظنب هنأ لاقب نأ زوجدالو ءلجو زع هتلا نع ةيفنم

 يفختاََو نيعآلا ةن ةكن ةَسئاَح لعب ظاحلأ الي اهاريو .ءاخفصا وري

 . )١٥٢( هرودل

 اهب رظني يتلا نيعلاف ؤىتش هوجو ىلع مسقنت نيعلاف .كلذ نود امأو
 نيلاو : لجو زع هنلا لاق .نويعو نيعأ اهعمجو .ةفورعم يهف ناسننالا
 اضيأ اهيلع تافوطعملا رئاسو عفرلاب نيعلا يئاسكلا ارق . (٤٥١)پنيكلاب

 هعفر ،4ٌصاَصِق حورَجلاَوت : هلوق الا "بصنلاب نوقابلاو غعضوملا ىلع افطع
 .فطعلا ىلع هنوبصني نوقايلاو ثءادتبالا ىلع رماع نياو ورمع وبأو ربثك نيا

 :ىلاعت هتنا لاق ءنوبع هعمجو رهنلا نعلاو .يئاسكلا ةءارق ة مديبع ويآ راتخاو

 وهو .نيعلا مضب ركب وبأو عفان ارق 0 (٥٥١)هينوُيممَو تاثجج ي قشلا اط

 .ةبكرملا نيعو .ةدازملا ف بقتلا نيعلاو .اهرسكب نوقابلا رقو ةديبع يبأ يآر

 :لاقي ،علقيال امايأ مودي رطم نيعلاو ،ةفورعم نازيملا نيعو !اهيف يتلا ةرقنلا

 نيعلاو مهاردلا نم دقنلا نيعلاو سةفورعم سمشلا نيعو .ةريزغ نيع انتباصأ
 يقو .اهتاذب يأ ءاهنيعب كمهارد هذه لاقي }هنيع ءيش لك سفنو !ريناندلا
 ءيش لك نيعو. (٦٥١)«هب قحأ وهف هلام نيع دجو نم» :ةلي يبنلا نع ثيدحلا
 .نايعأ اونب .ريارحلاو لجرلا دالوأل : لاقيو ،مهفارشأ موقلا نايعأو اهرايخ
 .ةلمهملا فورحلا نم فرح نيعلاو ٬ماشلاب بنعلا نم سنج رقبلا نويعو
 .ماللاو .ءاحلاو ،لادلا : يهو .بارتلا اهعبطو ‘تايضرألا فورحلا نم وهو

 .«غخرعلحد» :هعمجو .ناتمجعملا بيغلاو ءاخلاو ؛ثتالمهملا ءارلاو .نيعلاو

 ناسل يهو ناسللا ءامو روفاكلاو كسلاب تبتك اذا تايضرألا فورحلا هذهف
 تلسغو ‘سمشلا عولط نيح ثعوبرلا موي وأ ێتبسلا موي ةفرعب لمجلا
 حارجلاو مدلا عطقتو ؛مونلا يف مفلا ف ليست يتلا تابوطرلا عفدت تبرشو

 ؛ : رمقلا ةروس )١٥٦( : هط ةروس )١٥١(
 ١ رفاغ ةروس )١٥٣(

 )٤ ١٥) ةدئاملا ة ةروس : ٤٥ .

 )١٥٥( رجحلا ةروس : ٤٥ & تايراذلا ةروس : ١٥ .

 )١٥٦( دنسملا رظنا ، هانعمب لبنح نبا هجرخأ ٥/ ١٢١ .

- ١٣٦_ 



 ظفحتو .ربصلاو ظفحلاو تابثلا بلجتو نايسنئلا بهذتو ںدرفغملا ضيحلاو

 عبطلا يف يهو .ةدايزلاو تابؤطرلا نم ندبلا يقنتو .مسجلا يوقتو نوللا
 ٠ ملعأ هللاو . ةسيابي ةدراي

 لبت : لجو زع هلوق وهو .هريسفت ق ةدحلا ي )١١٥٧( هي تطيخت اممو

 يف ناتطوسبم هاتنم لب هانعمف .ةنملا انهاه ديلاف 4 (١}ه٨)« ناتك ونب هاَدَك
 ةرهاظلا ةمعنلا : ليقو ءايندلاو نيدلا يف هاتمعن : ليقو .ةرخآلاو ايندلا

 ةيآ يفنو . (٩٥١)همهيديآ قوق ونلا ي : ىلاعت هلوقل ةوقلا ديلاو .ةنطابلاو
 ،نيدلا يق رصيلاو ةدايعلا ق ةوقلا يأ . ٦٠) )ه راَصبآلا يديآلا يلوأ : ىرخأ

 ءارببك اولع كلذ نع ىلاعتو ،لجو زع هللا نع ةيفنم يهف ةيحراجلا ديلا امأو
 .بابلا اذه ريغ يف اهب تيتأ دقو ؤةريثك هوجو ىلع ديلا فرصنت كلذ دعبو
 . ملعا هئلاو ءانه اهريبعت رركأ نأ جاتحيالو

 , لصف

 ٹاتوطمم تاَاَمَشلاَو : ىلاعت هلوق هريسفت يف ةدحلملا هب تطبخت اممو

 نوكتو .قئالخلا دي يف نوكت يتلا حراوجلاك ال هتردق هانعم : (١٦١)ه؛ونيميب هيب

 انم ةوقب يا . ما٦؟)؛يزبمتلاي نم اَتذَحََل» : لجو زع هلوقل ةوقلا نيميلا
 ق وغّنلاي هندا ُهَكْذْخاَوُ و ا ىلاعت هلوقل ناميأ عمجلو فلحلا نيميلاو .هيلع

 لك عضياوفلاحت اذا اوناك مهنأل انبمي مسقلا يمس امناو .4 (٢٦١).يمكناتيآ

 فذح ىلع بصنلاب نلعفأل هللا نيمي : لاقي ،ىرخآلا ىلع ىنميلا هدي دحاو
 صءادتبالا ىلع عفرلاب هنلا نيمي زوجيو .هللاو نلعفأل : لاقي امك مسقلا فرح
 :سيقلا ؤرما لاق .يل ةمزال وأ يلع هتنا نيمي هريدقت تفوذحم ربخلاو

 يلاصوأو كيدل يسأر اوعطق ولو +:: ادعاق حربأ هتنا نيمي تلقف
 لاقو ؛لصو فلأ نميأ :مهضعب لاقف ىهلا نميأ مسقلا ف نولوقيو

 ىلوألا ةلمهملا حتفب هللا ميأ :نولوقيو ،نبمي عمج ٬عطق فلأ يه :مهضعب

 فالخ نيميلاو .نكي مل : هلوق يف نكي مل نم تفذح امك 6نونلا ةفوذحم

 ءيشلا هب داريام اهنمو . (٤٦١)4نبميلا تاي : لجو زع هتا لاق ،لامشلا
 )١٥٧( هيف : باوصلا لعل . )١٥٨( ةدئاملا ةروس : ٦٤.

 )١٥٩( حتفلا ةروس : ١٠ . )١٦٠( ص ةروس : ٤٥ .
 )١٦١( رمزلا ةروس : ٦١٧ . )١٦٦٢( ةفاحلا ةروس : ٥

 )١٦١٣( ةرقبلا ةروس : ٢٢٥ ، ةدئاملا ةروس : ٨٩ .
 )١٦٤( فهكلا ةروس : ١٧ }{ ١٨.

 ۔ _ ١٣٧



 :لاقب .ةعفرلا ىنعمب نوكت نمدلاو . يكلم يأ .ينيمي كلم اذه :كلوقك .هسعقب

 ةلاطالا فوخ هتكرت ريثك هلتمو ،ةعيفرلا ةلزنملاب نونعي .نيميلاب اندنع نالف

 لصف
 تامملا زوت ةناز» : لجو زع هلوق هريسفت يف ةدحلملا هب تلض اممو

 ىدهلا نأل ضرألاو تاوامسلا ف نم يدهي ،يداهلا هانعم . (٥٦١)ه4ضرآلاو

 ارينتسم اءوض الا نوكت ال 0 (٦٦١)نال تاملظ لطابلاو لالضلاو سرون قحلاو

 زاجملا ىلع ارون هسفن لجو زع هتنا ىمس امناو سرون قحلاو سرون نآرقلا نال
 لجو زع هتناو اضرعو اثدحم رونلا ناكا اذا ءازاجمو اعسوت لب ةق بقحلا نود

 .(١٧٦١)هيريصتلا غيمتلا وهَو يت هلتمك سيل» : ماسجالاو تاثدحملا هبشيال س 9 صس وو

 لصف

 امي سفنت لمك ىع ناق َوُه نَمَفآ ل : هريسفت يف ةدحملا هب تلض اممو

 .تنج امب اهيزاجمو ىاهب ملاعو اهقزارو اهظفاح هانعم 0 (٨٦١)“تتتك
 .ملعأ هتناو ثهسفن نع زجاع لب ؛مئاقب تسيل نمك هريدقت "فوذحم هباوجو

 لهسام هوجولا هذه ريسفت نم تيتأ دقو ،ةلاطالا فوخ هتكرت اذه لثم ريثكو

 .باوصلاو قحلا قيرطلا ىلا قفوملا هناو .يل

 : هل ليق ؟ههيشتالو ءايشألا هيشيال هتنا نأ ىلع ليلدلا ام : لئاق لاق ناف

 عيمج نم اههبشأ ناف ؤاهضعب وآ تاهجلا عيمج نم اههبشي نأ نم ولخيال
 اهيشم ناك تاهجلا لك ضعي نم اههيشأ ناو !اهمكحك همكح ناك تاهجلا لك

 .اريتك اولع كلذ نع هتنا ىلاعت ءاههبشأ ثيح .اهل
 لصف

 فيكف .هثدحأ هتنا نأو ،تدحم ملاعلا نأ دبعلا ملع اذاف : لئاق لاق ناف

 ؟اههبشيالو اهنم ءيش ههبشيال هنأ ملعي
 هيشتال ةعنص لك نأ انيب اميف تاتدحملا نم دهاشيام ملعي : هل ليق

 ٣٥ : رونلا ةروس )١٦٥(

 )١٦١٦( هنأل : دارملا لعل .
 )١٦٧() ىروشلا ةروس : ١ .

 )١٦١٨( دعرلا ةروس : ٣٢٣ .

- ١٣٨ _ 



 كلذ ملع اذاف ،ينابلا هبشيال ءانبلاو "بتاكلا هبشتال ةباتكلاك 0 اهعناص
 لجو زع ءيرابلا نأ ملعف !هنع باغام ىلع كلذ نم هل رهظ امب لدتسا
 سيل» : لجو زع هلا لاق دقو .هلثامت الو ؤهلكاشتالو ؤءايشالا ههبشنتال
 هتاذو .هتاذ هسفنف ءايشألا نم ءيشك وه سيل يأ . (٩٦١)هءيتن هلثمك

 ول ىلاعت هنأل "ضرع الو سلوط يذالو "مسج يذب سيل ىلاعت هنال ،هتابثا
 دودحلا نم ولخيال ءاقيمع اضيرع اليوط ناكل ماسجألا نم امسج ناك
 .امسج نكي مل كلذ الولو "مسجلا ةفص هذهف ٠ (٠١١)ضارعالاو ةياهنلاو

 ةياهنلاو نوكسلاو ةكرحلا نم ولخيال ناك نمو 0 (١٧١ا)رهاوج تناكو
 اذ ادودحم نوكيال نأ ىلع ردقي مل اذا اقولخم اثدحم ناك ى ناكملاو دودحلاو

 عيمج نع ىلاعت 6ضاعبألاو فيلأتلاو نوكسلاو ةكرحلا نم ءءاضفاو ةياهن
 .اريبك اولع كلذ

 لصف

 موقيال ضرعلا نأل &رهوجالو ضرع هناب هتنا فصوي نأ زوجيالو
 ماسجالا قلاخ سيلف إماسجألاو رهاوجلا يهو ؤهريغب موقي امناو هسفنب
 مهتوق ردق ىلع نوقلخي مدآ ونب ناكل امسج ناك ول هنأل سضرع الو مسجب
 ناك ول هنأل مسجب سيل ماسجألا قلاخ نأ كلذ لاحتسا املف إماسجذلا نم

 همسج يف ديزي نأ ردقي نأ نم ولخيال ناكل ةثج وأ امسج ماسجألا قلاخ
 .هتتجو

 .لبق نم هيلع ناك امع ريغت دقف :هل انلق 8 كلذ ىلع ردقي : لئاق لاق ناف

 الا ةدايز ىلا جاتحي مسج نوكيال هنأل غةدودحم مسجلا يف هتدايز تناكو
 تادايزلا ىلا ريغتلا لاح نمو .ةدايزلا ىلا ناصقنلا لاح لقتنيو .ادودحم

 اهل دبال مظعلاو ربكلا يف مسجلا ةدايز نأ عم ثدحم وهف ناصقنلاو لاوزلاو
 ةياهنلا كلت ىلع روسقم قولخم وهف ةيادبو ةياهن اذ ناك نمو .ةياهن نم
 وهف هتثج وأ همسج يف ديزي نأ ردقيال ناك ناو ؤكلذ نع ىلاعت 6دودحلاو
 ديزت يذلا ءاوهلا نأ عم .ريدق ءيش لك ىلع ميظع هلاب سيل زجاعلاو ازجاع
 نكمتال لاحملا نم اذهف ؛‘هربغ وأ وه نوكي نأ نم ولخيال ةثجلا كلت هيف

 ءاضفب الا نوكيال مسجلا ةدايز نأل فرعتال ةفص هلل ثدح اذا هب ةفصلا

 . ١١ : ىروشلا ةروس )١٦٩(

 )١٧٠) عوضوملا يف دوجوملا نكمملا : وهو ضرع اهدرفم عج ضارعألا .

 )١٧١( ةيهاملاو ةقيقحلاو تاذلا وهو .عوضوم يف دوجوملا نكمملا : وهو رهوج اهدرفم رهاوجلا .

 ۔ _ ١٣٩



 هنأل .مسجلا نم ادادتما مظعأ ايوتسا دق نيدتمم بميظع نيبعستم ءاوهو

 الوط رثكأو ؤالحم هنم عسوأ ناك امب الا ماسجألا نم ءيش ةدايز نكميال
 نكميالو قيليال اذهف ءاعاستا هنم مظعأ ناكمب الا يوتسيال ناينبلاك ءاضرعو
 . اريبك اولع كلذ عيمج نع هللا ىلاعت غلجو زع هنلا ةفص يق

 ؟ وه فيك : لئاق لاق ناف
 .وه ءيش ياك ىلا كنم ةراشا فيك كلوق نأل 0 دحت هل ةيفيك ال : هل انلق

 اريبك اولع كلذ نع هتنا ىلاعت ءانايعو الثم هل بلط دقف وه ءيش ياك لاق نمو
 هل تيثأ دقف ثيحب هركذو هفصو نم نأل اثيحي ركذيو فصوي نأ زوجيالو

 هتلا ءهلعف نع هلاس دقف ملي هفصو نمو ٬كلذ نع هتنا ىلاعت ءاناكمت ساو الوط

 . (٢٧١)4حولآسُي مهو لعفت امع لسْيالِ» : ىلاعت هلوقل .لعفي امع لاسيال
 نع تباغ نويعلا : لاقي نكلو ،سنويعلا نع هتنا باغ : لاقي نأ زوجيالو
 امل اهلا لزي مل : لوقب الا اقلطم اهلا لزي مل : لاقي نأ زوجيال كلذكو هرظن
 {{ ٠ ملعأ هناو ى نوكيس (٢٧١)ول

 ؟ وه نيآ : لئاق لاق ناف

 .ناكملا نع لاؤس ةينبألا نأل ثهيلع ةينيألا لخدت نأ زوجيال : هل انلق

 مهنا ۔ هتنا مهحيق ۔ ةدحلملا تمعز امك .ناكم ىلا ناكم نم لقتنيال ىلاعت هتلاو

 لكل : لوقيف سرون نم ىصع هعمو ةنجلا ف يسرك ىلع دعقي هثلا نأ اومعز
 دقف ةنجلا ىلا بهذا ،تائيطخلا نم اذكو اذك تلمع تنأ نيبنذملا نم دحاو
 هديحوت يق هداقتعا ناك نم هللا نعل ؛هنيعب ظفللا ال ىنعملاب تيتأ ،كل ترفغ

 قلخ مث .هل ناكمالو لزي مل ؤيلوأ يلزأ لجو زع هلا نال .اريبك انعل كلذك
 هلمحت نأ هللا ىلاعت .ماسجألا هذهل ناكم نكي مل نأ دعب ناكملا ناكف ناكملا

 . اريبك اولع ههيشت وأ هلثامت وأ هب طيحت نآ وأ ءايشألا

 لصنف
 ؟ ماسجأالاك ال امسج ءيرايلا نوكي نآ ركنتام : لئاق لاق ناف

 هذه ىلع ناكام هنا : ةغللا لهأ عم هامسملا ةلوقعملا ماسجألا نا : ليق
 ال مسج : كلوقو .قمعلاو ضرعلاو لوطلا يف مهعم ةلوقعملا ةفصلا

 . ٢٣ : ءايبنالا ةروس )١٧٢(
 . قايسلاب ىلوأ هوله طاقسا نأ رهاظلاو ، لصألا يف اذك )١٧٣(

 ۔ ١٤٠ -

 



 اميف دهاشملا ق لقعيال امب هتركذو .ةيمسجلا ىنعم هنع تيفن دقف .ماسجألاك

 لاحم اذهف ٬مسجب سيلو مسج : لوقت كنأك ،ةغللا ف فرعيامو اننيب

 ال اناسنا نوكي نأ زاجل ؛ماسجالاك ال امسج نوكي نأ زاج ولو ضقنو
 .نوكسلاو ةكرحلاو فيلاتلاو قمعلاو ضرعلاو لوطلاو ةيمسجلا يف سانلاك
 .ماسجألاك ال مسج كلوق دسف كلذ سنف املف

 ؟ وه رهوجف : تلق ناف
 ناكملاو رارقلا ىلا جاتحم .ءاوهلا هب طيحي ريغتم رهوجلا نا : انلق

 .ريدق ءيش لك ىلع ميظع هلاب نكي مل ةفصلا هذه هب تناك نمو ءادبا كرحتم

 هناب فصويال ىلاعت هناو ضارعالا لوبقو .ناكملا نم اولخيال رهوجلا نأل
 .اريبك اولع ىلاعتو لج ‘ضرع الو رهوج

 :لاقي كلذكو .ءايشالاب ملاع وه هنأ هانعم املع هللا نأ : لاقي نآ زئاجو

 امه ةردقو املع هلل نا :لاقبيالو ءءايشألا لك ىلع رداقلا هانعم ةردق هلل نا

 ءاذه زوجيال هنكلو ،يل رفغا ملعاي : لاقي نأ نسحل كلذ زوجي ناك ولو ‘هريغ
 . ملعا هللاو

 لصفن
 هنم ءيش سيل كلذ لك ؛هتئيشمو هتداراو هملع نأل يلزأ هملع كلذكو

 هئامسأو ةيتاذلا هتافص عيمجب افوصوم هتنا لزي مل ،ميدق يتاذ لب ،قولخمب

 .هئاقبك هعم ايقاب ؛هدولخك ادلاخ ائيش هدنع نا : لاقي نأ ربغ نم ةيتاذلا

 ةيتاذلا هئامسأو ةيتاذلا هتافص عيمجب لزي مل ءيرابلا امناو ؛هتيلواك ايلوأ

 هذه تناك ولف ،هملعو هتردقو هتداراو هتئيشم قلخي مل لجو زع هتا نأل

 هذه نأ انملع كلذ دسف املف ،ةياغ ريغ ىلا لسلستلا عقول ةثدحم تافصلا

 ول هنأل .ةثدحم تافصلا هذه نوكت نأ نكميال هنأل .ةقولخمب تسيل تافصلا

 نم امودعم ناك نمو .اهنم امودعم تافصلا هذه ثودح ليق ناكل كلذك ناك

 هنأ انملع كلذ لطب املف .ريدق ءيش لك ىلع ميظع هلاب سيلف تافصلا هذه

 مولعم وه امنا لعفلاف .“ءّيَن هلثمك سيل رداقلا ملاعلا وه هلالا امنا اوه
 زع هنأو ملعلاب مولعم وه امنا ؛لعفلا ناك ذا هملع قلخي نأ دسفف ٠؛ملعلاب

 هلزنأ : لجو زع هلوق اماو .هريغ وه ملعبال هسفنب ملاع لجو
 ارداقو .ةايحب ايح .ملعب املاع ناك ولو هب ملاعلا وهو يأ .(٤٧١)يوملعي

 )١٧٤() ءاسنلا ةررس : ١٦١٦

- ١٤١_ 

 



 نع ىلاعتو لج هلاو اهريغ يه ةيضرع ةوقب العافو .ةداراب اديرمو .ةردقي

 . اريك اولع فصوي نأو كلذ

 ملع دق هنكلو . ةيصعم الو ةعاط ىلع ادحأ ربجي نأ انبر ىلاعتو لجو
 ذاقنا داراف ،مهقلخي نأ لبق نم هتيصعمب لمعي نمو ؛هتعاطب مهنم لمعي نم

 نم اولمع ام ىلا ةلعل دابعلا قاس ملعلا نوكي نأ ريغ نم ،ملع امك ملعام
 ملعام مهنم ناك ىتح ناطيشلا مهل نيزو مهسفنا مهل تلوس نكلو ،يصاعملا
 . .هتا

 لصف

 ةيصعملا هنم ملع نم ردقيف : هل ليق (هللا همحر) دمحم يبا نع تدجوو

 ؟ هللا ملعام فالخ لمعي نآ

 . ال : لاق

 ؟ روبجم اذاف : هل ليق

 هنآ هتنا ملعام لعف ىلع ردقيال هنا : انلق امناو كغروبجمب سيل : لاق
 ادحأ ربجي مل لجو زع هنلا نأل ،هنع يهن وأ هب رمأ ام لعفب هلغاشتل هلعفيال
 .ةضوفم ةئيشملا نا :مهلوقب فالخلا لهأ معز امك رمألا هيلا ضوفي ملو

 و نمؤێلك ءات نمق : لجو زع هلوق وهو .ةيآلا هذه اولواتت نآ ىسعو
 نم ديدهت هنكلو .دابعلا ىلا رومألا ضيوفتب اذه سيلف .4 (٥٧١)هيرفكَتلق ءاش

 مهي طاح آرات بييت اتدتعآ اثإ» : كلذ دعب لاق هارت الا 4 ىلاعت هلا

 كالهلا ليبسو ةاجنلا ليبس مكل تنيب دق لجو زع هللا لوقي 4 .هاَهقرارتش
 الق .ي رفكلق ءاش نتمو » ،كلذ دنع ه«“نمؤێلَق ع ءاش نمق ثتدعوتو تدعوو

 رومالا مهيلا ضوف ولف .ةمكحب الا لعفيال .ميكح ميلع ىلاعت هنال .مكل ةجح
 لعف هيلا ضوف دق لعف ىلع ادحأ بذعي فيك ىلاعت هنأل ،مهنم ادحأ بذعي مل

 ضوفي مل هنأ ىلع تتبث دق ةجحلاو .اريبك اولع كلذ نع هنلا ىلاعت .لعفلا كلذ

 : هلوق وهو ى لجو زع هتا باتك نم ىدس مهكرتي ملو ،رومألا مهيلا
 مكاَتقَلك اَمَتَا متبىييحقآ : لاقو . (٦٧١)هَئدَس َكَرتين نآ ناتننإلا بسكن سح بَسحيآط
 مهكرتيو اثبع اقلخ قلخي نأ ميكح ميظع هلاب سيل ثباعلا نأل 4 )١٧٧( هيانع

 ٩١ : فهكلا ةروس )١٧٥(

 . ٣٦ : ةمايقلا ةروس )١٧١٦(

 . ١١٥ : نونمؤملا روس )١٧٧(

 ۔ _١٤٢



 نأ ليلج زيزع هللاو .ةمكحلا نم سيل اذهف ءاضعي مهضعي رضي المه ىدس

 .ملعأ هللاو ى كلذ لعفي
 لصف

 هرذَقَق يت رك َقَلَحَو» : لجو زع هلوقل . قلخلا وه ردقلا امأو
 ناسننالا ةئيهتك لاعفألاو صئاصخلا نم دارأ امل هايهو هردقف 4 (٨٧١)يآرييقت

 لامعألا ةلوازمو ةعونتملا عئانصلا طابنتساو ريبدتلاو رظنلاو مهفلاو كاردالل

 .هللا قلخ يا ،ثلا ردق لوقت امك قلخلا وه ردقلاو .كلذ ريغ ىلا ةفلتخملا

 ريدقت وه ريدقتلاو ؛هللا نم يه ريداقملاو ،ناسنالا لعف نم وه رودقملاو
 ىلاعت هللاو اهرمو هولح هرشو هريخ 0 (٧١)لدعلاب ناميالا بجيو ثءيشلا
 نا نيذلا دابعلا لاعفا وه يذلا رودقملا ىلع بذعي امناو ردقلا ىلع بذعيال
 هللاو مهلعف رودقملاو ‘هب اوبقوع ارش اولعف ناو 6هيلع اودمح اريخ اولعف
 . ملعأ

 لصن
 .رمأ ءاضقو ؛مكح ءاضقو .قلخ ءاضق :هوجو ىلع وهف ءاضقلا امأو

 . ملع ءاضقو ٬مالعاو رابخا ءاضقو

 يف تاواَمَس عبس ةنُهاَصَقَقِ : ىلاعت هلوق قلخلا ءاضق اماف

 مكحلا ءاضقو هنم تغرف اذا رمالا تيضق لوقتو : ؛نهقلخ يآ ٠(. )هه نيمكوت

 ءاضقو .كبر رما يأ . )١٨١( ههاترآإ اودبعت ا الآ كر ىَصقَوط : ىلاعت هلوق
 مهانربخآ يا . (٢٨١)4باتكلا ف ليئارسإ ينت َلاراَتيَصَقَو» : ىلاعت هلوق ربخلا
 .نسح ةعاطلاو حيبق يصاعملا لعف نأ ملع ناب ملعلا ءاضقو .مهانملعأو
 قلخ ىلاعت هتا نأل :نوصعيس يصاعملا لهأ نأ بتك ‘باتك ءاضقو

 هلل سيلف ،دعب نم الو ںكلذ لبق نم ال امهاضقو امهردقو ةيصعملاوةعاطلا

 .هئاضقو هردقو هللا قلخ لبق نم دبعلا تؤي ملو ٬ردقو ىضق اميف كيرش
 .هيلع ةجحلا داجياو رمألل هتفلاخمو ةيصعملل هباستكا لبق نم يتوأ نكلو
 .ةئيشمو ملعو ةبحمو .ءاضر ةدارا ةعاطلاف .كلذل اديرم هللا لزي ملو
 . ةيحم الو ءاضر الو رمأ ةدارا ال .ةئيشمو ملع ةدارا ةيصعلملاو

 ٢ : ناقرفلا ةروس )١٧٨(
 . ردقلاب : باوصلا )١٧٩(
 ١٦ : تلصف ةروس )١٨٠(
 ٢٢٣. ءارسالا ةروس )١٨١(
 ٤ : ءارسالا ةروس )١٨٦(

- ١٤٣_ 

 



 اولعج هنأل .لطاب مهلوقف هلاعفأل عرتخم دبعلا نا : نولئاقلا امأو

 ‘ (٣٨١)یدتا ر رمع قياَح نم له : لوقي هتلاو .قلخلا ق هلل ءاكرش مهسفنأ

 نم دحأ نوكب فيكف .كلذب مهربعي 4 (٤٨١)«هقلَخَك اوقَلَح» : ىلاعت لاقو

 نأ عم .عارتخالاو قلخل ا نم دحأ هييشت نع هللا ىلاعت .هقلخك اقلاخ هقلخ

 :لجو زع هئلا لاق دقو .قلخام ليصافتب املاع نوكي نأ هطرش نم قلاخلا

 دادعأ نع لئس ول دبعلاف . (٥٨١)هرييَحلا فيطلا َوممَو قَلَح نمم ُمَلعَبط

 . (٦٨١)ةكرحلا هوهس عم كرحتي دقو ؛كلذ ملعام هراهنو هليل يف هتكرح

 نع ايهال ايهاس ناك نم اقلاخ نوكي الف .اهنع هاس وهو اهملاع نوكي فيكف
 (٧٨١)ركذي ردقيالو هديرت يذلا ريبدتل سان اهلعف لاح يف وهو .هتاقولخم

 لعفيو هلاعفال اقلاخ نوكي فيكف هلمعي نا دارأ يذلا هدصق ليبس ىلا عجربل
 هلاعفال اقلاخ نوكي الف ءاهب رعشي الف (٨٨١)اطخ يف باوص اهنأ ىلع ءايشالا
 ةناو لمعو بسك دابعلا نمو .قلخ هللا نم دبعلا لاعفأ نكلو ،كلذك ناك نم

 .ملسملا لوق اذهف ادعب الو كلذ لبق ال نوبسكي ام (٩٨١)لاحيف .مهبسك قلاخ
 . .ملعا هتناو

 ىلاعتو كرابت هئلا نا : اولاق نأب ةماقتسالا لهأ نم ةمالا تعمجأ دقو
 لمعي نمو . ةعاطلاب لمعي نم ملعو 0 ىهنو رمأو ةيصحعملاو ةعاطلا قلخ
 ىلع ادحأ ربجأام لجو زع هتلا نأو .ملع امك لجو زع هتلا ملع دقف .ةصعمل - اي

 لمع نمف ءاهيضرو اهبحأو اهب رمأو ةعاطلاب رمأ نكلو ‘ةيصعم الو ةعاط
 لمع نمف !اههركو اهضغبأو ةيصعملا نع ىهنو ءاهب هيلع نانملا ملعبف اهب
 .هيلع ةجحلا هتناو .هنلا ملعبف اهب

 لك انإ : لجو زع هلوق هتا باتك نم لامعألا قلخ ىلع ليلدلاو
 وأ .ةمكحلا ىضتقم ىلع ابكرم اردقم ءيش لك انقلخ يأ . ٩٠( )هردقي ُهاَتقَلَح
 .هدعيام هرسفي لعفي روصنم » ءيش لكو» .هعوقو ليق حوللا يق ىق ابوتكم اردقم

 اتعن ال اربخ انقلخ لعجي نأ ىلوألاف اذه ىلعو . ءادتبإلا ىلع عفرلاب ءيرقو
 . ٣ : رطاف ةروس )١٨٣)

 ٤ : كلملا ةروس ١١ . )١٨٥( : دعرلا ةروس )١٨٤(
 . لصألا يف اذك )١٨٧( . ةكرحلا نع هوهس : باوصلا لعل )١٨٦(
 َ .أطخ يهو : باوصلاو : لصألا يف اذك )١٨٨(

 )١٨٩( لاح يف : باوصلاو سالا يف اذك .
 )١٩٠( رمقلا ةروس :

 عيس

_ ١٤٤ _ 



 عم انهاه بصنلا ريتخاو .ردقب ءيش لك ىلع ةلالدلا ف روهشملا قباطيل
 . ملع هللاو ءدوصقملا ىلع صوصنلا نم هيف امل رامضالا

 لصف
 مكي صبرتت نحنو : لجو زع هلوق وهف . لاعفالا قلخ ىلع ليلدلا امأو

 بيصي هئلا نأ تبثف : )١٩١( اكيريآب وا ه هدنع نم باَدَك تدا ةكتيصش نآ

 ةحارجلاو لتقلا نم رافكلاب نينمؤملا لعف نوكيف .نينمؤملا يدياب نيرفاكلا
 نينمؤملا يديأ ىلع اهب مهباصأ هنأ هنلا ىلا كلذ فاضاف .اهب هنلا مهباصأ ةبيصم
 .قلخ هللا نم لاعفألا نأ ردق 0 نينمؤملا لعف وهو ةبيصملا كلت مهايا هتباصأ

 هلوق لاعفالا قلخ ىلع ةيب يبنلا نع ليلدلا ءاج كلذكو .لمع دابعلا نمو
 نم هيلا ضغبأ الو قاتعلا نم هيلا بحأ اقلخ هللا قلخام» : مالسلا هيلع
 . (١١؟)«هتعنصو عناص لك قلخ هلا نا» : مالسلا هيلع لاقو ٠ (٢٩٦١)«قالطلا
 .ملعأ هللاو ،ةلاطالا فوخ هتكرت اذه لثم ريثكو

 هيلع (٤٩١)اوذفنأو . .مكراصبأ ملعلا يق ق اوصمغاو .يناوخا . هللا اوقتاف

 مكلعل اممط و افوخ مكبر اوعداو ،مكرارساو مكرهج هوظفحاو !مكرامعا
 رمأ دقو .ةدايعلا خم ءاعدلا نأل هيلا ءاعدلاو هتنا ركذ نم اورتقتالو نوحلفت

 بجتسن آ ينومتدا م هنر لاقو : لجو زع لوقل هوعدي نأ هدابع لجو زع هلا

 ضفخ ف يأ 4 (٦٩١)4يةَيفْخَو ًاعَمَت مكْنَر آومتدا : ىلاعت لاقو . (٥٩١)يمُكَل

 رسلاو رهجلا نيبام : ليق هنال .ارس يأ .يةَيفحَو» ةناكتساو للذتو نوكسو
 هللا ركذ كلذكو ىفخلا ءاعدلا ق نودهتجي نوملسملا ناك دقو ءافعض نوعيس

 ةنا اوعدا ىنعملاو . (٨٩١)4اثفتك ءاد متر ىتاك ذإ» : (٧١١)هيلع ايركز هيبن
 ىلع )١٩٩( اودتعتالو .ةرخآلا رمأ نم مكتجاح يف نوكسلاو عوضخلاو للذتلاب

 )١٩١( ةبوتلا ةروس :

 )١٩٢( ةيارلا بصن : يعليزلا رظنا ٢/ ٢٣٥.
 )١٩٣( ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس : ينابلألا رظنا ٤/ ١٨١.

 )١٩٤( دارملا لعل ، لصألا يف اذك :
 )١٩٥( رفاغ ةروس : ٦١٠.

 )١٩٦( فارعألا ةروس : ٥٥ .
 )١٩٧( مالسلا هيلع : باوصلا لعل .

 )١٩٨( ميرم ةروس : ٣ .
 )١٩٩( ىلع اوعدتال : باوصلا .

 ۔ _١٤٥



 كلذ وحن وأ 6هزخاو هنعلا مهللا : لوقت نأ رشلاب ةنمؤم ىلع الو نمؤم

 ءاعدلا كلذ جرخ اذا ضرف ءاعدلاو 0 (؟٠٠)«هتيوتعملا ثحيال هنلا ةح : اناودع

 . ملعأ هثلاو ى زوجيالام لخدي ملو سدبعلا هب رمآ اميف

 .نورخآ هزجي ملو ةطيرشلا ىلع هزوج ضعيفق : ءاعدلا يف فلتخاو

 ريخ وهام يضقي نأو ،هيلا عرضتلا هجو ىلع نوكي نأ ءاعدلا ف بحتسلاو

 يف مزعا نكلو ءاذكو اذك يل تلعف براي تئش نا : لقت الف كبر تلاس اذاف .هل

 ينطعاو !اذكو اذك يل رسي مهللا : لقو ،بلطلا ف دجو ،هيلا عرضتو .ةلاسملا

 ثيدحلا يف دجوي هنأل 6يثاعمو ينيد يق اريخ اذكو اذك يف يل لعجاو !اذكو اذك
 .«ةباجالاب نقوم وهو الا مكدحأ عديال» : لاق هنأ ةايَي لوسرلا نع لوقنملا
 يف توصلا عفر اوهركو 0ينطعاف اذكو اذك يل اربخ ناك نا : لاقي نأ اوهركو

 .ةينلا قدص ىلع ناك اذا زئاجف ديدحتلا ىنعم ريغ ىلع ناك اذا : ليقو .ءاعدلا

 الو نيدبلا عفر نم الاح هئاعد يق (١٠٢)يئاعدلا ثدحيال نأ انياحصأ بحتساو

 نع ةدراولا ةياورلل ةفرع ىوس تاوصألا عفريال نأ كلذكو ءامهضفخ نم
 مهتاوص] اوعفقفرف داو ىلع سانلا فرتأو ربيخ ىزغ نبح لاق ةلي ىبنلا

 نوعدت لب ابئاغ الو مصأ اوعدت مل مكنا» : ةلي يبنلا لاقف ءءاعدلاو ريبكتلاب

 مهللا : قالطالا ىلع يعادلا (؟٢٠)لاقي نأ زوجيالو 0 (؟٠؟)«ابيرق اعيمس

 : لوقي نأ الا ؤنالف ىلع هللا دعب اندامتعا : (؟٤0)لاقي الو ينع ضرعتال

 .هللا ىلع انلكوت دعب نالف ىلع اندامتعا

 نع هلام يمحي ادلو هقزريل هتنا وعدي نآ هلف دالوألا نم اميدع ناك نمو
 .نالف ةجوز وآ نالف (؟٥٠)لام نم لتم ينقزرا مهللا : لاقي نأ زئاجو .هتثرو

 ىنقزرا هانعم ناك اذا كلذكو لالحلا هجو ىلع نمتلاب نالف نم هانعم ناك اذا

 ادسح ىنعملا اذه ربغ ىلع ىنمت نأ امأو ،نالف ةجوز لثم ةحلاص ةجوز

 .ملعا هللاو .هركدال نأ ىسعف ءارقاك دوسحملا ناك اذا الا .زوجيالف نالفل

 ٨٧. : ةدئاملا ةروس © ١٩٠ : ةرقبلا ةروس )٢٠٠(

 . ىعادلا : باوصلا )٢٠١(
 . ٥٧ تاوعدلا يف يذمرتلاو ٣٨\ يزاغملا يف يراخبلا هجرخأ )٢٠٦٢(
 9 . لوقي . باوصلا لعل )٢٠٣(

 )٢٠٤( لوقي : باوصلا لعل .
 )٢٠٥( لصألا يف اذك .

 ۔ ٦٤٧١_۔



 يف نم محرا مهللا : لوقت نأ الو ءانب رضأ كملح نا : لاقي نأ زوجيالو
 :لوقت نا الو سةمايقلا موي لبق ،تمأ نم يل يحأ مهللا :لوقت نأ الو ىرانلا
 : لوقت نأ الو ،(مالسلا امهيلع) دواد نب ناميلس كلم لثم اكلم يل به مهللا

 مهللا : لوقت نآ الو ؤيلع رجتال مهللا : لوقت نآ الو ؤادبأ ينتمتال مهللا
 ملظيال لجو زع هللا نال ںينملظتال مهللا : لوقت نأ الو ِثيشب ينرضتال
 نماي : لاقي نأ زوجي الو 0 (؟4٦٠)7“َنوُملظَت مهسفنا َسأَتلا ةكتو انيت َساَتلا

 وه الو .هربغ يه تسيل ةردقلا نأل نيرظانلا نيعأ نع هتردقب بجتحا

 لاقيالو .ملعا هللاو ءهكاردا نع ترصق راصبألا نأل ٬ْثبجحلاب يراوتم
 :لاقيالو ،اهدلو ىلع ةقانلا نينح نم ذوخام كلذ نال ؤنانح الو ؤغناهرباي
 نيعنتمملا ةربابجلا يوق هب ينع اذا الا غقالطالا ىلع ةربابجلا رابجاي
 :لاقي نأ زوجيالو .ءايربكلاو رخفلاب ىدترا نماي : لاقي ال : ليقو .مهرهاقو
 الو 6كتردق قحب : لاقي نأ زوجيالو ءاذكو اذك لعفأ مظعالا كمساب براي
 هريغ هتزعو هتردق لعجت كنال كئامسأ قحب وأ ككهجو قحب وأ ،كتزع قحب
 قحب تلق اذاف 6هربغ يه الو سوه يه ال ةيتاذلا هتافصو ةيتاذلا هءامسأ نأل

 كلذ نع هتنا ىلاعت !اقح ةردقلل لعجتو !هضعبب هتلاس كناكف ،كتزعو كتردق
 هتنا الا هلا ال قحبالو ،تنأ الا هلا الب كلاسأ لاقي نأ زوجيالو ءارببك اولع
 .ملعا هللاو "فالتخا هيفف كتافصو كئامسأب لاق نمو

 لصف

 هركو ؛.هئامساب لاسي نأ زئاجو ؛هلاعفاب هلاس نميف اضيأ فلتخاو
 لاقي نأ زوجيالو 6فالتخا هيفف هلعف تافصي هلا لاس نمو .كلذ ضعي

 ناكم نم لوزنلا الو نوكسلا هيلع يرجيال لجو زع هللا نأل ءامسلا نكاساي
 ىلا لزني هللا نأ اومعز مهنأ انيفلاخمو ةدحلملا ضعب تعمس دقو .ناكم ىا
 دقو ٬هجو ىلع هلوزن نوكي فيك !هللا كاحل : تلق .نينثالا موي يف ايندلا ءامس
 هاياو انأو غيل لاقف . (؟٧٠)ه ريصبلا عيمتلا َومهَو ءيتت هلثمك سيل» :لاق
 لبق تيأرأ !هللا كلتاق :هل تلق .ايندلا ءامس ىلا هتردق لزنت : (؟٨٠) رحشلاب

 ،لجو زع هئلا ةردق ريغ نم اهسفنب ةيوتسم يه ايندلا ءامس ىلا هتردق لوزن
 هنأل ،هتدزل دحلملا كلذ داز ولو .ةملكب هفي ملو .همالك عطقناف ؟كلذ فيك مأ

 )٢٠٦( سنوي ةروس 5
 )٢٠٧( ىروشلا ةروس :

 ط مسا : رحشلا )٢٠٨()

 ۔ _١٤٧



 ق ه4زاَصبآلا كردتل : :ءيشنا ىلع ردقىو فيكي نأ لآ .ءيشب ساقي نأ يير لج

 . ٢٠( ١٩)ه زيبخلا فيطللا َوَكَ راصبآلا كردن َومهَوو : ةرخآلاو ايندلا

 نع كلذ يف ةياور اودنسأ دقو .نينثألا ةليل يق لوزنلا نأ اومعزام ركذ ظ

 . (٠١٢})«نينثالا ةليل ايندلا ءامس ىلا لزني هتنا نا» :مهمعزب . . لاق هنأ ةةنت ع ييذلا

 نآ نكميف .هريسفت ربغي هورسقف دقف .مالكلا اذه :ةيم ع لوسرلا لاق ناك ناف

 نم دىربو ءاشي امل نينثالا ةليل ق ةكئالم لزنب هللا نأ . كلذ ق ىنعملا نوكب

 يأ !اذك دلب ىلع راس وأ .ةنيدملا باب ىلع ريمألا لزن :لوقت امك 4 .هقلخ رومأ

 كم َءاَجَوت :لجو زع هلوق كلذ ديؤيو ‘ةقيقحلا ىلع وه ال هركسع ربس

 فوخ هتكرت هنآرقلا يف ريثك هلثمو كبر رمأ ءاج يآ . (١٢)).يافص كلَخاَو

 ىنعم الف ثتيدحلا اذه مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق ناك ناف ةلاطالا

 . . ملعأ هتلاو ءاذه ربغ هل

 ىلع ةمايقلا موي ىري هللا نآ - هتمحر نم هتنا مهدعيأ - ةدحلملا تمعزو

 اهير قي ةرضاَت زئمموَي ةوجْؤن : ةيالا هذه ليوات يف اوفرخزو ىردبلا ة ةروص
 نمف لوألا امأ 6اهودقتعاو هولقنام ربغ كلذ يف باوصلاف .4 (١٢؟)يةَرظاَت

 ةمحر ةيجار يآ ؤاهبر ةمحر ىلا ةرظتنم يناثلاو نسحلاو ءاهبلاو ةراضنلا
 نآ وآ 4 م(٢١٢)يةَبادَع َنوُفاَحَيَو هتمحر نوجريو : لجو زع لاق امك !اهبر
 ين اداع ورظنا لقال : لجو زع لاق امك ،يظحل ال يبلق رظن انهاه رظنلا

 تاكضصأ ككَر َلَعَك فيك َرَت ك ملأ : لاقو. (٤١٢)ه4ضرآلاو تاراسملا

 ةفرعت يا ءاهبر باوث رظنت يأ ي .كات اهتر قرزح : كلذكف ث (٥١٢)ي ليفلا
 لادج ةلهجلا نم (؟٦١٢)ةماميلا دحلم نيبو ينيب ىرج دقو .اهبلقب ةفرعملا قح
 ظاتغاف ةيؤرلاب معز نم بيذكت يدنع دجو نيح كلذو ىنعملا كلذ يف ربتك

 همالك عطقناف ‘ةروص يأ ىلعو ،ناكم يأ قو ةهج ياب هل تلقف .كلذ نم

 ماعنألا روس )٢٠٩(
 ٣/ ٣٣٦. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ©، نوريثكلا هدروأ )٢١٠(

 )٢١١( رجفلا ةروس : ٢

 )٢١٢( ةمايقلا ةروس : ٢٣٢٦٢ . )٢١٣) ءارسالا ةروس : ٧

 )٢١٤( سنوي ةروس : ١٠١.

 )٢١٥( ليفل ا ةروس : ١ .

 )٢١٦( يبرعلا جيلخلا لحاس ىلع برعلا دالب نم عضوم : ةماميلا .

 ۔ ١٤٨ ۔



 ;يلتاق» :نيكافالل اديلقتالا هتجح نكت ملو .يعفاشلا نع : لاق هنأ الا كريحتو
 فوخ هتكرت ‘ىنعملا اذه ي هاياو انلداجتام ريثكو 0 (؟ا٧)4توكَقؤُت تنا هنلا
 . ةلاطالا

 لصف

 ضعب تعمس امك رطخي ارطاخ هل ناب ىلاعت هثلا فصوي نأ زوجيالو
 .يديس كرطاخ :لجرلا لوقي ،مهتيحت دنع ۔ لا مهنعل - نميلاب ةدحمللا
 نم كلذكو ءاولضو هب اورفك دق ،رفك اذهف .هلوسرو هللا رطاخ :نوعلملا هبجيف
 لجو زع هللا نأل زوجيال اذهف سلجو زع هنلا ةايحب نومسقي مهتعمس مهرفك
 ىلاعت ؛هل رطخي رطاخ الو ءاهريغ وه الو هريغ ةايحلا تسيل .حور الب يح
 .اريبك اولع نوملاظلا لوقي امع هنلا

 هلوق امأو !(هنلا مهمحر) برغملا لهأ نم انخثاشم _ فيلات يق هتدجو اممو

 ةقرشم ذئموي هوجو ينعي .يةرظات اهير قارةرضات موت ةوجؤط :لجو زع
 عئادبو اهبر ةمارك ىلا يأ .ةرات اهتر َقإز» .ميعنلا ةرضن اهتسك ،ةئيضم
 .ايندلا يف اهل دعو ناكام ةدهاشم رظنت يأ ربعلا رظن هنأ ىلع .ةرظان هعنص
 هباوثو اهبر ةمارك ةرظتنم ىنعم :مهضعب لاقو .انباحصأ ضعب لوق اذه
 نب ديعس حون وبأ خيشلا لاق ؛راظتنالا ىنعمب رظنلا نوكيف اهلضفو

 نأ نم ولخيال ةمايقلا موي ىري هللا نأ معز نمل لاقي :(هتلا همحر) (؟٨١)ليغنز

 دقف .ةنكمألا عيمج ق :لاق ناف ،ناكم نود ناكم ق وأ ةنكمألا عيمج ق ىري

 ةلاح يف برغملاو قرشملا دهاشي رصبلا لعجو ،لقعيال يذلا لاحملاب ىتأ
 لاق ؛هب اطاحم ادودحم هلعج دقف ؛ناكم نود ناكم يق :لاق ناو .ةدحاو

 .نيعلاب ةمايقلا موي ىري هللا نأ معز نمل لاقي :(هلا همحر) حون وبأ خيشلا
 اوحرص دقف ؛نول اذ : اولاق ناف ؟نول يذ ربغ مأ نول اذ ؟هنورت فيكف

 نولتلاو .مسجلا يف الا موقيال نوللا نأل ءضارعألا نم اهمزاولو ةينامسجلاب
 اضيأ كلذك ليق نول يذ ريغ وهو ىري :اولاق ناف إمسجلا ف لاح ضرع
 ربغ مفلا قوذيو ؛ةحنئارلا ربغ فنألا مشتو ‘.توصلا ريغ نذألا عمتست

 . (٩١٢)مفلا

 ٤ : نوقفانملا ةروس ،} ٣٠ : ةبوتلا ةروس )٢١٧(
 )٢١٨( قحلملا يف هتمجرت رظنأ .

 )٢١٩( معطلا ريغ : باوصلا لعلو }. لصألا يف اذك .

 ۔ ١٤٩ _۔



 رباج ثيدح وهو ,ةي يبنلا نع دونسملا ثيدحلاب ةهبشملا كسمت دقو
 ق نوماضتال مكبر نورتس مكنا» :تم هللا لوسر لاق : لاق يلجيلا هتلادبع نيا

 يتلا ثيداحالا نم ةدع يق 0 (؟٢؟٠)«ردبلا ةليل رمقلا ف نوماضتال امك هتيؤر

 نا :لوقن اناف غنوكشتال يآ سنوماضتال ىنعمو 0قسنلا اذه ىلع اهنووري

 مسا نأ اندنع هانعمف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نع ثيدحلا اذه حص
 كر لَعَك فيك رت ملا : لجو زع ها لاق شملعلا هب داريو قلطي ةيؤرلا
 : هلما دَم فيك لتر قرت ملا » : ىلاعت لاقو . . (١٢٢))هيليفلا باكصآي
 ًقتر اَكَكاَك ضراو تاوامسلا 1 آاوَكَك نيلا َرَت ك مك وت : ىلاعت لاقو

 : ديز نب تيمكلا لاق 0 (٢٢٢)باتمناتقتقك
 انينطاق ةكمب مهنكسأو +: ارازن ىمس ذا هتنا تيأر

 هذهب اوجتحا نا :مهل لاقي هباتك يف (هللا همحر) حون وبأ خيشلا لاق
 .هب ملعلا ف نوكشتال ابر مكل نأ نوملعت هانعمف ةحيحص تناك نا ٧ةياورلا
 زع هتناب نيقيلاو ةفرعملا ةدايز ىلا ةراشا هذهو .رمق رمقلا نأ ف نوكشتال امك
 بهذي ناك اذه ىلاو ئروهطلا بارشلاب (؟؟٤)ترهمتو بولقلا تفص اذا الجو

 :مهل لاقي (هللا همحر) حون وبآ خيشلا لاق .داصتقالا ف "دماح وبأ يلازغلا
 :مهل ليق ءاهرهاظ ىلع :اولاق ناف ؟ربسقفت اهل وأ ءاهرهاظ ىلع لمحت ةياورلاو

 رمقلا نورتال مكنأل .ةدحاو ةهج يف زيحتم اضيأ وهو .رمقلاك رودم اذا مكبرف

 اهل ةياورلا :اولاق ناو .هريغ ال ءءامسلا طسو يف وأ يبرغملا وآ 0قرشتملا يف الا

 ظفل (٥٢٢)اورضح مل موقلا لاسيف ؤريسفتلاب مهريغ نم ىلوأ اوسيلف اريسفت
 هيف مهدنع دجن الف ؟ملعلا نود رصبلاب ةدهاشملا ىلا ثيدحلا يف ةيؤرلا

 مهلاسن اممو ‘جتحملا دي نم طقاس وهو ةجح هب موقت ال لمتحملا نأل ءاباوج
 نيعلا نود رصبلا ةساحب يهآ .ةيؤرلا هذه نع انوربخآ : مهل لوقن انأ
 ريغب ىري م ؟اهريغ ىرخآ ةساحب مأ ؟ناولألا كردت يتلا ةفورعملا ةيحراجلا
 اماو اقوف امأ .مكنم ةهجب الا هنورتال : انلق ةساحلا هذهب :اولاق ناف ؟ةساح
 حضاو يلج اذهو سيئارلا نم ةهجب نوكي نأ دبال يئرملاو .الباقم اماو ،لفسا

 )٢٢٠( ريبكلا مجعملا يف ىنابطلا هجرخأ ٢/ ٣٣٣.
 )٢٢١( ليفلا روس :

 )٢٢٢( ناقرفلا ة ةروس : ٥: .

 )٢٢٣) ءايبنألا ة ةروس : ٣٢٠ .

 )٢٢٤( ترهطت انه دارملا : ترهمت .
 )٢٢٥( لصألا يف اذك .

_ ١٥٠_ 

 



 ةساحلا هذه اولختال :انلق رصبلا ةساح ريغ ىرخأ ةساحب ىري :اولاق ناو

 نوكت وأ !اهكردي رصبلا ناك امك ناولألل ةكردم ،رصبلا ىنعم يف نوكت نأ
 ناو !اهنيعب ىلوألا ةلاسملا يهف رصبلا ىنعم يف تناك ناف .كلذ فالخ ىلع
 تابثا متدرا مكارن :انلق .اهل ةرداصم رصبلا ىنعمل ةفلاخم ةساحلا هذه :ولاق

 نم لوقب هيبش :مكلوقو !اهلاوز ةجحب ةيؤرلل متججتحاو !اهلاطباب ةيؤرلا
 :اولاق ناف .يفناب ءيشلا اذه ةرارم تقذو ،ينذاب كسملا ةحئار تممش :لاق
 ىلا اوعجرو ؛راثعلا دعي راذتعالا ىلع اولوع موقلا نأ ملعاف ةساح ريغب ىري

 مهنكل !ملعلا ىنعمب ةيؤرلا نوكت نأ وهو .ةياورلا ىنعم يف انباحصا ليوات

 هلوق نع انوربخا :لوقن انأ موقلا هنع لاسن اممو .اولوط و اولوهو اورباك
 هللا حدتما ةحدم هذه .4 (٦٢٢)يراَصبآلا كردي َوُهَو راصبآلا ةكردتأل» : ىلاعت

 هللا لاق نيذلا نم اوراصو اودحاج دقف .ال :اولاق ناف ؟ال مآ اهي لجو زع

 : اولاق ناو . (؟٢؟؛)هاونَو املظ مهسفنا اهتتقيتساو اهي اوذكجو» :مهيف
 يف ما ،ةرخآلاو ايندلا يف هل ةتباث ةحدملا هذه :انلق !اهب حدتما ةحدم هذه

 هناحبس هنلا حئادم اولعج دقف ‘ةصاخ ايندلا ي اولاق ناف ؟ةصاخ ايندلا
 س و س

 وهو :ىلاعت هلوق نوكي نأ اذه نم مكمزلي :لوقنف .ةرخآلا ف هنع لوزت
 نوكتو ءاماع ائىجم تءاج ةيآلا نال :ةصاخ ايندلا ق اضيأ ..يراَصَبَلا كردُي

 هلوق لثم .ةرخآلا يف هنع اهلاوز زوجي لجو زع هنا حئادم عيمج مكلوق ىلع
 هلثمك سيل : هلوق لثمو . (؟٨٢)ه موت لو ةتس . هذخاتالإت : ىلاعت

 :اولاق ناو .ةحدم كلتو اةحدم هذه نأل حئادملا رئاس كلذكو 4 )٢٢٩( هتين

 يف هل ةتباث هناحبس هللا حئادم :اولاق ناو ،مهل ةجح الف ةصاخ هذه يف لاوزلا

 .هتلا ءاش

 اذه نم اوملس ناف ،نيهجو دحأ نم ةيؤرلا يف مهل دبال موقلا نأ ملعاو
 :لوقن انأل ؛ةلاسملا هذه يف هب مهرظاننام عطقأ وهو ،ديالو اذه يف اوعقو

 .هب اطاحم ادودحم نوكيف .دحاو ناكم يف وهأ ،هايا مكتيؤر نع انوربخ
 عيمج يف نوكي وأ ٬هب طاحملا نم مظعأ طيحملا نأل ،هنم مظعأ اذا متنأو

 )٢٢٦( ماعنألا ةروس : ١٠٣.
 )٢٢٧) لمنلا ةروس : ٤

 )٢٢٨( ةرقبلا ةروس : ٢٥٥.
 )٢٢٩( ىروشلا ةروس : ١

_ ١٥١ _ 



 هنم متيارامو سبرغملاب هنم متيآرام ريغ قرشملاب هنم متيارام نوكيف .ةنكمألا
 دهاشت مكراصبأ نوكت وآ .ءاءزجم اضعبم نوكيف ىالفس هنم متيارام ربغ اقوفق
 ءلاحملا ىلا لوقعملا نم جورخلا وه اذهو .ءةدحاو ةلاح يف برغملاو قرتملا

 يتح ءام نآمظلا هْبَسحَي ةكيقي بارتتك» : مكتجح ريصت هللا ءاش نا انهاهف
 غيرتم نار ةباح ةاتف ةنع ةنا ةجوَو انيت ةدجتي مك هءاج ادإ
 ( . . (٢؟٠)يباتحلا

 ي نورلا فلتخاو ها ميمحر) ۔ برضملا لها ينعا _ مهشيلات نمو
 (؟١٢)مهعفرب حلاصلا لمعلا بيطلا ملكلا دعص هيتر» ۔: ىلاعت هلوق ىنعم

 ىلع ةيانكلا نوكتف بيطلا ملكلا عفري حلاصلا لمعلاو : هانعم : مهرثكأ لاقف
 حلاص لمع الب بيطلا ملكلا :اولاقو .بيطلا ملكلا ىلا ةعجار ريدقتلا اذه
 لمعو ابيط لاق نمو .هنم لبق احلاص لمعو ابيط لاق نمف رطم الب باحسك
 هيلعام اذهو ،حلاصلا لمعلاب الا بيطلا ملكلا لبقيالو اهيلع در حلاص رغ
 حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا دعصي هيلا كلذ يف ىنعملاو .نيرسفملا رثك
 هانعم امنا ،ولع ىلا لفس نم لاقتنالا سيل انه دوعصلا ىنعمف ؛هعفري
 هناحبس هللا ىلا هللا الا هلا ال نأ ةداهش وهو بيطلا ملكلا يهتني يأ ،ءاهتنالا
 امك اذهو .ةمايقلا موي ينعي !هناحبس هللا الا هيف مكحلا ىلوتيال يذلا ناكملا ىلا

 يف هتبتك ام ىضقنا ؛ملعأ هللاو ؤهيلا ىهتنا يأ يضاقلا ىلا مهرمأ عفترا :لوقت
 .(هئلا مهمحر) ةبراغملا حرش

 يرقعلا مصألا هتنادبع نب نامثع خيشلا فيلات «رونلا» باتك نمو
 دوعقلا ليبس ىلع لجو زع ءيرابلا نأ لهجلاو لالضلا لهأ معز :(هللا همحر)
 ضرع (؟٢؟)ردقب الا ءيرابلا دعاقم نع شرعلا نأو «شرعلا ىلع رارقتسالاو
 بساحي نأ دارأ اذا ،ءاضقلا يسرك ىلع ةمايقلا موي مهسلاجي هنأو "نيعبصا
 ىلاعت هنلا اوفصو ثيح 6٬لجو زع هنلا ىلع اوبذكو .يسركلا ىلع سلج .هقلخ
 . مدقت اميف كلذ داسف انيب دقو .ةفاسملا دعبو .راطقألاو .ةياهنلاو "دودحلاب

 ءاوتسا اهنمو .وهام ىلع ءيشلا ءاوتسا اهنمف : ناعم ىلع ءاوتسالاف
 دودحم ربغ هنأ لجو زع هتفص نم ناك نأ املف ،كلملا ءاوتسا اهنمو ىريبدتلا

 ٣٩. : رونلا ةروس )٢٣٠(
 ١٠١. : رطاف ةروس )٢٣١(
 . لصالا ف ريبعتلا اذك )٢٣٦٢(

_ ١٥٦_ 



 لد .ريرسلا ىلع كلملا ءاوتسا لثم .ءيشلا ىلع ءيشلا ءاوتساك هقلخي هيبش الو

 هل لذ .ةردقلاو ريبدتلاو كلملاب شرعلا ىلع ىلاعت ءيرابلا ءاوتسا نأ كلذ

 زع هنم عنتمم سيلف .نعذاو لذو .ءيش لك لجو زع هل ىوتساو "شرعلا
 هؤاوتساف . (٢٢؟٢)؛ناَخدَْيهَو ءاَمَشلا ق ىَوَتس ةث : ىلاعت هلوقو "لجو
 ىوتسا : ليقو ٬ناكم ىلا ناكم نم لوحتي هناب ال ريبدتلاو كلملاب ءامسلا ىلا

 ىلع ىلوتسا دقو سرهقلاو ريبدتلاو كلملاب شرعلا ىلع ىلوتسا يأ سشرعلا ىلع
 يف اولاق امك 6هركذب افيرشت كلذب شرعلا صخو ؛ىنعملا اذهل ملاعلا عيمج
 اعيمج نيقارعلا كلم دقو ۔ ريدسلاو قنروخلا كلم ۔ رذنملا نب نامعنلا
 : رعاشلا لاق ‘ اضيأ مجعلا وكلم دقو ‘برعلا كلم ةفيلخلا : اولاقو

 قارهم مد الو فيس ريغب + قارعلا ىلع ريشب ىوتسا دق
 قارعلا ىلع دعقي مل اريشب نال ءاهلهأ رهقو .قارعلا ىلع ىلوتسا دق ينعي

 هتمظع نع رابخالا سءاوتسالاب لجو زع هنلا داراف اهلزنم ف دعق امناو .اهلك
 .كلملاو ةردقلاو ناطلسلاو رهقلاب ءايشألا قوف هتردقو

 هللا قلخ امناو ،سشرعلا ىلع الع يأ 6شرعلا ىلع ىوتسا : ضعب لاقو
 دبعتو ؛هلمحب ةكئالملا ضعب دبعت .ناكملاو رارقلا نع ينغلا وهو شرعلا
 هتيب ةبعكلاف .ةبعكلا لوح فاوطلاب اندبعت امك اهلوح فاوطلاب اهضعب
 دوعقلا نع ينغلا وهو هشرع شرعلاو "تويبلا يف نوكسلا نع ينغلا وهو

 . ث و ۔ .شرعلا ىلع
 هيسرك عسو : هلوقو .ملعلا وه يسركلاو ؛ملعلا وه شرعلا نا : ليقو

 .هملع عسو يأ 4 (٢؟٤)ه4ض ركلاو تاّراممَشلا

 مظعا هللا قلخ نم قلخ يسركلا : ليقو ‘ شرعلا وه يسركلا نا : ليقو
 كلذ نع هللا ىلاعت ؤيسركلاو شرعلا نع ينغ هئلاو ضرالاو تاوامسلا نم

 . اريبك اولع

 لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ما نع نع يديس كلاسأ ،نيملسملا نم هلاس نم ىلا (هللا همحر) ينيسارخلا

 إ كلاه ء يت لك : لاق امك .ءيش لك رشحو .ةمايقلا موي ناك اذا .رانلاو

 ؟ ال مأ رانلاو ةنجلا ينفت . (؟؟٥)هةَهجَو

 . ١١ : تلصف ة هروس )٢٣٣)

 . ٨٨ : صصقلا ةروس ٢٥٥. )٢٣٥( : ةرقبلا ةروس )٢٣٤(

 ,يحما

_ ١٥٣ _ 

 



 امهنا : لوقن : امهيف فلتخمف رانلاو ةنجلا امأ : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 ءانف عم ناينفي امهناف ؤىنفي هلك قلخلا نا : لوقي نم لوق ىلعف ءاتقلخ
 امهقحلي مل اذه ىلعف ءاقلخي مل امهنا : لوقي نم لوق ىلعو ،ناداعيو قلخلا
 . ملعأ هتلاو 0 عانقلا

 دمحم ني دمحأ نب ديعس هيقفلا دهازلا خيشلا باوج نمو : ةلاسم

 يرورسلا هتنادبع نب دمحم خيشلا ىلا (هللا همحر) (؟؟٢٦) يوزتلا ينيسارخلا
 يف هقفلاو ديحوتلا نم بلطلل مولعلا لضفا يف يديس لاسأو 0 (٧٢٢)يمايرلا

 ؟ كلذ اذل نب نيدلا

 لوقل .هيلا جاتحيام نف لك نم ذخاي نأ ناسننالل يغبني : باوجلا

 :رعاشلا
 ملع هل نف لك نم ىتفلا قوفي + ه؛ امناف نف لك نم ذخو ننفت
 ءيرب .دمص درق .دحأ دحاو هنآ هناحبس هلا دحو ا اذا ناسنالا نأ ملعاو

 : ٍ (!٨٢)هّيصتلا يمتلا وكو يت ويث رمك ست :دلولاو ةبحاصلا نم
 نكسا » و 0 (٩٢٢)هيزببخلا فيطتلا :7 راَصبآلا كردت ََمَو راَصبآلا ةفردث5و
 باسحلاو ثعبلاو رخآلا م مويلاو )ع. )ه و هلش يتك هتكئالمو نئاب

 ق نمك تكب هرا ٣ راو اكيف تبَرال ةكتأ ةعاتنلا نآو رانلاو ةنجلاو

 ردقامو .هرمو هلحو هرشو هربخ هلك ردقلاو ءاضقلاب قدصو .4 (١٤٢)هيروبشلا

 هقلخو سهللا نم ةطساو الا تارودقملا ناو .هت وفيال هل ردق امو ءهئطخيال هيلع

 غيم دمحم هب ءاج امب قدصو ٬بتاكلا ديب ملقلا ريخست بسح ءيش ىلع ردقيال
 .ةلمجلا يف ديحوتلا نم يدنع هيفكي اذهف ءارسفمو المجم هلا دنع نم قح هنأ

 نيديو ثكلذ نع لاؤسلا دقتعيو .اهنم هلهج عسيالام مولعلا نم ملعتيو
 ملامو كلذ نم ملعام ،ضلئارفقلا عيمج نم ىلاعت هتنا همزلأام عيمج ءاداب

 هيف فلاخام عيمج نم ةبوتلاب هلل نيديو ءاموي هلهجام هنم ملع ىتم .ملعي
 ءاش نا تامملا ىلا \ هلهج وأ هملع . ةبوتلا هتمزل امم هيهنو هرمأ نم هئلا رمأ
 ٠ ملعأ هللاو .هللا

 . قحلملا يف هتمجرت رظنأ (٢؟٧٣) . قحلملا ين هتمجرت رظنا )٢٣٦(
 . ١٠٣ : ماعنألا ةروس ١١ . )٢٣٩( : ىروشلا ةروس )٢٣٨(

 )٢٤٠( ةرقبلا ةروس : ٥

 )٢٤١( جحلا ةروس : ٧ .

_ ١٥٤ 



 لصف

 يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 كرابم نب هللادبع نب دمحم خيشلا ىلا (هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا
 نأ ردقيال نمؤملا : لوقي رثالا ف تدجو سيديس كلاسأو ى يمايرلا يرورملا
 يل معنأ ؟لجو زع هئلا ملع يف اقباس ناك اذا غنمؤي نآ ردقيال رفاكلاو رفكي
 . دري

 .نبملسملا نع ءاج اربسفت مالكلا اذهل نأ يخأاي ملعاف : باوجلا

 نكميال هنأل ،رفكلا نع هنامياب هلاغتشال رفكي نأ ردقيال نمؤملا نأ هريسفتو
 ناو "ناميالا ىلع ردقيال رفاكلا كلذكو .ةدحاو ةلاح يف ارفاك انمؤم نوكي نأ
 ول كنأ كسفن ق تمق اذا ىرت الأ .مئاقلاو دعاقلا نم الثم كلذ ق كل برضأ

 اذهب ترصف .دعقت ملف هيلع ةوقلا نم هللا كاطعأ اميف تردقل دوعقلا تدرأ
 يف ادعاق امئاق نوكت نأ زجاع كنال ،دوعقلا ىلع ردقت مل مايقلاب الغتشم لاحلا
 . ملعأ هللاو ءةدحاو ةلاح يف ارفاك انمؤم نوكت نأ زجاع كلذكو .ةدحاو ةلاح

 لصف

 نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع
 :هئاعد يف لوقي نأ لجرلل لهو (هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم

 ؟روخذماي روكشماي
 ينعي .روكشلا نأ «عرشلا نايب» ءزج يف تدجو : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .روخذم امأو ؛مهلامعأ ىلع هدابع بيثملا روكشلاو .روكشم ىنعمبو ركاشلا
 .هظفحأ ملف

 ؟«ةرخآلاو ايندلا نمحر هللا مسب» بنجلا أرقي لهو : هل تلق

 عم امو .نآرقلا ةءارق الا ، لجو زع هللا ركذي نأ زئاج بنجلا نا : لاق
 ريغف هتركذ يذلا امأو ،نيتيآلاو ةيآلا ةءارق زئاجف مهريغو نجلا نم فوخلا
 .روظحم

 عامج عم هكرت هيلعأ ءامسألا نم زرحب دضعي ناك نمو : هل تلق
 ؟هتجوز

 . ملعأ هلل او ‘ ةر اهطل ا م دع عم ل وؤي كلذ ن ل ‘ معن : ل اق

_ ١٥٥_



 لصف

 يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو

 كل حضوأ نأ تركذو 4 .نيملسملا نم هلاس نم ىلا (هتنا همحر) يوزنلا يدمسلا

 مهرفاك هقلخ عيمج ىلع فطاعلا هانعم ربسفقفتلاب دراولاف .نمحرلا ىنعم

 دقف بنجلا اماو 0قيفوتلاو ةيادهلاب ةصاخ نينمؤملاب ميحرلاو . .مهنمؤمو

 ءاهمتخيالو ةيآلاب أدبيال :ليقو .امهب سناتب نيتيآلاو ةيآلا هتءارق يف فلتخا

 ىنعميو .ركاشلا ىنعمب روكشلا نأ ريسفتلاب دراولاف .روكشم ق كلوق امأو

 ائيش هيف ظفحأ ملف روخذم امأو يهب ءاعدلا جرخ دقف اذك ناك ناف .روكشم

 : لوقي (هللا همحر) يلمازلا ديعس نب حلاص يديسو يخيش تعمس ينال
 انبر لج }هسفن هب ىمس امب الا هيمستالو سهسفن هب فصو امب الا هفصتإل
 .ملعأ هتناو ءايشألا نم ةيلكلاب ملعا وهو .زعو

 لصف
 لالضك ينلضتال يهلا : لئاقلا لوق نع هتلاسو (هللا همحر) هباوج نمو

 نمم لضت هللا نإَق» : زجعملا نآرقلاب درو هنأل ،نيدتهملا ىده يتدهاو ،لالضلا

 . )٢٤٢( ءاشت نمم يدهتَو ءاتب
 نمت يدهّتَو ءاشي نم ءاضت : كلوق امأو \ فالتخا هتركذ امب : لاق

 نع :لوقو .هرايتخا ءوسب لض اذا سباوثلا نع ءاشي نم لضي يا . .ههءاَتَت

 باوثلا وهف ةداعسلا ىده امنو .باقعلا لالض الا :ليقو بفطللا ةدايز

 أ 'ف۔ے اك مُهاَتيدَهَك ُدوُمَت امأو » :لجو زع هلوق لثمف ؛ناييلا ىدهو ةنجلاو

 .هباتك ليواتب ملعأ هتناو 0 (؟٣٤) هيىّدهملا ىلمع ىمَكلا

 لصنف
 نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم اهتدجو ةعقر نمو

 نيكرشملا نم دحأ ىطعي نأ زوجي لهو (هنا همحر) ينيسارخلا يمازلا ديعس
 ؟هقلعيل نآرقلا نم ائيش وأ ءلجو زع هنلا مسا هيف اباتك

 . ملعأ هتلاو ‘ كلذ جرح ريغف باتكلا سمي مل اذا : لاق

 )٢٤٦٢( رطاف ةروس : ٨.
 )٢٤٣( تلصف ةروس : ١٧ .

- ١٥٦_ 



 لداجتلا ىرج نيح فلؤملا هحرش حرش نمو
 ىوزنب نارقلا (رةرطف ق

 بابلأ هسيقتام سايق نع لاعتملا ل دمحلا ‘ ميحرلا نمحرلا هتنا مسب
 ليلجلا .نبمهوتملا ماهوأ هعرتخت امم ةيفيكلاو ةينيألا نع زيزعلا غنيمكشتملا

 نع ربكتملا 6نيفسعتملا نونظ هب نظت امم ديدحتلاو ضيعبتلاو مسجتلا نع
 نع هفاصوأ تمظع يذلا ؛نبنتفتملا هاوفأ هب قهيفتت امم هابشالاو لاثمألا

 نسلا هتبثت امم ثودحلا نع هتاذ تافص تلجو .نيفيكملا رطاوخ فييكت
 انل (؟)حضحضو .ةقيقحلا ججحلا نيهارب انل حضوأام ىلع هدمحأ .نيثدحتملا

 انبولقب ىسرأو .ةينراونلا ةملكلا راونأ انل تبثو .ةيقيدصلا ةجحلا رجاوز
 ةداهشلا ةاكشمب ىدهلا ساربن انل عفرام ىلع هركشأو .ةيناقرفلا ةلالدلا داوطأ
 هل كيرشال هدحو هتنا الا هلا ال نأ دهشأو .ةيلالهلا ةيوبنلا ةلاسرلاو .ةيهلالا
 .ةيناتهبلا قئارطلا فونأ عذجتو .ةيناطيشلا لئالدلا مص عدصت ةداهش

 بولقلاب رقتف .ةيرفكلا رطاوخلاو سةيكفالا سواسولا بولقلا نم عفشتو
 ىتح .ةيحمسللا ةمملا يلآل اهتابحمب نكمتو ةيدمحملا ةريسلا لاسلس

 ةلسلسب اهمالسا دويج تلسلسو .ةينيدلا ةلحنلا بكاوك اهئاجراب تعشعشنت
 ادمحم نأ دهشأو .ةيناهربلا ةورعلا بابساب تكسمتو اةيديح وتلا ةملكلا

 لزلز ىتح .ةيناوضرلا ةقيرطلاو .ةينآرقلا ةيادهلاب هلسرأ اهلوسرو هدبع
 اهنامثج فصع و ؛ةيحورلا حئاورلاب ؤةيرشلا خماوشلا ملسو هيلع هللا ىلص
 .ةييحولا ةحاصفلاب ةيمانصالا ريطاسألا سردو .ةيفخلا (؟)ةرصلا رصرصب

 (٤))فصافص درغ ىتح .ةينابرلا ةوعدلا ناوفصب ةينيدلا دعاوقلا سسأو
 لئامح ةلي هرون نم تكحضو .ةيسدحلا ةكيألا ناكراب .ةيقدصلا (٥)ةرافصلا

 تارشيم تراثأو .ةيسدقلا دعاوقلا (١٢)ناتهت (٦])بوبؤش نم .ةيليلخلا ةقلخلا

 هيلع هللا ىلص .ةيلخلا ةقفاوملا قفاي_ةيبحصلا بئاحسلا مالسلا هيلع هرشب

 .هقلخ ءيشلا هللا رطف نم نآرقلا قلخ : هلاقملا نومضم بسح كلذب دارملا لعل : نآرقلا ةرطف )١(
 . حضواو نيب : حضحض )٢(
 .دربلاو توصلا ديدش وهام لك :رصرصلا كلذكو دربلا ةدش يه ةفللا لصأ يف : ةرصلا )٣(
 . روفصعلا وه ةفصافصلا : سوماقلا يف : فصافص )٤(
 . ةرافصلا درفم هلعل .ريطلا نم توص يذ لك رفاصلا ، سوماقلا ف ءاج : ةرافصلا )٥(

 .. نسحلا نم رهظيام لوأو هعفد ةدشو ءيش لك دح وهو ،رطلا نم ةعفدلا يه 0 ةقيقحلا يف : بوبؤش )٦(
 . دوعت مث رتفت مث ةعاس رطملا لزن ،©تبصنا 0 نتهت ءايسلا تنته لاقي ، نته ردصم : ناتهت )٧(

 ۔ _١٥٧



 ةلمجلا لمجب قنفنا ام ءةيلضفلا ةقرفلاو سةيتيزلا ةفرحلا لهآ هلآ ىلعو

 .ةيدحجلا ةقشملا قفش وحمو .ةيمرحلا

 .نآرقلا ةرطف فييكتب ردهت ضوخلا ةقشقش تيار نأ املو 8 دعب ام
 .ناحتمالا ءامهبب ةلداجملا لهاوصو .ناتهبلا ناديمب فاذنت فسعتلا ةفجرو

 رتاوبب اهريده ذجأ ترصف ؤنايمعلا ءادفب برطضي (٨ه)عكشتلا بابعو

 عفادمب اهريس بقرعآو ،تانيبملا لئالدلاب اهتاكرح نكسأو ،تانيبلا ججحلا

 نم باوثلا ءاجر ،تارينلا نيهاربلا ةيدواب اهبارطضا رقأو "تاعطاسلا راونالا

 يف لولحلا نع ارارفو ٠تالالضلا ف ضوخلا نم افوخو .تاوامسلا رطاف
 ءهدسيلف اللخ وأ ٬هدريلف ابيع هب نيملسملا نم دجو نمف ؛تاياوفغلا رخاوز

 الو لوحالو هدمح قح هلل دمحلاو ؤهنم لقأو اذه نع زجاع .ريقح ريقف ىنال
 .ميظعلا يلعلا هنلاب الا ةوق

 ءافلخلا نم دحأ رصع يقام .هرمأ يف ةرظاخملاو 0 هركذ قيسام قبس دقو

 عفرام كلذ نمف اولاقام اولاق ىتح ديشرلا نوراه نب نوماملا وهو غنيمدقتملا
 ىق ءاهقفلاو ءاملعلا نحتما (٩)دواد نب دمحأ نأ فلسلا نع لوقنملا ثيدحلا نق

 .مهئامد كفسو مهليكنتو ٬مهسبح يف ىعسو ءافلخلا نم هرصعب نم نمز

 بصي ملام رضلا نم مهباصأ ىتح ىمهناطوأو مهيلهأو مهلاومأ نم مهجارخاو

 نم خيش ةفيلخلا ىتوأ ىتح ،قولخم نارقلا نأ لوقلا ىلع مهربجيل .مهريغ
 نسح .ةماقلا مات هجولا ليمج وهو .ةنحملا لجأ نم اديقم ماشلا نم هنذأ

 هبرقيو هيندي لاز امف هل قرو هنم ىحتسا ةفيلخلا هار املف ٠ (٠١)ةيبشلا
 هل لاقف ثزجوآو غلباف اعدو ،نسحاف خيشلا هيلع ملسو هنم برق ىتح

 .هيلع كرظانيام ىلع دواد يبآ نبا رظان :هل لاقف عسلجف سلجا : ةفيلخلا

 نع زجعيو فعضي دواد يبأ نبا نا نينمؤملا ريمأاي :خيشلا هل لاقف
 هل لاقف ،هيلع ابضغ ةقرلا ناكم هل راصف ‘هيلع ةفيلخلا بضفف ؛يترظانم
 :ةفيلخلا هل لاقف .ةرظانملا ق دواد ييأ نبال نذاو ٬كبام كيلع نوه .خيشلا

 هيلعو ىلع ظفحت نأ ديرأ نينمؤملا ريمأاي :خيشلا لاقف .ةرظانملل الا كتوعدام
 7 .هللا ءاش نا لعفا : لاقف :لوقنام

 : بضغ لجرلاو ،هنينأ رثك يأ ، ضي كش نما : ا )٨( بضغ لجرلاو ‘هنينأ رثك ىأ ة ضيرملا مكش نم هلعل : عكشتلا .

 )١٠( ةبيشلا نسح : هلعل .
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 باب يف ةبجاو ةلاقم يها هذه كتلاقم نع كلاسأ دمحااي : حيشلا لاقف
 ؟هذه كتلاقمب لوقي ىتح دحأل نيدلا لمكيالف هيف ةلخاد .نيدلا

 . معن : لاق

 له هدابعل الوسر هللا هثعب نيح ةلي هللا لوسر نع ينربخأ : خيشلا لاق
 ؟مهنيد رما نم هب هئلا رمأ امم ائيش هيلع رتس

 .ال : لاقف

 ؟ هذه كتلاقم ىلا ةمالا ةلي هنلا لوسر اعدفأ : خيشلا لاق
 .دواد يبأ نبا تكسف

 .تكسف . ملكت : خيشلا لاقف

 .ةدحاو هذه نينمؤملا ريمااي : لاقف ةفيلخلا ىلا خيشلا تفتلاف

 . ةدحاو 0 معن : هل لاقف

 ىلع نآرقلا لزنا نيح لجو زع هنلا نع ينربخأ دمحااي : خيشلا لاق
 يتمعن مُكيَلَع تمَعتاَو مكنيد مُكَل تلمكا كويلازط : لاقف ةت دمحم هلوسر

 تنا وا هنيد مامتا ف قداصلا هللا ناك له )١١( ٠ نيد متسإلا مكل تيِضَرَو
 ؟هذه كتلاقمب لاقي ىتح هناصقن يف قداصلا

 .دواد يبأ نبا تكسف

 . بجي ملف . دمحأاي بجأ : خيشلا لاقف

 . ناتنثا ، نينمؤملا ريمأاي : خيشلا لاقف
 . ناتنثا : لاقف

 مأ ةلي هللا لوسر اهملع هذه كتلاقم نع ينربخأ دمحااي : خيشلا لاقف

 ؟ اهلهج
 .اهملع : دواد ييأ نيا لاقف

 ؟ اهيلا سانلا ىعدفأ : لاق
 . دواد يبأ نبا تكسف

 . ثالث ، نينمؤملا ريمأاي : خيشلا لاقف
 . ثالث : هل لاقف

 ملو تمعز امك اهملع هنأ ةلي هللا لوسرل عسيفأ دمحااي : خيشلا لاقف

 ؟اهي هتمأ بلاطي

 . معن : لاق

 . ٣ : ةدئاملا ةروس )١١(
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 تلا يضر باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأل عسيو : خيشلا لاق

 ؟ فئالخلا نم امهدعب نمو ،امهنع
 . معن : دواد يبأ نبا لاق
 .نينمؤملا ريمأاي : لاقو ةفيلخلا ىلع لبقأو دواد ييأ نع خيشلا ضرعاف

 .ةرظانملا نع فعضي دواد يبأ ناب لوقلا تمدق
 عسوام ةلاقملا نع كسمالا نم انل عستي مل نا : ةفيلخلا هل لاقف

 (امهنع هتنا يضر) باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأو ةلي هنلا لوسرل
 نع ديقلا عزنب ةفيلخلا رمأ مث انيلع هللا عسو الف مهدعب نم فئالخلاو
 دادحلا هيذاجف هذخايل ديقلا ىلا هديب خيشلا برض ؛هنم عزن املف خيشلا

 .همك ف هعضوف هذخاف هذخاي خيشلا عد : ةفيلخلا لاقف .هبلع

 ؟ هيلع دادحلا تبذاج مل . خيشاي : ةفيلخلا لاقف

 ينيب هلعجي نأ تم اذا نأ هيلا يصوآ نم ىلا مدقتأ نأ تيون ينا : لاقف

 .ةمايقلا موي لجو زع هتنا يدي نيب ملاظلا اذه هب مصاخأ ىتح يبعك نبو

 ريغ نم ،يناوخاو ،يدلوو ؤيلهآ عورو ێينديق مل اذه كدبع لس براي :لوقأو
 هلعجي نآ ةفيلخلا لاس مث .ةفيلخلا ىكبو خيشلا ىكبو هيلع كلذ بجوأ ءىش
 .هلاق امم ةعسو لح ق

 تنك ذا ةلي لوسرلل ماركا يف كتلعج دق : نينمؤملا ريمأاي : خيشلا لاقف _
 . هلهأ نم تنأ

 ؟ ةجاح كيلا : ةفيلخلا لاقف
 ؟ تلعق ةنكمم تناك نا : خيشلا لاقف

 . انم عفتنتو كنم عفتنن انعم ميقت : لاقف
 ملاظلا اذه هنم ينجرخأ يذلا عضوملا ىلا يايا كدر نا : خيشلا لاقف

 تفقك يناوخاو يدلوو يلهأ ىلا تلصو اذا ينأل ،كدنع يماقم نم كل عفنأ

 هل نذاف ێجورخلا يف هنذاتساو ،كلذ ىلع مهتفلخ ينال ،كيلع مهءاعد كنع

 ادحا نحتمي ملو ،ةفيلخلا نيع نم دواد يبآ نبا طقسو ؤجحرخو هيلع ملسو
 ملعأ هئلاو عقولخم نآرقلا نآ هلوق نع عجرو !هتلاقمب كلذ دعب ءاملعلا نم

 . قيفوتلا هبو
 كلذ نع كاسمالا عسو دقو .راثآلا هي تلصتاو .رابخألا هب تدروام اذهف

 امل هنأ الا !؟كلذ انعسي مل ءالذألا ءافعضلا ءالؤه نحن فيكف .رايخألا ةمئألا
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 ةماقاب انسفنأ رذعن مل ؛هيف ناحتمالاو ضوخلا رثكو .كلذ يق لداجتلا لاط

 نئمطت ركذو ٬ةحضاو نيهاربو .ةغلاب ةجحو ؛ةعطاس راونآو ثةعطاق ةلدأ

 الإ ةوق الو لوحالو 6هدمح قح هلل دمحلاو ٬بوركلا هب فشكتو بولقلا هب

 .ميظعلا يلعلا هلاب
 لصف

 هليزنتو هيحوو هلا مالك نآرقلا نا .ةقث ةقئارلا ةلالدلاو ءةحضاولا ةجحلاو
 :ىلاعت لاقو (٢١)هنأرقلا ا اده َكىلا إانيكوآ» : لجو زع هلوق نم ةاتثت ةني دمحم ىلع

 نمو . (٤١)هموتنا َمالَك ن َنوُعَمسَ مهنم قيرق َناَك دقو 4 (؛٢)يذايزنت ُهاَتلّرَتَو )»

 :هلوق نم لجو زع هللا ملع نم نآرقلا نأ ىلع احاضيا انتداز يتلا ججحلا
 ظفل نم ال ٬هملعي نمل ملاعلا ميلعت نم كلذو ٠ (٥١)هىتتنت لق كنرقُتنسط
 املف .هتوالتو هفورحو نآرقلا يناعم انهاه دارأ هنأ انملعف ؛هئرقي نمل ةءارقلا

 هتاطحاو هملع نم الا ملعي ال ملاعلاف .هملعي مل ملاعلا ميلعت نم كلذ تيث

 . ملعتلاب هللا هلصو امل هللا ملع ريغ نم نآرقلا ناك ولف إملعتملا هب ملعي يذلاب
 نأ كلذ يف باوصلاو . )١٦( هملعت نكت متام كمَلَعَوط : لجو زع هثلا لاق دقو

 روماو ىرومألا تايفخو ؛ماكحالاو نيدلا رومأ وأ سرومألا تايفخ نم هملع
 هيلع انيبن ناك دقو غلجو زع هللا نم الا دحأ نع ملعيال ماكحألاو نيدلا
 لزنا هللا نأ ملعنالو .هللا هملع ىتح كلذ نم ائيش ملعيال مالسلاو ةالصلا
 زع هثلا ملع نم نآرقلا نأ انملع كلذ تبث املف .ةتيلا اذه ربغ هيين ىلع انآرق

 نأ . (١٧١)هَءاَش ام آلإ هملع ن يت نوطيليآلو : لاعت لاق دقو ؤلجو
 زع هتئيشمب ىلوأ ءيرما ياو ؟نآرقلا نم صخأو لضفأ ملع يأو .اوملعي
 نم ءيشب اطيحم هلعجي نأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هيبن نم لجو

 هللا ملع نم ءيشب مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انيبن ةطاحا نوكت الو !؟هملع

 لطابلا هيِتاَيآل : يذلا زيزعلا باتكلا وهو .هليزنتو هييحو نم الا لجو زع
 هنم جرختسي هنال . (٨١)«ويمك ميكح ني ليزنت فلك نم الو ويد نيبت نم
 .همارحو هلالحو هرمابو لجو زع هللاب ملعلا نم .ءايشألاب مولعلا عيمج
 الولف ،تامسلطلاو تايضايرلاو بطلاو ءامسالاو كلفلا ملع هنم جرختسيو

 . ١٠٦١ : ءارسالا روس ٣ . )١٣( : فسوي ةروس )١٦١(

 ٥ : ةرقبلا ةروس )١٤(
 ٦١ : ىلعألا ةروس )١٥(
 ١١٣. : ءاسنلا ةروس )١٦(
 ٤٢. : تلصف ةررس ٢٥٥ . )١٨( : ةرقبلا ةروس )١٧(
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 ملعنالو !ملعلا نم ادحاو افرح ؤرما ملع امل ةلزنملا بتكلا نم هربغو نآرقلا
 امل هنم ءيشب طاحيام شا ملع ناك ولف ةلزنملا بتكلا ريغ نم املع ملع ادحأ

 .هَءاَش امي آلإ هملع نيت يتي نوُطيحيالَو» : ىلاعت هلوق يف ءانثتسالا درو
 ةلدألا نم كلذ ريغو : و . (4)19ملعلا ق , وخرلا : رخآ عضوم يف لاقو
 . ةلاطالا فوخ اهنع تضرعا ةيقيقحلا

 اوبداتيل هتبدامو ،هنم اوملعتيل لجو زع هللا ملع نم نآرقلا نآ تبث املف
 نم همالكو هملع نأو ءاملكتم لزي ملو ىاملاع لزي مل لجو زع هتنا نأ انملع .هب
 ملعلاو مالكلا نم حراوجلا مدع عم ،نيثدحمب اسيل امهناو ةيتاذلا هتافص
 الا هلا ال كلملا هلو دمحلا هل ۔ لجو زع - حور الب يح هنأو رصبلاو عمسلاو
 هنأو .ةيتاذلا هتافص نم همالكو هملع نأ انملع املف .ميظعلا شرعلا بر وه

 هيلعف كلذ ريغ لاق نمف ،نيقولخمب اسيل امهنأ انملع ءاهب فوصوملا لزي مل
 هللا مالك متبثأ دقف كلذ متبثأ اذاف : لاق ناب جتحم جتحا ناف .ليلدلا ةماقا
 سيل :انلق .الازي مل نيميدق نينثا متبثأ دقف كلذ متققحت اذاف .هتنا عم اميدق

 مل هتناو ءلزت مل ةيتاذلا هتافصو ىةيتاذلا هتافص نم هتنا مالك نأل ‘كلذك رمثلا
 .ةيتاذلا هتافص نم هملع نآ امك ءاهريبغ وه الو ةوه يه ال ءاهب فوصوملا لزي

 الو ةقدح الب اهاريو ىرابخا الب ءايشألا كردي كلذك ؛هريغ وه الو . وه وه ال
 وه الو سوه يه تافصلا هذه تسيل ءءاغصا الي تاوصألا عمسيو ‘ظاحلا

 نأ امك ءاهب فوصوملا لزي مل هتناو لزت مل ةيتاذ تافص كلت لب .ءاهريمغ
 اناسنا هملعو اناسنا وه ىمسيال ؛ملكتيو رصبيو عمسيو ملعي ناسننالا
 تافصلا هذهو ادحاو اناسنا ىمسي لب ءاناسنا هعمسو اناسننا هرصيو

 ةيتاذلا هتنا تافص نأ انملع كلذ لطب املف ءاهب فوصوملا وه لب اهريغ ىمست

 نأو غنيقولخملا تافصب فصوي نأ ىلاعت !اهريغ وه الو سوه يه ىمستال
 . اريبك اولع ةمومذملا تافصلاب فصوي نآ وأ ؤمهب هيشي

 ِ ِ لصف

 نأرق ة ُهاَتلَكَج ات : ىلاعت هلوق نم قولخم هلا مالك نا : متلق ناو

 :لجو زع هلوق نم قلخلا ىنعمب الا نوكيال هثلا نم لعجلاو ى ٠( )هتبرع
 نع ةصق ىلاعت هلوق كلذكو .هلاثمأو 4 (١٢))هي يسار ضرألا ق َتىَحَجَ وع

 يف رمالا قلخأ يأ 4 (٢٢)ينمأ دنبلا ادمك لكجا ث ىرت : مالسنلا هيلع ميهاربا

 )١٩() نارمع لآ ةروص : ٧ . (٢٠) فرخزلا ة ةروس : ٢٣ .

 )١ ٢) ءايبنالا ةروس : ٢١ . )٢٢() ميهاربا ةروس : ٥
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 كيف قلاخ هانعم . )٢٢( مامه سانلل لعاج يإ : رخآ عضوم قو دليلااذه

 ىل قلخا هانعم ! (؟٤)هةًالَصلا ميقم يِنلكجا بَر» : عضوم يفو .ةمامالا ةفص
 اذا امأو قلخلا ىنعمب الا نوكيال ا نم لعجلاف .ةالصلا ةماقال ةعاطتسالا

 : لجو زع هللا لاق دقو ؤهريغو ةيمستلاو ربييصتلا نم وهف ةقيلخلا نم ناك
 نمو .نومسي يا .(٦)ه تاتبلا و هي نولَكجيَو» . . (٥٢)پةَكْئَالُلا آولكجَو»
 نم كلذ ريغو 4 (؟٧)يمكناميآل ةنصرم ‘هللا اولكجتالو» : ىلاعت هلوق ربيصتتلا

 . ةمج هوجولا
 فسنيو ؛مكلوصأ ماتق انججح فصاوعب فصعي نآلا : هل انلق

 كداكد انحاضيا قعاوصب لزلزتو إمكلوصحم (؟٨)قهاوش انناهرب فجاورب
 هللا نم لعجلا ق باوصلاف .مكلاصأ عبارم اندهج ماهجب مسطيو ؛٬مكلاصوأا

 : مالسلا هيلع ميهاربال هلوق ىنعمف ؛هومتدرأام ريغ قحلاو رهومترسفام ربغ

 يز .اماكح مكتلعج ينا هماكحل مكاحلا لوق نم .همامإ سانلل تلعاك يتات
 ميهاربا نأ كلوق امأو ٬كلذ ريغ ال طسقلاب سانلا نبب نوكحت اماكح مكتربص

 لبق نم قولخم رمألاف ؤدلبلا اذه يف رمألا هل قلخي نأ هبر لاس مالسلا هيلع
 دض نمالا نال .ةيناث قلخلا ىلا جاتحي الف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 يف ىنعملا نكلو .مالسلا هيلع ميهاربا لاؤس لبق ىلاعت هللا اهقلخ دقو "فوخلا
 اماو .كلذ ربغ ملعن الف .هلهأ ءانمأ وأ ؤنمأ اذ تيبلا ريصي نأ هبر لاس كلذ
 ,.ةالصلا ةماقال ةعاطتسا هل قلخي نأ هبر لاس مالسلا هيلع ميهاربا نا مكلوق
 ةعاطتسالا تالآ نم هذهف ؟لقعيو أرقيو ؟دعقيو موقي هتنا هقلخ دق سيلأ
 اعيطتسم هربصي نأ لاس لب ؛هلاؤس لبق نم ةقولخم هيف ةالصلا ةماقال

 .اهتىدات هيلع ففخيو ةالصلا ةماقال

 هلوق مكلوق امف . .قلخلا ىنعمب الا نوكيال هللا نم لعجلا نا متلق ناو

 انه لعجلا نا : متلق ناف ؟ (٩٢)هراتلا لإ نوعدي ةنا مهاَتلككَو ت : ىلاعت
 متيثأ اذا مكنأل ،ليبسلا ءاوس نع متللضو لنواتلا متفلاخ دقف ،قلخلا ىنعمب

 . ١٢٤ : ةرقبلا ةروس )٢٢٣(

 . ٤٠ : ميهاربا ةروس )٢٤(
 . ١٩ : فرخزلا روس )٢٥(

 ٥٧. : لحنلا ةروس )٢٦(
 . ٢٢٤ : ةرقبلا ةروس )٢٧(
 .يزاجم صنلا يف ريبعتلاو . ءيشلا نم عفترملاو يلاوعلا : قهاوش )٢٨(
 ٤١. : صصقلا ةروس )٢٩(

 ۔ _١٦١٣



 ادر ناكلو .اهيلع بذعيو يصاعملا لع ربجي هنأ لجو رع هلا متفص و دقف ،كلذ

 هتا ةقلخ هانعمو . (٠٢)هاَهيلَع سانلا رعق يتلا و هتنا ترطف : لجو زع هلوقل

 : ي يبنلا لوقل ادر ناكلو ؤيمالسالا نيدلا وهو اهيلع سانلا قلخ يتلا
 دقو ! . () هناسجميو هنارصنيو هنادوهي هاوباف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك»
 نم دأ يذب نما كر ةَحَ ذإو : ىلاعت هلوقب ةلي نع هلاق امب انيقي انددزا

 رب تسلا مهسيشنآ لمع مهكَجشآو مُهَتَترَذ مهروهظ

 :7 كرشأ امنإ 13 وأ يفام ادك نع تك تإ ةمايقلا ا موي .اولوقت
 لك نأ حص املف 4 (٢٣)4َولطبملا ََعَ َرَعَ لعف اَمِ د اَنَكِلهَتَفَ مهدعب نس ةتزذ اتَكَو ليق

 تاذ نم ةيناطدشلا ةربسلاو ةيصعملا نأ انملع .ةلالدلا هذهي ةرطفلا ىلع دولوم

 نأ جتحملا اهيأ كلوق ناو .بسك دابعلا نمو قلخ هللا نم يهو .لعافلا سفن
 ,ربق نم مهتصق ركذ لجو رع هتنا نأل لطاب ةيآلا هذه يف قلخلا ىنعمب لعجلا

 خلا اَهُسَأاَي نوكريف َلاَقَوت : مهنع لجو زع هلوقل هنولعفي امب مهركذو
 كلذ دعب هدونجو هفصو مث .ةيآلا (٢٢)«يربمت ي ٍهَلر نس مكل ثميخحاك
 . (٤٢)4ضرتلا ف ةدوُنَجَو وف ربكتساَو» :لجو زع "هلوقل رابكتسالاب
 7 نم رانلا ىلا نوعدي ةمئأ هللا مهريص ,اريبك اوتع اوتع و ) اوربكتساو اورفك

 دقف ،اذه كلوق تبثأ ناف 4 (٥٢)؛مُهَبوُل هتا غاَرَا اوغاَر اًمَلَف»ل :لجو زع
 هذه سوجم ةيردقلا» : تي يبنلا لوقل ؛ةئجرملاو ةيردقلا لالضك تللض
 : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع دروو 4 . )٢٦( “ةمالا هذه دوهي ةئجرملاو ةمألا

 نيعبس ناسل ىلع ناتنوعلم (؟٧)وهو يتعافش امهلانتال يتمأ نم ناتفئاط»

 . . (٨٢)«ةيردقلاو ةئجرملا مهو يلبق ايبن
 : ىلاعت هلوق ف كلذكو .ريصتلا ىنعمب انهاه لعجلا نا : متلق ناو

 : لجو زع هلوق يف كلذ اولوقت نأ مكلاب امف 4 (٩٢)ياَهتفاَ اَهَيلاَع اَنلَكَجَف»

 )٢٣٠( مورلا ةروس :
 )٣١) دئاوزلا عمجم رظنأ . امهريغو دواد وبأو ذ هجرخأ ٧١/ ٢١٨ .

 )٣٢( فارعألاةروس : ١٧٢ _ ١٧٣.

 )٢٣( صصقلا ةروس : ٣٨٢ .

 )٣٤( .رصصتلا ةروس ] : ٩

 )٣٥( فصلا ةروس :

 )٣٦( دئاوزلا عمجم رظنا .دواد وبأ هجرخأ ٧١/ ٢٠٥.
 ٣٧١) باوصلا لعل : :

 )٣٨( دئاوزلا عمجم رظنا . طسوألا يف نابلا ىنعملاب هجرخأ ٧/ ٢٠٥.

 )٣٩( رجحلا ةروس :

 .۔١٦٤-۔



 انريص امك ةيبرعلاب ارقي ؤهانريص ين ٧ (٤.)هاَتيَرَ انآرق اتلك ات 7 ررم
 . ةيمجعالابَ نآرقب ليجنالاو ةاروتلا

 متلطبا دقف كرييصتلا ىنعمب الا ةيألا هذه ف لعجلا نوكيال متلق ناف

 لوق يف كلذ عم متلخدو .ةيآلا هذه ق درو امي قولخم نآرقلا نأ ف مكلوق

 اوعدتراف .4 (١٤)«َبنمؤُملا يديآو مهيديآي مُهَتوُنُي نوبرخي : نيلئاقلا قدصأ

 . هب متلداج امع نولداجملا اهيأ كلذ نع

 ك ق خ هنا : لجو زع هلوق نم قولخم نآرقلا نا : متلق ناو
 قو ء ءيش . نآ الا .ةقولخم ءايشألا كلذ ق انلق .ءيش نآرقلاو . (٤؟)هپِ يت

 اتكا ين ئ آ لق : لجو زع هلوقل ءيش لجو زع ءيرابلا نال ءيش هيلع
 هتافصو هؤامسأو .قولخمب سيل لجو زع ءيرابلاف 4 . ٤٣( )يننا يلق ةداهش

 معتال ءيش لك ناب ناهربو انيقي انددزا كلذكو .ةقولخمب تسيل ةيتاذلا

 ۔(٤٤)پٍء يش ل ث نم ت تبِتوأؤإل : سيقلب ةكلملا ف ىلاعت هلوق نم .ءايشألا عيمج

 نب ناميلس كلم نأل انهاه عقو ناكل مومعلا ءيش لك ىلع عقي ناك ولف

 زع هللا لاق كلذكو 4 )٤٥( هتت] دق اهتيلو اهكلم نم مظعأ مالسلا هيلع دواد

 ولف . (٦٤)پاَهتر ر رمآي يت ك ه رمدت : داع ىلع ةطلسملا حيرلا ةفص يق لجو

 هيلع عقي ائيش ةكئ الملاو نوضرلألاو تاوامسلا تناكل مومعلا ءيش لكب عقي

 . مويلا كلذ يف ريمدتلا

 ِ . كلذ زوجيال : لاق ناف
 لك نا تبث املف .ءايشألا معتال «ءيَ َلك» نأ انللدتسا كلذك : هل انلق

 .ةيتاذلا هتافص نم لجو زع هنلا مالك نأ انملع ءايشألا عيمج معتال ءيش

 .اهربغ وهالو سوه يه ال اهب فوصوملا لزي مل هنلاو لزت مل ةيتاذلا هتافصو
 .اربيك اولع ةيتاذلا هتافص ثودح نع هتنا ىلاعت

 لصف
 قلخ هنأ وآ .هقلخ نم قلخ هنأو ؛لعف ةفص هلا م الك نأ متججتح ١ ن او

 ادإ يتل انلوق اَمَتِإ» : ىلاعت هلوقب متججتحاف ٬لوقعملا مالكلاب ملكت .هتامالك

 ٢ : رشحلا ةروس ٢ . )٤١) : فرخزلا ةروس ( ٤٠)

 ٦٢ : رمزلا ةروس ، ١٦١ : دعرلا ةروس )٤٦٢(
 ١٩ : ماعنألا ةروس )٤٣(
 . ٢٣ : لمنلا ةروس )٤٤(

 )٤٥( هتيتوأ : باوصلا لعل .

 )٤٦( فاقحألا ةروس : ٥

: :
 

 ۔ _١٦٥



 «ينوك» ءايشألل لوقي هنأ متملعف .4 . (٧٤)ه؛هنوكَتَق نمك ل آ لوت نآ ُهاَكدَرَا

 «نك» هلوق ناكف ٬«ينوك» اهل هلوقب تناكف ؤهذه مكتفص ىلع لوقعملا مالكلاب

 اذ ناك نم لوقعملا مالكلاب ظفلي امنا .اريبك اولع كلذ نع هتنا ىلاعت . اقولخم

 هذه ىلا اجاتحم سيل لجو زع ءيرابلاو "فوجو بلقو بتفشو ناسل

 ولف .ريدق ءيش لك ىلع ميظع هلاب سيل جاتحملا نأل اهنع هزنم وهو .حراوجلا
 .ءايشألا قلخ ىلع همالكب اينغتسم ناكل 0 «نك» ةملك يهو ٬ملكت هبام قلخ

 «نك» نا :متلق ناو .اريبك اولع ءيش ىلع ءيشب نيعتسي نآ نع هنا ىلاعت

 «نكت نكو» ،«نكت نك» مث ؤاهلبق «نك» ناكل ءايشألا هب نوكت قولخم
 يهو .ةينابر ةئيشمو ةيهلا ةدارا «نك» امناو ،ةياهنالو ةياغ ريغ ىلا لسلست
 ناكف .هنوك ائيش قلخي نأ هتلا دارأ اذاف سلجو زع هنلا ةئيشم نع رابخا

 امناو لجو زع ءيرابلا نم مالك كلانه سيل ذا :لوقي ،نوكيف نك هل لوقنيال

 نك : هل لوقي هنأ ال هنوك ءاش اذا دارملا نوك ةعرس نع لجو زع هنلا ربخأ
 اولع ءيشب ءايشألا قلخ ىلع نبعتسي نآ هتلا ىلاعت . ىلاعت هتنا لوقب نوكيف

 ( . . اريبك

 ني ركذ نمم ث مهيتايامم : لجو زع هلوق نم قولخم نآرقلا نا متلق ناو

 ءاثدحم لجو رع هللا هفصو دقو .نآرقلا وه ركذلاو . «)٤٨( ثدحت مهتت
 مسقت جججب هذه يق مكانئج دق :مكل انلق .اقولخم الا نوكيال ثدحلاو

 حاورأ بذجت مئازع و ‘مكليجست ببس مسحت تاموصخو .مكليوات (٦٤)ىرق
 .هومتلواتام بغ انهاه ىنعملاف .مكللقت باصوأ حاتجت جئاوحو .4 .مكلوقت

 وأ ،نآرقلا نم ةفئاط وأ ،ظعاوملا ركذلاف ؛شهومتلقنام ريغ هذه يف باوصلاو

 وأ ركذلا ريرقتل هلازنا ددجم ثدحم ىنعمو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 ردقلا ةليل ف ةلمج ظوفحملا حوللا نم هلازنا هثودح ىنعمو .ريرقتلا عيونت
 هيلع ليربج هب لزن مث ،ليقام ىلع ةزعلا تيبب اعوضوم ؛ةرفسلا يدياب
 ثالث وا ةنس نيرشع يفام وحن ءيش دعب ائيش ةلي دمحم انيبن ىلع مالسلا
 يهو ،ةبكرملا هفورحو هتوالت تثدحأ امناو ليقام ىلع ةنس نيرشعو
 لبق ةلي يبنلا نال .ةي دمحم يبنلا كلذب ملعيل .ةيهلالا يناعملل نامجرت
 . ةيهلالا يناعملاو .ةينابرلا مولعلا نم ائيش فرعي مل ميظعلا نآرقلا لوزن

 ٤٠ : لحنلا ةروس )٤٧(
 . ىرع : هلعلو ، لصألا يف اذك : ىرق ٢ . )٤٩( : ءايبنألا ةروس )٤٨(

 ۔ ٦٦١_۔



 حوللا نم ثدحأ هنأ هانعمف .هميلعتو هبيداتل ركذلا اذه هيلع ثدحأ ىتح

 . ملعأ هللاو .قلخ ىنعمب ثدحأ هنأ ال 6 .ةانم دمحم يبنلا ىلا مث ءظوقحملا

 دقف حقولخم ظوفحملا حوللا يفام نا : متلق ناو 4 "عرشلا نايب» نمو
 لبقو ،حوللا لبق هللا مالك نأل ليبسلا ءاوس نع متللضو ٬ليواتلا متاطخأ

 ظوفحملا حوللا يف هب متججتحا يذلاف .ظوفحملا حوللا يف مسرلا لبقو .ملقلا
 ةاودلاو ملقلا هنلا قلخام لوأ نأ :متلق مكنأ كلذو .مكل ال مكيلع ةجح وه
 ىلا نئاك وهام بتكأ : لاقف ؟بتكأامو : ملقلا لاقف بتكأ : ملقلل لاقف .حوللاو
 ملقلا نأ متمعز مث !؟ رمأ وه ةباتكلا لبق بتكأ هلوق نأ نورت الا .ةمايقلا موي
 :لاق املف غنيتفش الو فوج الو ناسل الب ملكت دقف .اقح متلقام ناك ناف .ملكت
 لبق اذهف .ةمايقلا موي ىلا نئاك وهام بتكا : لاقف .رخآ ارمأ ناك ؟ بتكأ امو
 .ظوفحملا حوللا نع ةيافك فحاصملا يفام نأو ؛هرمأو هباتك وهو ةباتكلا

 ولتملاو . ةءارقلاو ةوالتلا ثدحم هنأ ثدحملا ىنعمو «ءايضلا» نمو

 هتدابعف .روكشمو دوبعم هلا لوقتام لثم ،قولخم الو ثدحم ريغ ءورقملاو
 اثدحم هللا مالك ناك ولف غقولخم ريغ روكشملاو دوبعملاو ،ناقولخم هركشو
 هثدحي وأ 6هربغ يف هثدحي وأ ‘هسفن يف هثدحي نأ نم ولخيال ناكل اقولخم

 ىلاعت ،ثداوحلل لحمب سيل ءيرابلاف ءهسفن يف هثدحأ نكي ناف .هسفنب امئاق
 زع هللا مالكب املكتم ريغلا كلذ ناك ؛هربغ ق هثدحأ نكي ناو ثكلذ نع هللا

 هسفنب امئاق هثدحأ نكي ناو "لجو زع هللا مالكب نوملكتم رافكلاو 6لجو
 .قولخم ريغ هئلا مالك نأ تبثو حصف اهسفنب موقتال ةفصلاو ،ةفص نآرقلاف
 ءيرابلا نأ بجو اذاف .ملاعلا وه هنا امك ؛ملكتملا وه لجو زع ءيرابلا نأو

 .ملعا هئلاو .هتاذل ملكتملا هنأ بجو هتاذل ملاعلا وه

 انئش نلو : لجو زع هلوق نم قولخم نآرقلا نأ متججتحل ناو
 .قولخم وهف باهذلا هيلع يرجي يذلاو : ٠( )هكيتإ اتىكوآ يذلاب ةكممذَكَل

 ىلع باهذلا يرجيال :مكل انلق .باهذلا اهيلع يرجيال ةتتاذلا هللا ةفص نأل

 ةبكرملا فورحلا ىلع باهذلا يرجي امنا ،ةينابرلا مولعلاو ةيهلالا يناعملا
 ملو نآرقلا دحا ملعتي مل اذا تيأرأ .رودصلاو روطسلا نم ةءورقملا ةولتملا

 )٥٠) ءارسالا ةروس : ٨٦ .

- ١٦١٧_ 



 نم لجو زع هللا ملع نم هيف درو يذلا هانعم بهذيآ 6دحأا هأرقي ملو هخسني
 ءايشألاب لجو زع هتنا ملعو ،همارحو هلالحو .هييهنو هرمأو ءهديعوو هدعو
 لوق نم لجو زع صقام كلذو ،نوكت تناك فيك تناك ول نآ ،نوكت نآ لبق
 موي ةقيلخلا لوق نمو ءاولوقي نأ لبق ةنجلا يف ةنجلا لهأو رانلا يف رانلا لهأ
 ملامو ءايشألا نم ناك امبو ٬مهل لاقي وأ اولوقي نأ لبق مهل لاقي امو .ةمايقلا
 يذلا اذه يف هتنا ملع بهذيأ .ةولتملا تايآلاو ةبكرملا فورحلا تبهذ اذاف .نكت
 ؟ال مأ فورحلا باهذب هتفصو

 :متلق ناو .انيبم اناتهبو اشحاف متلقو مترفك دقف . معن : متلق ناف
 هنلا مالك باهذب مكلوق متلطيأ دقف .ةيكرملا فورحلا باهذب هنلا ملع بهذبال

 .كلذ نع عوجرلا مكمزلو ،نآرقلا وهو
 ِتاَراَمَشلا اَتقنحاَم ول : لجو زع هلوق نم قولخم نآرقلا نا : متلق ناو

 دقو ،ضرالاو تاوامسلا نيب نآرقلاو 0 (1٥))ه قحلاب آلايامُهَتيَباَمَو ضرلا
 هتاذ تافص كلذك :مكل انلق غقحلاب امهنيبامو ضرالاو تاوامسلا هنلا فصو

 تافص نوكت نأ زوجي ضرألاو تاوامسلا نيب يهو ،نيتفدلا نيب ةبوتكم
 زوجيالو .ةولتملا تاملكلاو ةبكرملا فورحلا الا :متلق ناف ؟ال مأ ةقولخم هتاذ
 تاملكلاو ةءورقملا ةبكرملا فورحلا كلذك :مكل انلق ءاقولخم هانعم نوكي نأ

 فحاصملا يف نيتفدلا نيب يهو ،ضرألاو تاوامسلا نيب يه نآرقلا نم ةولتملا

 ءلجو زع هئلا ملقب ةموسوم يهو .نآرقلا ةوالت نم اهب نوقطني مدأ ونب يتلا
 .ةنكمألا نم كلذ ءاروامو ضرألاو تاوامسلاب ناكم هنم ولخيال

 لجو زع هنلا ملع نأل ،قلخلاب لجو زع هللا ملع تبسن نأ ميظع ناتهبف
 . اهب فوصوملا هتنا لزي ملو 0لزت مل هتاذ تافصو ؛هتاذ تافص نم همالكو

 ِ , .اربيك اولع كلذ نع هتنا ىلاعت ءاهربغ وهالو .وه يهال

 ركذلا اتلزن نحت اتإ» : لجو زع هلوق نم قولخم نآرقلا : متلق ناو
 .قولخم ظوفحملاو لزنملاف 0 (٥؟)4َنوظفاَحَت ةت
 هانركذ امب ةلي يبنلا ىلا مث ءظوفحملا حوللا نم هلوزن ناك امنا : انلق

 .لبق نم
 ؟ نآرقلا لوزن لبق ناك هتنا ملع نيأ : متلق ناو
 ةينيالا هيلع لخدت نأ ليلج لجو زع هللا نأل ثزوجيال دساف مكلاؤس اذهف
 ٥ : رجحلا ةروس )٥١(

 ٩ : رجحلا ةروس )٥٦(

- ١٦٨_ 



 ملعبال هسفنب ملاع هتناو ضيعبتلا الو ديدحتلا الو ميسجتلا الو ةيفيكلا الو

 ; لجو زع هروقل لتم نايتإ زجم هيو نآرقلا ملخن اساو .م .ملع هب هريغ وه

 وئاتاَل نارقل ا اذمك لثمب اوتاك نأ ىلمت نجل اك شنإل ذالا تعَمَكتج ١ نأ لق ط

 . (ه؟)هوينيب
 .هَنوظِفاَحَت هن ا انإ : لجو زع هلوق نم ظوفحم هنا : متلق ناو

 ناي ،ناحلالاو فيرحتلاو ناصقنلاو ةدايزلا نم ةوالتلا ظوفحم هنآ اوملعاف

 .مالسلا هيلع يبنلل ريمضلا :ليقو .رشبلا مالكل انيابم ازجعم هلعج

 اوملعاف )٥٤(. هوملعي هلزنأ : لجو زع هلوق نم قولخم هنا : متلق ناو

 ملعلا وهو .هب صاخلا هملعب اسبتلم هلزنا هنأ ريسفتلا يف ءاج يذلا نأ

 دعتسي نم لاحب وأ 6غيلب لك هنع زجعي (٥٥)(هنا) ىلع هب صاخلا هفيلاتب
 مهشاعم ق هيلا سانلا جاتحي يذلا هملعي وأ .باتكلا لوزن لهاتسيو ةوينلل

 . ملعأ هللاو . مهداعمو

 . (٦٥)ه ميل هلرنآ ونلا ؤمأ كلَذظ : ىلاعت نا لوق ق نولوقتام : متلق ناو
 اتىكوآ ًكلدكَوط :رخآ عضوم يقو 4 (٧٥)يارودقمت ردق ء هتلا ل ناكو : لاقو

 .امالك هامسو احور هامسو ارون هتلا هامسف . . (٨٥)هاكرمآ نمت احوؤ كيل

 نم قلاخ هنأ ىلع لدي هلك اذه نأ متمعزف اةمحرو ىده هامسو .انآرق هامسو
 .هريدت نم ربيدتو !هقلخ

 هسفن هللا فصو دقو ىةلالد الو ةجح مكنتجح لصأل سيل : مكل انلق

 هسفن ىمسو !نمحرلا هسفن ىمسف .ةيتاذلا هتافص يمهو ةفلتخم تافصب

 كلذ ريغو ميظعلاو يوقلاو رداقلا هسفن ىمسو !ملاعلا هسفن ىمسو زيزعلا

 يهو .اهي فوصوملا لزي مل وهو باهي هسفن فصو يتلا ةيتاذلا ءامسألا نم

 الف ةفلتخم ءامساب همالك هنلا ىمس اذاف .اهربغ وهالو .وه يه ال ةنيايتم ربغ

 نع اهانعم ريغتي الو نيابتب الف اظفل تفلتخا ناو هقلخ ىلع اهي ةلالد

 ةلي دمحم هيبن ىلع هليزنتو هيحوو هللا مالك نآرقلا نأ تبثو حصف ىنآرقلا
 هتلاو إمكل ةجح الو ةلالد اذه ق سيلو قولخم الو ثدحمي سيل همالكو

 ٨ : ءارسالا ةروس (٥٢)

 . ١٦١٦١ : ءاسنلا ةروس )٤ ٥)

 . لصالا نم ةطقاس )٥٥()

 ٥. : قالطلا ةروس )٥٦(

 . ٣٨٢ : بازحألا ةروس )٥٧(

 ٢ : ىروشلا ةروس )٥٨(

 _١٦٩۔



 ِ .ملعأ
 لضفأ هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مهللا ىلصو هدمح قح هت دمحلاو

 .ميظعلا يلعلا هتناب الا ةوق الو لوحالو .مالسلاو ةالصلا
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 ةعيارلا ةراتنملا

 كلذ ريغو ةءاربلاو ةيالولا ىف

    





 ميحرلا نمدرلا هللا مسب
 ةعانقلا ناونق اهلمحو )١( ٠ بولقلا دقمب نيللا ةنيل سرغ يذلا هلل دمحلا

 نم اهدروأو ،لوبقلاو ةداهزلا لالزب اهاقس ىتح : (؟)بوحلا رئابك مسح عم
 ةيالولاو ةيامحلا مامح تدرغ كلذ عمف .لوقعلا ناكرأ راكذتو ةياعرلا ءاور
 تعمل امدعب تارودكلا ناكرأ (؟)تحطحطو .رودصلا ءاوهل ءيضملا اهفعسي

 امدعب (٦)اقحقحم اهرارصا (ه)روصم (٤)قنقنو كروفسلاو حالصلا قراوب
 ديج اوسيليل نونمؤملا كلذ دعب دمعف .عمقت حالفلا عماقم (٨)تقلمح

 ق اطخلا طويخ كشلا كابش نم اوبجيو .عمسلاو ةعاطلا طومس مهرودص

 نيس اولعجيل ةرسملا ريرس ىلع ناسحالا قئادحب اودعقيو ؤعمجلاو تاولخلا
 .نآرقلا ةءارق رارق يف كلذ عم اونامطا ىتح .ةرضملا داض نم الدب ةرسملا
 لوط .ناميالا ةيالو اضعب مهضعب اولوتو .نمحرلا ةعاطل مهسوؤر اواطاطو
 دعب هوعلخيف !نايغطلاو رفكلا ثدح مهدحأ نم ودبي نأ الا سنامزألاو روهدلا

 دقو .ماثآلاو تارفكملا ىلع رارصاو !مالسالاو نيدلا نع هدرو "نايبو ةباتتسا
 وما يذلا 7 لجو زع هلوقل كلذك ناك نم ةوادعب هلا مهرمت

 مهورشاعتالو .مهيلع اودمتعتال يا . (١)هةاييوَت ىراَصتلاَو دوهيلا آوذِخَتَتال
 قفتملا رافكلا د دماج ثبلا اهتاي : لجو زع لاقو .بابحألا ةرشاعم

 ق هيوشو وشا نم ةءارب : رخآ عضوم يف ىلاعت لاقو ى (" .)هموي ظلغ
 . ةلاطالا فوخ هتكرت اذه لتم ريثكو . (١١))هيَيكرتملا نت متدمماَع نيلا

 لصف
 نم اتتبث 8 لجو زع هللا ضئارف نم ناتضيرف ةءاربلاو ةيالولا لصأو

 )١( يرتسملا ناكملاو قيرطلا : دقملا ، ةغللا بتك يف : بولقلا دقم .

 (٢) ملظلاو مثالا : : بوحلا .

 )٣( اكالهأ تددبو تقرفو ترسك : تحطحط .

 )٤ ( راغ : قنقن ٠ توص . : عدفضلا قن نم يهو .

 )٥( رسكلاو هلامالاو بذجلاوهو ، رصملا ريثك ز روصه .
 )١٦( رهظلل ابعتم اعيفر اريس راس : قحقح نم لعاف مس : اقحقحح .

 )٧( هيف تابنال بيثك رهظ . ضزالا نم 77 ةثعشعلا .

 )٨) اديدش رظنو هينيع حتف ؤ لجرلا قلمح : تقلح .

 )٩( ةدئاملا ةروس : ٥١ .
 )١٠) ةبوتلا ةروس : ٧٣ . ميرحتلا ةروس : ٩

 )١١) ةبوتلا ةروس : ١

- ١٧٣ _ 



 و .ةمألا عامجاو .ي دمحم ,لسرملا هيين ةنسو ێلجو زع هتلا باتك مكح
 م و ,م

 ق 4 (٢١))هضعَب ء ءاكلوآ - تاتمؤملاؤ ؤ نونِمؤملاؤ)ط : لجو زع هتنا لاق

 نمع نوهنيو يفوعملاب نورُمايط .ةرصنلاو نوعلاو .ةملكلا قافتاو نيدلا

 نع نوهنيو ت .ربخلا لاعفأ عيمجو ةعاطلاو ناميالاب نورماي يأ . (٢١)ه ركنملا

 ضخغيأ ام نوضفغبيو هتنا بحاام نوبحي مهنال يصاعملا عيمجو كرشلا

 درك ناحححإلاو لدعلاب رمات اي هنلا ك نظ :لجو زع هنلا لاق دقو

مميِقنوط (٤٢)ه«ىجبرقلا
 وشر ه هنلا ويو ةاشلا وتنو ةالىلا تو

 ا
4 

7 
 رم

 الوأ
3 

١ 
: 
7
 

,
 

 . (١!})يميكَح يزع هنا نإنا مهَمَحرتَس
 هكلسم و هبأد اذكه ناك نم سءدابعلا نمو هتنا نم ةمحرلاو ةيالولا بجتف

 هللا لاق دقو كلذ دضب ناك نم ةقرفلاو ةوادعلاو ،تاعاطلا ةيلك ق هدهجو

 يرجت خ تانج تاتمؤملاو نينمؤملا هللا كوف : ننمؤملا ءازج ةفص ق لجو زع

 سفنلا اهبيطتست يأ . (٦١)هةبتَع ِكاَسَمَو اهيف نيدلاخ زاكنآلا
 ذ نمه ۔د ےم ےع

 دجربزلاو ؤلؤللا نم روصق اهنا» : ثيدحلا يقو 4 ء شيعلا اهيف بيطيو

 ثيدحلا ق ءاج هنال ںدولخو ةماقا إ ي 4 .ه ندع ِتاتجك يقرا ء«رمحألا توقايلاو

 ىلع رطخت ملو نيع اهرت مل يتلا نا راد ندع» : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع

 شا لوقي . )١٧(. ؛ءادهشلاو نوقيدصلاو نويبنلا ةثالث الا اهنكسيال رشب بلق

 4وكتقلا وك ٩ كلك ركآرتا نم ناوضرو » .كلخد نمل ىبوط : لجو زع

 هنع ثيدحلا يف يور هنأل ثكلذ نم ربكأ مكنع هتنا ىضر يآ . ٧٨4) ةيظملا

 له ةنجلا لهااي :ةنجلا لهأل لجو زع هللا لوقي» : لاق مالسلاو ةالصلا هملع
 نم لضفأ مكيطعأ الفأ :هللا لوقيف يضرلا قح انيضر : (١١)اولوقيف ؟ متيضر

 مكيلع لحآ :لوقيف ؟كلذ نم لضفأ ءيش يأو انبر : (٢؟0٠) اولوقيف ؟ كلذ

 . (١٢))«ادبأ مكيلع طخسأ الو يناوضر

 )١٦( ةبوتلا ةروس : ٧١. )١٣( ةبوتلا ةروس : ١

 )١٤( لحنلا ةروس : ٩٠

 )١٥( ةبوتلا ةروس : ١
 )١٦( ةبوتلا ةروس : ٧٢.

 )١٧( فاشلا فاكلا يف رجح نبا هجرخأ ٧٦.
 )١٨( ةبوتلا ةروس : ٢!

 )١٩( نولوقيف : باوصلا .

 )٢٠( نولوقيف : باوصلا .
 )٢١( ريسملا داز يف يزوجلا نبا هجرخأ ٢/ ٤٦٩.
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 اوركذاو )٢٢( :لجو زع هلوقل ميظعلا زوفلا اذهب ،يناوخا ءاوربتعاف

 دشاب اولبقنتف نالمثلا ضارعا اوضرعتالو .ربكألا عزفلا موي باسحلا ةشقانم
 . ملعا هللاو نامرحلا

 .هيف ماقأ اذا اندع ناكملاب نالف ندع :لاقي سقولخلاو ةماقالا ندع لصاو

 :ىشعالا لاق ،لبقتسملا نم اهرسكو ةيضاملا ةلمهم حتفب وهو
 ندع دق حجار ىلا اوفاضت ٭٭ هملح ىلا اوفيضتسنت ناو

 . ملعا هللاو ،ناركسلا نالمثلاو

 مهلاومآي أودهاَجَو اوز اونمأ نيذلا ن نا : لجو زع هللا لاق ,ا
 .47 , ۔ و و ١

 ضعب ابلأ مه ذلا
 ٢ً؟٢)هآوزجاهي ىتح يت : مهتيالو نم مكلام 3 مكو اوا يلاو
 بتكلاوةكئالملا عيمجبو ةكتدمحم هيين ةنسو هنلا باتكب اوقدص : يأ ءاونمآ

 .بتكلاو ءاييينألا عيمجو 4 .يع دمحم يبنلا هي ءاجامو .لسرلاو ءايينأالاو

 ةداهش . )٢٤( هوت ر ر نم ه هتا لزنأ 7 د لوسلا َنَمأ» : لجو زع هلوقل

 هيف مزاح هناو .!هب دادتعالاو هناميا ةحص ب لجو زع هتلا نم صيصختو
 و , _

 هللاو . )٢٥( هههلشرو هك .11 هتكئالمو ء هتلاي د نمأ ي ونيؤملاؤط هيف كاش ريغ

 . ملعأ

 .هتبحمو هتفرعمو .لجو زع هللا ديحوتب مهناميا نونمؤملا نصح دقو

 اودهاجو .ةنيدملاب ةل ه هللا لوسر ىلا مهتربشعو مهيلهأو مهناطوأ اورجهو

 آ امث : لجو زع هلوقل 4 .مهسقناو مهلاوماب داهجلا قح هثلا ءادعأ

 .مهنيد يق اوكشي 5 يآ ء )٢٦( )هیآوناترتت مل ت هت ئيوُسَرَو ه تلا اتم ىذلا

 . )٢٧() 4َوقياصلا م ه لوا و هللا لييَتس ق مهىييشنأو مهياماي اودَهاَجَوط

 نيرجاهملا ركذ املف .ةنيدملا لهأ نم نونمؤملا مه اورصنو اووآ نيذلاو
 . مهناسحاو راصنالا ركذ ؛ةنسحلا تافصلاب مهفصوو

 . لجو زع هلوقل : ةرابعو مالكلا قايس اه يحوي . ا وق انل ودبي )٢٢(

 )٢٣( لافنألا ةروس :
 )٢٤() ةرقبلا ة ةروس : ٢٨٥ .

 )٢٥( ةرقبلا ةروس : ٢٨٥.
 )٢٦) :ب تارجحلا ةروس ٥

 )٢٧() :ب تارجحلا ةروس ٥

!
 

_ ١٧٥_ 



 لصف

 ايندلا ق ضعي ءايلوأ مهضعب راصنألاو نيرجاهملا نأ . ةباورلا يقو

 نم مهتيالو نت ي مّكَلاَم» : لجو زع هلوق يف ةروكذملا ةيالولاو ‘ (٨٢)“ةرخآلاو
 رزآتلا ةيالوو ،ثيراوملا ةيآب ةخوسنم يهو 6ثراوتلا ةيالو يه . )٢٩( هيع يت
 ةيالولا :ليقو ،هرسكو واولا حتفب «مهتيالو» تئرقو }ةخوسنم ريغ رصانتلاو
 . ملعأ هللاو . ةرامالا رسكلاو ءةرصنلا حتفلاب

 و ٨ /و ۔ و م / : ماسقأ ةعبس ىلع مسقنت ةيالولاو
 مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو : لجو زع هلوقك : ناميا ةيالو : امهل وآ

 . ٠4 ٢٠( ضعب ايلو

 امإ : ىلاعت هلوقك . ةرجه 77

 ۔]۔ ذ, . (١٢))ه؛آورج

 . (٢٢)4اوممآ تيلا ىكوَم هتنا ناي ك كلذت : لجو زع هلوقك : ةرصن +:

 مهرصني مل : يأ 4 .(٢٢)يمهك لومت ال نيرفاكلا "راو مهودع ىلع مهرصان : يأ

 .مهزعي ملو
 :يا . (٤٢)ه ضعب الوا مهضعب كْياط :ىلاعت هلوقك .ةدقاعم ةيالوو

 ءهاعد اذا هيبجندو .باغ اذا هتييبغ ظقحبو 4 .رضح اذا هيحاص نيعب دحاو لك

 .هرومأ عيمج ق هماقم موقيو

 ق ںضعبي لوا مُهُصعَت د ماكرلا أولؤأو» : لجو زع هلوقك ٬ترإ ةيالوو

 حوللا يف :يا .يونلا بات قز» ريغلا نم ثراوتلا يف ىلوأ : يأ . (٥٢)هم نلا باتك
 .ظ وفحملا

 .هتاوخأو هتاهمأو هتانب يلو لجرلا نأ لثم ‘حاكنلا ةيالوك ،بسنن ةيالوو
 .حاكنلا يف ايلو هب نوكي امم كلذ ريغو

 ٦٨٦/٨. ميملا فرح { ثيدحلا فارطا ة ةعوسوم رظنا )٢٨(
 : لافنألا ةروس )٢٩(
 : ةبوتلا ةروس )٣٠(
 / : . را ةروس )٣١(
 ١١. : دمحم ةروس )٣٢(
 . ١١ : دمحم ةروس )٣٢٣(
 ٢ : لافنألا ةروس )٢٤(
 . ٦١ بازحألا ةروس © ٧٥ : لافنألا ةروس )٣٥(
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 نم بِنمؤملاي قو ,77 :لجو زع هلوقك .ةيوبن ةيالوو , ر
 هيف امب الا مهل يضتري الو مهرماي ال هنال اهلك رومالا يف س (٦٢)يمهسينفنآ

 نوكي نا مهيلع بجيف 0 قلطا كلذلف اسفنلا فالخب .مهحاجنو مهحالص
 ةالصلا هيلع هنأ يور .اهرما نم مهيلع ذفنأ هرماو .مهسفنا نم مهيلا بحأ

 انءابآ نذاتسن :اولاقف .جورخلاب سانلا رماف كوبت ةوزغ دارأ مالسلاو
 هنأ ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ربخلا يقو .ةيآلا هذه تلزنف . (٧٢)انتاهمأو

 ئيبَنلا» : متئش نا اوأرقا .ةرخآلاو ايندلا يف هب ىلوا انأو الا نمؤم نمام» :لاق
 نمو .هتيبصع هثربلف الام كرتو تام نمؤم امياف 4 .مهيييفنآ نم َبنمؤُملاي ىوآ

 . ملعأ هللاو . (٨٢)«هال وم اناف هي ينتايلف اعاض وأ انيد كرت

 .عئاض عمج عايضلاو ،ففخم حتفلاب وهو . ةعيض عمج عايضلا
 هذا» : لجو زع هلوقك . ةينابر ةيالو يه : ةيالولا نم عباسلا هجولاو

 .مهريغ ىلا مهلكيال 4 !مهرومأ يلوتم : يأ ‘ ٢٩( )هونم َنيلا رو

 محري مهريبكو ٬مهريبك رقوي مهريغص غضعب ءايلوأ مهضعب نونمؤملاف
 .مهنوعيطيو مهتداس نوحصني مهكيلاممو .هيبريو هملعيو مهريغص
 مهاياعرو .هيلا نوجاتحيام عيمج يف مهنوساويو مهكيلامم نوربي مهتداسو
 مهنورمايو ؛مهاياعر ىلع نوفطعتي مهؤارمأو ،نيحلاصلا مهءارمأ نوعيطي
 نوساوي مهؤاينغأو ،رشلا لاعفأ عيمج نع نوهنيو .ريخلا لاعفأ عيمجب
 . ملعأ هللاو ،مهءاينغأ نونيعي مهؤارقفو ىمهءارقف

 : يا .مهريبك رقوي مهريغص هلوقو .مهنوطعي : يأ .مهنوساوي هلوق
 : يا .(٤.)هةورِقَوتَو ةورثو : لجو زع هللا لاق .همظعيو هللجي
 قرولاو .هنيد ىلع هووقتو هورصنتو هونيعت : يأ 6هورزعتو 6هومظعت
 هلعفو . (١٤)هرقو هينذأ » :لجو زع هللا لاق .ىلوألا ةلمهملا حتفب .ممصلا
 ناك اذا لجرلا رقوو ‘لبقتسملا نم هحتفو يضاملا فاق رسكب راقو رقوي
 .هللا نم فوخلا .واولا حتفي راقولاو ،لعفلا فرصت يف لثم .راقو بحاص

 .ليقثلا لمحلا ،واولا مضب رقولاو
 . ٦ : بازحألا ةروس )٢٦(
 . ٦( ٣/ ١٥٠٧ بازحألا) 5 نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا دنع كلذ ين ءاجام رظنا )٣٧(

 )٣٨( ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأ ٨/ ٣٢٤.

 (٣٩) ةرقبلا ة هرورس : ٢٥٧ .

 )٤٠) ةروس ١ حتفل : ٩

 )٤١( نامقل ةروس : ٧١
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 لهت ارق . )٤٢( نكتويب فر نرَقَوط :راقولا ىنعم يف لجو زع هنا لاق
 هارق نمف .رسكلاب نورخآلا ارقو 6فاقلا حتفب “ترقوإ» مصاعو ةفوكلا
 رقأ ناكملاب تررق :مهلوق نم .نكتويب نمزلا : يا سنررقاو هانعمف حتفلاب
 لعفلا نيع يه يتلا ىلوألا ءارلا تفذحق ىناتقغل امه رقأ تررق : لاقي .ارارق

 هللا لاق }تلظ :تللظ يف مهلوقك 0 (٤؟)فاكلا ىلا اهتكرح لقنو فيعضتلا لقنل

 .مكعرز يف مكب لزن امب نوبجعت : يا 0 (٤٤)؛تؤهتقَت متلق :لجو زع

 لصنف ليقو , .هيف مكداهتجا ىلع نومدنت :ليق

 ةيالوو ،هلوسر ةيالوو سلا ةيالو 0 ناعم ةعبرأ ىلع ةيالولا نا : ليقو
 .هسفن ءرملا ةيالوو .نينمؤملا

 هوعيطيو هوفرعي نأ مهيلعف ؛‘هدابع عيمج ىلع ةبجاو هنلا ةيالوف
 عيمج يلو هنأو ،همعنب هل اوفرتعيو هءايلوآ اورصنيو ،ركشلا قح هوركشيو

 .اهلهج عسيالو لاح لك ىلع ةبجاو هذهف ٬مهتارودقم عيمج مهل ردقمو مهرما

 .قحلل مهقفويو .ناميالل مهيدهي هناف 6نينمؤملل هئا ةيالو امأو

 .ةنجلا مهلخديو !ميقتسم طارص ىلا مهيدهيو ،مهودع ىلع مهرصنيو
 اميف هوقدصيو هب اونمؤي نأ وهف ,ةي هنلا لوسرل نينمؤملا ةيالو امأو

 اذاف ‘هنيدب نونيديو ،هتنسب نولمعيو هنوبحيو هيلع اولصيو هب مهءاج

 بجت نم ىلوت دقف .ةقيقحلا ىلع ةلمجلا يف نينمؤملاو \هلوسرو هنلا نمؤملا ىلوت

 هلوسرو هللا ةيالو الا هنيعب دحأ ةيالو دبعلا ىلع بجتالو .هتيالو هيلع

 ىلع ةصلاخ هلوسرو هنلا ةيالوو غنونمؤملا مهو ةلمجلا يف امهعاطأ نم ةيالوو

 .ةقيقحلا
 مهنا ةفصلا لهأل ةقيقحلا ىلع ةلمجلا يف هلوسرو هئلا ةعاط لهأ ةيالوو

 . ملعأ هئلاو 0 ةيالو لهأ
 ةيالو لهجالو ،ءاهلهج ادحأ عسيال لجو زع هنلا ةيالو ناف لك ىلعو

 . ملعأ هللاو ،مهريغو مهنامز لهأ نم نينمؤملاو هلوسر

 يف ريسفتلا يقالو ،ةلمجلا يف هلسرو هنلا ءايبنأ ةيالو عيمجلا ىلع سيلو
 ءايبنأ لهج دحآ ىلع قيضيالف الاو 6هفرعو كلذ ملع نم الا هنيعب مهنم دحأ

 . فاقلا باوصلاو ، اذك ٢٣ . )٤٣( : بازحألا ةروس )٤٦(
 . ٦٥ : ةعقاولا ةروس )٤٤(
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 ةنايدلاو ةلمجلاب رارقالا نم نأل .ةلمجلاب رقأ اذا مهتيالوو مهب ناميالاو هنلا
 يف هب هنلا رمأام عيمجو هتكئالمو هبتكو هلسرو ها ءايبنأ عيمجب ناميالا اهب
 ف لخاد وهام ريسفت نع هازجأ كلذب رقأ اذاف .ةين وأ لمع وأ لوق نم ةلمجلا
 .هتيلب هب لزنتو كلذ نم ءيشب نحتميو ها ملع ىلا غلبي ىتح ةلمجلا

 ةنياعم نم ةجحلا اهب موقتو فرعت اهناف ثادحالا لهأ نم ةءاربلا امأو
 ىذلا ثدحلاب نادهشي نيلدعلا نيدهاشلا وأ ارفكملا ثدحلا بوكرب ثدحملا
 .هبكترا نمم رفكملا ثدحلا ةرهش وأ اهثدحا نمم ةءاربلا هب بجت

 ةئطختلاو .هيلع هلهأ ةقرافمو رفكملا لعفلا نم ءربتلا يه ةءاربلاو

 داقتعالا نينمؤملا ىلع بجاولاف . (٦٤)مهب ةيهاركلاو ؤمهيلع راكنالاو 0 (٥٤)مهب
 اهلهأ ةيالوو اهب لمعلاو ةعاطلا نم هب مهرمأ امب لجو زع هلل ةنايدلاو
 . ملعأ هئلاو ،هيلع هلهأ ةقرافمو ركنملا نع يهنلاو .اهيلع

 لصف
 هتنجو ؛هتعاط لهأل ةماركلا باجياو هباوث يهف .هدايعل هتنا ةيحم امأو

 ميعنلا ةنج هيلع مهؤازجو .مهلامعال لوبقلا وهف .هاضر امأو .ةرخآلا رادلا يف
 ىلع هؤازجو هباذعو هتبوقع وهف هئادعأ ىلع هطخس امأو ءادبأ ىنفتال يتلا
 .ةئيسلا مهلامعأ

 .ةيالولا ماكحاب نيملاعلا نيلدعلا نيدهاشلا ةيالوب بجتف .ةيالولا امأو
 . لداعلا دحاولا ملاعلا ةعيفرب : ليقو

 مل اذاو 0 (٧٤)هتعيفر ءيزجتب دحأ ةيالو نع دحاولا لئس اذا : ليقو

 .ءيزجت الف لاسي

 .لاسي مل وأ لئس 0 ءيزجت : ليقو
 لوصاب نيملاعلا نيلدعلا نيدهانتلا ةعيبفرب الا بجتالف !ةءاربلا امأو

 رصم هنأو ةءاربلا هي بجت يذلا ثدحلا ةعيفرلا ليق نارسفي .ةءاربلا بوجو

 .كلذ ىلع

 هلوقل ،تاربخلا ىلا ةعراسملاو چلاصلا لمعلا ةرهشب بجت ةيالولا :ليقو

 . )٤٨( )هنيإلا ق مُكْناَوخاق ةاَكلا اوتا ةالصلا آوماَقاَو وبات ناط :لجو زع

 رك : باوصلا لعل )٤٦( . مهتنطختو : باوصلا لعل )٤٥(

 . رابخالاو لقنلا : ةعيفرلا )٤٧(
 ١ : ةبوتلا روس )٤٨(

 ۔ _١٧٩



 ملاس هنا فرع اذا تاحلاصلا لامعالا نم ءيش هنم رهظي مل ولو : ليقو
 كلت تناكو .يصاعملا بوكرو مراحملا لكأو ةقرسلاو لتقل او انزلاو كرتلا نم

 ةيالولا بجتف .ةماقتسالا لهآ نيدل اقفاوم وه ناكو .ةماقتسالا لهأ راد رادلا
 ,و و

 نآ ع َكَته رات تانمؤملا َكَءاَج ادا إ يبنلا اهيأاي» : لجو زع هلوقل .

 ناتهب نست باك دلو ش هدالوا أ نشيو بيخزي دالو ح نقرسي و ًائىش وتناب كرد 5

 ك رفغتساو نهعيابك فوزعَم قِتيصعي و "نويجرآو هيد ديا ا نيب هسىرتفك

 . . )٤١( نيحو ةوك هنلا > هنا

 ةبوتلا دبعلا ىلعو ،هيف هسفن ىلوتيال لاح دبعلا ىلع يتاتي نآ زوجيالو
 هسفن ىلوتي نأو ،نيحو تقو رك ق اهنع عالقالاو يصاعملا عيمج نم هتنا ىلا

 . (٠٥)يويتإ وبوت مت مر آورفغَتسا نآو : لجو زع هلوقل لاح لك ىلع
 نم هيلا بوتيو هينذل هتنا رفغتسي نأ ،دبعتلاب هبطاخ نم عيمج ىلع بجواف

 بلقلاب عوجرلاو ،ناسللاب رافغتسالاو .ةيالو رافغتسالا نال سيصاعملا عيمج
 بلقلا ةبوت الب رافغتسالا (١٥)عفني ملو ؤةئزجملا ةبوتلا كلتف "يصاعملا نع
 خسوتي امبرو ىنيبذاكلا ةبوت كلذ ىمسيو "يصاعملا عيمج نع عوجرو
 امبرو ‘هضقنيو ءوضولا خسوي بذكلا لصأ نال ،كلذ لجأ نم ءرملا ءوضو
 هتبيثأ وا . (٥؟)اقح هب ةصاخ لطبأ اذا ةصاخ !بتي مل اذا هنم ءرملا قفاني
 ءايحالا تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسي نا دبعلا ىلعف 6هلصأ ريغ ىلع
 ناك !اهيلع مدنيو يصاعملا عيمج نم هتنا رفغتسي مل ىتم هنال ،تاومالاو مهنم
 .اضرم هيبرلو ايلوتم هسفنل ناك صلخأو باتو هير رفغتسا ىتمو ءاكلاه

 ؛دبعلا يلع بجاو ضرف نينمؤملا ةيالوو هلوسر ةيالوو هتنا ةيالوف

 تل يذلاو ةلوسَرَو هتنا مكيل ات :لحو زع هلوقل .هسفن ةيالو كلذكو
 لوسرو ةنا لوك نممو نوغِاَر مهو ةاكزلا نوتيو ة ةالصلا نومسقي نيزنا
 يف هتداعس تحص نم كلذكو . (٥٢٣) ه4“4َنوُبلاَكلا م ه هتلا بزح ناق وُنَما َنيَِلاَو

 .ةقيقحلا ىلع هتيالو مزلتف .ةي هنلا لوسر (ناسل) ىلع وأ لجو زع هللا باتك
 لوسر ناسل ىلع وآ لجو زع هتلا باتك ق هتءاريو هتواقش تحص نم كلذكو

 ٢ : ةنحتمملا ةروس )٤٩(
 )٥٠( دوه ةروس : ٣ .

 )٥١( عفنيال : باوصلا لعل .
 )٥٦( اقح هب لطبأ اذا ةصاخ : باوصلا لعل .

 )٥٢( ةدئاملا ةروس : ٥٥ } ٥٦ .
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 ةءاربلا هذهو ةيالولا هذه لهج عسيال .مزال ضرف هنم ةءاربلاف .اع هللا
 .ةي هللا لوسر ناسل ىلع وأ هللا باتك يف اتحص دق (٤٥)يتلا

 هلوسرو هنا ىلوتي نأ هيلعف .ةلمجلا ف ةءاربلاو ةلمجلاب ةيالولا اماو
 هلوسرو هلا هنم ءيرب نمم ربيو ةلمجلا يف تانمؤملاو نينمؤملا عيمجو

 لا هنم ذخؤيالو اذه يف رظنيف "باوصلاب ملعا هثلاو .ةلمجلا يف نوملسملاو
 . ملعأ هللاو ، هريغ يفو نفلا يف ملعلا ليلق يننال "باوصلاو قحلا قفاوام

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 نب هللادبع نب رماع نب ثلادبع هيقفلا خيشلا ىلا (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا

 ديحوتلا ةملكب قطني رخآ عمس نميفو !(هللا همحر) يوزنلا يرقعلا ديعس
 دنع هلاح نوكيام .تابثالاو يفنلا نيب عطق هنآ ريغ .هلا الا هلا ال يهو

 ؟فوقولا يف وا ةيالولا ف ںلبق نم هعم ناك امك هبيتتسي نآ لبق عماسلا
 .ضعب امهضعب للع اركني ملو ةجوز وأ جوز نم لوقلا اذه ناك نا تيأر
 امهضعب ىلع نامرحيأ 6هريغو ءطو نم ةرشاعملا امهنم ناكو !امهنم ةلاهج
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك ؟ضعب

 مهمحر) نيملسملا راثا نم هانظفح يذلا نا : قيفوتلا هتنابو س باوجلا

 ناف ،كلذ ىلع فقولا زوجيالو ،تابثالاو يفنلا نيب عطقي نأ زوجيال هنأ (هللا
 .هنامياو هؤوضو ضقتني هناف ادمعتم تابثالاو يفنلا نيب عطق يذلا اذه ناك
 ءايسان وأ ائطخم ناك ناو ؛مدنلاو ةبوتلا عجاربف .مكحلا يف كرشلاب قحل دقو

 .نيملسملا ضعب لوق ىلع هؤوضو ضقتنيال ؤهبر هنلا رفغتسيلف
 هنا هيلو ملعي ملو .ايلو تايثالاو يفنلا نيب عطق يذلا اذه ناك اذا امأو

 لوق ىلع بوتي نأ ىلا هتيالو نع فقي هناف .يسان وأ ءيطخم وأ دمعتم
 ؛تابثالاو يفنلا نيبب عطقي نآ زوجيال هنأ هيلو ملع اذا حتملسملا ضعي

 ادمعتم تابثالاو يفنلا نيب عطق يذلا اذه ناك ناف .كلذ ىلع فقولا زوجيالو

 ةبوتلا عجاريف ،مكحلا ف كرشلاب قحل دقو .هنامياو هؤوضو ضقتني هناف
 هؤوضو ضقتنيالو .هير هللا رفغتسيلف ءايسان وأ ائطخم ناك ناو .مدنلاو

 .نيملسملا ضعب لوق ىلع
 هنأ هيلو ملعي ملو !ايلو تابثالاو يفنلا نيبب عطق يذلا اذه ناك اذا امأو
 . نيتللا : باوصلا لعل )٥٤(
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 لوق ىلع بوتي نأ ىلا هتيالو نع فقي هناف .يسان وأ ءيطخم وأ دمعتم

 اذاو ،تابثالاو يفنلا نيب عطقي نآ زوجيال هنأ هيلو ملع اذا .نيملسملا ضعب
 زوجيال هنا :نيملسملا ضعب لاق دقف غكلذ يف مكحلا لهجو .كلذ هيلو ملعي مل
 ىلع هالوتي نأ هل زئاج هنا :لاق نم لاقو .لبق نم هيلع ناكام ىلع هالوتي نأ

 . (٥٥)هقيطيال اميف دبعلا فلكيال هللا نال ،لبق نم هيلع ناكام
 ضعب لاق دقف سفوقولا لهأ نم تابثالاو يفنلا نيب عطاقلا ناك اذا اماو

 عماسلا مزليالو ،لبق نم ناك امك "فوقولا يف نوكي نآ هل زئاج هنا :نيملسملا
 كلذ نم بات ناف ؤهبيتتسيو لوقي نا هيلع :لاق نم لاقو .ءيش هل لوقي 7
 .هنم ءيرب رصا ناو 6لبق نم هيلع ناكام ىلع وهف

 امهنم ناكو ،ةجوز وأ اجوز تابثالاو يفنلا نيب عطاقلا ناك اذا امأو
 مكحي الو ءاهجوز ىلع ةجوزلا مرحتالف ضعب امهضعبل ةرشاعملاو ءطولا
 ثكلذ حصي نآ الا تدمع هنأ تاينالاو يفنلا نبب عطق يذلا لئاقلا نم لوقلاب

 . .قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو

 لصف

 ديعس ني هتلادبع ني رماع نب هتنادبع هيقفلا خيشلا ىا (هتلا همحر) هنمو

 .ةءاربلاو ةيالولا لصأ نع يديس كلاسأو :(لا همحر) يوزنلا يرقعلا
 ةءاربو 0نيدلا ةءاربو سندلا فوقوو لاؤسلا فوقوو يأرلا فوقوو

 رجألا كلو ءانبيم هحرشاو كلذ كدلول رسف .نفلا اذه لكاشيامو لاؤسلا

 .ميظعلا
 .لوقلا اهيف عستي ةلاسملا هذه لثم نا : قيفوتلا هللابو ‘ باوجلا

 :كلذ نم فرط كل ركذأ انآو 6هريغو اذه لثم يف مداخلا نم ملأ خيشلاو

 مهيلاوتف اربخ مهنم ملعتال نيذلا نع فوقولا كلذ لتمف نيدلا فوقو امأ

 .نيدلا فوقو وه اذهف .هيلع مهيداعتف ارش مهنم ملعتالو .هيلع
 نأ هب كتفرعمب دحأ ةيالو كدنع تحص اذا كلذ لثمفق نيدلا ةيالو امأو

 ةيالو ىمست ةيالولا هذهف لجر ةيالو ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم تنك
 .نيدلا

 وأ لجو زع هتنا باتك نم هتداعس تحص نم لكف ةقيقحلا ةيالو امأو

 .لجو زع هتنا لسر نم دحأ ناسل ىلع

 .رئابكلا نم ارفكم اتدح ثدحأ كل يلو نم تنياع اذاف ثنيدلا ةءاري امأو

 . قيطيال ام : باوصلا لعل )٥٥(
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 ,هبيتتست نأ لبق هنم أربت كنا :نيملسملا ضعب لاقو .نيدلاب هنم أربت كناف
 نم ائيش لعف اذا امو .هنم تئرب رصأ ناو اهتيالو ىلع وهف بات ناف

 رصأ ناو .هتيالو ىلع وهف بات ناف ،هبيتتست ىتح هنم اربتال كناف رئاغصلا
 .رئابك تراص ثدحملا اهيلع رصأ اذا رئاغصلا نأل .هنم ربت كناف

 كمزليال :نيملسملا ضعب لاقف ،كل يلو ريغ رئابكلل ثدحملا ناك اذا امأو

 لاو بات ناف ؛هبيتتست كنا :نيملسملا ضعب لاقو .هتلاح ىلع وهو .ءيش هيف
 نم ناك امك ةءاربلا ىلع وهف .ةءاربلا لها نم ثدحملا ناك اذا امأو .هنم تئرب
 .لبق

 ىلعو ،لجو زع هللا باتك نم هتوقش تحص نم لكف .ةقيقحلا ةءارب امأو

 .لجو زع هللا لسر نم دحأ ناسل
 اوعزانتو قحلا لهأ هيف فلتخا املك كلذ لثمف .لاؤسلا فوقو امأو

 .ضعب نم مهضعب أربيو 6ضعب مهضعبل ةئطخت ىلا كلذ يدؤي ىتح همكح

 بيصملا فرعي ملو !هيف اوفلتخاام مكح ملعيال يذلا فيعضلا ىلع بجاولاف

 نعو مهنع لاؤسلا هيلعو ؛مهعيمج نع فوقولا هيلع بجاولاف .ءيطخملا نم
 فوقو انهف .كلذ يف مكحلا ةحصب ةجحلا موقت نأ ىلا .هيف اوفلتخاام مكح
 .لاؤسلا

 غلبيام ملعت ملو .المع لمعي كيلو ىرت نأ كلذ لثمف ،يآرلا فوقو امأو

 كمزلي امم عضوملا اذهف كركذت ملو لعفلا تيسنف هنع لاست نأ تدراف .هب
 نافيعضلا فلتخا اذا اضيأ كلذ لثمو .يأرلا فوقو وهو تفوقولا هيف
 فيعضلا نال ںيارب امهنع فقتو ؤيأرب امهالوتت نأ كلف ،ءيش يف نايلولا
 وه فيعضلا ناكو !ملاعلاو فيعضلا فلتخا اذا كلذكو ةجح هب موقتال

 هب موقتال فيعضلا نأل ؤيأرب امهالوتت نآ كلف ،لطبملا وه ملاعلاو ،قحملا
 ملاعلا راص اذاف ،لطبملا ملاعلا لاطبا زوجيالو الطبم راص ملاعلاو سةجح
 .ةجح هب موقت الف الطبم

 .انهاه كل امهتفصو نيذللا كييلو نم دحأ ءيرب اذاف .يأرلا ةءارب امأو

 ةءاربال يأر ةءارب كيلو نم ءيرب نمم أربت كناف هيحاص نم دحأ ءيرب وأ

 هنم ءيرب نمم أربت كناف ،دحأ هنم ءيرب مث .يارب كيلو تيلوت اذا كنأل غنيد

 .نيدب هنم ءيرب نمم أربت كناف ،نيدب كيلو تيلوت اذاو ييأرب

 فوقو ىمسي هنإف .نيدلا ف عسي فقو لك وهف . ةمالسلا فوقو امأو
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 .ةمالسلا
 نيلتتقملاو نينعالتملا نع فوقولا لثم وهف ث لاكشالا فوقو امأو

 فقت نآ كلف .امهنم لطبملا نم قحملا ملعي ملو ضعب امهضعب نم نيئربتملاو

 لاقو .امهتيالو ىلع امه :نيملسملا نم لاق نم لاق دقو ،لاكشا فوقو امهنع

 .ذاش لوق وهو ىامهنم ةءاربلاب : نيملسملا نم لاق نم

 زع هنلا نيد يف مارح وهو ؤلالضلا فوقو ىمسيو ،كشلا فوقو امأو

 .هفوقول فقو وأ هكشك كش نم الا ادحأ لجرلا ىلوتيال نأ وهو 6لجو

 . ملعا هتناو ،نكت مل اهنأ وجرآو ءاهظفحن ملف ،لاؤسلا ةءارب اماو
 لصف

 هعمج نب شيورد هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا طخب ابوتكم هتدجو اممو
 : هوجو ةعبرأ ىلع ةيالولا : فلؤملا لاق ،(هللا همحر) )٥٦( ىمدآلا

 هلوسرو هتنا هالوت نم دبعلا ىلوتي نأ وهو 0 ةطيرشلا ةيالو اهنمف
 نم عيمج ىلوت دقف ،ةطيرشلا ةيالو دبعلا دقتعا اذاف .ةلمجلا يف نونمؤملاو

 يهو ،سنالاو نجلا نم نيحلاصلاو ءايبنألاو ةكئالملا نم هتيالو هتنا همزلا
 .يدنع كلاه اهكرات ةضيرف

 امم حلاص لمع دبع نم رهظي نآ وهو .رهاظلاب نيدلا ةيالو اهنمو

 رهاظلا مكح يف نيدلا يف هتيالو بجتف .نيقحملا راثآو ةنسلاو باتكلا قفاوي
 زع هنلا نآل ؤاكرشم هتريرس يف ناك ولو 6هتجح هيلع تماقو هفرع نم ىلع
 هنم تحص نم ةيالوب دبعتملا اذه نآل يرهاظلا ماكحاب هدابع ديحت امنا لجو

 ءةطيرتلا يق أربي هناف .رفاك هتريرس يف وهو ،رهاظلا يف نيملسملا نيدل ةقفاوملا
 يف يلولا اذه نم ءيرب دقف ؛هنم هتنا ةرب نمم أربأ :ةطيرشلا ف هلوق كلذو

 39 : امهو نيمكحب هقلخ يف هنلا هدبعت دقف ةلمجلا يقو .رهاظلا
 هدنع حص دق ذا ةيالو هلوتي مل ناو 0 ةلمجلا ةءاربو 0 رهاظلا ةيالو

 هللا هبجوأ اضرف كرت هنأل ،كلاه وهف ،هيف هنظ ءوسل نيملسملا نيدل هتقفاوم

 .هيلع
 .لعنلاب لعنلا وذح ةالصلاك امهو .ةالصلاك ناضرف ةءاربلاو ةيالولاو

 طقستو تقو يف مزلتو ضعب نع طقستو اضعب صخت ةالصلا نأ ىرت ال
 يبصلاو ءاسفنلاو ضئاحلا نع طقستت اهناف ااهطوقس اماف .تقو يق

 اهضرف صخي امنا ،ةءاربلاو ةيالولا كلذك .ءالؤه ريغ صختو ،نونجملاو
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٥٦(
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 ىرت الا هموزل نيح يف هب مايقلا امهضرف صخ نم ىلعف 6ضعب نود اضعب
 هنم أربي نأ هيلعف ؤلجر لتقي وأ ءابصغ وأ ارسق ةأرما اطي الجر يأر ول هنأ
 ةارما تناك اذا كلذو .ةريرسلا يف اقحم لعافلا اذه ناك ولو .رهاظلا مكح يق
 يق هللضيو هئطخي مل ناف .لوتقملا كلذك .هنم عنتمتو فاصنالا هنم بلطت
 ككارلا ناك اذا ةصاخو :ملعأ هللاو 6لوقلا رثكأ يف كلاه وهف .هنم ربيو هلعف

 يردتالو .ةيصعم عقاو هنأ كيلو ىلع علطت نأ وهو ؤيأرلا ةيالو اهنمو
 ةيصعم اهنا تنا ملعت مل وا .ال ما ةيالولا نم هجرخت ةيصعملا هذه نأ تنأ
 نا نيدلا داقتعا ىلع يأرلاب اذه كيلو ىلوتت نأ كلف : لاق نم لاقف ةعاط الو
 هجرخي اذه هثدح ناك نا ةطيرشلا ةءارب داقتعا ىلعو .هلل ةعاط هثدح ناك
 .ةيالولا نم

 نم باتك هل دهش نم لك وهو .ةداعسلا لهأل يهو !ةقيقحلا ةيالو اهنمو
 لهأو .ءايبنألاك إ(مالسلا مهيلع) هللا ءايبنأ نم يبن وأ 0 ةنجلاب هنلا بتك
 ركب يبأو .ةيب يبنلا تاجوزو ،نارمع ةنبا ميرمو "نوعرف ةأرماو ؤفيهكلا
 لهأ ءالؤهف ،لوقلا ضعب ىلع (امهنع هنلا يضر) باطخلا نب رمعو ،قيدصلا
 .قيفوتلا هللابو ءارصتخم ةيالا هوجو مهفاف .ةقيقحلا مهتيالوو ةداعسلا

 : هوجو ىلع ةءاربلا كلذكو

 هنم هنلا ءيرب نمم أربأ كلوق وهو ‘ةلمجلا ف ةطيرشلا يف ةءاربلا

 نجلا نم هللا ىصع نم عيمج ةءاربلا هذه يف لخدتف ٬ءنونمؤملاو هلوسرو

 .سنألاو
 نيدل هفالخو هقافنو هرفك حص نم لكل رهاظلاب نيدلا ةءارب اهنمو

 .هثدح فرعو هتجح هيلع تماق نمل هنم ةءاربلا ضرف مزال اذهف ،نيملسلا

 ملو ،يارلاب هالوتت ةلعل كل يلو نم دحأ أربي نأ وهو ،يأرلا ةءارب اهنمو
 كيلو نم ءيرب يذلا اذه نم أربت نأ كيلعف ؛.ةرببك عقاو كيلو نأ تنأ ملعت

 ملف هاباتتسا امهنأو .هرفكب كيلو ىلع هل نادهشي نيدهاشب يتاي ىتح يأرلاب
 .ءيربتملا اذه ىلوتت كلذ دنعف يبتي

 نوراقو ليباقو سيلباك ىرانلا لهأ نم هنأ حص نم لكل ةقيقحلا ةءارب

 مههبشأ امو ءالؤهف ؤطول ةأرماو حون ةأرماو دومثو داعو ناماهو نوعرفو
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 .قيفوتلا هنابو سةقيقحلاب مهنم أربي
 : هوجو ىلع اضيأ فوقولاو
 نمم فقي نأ وهو .لهاجلاو ملاعلل ةمالسلا فوقو وهو : نيد فوقو

 تناف .ةءاربلا هب قحتسي رفكب الو ؤةيالولا هب قحتسي نامياب هل ملعي مل
 يف هنم أربتو ،لل ايلو ناك نا ةطيرشلا يف هالوتت تناو ،نيد فوقو هنع فقاو
 .اودع هنل ناك نا ةطيرتلا

 نم ةلاسم ف ناعزانتيف نايلو كل نوكي نآ وهو : لاؤسلا فوقوو
 ءيطخي امم .يلوق لوقلا :رخآلا لوقيو ؤيلوق لوقلا :امهدحأ لوقيف ضئارفلا

 امهنع فقت نأ كيلعف .هيف افلتخا (١٧٥)امم لدع فرعتال تنأو اضعب امهل

 .(هللا همحر) بيبح نب عيبرلا نع ىوري اذهو .نيملسملا لاست ىتح

 يدمسلا ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو
 لوقتامو :(هللا همحر) (٨٥)يوزنلا مناغ نب ديعس نب دمحم خألا ىلا ،يوزنلا
 ؟هيف مكحلا ام .ارسفي ملو شةرفكمب لجر ىلع ملاعو فيعض دهش اذا يديساي

 امأو ؛هنم ليقيالق فيعضلا رقي مل اذا : قيفوتلا هئنايو : باوجلا

 زئاجف .ملاعلا دهشو هب دهش اميف فيعضلا رسف اذاو .هيلع ريسفت الف ملاعلا
 . ملعأ هئلاو ؤةرفكمب هيلع ادهش نمم أربيو . امهتداهش

 لصف

 يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحآ نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو
 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا (هللا همحر) )٥٩( يدمسلا
 ةفص يديس يل (١٦)فص و :(هتلا همحرو .هلاح هتلا رمع) (٠٦)يلاعسلا يرمعملا

 ؟يآأرلا ةءاربو ٬لاؤسلا فوقوو يارلا فوقو

 كيلو نم ىرت نآ وهف يأرلا فوقو امآ : قيفوتلا هئنابو : باوجلا
 .يارب هنع فقتف .هيف مكحلا فرعتف .هيف مكحلا فرعت ملو .اثدح فيعضلا

 لاقف .هنودب هيف سفني مل وأ لاؤسلا مزلآ نم لوق ىلعف .لاؤسو يأرب :ليقو
 ناك نا ،يار فوقو فقي :لاقف .هيف لاؤسلا مزليال نم لوق ىلعو ،لاؤسب هيف
 يارلا فوقو نوكيالو .هنم أربي وهف ةوادعلا ىلا ةيالولا نم هجرخي اذه هثدح

 ٥٧١) ام : باوصلا لمعل .

 )٥٨( قحلملا يف هتمجرت رظنا . )٥٩( قحلملا يف هتمجرت رظنا .
 )٦٠( قحلملا يف هتمجرت رظنا . )٦١( .واولا طاقساب فص : باوصلاو ‘ لصألا يف اذك
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 .فيعضلا يلولا يف الا
 اذه كيلو ثدحا دقو تفيعض يلو كل نوكي نأ وهف ىيأرلا ةءارب امأو

 وأ .رفكلا نم ءيشب كيلو كل فذقيف رخآ ءيجيف .هيف مكحلا فرعت ملو اثدح
 ىارب كيلو وه هنأ هفذق يذلا تنأ ربختو ءاذه كيلو نم ينعأ هنم أربي

 كيلو فذق يذلا لجرلا نم أربت ذئنيحف .كلذ ىلع رصأو بتي ملف هبيتتستف
 .ملعأ هللاو .يأرب هفذق نمم أربتف !يأرلا ةيالو ق كدنع كيلو نأل يأرب

 اهل ةيكزتلاو هسفنل ءانثلا راهظا بحي ييلو تدجو اذا تيأرأ : هل تلق
 ؟ هبيتتسأ مأ هتيالو كرتأآ

 ناف .هتباتتسا كل ينبجعيف هتفصوام كعم كلذ كيلو نم حص اذا : لاق

 ةدمحملا بح نم كلذ نأل ,هتيالو نع فوقولا كل ينبجعيف كلذ ىلع رصأ

 . (0٦)هىقتا نمي معآ وُه مكنا اوكرت داق : لجو زع هللا لاق ُةيكزتلاو
 سيل دمحلا نأل بتي ملو هيلع رصأو .هنم كلذ حص نا ةءاربلا هيلع فاخأو

 : ةلي يبنلا لوقل ءامثآ نوكي نأ هيلع فاخأ ههجو يف هل حداملاو غنيقولخملل
 . ملعأ هتناو ى (٦؟)«بارتلا نيحداملا هوجو يف اوثحا»

 يضاملا ةمجعم حتفب ايثح ىثح اههجو يف بارتلا ىثح : فلؤملا لاق
 : اهمأل برعلا نم ةأرما تلاق .لبقتسملا نم هرسكو

 بئافغلا ةزوح يمحاو ٭:ث يدهج ههجو ق بارتلا يثحأ تلزال

 : اهمأ اهل تلاقف

 بكارلا ىلع بارتلا كيثح نم «: هنيتات ول ىلوأ نصحلا
 جنتسيلف هتجاح مكدحأ ىضق اذا» : ةني يبنلا نع ثيدحلا يف درو | ا

 . (٤٦)«بارت . نم تايتح ثالث وأ .راجحأ ةث

 (٥٦)تيثأ .ءانثلا اهل رهظيو .هناسلب هسفن يكزي ناك اذا تيأرأ : هل تلق
 هكلذ ريغ هنم رهظيو هناسلب قلمتي ناك اذا هيف لوقلا امو ؟ال مأ هتيالو ىلع
 ؟هناوخال ةبيغلاو ةمذملا عامتسا بحي وأ

 يف ةبيغلا هنم تحص ناو .ةيافك هيفام هتركذام ضعب ىضم دق : لاق
 وأ 6كلذ ىلع دعاست وأ ءاهلوقي نم بحأ وأ ءاهعامتسا بحأ وأ هناوخا ضعب

 )٦٢( مجنل ا ةروس :

 )٦٢٣( لماكلا يف ع نبا هجرخأ ٧/ ٢٥٤٥.
 )٦٤( ننسلا يف ينطقرادلا هجرخأ ١/ ٥٥٧ ةيارلا بصن يف يعليزلاو ١/ ٢١٥.

 )٦٥) تبلثيأ : باوصلا .
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 هنم أربي هنا : ليقف .اهلعف نم ىلوت نم ىلوت وأ ءاهلعف نم ىلوت وأ ؤاهب يضر

 هل ةباتتسالا هل ينبجعيو .ةءاربلا لبق باتتسي هنا :ليقو ،باتتسي نأ لبق
 .ايلو ناك اذا لاح لك ىلع ةءاربلا ليق

 هجو يق مالكلا نم ءيشب لوقي هنأ كانعم يآ هناسلب يلولا قلمت اماو

 :لجو زع ها لاق اضيا قفانملا وه اذهف .هفالخب هفلخ ف لوقي مث ,ملسملا
 نم الا رانلا نم هللاب ذوعنف 0 (٦٦)هيراتلا تم لقسآلا كرلا ق يقفالا نإ

 نم هنم جرخي مث ءيش يف لخدي نأ قفانملا ةفص نال حلصأو كلذ نم بات

 نم جرخيو عضوم نم لخديف ‘عوبريلا قفن نم ذوخام وهو ارخآ ههجو
 يف ىضم دقو ،كلذ نم بوتي نآ الا هذه هتفص نمم هللاب ذوعنف . .عضوم

 ناو "بتي مل نا هكالهاب نآرقلا درو نميف ةيافك هيفام ةءاربلاو ةيالولا

 . .باوصلاو قحلل قفوملا
 لصف

 ائيش يل فص ٠ (٧٦)(هل هلعل) هل تلق (هللا همحر) هنع هتلاس ام اذهو

 . كلذ يف الصأ يباكتب نوكيل ةءاربلاو ةيالولا لوصأ نم

 .(هئلا مهمحر) حلاصلا فلسلا هب قبس دق اذه نا :قيفوتلا هنابو باوجلا

 دق يتلا لجو زع هنلا ضئارف نم ناتضيرف ةءاربلاو ةيالولا نأ دجوي يذلاف

 ىلتبا امب (٨٦)وت .مايقلا الا امهنم ءيشب وأ امهب ىلتبملا عسيالو هدابع اهب دبعت
 ملام .نيملاعلا عيمج نع نيدلا فوقووهو .ةلمجلا يف هتءاربو هتيالو دعب هب

 نمم ءيربو ،نوملسملاو هلوسرو هتنا هيالوت نم ىلوت اذاف "دحأ ةيالوب نحتمي
 ريغ ءيشب نحتمي ملام ملاس اندنع وهف 0 نوملسملاو هلوسرو هللا هنم أربت
 هنأ هنع دجوي اميف (لا همحر) (٩٦)ديز نب رباج ةمالا ملاع لوق وهو .اذه
 نيدب هبكار اولوتي وآ ،هوبكري ملام هميرحتب اونادام لهج سانلا عسي : لاق

 وأ 6مهنع اوفقي وأ ،نيدب وأ يارب هبكار نم اوئرب اذا ءاملعلا نم اوؤربي وأ
 وهو ث مهنع اوفقي وأ نيدب هبكار نم اوثرب اذا نيملسملا ءافعض نم اوأربي
 . ملعأ هتناو ححيحصلا اندنع

 )٦٦( ءاسنلا ةروس : ١٤٥.
 )٦٧) خسانلا نم بيرصتلا

 )٦٨( يأ : باوصلا لعل
 )٦٩( قحلملا يف هتمجرت رظنا .
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 اضضياشم نع اهتدجو ةريس نمو

 (هللا مهمدر) () ةسوفن نم برغملا لهأ نم
 { ميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 نيرهاطلا نيبيطلا هلا ىلعو نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو
 .اميلست ملسو

 .دمأ الو ةياهن الو أدتبم هل سيل .دمع ريغب ءامسلا كمس يذلا هنن دمحلا

 ىحلا وه .ةواقشلاب نيرخآلو .ةداعسلاب موقل ىضق .ةداهشلاو بيغلا ملاع
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا .نيدلا هل نيصلخم هودبعاف .وه الا هلا ال

 لصف
 .ةيربلا قلاخ ديحوت ق ةيريربلاب ةخوسنم ةتكنلا هذه تدجو يناف

 ناسل ىلا ةيربربلا ناسل نم هلقنأ نأ هلضف لهجأ الو ؤهلوق درأ ال نم ينلاسف
 .بلطام ىلا هتبجاف .اهظفح ءيراقلا ىلع لهسيو .اهلضف نيبيل .ةيبرعلا

 وهو تلكوت هيلعو ،قيفوتلا هنابو ستدرأ كلذ يف ريخلاو ،بغر اميف هتدعاسو
 : ليكولا معنو يبسح

 _ ؟ نيدلا لصأام : لاقف لئاس لاس نا
 . )٢( مالسإلا نلا دنع نيلا قه : ىلاعت هلوقل .ديحوتلا وه نيدلا :لقف

 . ةينو لمعو لوقب الا متيال مالسالاو
 الو دض الو دنالو هل كيرشال هدحو هنلا الا هلا ال نأ ةداهشف : لوقلا امأ

 دمحم هب ءاجام نأو ،هلوسرو هدبع ادمحم نأو ،هل لثم الو هيبش الو نيرق
 .هبر دنع نم قح

 .ضئارفلا عيمجب نايتألاف : لمعلا امأو

 هديحوت لمك ائيش مهنم صقني مل ةمات نهب ءاج نم ليواقأ ةتالث هذهف
 . قئالخلا نيبو هنيب اميف

 : ليواقأ ةرشعب يتأي ىتحف !هللا نيبو هنيب اميف امأو
 بتكلا عيمجو لسرلاو ءايبنألاو .ةكئالملا عيمجب ناميالاف : لوألا امأ

 .ةنجلاو "باسحلاو .ةمايقلا مويو ،ثعبلاو ‘توملاو إمهعيمج ىلع تلزنأ يتلا

 لبجلا قطانم صنلا يف اهب دارملاو } يقيرفألا لايشلا يل ةيربربلا لئابقلا ىدحا : ةسوفن )١(
 . ةيضابالا نطقي ثيح .ةيبيللا دالبلا نم يرفلا

 ١٩. : نارمع لا ةروس )٦٢(

- ١٨٩_ 



 هل نوكملا وه هتناف ؤنئاك وهامو .ناكام عيمجو رانلاو
 لمك ىائيش نهنم صقني مل ةمات نهب ءاج نم .ليواقأ ةرشع هذهف

 كرشأ دقف ،نهنم ةدحاو كرت نمو 0قئالخلاو هللا نيبو هنيب اميف هديحوت
 نمو .ةمايقلا موي ىلا كرشم كاشلا يف كاشلاو "كرشم هكرش يف كاشلاو .هنىاب

 ملع امل كلذو ٬هتيرذ (٢)ءابسو هلامو همد مرح دقف .اهلك هوجولا هذهب ءاج

 . ديحوتلا نم
 ؟ مالسالا دعاوقام : كل ليق ناف

 :ةعبرأ هناكرأو .عرولاو 0 ةينلاو ث لمعلاو 0 ملعلا : ةعبرأ : لقف
 .هتلا ىلا ضيوفتلاو .هتلا ىلع لكوتلاو ىهنلا ءاضقي ءاضرلاو .هللا رمال مالستسالا

 :ةعبرأ هناكرأو .دسحلاو .ربكلاو ةيمحلاو ،لهجلا : ةعبرأ رفكلا دعاوقو

 .ةالصلا : ةينامت مالسالا ةماقتساو .بضغلاو .ةوهشلاو .ةبغرلاو . .ةبهرلا

 نع يهنلاو "فورعملاب رمألاو ثداهجلاو ‘ةرمعلاو ؤجحلاو موصلاو .ةاكزلاو
 .يأرلاو ،ةنسلاو ثليزنتلا : ةتالث نيدلا لامكو .ركنملا

 :هجوأ ةعبرأ اهنم اوراتخاو .ةريتك اهوجو هنم اوجرخا ليزنتلاف
 .مجرلاو ىرتولاو 0ناتتخالاو ءاجنتسالا

 .(٤)دقعلا : هوجو ةعبرأ اوراتخاو ،ةريثك اهوجو هنم اوجرخأ يأرلاو
 .تادجلا ثاريمو .رمخلا يف دلجلاو .ةمامالاو

 نئاخلا رقملا قفانملاو اهب رقأ امب يصوملا رقملا ملسلا :ةثالث نيدلا رارق
 .دحاجلا كرشملاو .هي رقأ اميف

 ءارش هنم تملع نم ةءارب وأ اريخ هنم تملع نم ةيالو :ةثالت نيدلا زرح

 .فرعتال نميف (٥)فوصوملا : ليقو . اهلك يصاعملا كرتو
 .ديحوتلا وهو نيع ةفرط هلهج سانلا عسيالام ةفرعم :ةتالت نيدلا دح

 سانلا عسيالام كرتو &ضئارفلا عيمج وهو اهكرت سانلا عسيالام لعفو

 .يصاعملا عيمج وهو هلعف
 روهظلاف .نامتكلاو .ءارشلاو 0 عافدلاو كغروهظلا : ةعبرأ نيدلا كاسم

 لالب يباك ءارشلاو 4 (٦)يبسارلا بهو ني هتنا دبعك عافدلاو .رمعو ركي يباك

 هرسأ :ءابسو ايبس هيبسي ودعلا يبس نم ردصم : ءابس )٢(
 . ةفالخلاب دهعلا كلذب دوصقملاو ، دهعلا : باوصلا لعل : دقعلا )٤(

 .فوقولاب : باوصلا )٥(
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٦(
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 يباو . (٨)ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يباك نامتكلاو 0 (١٢)ريدح نب سادرم
 .(مهنع هتا يضر) ديز نب رباج ءاثعشلا

 ةفرعمو 4 .يهنلاو رمألاو .غولبلا عم ةفلكلا :ةتسب مدآ نبا ىلع بجت ةتس

 فوخلاو ؛لئالدلاو نملاو إمالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةفرعمو .هنلا

 .ةوادعلاو ةيالولاو ،ءاجرلاو
 .ةنس نهنم ةرشع اتنثاو ،ضرف نهنم نامث : ةالص نيرشعب هلل نيدن

 عاطتسا نم جحلاو ةعمجلا ةالصو (؟)رتولاو سمخلا تاولصلا : ضرفلاف
 .برغملا دعب ناتعكرو : رجفلا ةالص ليق ناتعكر : ةنسلاو . (٠١)اليبس هبلا

 فوسكلا ةالصو ؤناضمر رهش مايقو ؛(١١)تيملا ةالصو .نيديعلا ةالصو
 .ةدجسلاو .مالسنلا هيلع ميهاربا ماقم ةالصو . ةلزلزلا ةلالصو .فوسخلاو

 . (٢١)ةمحرلا يهو مالسلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلاو
 . لرشمو ؛ قفانمو 0 ملسم : هجوأ ةثالث ىلع سانلا

 نم .ةلمج نيملسملا ةيالو : ةعبس ليقو اهجوأ ةعبرأ ىلع ةيالولاو
 ةيالوو 6نجلاو سنالاو "تيملاو مهنم يحلا اهفرعن مل نمو هانفرع
 .ةنجلا مهل بجوأو شمهيلع ىنثأو هباتك يف هنلا مهركذ نيذلا مهو "نيموصعملا
 نم رشعو لاجرلا نم ةرشع مهف .ةنجلاب مهل دهشنو مهتيالو انيلع بجتف
 : ءاسننلا

 باحصأو ؛نابهرلاو نوسيسقلاو غلسرلاو ءايبنألاف : الجرلا اماف
 .راجنلا بيبحو ،نوعرف ةرحسو غسنوي موقو دودخألا باحصأو فهكلا
 . نوعرف لآ نمؤمو

 اهيلع) ميهاربا ةأرما ةراسو س !(مالسلا اهيلع) ءاوحف : ءاسنلا امأو

 اهيلع) نوعرف ةأرما ةيسآو ؛مالسلا هيلع بوبأ ةأرما ةيمحرو 0 .(مالسنلا

 فسوي ةأرما اخيلزو 6ةيمو ةيحو نوعرف ةنبا ةطشام ةيفوو ء(مالسلا
 .اهنع هللا يضر ةجيدخو .(مالسلا اهيلع) نارمع تنب ميرمو .(مالسلا هيلع)

 مب : كل ليق ناف ،ناسللاب ءانثلاو ،نانجلاب دولاف : اهتاذ ف ةيالولا امأ

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٧(
 )٨( قحلملا يف هتمجرت رظنا .

 (٩) ضرفب تسيلو ةبجاو ةنس رتولا نأ بهذملا يف حيحصل حيحصلا .

 . ةلقتسم ةدابع وه ذا لكشم رمأ .ةالص ط لعج ( ١٠)

 . ةنس تسيلو ةيافك ضرف تيملا ىلع ةالصلا ن )١١( ١

 )١٦١( زوجت هيف ةقيقحلا ىلع ةيعرش ةالص يبنلا ىلع ةالصلاو ا نا حيحصل رابتعا .

 ._١٩١-۔



 ؟ بجت
 . حلاصلا لمعلاب : لقف

 ؟ بجت نم ىلعو
 قحتسملا وهو ريخ هنم ملع نمل الا بجتالو ةنسحلا ةئيهلا يذ ىلعف

 .؟ اهيلع باثي نم : كل ليق ناف .اهب
 ةيالولا هل بجتال نم ىلوت نمف .اعم ناباثي : ليقو .ركذ نمل يلوتملا : لقف

 .رفك دقف اهبوجو دعب اهرخأ نمو ءرفك دقف
 طقست مل ةيالولا تبجو اذاف .ةيالولا ةءاربلا دضو ءةءاربلا ةيالولا دضو

 .بونذلا نم عالقالاو ةبوتلاب كلذو ؤانسفنأ ةيالو انيلع بجتو .ةءاربلاب الا
 هدابعل لجو زع هتنا ةيالوو ،نيدلا يف ءافولاب مهتيالو بجت امنا نوملسملاو
 .لوبقلاف هنل دابعلاةيالوو ،ةنجلا يف مهلزانمو !مهلام ةفرعمو مهب هتفرعم
 نانيعلاو ءاتعمسام نانذألا ليقت نأ :هجوأ ةعبراب بجت صاخشألا ةيالوو

 . ةعيرشلا ىلع بلقلا امهقفاويو اترصنأام
 .قافن رفك .رفك دقف ءاهلك هوجولا هذه دعب لاوي مل نمو أ

 ةيالوو ،هتيالو انيلع بجاولاف 0 لداعلا ناطلسلاف ‘ ةضيبلا ةيالوو
 نم ةيالوو 6نيملسلا نم هئاول تحت ناكام عيمجو .هنازخو ؤهريزوو .هباتك
 نم ةيالوو .هنيد يف اعرو ناك اذا باوصلا لهأ ىلا فالخلا لهأ نم عجر

 نيكرشملا لافطأ امأو .نيملسملا لافطأ ةيالوو إمالسالا ىلا كرشلا نم عجر
 .نالوق مهيفف ،نيملسلا ديبع لافطأ امأو .اهيف فوقولاف ،نيقفانملاو

 :ةتس ليقو ؤهوجو ةعبرأ ىلع ةءاربلاو

 نم ،تيهلاو مهنم يحلا ،هفرعن مل نمو هانفرع نم 0 ةلمج رافكلا ةءارب
 .سنالاو نجلا

 .رانلا مهل بجوأو هباتك يف هنلا مهركذ نيذلا مهو ديعولا لهآ ةءاربو
 : مه ديعولا لهآو ثرانلا لهآ نم مهنأ ملعنو مهنم ربن نأ انيلع بجاولاف

 .طول ةأرماو حون ةأرماو دومثو نوعرفو نوراقو ناماه
 دصتلاو هتءارب انيلع بجت ارت مهنم انيأر نم لك صاخشألا ةءاربو

 .اهب هيلا

 تحت ناك نم امأو 6هنزاخو هريزوو هبتاكو زئاجلا ناطلسلا ةءاربو
 نم ةءاربو .هسفن ىلع ةيقت مهمزالو ملسم مهيف ناك امبر مهنأل ،الف هئاول

۔ ١٩٢ ۔



 .فالخلا ىلا باوصلا لهأ نمو ،كرشلا ىلا مالسالا نع عجر
 لصف

 مهو .مهملعيال نيك وهف .مهيف مكحلا ملعي ملو ةتسلا للملا ملعي نم لك
 اوداهت نيذلاو وما نيذلا نإل : لئاق نم زع لاقف .هباتك يف رثنا مهركذ نيذلا

 .(٢١)هأوگرشآ نيذلاك يسوجملا ىَراَصتلاَو بئِياَصلاَو
 .مهئارقف يف اهعضوو .مهئاينغأ نم تاقدصلا ذخا :نينمؤملا يق مكحلاف

 ناف ،ليبسلا ءاوس نع اولض هبام كرت ىلا ىعدت ةيغاب ةئف مهيف تناك ناف

 مهيلع تبلغ ناف ٬مهنم ءيربو مهؤامد تكفس اولعفي مل ناو .اوكرت هوكرت
 رافلا عبتاو مهحيرج لتق ؛هيلا نواجليو هيلا نوواي ىوام مهلو نيملسملا ةئف
 ملو مهبراه عبتي مل هيلا نواجليو هيلا نوواي ىوام مهل نكي مل ناو .مهنم
 عابت : ليق .نفدت : ليقو إمهيلا دريف ةاغبلا حالس امو .مهحيرج لتقي
 . كلذب مهنم )١٤( نوريو ‘لاتقلا اودهش نيذلا ءارقفلا ىلع اهنمثب قدصتيو

 ام مهلف .هب اوءاج ناف ثديحوتلا ىلا اوعدي نأ : باتكلا لهأ يف مكحلاو

 لذلاب ةيزجلا ىلا اوعديلف .هب اوتاي مل ناو ؤنيملسملا ىلعام مهيلعو ،نيملسملل
 يبسو مهلاومأو مهؤامد تمرح اوعفدو كلذل اوناكتسا ناف .ناوهلاب رهقلاو

 مل ناو ؤمهئاسن نم رئارحلا حاكنو مهحئابذ لكأ نيملسملل لحو ىمهيرارذ
 مرحو مهيرارذ يبسو مهلاومأو مهؤامد تلح اهوطعي ملو كلذل اونيكتسي
 حيحص مهنم غلاب لك ىلع بجيو .مهئاسن نم رئارحلا حاكنو مهحئابذ لكأ
 .نامهرد ينارصنلا ىلع دازيو 0 مهارد ةرشع لقعلا

 ام مهلف هب اوءاج ناف ديحوتلا ىلا اوعدي نأ : سوجملا ق و مكحلاو

 لذلاب ةيزجلا ىلا اوعديلف .هب اوعدي مل ناو .نيملسملا ىلعام مهيلعو نيملسملل
 يبسو مهلاوماو مهؤامد تمرح اهوعفدو كلذل اوناكتسا ناف "ناوهلاو رهقلاو
 ةيزجلا اوطعأ ءاوس مهئاسن نم رئارحلا حاكنو مهحئابذ لكأ مرحو ؛مهرارذ

 .اهوطعي مل وأ
 لحتو ىلتقلا وأ ديحوتلا الا مهنم لبقي الو نولتاقي مهناف ةينثولا امأو

 نم نوشاحي مهناف سةصاخ اشيرق الخام مهيرارذ يبسو مهلاومأو مهؤامد
 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةمرحب يبسلا

 )١٣) جحلا ةروس : ١٧ .

 )١٤( نوؤربيو : باوصلا لعل .

 ۔ ٣٩١۔_.



 لصفن
 اهنم :بتك ةعبراو باتكةئام هئايبنأ ىلع بتكلا نم للا لزنأام ةلمج

 ىلع ةرشعو ،سيردا ىلع نوثالثو ٬مالسلا هيلع مدآ نب ثيش ىلع نوسمخ
 ةاروتلا : يه ةمسق بتك ةعيرأاو .ةاروتلا ليق ىسوم ىلع ة ةرشعو .ميهاربا

 مهيلعو هيلع ةلي دمحمل نآرقلاو .دوادل روبزلاو ىسيعل ليجنالاو 4 .ىسومل

 . نيعمجا

 نولسرملاف : (ا٥)افلآ نورشعو ةعبرأو يبن فلآ ةئام : ءايينألا ةلمجو

 ميهارباو حونو مدآ : ةعبس مهنم(٦١) ةفاكلا لهأو 6رشع ةثالثو ةئامثالث
 دواد :فيسلاب اوثعي مهنم ةعبرأو .يم دمحمو دوادو ىسيعو ىسومو

 ىسيع :نآلا ىلا اوتومي مل مهنم ةعبرأو .ةي دمحمو ىسومو عشويو
 .ضرألا ف سايلاو رضخلاو .ءامسلا ف سيرداو

 رضخلا يق ةي ئ يبنلا نع رابخألا هب تدروام رظن اذه يف : فلؤملا لاق

 لاقو .«يعابتا الا مهعسو امو ،ينورازل ءايحأ اوناك ول» : هريغو ىسيعو
 زع هتلا لوقل ةجح . نآرقلاب ىفكو . (٧١)«يدعب نم يبن ال» : مالسلا هيلع

 هَتاَحَو ونا آلوشن نكو مكلاجر ن دحت ابآ ةقحم ناكام : لجو

 .ني دمحم انيين دعب يبن الف . (٨١)ه«َيتبتل

 ىسيع و .ليئارسا وهو بوقعي : ةعبرأ نامسا هل نمو : ةريسلا ىلا عجر
 مهيلعو ةي دمحا وهو دمحمو ىنونلا وذ وهو سنويو ب حيسملا وهو

 .نيعمجا
 مدآ :ةتالث مهنم دادجألا .سرداو صيشو مدآ : نوينايرس مهنم ةثالث

 : )١٩( ارعش . مالسلا مهيلع ميهارباو حونو
 دمحم يبنلاو ىسيعو ىسومو :::: امهالك ليلخلاو حونو مزعلا ولوأ
 لمعلاو .ةلفان وهف هب رماي ملو ,ةلي يبنلا هلعفام : نيهجو ىلع ةنسلا

 اهب لمعلا اهب رمآو اهلعف يتلا ةنسلاو ثهيف باقعال هكرتو .ةليضف هي

 يف ىلاعت هلوقل ٠يآرقلا صنلل مداصم نيلسرملاو ءايبنألا ددع ديدحت نأ ةلأسملا يف قيقحتلا )١٥(
 .4 كيتع صنت ] نت كيك َكيلَع اًتصَصَت ت 7 نم مهنم : ٧٨- ةيآلا _ رفاغ ةروس

 . انه ليلد الو ، ليلدب الا تبثيال صيصختلاو 0 كلل صيصخت نف مه ددعل ديدحت يأو

 انيج سانل ىلا نولسرملا )١٦(
 . دمحأو ملسم ثيدحلا جرخأ )١٧(
 . ٤٠١ : بازحألا ةروس )١٨(

 )١٩() ارعش ليقو : باوصل ا لعل .

 ۔١٩٤ -



 .اهيلع بقاعي اهكرتو ةضيرف
 .كرش رفكو 0 قافن رفك : نيهجو ىلع رفكلا
 .ميرحتو ليلحت قافنو .ةنايخ قافن : نيهجو ىلع قافنلا
 .ةاواسم كرشو . دوحج كرش : نيهجو ىلع كرشلا

 . ديحوت ريغو 0 ديحوت : نيهجو ىلع ناميالا
 الو 6هكرتالو ديحوتلا لهج عسيال 0 لمعو لوق : نيهجو ىلع ديحوتلا

 . هلعف الو كرشلا لهج عسي
 .ضئارفلا تاقوأ لوأ عسوملاف قيضمو عسوم :نيهجو ىلع مازلالا

 . اهتاقوا رخآ قيضمملاو

 . ديحوت ريغو . ديحوت : نيهجو ىلع رمالا
 مهل بجول : نيملسملا هثلا ىلاو ىنعمو .هولاوو نيملسملا هتنا ىلاو : لاقيو

 .اهلاوي مل :الو .هسفن هنلا ىلاو :لاقىالو .هي مهرمأ امي اولمع :هولاوو ںباونلا

 ملعنو .هيلاونو ليئاربج ىلا دصقنو .ةكئالملا ةلمج هلل نأ ملعن نأ انيلعو

 نآرقلاو نيدلاب هءاج ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلا نيملاعلا بر لوسر هنأ
 مهعئابط قفاويام مهل قفاونو رافغتسالا نود محرتلاب مهيلاونو .مالسالاو
 .نيرفاكلل باقعلا لوصوو ،نيملسملل (٠٢)ايادهلا لوصو

 : لاق نمو .رفك دقف .ةنجلا مهباوث : لاق وأ ةنجلاب ةكئالملل اعد نمو
 :ليق .لتقي كلذ : ليقو .لاجر : مهل لاقي لهو ‘كرشم وهف ى‘تاناو روكذ
 :ليقو .ةكئالملا مه :ليق ٠(؟ا)هلاجكر يفرعلا ىلحتو : ىلاعت هنلا لاق .زئاج

 اوناد موق :ليقو .مهتائيسو مهتانسح توتسا موق :ليقو .بجع مهيف موق
 .مهئابآ نذا ربغ نم داهجلا ىلا اوجرخ موق : ليقو .فارسا ريغ نم انيد

 ايركز نب سنوي لاقو .مهيلاونو نيملسملا ةلمج هلل نأ ملعت نآ انيلعو
 سنالاو ةلمج ةكئالملاو م ىرخأ ريغ ةلمج لك نأ ملعن نأ انيلع :(هثلا همحر)
 نأ ملعن نأ انيلعو كرشم وهف كلذ فرعي مل نمو ؤةلمج نجلاو ةلمج
 نا انيلع :ليق ناف ؛مالسلا هيلع مدا لسن نم مهنأو غنويمدا مهلك ءايينألا

 .كلذ انيلع سيل : لاقف ؟ةفلتخم وأ ةقفتم مهعئارش نأ ملعن
 نم سيل : لاق نمو غكرشم وهف .مالسلا هيلع مدآ فرعأ ال : لاق نمو

 نمو 6كرشم وهف مالسلا هيلع ادمحم فرعأ ال :لاق نمو ٬هعدف .ءيش هتفرعم

 . باوثلاو رجألا : دارملا لعلو : لصألا يف اذك )٢٠(
 ٤٦. : فارعألا ةروس )٢١(

 ۔ _١٩٥

 



 .قفانو رفك دقف ؤءيش هتفرعم نم يلع سيل :لاق
 اهنأل .ءاوح ءاوح تيمسو ،ض ألا ميدآ نم قلخ هنال .مدآ مدآ يمسو

 . (؟؟)ىرسيلا ريصقلا مدآ علض نم تقلخ
 ني مدآ نيا ىلع نوفلتخي ةعيرأ :اكلم نيرشعو دحأ ةقرعم بحتسيو

 كلامو شرعلا ةلمح ةينامثو .مدآ يني لامعأل نايكزم نانثاو .راهنلاو ليللا

 . ماهلالا كلمو ظوفحملا حوللاو ليفارساو ليئاكيمو ليئاربجو ءراتلا نزاخ

 . ملعأ هتناو

 وذ :درسلاو ،بجر : درفلاف ؤدرس ةثالثو ؤدرف دحأ :ةعبرأ مرحلا رهشالا

 رفصو مرحملاو ةجحلا يذ نم نورشعو ةعبرأ ،مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا

 .رخآلا عيبر نم مايأ ةرشعو لوالا عيبرو
 :ليقو .ةجحلا يذ نم مايأ ةرشعو ةدعقلا وذو لاوش : جحلا رهشأ

 ليق مايأ ةرشع :تامولعملا مايألا .هلك ةجحلا وذ : ليقو .هنم اموي نورشع
 .رحنلا موي ق فلتخاو .رحنلا موي دعب مايأ ةتالث : تادودعملاو . ؛رحنلا موي

 :موق لاقو .تادودعملا نم :موق لاقف ؟تادودعملا نم وأ "تامولعملا نم وه له

 .دودعمو مولعم :موق لاقو ،تامولعملا نم
 .قافنلل يتاوللاو ثكرشلل يتاوللا :اهنيبام زرفو ،رئابكلا ةفرعم انيلعو

 لزنأ هللا نا :لاق نم ىلع بذاكلا غكرشم هللاب بذكملاو ؤقفانم هللا ىلع بذاكلاف

 هللا نا :لاق نم هتناب بذكملاو ؤهتعبي مل وهو ايبن ثعب وأ هلزني مل وهو اباتك
 .هئايبنأ ىلع بتكلا نم هتا لزنأام ركنأ وأ ڵثتوعيم وهو ايبن ثعبي مل

 يف كشالاو ثكرشم وهف افرح بتكلا نم وأ ءادحاو ءايينألا نم ركنأ نمف

 .امهتفرعم لهج عسيال ،مالسلا امهيلع ادمحمو مدآ الخام كرشمب سيل هكرش
 كاشلا ق كاشلاو ،كرشم هكرش ق كاشلاو ،كرشم وهف امهفرعي مل نمف

 .ةمايقلا موي ىلا كرشم
 ايأ نا :لاق نم الو .هقولخم ةثدحم هتنا ءامسأ نا : لاق نم انم سيلو

 .ةدحاو ةربس يف ناعمتجي (؟٢) نمام نا : لاق نم الو ثءايبنألا نم رمعو ركي

 يف ةلبقلا لهآ نا : لاق نم الو ةكم حتف دعب ةيقاب ةرجهلا نأ معز نم الو
 : لاق نم الو .هلام لحي همد لحي نم عيمج نا :لاق نم الو .اعيمج ةيالولا

 ولو .ةبجاوب تسيل ةمامالا نأ معز نم الو .ميلعت ريغب كردي ةنايدلا ملع نا
 . رسيألا : باوصلا )٢٢(
 . نيماما نا : باوصلا لعل )٢٣(

 ۔- ٦٩١_۔

 



 لالحتسالاو برقتلاو اهب رمألاو ثدح وت نيملسملا ةيالوو 0 (؟٤)اهطورش تناك

 .كرش لهجلاو ةئطختلاو اهل راكنالاو ثدحوت
 .دوجوملاب اضرلاو ،دوبعملا ةفرعم :اقح رفاك وهف اهفرعي مل نم ةسمخ

 .دوهعلاب ءافولاو ضدوقفملا ىلع ربصلاو ،دودحلا ةماقاو

 .(هللا مهمدر) برغملا لهأ نع ىتلا ةريسلا تمت

 هلزلله

 )٢٤( ةرفوتم اهطورش تناك ولو : دارملاو ؤ لصألا يف اذك .

 _١٩٧۔



 يضاقتلا خيشلا نع دعت ىرخأ ةريس
 () يهوفخلا يبرغملا مساتلا نب ناميلس

 (هللا همدر)

 ( هللا مشهمدر) قرملا لهأ نم خياشملا ىلا

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 .هليلخو هيبن دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو 0 هدمح قح هلل دمحلا
 . دعي ام)

 رخفلا درب ق لفريو .بتارملا ىلعا يف دجملا للحب ىلحت دق امالس يدهاف
 .ليلضلا هب يدتهي .ةيفاولا ةربملاو ،ةيفاصلا ةدوملا هرماخت ،بهاوملا انسأ نم
 نمم ،دلخلا لوسر ناوخالا نم مهيلع دري (؟) نمم عمجل .ليلعلا هب يفتشيو
 .نيمألا ةنسو ىنيتملا لبحلاب كسمت نمم ،نطاقو نعاظ نم نادخألا نم مهنولي
 راد امب ابئاد ءةلضملا ةقبوملا لبسلا نع الداع .ةرينلا ةحضاولا ةجحملل اكلاس
 اذبان اعطق .هيزنتلاو دارفالا عاونأ ىلع لمتشي امم ،عامجالا ةنسلاو نآرقلا هب
 مهبقانم عوطسو مهراونأ عامش ىنغأ نمم اعدص ‘هيومتلاو داحلالا نونفل
 .ةيضابالا ةلحنلا لهآ نم ايلاحو ايلاخ مهرابخا ركذو ،مهلاعفأ دادعت نع
 ةجاحلا تسم نم نيعيو !اولحام الحمو اوناكام انئاك )٢(٬ ةيبسارلا ةوعدلاو
 .ةرمثملا ةنجألاو ،ةرمقملا ةلهألا نم هصيصخت ىلا ةجاحلا تعدو .هنييعت لىا
 ءايدمرس امالس ٠ (٤)ةيكامسلا ةمهلا وذ مه نيذلا ةينامعلا ةضورلا لهأ
 رمهناامو ،للقلا ىلع رون ءاكذ نبا حالام مهيلع يدتغيو حوري ءايدبا لصتم
 .مهدئاكو (٥)مهلئاق هلجآو باذعلا لجاعب هللا مع ،للتلا ىلع يراوسلا بيبآش
 . مهدساح و (٦)مهرزاش فنأ مغرآو

 )١( قحلملا يف هتمجرت رظنا .
 )٢( نم عيمجل : باوصلا لعلو ، لصألا يف اذك .

 )٣( هتمجرت رظنا ،©ىبسارلا بهو نب هللادبع ىلا ةبسن : هيبسارلا .

 .ولعلا يف لثم مجن وهو ؤكايسلا ولع ةيلاع ةمه يأ : ةيكايس ةمه وذ )٤(
 .مهيلاق : باوصلا لعل )٥()

 )٦) مهئناش : باوصلا لعل .

- ١٩٨_ 



 ركاوبلاو . (١٢)ةيمسولا داهعلا رم !اهيلاعأل ايقترم !اهلفاساب انمالس رمي

 يكزاو لئامسو قاتسرلاو ىوزنو ةلهبو كنضو وجلا نم 0 (٨)ةينيعلا
 نم مهيلع لبسأو .ةيفاعلا مئامغب هتنا مهلظا سىرقلاو دالبلا نم اهريغو
 دمحم خيشلا :نييمانلا نينطفلاو نيعرابلا نيخيشلاب كيلعو .ةمالسلا هئاحنم
 رزنآو ذال نمو ‘ (٠١)يولهبلا مشاه ني دوعسم خيشلاو ‘ (٩)ي وزنلا رمع نيا

 نيد يف ةبالصلاو ةدالصلل ءىوصقلا ةياغو ءاحرلا بطق امه ذا . )١١( امهب
 باتكلا لدع ىلع .ركذملا نع نييهان "فورعملاب نيرمآ هدودح ةماقاو .هللا
 ينثنت ال . (١!٢)ناولملا نارودو ى (١؟)نايحضألا ماود .ةمألا عامجاو ةنسلاو

 . (٤١)يلاحلاو يلاحلا يفام ةعاس !امهرابدأ هل نولويالو .امهفاطعأ كلذ نع
 نع متلزال ؛مكيلا هبجوأ يذلا نا :افطعتسم افطلتسم لوقأو س اذه

 طسق هيلا اموأامو ؛هوبكو نامزلا وتع نم انيرام .مئازعلاو دئاقعلا حئاحص

 هناشف .سيكعتلاو سيكنتلا هنم دوهعملا ذا .ةيتآ مئاشم نع لدي امم هيلاح

 ىلع رصا) ءاسأ ناو.هنيح نم مدن نسحأ نا ‘ (٥١١)بوقرع دعوو بولخ دهع

 يذلا وهو ءاسدح ال اسح اذه غلاحم نم ولخيالو لاح ىلع موديال .هتءاسا

 نيبت نأ حاورألا تداكو ٬داقرلا نع نافجألا رهسأو ٬دابكألا ف ناجشألا عدوأ

 .اهدالوأو اهعضارم نع تاعضرملاو ءاهداسجأ نع

 مهدرفأو .ةييازملا لاحملاو ةببعصملا راددلا ىلع هروجي ميخت دقو ء اذه

 اههجو ريغ ىلع اهبلقو .يلاعألا لافستساب داليتساو ارهق سنجلا ينب نم
 .ضرحلاو ضضملا بقعأو ،تسسأو تينب هيلع يذلا اهساسأو ‘تقلخ يذلا

 باحصالاو دسكلاب بابحألا يردف .رهدل اسفن ضرعلاب هيق ينصخأامو

 نم هلاب اذابع 0 (٨١)نوجأ نم صلاخلاو 0 (١١)نوجل هنم عنصلاف . (٦١)دمكلاي

 . لوألا عيبرلا رطم : ةيمسولا ةداهعلا وأ ، ةيمسولا داهعلا )٧(

 © يمسولا لوأ يف رطملا وه روكابلاو :ةيثيغلا ركاوبلا : باوصلا لعل : ةينيعلا ركاوبلا )٨(
 .ءىش لك نم كاردالا لجعملاو

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )١٠( " .. قحلملا يف هتمجرت رظنا )٩(
 . . اليلق ءىشلا دجو { للقت : رزنأ )١١()

 . راهنلاو ليللا : ناولملا )١٢( .راهنلا يف ىحضلاو ؤ©فيصلا يف ىحضلا : نايحضألا )١٦(
 . يلجلا تاذ ءاسنلا نمو ‘ىلح نم لعاف مسا 0 ةغللا ين : يلاحلا )١٤8(

 . ءافولا مدعل لثم : بوقرع دعوو بولخ دهع )١٥(
 . هئافص باهذو نوللا ريغت ٠ ديدشلا نزحلا : دمكلا )١٦(

 .انوجل ريعبلا نجلل ، نارح : نوجل )١٧(
 . هنولو همعط ريغت : ءاملا نجأ ٠ ءيشلا رييغت : نوج )١٨)

 _١٩٩۔



 .هتامقن (٩١)مئاجع تانه نم هب اماصتعاو .هتاوطس
 تثتجاو ؛مهمداوق تصقو ؛مهلابج تدهناو .مهلايح تثر دقو . اذه

 هللو . (؟٠)ةيشاوفغلا ةمئادص مئاشمو .ةيبالغلا رئاود هيلع تراد امل .مههافش

 ءهئاوطناو مهنع ملعلا ءاوزناب ءاضرلا هلاؤس نم اذايل هيو .ءاضق لاو رمألا

 .كلتحأو رمالا كبتلاف .اهلابقاو ةلهجلا ءاليتساو ءاهضابقناو هتلمح عدوتب
 نوريحتي ىدرلاو يفلا هماهم يفو ،نوطبتخي مئالطلاو مجالعلا يف اوراصف
 .ةيلاخم هتنداخمف .هتثيبخأام رهد نمو .هجمسأام رصع نم هتنا ه -

 هروبعو .جاجا هرحب ءامو ،جاجوعالا ىلع ينبم ادبا وهف سةبطاعم هترياسمو
 .نوجش هفورصو . (٢ا))نوجث

 اسباع اركان اركام . (؟2)بعصم ينب رايد لهآ انب لزي مل هنأ : هلصاح و
 ىتح ءاندايكأ ق بائتكالا ران رعسأو .انداسجأ ق مراوصلا ىضام . ٠ ا

 . (٢؟)دلصلا ثمدتساو ،دسألا دقنتساو .انرش ىشفتساو ءانرتس كتهتسا
 .بوغرم لك لييت هنم رفظتساو ثبولطملا نم هلؤس يوانملا نكمت او

 ةليل ق . (؟٥)ةريان ةزئمشمو ٠4 (؟٤)ةرفان ةرشتنم دوذلا كرت دقو ث اذه

 اهيعار نيبو اهنيب ليح دقو .ةيذؤم (؟٦)ةعبسم ةضوغ يف ،ةيحير ةرطام
 .قئالعلا دادتماو 0 (؟١)قئاوعلا قئاوبب

 وه امم (؟٨)هوبقرتمو عقوتم وهام نوكيام ىجشأو 0 ناكام ىهدأو 0 اذه
 لوق نم ةفق لوسرلا دهع ىلع .روهدلا فلاس يف روكنم ريغ عومسم
 ىشف دقو ،قالخلا كلملاب اذايع &رعشلا تيبو رطملا ةلق مهتفآ 6 (؟؟٢)حطسم
 .ولحلا (؟١))بلخلا لغشاو ‘حزملا بحتساو (٠٢)حرجلا حرضأ ىتح انيف كلذ

 انيف حلاصلا فلسلا هيلعام متلمهأ لب شمتلهمأ دقو .له وفصلا ثغلا بقعأو
 . تارابتخاو تاءالتبا : مئاجع )١٩(

 . لزاونلاو بوطخلا نم ملؤيام : ةيشاوغلا ةمئادص مئاشم )٦٢٠(
 . ةنوزحلاو ةظلفلا : نرجثئ )٢١()

 . رئازجلا بونجب بازيم يداول ميدقلا مسالا : بعصم ينب رايد )٢٢(
 . ةديدشلا ةبلصلا سفرألا : دلصلا )٢٣(
 . درش اذا ريعبلا رفن اهلصأو ةدراش : ةرفان )٢٤(
 .ةرئاث : هريان )٢٥(

 . عابسلا ةريثك : ةعبسم )٢٦(

 . بقترم : هلعل )٢٨( . ةكلهلا تاطبثملا : قئاوعلا )٢٧(
 . لمدني داك نأ دعب هدسفأ : حرجلا حرضأ (٣٠) . قحلملا 0 هتمجرت رظنا )٢٩(

 .فلخيو دعي نمل الثم نوكي فلخلا عمطلا قربلا :هيف رطم الو دعريو قربي باحسلا : بلخلا )٢١(

 ۔ ٢٠٠



 ىدس انومتكرتو .ةهفاشملاو ةبطاخملاو ةحصانملاو ةبتاكملاب ةدهاعملا نم
 ماقتامو ةقدرخلا ليصحت يف امئاد ابئاد طيرفتلاو عيضتلا ةيدوأ يف نيمئاه

 .بابلألا يوذ دهاعم نع باحصالا هب

 مركملا باشلا جاحلا مودقب انل لا حاتأ ذا ةشحولا نيح يف نحن امنيبف
 جهتباو .قاض دقام همودقب حسفناف انيلع (٢؟)نارمع جاحلا مظعملا هيزنلا
 امو . (٤٢)ىذقلاو اشعلا نم نيعلابام هب ىلجناف (٢؟) حوص دقام هغوزبل
 مايأ .مايأ ال مايألاو لاح ال لاحلاو انب ملأ املف ،ىذاألاو ءادلا نم دسجلاب

 انددرتساو )٢٦( انهتهتساف ‘كابتلاو كبتشاو (؟0٥)شاوهو شهدو شوه
 مكلضف بئاحس نم انيلع ضيفي امل الاجعتساو اففاصعتسا (؟٧)ةرفاحلاب
 . (٨٢)ىوللا نم انب لحامو ءءايعلا نم انب امل ءعفشتساو ٬مكلون مئامغو

 عم .هيف بوغرملا يف ابغار مهنم ةبولطملا ىلع امزاع ادعتسم ادعسم زهجتف
 ناكتسالاو ؛هتعلاطمب سانئتسالا دعب هنم ةشحولا نم انيف عدوأام

 ناجشنألاو 6دودخلا ىلع ةلئاس انم عومدلاو دعتباف ،هترواحمو هترواجمب
 هللاف ءدئالصلل عدصملا ءاكبلاو ثدمالجلل بيذملا نبنحلاب ،دوبكلا ىلع ةمكارتم

 انمحر امك انءاكب اومحرا : (؟٩)انرصاوب ءايض انرئاصب اورون انتداس هنلا

 رارساب ملاع ححصان قفان ،دولا يفص بيطب انيف عدوأام عم هحيرستب هءاكب
 .مكئاقلت نم هوبقرتم اناف ٬ءاد لكش ذوحي ءءاودلا ليخد نع صحفم عئابطلا

 انناوخا انوثيغا ،هتلع نم ءافشلا نقيتمو ‘هتمضرم نم عيضرلا بقرت
 ءاهسابتلاو رومألا كابتشاو ءارآلاو ٬بولقلا فالتخاب ءافش ىلع اناف ةلجعلاب

 .اهئافتقاو ءاوهألا ءاليتساو

 ةزئمشملاو ؛ةرفانلا دادرتسا اولجاعت مل نا تالفنالا فىبخ دقو ءاذه

 .ةمئاهلا
 (٠٤)ةريبغلا لهاب نظلا ةءاسا ىلع مدقأ نأ ۔ هللا ءاش نا ۔ ىوقأ الو ءاذه

 )٣٦٢( قحلملا يف هتمجرت رظنا . )٢٣( مدهناو ققشت : حوص .
 )٢٤( هوحنو بارت نم اهب رضيام نيعلا ين عقيام : ىذقلا .

 )٣٥( بارطضا : شاوه .
 لطملا قوف مئادلا رطملا وهو نتهلا نم هلصأ .ةلصاوتم ةروصب ءىشلا انبلط : انهتهتسا )٢٦(

 : ىلوألا ةلاحلاو ىلوألا ةقلخلا : ةرفاحلا )٣٧(
 )٣٨( ةجاحلاو ةصاصخلا : ىوللا .

 .نيعلا يهو ةرصاب اهدرفم : رصاوب )٣٩(
 )٤٠( ناميع دالب يهو ءاريبغلا هلعل : ةريبغلا لهأ .
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 ةلقو عيشتلاو ديدهتلا نم لاحلا نسحتسا ام الا سةميزعلاو ةنسلاو ..ءابالاو

 سيكعتلاو دوذلا نم نامزلا هيلا وعديام عم ءوسلاب ةرامالاب قوثولا

 نم ٨ لزلزيامو ضرحلاو ضضملا نم فاوجالا ف رعسيامو "سيكنتلاو

 غيزلاو داحلالا لهأ نم ضرم مهبولق يف نيذلا عامطتساو "تفجرلاو فجولا

 مث ةلجعلا .فيخلا فيخ دقف الاو . .مكيلع شوشيام تلازال اذه ءانتداس

 لاقو . (١٤)هيآرات مكيلمآو مكتنشنآ وقت : هلالج الج ليلجلا لاقو .ةلجعلا

 انتانق اذاو 0 (٤؟)«ايريزبا هتبتك ادراش يل در نم» : هنع ىكحي اميف ةلي اضيأ

 ىلع مكلضف و تعبن مكروحب لحاوس نم اننويعو 4 . مكتحود نم ثبيعشت

 لهال ةرخصلا» :ةي لاق دقو ؤال فيك ٠ (٤؟)اهسلا ىلع سمشلا لضفك رغلا

 ةديقعلاو بهذملا ققحتل الا كلذ اممو ؟روكنم ريغ ارتاوت .«نامع

 لك داقتعاو .غةرسم لك رامضا دعب ةلصاح رمألا ةحص ىلع (٤٤)هعالضاو

 ةباتكلا نم هءارو امع ضارعالاو "بولطملا نومضملا ق رظنلا قيقحت .ةربم

 .ربالاب ةبوشملا لبسلا جهنتسيو حصفيو برعي امبر لب .ظافلألاو
 .ةدهاعملا كرتو لافغالاو لامهالاب ىربزلاب ةدودسلا (٥٤)عياهملاو

 .اضرلا ىلع متلزال ىضم نم ةنس انناوخا

 .(هذلا مهمحر) برغملا لهأ نع ىتلا ةريسلا تمت

 ميرحتلا ة هروص )١ ٤)

 اذهب هيلع رثعأ مل ثيدحلاو نيثدحملا نم ةعامج :نويرازبألا . سوماقلا يف ج :ايريزبأ )٤٦٢(
 . ظفللا

 . ىرغصلا شعن تانب نم ىفخ بكوك : اهسلا )٤٣(
 . هعالطا : باوصلا لعل )٤٤(
 . ةحضاولاو ةعساولا قيرطلا وهو عيهم اهدرفم : عياهملا )٤٥(
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 .ةسوفن نم اهريغو برغملا لهأ ىلا نامع لهأ باوج
 ؛ريوزنلا ينيسارخاا دمحأ نب دمح هيقفلا خيشلا نع ارداص

 (هللا همحر)

 (:) يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان نيمطملا ماما نم
 : (هنع هنلا يضر)

 ميحرلا نمحرلا هئلا مسب

 ملسو هيلع هئلا ىلص دمحم هقلخ ريخ ىلع هئلا ىلصو
 همحر) (٢)مساقلا يبأ نب ناميلس نيدلا يف مهيضاقو نيملسملا ماما ىلإ

 .(هللا
 ,دعولا زجنم !ديري امل لاعفلا .ديعملا ءيدبملا .يمحلا كلملا هل دمحلا

 ءديدشنلا شطبلا يذ .ديبع هل ضرألاو تاوامسلا ف نم لكف ثديعولا تبثمو

 .ةنمزالا بلغت نم يرجيامو . رئامضلا تابيغمب ملاعلا .ديدسلا لوقلاو
 امك رئاص فيك ناك ول نأ 0 نوكيال ام نوكيامو ناكامو ىرئاودلا نارودو

 امك .رودقملا ردقمو رومألا ربدمو . . روهدلا ىرجم .رئابكلاو رئاغصلا نم ملع
 نحت هن لوقي نآ ائيش ارآ ادا ةزم امتإ» ،روفغلا كلملا هناحبس !ملعو ءاش
 هتدهاش اميف تركفتو ،لوقعلا بابرأ كلذ دنع تربدتف ى (٤)ه نوكي

 امهنيبامو هضرأو هتاوامس قلخ نم اهرئاصب نيعب هيف تدكأو ،اهراصبأ
 نم هنودهاشيام عيمجو هراهنو هليلو !اهعينص بئاجع فيطل نم امهيف امو
 امم انيقي ملع كلذ دنع اولمعف ٬بابلألا يوذ لوقع اهيف راحتام هتنا تايآ
 امي د يفت 3 ىَرجشل” . .قحلاب الا كلذ رشلا قلخا امنأ ,بايترالا يفني

 ملعي م . )٦( )هيضرألا ىقراو تاوامسلا يف ينرقرد لاقثم هنع برعي . . (٥)هيىكسىت
 وسح نيذلا ح يزج ر ولمع امي ًاوءاتتنآ نيلا يزجكيلم ءاندامو انم ىانام

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )١(

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٢(
 . قحلملا ين هتمجرت رظنا )٣(
 . ٨٢ : سي ةروس )٤(
 . ١٥ : هط ةروس )٥(
 . ٣ : أبس ةروس )٦(
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 عومدب ةيكاب نبعو .ركاذ ناسلو 6ركاش هلل بلق مكف . (٧)يىَتسخلاي
 ؛ةلجو هللا نم مهيولق .بارحملا اوفلأو .باحصالاو لهألا اوقراف . (٨)ةفكاو

 امك ؟ اعكرا مهارت مهتيب ءاَمَحز رافكلا لع ءادشا . .ةلعتشم مهدابكأ يق ديعولا رانو

 هتا بزح ةارالآ نلا بزح كَلَؤأ» ٠4 . (٥)اناوضرو هنا ني اضق َنوُقتبَي ادجس
 مهليبسل اوضمف .مهدوعوم هللا مهزجناف إمهدوهعب اوفوآ . (٠١)ب وللا خك
 هتكئالمي رابجلا مهييحي .نودلاخلا تانجلا ا مهف .مهليقم بضصطأ ىلا اويلقناو

 باحصا كئلوا .(١))«رادلا ىتقمت عق مثربص اي د مكيَكَع لتنإ راربالا
 هيلع هيبن ةنسو هتا باتكب نولمعي .هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 هرمأو ٬همارحو هلالح نيبو : (١؟)هنيد هنم هنلا لمكأ املف .همالسلاو ةالصلا
 مهيلع فلخف .ةي هيلا هضبق .نوقتيامو هدابع هب دبعتام عيمجو .هيهنو

 نيذلا اهنا : لجو زع هتنا لوقل .نوهتني هيلاو .نوعجري هيلا اماما نآرقلا
 ءيش قر متعَراَتَت إ ناق ركنم رمتلا لؤأَو لوسلا اوخيطآو هتلا آاوكيطآ اونمآ

 نسحاو ريَح كيد رخآلا مويلاو ه وتناب د نونمؤت متنك نإ , لوشلاَو ء هتنا يلار ه ,هودرَق
 . )١٣( يآليوات

 قطنام عيمجو .همارحو هلالحو 6هديعوو هدعو نم نآرقلا فام عيمجف

 .يهنلاو رمألا :خسنلا امهيلع يرجي نيفرح ىوس .خوسنم ريغ مكحم هب
 دابعلا عفانمب هملعل الا ءايشالا نم ءيش يف بالقنالا هتنا ىلع زوجيالو

 امل ،يهنلاو رمألا ف فيفختلاو فيوختلاو ديدشتلا يف هرمأ نم مهحلاصمو
 .مهعفانم نم هيلإ لوؤي

 ىلع هللا ءاش نإ هب جتحن .انبهذم ساسأو ءاننيد لصاو !انمامإ إ نآرقلاف
 ليواتب جتحمل سيلو . ةجحملا تحضتاو :ةجحلا تماق دقف ءانقراف نم

 هل ريسفت ملعلا نم هدعبامو .لىزنتلاو لصالا وه نآرقلا نأل .ةجح لالضلا

 ح ني ليزنت فلح نم الك هيدي نيت نم لطاجلا هيتايآل) . .ليواتو
 هنقل اي ناكو ماركلا ةرفسلا يدياب ي دمحم هيبن ذ ىلع { . ١٤( )يديمح

 2 ثاتآ وك لبإ» : ىلاعت هلوقل ‘ظوفحم عومجم ولتم وهو ةت تامف .ةباحصلا

 )٧( مجنلا ةروس : ٣١ . )( اليلق اليلق لاس 0 عمدلا فكو : ةفكاو .
 )٩) حتفلا ةروس : . .

 ١٠١) ةلداجملا ة ةروس : )١١) دعرلا ةروس : ٢٤ .

 )١٦١( هنيد هب : بارصلا منو . , لصأل ف اذك .

 (١٣) ءاسنلا ةروس : .

 )١٤) تلصف ةروس : 9 .

 



 . وو فر

 . (١}٥)مَةلعلا اوتوأ ةيلا رودص ف تانيب

 .(هنع هللا يضر) قيدصلا ركب يبال نوملسملا عياب هةَي يبنلا دعب مث
 .(هتلا همحر) هيبن ةريسب راسف : (٦١)هقيدصب لوأو هتجرد ولعو هتماركل

 ةجحلا مهو 6نورزاؤمو نوعماجم هلو نوضار هنع نوملسملاو تامو
 .هلأ ىلعو هيلع هللا تاولص هيبن دعب هقلخ ىلع هنلا ءانمأ .ةماتلا

 باتكب مهيف ماقاف ،(هنع هللا يضر) باطخلا نب رمعل نوملسلا عياب مث
 ربغ الو اليلق لديال ثهيبحاص ليبس لع ىضمف ,ةن نع دمحم هيين ةنسو هللا

 دمحم هيبن دعب هللا ةجح مهو .نوضار هنع نوملسملاو ايندلا قراف .الييق

 سالا ىلمع ءادهش َدَهَش اوذوكنل آ اطسو ةمأ مكاتلكجك َكيَدَكَوِ» : ىلاعت هلوقل .ي

 َ . (٧١)ه ديهش مكيع لوسرلا وكَيَو
 مه نيذلا رفنلا ةتسلا يأر قافتال ،نافع نب نامثعل نوملسلا عياب مث

 هلل امهيف داهتجاب هدعب بلاط يبأ نب يلعل اوعيابو . (١٨١)ىروشلا لهأ
 نم ىضم امبو .امهرمأ نم ناك امب ملعأ هتناف قباسلا ءاضقللو نيملسمللو

 لآ امع ثحبلا يف ةنحملا فيفختو !امهنمز عاطقناو ءامهرمأ بيغم .امهلاح

 امب دهشنالو ةرايخألا اننيد دلقنال انأل ءانع يحولا عاطقنالو ءامهرمأ هللا

 ميرك يبن وأ هللا لوسر هل دهش نم الا ،ران الو ةنجب دحأل !راثآلا هب تدرو
 .مهيأر انيارو ،نيملسملا لوق مهيف انلوق نكلو .هنلا باتك نم ةيآ وأ .هنلا ىلع

 .مهودع انودعو مهيلو انيلو
 هللا ةمجح مهو .يبسارلا بهو نيب هتلادبع ناورهنلا لهأ ماما ىلوتن

 راسو مهنيدب نيدي نمو .ةليخنلا لهأو (هللا مهمحر) انتمئأو انؤاملعو
 ةديبع يبأو سابعلا نب هللادبع : لثم نيعباتلاو ةباحصلا ةيقب نم مهتريسب
 ريرقو ،ريدح نب سدارملاو ثديز نب رباجو "بيبح نب عيبرلاو "ملسم
 فورعملاو : (٩١)نامسلا نب رفعجو قحلا بلاط ىيحي نب هللادبعو ،فاحزلاو

 ححلفأو ںباهولادبع هدالوأو ،يبرغملا يسرافلا نمحرلادبع ملعلاو لضفلاب
 .برغملا لهأ نم انتمئأ ءالؤهف 0 (؟٠)حلفأ نب دمحمو

 ديعسو ،بوبحم نب دمحمو 6ليحرلا نب بوبحمو ،ضابا ني هللادبع و
 ٩ : توبكنعلا ةروس )١٥(

 . هقيدصتب ماق نم لواو { همامت ، اصقن مالكلا يف لعل )١٦(
 . فيحصت وهو : ىورشلا لصألا يف ١٤٣. )١٨( : ةرقبلا ةروس )١٧(

 كايسلا نب رفعج : باوصلا )١٩(
 قحلملا يف مالعألا ءالؤه ةمجرت رظنا )٢٠(
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 ناليغ نب مشاهو ؤيلع نب ىسومو ؛مامالا بوبحم نب دمحم نب هثلادبع نبا
 .رذنملا نب ريشبو سرباج يبأ نب ىسومو ،مشاه نب دمحمو .رقصلا نب نازعو
 نع قداص ملعلا اولقن نيذلا نيدلا ق انتمئأ ءالؤهف .ناهينو .ربنلا نب ربنمو

 جاجتحالا نم هوركذ امبو مهركذب ةلاطالا اندرا ولو "لوأ نع رخآو قداص
 اولمعام فارتقا نم هيلع مهوقراف امبو ,لالضلا ليواتب ميفلاخ نم ىلع

 عستاو باتكلا لاطل . (؟١٢)يَنوُبزاَكلا مه مهتا الآ ين ىلع مثهَتَآ تنوبَسحيَو»

 ةجح نآرقلاب ىفكو ،نولوالا ةجحلاب ىضم دقو .باطخلاو لادجلا هيف
 . “)٢٢( مهيلع ع تاتكلا ًَكيَلَع اتلنا اث مهفكيت مك و) : : هلوقل

 ءاملعلا نيدب هيلا برقتتو ،لالضلاو ىمعلا لهأ ةقرافمب هنل نيدن نحنف
 هلوسرو هللا هنم أربي نمم أربنو ،نيملسحلاو هلوسرو هئلا ىلوتن 0 (٢؟)لادبالا

 انتوعد .مهتملك انتملك ٬مهيلو انيلو 0 مهودع انودع ٬مهنيد اننيد ،نوملسلاو
 نيدنالو ،لاجرلا اننيد دلقنالو ێعامجالاو ةنسلاو باتكلا انعمجي .ةدحاو

 .داهتجالا انمف 6نيقداصلا عم نوكن نآ هللا انرمأ لب «لالضلا ىلع انئابآ نيدب

 اتيف اودهاج نيزناؤإط :هركذ لج هلوقل ؛داشرلا ليبسل انقيفوت هتا ىلعو
 بل يذ لك ىفكو . هتلا انبسحف .(٤٢).4َنِتىسحخْملا هك هه هنلا ناق ا اكلس هَتَيدهَتَل

 هللاف 0 هتنا عم نهدجو ناف ؛هتينو هلمع صالخاو هلقع ةزيرغ ىلا رظني نأ
 . ليكولا معنو انبسح وهو هللاب الا مكاياو انقيفوتامو ءهعم

 ةيبهولا ةقرفلا نحنو سلوهجمو سراد ريغ انيديا ف قحلاو 0‘ نحنو
 يواعدلا نم نيملسملا نيب ناكام الا ترقتساو ترقأ يهو ةيبوبحملا ةيضابالا

 ىلع اوقرتفاف ٬اذه انموي ىلا انيد هبحاص ىلع هللا دمحب مهدحا بصني ملو
 . نيدلا موي ىلا نبقداصلا عم هتلا ءاش نا نحنو مهرمأ رهاظ ق هيلع اوناكام

 ثدحأ دحاو ‘هل كيرشال هدحو هتنا الا هلا ال نأ ةداهشي : هت نيدنام لوأو

 عيمشلا َومكَو ءيتن ويٹيك سيل» دلولاو ةبحاصلا نم ءيرب .دمص درف
 دنع نم دمحم هب ءاجام عيمج نآو ؛هلوسرو هدبع دمحم نآو .4 (٥٢)ي ربصلا

 عيمجب قيدصتلاو ناميالاب هلل نيدنو ،ارسفمو المجم نيبملا قحلا وهف هنلا
 يف ةنجلا رها نآو .رانلاو ةنجلاو ةكئالملاو ةلزنملا بتكلاو لسرلاو ءايبنألا

 : توبكنعلا ةروس ١٨ . )٢٢( : ةلداجملا ةروس )٢١(
 ىتح دحأ تردبال مهنم ايندلا ولخت ال نيحلاصلا نم موق مهو . ليدب اهدرفم : لادبألا )٢٣(

 . سانلا رئاس نم م رخ هناكم موقي
 توبكنعلا ةروس )٢٤(

 )٦٢٥( ىروشلا ةروس : ١

 



 اهيف مهو :لجو زع هلوقل ضنودلاخ رانلا لهأو "نودلاخ ةنجلا

 امك مهبساحيو . (؟٧)يو وبقلا يفرنمت تكب هنل نا : لوقل 4 . (؟٦)4َوُدياَ
 ‘ (٨٢)4ض رآلا ق الو تاوامسلا ق ةرك لاقثم هنع برعل و ںداراو ءاش

 . ميلعلا عيمسلا وهو

 سنالا نمف غنجلاو سنالا نم هئادعأ ةوادعو .هئايلوأ ةيالوب هلل نيدنو

 .ةالصلا ةماقاب لل نيدنو .ةمايقلا موي ىلا ملسو هيلع هللا ىلص مدآ ندل نم

 دوعقلاو ؤعوكرلا دعب لادتعالاو اهدوجسو اهعوكر مامتو ءاهتراهط لامكبو
 اهقحو اهلهأ نم اهذخاو ةاكزلا ءاتيابو ،نيسلاج نئمطن نأ ىلا نيتدجسلا نيب

 هتقس امم رامثلا راشعأ ةمئألا ةابج يبجت !اهقحتسمو اهلحم يف اهعضوو

 .رابآلاو حضاونلا هتقس امم اهراشعأ فصنو اهلاثمأو .راهنألاو ءامسلا

 ملظلا نم الماك اماع اهلهأ ةيامح دعب الا ةيشاملاو قرولا ةقدص ضيقنالو

 نم اهذخأ مامالل عساوف !مامالل اهعفدو اسفن كلذب باط نم الا غناودعلاو

 عفرت نأ لبق ىمح اذا 0 امهدحأ :نالوق كلذ يف ليق ‘ثورحلا نمو ربج ريغ

 .مامالا رظن ىلع وهو ،عرزلا ناوأ رصملا ىلع ىلوتسا اذا : ليقو ءسودلا نم

 .بوبحلا عيمج نم : ليق ؛ةاكزلابو همايابو هتناب ءاملعلا رظن ىلع مامالاو

 ةتسلا نم :ليقو .بوبحلا نم امهاوسام ءاوس لينسلا تاوذ نم :ليقو

 .اهيلع عمتجملا يهو "سانجألا
 رهش مايصبو .اليبس هيلا عاطتسا نم مارحلا تيبلا جحي هلل نيدنو

 كرتو اهلهأ ىلا ةنامألا ءادأو ثدهعلاب ءافولاو فافعلاو قدصلاب ناضمر

 اهي رت ,يتلا يهو ,مالسالا ىرع لجا يهو نيملسملل ةحيصنلابو .ةنايخلا

 ةوتيثال نكو مكل تحَصَتَو {, : ف اعت هلوقل .اهممأ ىلع ءايبن الا

 راثآلا اهلضفب تدروام عم . ٠( )هبمل ٤ٌصاَت مكل 7 (١٢).يتبِحسِصاَتلا

 شام لضفأ و 4 هيخ أ ةحرصني جان نم مك هنأل .رابخألا اهلضفي تلصتاو

 .نيملسملا نم دحأ ةحيصن يف ىشم

 نيدنو .لاىكملاو نازيملا رسخنالو طسقلاب نزولا ميقن ذ ناي : هتل نيدنو

 ةياغال ادبأ ادلخم ادلاخ .ةرذ لاقثم ىلع ولو .رارصالا ع نانلا ف دولخلاب .هلل
 ::تبلا روس ”٢(

 )٢٧( جحلا ةروس : ٧ .
 )٢٨() ةروس 7: ٢ .

 )٢٩( فارعألا ةروس : ٧٩ .
 )٣٠( فرعألا ةروس : ٦١٨١ .



 ىماتيلل مايقلاو نيدلاولا ربو ناريجلاو ماحرالا ةلصب هنل نيدنو .عاطقنا الو
 .طستتلاب

 قافنلاو بجعلاو ءايرلاو دسحلاو لقلا نم ةدئفألا ريهطتب هل نيدتو

 بحو ءاليخلاو ربكلاو ؤمهل ةوادعلاو نيملسلاب نظلا ءوسو كشلاو كرشلاو
 .(١٢)يءاَقَتح نيلا هك بصيخَم هتاف دبعن لب .ءانثلاو ةسائرلا بحو ءايندلا

 ناف ؤقحلا هوجو نم جرخم مهل نكمأ ام نيملسملا ف نظلا نسحب هلل نيدنو
 نم كلذ هيلع ققحتو بولقلا هب لقثت امم لضف ميدق هل نمم دحأ نم رهظ

 لبق ناف .لاقملا نيلو ةنسحلا ةظعوملاو ةحيصنلاب هءاج نيملسملا نم ققحت

 رصأ ناف ؛هيلع لجعيالو ؤغعجور كلذ در ناو .٧هللا نم هيلعو انيلع ةنملاف كلز
 وأ اٹدحم ىوآ وأ اثدح مالسالا ق ثدحأ نم الا اليمج اكرت كرت ربكتساو

 هتعدب راهظاو هيلع راكنالاو هنم كلذ رييغت نيملسملا ىلعف ،ةعدب مهيف ثدحأ

 ىلع ةحيصنلا نأل ؤةحيصنلا دعب كلذو ،لثتميالو بنتجيل ماعلاو صاخلا ق
 ةبوتلا درن الو ةرثعلا منتقن الآ اننيد نم نأل بجاو هتنا نم قح نيملسملا

 .ةرذعملاو

 ،نطبامو اهنم رهظام شحاوفلا عيمجو ةميمنلاو ةبيغلا كرتب هنل نيدنو
 راهظاو ةجحلا دعب ةيغابلا ةئفلا لاتقو ركنملا نع يهنلاو رمألاب هنل نيدنو
 مهنم باصي نآ الا ؤامهريغ الو لدنج الو مهسب يمرنال همدقتلاو .ةوعدلا
 مهلاتق انل بجي ذئنيحق .مهمزل يذلا قحلا ءاطعاو عوجرلا نم اوعنتم دو

 لتقنالو ،اواث حيرج ىلع مهل زيجنالو ءالايع مهل يبسن الو الام مهل منغنال
 هيلا مئاق دنسم مهل نكي ملام ‘هتعجرو هتب وأ نمؤت ايلوم اربدم مهل
 .نوعجري

 خيشلاو لفطلاو ةأرملا لتق قحتسنالو .هل ةوعدالو ةاغبلا دئاق لتقنو
 لتقي الف لفطلا امأو .مهناودعو مهملظ ىلع مهنم ةاغبلا ناعأ نم الا ىنافلا

 .ايوق امزاح ايضرم الا دلبلا ىلع يلونالو ،هديب نيملسملا لتاقي نأ الا لاح ىلع
 ةمامالا طئارش نم اهنأل ،ةروشملا نم دبالو ،هتريصب وأ هملعب ىنغتسا ناو
 ءاجرو اجرخمو ةجح هل نوكيل نيملسملا راثآ ف دجويام ىلع لاس الاو

 قتي نمو : هلوقل ءاجرخمو اجرف ءيش لكل هللا لعج دقو .هللا نم قيفوتلا
 وهف د نا ىلم لكوتي نمو بييَتحيال ثيك ني ةقرَيَو جرختم ةث لجي ن
 نم الا ءهظح يتوأ دقف .هئلاب قثوو هلفاكو هيفاك هثلا نكي نمو 4 )٢٢( هتس

 . ٢ . ٣ : قالطلا ةررس ٥ . )٢٦٢( : ةنيبلا ةروس )٣١(



 .هريمأ لقعلاو هنيرق نيقيلا ناك نمو .رومألا رادم هيلع وهو .نيقيلا نم رف
 .بآم نسحو هل ىبوط مث هل ىبوطف ،نيرادلا ةداعس هتنا نم هل وجرنف

 نب كلام نب دشرم ني رصان انماما ةربسو .نيلوألا انتمئأ ةربس هذهف

 .(هيلع هللا ةمحر) يوزنلا مث يقاتسرلا يبرعيلا ناطلس نب برعلا يبا

 يوق .هناكم ميرك .هناش ميظع :هناوضرو هترفغمو هناحيرو هحورو
 ظفب سيل ؛ميحر فوؤر نينمؤملاب غهدوعس ةرتاوتم اهدوجو زيزع .هناطلس
 .نيكسملاو دبعلا عم يشمي نأ فكنتسيال ؤوغللا ليلق ركذلا ريثك . ظيلغ الو
 ليوط .ردصلا عساو ،ءايحلا ريثك ،بلقلا فوؤر غنيكسم يز يف كلم وهو
 مظاك .رسلا متاك !لا نيمأ ،ءافولا ميرك نملا ليلق ءاجرلا ميظع نزحلا
 .ءاجرلا ميظع ىدهلا جارس .ىذألا ليلق بناجلا نيل .ءاطعلا ليلج .ظيفلا

 اسمتلم هللا دهعب ايفوم هللا رمأب امئاق اميرك انفاصم ادودو اميلح هارت

 اعشاخ ؛تابيصملل امتاك ؛تارثعلل ارفاغ ،تاوهشلل اعطاق ‘هير ناوضر

 يقت !ةنطفلا ليمج .هلهأ نيب ابيرغ .ءارقفلا بيبح 0 ةمهلا فيرش ءابينم
 ريسيلا ركشيو سهراقتفا ةدشل ريغصلا برقيو .هراقول ريبكلا مظعي .ءايقتألا
 قلط .ةبحاصملا دنع الهس هرارطضا ةيؤرل ريقفلا محريو ‘هرارتغا ةلقل

 ٬ظيفلا ءيطب ،سفنلا يخس ٬مسبتلا ريثك ؤرظنملا بويه ،رطخلا ميظع هجولا
 ةميمن الو بس يذب سيل ؛مالملا ليلق ،قلخلا عساو .مالكلا بيط لقعلا نيزر
 همحر الوسرو ايبن نوكي نأ داكو ،دوقح الو بوذك الو دوسح الو ةبيغ الو
 .هل رفغو هللا

 .راثآلا سردي .ةرهاطلا هتينالع اهنع تابنأ هتريرسو شةرهاش هتريس
 نيملسملا ماما هريسم ناك نم ظحلا نم مودعمب سيل ثرايخألا ءاملعلا لاسيو

 ةيقب .همايابو هللاب ملعلاو عرولاو تيصلاو عفرألا دجلا وذ ضنيدلا يف مهلاعو
 ميركو هرصع ديحو ٬لامكلاو لضفلا يف ةياغلا وهو ؤنيرخآلا ديسو نيعباتلا
 لهأ يتفمو ‘(هللا همحر) (٢؟)دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم هتلادبع ابأ هرهد

 (؟٤)ناضمر نب دوعسم نيدلا ق انتودق مالحلاو لالحلا ق مهملاعو نامع

 دمحب مهو ءىضتراو ىفطصا نيذلا هناوخا نم نيملسملا اياقبو ؛(هتلا همحر)

 ظيفح هل وهو .هليكوو هديؤم ىلاعت هللاو حنيمودعم ريغ نودوجوم هثلا
 .ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو نينمؤملا حلاصو

 . قحلملا ي هتمجرت رظنا )٢٣(
 . قحلملا ي هتمجرت رظنا )٣٤(
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 هلام نيقتملا تاجرد نم انبرقي امل .نيملسملا رشاعم . مكاياو هتل انقفو |
 1 َنشَحَو حلاصلاو ءاتشلاو قيضلاو يتبتلا نيت مهيتع ت

 اندنع لدي امم كلذو 4 (٦٢)هيريتقمتر كيلك دنع قدص د دكَقَك يقرإ» . )٢٥( :, ر

 هنيب اميف حلصأ نم :ليلق هنأل .نيملاعلا بر هتلاب ةقثلاو .نيقيلا ةرتك نم
 ةعيب ىلع ربجيال ميحر رب وه ذا "سانلا نيبو هنيبام رش هتنا هافك هللا نيبو
 ذخايالو .نامزلا ميدقب بقاعيالو ،لالتغالاو نحالاب سانلا ذخايالو ،لاتق الو
 لاؤسلا ريثك !اوناك ثيحو .اوناك امنيأ ؤنينمؤملاب ميحر ،ناهربو ةجحب الا
 .(هللا همحر)

 . اهيناعم فرعو ءاهلماتو اهيلا رظنو !ماركلا مكبتك هتلصو املف

 داشرلا ليبسل رئاصبلا يوذ مدعو ،داهجلا يف بغارلا ةلق نم متوكشامو
 الاومأ رثكأو ةوق دشأ مه اوناك برغملا لهأو .نيملعتملاو ءاملعلا ةلقو

 لهأ داهج ىلع ثحلاو "لمعلاو ملعلا يق اهل ةياهنال يتلا ةياغلا مهو ءاللجرو
 يف ،يهتنن مهيأر ىلاو ،يدتهن مهب ىجدلا حيباصمو ءايبنألا ةثرو .دانعلا
 التماو ضرألا مهلاتماب موقت نوفورعم ضرألا فو نوروهشم نادلبلا
 .ضرعلاو لوطلا مهركذب

 .راثآلاو رتافدلا يف مهركذ الا قبي ملو .رايدلا مهنم ترفقا دقو اوحبصاف

 رحبلا باودو ءاهموجنو ءامسلا ريطو 6اهماوهو ضرألا مهيلع يكبت
 مهيلع ءامسلا لسريو ،تامقنلا عفريو ؤتاكربلا مهب لزني هتنا نأل ،اهناتيحو
 ءاهماوهو ضرألا باود شيعتف ێعرضلا هي الميو .4 عرزلا ۔ هي تينف ءاراردم

 . (٧٢)يناكت نك ني ًادمتَر اهقزر امييتاي ًةتْئَطَت ةنمأ . ةمئاسم ةدغار
 اودشو .مكمادقأ تبثيو مكرصني هتلا اورصنا .نبملسملا رتاعم . هتلا هتناف

 مم تداك و هتلا نذإي ةَريخَك ةتف تيلت ةليلق ةتف ١ نم مك ف ٬مكروهظ انب

 ءانتوعد باجتساف .مت وكشام هتلا ىلا انوكشو .متناأك انلكف . (٨٢)ي نيرباصلا

 شخي ملو 4 .ملاظملا كفو ،لدعلا رهظأ .4 ىضترم ةفيلخب اندماف ءانتفعضَ محرو

 هل ةربابجلا تعاطأو .هتجرد عفرو 4 .هتملك هتلا رهظأف !مئال ةمول هللا ق

 ادمم ات رخن يذلا حاكبسإلف .ارسقو اعوط كولملا هل ترغصتساو ءارخص

 ٩ : ءاسنلا ةروس )٢٥(
 . ٥٥ : رمقلا ةروس )٣٦(

 )٣٧( لحنلا روس : ١١٦١ .
 )٣٨( ةرقبلا ةروس : ٢٤٩ .

٢١٠ 
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 س فم و

 .نيلاع نيبلاغ انحبصاف .نيلوذخم انك نأ دعب ٠ (٩٢)4هَبِنرقَم هل انكام
 هلآو .ميركلا يمالا يبنلا هلوسر ىلع هللا ىلصو "نيملاعلا بر هنل دمحلاو
 .نيرهاطلا نيبيطلا

 ينلا ةاكلا اممو 4 . نيدتهم مهليبسيو ؛نيدتقم كئلواي هتنا دابع اونوكف

 ضرألا لمن نأ انتينو ،نوبلاغ هللاب هتنا ءاش نا نحنف . ٤٠( )ه4روزقلا عاتم ل

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . .دييعلا تاين عم هتلاو .الدع

 انا ،انب مكبولق نئمطتل الا اننيد لوصأ ضعب نم ائيش { مكل تبتكامو

 اقفاوم هومتدجو امف 4 (١٤)4نوئىيحُت مه نيذلاو اوقتا نيلا 4 .ةلحن ىلع

 نم قحلا وهف ةمئألا نم نبحلاصلا نيملسملا عامجاو هلوسر ةنسو هللا باتكل

 ؛هوكرتاف ناطيشلا نمو ينم وهف افلاخم ناكامو .هي اولمعاو هوذخف .للا

 باوج اودرو ىءالدعو اطسق و اقدص بذكلا ناكمو اقح لطايلا ناكم اودرو

 كلذب بيطتل ٬مكبهذم لوصا نم ائيش انل اوبسناو .مكيلا هب انبتكام طخ
 يل هللا رفغتسا انأو .نيبملا قحلا ىلع مكاياو انأ ملعنو ؛مكسوفنو انسوفن

 قد امم ،لمع الب لوق لكو ؛للزلاو اطخلا عيمج نم .نيملسملا عيمجلو مكلو
 رفغتسأ انأ .يغارتفا ةعاس ىلا تلمتحا موي نم دمعلاو اطخلا نم غلجو هنم

 يباتك يف هتبتك امب ذخؤيالو !اهوركم هتنا دنع هئيس ناكام لك نم ميظعلا هنا
 رشاعم مكيلع مالسلاو اهلدع رصبأ نم الا نيملسملا ىلع ضرعب ىتح الا اذه

 نم هيلع متردقو مكرضح نم ىلع انل اوملستو . هتاكربو هتنا ةمحرو نيملسملا
 مكبحمو ؛لقألا (٤؟)مكداخ نم ،نيدودعم ربغ نيدومحم ةوعدلا لهأ خياشم

 نيملسملا ماما رماب : (٣٤)يوزنلا هتنادبع نب دمحم نب دمحأ نب ديعس ربكألا

 .(هةنا همحر) كلام نب دشرم نب رصان
 نيذلا مهمدقمو مهلوأ غنامع لهأ نم مه نيذلا ءاملعلا نع متلاس ناو

 خيشلاو ؛(هللا همحر) دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا افنا امهانركذ

 همحر) (٤٤)يحنملا يلع نب دمحم خيشلاو !(هللا همحر) ناضمر نب دوعسم

 مئاقلا خيشلاو .(هللا همحر) (٥٤)يولهبلا مشاه نب دوعسم خيشلاو !(هنا
 . ١٣ : فرخزلا ةروس )٣٩(
 ٢٠ : ديدحلا ةروس & ١٨٥ : نارمع لا ةروس )٤٠(

 . ١٢٨ : لحنلا ةروس )٤١(
 . مكمداخ : باوصلا لعلو ، لصألا يف اذك )٤٦(
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٤٤( . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٤٣(
 . قحلملا ين هتمجرت رظنا )٤٥(



 ءالؤهف .(هللا همحر) (٦٤)يقاتسرلا ديعس نب سيمخ ةجحملاب ملاعلا ةجحلاب
 .ريثك نيملعتملاو ملعلا يف مهنود نمو ءايلعلا ةجردلا لهأو رادملا مهيلع نيذلا
 .هدمح قح هلل دمحلاو

 دمحم نب فلخو .فلخ نب دمحا : نيمظعملا نيدجالا نيخيشلا نع انلفغو
 يف بيغرتلا ف ىضرملا ةفيلخلا اهيأ كركذنو .(هللا امهمحر) (٧٤)نييوكزالا
 لهأ هناف إمامالا لوصول وأ ثداهجلا يف بغري نمم نامع ىلا ءانيلا لوصولا
 هسفن عطق نم مكيف انغلب دقف .هقفوو هنلا همصع .لاحرلا دشت هلاثمألو .كلذل
 .الو ،هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو 6هدمح قح هلل دمحلاو .ةرخآلا رمأل الا
 .ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح

 «ةكراسملا ةريسلا تمةت»

 هلاه

 )٤٦( قحلملا يف هتمجرت رظنا .
 )٤٧( قحلملا يف ايهتيمجرت رظنا .



 برغملا لهأ نم خياخملا ىلا نامع لهأ نم رخآ باوج
 يتاتسرلا ديمس نب سيمخ ىضاقلا خيشلا نع ارداص

 (هللا همدر)

 كلام نب دشرم نب رصان نيقتملا جارسو نيمطملا ماما نم
 : (هنع هنلا يضر) يبرعيلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 .مامكألا نم تارمثلا جرخمو ث مادعالا دعب ءايشألا دجوم هلل دمحلا

 .ماهوألا رطاوخ تايفخي ملاعلا .ماحرألا تاملظ ق ءاش امك ممألا روصمو

 قلاخو !اهديعمو قلخلا ءيدبم ؛ماعنالاو فاطلالاب هقلخ ىلع لضفتملاو
 تزعو ؛هتمكح تقدو ؛هتنم تمظعو اهتمظع تلج يذلا ءاهديبمو ةيربلا

 نم هناحبس .هتمحر ءيش لك تعسوو .هتكرب تمعو .هتردق تلعو اهتملك

 رقا نم دمح هدمحأ ؛ميلع عساو اميلح روكش .ميحر رب غميرك كلم
 هركشاو .هتينالعو هتريرسب لمعلا هل صلخأو .هتيلزاب دهشو ‘هتينادحوب
 فرتعاو ءهماكحأال ملستساو .هتيلي ىلع ربصو 4 هتيرضقب ىضر نم ركش

 .راهقلا دحاولا .هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشأو .هماعنأو هلضفب

 تاعرتخم عدتباو ؛هتاعونصم تاعدتبم رهظا .رافغلا زيزعلا 8 رابجلا كلملا

 نأ دهشأو .اوربتعيو هتازجعم اودهاشيو اوركفتيل ءالقعلل اليلد .هتانونكم
 .هئايلوأ ماماو هئايينأ متاخ ءهلاو هيلع هتنا ىلص هلوسرو هديع دمحم

 نيد ىدهلاي» هلسرا ،يبرعلا هلوسرو يبنلا هدبع .هئايفصأ نم هتوفصو
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص . (١)ه وكلا ةرك وتو يك نيدلا ىلَع ةَرهظّيِل قحلا
 دنع هل ةرخدم .ديباتلاو رصنلا هل ةبجوم ديبأتلا ىلع ةفوقوم ةالص 4 .نيعمجأ

 . ناولملا بقاعتو نالقثلا فلتخاام .ديمحلا زيزعلا انبر
 ةحيصنو .ةرهاظ (؟)ةكولأو ةرفاو ةيحت هيف باتك اذهف . دعي امأ

 جارس .نيدلاب كسمت نم ةيقبو ،نينمؤملا ماظنو نيملسملا ماما نم ىةرهاز
 «نوميملا هدبعو .نوماملا هللا يلو نيدهتجملا ةودقو ،نيدهاجملا ملع و ،نيدهازلا
 يبأ نب كلام نب دشرم نب رصان ىضرملا يضرلا ،يكزلا عروألاو يبالا مامهلا
 نم هعم نمو ،يبهولا ملسملا يبرعيلا برعلا يبأ نب ناطلس نب برعلا
 قلخلا ىلع هلدع لظ حرب الو ءدوعسلا جورب نم هلضف سمي تلازال "نيملسملا

 . ٩ : فصلا ةروس & ٣٢٣ : ةبرتلا ةروس )١(
 . ةلاسرلا يه ةكولألا . لسرت كلأي كلأ ردصم : ةكولأ )٢(
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 هنا ىلص /ميركلا ىفطصملا يبنلاو ضميكحلا ركذلاو تايآلا ةمرحب ءدوقفم ريغ

 قيرط ىلا سانلا ةاعد .ةداقلا ءالضفلا ةداسلا خياشملا ىلا هلآ ىلعو هيلع
 ىلع نيميقتسلاو ٬ميوقلا هتنا نيدب نيمئاقلا .ةداهزلاو ملعلا لهأ .ةداعسلا

 ناميالاب نيصلخملا .قيقحتلا لهأ ةلحنب نيكسمتسملا ميقتسملا طارصلا

 .هب ىتفا امب هنلا لوسر نع نيذخآلا ،هباتك يف ءاج امب لل نينئادلا .قيدصتلاو

 .بسنألا بسنلاو صبسحاألا بسحلا (٢)يذ 0ىدهلا ملاعمو .ىجدلا حيباصم

 هنا مهملس ،بعصم ينب لاجر انناوخا ،برعلاو مجعلا ةداس بلغألا دجلاو
 مهدمتعاو 6هرتس ليمج مهيلع لبسأو .ةيفاو ةسارح مهالكو .ةيقاب ةمالس
 ديدستلاو قيفوتلاب مهاوقو .ديياتلاو رصنلاب مهدمأو اهرفغو اهوفع ميظعب

 ملسو ٬نقوألا لئاضفلا .لهأ هلآ ىلع و هيلع هتنا ىلص ىفطصملا لوسرلا ةمرحب

 . اريثك مهيلعو هيلع
 مايقلا ىلا هنيعتسنو ىاهيلع دمحي ةلاح يق ىلاعت هللا دمحن اناف . دعي امأ

 .ميسجلا هباوث لينو .ميظعلا هلضف نم ديزملا هلاسنو ااهركش ءادال
 هناف ،هتاضرمل ةعراسملاو ‘هتعاط موزلو ؛هتلا ىوقتب انسفنآو مكيصونو

 .رئامضلا هنجتو .رئارسلا هيفخت امب ملاعلا
 .انمومهو اننازحأ تفعاض و !اننويع تكبأ رابخآ مكنع انتغلب دقف ءدعيو

 كلذ لبق انكو ؛مكفالتئا دعب مكاصع قشو ؛مكفالتخاو مكقارتفاب انربخأ ثيح

 كلذ لجأ نم تقاضف ‘ليلجلا رمألا اذه ىلع ةناعالاو لوصولا مكنم وجرن

 هسلتخي نأ ‘إمكنيد ىلع افوخو ؛مكل ةمحر انرطاوخ تردكتو انرودص
 . هللا مكمحر اوهبتناف .ءاضفبلاو ةوادعلا مكنيب يقليو .مكنم ناطيشلا
 اهيل :لوقي ثيح 7 .هياتك ق , هثلا لزنام لع اوملعاو اوربتعاو اورصتباو

 مكناميإ عب مكودري باَتَكلا ,وتوأ نيذلا ض اقيرق ًاوُشمييت ناي ونم تنيزت

 نممو ةلوشسر مكيفو هنا تايأ مكيل تت متناو نورفكت قي هيَكَو نيرفاك
 قح ةن هللا وتا ًأوُمَما نيذلا اهت . .ميقتست طارص ق يده : ق ناب مصتعت

 وقرفت ا اعيمج وتلا ,بحي اومِحَتع و نوشيسُم مثنا او ال ,نت ومتالَو هتاقت
 هتمعنب مثحبصاق مكيولق نيب فنك ءادعا متنك ذإ 7 هتنا تمعن ذ اوركذاو
 َهَتاتأ كل “ َكيَدَك اهن مُكَدَقنَلك رانلا ت ةرفح اقش ل مُتنُكَ اناخ

 أ وشَُرَو هلا اوكب لاقو ٠ (٤)4“َنوذَتهت مكَلَعَل

 ذ : باوصلا لمعلو ‘ لصألا ف اذك )٣(

 .٣٠٠١۔_ ١٠٠ : نارمع لآ ة ةررس ) ( ٤
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 . (٥)4َنيرياَصلا ٤ م هللا نا اوربصا مُكُحير حهذَتَو

 ةنكثلا لبقيو هناف مهنع مكاهن امف امع اورجزناو .هب ذا مكرمأ امب اوموقف

 عيمجب ملاعلا وهو . . (٦)4َنولَكفتاَم ُمَلَعَيَو خ ِتاَئِتَشلا نمع وفعيو م هراجع نمع
 حضو دقف !هللا اوقتا مث .هللا اوقتاف ٬مكرئامض دئاقع ىلع علطملاو 4 .مكلامعأ

 .مارحلاو لالحلا ملاعم نيبو ؛مالسالا هللا لمكأو .ليلدلا ماقو غليبسلا
 كشلا مكلدبيو .مكنيد رمأ مكيلع ردكي نأ اورذحا مث : هتنا ودع نم اورذحاو

 رثكا هناف .مكرودص يف لغلا يقليو .مكبولق نم ةمحرلا بلسيو ؛مكنيقي دعب
 رئاس امأو .ءارغلا ةلحنلاو ءارهزلا ةوعدلا هذه لهال .ةاساقم سيكأو .ةاناعم

 .زارتحالا لك هنم اوزرتحاف ٬مهتنؤم ىفكو مهيلع نمآ دقف ةلاضلا لمملا
 مكاياو هللا انامح . (٢)هنع ةمصعلا اولاساو ؤهنم ةمالسلا يف هتنا ىلا اوبغراو
 .هدئاصم كارشا نم اناجنو ؛هدئاكم نم

 كلا بدأ دقو ءةمحر عامتجالا ناو "باذع ةقرفلا نأ انتداس اوملعاو
 بنمؤملا تم ناَتَقاَع نان : لاقف !مهنيب تاذ حالصا ىلع مهثحو نينمؤملا

 يغبت يتا أ ونئاَقَق ىرخألا لمع امهادحإ تقب نإف اًمْمَتيب اوُحيصآق ًاوتَتََقا / , وح
 هتا نإ وطس لدكلاي امهنيب آ اويأ ق تَءاَك نإ اق ونلا رم أ لاإ ,يت ىتك

 م

 غمتَحت نا اوقتاو مكيوَحا ب اوكلصآق ةوخإ نؤنيؤملا امإميطييقملا ثحت

 . (٨)4َوُمَحرَف
 كلذ ٬هللا نم ةمحربف مكنيب تاذ متحلصأو متعمتجاو متفلآت دق متنك ناف

 كلذ ,ةفقاو مكنيب برحلاو ؛مكفالتخا ىلع نيميقم متنك ناو ،مكنم انرسي يذلا

 هرتعُرَالنا ثرإ ف .ةبوتلاب كا ىلا اوردابف !نا نعل ناطيشلا نم ةعزن
 لا . اوملسو ‘برحلا نع اوفكف . (٦)مهييشنآي اك اوتَعُك تك موقا

 يف ةماقتسالا يلع ملعلا لها (٠١)مهو رمألا ولوآو .مكنم رمألا يلوو ىلاّخت هللا
 مم أوئوُكَو هنلا اوقتا ل و اوعمتجاو اوفلآتو .نبحلاصلا ءاهقفلا نم نيدلا

 . (١)ي َبِقراَصلا

 )٥() لافنألا ةروس : ٦

 )٦( ىروشلا ةروس : ٥
 )٧( هنم ةمصعلا : باوصلا لعلو : لصألا يف اذك .

 )٨) تارجحلا ةروس : ٩ { ١٠.

 )٩( دعرلا ةروس : ١١ .
 )١٠( وارلا فذح باوصلاو : لصألا يف اذك .

 )١١( ةبوتلا ةروس : ١١٩ .



 ةدقعو .ةحيحص ةعيب هل مكتمزل دق ؤيضرم لداع ماما مكل ناك ناف
 مكيلع بجاوف .هتلادع ىلع عامتجالاو ؛هتماماب يضارتلا حص وأ .ةحيرص

 ىلع ماقتسا ام .ةيعرلا نم هتيصعمو هنالذخ مكيلع مارحو .هترصنو هتعاط
 فلاخ ناف ‘باحصألا نم نيقحملا عامجاو 0باتكلاو ةنسلاب كسمتو س باوصلا

 مثالاب ةزعلا هتذخاو ثةيمحلا ىلا قحلا نع لامو سةيعرلا نم دحأ هيلع
 وأ ركذتب هلعل .لادجلاو فقدينعتلاب هوآديتالو ءلاقملا هل اونىلاف .ةيبصعلاو

 .ىضري فوسف هل اوحصناو ،ىركذلا هعفنت هلعل ىلاعت هتا هوفوخو . ىشخي

 مكلوق اوظلغاف .اراتخم يغبلاو ملظلا ىلا حنجو ىارابكتساو اروفن الا ىبأ ناف
 ةوعد هوفرعف الاو ى ربتعاو رصبأو رجزنا ناف .هيلا مكحصن اوديعأو .هيلع
 نع هل اورسحاو ثبرحلا هوذبانو نينمؤملا ةجح هيلع اوميقاو .نيملسملا

 .هللا رمأ ىلا ءعيفي ىتح اليبس كلذ ىلا متدجو نا غقاس نع هل اورمشو دعاس

 نامألاب اودانو برحلا نع فكلاب اولسارتو اوبتاكتف .ماما مكل نكي مل ناو
 مكئاحلصو مكئاهقف ىلا مكرومأ اوملساو 0 (٢١)مكئايرقو مكئابحا عيمج يق
 مهل عبت مكنا .مكقيثاومو مكودهع كلذ ىلع مهوطعاو إمكنم لضفلا لهاو
 .مهب اوركمتالو إمهوعدختالو ؤمهورفتالو إمهونوختالو ممهرمأل عوطو
 .مكارق نم ةيرقو يح لك نم ءالضفلاو ءاهقفلاو ءاحلصلاو ءاملعلا عمتجيلو

 انيمأ ‘املاع ،يوق ادلج ايلو الدع ةقث ءايضرم احلاص مكنم الجر اوراتخاو

 اضقانالو .دعولل افلخم الو ءادوقح الو ادوسحال .اميلح افصنم ءانومام

 نع فناجتيالو ،بيرق ىلا ليميال ؤالوجع الو اليخب ال .ةمئالل المتحم .دهعلل
 هوعيايو .4 .مكيلع ةفيلخو .4 .مكل اماما هومدقو ءمئال ةمول هنلا ن ق هذخاتالو ثددعي

 رمألا ىلعو 4 .ءاخرلاو ةدشلاو ءءارضلاو ءارسلا ق ةعاطلاو عمسلا ىلع

 نع تعنتما ةفئاطو .ةيغاب ةقرف لك داهج ىلعو ىركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 ذخأو "فيرشلاو ءيندلاو فيعضلاو يوقلا يف قحلا ذافنا ىلعو .ةيعاط قحلا
 . اهلح نم تاقدصلا ضبقو !مولظملا فيعضلل موشفلا ملاظلا نم قحلا
 .اهلهأ يف اهعضوو

 نم نيرضاحلا يف نكي ملو ءانفصو امك مكنم لجر ىلع متحمتجا اذاف

 مكعامجاو .مكنع هل رذع الف ضنيدلاو عرولاو ملحلاو ملعلا يف هقوفيو هلضفي
 يح لك نم عامتجالا ايهتي مل ناو ،ةمامالاب هيلع اومكحاف .عامجا هيلع
 نم رضح نمب يفتكيو ءاباببحتسا لب ااعرش مزاللاب كلذ سيلف .ةيرقو

 . مكتابرتآ : باوصلا لملو © لصألا يف اذك )١١(
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 لحلا لهأ نم نيدلا ف ءالضفلاو ملعلا لها ةعيبلا رضحي نأ الا نيملسملا
 رثكأ ناك املكو ؤةعيبلا زوجت لقالاب : ليقو ؤالجر نيعبرأ اوناك ولو ،دقعلاو
 . لضفأ ناك

 يعدي مكنم دحأ لكو .ةملك فالتخاو ةنايدو ليوات نع مكلاتق ناك ناو
 اندنع يارلا نمف ضنيرخآلا نود هدي يف قحلا نا :لوقيو اهب ىمستيو ةمامالا

 ىلع اواطتو ‘تضم يتلا نحالا ىلع مكراصبأ اوضفتو برحلا نع اوفكت نأ

 .مكتملك فالتخا ببسو ؛مكبرح ةفص حرش اوبتكتو 0تفلس يتلا ءامدلا

 .اهنم مكناوخاو نامع ماما وأ اةبرجو ةسوفن لهأ (٢١)نم ؛مكفالتخا ةيفيكو

 ىوتفو ‘بيصملا مهيأر ىلع اولمعاو ضمكرما يف مهاوتفو مهلوقو مهيأر اورظناو
 ريفوتو .مكروما ديدستو .مكنيد ةمالس مكل وجرن اناف ؤبيرأ ملاع لك
 .مكسوفنو مكلاومأ

 رخفو ءءانثلا بحو ٬ةسائرلا بلطو ءايندلا ىلع مكلاتق ناك ناو
 ؛ظوظحلا سجنأو ؛عئانصلا ةوسأو عئاضبلا سخبأ نم كلذف ةسايسلا
 ةرسح مظعأو ؛هايندو ءرملا نيدب ءيش رضأو ٬لامآلا سخأو .لامعألا ماشأو

 الا ،نيرخآلاو نيلوألا نم سانلا نم ريثك كلذب كله دقو .شهابقعو هترضح
 ةاجنلا مكلو انل هتنا لاسن !هتوقو هلوحو هنمب هيلع لضفتو .هتلا همصع نم

 ملظلا يف جولولاو ،ناطيشلا ةوعد ةباجا ىلا سوفنلا ةحماسمو سنتفلا نم
 انرومأ عيمج ضوفنو .هيلع لكوتنو هب مصتعنو ‘هب ذوعنو ناودعلاو
 ريبكلا لاضفملا ميركلا هنا !انديدستو انقيفوتو انداشرال هيدهتسنو ؛هيلا
 نيز امع فكلاب هنلا ىلا رارفلاو هيلع متنأام ىلع عوجرلا مكل يغبنيف .لاعتملا

 .حوصنلا ةبوتلاب هللا ىلا ةردابملاو .هيلا مكسوفن مكل تلوسو شمكل ناطيشلا
 ةلقنلل دادتعالا سبحب ةليلقلا ةايحلا ةيقب مانتغاو ححومجلا سفنلا رجزو
 ىلاعت لل لمعلا صالخاو 4 .ىضقناو لازو . .ىضمو تفام ىلع مدنلاو .ةليوطلا

 الو مكتياده ق لجو زع هلا اىلا اوبغراو 4 .ميلع و عساو هللا ناف 4 .ىقب امي

 دقو ٠ (٤١)4توزفاَكلا موقلا ل هئا جوزت نم شآيتيال هتإ ونلا حورم نم ًاوشايت
 نحالاو ،ةلزانلا نتفلا نم هب متيلتبا امم مظعأ وه امم نامع رمأ نم راص

 اهيف هئلا يصعو .ةرهاظلا ركانملاو داسفلاو ،ةفناكتملا ملاظملاو بورحلاو

 .ةملظم در الو ،ركنم رييغتب نيملسملا نم دحا عمطيال داك ىتح ةرهاجملاب
 ىلا : باوصلا لعلو ء لصألا يف اذك )١٣(

 )١٤( فسوي ةروس : ٨٧ .

٢١٧ 



 .مثآملا تبكتراو ٬مراحملا تحيبتساو !هلك داسفلا رهظو .هلهأو مالسالا يفخو

 ءافخا نوعيطتسيال شرمجلا ىلع ضباقلاك اوراصو نوملسملا و
 (١ه)هلصاتستو نيدلا راثآ سمطنت نأ ناكو ةعرش راهظا الو .ةعدب
 رونلا اذه هتنا رهظأ نينمؤملا ةرصنو نيملسملا راهظا هنلا دارأ املف ءنبيبطايشنلا
 ةريسلاو .ةروكشملا رثآملاو ثةروهشملا لئاضفلا اذ غعطاقلا ماسحلاو غعطاسلا
 .هتلود مادأو .هردق ىلعأو .هركذ عفرو ؛هرصن هتلا زعأ انماما .ةروربملا ةرهاظلا

 هب رصنو .نيدلا هب ىمحو ‘هتداعس ددحو .هتدايس ديأو ‘هتلوص رصنو
 .نيملاعلا بر نيمآ غنيكاسملاو ءافعضلا

 ىلع هوعيابو نبملسملا نم اوعمتجي نآ هتنا رسي نمم لاجر عمتجاف

 يف قحلا رشنو .4 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا ىلعو .ةعاطلاو عمسلا

 دعي نم اورصتناو اوقف وف .هل اوقدصف .فيرشلاو ءيندلاو فيعضلاو يوقلا

 نآإن اودارأو 6دحاو سوق نع ,رملا مهتمرو ىريثك يق ليلق مهو اوملظام
 (٦١)ه&َن وؤفاكلا هرَك وكو هرون هت نآ آلا هتنا ىَباَيَو مههاوفآي ء هنلا ؟ رون ًاوُمفطُن

 .لئابقلا مهل تنادو غنوصحلاو عالقلا مهل تحتفف ،نوقفانملاو نوقسافلاو
 .ملاظملا تدرو ‘تاكرحلا تنكسو غنيهراكو نيعئاط كولملا مهل تداقناو

 تمظعو ؛ننسلا تييحو ‘ةجحلا تماقو ةوعدلا ترهظو !مولظملا رظتناو
 .اريثك كلذ ىلع هتبا دمحلاف .نذملا

 يف هنلا ءانمأايو شمانألا رودصايو ءمالسالا ماوقاي . هنلا هنلا مث . هنلا هللاف
 نع اوفاجتو ءاعايض يضمت مكمايأ اوكرتتال اهدابع ىلع هءافلخ و .هدالب
 ةايحلاب ةيقابلا ةايحلا اورتشاو ءاعالقا اهنع اوعلقأو ءايندلا ف ةحارلا

 نيتلزنملا ىدحا ىلاو نولمعت متنكام نوقالمو ،نوتيم متنأ ليلق امعف .ةينافلا
 هئيزاوم تقح نمو نوَحيلفملا مه كيو نيزاوم تفك 1 نَمَف)» نورئاص متنآ
 . (٧١)4تودياَح مَتَهَج ي مسن اوسي نيذلا دلوأ

 قحا متسلو ‘مكل انحصنو ؛مكيدل انتربخذو .مكيلا انتحيصن هذهف

 : ةلي يبنلا لاق .نينمؤملا ةلسارمو .نيدلا ةنس هذه نكلو !اهنم حصنلاب
 بيصي الو ‘هب فلوخ فلاخ نمو : (٨١)«ةحيصنلا نيدلا .ةحيصنلا نيدلا»

 . فيحصت وهو !هلطاتست» لصألا يف )١٥(

 ٣٢ .: ةبرتلا ةروس )١٦(
 . ١٠٦، ١٠٣ : نونمؤملا روس )١٧(

 . مهريغو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا دنع وهو ٤١} قئاقر : ننس يف يمرادلا رظنأ )١٨(
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 ةمحر وا .هل ةرافك كلذف ؛هفلسأ بنذل الا اهبئاصمو ايندلا نحم نم نمؤملا
 : ىلاعت هتلا لاق دقو !اهيلا مرقف مويل هل اهرخديل هيلع اهب لضفت هللا نم

 اندشرأو . ١٩( )هريم نع ًاوُقعَيَو مكيديآ تشم اميق ةَبيِصت ني مُكباَصا اممو»
 مكيلعو انيلع نمو ٬كلاهملا عيمج نم مكاياو اناجتو .كلاسملا موقأل مكاياو هثنا

 نينمآلا نينمؤملا هدابع نم مكاياو انلعجو انتين صالخاو اننيد ةمالسب

 . ٢٠( )4َنوُنَرحَت مه الَ مهيلع فوقّخال» نيذلا نينئمطملا
 .ةلماك هللا نم ةمعنو .ةلماش ةمالس يف نحنو ءاذه انباتك مكل انبتك

 .ةرهاق مهديو .ةرهاظ مهتوعدو ؤةيلاع مهتجحو ؛ةدحاو نيملسملا ةملكو
 .اميلست ملسو هلاو دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو . نيملاعلا بر هل دمحلاو

 مكناوخا ةفاك ىلعو مكيلع مالسلاو ؛ميظعلا ميلعلا هللاب الا ةوق الو لوحالو
 . هتاكربو هتنا ةمحرو ؛مكتبحمو مكتقفش هتلمش نمم

 هزه

 )١٩) ىروشلا ةروس : ٢٣٠

 )٢٠( سنوي ةروس : ٦٢

٢١٩ 



 هيقفلا خيشلل ةريس

 (لا همحر) (ا)يوزنلا يضيسارفاا دمحم نب دمحأ نب ديعس

 ةلبقلا لهأ نم انموق خياشم ىلا
 :ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 تايآلاب هناكرأ يوقمو .ةريذملا نيهاربلاب يفينحلا نيدلا ديؤم هلل دمحلا
 .ةميظعلا ةنطابلا ةرهاظلا .ةريزفلا ننملاو ءالآلا يذ هنلا نم ةريهظلا ةرهابلا
 ةجح اهلعجو .نيقتملا هدابع نم ءادعسلا هنلا اهمهلاف .ةميقتسملا ةماتلا ةماعلا

 ٍةَنََت نمع تنك نمم كلمي نيقيلا فالخ ىلع مه نيذلا هدابع نم ءاش نم ىلع
 امك اريثك اركذ هركذو اركش نم دمح هدمحأ ٧ (؟)هِةَتتَب نع حك نمم ىتيحَتَو

 امب رقأو "فرتعاو رقأ نم ناميا هب نمواو ؤاصلخم هتوعدل بيجتساو .رمأ
 ةعقاش .ةليخد ربغ ةحيحص ةبوت هتنا ىلا باتف ،فرتقاو هاياطخ نم هانج

 بولقلل ةفجوملا فقاوملاو ةمايقلا موي صالخلا اهب وجري .ةلوبقم ةعفشم
 يف ربكتو رفكو دحج نم نيد نم آربأو ربص نم ميلست هل ملسأو ةميقتسملا
 ىتح ءاهعاراف اهاوه اهعبتأو ءاهعاضاف رازآلاب اهسندف اهعاطاف هسفن
 ملف ،بوحلاو تائيطخلا فارتقاب رئاصبلا تيمعف ،بونذلا هبلق ىلع تمكارت
 ءةجحملا نيبو 6ةجحلا هللا ماقأ دقو ءاهاوقتو اهروجف هيفام اهادص نم رصبت

 رون نآرقلا قو ،ليتفلاو ريقنلا هتنا نيب دقو غليبسلا ريغ كلس نمل رذع الف
 هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشأو .ءافلخلاو ةمئألا ميلعت نع يفكي وهو .ءافشو

 هلنمك سيل دلولاو ةبحاصلا نم ائيرب ادمص ادرف ادحاو اهلا .هل كيرشال

 َوهَو رابكلا ردي َوُهَو زاصبآلا ةقرملا . (٢)4زلصتلا عيمَملا وكو يت
 .ماركلا ةرربلا هلآو دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو 4 (٤)هييَحلا فيلا

 . مالعالاو ةمئالا ةلمج نم مهيعبات يعباتو مهيعباتو
 لضفا هيلع دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو . هلل ادمح . دعب امأ

 ددحوت روفلا ىلع لقاع ديع لك زليام ملع لوآ نأ ملعاف .مالسلاو ة ةالصلا

 هناو .هقلاخ هنأ } (٥})هىتسخلا ءامسلا هك ووَصْملا يراجلا قلاحلا ناط

 )١( قحلملا يف هتمجرت رظنأ .

 )٢( لافنألا روس :

 )٢( ىروشلا ة ةروس : .
 )٤( ماعنألا ةروس : ١٠٣ . )٥( رشحلا ةروس : ٤

 _٢٢٠۔



 وو ۔ و و ۔۔

 ةنس ةهذخاتالط .مويق .يح .دمص درف دحأ دحاو هنأو .هقزارو هظفاح

 ريصب عيمس . (٧)هذَحآ ومت هت نكي مكو دلوي مكو دلت متم . (٦)ه متاو
 كلم ،يلع .ينغ لدع . .ميكح .زيزع ميحر ى نمحر 6فوؤر سريبخ فيطل رداق
 غيمَّتلا َوهَو ةي هل هلثمك سيلط .روصم ,ءيراب غقلاخ ؤقزار ؤربكتم .رابج
 ومنو راتصبلا كردي وُهَو زاتعبآلا ةكرنأل» ىري الو ىري 4 (٨)هيصتلا
 هلو ءايربكلا هل .ةرخآلاو ايندلا ف ربكتم .زيزع هنا امك . . (١٩)ه ريبحلا فطللا

 ءيش لكب وهو (ا:)هاَملِع يت لكب طاكآإل ميكحلا زيزعلا وهو ىلعالا لثملا
 داراو ءاشام ىلعو ،نوداقنم مهنم ملع امل مهو ؛هتئيشم ىلع قلخلا قلخ .ميلع
 .هقلخ هيب طيحيالو .هقلخي طيحم .هقلخ نم (١١)ءيش يف هبشيال نولمعي

 .تاكرحلا الو .ناولالا دو روصلا الو ,ماسجالاب هبشيزلو . اهوألا هكردتالو

 ل 4 (٢١)هنوكيَق نم هت َلوقَت نآ ائيش دارا اا ,رمأ تإ .نوكسلا الو
 نمع برعل . (١)هييضرآلا فاعو تاواقلا ناك ةن موت الو ةتسي هذخات
 فرعي .ميلعلا عيمسلا وهو 4 . (!٤).يرضرآلا ق ا تااَمَسلا ق و ةرد راقنم

 رق َنوُكَت نآ ىسع نآو يت نم نا َقَلَخ او ‘ هتايآب هيلع لدتسيو ,هتردقب

 هناحبس )١٦( ٠ 4َنونمؤ هت هت تانأ وشا ك دعب ثيك ئ يق » , (٥١)«مُهَنجَا ب برتقا

 و ن نك هل لوعت نآ ائيش تارا ادإ
 هللا نا سرطاخلا لاقو غلجو زع هتنا ف رطاخ وأ ءيش كلايب رطخ اذاو

 سيل» : لوقي هناف لجو زع هللا نع كلذ فناف ،ءيش ههبشي وأ ائيش هبشي
 س و و وو _ - َِ

 يف هللا نأ ىلا رطاخلا كاعد اذا كلذكو ٠ (٨١)يبصبلا عيِمَىلا وهو ءيش هلثمك

 )٦( ةرقبلا ةروس : ٥

 (٧) صالخالا ةروس : ٢٣ }{ ٤

 )٨( ىروشلا ةروس : ١

 (٩) مامنألا ةروس : ٢٣

 )١٠( قالطلا ةروس : ٢

 )١١( ءيش يف هقلخ هبشيال وأ ،هقلخ نم ائيش هبشي ال : لوقي نأ حصفألا .
 )١٢( سي ةروس : ٨٢ .

 )١٣( ةرقبلا ةروس : ٥

 )١٤( أبس ةروس : ٣ .
 )١٥( فارعألا ةروس : ١٨٥ .

 )١٦( ةيثاجلا ةروس : ٦١
 )١٧( سي ةروس : ٨٢ .

 )١٨( ىروشلا ةروس : ١

 _٢٢١۔



 ؟ضرعو لوط وذ و .راونألا نم رون ؟وهام لثم وأ ؟وه فيك :لاق وأ سلزعم
 هللا نع كلذ فناف ؟اهنع نيابم وأ ،ءايشالل لثامم وآ اغمسج وأ تقلؤم وه وأ

 اهنم زوجلال انباتك يف كل اهانىيو اهانركذ يتلا ءايشالا هذه ناف الجو زع

 هذه نم ءيش هيف ناك نم نال ءاريبك اولع كلذ نع هتنا ىلاعت .هللا ىلع ءيش
 .ةمآسلاو ءضارمألاو غتاهاعلا نم هيلع يرجت ثدحملاو ،ثدحم وهف لاصخلا
 .زجعلاو .رهقلاو .لذلاو ةةايحلاو ،توملاو نايسنلاو .ةلفغلاو بالقنالاو

 .اريبك اولع كلذ نع هتنا ىلاعت ،تاثدحملا هيلع يرجيام هذه لاثماو
 نيدت ف ،برذضلا اذه نم كلابب رطخ اميف هيلع ينبت الصا اذه لعجاف

 ر َوُهَو» ةرخآلا يف الو ايندلا ف هزاَصبآلا ةكردنال)» هنا هناحبس
 لئاح .دودحم روصم : (؟:)ءيش ىلع الا طيحت ال راصبالا نال . (٩١)يَراَصبآلا

 ىلع وأ ةلماكقروص ىلع الا رظنلا عقويالو غزيح ىلا زيح نم لقتنم سلئاز
 : لاق ناو .ةياهن هل لعجو هدح دقف .هلك هيلا ترظن :لاق ناف اهضعب

 روظنملاو ضعبي الو أزجيال هتناو }هضعبو هازج دقف ‘هنم ضعبلا ىلا ترظن
 قلاخ وهو .ناكم الو لزي مل ىلاعت هتناو غءعيش قوف الاح الا نوكيال اضيأ هيلا
 .قولخم ثدحم ناكملا نأل ضناكملا نع اينغ لزي مل ناكملا قلخ املقف .ناكملا

 امنا ،ناكم الو مويق يح ىلاعت هتناو ؤنامزالا رورمب لوزي قولخم ثدحم لكو
 ءايربكلاو ةمظعلاو ناطلسلاو كلملا وذ ىلاعت هتناو .فيعضلا ناكملا ىلا جاتحي
 هقوف يذلاو هنم ىوقأ هيف لح يذلا نوكيف .ناكملا ىلا جاتحيال سناشلاو
 يف راصبالا هكردتال يذلا وه لب .اريبك اولع كلذ نع هتنا ىلاعت .هنم ىلعا نوكي
 ق ءايربكلا هلو ةرخآلاو ايندلا يف ميكح زيزع هنأ امك .ةرخآلا ق الو ايندلا

 ازيزع لزي مل .ةرخآلاو ايندلا يف ةقيقحلا ىلع ربكتملا (١٢)هيضرآلاز تاوامسلا
 لمتحدال اذه انياتكو ٠باتكلا هي لاطل راثكالا اندرأ ولو ‘هناحبس .اربكتم

 لبق نم لضت سانلا رثكا نال ؤةيبرعلا مهف نمل يفكي اذه نم لقأو .ةلاطالا
 .(٢٢)يةرظات اهّبَر ق ُةَرِضاَت زيموت ةوجو : ىلاعت هلوقب اوجتحاو .ةيبرعلا
 ةنجب مهارشبب مههوهجو يف قارشالاو ،ءاهبلاو غنسحلاو .ةراضنلا نم لوالا

 ي اذهو .ةرظتنم اهبر ةمحر ىلا ةرخآلاو ،لوزيال يذلا مئادلا ميعنلاو دلخلا
 ح كلذ ريظنو ىاذه الا كلذ ىلع زوجيالو .ربثك هلثم ةيبرعلا مالك

 ١٠٦. ماعنألا ةروص )١٩)

 . روصم ءيشب الا طيحت ال : باوصلا لعل 0 :
 ٦٢٢. ٢٢٣. : ةمايقلا ةروس ٣٧ . )٢٦٢( : ةيثاجلا ةروس

.
 

"
ت
 

  

 _٢٢٢۔



 هانعم ثيفلاب هتنا ءاج لب !ادبأ لوقعلا يف كلذ نكميال 4 (٢؟)يافص افص كلا

 هب فرع امب هتنا فرعي امنا ،برعلا مالك يف ريثك اذه هابشأو ،ثيفلا هنلا ىتأ

 كردي الو ؤةيؤر ريغ نم هسفن هب فصو امب فصويو .ةيؤر ريغ نم هسفن
 هدعب يف نادتم ضهيبشت ريغب فورعم انبر غسانلاب ساقيالو عساوحلاب انبر
 رجح قلاخلا يف ركفتلاو ؛هتقيلخب لثميالو هتيبوبر يف مهوتيال ؤهل ريظنال
 .ماهوألا ق عقيام فالخي هنال .مارح

 قلَح ق ,نوُرَعَكَتَبو» : لجو زع هلوقل .تاقولخملا ف ركفتلا امناو
 مهنم هنلا ملع امل قلخلاف 4 . (٤٢)ي الطاب اده تقلَخاَص اَتْتَر ضرلا تاواَمََتللا

 مهنمام افالخ نوملعيال سنوضام هباتك نم نونكملا يف مظتنيام ىلعو ،نوداقنم

 بيرق وهو ،نورئاص مهنم هلا ملعام ىلا ةلاحم ال مهف 6نوديري هريغ الو ملع
 هللا فرعي .لثمي الو ققحيو 6ضعبيالو دحوي ؤيصقنم ريغ ديعب ؤقزتلم ريغ
 .لاعتملا ريبكلا هريغ هلا الف .تايآلاب

 لصنف
 .باسحلاو ثعبلابو .هلسرو 4 .هبتكو ,هتكئالمو .هي ناميالاي هلل نيدنو

 ق نمم ثبت هنلا او اهيف بيًرال ةيتا ةعاّتىا نآو .رانلاو ةنجلاو

 ريخلاو ٬هرمو مولحو هرشو هربخ هلك ردقلاو ءاضقلاب نمؤنو 4 (٥٢)هرؤبقلا

 (٦٢)ٍءيتت نك َقياَخ»» : لجو زع هلوقل .قلخ هنلا نم ناميالاو رفكلاو "رشلاو
 .باستكا قولخملا نم امهو . (!٧)«َںولَمعَتاََر مكقلخ هتنا : ىلاعت لاقو

 دعوو اهيضرو اهبحأو اهب دابعلا رمأو ةعاطلا قلخ .مهبسك قلاخ هتناو
 : هلوقل ؤقيفوتو هللا نم ديدستبو مهرايتخا نسحب اهولمعف اهيلع باوثلا

 هرايتخا ءوسبف ةيصعملا لمع نمو 4 . (٨٢)هيننا َءاَشَك نآ 1 , نواَمَتاَكَو»

 . هسفن هل تلوس لب .روهقم الو اهب رومامالو اهيلع روبجم ريغ هسفنل
 .اهيضر الو اههركو اهنع ىهنو ةيصعملا قلخ هللاو هلمع ناطيشلا هل نيزو
 ةدارا ال ملع ةدارا نوكيس مهنم ملعام دبعلا نم نوكي نأ ىلاعت هتنا دارأ نكلو

 .يصاعلا نم ةبلغب صعي ملو .عيطملا نم رادتقاب عطي مل ىلاعت هنال .ةبحم
 ٢ : رجفلا ةروس )٢٢(
 . ١٩١ : نارمع لا ةروس )٦٢٤(
 . ٧ : جحلا ةروس )٢٥(
 ٢ : رفاغ ةروس 0٦٦ : رمزلا ةروس 0١٦ : دعرلا ةروس ١٠٦. ماعنألا ةروس )٢٦(
 . ٩٦١ : تافاصلا ةروس )٢٧(
 ٦٢٩. : ريركتلا ةروس ، ٣٠ : ناسنالا ةروس )٢٨(

 _۔٢٢٣۔



 مل ةعاطلاب اورمتئا ناف .هيلع مهردقأ امل رداقلاو .هيلع مهكلم امل كلاملا هنكل
 اهنييو مهنيب لوحي نأ ءاشو ةيصعملاب اورمتنا ناو ءافراص اهنع مهل نكي

 لعجو مهاوق و مهكلم زا ثكلذ ىلع مهلبج يذلا وه سيلف لعفي مل ناو .لعف
 وتك ةَكياَبلا ةكحلا هلك هنع مهاهنام كرتو هب مهرمأام ذخأ ىلا ليبسلا مهل

 ىده سانلا . هللا ىدهو .ةداعسلا ىده ينعي 4 (٩٢)ههَبعَحجا مكاَدَهَل ءاش

 تكلس يتم لوقلا قح نكلو : ىلاعتو هناحبس لاقو .نيعمجا (. )نايبلا
 وهف نوكيس نآ هتلا ملع يق قبس امف . . (١٢))هتيممجت سانلاو ةنجلا ح نم منهج

 لَر مظي لوح . (٢؟)«َنولآسث مهن لمعف اقمع ب لآسال .ةلاحم ال نئاك
 مهسفنأ اوملظ مهنكلو 4 .(٤٢)«ييبقلت مالظ كبر اموت . (٣٢)پًادحآ

 نممو نمؤێلق ءاش نمق 4 . (٥٢)يمهبوتق ندا ارا اوغار اك . .مهرايتخاب
 ءاسك نآ آلإ َنوؤاَتَتَت اممنَوإ» ةجحملا نيبو ةجحلا ماقأ دقف . (٦٢)يرثكيدم َءاَش

 .(١٢)ه«يبماملا ت بر هللا

 كلذ لاس مث ‘هتني ملف هنع هاهنف ثردقلا نع هبر لاس ريزعلا نا : ليقو

 نم ريزعلا انلأس دقل .ىسيعاب اذه نع فك : هل لاقف ٬مالسلا هيلع ىسيع

 . 0 مالسلا هيلع ىسيع فكف .كلبق

 لصف

 ىنسحلا هتنا نم هل تقبس نمو 4 هوفلكتت الف ضزألا ق هتلا رس ردقلاو

 الا توميالف ءاقشلا لهأ نم هنأ هتنا ملع ف قبس نمو ،ىنسحلل الا توميبالف

 ءاديآ رقغيال بنذ نمو ءاقشلا نم هتنا انذاعأ اهنامز لهأ دهزأ ناك ولو ايقش

 .ىنسحلا ةقباسلا هتنا نم هل تقبس نمم انلعجي نأو ؤىدهلا دعب ىمعلا نمو

 مالسلا هيلع مدآ انيبأ ندل نم هئادعأ ةوادعو هئايلوأ ةيالوب هتل نيدنو

 نحتمي نأ الا هدقتعاو هب ناد نمل ةلمجلا نق اذه يفكيو .ةمايقلا موي ىلا

 يف ةمئالا نم قبس نم ةيالوب هتل نيدنو .هنيعب صخش يف ةءارب وأ ةيالوب

 ةديبع يباو ىديز نب رباجو "سابع نباك ملعلاو لضفلاب نيروهشملا نيدلا
 )٢٩( ماعنألا ةروس : ١٤٩ . )٣٠( نايب ىده : باوصلا لعل .

 )٣١( ةدجسلا ةروس : ١٣ . )٣٢( ءايبنألا رورس : ٢٢٣ .
 )٣٣( فهكلا ةروس : ٤٩ .

 )٣٤( تلصف ةروس : ٤٦ . )٢٥( فصلا ةروس : ٥ .

 )٣٦( فهكلا ةروس : ٢٩ .

 )٣٧( ريركتلا ةروس : ٢٩ .

 ۔ ٢٢٤



 نب نمحرلادبعو غضابا نب هللادبعو ،بيبح نب عيبرلاو ؤةميرك يبأ نب ملسم
 سادرملا لالب يبأو غقحلا بلاط ىيحي نب هللادبعو .يبرغملا يسرافلا متسر

 ةباحصلا نع مهنيد اولمح نيذلا مهو ‘مهنع يضرو هلا مهمحر ،ريدح نيا

 .مهتريسب راسو مهنع لمح نمو ى(مهنع هثلا يضر)
 شيرق نم لضفلا لهأ ,نم اهب ماق نم لكب موقت هللا ةجح نأ هلل نيدنو

 اكش وني هني نباف اونوك اوع نيذلا اهُئَيِ» : ىلاعت هلوقل سشيرق ريغو

 رمالاف !اونمأ نيذلا الپ شيرق نم اونمأ نيذلا اهيأاي : لقي ملو 0 (٨٢)هطسقلاي
 هللات ناو ؛ساانلا نم هيلع ردق نمل بجاو ركذملا نع يهنلاو فورعملاب

 ءاهربغ نود ةليبق صخي ملو 0 (٩٢)“سانلا نمو السو ٍةَكياَلَنا نم يفطصي

 زاج لوطلاو ةردقلا هل ناكو 6فنألا عوذجم دبع هيلع ردقو كلذب ماق ولو
 :ةلي يبنلا لاق دقو شهلا عاطأ ام هتعاطب هلل نيدت نأ اهريغو شيرق ىلعو .كلذ
 يشبح دبع مكيلع يلو ولو» :لاقو «يشرقلا لهج يبأ نم ربيخ يشبحلا لالب»

 ناك ولو :هنع هللا يضر باطخلا ني رمع لاقو . (٠٤)«اوعيطأو هل وعمساف

 مل :يبر ينلاس ناف ،‘كوكشلا هيف ينجلاخت ملو مكيلع هتيلول ايح ملاس

 نم هللا بحي املاس نا» :لوقي الع هللا لوسر تعمس ينا : تلقل ؟كلذ تلعف

 يبأ ىلوم وهو . . (١٤)«راصنالاو نيرجاهملاو شيرق نم ةياصع ق هيبلق تاذ

 ةالصلا هيلع هلوقو . (٢٤)ي مكاقتأ رثا دنع مكمركأ نإ : ىلاعت هلوقو .ةفيذح

 .«يشرقلا لهج ييأ نم ربخ يشبحلا لالي» : مالسلاو

 يشاوملا ةقدص ىلع ربجنالو .ةلبقلا لها يف ةمينغ الو ءابس ال نآ نيدنو
 اناف كلذ انلعف ناف .ناودعلاو ملظلا لهأ هنع عنمن ملام ةضفلاو بهذلاو

 ىلع ةيدهلاو ،ةبلاطم الو ربج ريغ نم اسفن كلذب باط نم الا نودتعم نوملاظ
 انماكح و انؤاملع و !مكحلا ىلع ةوشرلا يهو ؛مارحلا تحسلا يه مكحلا

 ملعلل اهزنت مكحلا ريغ يف كلذو .لبق نم مهيداه ناك نمم الا ايادهلا نولبقيال
 .هماكحأو هنلا تايآ نيملسملا رشاعم اوربدتف . هل الالجاو

 يق دلخم دلاخ وهف .رئابكلاو رئاغصلا نم بنذ ىلع تام نم نأ نيدنو

 لاقثم لمعت نممو ُهَرَي اريك ةرد لاقثم لمعي نمكت :لجو زع هلوقل !رانلا
 : ةدئاملا ةروس )٣٨(
 . ٥ : جحلا ة هرورس (٣٩)

 ١/ ٥٣٠. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنأ .ةبراقتم ظافلأب نوريثكلا هجرخأ )٤٠(
 ٣٢١/٤. رافسألا لمح نع ينغملا يف يقارعلاو ٦١٨/٩\ نيقتملا فاحتا يف يديبزلا هجرخأ )٤١(
 . ١٣ : تارجحلا ةروس )٤٦٢(

_ ٢٢٥ _ 



 ‘ )(٥٤)ه ٌدَحَا كير ال .الو 7 ًارض اك ا ::. . اًهاصحت 61 ةريبك و

 . (٤)ه؛اعيمج منهج يف تير راكلا نيقفاتمل نملا انملا عماج ة هللا ٧ ث : ىلاعت هلوقو

 دجت نتَو رانلا نم لفسالا كرلا ق يِقفاَتْلا نإ» : ىلاعت هلوقو
 رتفي َنودلاَح مَتَهَج بادمَع ق نيمرجملا ةإ» : هلوقو . (٧٤)يآريىصت
 . (٨٤)يمهنَع و . ص

 : ىلاعت هلوق .هل ليق .مهريغ نود نيكرشملا يف كلذ : لئاق لاق ناف

 فَنَساَم لك ىمتناَق هير 3 ةظعوم ه%ءاجك نمق ابلا مرََحَو ٤ عيبلا نثا لحأو
 سبلا .4 (٩٤)4«َنوذياَح اهيف مه راثلا باحصآ ككؤاَك ناَع نممو وتلا ٢7 ,هزم

 نم اذه هابشأو ابرلاو روجفلا لوقو روزلاب ةداهشلاو ةقرسلاو انزلا

 هي تطاحآَو ةتس جشَسك نمت زب : يلاعت هثلا لاق دقو ؟اياطخلاو تائيسلا
 ق كرشلا ركذت ملو . ٥٠( )4َنوألاَح اَهيِف مه راتلا باحصآ تيوق ةتَتيطَح
 . ةيآلا هذه

 تاوامسلا تماَداَم اهيف َنيدلاَح» : هباتك ف ىنثتسا ا نا : لاق ناف
 هدعو لطبي ال هللا نم ءانثتسالا : هل ليق . (١٥)يدبَر اتام الإ ضرلا
 دقو . ى )٥٢( ينلا َءاََس ناماَركلا دجسملا ةلُخدتنؤم : ةلي هيبنل هلوقل اهديعوو
 كلذ لاق يشا يتل ةَلوتَت :7 هلوقو .هدعو امك ,لخد ةلع هنأ نوملعت
 قالخالا ىلع مهلخدأو هدابع هنلا ملع دقو 4 . (٢٥)هيشفنا ءاتب نآ آلا ادمع

 .ةضرملا
 كلذ :هل ليق .دومحم مهنم ديعولا دعب كولملل وفعلا نا : لئاق لاق ناف

 (٤٣) ةلزلزلا ةروس : ٧ \ ٨.

 )٤٤( ءايبنألا روس : ٤٧ .
 )٤٥() فهكلا ةروس : ٤٩ .

 )٤٦) ءاسنلا ةروس : ١٤٠١ .

 )٤٧( ءاسنلا ةروس : ١٤٥.
 )٤٨( فرخزلا ةروس : ٧٤ . ٧٥.

 )٩ ٤) ةرقبلا ةروس : ٥

 )٥٠( ةرقبلا ةروس : ١
 )٥١( دوه ةروس : ١٠٧. ١٠٨.

 )٥٢) حتفلا ةروس : ٢٧ .

 )٥٢( فهكلا ةروس : ٢٣ . ٢٤ .

 _٢٢٦۔

 



 لزب مل 6تاودبلا هل ودبتال هنلا نأل دومحم ريغ هثلا فو ءدومحم هثلا ريغ يق

 اهيف زوجيال ةمكحم ةيآلا هذه نأل غقولخملاك هرومأ ييف بلقتيال ءاربصب املاع

 امبو 6نوكي امب ملاعلا هناحبس ىهربغ ال يهنلاو رمألا يف خسنلا امنا ،خسننلا

 نآ هلا تافص نم سيلو .هناحبس هيلع ىفخي ال ںنوكي نآك فيك .نوكيال
 نع هللا ىلاعت ،بذكلا لهأ لوق اذهف .نيدلاخ ريغ : لوقي مث 0 نيدلاخ :لوقي

 خسنلا زوجيال .ةمكحم اهلك انباتك يف تايآلا نم انركذ يذلاو اريبك اولع كلذ

 .اهيلع
 نع َ كولسب : ىلاعت هلوقل ضيحلا ف ءطولا ميرحتب نيدنو

 َدرمطَي ىنك ؟نمقوبرقت كر ضيحملا نرءاكلا وزاف َئذآ وه لق ضيحملا
 رابدأ نال ،هللا حابأ ثيح الا ى (٤٥)ينلا مك رمآ دك نم ةُهوُتاَك حرََطَت اذهك

 777 . مارح ءاسنلا
 نوات مكتيا» : لاعت هلوقل ! نيملاعلا نم ناركذلا نايتا ميرحتب نيدنو

 نوتاتاي : : . )٥٥( ولت موق متنأ لب اسنلا نود ني ةوهش لاحلا

 هوق من كجاوز ن ني : مكبر مكل قلَحا ن ود بتاكلا حم نارملا
 ك ر 7 اص و) : ىلاعت هلوق لوات نمو . )٥٦( ودا
 نيلاضلا نيبذاكلا نم هنلا دنع وهف ناملغلا نايتا يف كلذ لوات 4 ٥٧( ).يمول

 .ةمالا عامجاو ةنسلاو باتكلا هتعدبب دهشي .نيعدتبملا
 لاثمأ يف مهءايشأ سانلا سخبو ٬لايكملا ف نبففطملا ليلضتب نيدنو

 كئلواف اربكتسم رصي ملو هنا دا بوتي نأ الا دلخم دلاخ رانلا ق وهف اذه

 ل آوقرتسآ يذلا يدابع ,لق ظ ىلاعت هلوقل 4 .مهنع وفوي نآ هللا ىسع

 مروفلا وك وك نإ اعيمج بؤنألا زفقي ههلا ند هثرا ةمحر نم اوظتقتال ميسيشنآ
 باتتكا نآ لبق نم ل اوملسو مكير اوجيت . .ميحرلا
 2 د تاَدَكلا 7 نآ لبق مكبر ني مكيلإ لزنام بسحا اوعبتاو .نوُرَصنتك

 ںص

 ِ و

 )٤ ٥) ةرقبلا ةروس : ٢

 )٥٥( لمنلا ةروس : ٥٥ .
 )٥٦( ءارعشلا ةروس : ١٦٥ ۔١٦٦١ .

 )٥٧( نونمؤملا روس : ٦ } جراعملا ةروس : ٢٣٠



 بلطيو ةبوتلا يهتشي ثيد نآ لبق . ؛٨٥)يتيرياكلا ن م تنكو تركتسا اهب

 نحل ليولا ،توملا دنع ةبوتلا ضيرملا يهشت لبق . يهتشتام ( نيبو كنيب لاحي
 يوقو نم نم ا باتكلا يف وهو ٠4 .وهليو وهسيو كحضيو برشيو لكاي ںليولا هل

 اطلش نمم مكيلع ل ناك ا اَمو» ;: )٦٠) ناطيشلا لوقي نآ ليق وهيتنا .رانلا

 و مكخرصشي انأ امت مكسفن اومولو ينوتنوت تك ل مثبجتساتك مكتوعد نآ

 تاد ح كمع مهل بلاقلا نا بق نم نوشثشكَرشآ اَمي د ثركمَك يتا | َيخرصسي متنأ

 :اهلهج نمل رذع الف .رذعلا عطقناو ةجحملا ترهظ ةجحلا تماق . . (١٦)هكخيلك

 . (٢٦))4َودكجي رشا تايأ بيرقتلا ةكنو ككوبذكنال منهتإقط
 .1 كلمت الو» : هلوقل .هللا الا دحا اهكلمي ل ةعافشلا نا ,نيدنو

 : هلوقو . (٢٦)هروُمَلعَت مُهَو قَكلاي د دهش نم :71 ةمعاَكَشلا هنود نم نوُعدَب

 ةَعاَقَس مه مهَعَقنَت َمَق» : لوقبو 4 . (٤٦)ه4 ىضترا ن 7 انوكَكتشَج الو

 ئيش مُهتعاَقَش يِێغت ال تاؤاتمَشلا يقر كلك نمم مكو : هلوقو . (٥٦)هبيمفاشلا

 هلوقو .تايآلا نم اهلاثم يي ق . (٦)4ىضرتو ءاش ت نه هللا ندا نآ ر دعب نم لإ

 تناو قحلا كدعو و ز يليمتآ نم % نوو الي : هلوقل .ملسلا هملع حون ا ن اهب

 ولف . (٨٦)يحياَص اص ع َمَع هنا تكله نم ه تيكتا غ وئاَي لاق مكاحلا مكحا
 بيرق لكل ناكلو .مالسلا امهيلع دمحم انيبنو حون اهكلمل دحأ ةعافشلا كلم

 كلمت الو : لوقب هثلاو .عاجراو ديعولاو دعولا لطبلو .بيرقل ع عفشي نآ

 ق 4 . (:0)هوقَعَي مُهَو و قحلا هيس نمت : ةعافشلا هنود نم نومعدي يزا

 قيرص الو ببهِفاَش ني اتَل دل امط :نيلئاقلا نع ةصق لاقو .تايآلا نم اهلاثمأ

 َ ٥٢٣ _ ٥٩ : رمزلا روس )٥٨(
 . ٩٩ ، ١٠٠ : نونمؤملا روس )٥٩(

 )٦٠) اهناسل ىلع ىلاعت هللا لاق اك :ةرابع ةدايز نسحتسيف سابتلا ةرابعلا يف .

 )٦١) ميهاربا ةروس : ٢٢ .
 )٦٢( ماعنألا ةروس : ٣٣ .

 )٦٣) فرخزلا ة هروس : ٨٦ .

 )٦٤8( ءايبنألا ةروس : ٢٨ . )٦٥( رثدملا ةروس : ٤٨ .
 )٦٦() مجنلا ةروس : ٦١

 )٦٧( ءارعشلا ةروس : ٢١٤ .
 )٦٨( دوه ةررس : ٤٥ . ٤٦ .

 )٦٩( فرخزلا ةروس : ٨٦ .

 ا

 ا ن
2 2
 

 _٢٢٨-۔



 نا دنع ةلزنملا ف ىوتسال هللا ريغ دحأ ةعافشلا كلم ولو ، (0٧)يميمَح
 لوقي هناو .ةنجلا ميعن ف نوبلقتي ؛هنلا ىلع ربكتملاو رصملاو .حلاطلاو حلاصلا

 ىدانو . ٤ (٧)«يطاَيخلا 7 قر لَمَجلا جلي ىتَح دح هنجلا نوئُخدَياَلو» ز
 ولاق نلا مُكَقَرَر ا اتم وآ ء ءاملا ني اَتيَلَ ًاوُضيفأ نآ ة ةكحلا باحص رتلا باحصآ

 ةايكلا ممتَرَعَو ًابعكو آوهك مهتي أوذَحَتا نيذلا نيرفاكلا ىلع اَمهَمَرَح شا ناي

 يف هءايلوأو هللا ءايبنأ نورصملا قفاري نأ ،تاهيه 0 تاهيه 4 . ٧٢( )ايندلا

 وهو ؛مهلثم ةنجلا ميعن يف نوذذلتيو نوبرشيو نولكاي سودرفلا تانج
 0 . ىلاعت هللا همرح ‘مهيلع مرحم

 سيل . (٢٧)4“قكلا زئمكوَي نزولاو :هفلا لاق امك ،نازيملا ف انلوقو

 اداسجأ لامعالا تسيلو ،ناتفك هلو 6دومع هلو ناسل هل نازيم كلانه
 نز :برعلا يف ليق امك ؛هؤاضقو هنلا لدع كلذ امنا ،نزوتف يديألاب ضبقتف

 ال باوصب ملكتيف .همالك دنع ربدتيو تبثتي هنكلو نازيمب ديريال .كمالك
 ةئام رمع ول تيأرأ ؟هتمتاخب لمعلا سيلوأ .لطاب الو لزه الو .هيف جاجوعا
 ناكو ںروهدلاو ماوعالا كلت ق روفكلا سيلبا عيطيو روجفلا لمعب ماع فلأ

 رصُم ريغ تامف !هبر رفغتساو بانأو هللا ىلا باتف ءايضرم اديعس هتنا دنع اذه
 .لمعي نأ لبق توملا هكرداف ،عوجرلاو ةبوتلا الا المع هتل لمع الو بنذ ىلع

 هلدعو هزييمت وه امنا ،لوقلا اذه لطبيف ءيش هل نزويال اذه كلوق ىلعف

 تانج هلو ،ىوهلا ريغ هل لمع ال ايندلا ف رمع اذه .ىدهلاو هؤاضقو

 هفارتعاو هبر ىلا هعوجرو هتبوتب الا لوزيال يذلا مئادلا ميعنلاو سودرفلا
 .كلذ قدص هنمتا ملعو ؤبنذلا ىلا دوعيال نآ يلع مزعو ءهينذ نم هانج امب

 ونلا ةمحر نم اوطتقت ال مهينفنآ ىلمع اوفرسأ نيذلا ئدابعات لفل : ىلاعت هلوقل
 اباقحا هللا دبع دابعلا نم ادباع نآ ولو 4 (٤٧)4هآعيمج ج تون دلا رفغي هتنا 71

 ةدعاس نب سق ةدابع ةنس فلأ ةئام وحن ةعطقنم ربغ ةعياتتم نينس َ

 باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يباك هدهز يقو !(هنا همحر) (٥٢)يدايالا
 ملعلا هكرداف ،نيع ةفرط باقحألا هذه يف هللا صعي ملو !(امهنع هنلا يضر)

 . ١٠٠ “} ١٠١ : ءارعشلا ةروس )٧٠(

 . ٤٠١ : فارعألا ةروس )٧١(
 . ٥٠ } ٥١ : فارعألا ةروس )٧٢(
 . ٨ : فارعألا ةروس )٣(
 . ٥٣ : رمزلا ةروس )٧٤(

 )٥( قحلملا يف هتمجرت رظنا .

 _٢٢٩۔



 .ةدملا كلت يف هاوه عبتو هتنا ىصعف ثلقآ وأ ةدحاو ةعاسب هتوم لبق قباسلا

 نم هل نزويالو سرانلا ف دولخلا ريغ هللا دنع هل امف سبئات ريغ ارصم تامو
 . نحن انلوق ىلع .ةرذ لاقتم ربخلا

 ناكل .لوقعملا نازيملا اذهب نزوت لامعألا نأو "نازيملا تبثأ نم لوق ىلعو
 لضفأ ايندلا نم هجورخ دنع نينسلا كلت يق ريخلا هلمع دعب بكانلا رصملا اذه

 : ىلاعت هلوق لطبلو ءايندلا نم هقارف دنع هبنذ ىلع يكابلا فرتعملا جئاتلا نم
 ق اتمدقو» : ىلاعت هلوقو 4 . (٦٧)هيباقيلا ديدش بوتلا رياقَو بنذلا رفامع»ط

 ةعاطلا لمعنو هتنا دبعن انكلو 4 (٧٧ز هآر ونك ءابه هاتلعَحَك لمع نم اوكمَعاَح

 نيب نوكنو .هباوث و هتمحر نم ساين الو ‘،هباذع نم نمانالو هيلع لكوتنو
 مٹرَكَش ناپمكيادَكي هتدا لفيا : ىلاعت هلوقل .ءاجرلاو فوخلا نيتلزنملا

 . ٧٩( ).ةتف نرا هكر كنو : هلوقو . (٨٧)آمييمع رياش هتنا َناَكَو مثنمآو

 . (٠٨)«&َنويياكلا موقلا آلا وتلا ركَم نماك لق

 : ىلاعت هلوقل .ةالصلل ءوضولا غابساو .ةساجن نم ةراهطلاب نيدنو

 قفارملا ق مكيأ مكمت وجو وليباك ةالصلا يق متمق ادإ اونمأ نيا اهتايط
 يتمأ يتات» :ةي يبنلا لاقو 0 (١٨)ههنيجعملا ق مكنججرآو مكيس وي أوكتتماو
 موق لع ىلاعت هتنا ينثأو . (٨؟)«ءوضولا راثآ نم نيلجحم ارغ ةمايقلا موي

 ثثي“نلاو اورمَطَتَي نأ توتحُت لاجر كييف : لجو زع هلوقل 0 نورهطتي
 . (٢٨)4نيرهَطُملا

 غابساو اهتراهط مامتب اهتاقوآو اهتقو يف ةالصلا ةماقاب نيدنو

 اهدوجسو اهعوكر مامتب ،ةرهاطلا ةعقبلا ىلع ةرهاطلا بايثلاب ءءوضولا
 ءادي الو الجر عفرن الو ،ثبعن الو 0 تفتلنال ااهيف حراوجلا نوكسو
 وه الا _ هلا ال ادحأ هتناي كرشننال لوقلا ءاجرو درلا فوخ نب هلل نيعضاوتم

 الا 7 7 ادحاو هلإ اوديعيل إ إ آ وزيأ اك ؤ : لجو زع هلوقل .٬هايا الا دبعنال

 )٧٦) رفاغ ةروس : ٣ .

 )٧٧) ناقرفلا ةروس : ٢٣

 )٧٨( ءاسنلا ةروس : ١٤٧ .
 )٧٩( نارمع لآ ةروس : ٣٢٣٠٦٥٢٨.

 )٨٠( فارعألا ةروس : ٩٩ .
 )٨١( ةدئاملا روس : ٦١ .

 )٨٦( كلامو ىئاسنلا هجرخأ .
 )٨٣( ةبوتلا ةروس : ١٠٨ .



 ةنا اوديعيل الإ أوزيأ اكو : ىلاعت لاقو . (٤٨)هَنوكرشُي امَع تاكبش وك ٥ ه “۔ و۔ے و مهو
 .(٥٨)هاقَتُح َنيألا هك صلخم

 نم جحلاب نيدنو .اهلح يف اهعضنو !اهلح نم اهذخان نأ ةاكزلاب نيدنو
 نامأو "ندبلا ةحصو ةلحارلاو دازلا ءةعاطتسالاو 4 .الييس هللا عاطتسا

 .قيرطلا

 ءاملا جورخ ناك هجو ياب هريغو عامج نم ةبانجلا نم لسفلاب نيدنو
 ةراهطلاب نيدنو .لجو زع هلا نم ادبعت ندبلا بارطضاو ةوهشلا عم قفادلا

 ملو ضئاحلاو ءاسفنلا ترهط ولو .رهاطلا ءاملاب ضيحلاو سافنلا نم

 رهاطلا ءاملاب لسفلا لبق اهجوز اهعماجو .اهنم ادمع رهاطلا ءاملاب رهطتت

 نيدن الو 0 (٦٨)انباحصا هيلع لمعي يذلا لوقلا ىلع ءامهجاوزأ ىلع اتدسفل

 :.باوصلاو قحلا ةباصال قفوملا فلاو .هيف انفلاخ نم للضن انيد اذهب
 ىلع مهتاراومو مهيلع ةالصلاو مهنيفكتو اناتوم لسفي هتل نيدنو

 .اورفكل لكلا كلذ كرت ولو .ةيافكلا
 ةيلصالا مدلا تاوذ ةيربلا باودلا عيمج نم مدلاو ةتيملا ميرحتب نيدنو

 هزنتلاو غنالوق امهيف انباحصأ لوق يفف .ءامدلا ةيلتجملا باودلا ربحغ

 سجن اندنع اهقرذو اهمدو اهتتيمف ةلمقلا امأو ملضفأ ةنكملا دنع طايتحالاو
 قل . ملعا هلاو ؤانيد كلذ ذختن الو انفلاخ رن ةئطخت ىلع ردقنالو ضمارح

 فوؤر بنمؤملاي مُكيَلَع ش صيرح مَتْنَعامم هيلع زيزمت مكييشنا ني لوسر مكءاج
 روت نع .و نم رذنا دو تايآلا ينغتال نكلو ارذعا دقف رذنأ نمو . . )٨٧( ميحر
 مث هيلَع ىلتت ر هللا تانأ عمست ميث و افا كل ليوط ءنونمؤيال
 ا ه ىلتت اد « . )٨٨( هيلآ بادك ُهرشَبَك اهعمست من نآك ت ے ے
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 دق . (٩٨)«مييآ پ بادك هرشب ارق هينذأ فر نك اَهعَمسَي مل نآك آريكتسش

 ثتانلف . اذه ريغ ي قحلا نا : لاق نمف . ٩٠( )هنوت وتمؤت وِتاَتأَو وت هتنا ةعبت ثيدح
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 عبتن ا انال هللا ءاش نا هعبتن هللا نعا اذه انباتك يف انيب امم ةجح ىوقأ ةجحب

 َعَم اونوكو هنلا ًاوُقَت ١ ًاوُدَمَا ن ني ذ ١ اهت اك دت : ىلاعت هل وقل عدتين الو دلقن الو

 . ٣٢١ : ةبوتلا ةروس )٨٤(
 ٥ : ةنيبلا ةروس )٨٥)

 . شيفطأل لينلا حرشو ،عماجلا : ةكرب نبا دنع ةلأسملا عجارت )٨٦(
 . ١٢٨ : ةبوتلا ةروس )٨٧(
 ٧ : نامقل ةروس ٧ ٨٨0. )٨٩( : ةيثاجلا ةروس )٨٨(

 ٦ : ةيثاجلا ةروس (٩٠)

 _٢٣١۔



 درو .هب كءاج نمم قحلا لبقا» : ةلي هللا لوسر لوقو 0 (١٩)«َبقداََلا
 الو دادجالاو ءابآلا اننيد دلقنال ثكلذ الا انعسي الو .هب كءاج نم ىلع لطابلا

 يرجت نمالو ،داقرلاو وهسلا هبلق ىلع يرجي نم الو دادملاب ةروثأملا بتكلا

 داشرلاو ةداعسلا لهأ ةلاسرلا يوذ نم الا ِداقرلاو نايسنلاو ةلفقلا هيلع

 - زيزمع ُتاَتِكَل هنإو » ٠ (٢٩)ي ملعلا وتوأ يذلا رودص تات َتِتَب تامآ وه لبط

 . «)٩٢( ريمح ميكح نت ليزنت هفلَح نمالو و هيدي نيب ن لطابلا هيتابا
 .ديناسألا ف انرظن : هل انلق .ديناسألا عوطقم بهذملا اذه نا : لاق ناف

 نايسنو .نايسنلاو 6ؤطلغلاو ؤوهسلاو .ةلفغلا مهنم يرجت ديناسألا اندجوف
 انيار ؤاهخاسن فيحصتو ءاهلالتعا ةعرسو ىاهلاقتنا ةرثكل بتكلاو بتاكلا
 خاسنلا دي ىلع إملاع ىلا ملاع نم ةلوقنملا بتكلا دلقن نأ انعسيال كلذ دنع
 وأ ريبك ملاع نم هب ءاج نم وأ باتك نم قحلا لبقن انكلو "بذكلا ةفاخم
 يفامو ،كورتمو لوبقم ملاعلا ىوتف نأل اريصب الو ملاع ريغ ربغص فيعض
 كوتفآ ناو ةصباواي كبلق تفتسا» : ةصباول ةلي يبنلا لوقل .كلذك بتكلا
 دحا نم كلذ نم نمؤيالو ،ةلزلاو وهسلا هنم يرجي ملاعلا نال 0 (٤٩)«كوتفاو
 .نوموصعم مهنأل .مهيلع هللا تاولص ءايبنألا الا

 الَو هيدي نيج نم لطابلا هيتايال» يذلا زيزعلا نآرقلا نع انبهذم نكلو
 .ملاع ربغو ملاع نم لقعلا هلبق امو ٠4 (٥٩)يريمك ميكح نت ليزنت ه هفلك نم

 ملاعلا نم ايتفلا لبقنو ‘ملاع رمغ وآ ناك املاع هي ءاج نم ىلع لطابلا درتو

 هلوق نا ٬ليلقتلا ىنعمب ال عابتالا ليبس ىلع هنم قحلا لوبق داقتعا ىلع

 .نيملسملا رشاعم اومهفاف ةجحب سيل لطابلا قو سةجح قحلاب هاوتفو
 ءنودىؤم نوموصعم ‘هحو ىلع هتلا ءانمأ مهنأل مهدلقن اناف ءاييناألا امأو

 : ىلاعت هلوق .يراسألا نم ةيدفلا لوبق ق ني ادمحم هيين هتنا بتاع دقو

 انلا ا ضر نوديرت ضرآلا ق نخثت تك ىرس ةك نوكت نآزيبَتل َناَكاَ <
 اميف مكنم قب هكش هتل ٢ ث ُثاَتِي الول ةيكك زيزع هتنا ةرخألا ديرش ا

 ىتح مُهَك تنز ل ا ١ اقلت : لجو زع هلوقو 4 . (٦٩)هييظمع ث

 ١١٩ : ةبوتلا ةروس )٩١(
 ٩ : توبكنعلا ةروس )٩٦٢(
 . ٤١ . ٤٢ : تلصف ةروس )٩٣(

 )٩٤( لبنح نباو يمرادلا هجرخأ .
 )٩٥( تلصف ةروس : ٤٢ .

 )٩٦( لافنألا ةروس : ٦٧ .{ ٦١٨ .

 _٢٣٢۔



 ةروس يو .كور سبع ةروس يفو .(٢٢)4يذا :زاكلا َمَلعَتَوا ًوقََص نينا كك
 كجك وَو ًَكيَلَع كسمأ هيلمع تمعنا 5 هيلع ش هللا َكَكنَأ ي ىزذلل لوُشَت ذاو , : ب ازحال ١

 مل ملسو هيلع هللا ىلص هنأل . )٩٨() يويربم د هتنا امم اسفَت ق ىفخت هثلا قتاو

 اذهف 0 (٩٩)«4ىكون حو الإ وك نإل رشب وه امنا ،ةيرشبلا مكح نم كفني
 .قبس هللا نم باتك الول باقعب هئلا مهمعل ةيدفلا لوبق ف هوعيتا ول هنلا نيمأ

 هيلع مدآ انيبأ يف لجو زع هللا لوقو .هللا تايآ اوربدتو بابلألا يلوأاي اوربتعاف

 مهيلع يرجي هللا ةوفص ءالؤهف : )١٠٠( يامزم هل دجت مَلَو يتف ف : مالسلا

 يذلا زيزعلا هئنا باتك لع لمعلا لب . ؟مهريغ نم كلذ نمؤي ا فيكف .نايسننلا

 . . )1 ١)4ريمك ك نم ليزنت ٤ هفلخ ني دو هيد ني نم ُلطاكلا ويتاي5»

 لوأو لوشرلا وبلطا هن و هلنا اوقيطآ اوت نيذلا اهتاي : ىلاعت هلوقل

 : نونمؤت مثنگ نإ لوسرلاو ونلا تار هوُشزرك ٍءيت يق مُتعَراَتَت نإَق مكنمرمآلا
 - لهأ ليلقت لطيف : (ا٠؟) )هگيوات نىتتحاو ث راخ كلذ رخألا مويلاو

 :ىلاعت (٣ ١٠) هلوق .مهءابآ مهنيد اودلق اماوقأ هنلا ربع دقو :نابسننلاو
 مه

 : ديق اًدإَو : لاقو ! ٠ نت مهراثآ لع ن مأ ت اَتَءاَبأ اتدجو _- ع س
 ناطيشلا ناك وت وآ انءابآ هيع اتدكوام عبتت لب ولاك دنا لزنام ًاوشيتا
 نآرقلا كرتامو ءربثك تايآلا نم اهلاخ يقو 4 . ١٠) رق ا ٢1 , مه ومغدي

 بتكلاو ةمئالا نود ءافشلا هيفو ؤلاجرلا لوقع هنع تلك نكلو .الاقم لئاقل
 ىنغتسا نآرقلاب كسمت نمو .ىفتكاو هنع ىنغتسا هنع لمح نمف .ءافلخلاو

 نحنو 6ىدتعاو لض ديناسالاو بتكلا هنيد دلق نمو ىدتهاو ديناسالا نع هب
 تايآ لوقعلاو بابلالا يلوأاي اوربدتف ءلوهجم الو سراد ريغ انيديا يف قحلاو

 :نوعطم نعاطلا اننيد يف سيل .رودصلا يف امل ءافشو رونو ىده اهيفف هتنا
 يزلاو حو ء هب ب ىَصَواَم نيلا ص مُكَل عر َرَشط ىلاعتو لرابت هللا نآ مث

 نيلا آوشيق نا ىتسيم ىتنوُسَو يارب وي اتيَظَواَعَو تيتا , اتيكوآ

 )٩٧( ةبوتلا ةروس : ٣
 )٩٨( بازحألا ةروس : ٣٢٧ . )٩٩( مجنلا ةروس : ٤

 )١٠٠( هط ةروس : ١١١ .

 )١٠١( تلصف ةروس : ٤٢ .
 )١٠٦١() ءاسنلا ةررس : ٥٩ .

 )١٠٣( ىلاعت هلوق يف : باوصلا لعل .
 )١٠٤( فرخزلا ةروس : ٢٢٣ .

 )١٠٥( نامقل ةروس : ١

 _۔٢٣٣۔



 و و ۔ے م و ۔- ۔ ےس۔

 نم يفطصي "ه هللاز» . ١٠( ١٦)هبويتر مهوعدتام َبِيرشْلا ىلمع رثك هيف اوقرَقَتَتاَلَو

 نوك ًاَتي نيردنم نيربش السر » . (ا۔٧)4ستلا تمو الس ةيالملا
 نورذيام ةني دمحم انلوسر نيبف . (٨٠١)هلشؤلا دعب ةتح هنا لع يساتلي
 عيمج نيبو ؛مارحالاو لحلاو رعاشملاو ‘مارحلاو لالحلا نم نوقتيامو
 .دوبعم لك هبر نود نم علخو دودحلا

 وأ فلأ ةئام نأ ول :ديلقتلاب لاق نم لوق لاطبا ف اضيأ ةجحلا نمو
 ييبأ نبا ملسم ةديبع يبأو ‘سابع نب هتنادبعو ،ديز نب رباج لاثمأ نوديزي

 ريزنخ ىلع اوفقو مهنع هتنا يضر ليحرلا لآو ؤعيبرلا نب بيبحو .ةميرك
 ةحيحص يهو .هللا نيد ق لالح ةيادلا هذه نأ ةدحاو ةملك ىلع اوعمتجاو

 ىتلا ريزنخلا بع ةبادلا هذه :اولاقو .اهفرعي ناك نم اهفرعي اةعطقم رمغ

 يه :تلاقو .نادوسلا نم ةبوبجم ةمأ كلذ يف مهتفلاخو .هباتك يف هتنا اهمرح
 ةجح يهو .ةقحملا ةمألا هذه تناكل ى هباتك يق هتنا اهمرح يتلا ريزنخلا هذه

 هذه فلاخ نمو .نيملسملا لوق رثكأ يف ؤهتلا نيد يف ةهيقف تناك نا هضرأ يق هتنا
 هتعدبب دهشي اعدتبم الاض الطبم ناك }مهتركذ نيذلا ءالؤه دلقو .ةقحملا ةمالا
 .قحلا _ ةين لع تناك نا مكحلا يق ق اذهو .ةمألا نم عامجالاو ةنسلاو باتكلا

 ههتلا اوقتا ونم نيذلا اهتاي : ىلاعت هلوقل .مهلوق نم لطايلاو قحلا لوبقو

 نينمؤملا لييست َريَع عبتتو » : لجو زع هلوقو . ٠( ري تقياصلا ز م اونوكو
 ؛تايآلا نم )١١١( اهلاتمأ ق 0 . ١٠( )هريحم تءاسو منهج هلصن 3 َوَتاَم هلوت

 تاوخألا حاكن ن زا :اولاق مهتركذ نيذلا ءاملعلا ءالؤه نأ ول كلذكو

 هذه تناكو .ةمألا كلذ يف مهتفلاخو .هلا نيد يف لالح ةعاضرلا نم تاهمألاو
 نيملسلا لوق رثكأ يف ؤهدابع ىلع هتنا ةجح يه تناك .هللا نيد يف ةهيقف ةمألا
 . اهلوق فالخي اولاق نيذلا

 .هتا ءاش نا هعبتنإ هللا نع ةجحي تايلف فلاخ نمم ديلقتلا زاجأ نمو

 هنلا اوقتا اونمأ نيذلا اهُتاَي» : ىلاعت هلوقل .عدتبن الو دلقن الو عبتن اننال
 هلوق .مهنيد يف يف اوددق اماوقأ هتلا ريع دقو. ,(١١؟)هيقياصلا م اوئوكَو

 ١١٢(. )هربخت ب باتك الو ىده و ملع ر ريكب وتلا يقر لداجت نم سالا َنمَوإل:ىلاعت
 . ١٣ : ىروشلا ةروس )١٦(

 )١٠٧( جحلا ة ةروس : ٧٥ . )١٠٨( ءاسنلا ةروس : ١٦٥ .

 )١٠٩( ةبوتلا ةروس : ١١٩ . )١١٠( ءاسنلا ةروس : ١١٥ .
 )١١١( اهلاثمأو : باوصلا لعل .

 )١١٦١( ةبوتلا ةروس : ١١٩ . )١١٣( جحلا ةروس : ٨ ، نامقل ةروس : ٢٠

_ ٢٣٤ 



 وآ وأ م اَتَءا هيلع اتدجكَواَم ت د لبك ولاق ش هللا را اوقتا مهل َليِق ادإو»

 نيد لطيل ديلقتلا زاج ولو 4 . (٤١١)ه؛ ريمنلا ب ںاَدَع لإ مودت ناَطيَشلا َناَك

 مكاياو هللا انلعج : (١١ا٥)«لالض ىلع يتمأ عمتجتال» : لاق ةي ع يينلا نأل .هللا

 .هنسحا عبتيف لوقلا عمتسي نمم
 ةءارج ما "باوصلا ةباصا نع بابلالا تيمع 0 باجعالا لك ابجع ايف

 ةقباسلا هثلا نم مهل تقبس مآ شرانلا ىلع ربص مهل ما ،باهولا زيزعلا ىلع مهنم
 ىمعلا اوبحتساو ,ىدصلا مكارت نم الا كلذ نكي مل هتلاو ال .ىنسحلا

 رئاصبلا تيمعف بونذلا ةرثك نم بولقلا تيطغأو ،ىدهلا ىلع لالضلاو
 لبسو ديلقتلا نع ىدهلا مهب لامف 0 راربالا قيرط لولس نع راصبألاو
 عفر نعو .ءافلخلاو ةمئألا ركذ نع ءافتكالاو ءافشلا نارقلا فو سىوفلا

 ىفطصملا ننسو نآرقلا ربدتو سىفصو هبلق حص نمل فلس نع افلخ ديناسنألا
 ليو افصو هيلق حص نمل ىده ث كلذ يفو .افولاو قدصلا لهأ ءاملعلا عامجاو

 اهعمسي من نآك ربكتس ميمت هيت لت ه هتا تايأ عمسي ميثآ كافآ لك[
 مُهَراَصبَا ىمعأو مَُتَصَاك ' هلا ع تدا ديؤأ , (٦١١)هيمينآ بادع ةرشب

 دعب نمت مهراب دأ ىلع اودترا نيزا نياَهناققَ بولك ىلمع آ نأرقلا َةوْوَتَدََي الفا

 2 : ا تاي اي كيذ 7 . ١١٧( )همهتا رمو مُهَك لنت ناطيشلا ىدهلا مهل بتاع
 . (٨١١)«مههَلاَمعا طبحم هتاوضر ًاومهرمكو هنن هنلا طخس ام

 وبأو سيويسبلا دمحم نب يلع نسحلاوبأ خيشلا بهذملا اذه لمح نممو

 رثؤملا وبأو رضخلا نب ناسغ كلام وبأو ؤةكرب نب دمحم نب هتلادبع دمحم
 يبأ ،هيوبأ نع سبوبحم نب دمحم نب هلادبع نب ديعسو "سيمخ نب تلصلا
 .يلع نب ىسوم نع ،بوبحم نب دمحم نع سبوبحم نب دمحم يبأو ثرذنملا
 نب ريشبو ؛ناليغ نب مشاهو ىرباج يبأ نب ىسوم نع ٬مهرصعب ناك نمو
 .يرصبلا ليحرلا نب بوبحمو ؛نامثع نب ناميلسو ىرينلا نب رينمو ،رذنملا
 يدنلجلا مامالا نع بيبح نب عيبرلا نع .نيملسملا نم مهرصعب ناك نمو
 رفعجو برغملا لهأ ماما يسرافلا متسر نب نمحرلادبعو ،ينامعلا دوعسم نبا
 .ينامعلا فوع نب راتخملا نع .نيملسملا نم مهرصعب ناك نمو ،كامسلا نبا

 ١ : ناهيقل ةروس )١١٤(
 ١٧ }، ٨. : ةيثاجلا ةروس )١١٦( . نتفلا يف هجام نبا هاور )١١٥(

 )١١٧( دمحم ةروس : ٢٢٣ ۔ ٢٥ .
 )١١٨( دمحم ةروس : ٢٨ .

_ ٢٣٥ _ 



 لالهو 6سنيصحلا نب يلع رحلا يبأو ،يمرضحلا قحلا بلاط ىيحي نب هئنادبعو
 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبآ نع إمهرصعب نمو يناسارخلا ةيطع نبا
 نمو ۔ ةليخنلا لهأ مامإ ۔ ةزيوح نب عادوو ،لفون نب ةورفو ،يرصبلا
 لالب يبأو ئريدح نب ةورعو 6ضابا نب هللادبع نع .نيملسملا نم مهرصعب
 نب رباج ءاٹثعشلا يبآ نع ىنيملسملا نم مهرصعب نمو 0 ريدح نب سادرملا
 ۔ يدزألا صوقرح و ۔ ناورهنلا لهآ مامإ - يبسارلا بهو نب هللادبعو ث ديز
 نع .نيملسملا نم مهرصعب نمو ،يدبعلا ناحوص نب ديزو - يدعسلا هلعل
 نب ليدب يبأ هئلادبع نب دمحمو ؤتباث نب ةميزخو "سابعلا نب هنادبع ىبأ
 .ةفيذح يبأ ىلوم ملاسو ،بيهصو ىلالبو ،رساي نب رامعو "نييعازخلا ءاقرو
 نب نمحرلادبعو ثدوعسم نب هللادبعو ،ناميلا نب ةفيذحو 6لبج نب ذاعمو
 يضر) نينمؤملا مأ ةشئاعو .يرافغلا رذ يبأو ،حارجلا نيةديببع يبأو .فوع

 (امهنع هتنا يضر) باطخلا نب رمعو ،قيدصلا ركب يبأ نيتفيلخلاو ،(اهنع هتنا
 َم يبنلا نع إمهنع يضرو هتنا مهمحر ئراصتالاو نيرجاهملا عيمجو
 قحلا نحنو ،نعطم اننيد يف نعاطب سيلف .نيملاعلا بر نع ،نيمألا ليربج
 .نيملاعلا بر هت دمحلاو .(١١؛)لوهجم الو سراد ريغ انيديا ق

 ىلع هوضرعاف مكءاج امف سيدعب يلع بذكيس» : لاق هنأ ةي يبنلا نع
 سيلف قحلا فلاخ امو .هلقأ مل وأ هتلق ؤينع وهف قحلا قفاو امف هللا باتك
 . قحلا بغ لوقي نأ هاشحو .(١؟0٠)«هلقأ مل وأ هتلق ،ىنع

 اذهو .ةنجلا لخد لمعي ملو ءاهدحو هئلا الإ هلإ ال لاق نم : نولئاق لاقو .
 هنم وجري ؛‘هدبعتسإ اميف هدبعي نأ هديس فرع نم سيلآ !هلئاق نم لافغإ

 وهو ؟ىدس هكرت وا اثبع هديس هقلخا ؟هدعوت امل هنم .افوخو ءهدعوام

 امو . (؛))4نوتمؤملاو هلوسرو مُكَلََع _هللا ىرسف اولمعا لقو :لوقي
 اممو .(٢٢١)يَنوكرشي اتم ةَتاكبُس َوُه إ ةتإ ل دجاو ا اهلإ اودبع آلإ اورمأ

 ارلا أو ةؤ َو ةالصلا أوُميِقنَو ءاقن نيلا ةت تصيخ شا أودئعَيل آلإ إ اوزثيمأ
 ُفلَح فرح مهدعب ني نه فلكف تايآلا نم اهلاثمأ ن . (٢١؟)هةمتقلا نيي كيدو

 . قحلملا يف مالعألا ءالؤه مجارت رظنأ )١١٩(
 )١٦١٠( ةعوفرملا رارسألا يف ءيراقلا يلع هجرخأ ٢٢١ .

 . ١٠٥ : ةبوتلا ة هروس ) ١٦)

 )١٦٦٢( ةبوتلا ةروس : ١
 )١٢٦٣( ةنيبلا ةروس : ٥

 ب
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- 
 ز ليو ‘ ل ت نوقلت قو وتتق ِتاَوَهَشلا اوُعتاَو ةالصلا ًاوغاَضا ف

 ل الك ةدلخ ا هَلاَم نآ تحت د ت هدعو ا الاح َعَمَج يذلا ٍةَرَخ ةَرَمك

 إ ةدئفألا ىلك 5 يتللا ةدفوملا ر لا هات ةَمَطشلا ات كارد اَمَو ةَمَطَحلا

 لوق نم سينف الإ و ى لمعلا نم ديالف . )١٢٥( )4ةَدَتَمَك ي دَمَع ق ًهَدََص ص ؤ ؤمت مهيلع

 .هدارمب ملعأ هثلاو ة (٦٢١)(ةدئاف) لمعي مل اذإ .هتنا الإ هلإ

 لصف
 قيدصلا ركب وبأ يتماب يتمأ محرأ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يورو

 .(هنع هثلا يضر) باطخلا نب رمع هثلا نيد يق مهدهشأو .(هنع هلا يضر)

 نب ةديبع وبأ ةمالا ذه نيماو البج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب مهملعاو
 رذ يبا نم ةجهل قدصأ ءاربغلا تلقأ الو ءارضخلا تلظا ام» : لاقو .«حارجلا

 يبأ ىلوم ملاس ىلا رظنيلف هنلا بحي الجر رظني نأ دارأ نم» : لاقو ،«يرافغلا
 فصي ناكو ٠ (٨٢١)«مالحاألاو مكحلا ولوأ مكنم ينليل» : لاقو 4 (١؟٧)«ةفيذح

 ةنجلا ىلا مكوعدي رامعلو مكلام» : لاقو . (١؟٩٢)دوعسم نب هتلادبع هفلخ

 لعجو . (١٢١)«ةيغابلا ةئفلا كلتقت» : هل لاقو 0 (٠٢١)«رانلا ىلا هنوعدتو
 لاقي ناكو .نيملسملا نم نيلجر ةداهش نع . (٣١؟؟)ةميزخ نب تباث ةداهش

 مهو مهنع اننيد انذخا نيذلا ءالؤهف ,ةي هتنا لوسر رس ناميلا نب ةفيذحل

 .نيقحملا ءاملعلا عامجاو .هلوسر ةنسو ,هللا باتك نم اولقن اميق اندنع ءانمألا

 تمام اده اتادنك يزا وني دمكلاإم و ةنسلا عابتاو ةينو لمعو لوق اننيدو
 ىلع هنلا ىلصو .نيملاعلا بر هلل دمحلاو . (٢٢١)هيئنلا اتادنك نآ الوت يتهتي

 .نيرهاطلا نيبيطلا رايخالا ةرربلا هلآ ىلعو رهاطلا يمألا يبنلا دمحم انديس

 .ميظعلا يلعلا هتناب الإ ةوق الو لوح الو
 لصف

 نب هللادبع مهنيد انباحصأ مهنع ذخأ نيذلا ءاملعلا لوأ : ءاملعلا ركذ يق

 )٤ ١٦٢) ميرم ةروس : ٩ .

 )١٢٥( ةزمحلا ةروس : ١ ۔ ٩ لا٢٦!١( ىنعملا متيل لصألا يل ةدايز (.... ..... ) نيبام .
 )١٦٧( نيقتملا فاحتا : يديبزلا هجرخأ ٦١١٨/٩.

 )١٢١٨( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا : نوريثكلا هجرخأ ٦١/ ٨٨٧.
 )١٦٩( قحلملا يف هتمجرت رظنأ . )١٣٠( دئاوزلا عمجم رظنا ٩/ ٢٩٧.

 )١٣١( دئاوزلا عمج يف هجيرخت رظنا ٢٦٩/٩.
 )١٣٢( ةيضقأ : ملسم رظنا أ سكعلا ال تباث نب ةميزخ هنأ حيحصلا  0٢٠ماكحا :يراخبلاو ٢٧ .

 )١٣٣ ) فارعألا ة هروس : ٤٢٣ .

 _٢٣٧۔



 نب رباج هيف لاق يذلا وهو ةي هنلا لوسر مع نبا بلطملادبع نب سابعلا
 هذه ينابر نفد مويلا :هيف نفد يذلا هربق ىلع فقو نيح (هتلا همحر) ديز
 نيبام تيوحف ردب لهآ نم الجر نيعبس تيقل :اضيأ لاقو .اهملاع : يأ ءةمألا
 هرمع رخآ ف يمع سابع نبا نأ دجويو .سابع نبا ينعي رحبلا الا مهرهظأ
 .ىمعي نأ لبق ىمعيس هناب هربخأ ةي هللا لوسر نا : ليقو .فئاطلاب نفدو

 نم دمحيلا نم وهو قرف ةيرق نم (هةلا همحر) ديز نب رباج نأ دجويو
 لزن ول : لوقي سابع نبا ناكو ،ةرصبلا لهأ يتفم وهو .دمحيلا نب رمع دلو
 ناكو .املع هتنا باتك يفو ،امنغ مهعسوأل ديز نب رباج لوق دنع ةرصبلا لهأ
 هضرم يف ناكو . )١٢٤( ةرجهلا نم ةئامو ةثالث ةنس يفوتو .ءاثعشلا ابأ ىنكي
 .ليللا يي هيلا ءاجف سيرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا نم ةرظن يهتشأ :لوقي

 .كلملادبع نب ديزي ةفالخ يف قوتو سفسوي نب جاجحلا نم ايفتخم ناكو
 متسر نب نمحرلادبعو .ةدحاو نيع روعأ (لا همحر) ديز نب رباج ناكو
 ريدح نب سادرملا لالب وبآو سةينك هل ملعأ ملو - برغملا لهأ مامإ -
 اولتاقو هنلا نيد ىلا اوعدق .قارعلا ىلا اوجرخ الجر نوعبرأ مهو اهباحصأو

 ربخ مهلو «(ها مهمحر) اودهشتسا ىتح دايز نب هتنا ديبع باحصأ
 . (٥٢١)روهشم

 وهو ريدحو ىدايز نب هللا ديبع هلتق اضيأ ريدح نب ةورع هوخاو
 نب مامض ناك :هللادبع لاقو .ةيد امهمأ ةورعو سادرملاو ةلمهملا ءاحلاب

 .ةرصبلاب هدلومو نامع نم هلصأو . (٦٢١)بودلا نم (هللا همحر) بئاسلا

 نب لضفلا ناكو .ةرصبلاب هدلومو هلصأ نامع لهأ نم اضيأ بجاح ناكو
 وه ناك ابجاح نا :ليقو ارسوم ناكو نامع نم هلصأو نيملسملا نم بدنج
 هيلعو تامو .حالسلا مهل عمج رمأ مهانع اذاف ،نبملسلا روماب ميقملا

 ليقو .هنع اماضقف ‘بدنج نب لضفلا هنع اهنمضف ىانيد مهرد فلا نوسمخ

 فرعت يتلا يهو راحصب هل تناك بدنج نب لضفلا راد نيدلا اذه ف تعيب

 .ةدنك نم .نيملسلا ماما غقحلا بلاط ىيحي نب هتلادبع و .دلاخ نب ملسم رادب

 )١٣٤( ليقف { رباج مامالا ةافو خيرات يف فلتخا : ٩٢ ليقو ، ه : ٩٦ ليقو زه :
  7٦1لوالا وه حجرألاو .

 )١٣٥( بدألاو ةغللا يف لماكلا : دربملا : رظنا ؤ كلذ نع ديزملا .
 )١٣٦ ( يف أطخ وأ وهس هلعلو ،بادن ىلا بسني هنا بئاسلا نب مايض نع روهشملا :بودلا

 صنلا .

 _٢٣٨۔



 .يناميلا روعالا لتق اذا» : ةي يبنلا هيف لاق يذلا وهو ،تومرضح نم
 نم فوع نب رتخملا هعم جرخو ء«عبسلا تاوامسلا يي نم ٬هؤايلوأ هل تنزح

 .ةزمح وبأ هتينكو ؛نامع ةنطاب نم (١؟٨) ةمرح نم ليقو . (١٧٢١)زجم

 ةكم اذخأ ىتح شيج يف اجرخف .زجم نم (١؟؛)ةبقع نب جلبو هعم جرخو
 راتخملا نا انغلب : (٠٤١)دايز وبأ لاقو .نيملسملل امهيف بطخي ناكو .ةنيدملاو

 لعفتام هل اكش ةي هللا لوسر ربق ىلع لخدو .ةنيدملا ىلعرهظ امل فوع نبا
 مزهناف 0 قارعلا نم (٤١ا)ةجراخ امهيلع تجرخ مث .هدعب نم ةمالا هذه
 ناك اذه اجلب نا :ليقو ث (٢٤١)ىرقلا يداو يف ةبقع نب جلب لتقو ،نوملسملا
 اذهف ،اهذخاف ةكم ىلا فوع نب راتخملا جرخو .لاتقلا ف سراف فلاك دعي

 نيذلا دفولا نم وهو (١ا٤ )نيصحلا نب يلع رحلا وبأ غنيملسملا نمو .تدجوام

 .ةداسو هل تحرطف غعجو رحلا يباب ناكو !زيزعلادبع نب رمع ىلع اومدق

 نب نامثع زيزعلادبع نب رمع ركذف .زيزعلادبع نب رمع اهيلع (ا٤٤)اكتاف
 حرطو (ثا همحر) رحلا وبأ جرخف .هلتق نمم اريخ نامثع ناك :لاقو ،نافع
 مالكلا لزي املف .هنم اربخ اوناك لب ؛ةملظلا رذعت كلاقمل كنا :لاقو .ةداسولا

 ىلع اومتش دق نيملسملا نا :هل اولاق مث ؤنامثع يف مهنم لبق ىتح : مهنيب اميف
 ىلع . (٥٤١)نكما ال فاخا يناف : لاق .ربانملا ىلع مهرذع نم رهظاف .ربانملا

 ءاوبلصو نوملسملا لتق دقو .ةيقتلا مهعسيال لدعلا ةمئأ نا : اولاقف .كلذ

 رهظاف ،ربانملا ىلع نونعلي مهو ؛مهنيعأ تلسو ؛مهلجرأو مهيديأ تعطقو
 نا :ليقف .كلذ الا كعسيال هناف .نيملاظلا نم ةءاربلاو .نيملسملا رذع ةينالع

 ولو ركابلاب لدعلا ميقت .يتبااي :لاق ،زيزعلادبع نب رمع نب كلملادبع هنبا
 ،تلجوع تلعف نا :زيزعلادبع نب رمع لاقو ؤلجارملا ف يثشعلاب انموحل تيلغ

 كلذ اولبقي ملف ةنس موي لك ييحنو ،ةعدب موي لك تيمن نأ مكل يلع نكلو
 نب ملسم ةديبع وبأ ربخا امل :ليقف ،كالوتنال نأ ىلع كنم جرخن :اولاقو .ؤهنم

 :ليقو .هنم اولبق موقلا تيل :لاق ؤهنمو مهنم ناك امب (هتلا همحر) ةميرك يبا

 .ةنطابلا لايش © راحص ةيالو يف ةيرق : زجم )١٣٧(
 مجعم ؛راسنلا نم بيرق ةيرض لامح بناج يف عضوم ،نوكسلا مث حتفلاب :ةمرح )١٣٨(

 "/ م نادلبلا

 . قحلملا يف هتمجرت رظنأ )١٤٠( . قحلملا يف هتجأرت رظنأ )١٣٩)
 ةكم نم بيرق عضوم : ىرقلا ىداو )١٤٦( . ركسعو شيج : : ةجراخ )١٤١(
 . رمع اهيلع ءيكتي : باوصلا لعل )١٤٤( . قحلملا ف هتمجرت رظنا )١٤٣)

 )١٤٥( ردنأ ال : حصنألا .

 ۔ _٢٣٩



 نب رمع دنع نم اوجرخي نأ لبق نم يقوت زيزعلادبع نب رمع نب كلملادبع نا
 .هلسغنل انلخدف :لاق ؛مكبحاص اوزهج :لاقو .رمع مهيلا ثعيف .زيزعلادبع

 هنع اوعزتو .هلسغ يف اوذخأ املف .هيلع سلجف ،يسرك هل عضوف .لخدف ءاجف

 :هعم رضح نم ضعي هل لاقو ؤهوعفرف .عقوو . (٤١)رمع هيلع ينغ .هبايث
 كوزعف .سانلا ىلا تجرخ ولف «سلجمب كل سيل اذه نا نينمؤملا ريمأاي

 ةزمح وبآ هيلع ىلصو .هونفكو هولسفف ؤجرخف .كب قفرا ناكف ككوثدحو
 "سانلا بطخ .ةفالخلا زيزعلادبع نب رمع يلو امل هنا : ليقو .(هللا امهمحر)

 : هل لاق ؟عنصن نأ ديرتام : هل لاقف كلملادبع هنبا هاتاف .اليقم وعدي بهذو

 دق ينباي : هل لاقف شملاظملا درت الو ليقت : هل لاق .ليقأ يتبااي غليقت لبقأ
 لاقف ‘ملاظملا تددر رهظلا تيلص اذاف . (٧٤١)ناميلس رمأ يف ةحرابلا ترهس

 .ينباي ينم ندأ : هل لاقف كرهظلا ىلا شيعت نآ كل نمو ،نينمؤملا ريمااي : هل

 رمأ ىلع يننعي نم يبلص نم جرخأ يذلا هتن دمحلا :لاقف .همزتلاف هنم اندق

 نب رمع ىلع حالصلا لهأ نم لجر دفو :ليقو .لقي ملو رمع جرخف .ينيد

 كلملادبع ناكو .زيزعلادبع نب رمع نب كلملادبع هدلو عم هلزناف زيزعلادبع
 انم لك ىوأو .ءاشعلا انيلص اذا ىتح !هتيب يف هعم تنكف ,:لجرلا لاق ءابزع
 رظنأ انأو هافطاف 0 حابصملا ىلا ماق انمن دق انأ نظ املف ى هشارف )١٤٨( ىلع

 تيآرقأوط ارقي وهو تظقيتسا مث : :لاق ‘ (٩٤١)مونلا ابن ىتح يلصي ماق .هيلإ

 وئاَكاك مُهنَع يتغآ اك نودَعوُث ناكام مهءاج ث هننس مشهاتعتَم ناي

 هلتقيس تلق ىتح كلذك لزي ملف ضىكبف ،اهيلا عجر مث ىكبف 6 (٠٥١)4نوُمَتَمُث
 ظقيتسلاك ىهتنا ناحبسو هتل دمحلاو هتنا ناحبس : تلق كلذ تيأر املف .ءاكبلا

 امل :ليقو .اسح هل عمسأ ملو .دبلا ينعمس املف ،كلذ هنع عطقأل ،مونملا نم

 طاحأو امئاق زيزعلادبع نب رمع ىوتسا زيزعلادبع نب رمع نب كلملادبع نفد
 كبهو )١٥١( ام تلزام هتناو ثكيباب ارب تنك دقل ينباي هتناو :لاقف ،سانلا هب

 .كيف يظحب هتلا نم ىحرلا الو .ارورس دشأ طق تنكام هللاو كي ارورسم يل هللا

 . رمع ىلع يشغف : حصفألا )١٤٦(
 نب ديلولا ةافو لدعب ه٦٩ ةنس ةفالخلا ىلوت 1 مكحلا نب ناورم نب كلملادبع نب ناميلس ره )٧ ١٤)

 . ةيرمألا ةلودلا دهع يف © كلملادبع

 )١٤٨( هشارف ىلا : باوصلا لعل .

 )١٤٩() هنع بهذ : مونلا ابن .

 )١٥٠) ءارعشلا ةروس : ٢٠٥ _ ٢٠٧ .

 )١٥١() ذم : باوصلا لعل .

 _۔ ٢٤٠ _



 هللا كازجو ںكبنذ كل رفغو هنلا كمحرف !هيلا للا كربص يذلا لزنملا ف كتعضو
 انيضر ٬بئاغو دهاش نم يبخب كل ىعد عاد لك هللا محرو ‘كلمع نسحاي

 لئاضفو .فرصنا مث .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هرمأل انملسو !هثللا ءاضقب
 . اذه نم رثكأ رمع نب كلملادبع

 نب تاتحلاو ثكامسلا نب رفعج رحلا يبأ عم نيذلا دفولا نم ناكو

 تاتحلا نا ليق .ربنق نايفس وبأو "بتاك نب هللادبع يباب ىنكيو ،بتاك
 ناك هنا :ليقو ٨(٥١؟)ماوت نم هنا ليقو ،نيملسملا ءاهقف نم هقفلاب روهشملا
 نب بيبح دودوم وباو }ميمه ينب نم وهو ،نامُغع نم ىوزنب دمس لزني
 لاله ينب نم وهو ؤدودوم يباب ىنكي هناف بجاح اماو . بجاح نب صفح
 .شيرق نم .ةريبه نب نايفس نب ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأو ؤىلوم
 نمو )١٥٢(٬ ةنحاط نم .هناف دبعلا نب راحص امأو 6ليحرلا نب دمحم هوخاو

 حون امأو .همزلل هيلع ركني ملو ارادج لجر رهظ ىلع لجر ىنب ول : هلوق
 وباو ثةرفص نب كلملادبع ةرفص وبأو يط يف ةرصبلا نم ناك ناهدلا حلاص

 ءاشام الا ةرصبلا نم مهرثكأو غقارعلا نم مهلك ءالؤه بويأ نب لئاو بويا
 ينب نم وهو "فوع نب راتخملاو ؛ ديز نب رباج ،لثم انيب نيذلا الا .هللا
 ةنطاب نم )١٥٤( جزجم نم .هنهارف نم .ةبقع نب جلبو ؤةمرح نم ‘ةميلس
 دنع لتقو ؛ةريسلا بحاص /يناسارخلا ةيطع نب لاله نيمسلا نمو .نامع
 اشن .ينارحبلا داىز نب فلخ مهنمو .(هللا همحر) دوعسم ني يدنلجلا مامالا

 قرفلا لهأ نم ادحا يقل املك ناكف غقحلا سمتلي جرخ مث )١٥٥(‘ نيرحبلاب
 اذه ريغ يف قحلا :هل لاق ،هفرع اذاف اهبهذم هفرعي نأ هنم بلط انموق نم

 نع هلاسف .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ اهب يقلو 0 ةرصبلا ىلا غلب ىتح
 .(هللا همحر) تام ىتح هيلع ناك ٬قحلا وه اذه : هل لاقف .هل هبسنف هبهذم

 يناسارخلا روصنم وبأ مهنمو .ةيبرغلاب هربقو ،ينامعلا ةيطع نب بيبشو
 صفح وبأو ںيناسارخلا هللادبع نب مشاه هللادبع وبأو .همسا فرعأ الو
 .تومرضح ءاهقف نم هيقف وهو رجاهملا نب مشاه رجاهملا وبأو «يناسارخلا
 لقتناو لصوملا لهأ نم وهو ىايركز نب ىيحي وهو ؤيلصوملا ركب وبأ مهنمو

 . يميربلا برق ةنطابلا لاش ىرق ىدحا : ماوت )١٥٦١(
 نب ةملس رذنملا وبأ خيشلا اهنم راحص يحاون يف شيعت تناك ةينايع ةليبق : ةنحاط )١٥٣(

 . يراحصلا يبتوعلا ملسم

 )١٥٤( ةنطابلا نم راحص ىرق ىدحإ : زجم : باوصلا لعل .
 )١٥٥( نايعو ةماميلا نيب لحاسلا دالب : نيرحبلا .

 _٢٤١۔



 رذنملا نب ريشب رذنملا وبأو ؤنامع ىلا هولقنو .ةرصبلا نم ملعلا نامع لهأ نم
 .ريبكلا خيشلا ىمسي وهو ،ىوزن رقع نم 6عفان ينب نم لجر وهو ،يناوزتلا

 نب ةملس ينب نم دايز ينب دج وهو ؤخيشلا ريشب نع دجوي راثآلا يف ريثكو

 ىسومو ٬ماير ينب نم لجر وهو ،ينالعجلا رينلا نب رينمو بلاغ نب يؤل
 نب ىول نب ةماس ينب نم ،ةبض ينب نم لجر وهو ،يناكزالا رباج يبآ نبا

 .يشرقلا ليحرلا نب دمحمو .ةدنك نم وهو ،يحشفلا العملا دمحمو بلاغ
 .يديهارفلا يرصبلا بيبح نب عيبرلا نع ملعلا اولمح نيذلا ءالؤه سيرصبلا
 رخآ يف نامع ىلا ليحرلا نب بوبحمو ‘بيبح نب عيبرلا لقتنا هنا :ليقو

 ابآ ىنكيو .(٦٥١)يناجيسلا ناليغ نب مشاه .نامع ءاملع نمو .امهنامز
 هربقو .ناليغ نب مشاه نب دمحم هنباو 0ناليغ نب كلملادبع هوخأو .ديلولا
 نيملسملا نعو انع مهازجو ٬مهل رفغو (هللا مهمحر) اجيسب هيبا ربق دنع
 نب ديعس رفعج وبآو ىوزن رقع نم ،نامثع نب ناميلس نامثع وبأو .اريخ
 نب ديعسو .زرحم نب ديعس نب رمع هدلوو ،ىوزن نم غ۔يعس نب زرحم
 نب يلعو ،يكزا ىرق نم ،ىندع نم مهنأ وجرآ ناميلسو رشبم هادلوو .رشبملا

 نب دمحم نب رباج وبأو ،يلع نب ىسوم يلع وبأو ؤيلع نب رهزا هدلوو .ةرزع
 دمحم ميهاربا وبأو ؤيلع نب دمحم رباج وبأو سرفعج نب دمحم هدلوو .رفعج

 وبأو ؤةبقع نب حاضولا دايز وبأو .يكزا نم ءالؤه لك .ركب يبأ نب ديعس نبا
 نب بوبحم نب ربجمو ‘بوبحم نب نايفسو "بوبحم نب دمحم نب هللادبع

 ريشبو 6سةقثلا ىمسي بوبحم نب ربجم ناكو .(مهنع هللا يضر) ليحرلا
 يف ةياغلا امهو 0نامع لهأ ءاملع رابك نم بوبحم نب دمحم انبا هللادبعو

 مامالا وه سبوبحم نب هللادبع نب ديعسو . مهنامز لهأ يف ملعلاو لضفلا
 لضفأ هنا ليقو .نامع نم 0قاتسرلا ىرق نم ،يقانم ةيرقب لتق يذلا يضرلا
 ليق ،‘دوعسم نب ىدنلجلا نآ الا ،ةداهشو ىادهزو ءاملع عمج هنأل .نامع ةمئأ

 .مساقلا نب هللادبع وهف ةرغصألا ةديبع وبأ امأو .لضفلا يف هنود وأ هلثم هنا
 .يكزا نم ،ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربا وبأو ،نامع ايسب ةيرق نم
 نب لضفلا دمحم وبأو 6ةقفالغ نم ،ىوزن رقع نم ئرقصلا نب نازعو
 نامز يق اناك رقصلا نب نازعو يراوحلا نب لضفلا نا :ليقو ،يراوحلا

 يف اناك امهنا :ليقو ءامهلضفو امهملعل نامع يق لتملا امهب برضي اناكو ،دحاو

 يف لئايس ةدلب ىرق ىدحا ،اجيس ىلا ةبسن ،ةلمهملا نيسلاب يناجيسلا : باوصلا لعل )١٥٦١(
 ١ . ىوزن ىلا قيرطلا ىلع ©ناميع ةيلخاد

_ ٢٤٢_. 



 نأ الا ثدحاو نيبج يف نينيع نيب دحا قرفي ملو ؤدحاو نيبج يف نينيعك نامع
 يف نوملسلا فلتخي ملف .ةنتفلا لبق تام (هللا همحر) رقصلا نب نازع
 هنا ليقو .نامعب ةعقاولا ةنتفلا هتكردأ دقف يراوحلا نبب لضفلا امو هتيالو

 بيرق .(٧٥١)عاقلا هل لاقي عضومب هللادبع نب يراوحلا مامالا ةيار تحت لتق
 نب تلصلا رثؤملا وباو .اهحرش لوطي رابخأو ثيدح مهلو ئراحص نم
 .ىمعا ناك هنا : ليقو ٬ملعلاب روهشملا ملاعلا وهو .الهب ةيرق نم سسيمخ
 ناكو .رمعم ينب دج وهو ٬ىوزن دمس نم ‘نامثع نب ناهبن هللادبع وبأو
 .يوكزالا رفعج نب دمحم رباج وبأو ،نامثع نب نامعنلا هوخأو غجرعا
 رادم نا :ليقو .مصأ ناكو .رباج يبأ باتكب فورعملا «عماجلا» باتك فلؤملا

 نب تلصلا وهو ىمعا :دحاو نامز يف لاجر ةثالث ىلع رودي ناك ‘نامع لهأ
 وبأو .رفعج نب دمحم وهو مصاو ،نامثع نب ناهبنلا وهو جرعأو سسيمخ
 عماج» يف دارملا وهو .ىمعالاب فورعملا ىرقلا يراوحلا نب دمحم يراوحلا
 .مكحلا نب رذنملاو ،ردتقملادبعو إمكحلا نب ناميلس ناورم وبأو ،«رفعج نبا
 .بيبح نب ناميلس ناورم وباو سىوزن رقع نم ٬مكحلا نب ديعس رفعج وبأو
 دمحم وبأو ،يراجهلا ،ةروهشملا ةربسلا بحاص 0ناطحق وبأ هلعل ٬دلاخ وبأو

 ةيرق نم ضحرصلاب هلزنم ناكو .ةميلس ينب نم ،ةكرب نب دمحم نب هللادبع
 هوعس نب دلاخو ءايسب ةيرق نم ،يلع نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأو ءالهب
 .مكحلا نب ردتقملاو ؤدبدب ةيرق نم ؤىمعالا دلاخ نب دمحمو ،ىوزن رقع نم
 نب حاضولا نب دايز نب حاضولاو ،ةبوثم نب دايز حلاص وبأو .ردتقملادبعو
 وهو ،يوكزالا ركب يبأ نب ديعسو ،ىوزن رقع نم . رفيج نب لزانمو .ةبقع
 .ةفيذح يبأ نب العلاو 6ىوزن رقع نم سلضفلا نب رمعو 6ديعس نب دمحم دلو
 يبأ نب دمحم ركب وبأو .دلاخ نب دمحم نبا دمحأو ،رفيج نب ردتقملا دبعو
 .رفعج نب دمحم نب يراوحلاو يرسلا نسحلا نب دمحمو ؤىوزن نم .ركب
 نب هللادبع نب دمحمو ىلع نب ىسوم نب رمع نب دمحمو ،ناشلا دمس نم
 نب مساقلاو ،نوره نب دمحمو ثرفيج نبا كرابم حلاص وبأو ساسج
 وبأو .دلخم هوخأو ،ىوزن دمس نم ىدلخم نب ىسوم يلع وبأو ,بيعش
 رصن نب دمحمو ؛ 6سارح نب رصنو ؛دايز نب ناورم نب يراوحلا
 نب ةملسمو ،بوقعي نب ليعامساو 6يلومسلا ةدئاز نب دمحم و غيناسارخلا

 ببسب يرجملا ثلاثلا نرقلا يف همساب ةايسملا ةعقولا دهش راحص برق عقوم : عاقلا )١٥١٧(

 . ةيرازنلاو ةيناميلا نيب ةنتفلا
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 ء(٩٥١) ياربالا لضفلا نب ةوعسو يرسلا دحاولادبع و )١٥٨(. يلوسىلا دلاخ

 ءىوزن رقع نم ،بابحلا رمع نب ديعس مساقلا وبأو ،لومسلا تولاطو

 وبأو رقصلا ني نازع نب رقصلاو "نامثع نب بلهمو ‘ةساير نب دمحمو

 باتكو .«ءايضلا» باتك فلؤم "يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس نب رذنملا
 باتكو ۔«ةماقتسالا» باتك فلؤم .ديعس نب دمحم ديعس وبأو . «باسىن ألا »

 يبأ نب دمحمو .رظنلا نب دمحأ رعش حراش تفاصو نب دمحمو ء«ربتعملا»
 نم ملاع ميهاربا نبا ةيداهو ‘نامثع نب دمحأ نب نسحلا نامز يف وهو .ركب
 قاتسرلا ةيرق نم 6دمحأ نب مهفو ءاربا ةيرق نم ،فيكم وبأو ءاجنف لهأ
 نم .ةلصلاو .ةالصلاو )١٦١( حضوملا باتك فلؤم (٠٦١)ىذفملا يلع نب ورمعو

 نم .قاتسرلا نم سىسيع نب ناميلس نب دمحمو ‘لئاو نم قاتسرلا لهأ
 نب يلع نايرلا وبأو ‘ قاتسرلا نم ىسيع نب ناميلس نب دمحمو غلبو
 .يقمغلا دمحأ نب نسحلا وبأو ؤيلخنلا فسوي نب دمحمو ،يرسلا نمحرلادبع
 ىسيع نب دمحمو يرسلا رفعج نب ىسيع نب دمحم نب ىسيع نب دمحمو

 نب دمحمو ،يميهلا (٦١؟)نارع نب دمحمو برينلا نب رينم نب نالعمو ،يويطلا
 نب رمعو .دواد نب نسحلا وبأو ،ناميلس نب دمحم نب رهزألاو ديز نب نازع
 نب رمع نب دمحأو ،ناميلس نبا رصنو .هللادبع نب مركمو 0يكزا نم "مساقلا
 ىسيعو .رشبملا نب رفعجو ؛مكحلا نب هللادبعو ،يحنملا رباج يبأ
 نمحرلادبعو ،يكزا نم ،دايز نب رفعجو ،يجنملا دمحم نب رمعو ضيناسارخلا
 دمحم نب رمع نب دمحأو ،يحخملا دمحم نب دمحأو ،يكنضلا رفيج نبا

 ني دلاخو نامثع ني العلاو .ينافطغلا رمع ني هللادبع ني كلامو .يرقنهلا

 هللادبعو ،يلع نب ىسوم نمز يق "رصن نب دمحمو ٬ميمت نب ةدعسمو .ةوعس
 .(هللا همحر) ديعس يبآ نامز يق دشار نب يثقمرو ،عابنز نب دمحم نبا
 نب ملاسو تفسوي نب مشاهو .ىيحي نب ىهلمو ،ياوللا قاحسا نب بوقعيو
 وبأو "يناسارخلا عفان نبا برح مشاه وبأو ،سيق نب هللادبعو ،ناوكذ
 نب هللادبع نب ىيحيو ،يبرغملا ةديبع وباو غيحنملا دمحأ نب دمحم نب رفعج
 وباو ،ىوزن رقع نم ،نامتع نبا دمحمو .ىلومسلا رمع نب ميهاربا نب ىبحي

 . يتولسلا : باوصلا لعلو ، لصألا يف اذك )١٥٨(

 )١١٩( نايع نم ةيقرشلا ةقطنملاب ءاربا ةلدب ىلا ةبسن ‘يوربالا : باوصلا لعل : ياربألا .
 )١٦٠( ضارتفا درجم صنلا يف هانتبثأ امو لصألا يف ةحضاو ريغ ةملكلا .

 )١٦١( عضوملا أرقت نأ نكمي ذا ،لصالا يف حوضولا مامت ةحضاو ريغ ةملكلا .

 )١٦١( ةمجعملا يازلاب نازع : باوصلا لعل .
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 ءالهب نم ٬مامر نب ديعس نب مامرو 6ىوزن رقع نم سشيرق نب ديعس مساقلا
 نب حبسمو ىيلخنلا راتخم نب دمحمو !يخنلا لضفلا نب ةدجن دمحم وبأو

 ثلادبع وبأو 6لئامس ىرق نم ةيرق نم ێحبسملا نب دمحم هنباو ؤغيحخملا هئلادبع
 شيرق نب ديعس نب نسحلا وبأو سىوزن دمس نم غيبرع نب حور نب دمحم
 داجن يضاقلاو "ىوزن رقع نم ،ديعس نبا داده ناميلس وبأو سىوزن رقع نم
 يدمسلا ديلولا نب نسحلا نب دمحم ادبع وباو ؤحنم ةيرق نم غىسوم نبا
 دمحا نب دمحم كادبع وبأو ،يوزنلا دايز نب نسحلا يلع وبأو سيوزنلا
 هللادبع وبأو سيرجهلا دمحم نب رصن نب نسحلا يلع وباو ،يوزنلا يلاعسلنلا

 .«نيعلا» باتك بحاص دمحأ نب ليلخلاو .يل ومسلا رمع نب ميهاربا نب دمحم

 «لماكلا» بحاص دربملاو ؤعفدق نم ؤديرد نب نسحلا يبأ نب دمحمو ؛مادو نم
 دمحا نب نسحلا يلع وبأو ،نامع ىرق نم ءالؤه لك .راجه نم ةعشاقملا نم

 دمحا نب هللادبع نب نامثع هللادبع وباو ءىوزن رقع نم ،نامثع نب دمحم نبا
 .نامثع نب دمحمو .ةنذاوشلا دجسم يف يلصي ناكو 6ىوزن رقع نم مصألا
 ،ىوزن رقع نم ضنامثع نب دمحم نب شومر نب نامثعو ،ىوزن رقع نم
 نب ميهاربا نب دمحم يضاقلاو ىوزن دمس نم !ملعملا دمحم نب دمحاو
 نايب» باتك فلؤم ،يوزنلا يدمسلا يدنكلا هللادبع نب دمحم نب ناميلس
 باتك فلؤم ،يوزنلا يدمسلا يدنكلا ىسوم نب هثلادبع نب دمحأو ،“عرشلا

 نب دمحا لمحو ،يوزنلا حلاص نب دمحأ ةقثلا نع هنيد لمح ء«“فنصملا»
 .يدمسلا يوزنلا يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم نع حلاص نب دمحم

 نب دمحا نب نسحلا نب دمحم يلع يبأ نع هنيد اذه ميهاربا نب دمحم لمحو

 ةسردم هل ناك اذه دمحأ نبا نسحلا نأ :ليقو "يرقعلا نامثع نب دمحم
 مادام :لاقو .كلذ نع ىباف هونيعي نأ اوداراف هناوخا ضعي هيلا عمتجاف

 :ليقو ةنوعم دحأ نم يغبا الف إمهرد فلاب ةلالتلا نم ةلخنلا يعم دجوت

 .هنامز لهأ ملعا ناك هنا :ليق اميف ناكو 6ناذاش نب ليلخل يضاقلا ناك هنا

 باتك فلؤم ىيتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم ديعس وبآ نامع ءاملع نمو

 .يضابالا يولكلا كراب نبا ناميلس نب ديلولا يضاقلاو "نايبلاو فشتكلا»
 دمحم نب هللادبع .نامع ءاملع نمو .يلاعسلا دمحم نب دمحا نب ميهارباو

 تحت هربقو ،ىوزنب تامو ،نامع ىوزن ىلا لقتناو غحنم هتيرقو ،نرقلا
 كلام نب دشرم نب رصان مامالاو ءىوزن رقع ةربقم نم 6دابعلا دجاسم
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 (هنع هتنا يضر) اضيأ هربقو هب تامو ‘ىوزن ىلا لقتناو .يقاتسرلا يبرعيلا

 مامالاو "نرقلا دمحم نب هللادبع مامالا ربق نم ديعب ريغ ىوزن ةربقم يق
 ديس مويلا وهو !(هنا همحر) دشرم نب رصان مامالا مع نبا فيس نب ناطلس
 .ةعوبتم ةيراج اهيف هماكحأو 6سةعومسم هتملك }نيدلا ف مهماماو نيملسملا
 نبملسملا ماماو ،دادم ني دمحأ دادسلاو ملعلا وذ .يضاقلا نيدلا يف مهماماو

 دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم ؛دجنأالا ںدجمالا ‘هاوألا .نيدلا يف مهيضاقو

 همحر)ناضمر نب دوعسم ينابرلا ملاعلا ؤنامع لهأ يتفمو .(هللا همحر)

 .هيقفلا حيشلاو ؤمهرصمو مهرصعب نمو سناضمر نب رجنخ هوخأو .(هنا
 ملاعلا خيشلاو .هتلادبع نب ديعس ٬هاوألا ءجاسلا ،عكارلا .دهازلا .دباعلا

 يلع نب دوعسم نب ديعس نب حلاص ىنيدلا ق مهملاع و ،نيملسلا ديس ،ينابرلا
 ملعلاب بلقلا يوق ةرصبلا فوفكم وهو .نامع لهآ ديس مويلا وهو .لماز نب
 هدالوأو حلاص نب مساقلا وبأ خيشلاو ،نامع ىوزن نم ءالؤه لكف ،رثالاو
 .قباس نب رمع نب قباسو ‘حلاص نب مساقلا يبآ ونب حلاصو رمعو يع
 ينامدألا دمحم نب فلخ خيشلاو ارمع نب ناحرسو ىملاعلا دمحأ نب هعمجو
 خيشلاو ،ىسوم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم نب دوعسم هوخأو غيوكزالا
 .مهرصمو مهرصعب نمو ‘هعمج نب دمحآ خيشلاو ؤيمايرلا دشار نب دمحم
 .نامع ىوزن ىلا (٦١؟)لقتناو ،يوهلبلا حرفم نب دمحأو .يكزا نم ءالؤه لكو

 هيقفلا حيشلا هدلوو يلع نبا دمحم ةيضرلا قلخلا وذ سدهازلا هيقفلا خيشلاو
 دشار هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلاو يدومحملا يلع نب دمحم نب هثنادبع دهازلا

 ماما .لماعلا ملاعلا خيشلاو .نامع نم حنم ةيرق نم ءالؤه ديقعلا فلخ نبا
 يضاق وهو ٬مشاه نب دوعسم خيشلاو ثدعمآ ديعس نب رمع نيملسملا

 هيقفلا خيشلاو نامع الهب ةيرق نم ءالؤه ٬مهرصمو مهرصعب نمو .نيملسملا
 .يكنضلا دشيور نب سيمخ

 نيدلا رادم مهيلع نيذلا نامزلا اذه يف نامع خئاشم امأ : فلؤملا لاق

 كلام نب فيس نب ناطلس ،ددسلا &روصخملا ،ديؤملا مامالا مهلوأ &ىدهلاو
 ىلع مهرصنو !(هللا مهمحر) ناطلس نب فيسو ؤناطلس نب برعلب هانبإو
 نب ديعس خيشلا وهو .ةريسلا هذه بحاص .دهازلا ؛هيقفلا خيشلاو ،مهئادعأ
 ينابرلا ملاعلا خيشلاو ،(هةلا همحر) يوزنلا ينيسارخلا دمحم نب دمحأ
 ناديبع نب هعمج نب هتلادبع نب دمحم نيدلا يف مهماماو نيملسملا يضاق

 . هنم طقسب يحوي مالكلا قايس )١٦٣(
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 نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلاو !(لا همحر) يوزتلا يدمسلا
 نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلاو (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا ناميلس
 هتلادبع نيب ناميلس هعقفلا ملاعلا خيشلاو !يوزنلا يرمعملا دوعسم ني دمحم

 نب رماع نب ثادبع هيقفلا خيشلاو "(هللا همحر) يرقعلا يناويطلا يلع نبا

 نب شيورد عكارلا ،دهازلا خيشلاو .(لا همحر) يرقعلا ديعس نب هللادبع
 خيشلاو "يوزنلا كادبع نب دادم هيقفلا خيشلاو !(هللا همحر) يمدالا هعمج

 نانس نب فلخ هيزنلا هيقفلا خيشلاو 6يرفاغلا ديعس نب دوعسم هيقفلا
 .(هنا همحر) ينارحبلا يلع نب دمحم هيقفلا خيشلاو .(هللا همحر) يرفاغسللا

 ناوخالا ةلمجو !(ثلا همحر) ديعس نب سيمخ نب دمحم خيشلاو
 زع هنلا نيد ةماقا ىلع مهاوقو !(هللا مهمحر) مهدع صحا مل 0 (٤٦١)خئاشملاو
 .ءامركلا ةداقلاو ثءافلخلا ةمئألا راثأو .ةيتَي دمحم يبنلا ننس ءايحاو ،لجو

 . عجر . ءامظعلا ! ةداسلاو
 .نامُع ءاملع نم مهكردن مل نم مهنمو : مهانكردا نم مهنم ءال

 .يفينحلا نيدلا وهو .اننيد مهنع انلمح ءانتودقو .انؤاملغو انت ءالؤهف

 .ىدهلا ةمئأ مهنال "يدتهن مهادهبو سيدتقن مهب قداص نع قداص هلقن

 .ةنجلا ىلا سانلا داوق و .ةنسلاو هتناب ءاملعلا ىجدلا حيباصمو

 ءافنآ هنع ىهن يذلا ديلقتلا وه اذهف بجعلا لك ابجع ايف : لئاق لاق ناف

 ريغ نيعبتم نيققحملا لوق نم ةنونيدلا ليبس ىلع مهلوق نم انذخا .هل ليق
 انباتك ق انمدق يذلا ديلقتلا امنا ءاذه ربغ ديلقتلاو .نيعدتبم الو مهل نيدلقم

 عبتت لك ًولامك هنن هللا َََنَ ام ًاوُعيَتا مهل َليِق ادو : ىلاعت هللا لاقام وه ىاذه
 [؟4٦)0ربهشلا ب باَذَع ىلإ ممنوُمتدت ناَطيَشلا ناك وت وا انءابآ ويتع اتدجواَك

 ارثؤم .هئابآ نيد ىلا لامو هلهأ نم قحلا فرع هنأل ٬مومذملا ديلقتلا وه اذه

 مالك نم ةجح ىوقأ ةجح يأو 6نيلطبمو نيقحم اديلقت .نيبملا قحلا ىلع هل
 يودعو ؛مهيلو ييلوو ؛مهلوق يلوقو "نيملسملا نيد ينيدو .لجو زع هنلا
 هلا ءاش نا ثعبأ كلذ ىلعو ،توسم كلذ ىلعو ب ىيحأ كلذ ىلعو .مهودع

 . )١٦٦( 4بيِنَ هيداك تلوت هيلمع وتلاب و إ يقيفوتامكوط

 قوقحو هللا قوقح نم ينمزليو ينمزلام عيمج ءاداب ىلاعت هلل نئادو

 . قحلملا يف نيروكذملا مالعألا مجارت رظنا )١٦٤(
 . ٢١ : ناهقل ةروس )١٦٥(
 ٨ : دوه ةروس )١٦٦(

 ۔_٢٤٧۔

 



 .كلذ يف تفلاخ .داقتعاو ةينو لوقو لمعو لعف نم كلذ نم تملع ىتم .هدابع

 يف هتبتك امم ذخؤيالو .ناكمالاو ةردقلا بسح ىلع نيملسملا لوق هنم ءيش وآ
 هيف ناك امف .باوصلاو قحلا قفاوامو .هنم قحلاب الا هريغ يقو اذه يباتك

 .ناطيشلا نمف .لطاب نم ناك امو ؤهديدستو هقيفوتو ىلاعت هنلا نمف قح نم
 حلصيلو .لطابلاو للزلاو للخلا اذه ىلع فقاولا دسيل .لاقام دعبأو هتنا هدعبأ
 ءيشب دحا لمعيالو .نيملسملا نيدو هللا نيد نم جراخ كورتم لطاب لك هنم
 ربغ فيعض يناف .هلدع فرعي وآ نيملسملا ىلع هضرعي ىتح اذه يباتك نم
 يذلا هثلا رفغتسا انأو .ميظعلا يلعلا هلاب الإ ةوق الو لوح الو ،ملاع الو هيقف

 تملعامو !اهريبكو اهريغص ءاهلك يبونذ عيمج نم هيلا بئاتو .وه الا هلا ال
 ونلاي الإ يقيفرت انك ؤ يغارف ةعاس لا تلمتحا موي نو ضملعا مل امو اهنم
 لضفا هلآ لعو .ةي دمحم انديس ىلع للا ىلصو . يتأ ويترك تلكوت ويك
 ءايبنالاو نيلسرملاو ةكئالملاو ماركلا ةرربلا هلآ ىلعو .مالسلاو ةالصلا

 .نيعمجا نيبرقملاو

 نب دمحم نب دمحأ نب ديعس ىضرلا خيشلا ةريس تمت

 (هللا همحر) يوزلا ينيسارخلا مساق نب هللادبع
 . نيماعلا بر نيمآ .هل رفغو

 هله

- ٢٤٨_



 دمدأ نب ديمس ىضرلا ىقتلا خيشلا ةريس نم
 (هللا همدر) ىنيسارخاا دمحو نبا

 (هللا امهمدر) نيمامآلا دحأل
 .هنيعب دجأ ما ينأل

 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 هاضترا نمب اهيلع نمو ؛هرصنو هتمحرب ةمالا هذه ديا يذلا هثل دمحلا

 هقلخ نم هل عاطأو ؛هرهقو هكلم نم رطسلا هكلمو اهرصع و هرهد ءانبأ نم

 لك اهنع اهب بذي ،ىرخأ دعب ةفيلخ هلعجو ؛6هرمأو هيهن ىلع هب ىوقي امب
 اولع ضرالا يف ربجت !ءارزوو املظ هرحب المو !اربكو اوتع المت ناطيش
 ةمعن اهل ايف سىرخأ دعب ةمعنو هنم ةمحر ءارهقو الذ ربجلاب مهكلمو !ارخفو
 ارظنو هللا نم ءالتبا ءاركشو ةيدات تلقث اهيلع هنم ةنمو ءاردقو اولع تمظع

 ءارمأو ايهن دهعلاب ةيفوملا ىدهلا ةمئأو دمحم هقلخ زع ىلع هللا ىلصو ءاربخو

 . ارمو اولح هئاضقب ةنمؤملا
 يجل رحب يف انب يرجت ةنيفس باكر كاياو انا .نيملسملا ماما م دعب اما

 ناب مصتعاف .ىرخاب نكستو .ةرم اهب برطضتف حايرلا اهب بعلت .قيمع
 فوخو عرضتو ءءاعدب اهيف كعم نمو كل ةمالسلا هلاساو هيلع لكوتو
 كاياو اناف ،بونذلا نردو بئاعملا سند نم ةصلاخ ةقداص ةينو لجوو

 اهنكلو ضميظع رطخ ىلع ميظع رمأ يف اناف ااهيف نمب ىقرغ وأ اهيف نوجان
 ءانبأ اننأل ؛تاومأ ليلق امع كاياو اناو اةيعاو ربغ ةاعرم ةدئفأو اةلفاغ بولق

 يجراف :انلبق ناك نمم ةثراوب الا ناطلسلاو رمألا اذه انذخأ امأو . تاومأ

 يف ،ةمعنلا لاوزو ،ةمحرلا بقاعتو :ةمعنلا ءاقبو ىكلملا ماود نم هب ىجريام

 كلمت نلو .كلذ عسوام وفعلاو .ةينلا حالصو ؛ةمحرلاو لدعلاو ةفأرلا

 نسحو ٧لاقملا فطلو .بناجلا نيدب الا امهنم فرشلا لهاو لاجرلا تاداس
 نمع ضرعو يفرغلاب رمأو وفعلا ذّخ» : ىلاعت هلوقل ،لاعفلا ليمجو ةبحصلا

 . ( )هيداحلا
 )١( فارعألا ةروس : ١٩٩ .
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 اوعرسو . مهدوهجم كحصن ؤ اولذب نيذلا كناوخا يف مامالا اهيا هللا هناف
 صءايقنأ .ءايقتأ نم كل تردص ةحيصنو ‘باعيال قطنم يف إمهدوروم هيف كل
 ناذآو ضةرظان نويع كل مهف .لاقم الو لعف يف نيمهوتم ريغ نينمؤم ،بابلا
 فراعلا مهفرعي.ايندلا بح نم يدنع تصلخ .ةرهاط .ةيكز ةدئفأو ثةعماس

 اذاو .ةعتار مئاهب مهتبسحو مهتلخ مهتيأر اذا إمهنيد يف عرو وذ ،لهاجلاو
 ةمول هتنا ف نوفاخيال (؟)ةجونم مهنيد يف ءادشأ اكولم مهتدجو مهتربتخا
 نم كايا مهحصنب نوبلطي ال .ةيندلا ايندلا نم مهبولق ترهطو تصلخ ىمئال
 نا .كيلا هب هتبتكام مامالا اهيأ ربدتف .نيملاعلا بر ىلع الا مهرجأ نأ رجأ
 بلطيال .كيدل اميف ادهاز ؤهدنع اميف ابغار ىلاعت هلل احصان ءاج اذا حصانلا

 نم هنأ انيقي ملعاف .ةعفرو اركذو ارخف هب ديريالو ؤارجا كنم كل هحصن ي
 زع ءاقب نوبحيو ممهسفنا ىلع نورثؤي نيذلا كئابحأو .هللا ف كئاحصن
 .هدنعام ءاقيتسا قو هللا باوث ءاجر ق هللا يقو هلل قحلا ةملك ءاقياي .ةلودلا

 نمل اهبهي هل ضرألاو .هدابع نم ءاشي نم هبهي هلل كلملاو ؤىقباو ريخ وهف
 نم (هتنا كمحر) ةيده كل تدرو اذاف سنبقتملل ةبقاعلاو ‘هدابع نمءاشي
 نم كلذ لبق ناف ،لدع مكح هناف 6كلقع ىلع اهضرعاف كناوخا نم دحأ حئاصن

 نمم وأ كيخأ ناسل ىلع هتنا نم هناف ،هلبقاف نيملسلا راثآ ةقفاوم عم حصانلا
 ةلاض ةمكحلا» ناف ،سانلا نم اهي كءاج نمم ةمكحلا لبقاو .هب كءاج

 .فيعض وأ ملاع نم ضيغب وأ بيبح نم ؛اهدجو ثيح اهذخاي ««نمؤملا
 .ميظع رطخ ىلع ٬ميظع رمأ ف تحبص] كناف

 ناف .انويع نويعلا ىلع لعجاو ،نويعلا لمهتال .نيملسملا ماما ى هنلا هتناف
 .سانلا نم ءانمألا تاقثلا الا نويعلا نوكيالو سنوبغم كنأ ملعاف لعفت مل
 ءاهءانمأ اهرمأ تكلم دلب لك نم بختناف .هيلع اونمتئأام ىلع نينوماملا
 تمهتا ناف .كتيالو ف ةظفاح ،كتيعر يف ةيعار انويع اهلعجاو .ءاهءالضفو
 كلذ قح فرعتل ثحبلا بلط يف كمه نكيلف !اهلوق يف كبلق باتراو "نويعلا
 كلدب لهأ نم دقفتو ىالامها رمالا لمهتالو .هلزه نم هدجو ‘هلطاب نم
 ف دوصقم كناك .كلاقم نم ليمجلا مهيلا رهظأو .اهنم فرشلا لهأو 6اههوجو
 لاسف الجر دقف هنا : ليق هي هللا لوسرب ايسات انسحم تنك ناو ؛مهلاح
 نم دحال هيلع باتع الو ء«انيلع دجاو هلعل هيلا انب وبهذا» : لاق مث ؤهنع

 ناتنثا هنم عمتجت رمثلا وه جنملا نم اهلصأو ،هب اطابترإو نيدلاب اقاصتلا دارملا لعل : ةجونم )٢(
 . ضعبب اهضعب قزلي ةثالث وأ

_ ٢٥٠ _ 

 



 هتيعرو هموق يف هقالخا مامت نم كلذ نكلو !اميحر ارب ناك هنا .ةي سانلا
 ضعب يف ةقفنلا نم ريخ وهو .ةدوملا كل بلجي سانلا ىلا بناجلا نيلف هي

 ةرصنو ةدوم مهنم كديزي سانلا فارشال كبرقت امأو .(هللا لمحر) نايحألا
 امل هرافغتساو .كل هئاعدب كعفني هل كتمحرو نيكسملل كفطلو .ةحبدرصنو

 .عمسيو باجتسيو كل عمسي ءاعد نم دبالف ‘هيلا كناسحاو كوفع نم دجي
 بولق اهنم رفنت ةديدشلا ةملكلاو .عجرت داكيالف ءاعقلب رايدلا عدت ةوعدو

 سانلا ناف .ةلزنم مهنم الك لزناف .ةنيابتم سانجأ سانلا ناف .بابلألا يوذ

 ببحاف ٬(٢)كل انماو كؤارصن مهو .كناوخا مهنمف .اهب نولضافتي لزانم مهل
 هبحتام لثم كنم نوبحي مهناف ؛كسفنل هركتام مهل هركأو كسفنل بحتام مهل

 مهل نكو بناجلا نلاف ؤكيلا نوجاتحي امم رثكا مهيلا جاتحت كناف ؛مهنم
 كناف ؛اراصنأو ءادرو اجلمو ءاناوعأو اناوخا كل اونوكي ءاناحيرو احور

 ةحيصنلا ناف ںكناودعو كداسح نم ةفلؤملاب ال ،كناوخاو كناربجب ناطلس
 نم فرشلا لهأو كناوخا حئاصنو .لاوزلا ىلا لاحملاو لاحم ودعلا نم
 حئاصن نوكت مهل كنم ةدوملابو غكنم ةحيرقلا ةحصب الا جرختستال كناريج

 نم تاينلا تحلص اذاف .ةينلا حالصاب الا ةيزيرغلا ةدوملا حلصتالو ،لاجرلا

 تحارتساو ،يعارلا نمآ كلانهف &بويفلا مالع هللا ىضر يف بولقلا نطاب
 الا رببك تناو ؛هللا ءاش نا اباوص يلاقم تدجول كلذ تبرج ولو ءاياعرلا

 هفعض ردق ىلع مهنم لك كناوخا نم لبقأو .كنادلب نم فرشلا لهأو ،كناوخاب

 .ةفلتؤمو ةقفتم ال ةفلتخم سانلا لاوحا ناف .اهيخارتو هتمه مظعو .هتوقو

 بويعلا نم يجانلا دجتال كناف إمهتلز رفغاو .مهترثع لقأو .مهترذعم لبقاو
 ريغ نم رهدلا كتاف ثهيف بيع ال نم ةبحص تبلط ناف ،بونذلا نم أربملا
 ةلزنمو ةبترم ءالؤه لكل نكلو سباحصاألا ىلا سانلا جوحأ تنأو .بحاص
 ناو .احارص ةدشلا هطعاف ؛هيفسلاو ةلفسلا الا .هتلزنم دحاو لك لزناف
 دبال كناف ؛هنع لاساو !هلاح دقفتو ٬داعبالا لك هدعبت الف دحأ نع تينغتسا

 كيف ىضريال اقيفش اخا ارضاح ابئاغ ابيج كل نوكي !ام اموي هل جاتحت نأ
 وأ دحا نع تينغتسا ناو .كلذ نم كاشاحو .ابئاغ كنع ناك ناو سبئاعملا

 هدعبت الو ٬هترذعم لبقاف هلهأ نم هنأ ىرت رمأ يف هتبلط نا كوخأ كيلا رذتعا
 الو .هللا ىلا هرمأ لكو ،كسفن نمو .كنم هب ملعا هتناو كنم هسفنب ملعا هناف
 ديدشلا مالكلا ناف .هلابوو همالك نم هيلع رثكيو .هلاقم هيذؤي نم هل كرتت

 . كؤانمأو كؤارصن : باوصلاو ، لصألا يف اذك )٢(

_ ٢٥٠١_ 



 ةديدشلا ةملكلاو .هنمال كنم كلذف كناطلسي ىوقت نمو ‘كىوذ نم ردص اذا

 مالصلا هيلع هيين هتا ىصو دقف ءداسجالا اهنم دديبتتو ںبولقلا اهنم رفنت

 ًاظق تنك ولَو» : لاقف .نينمؤملل حانجلا ضفخو .بنايجلا ن نيدب مالسلاو

 ير ممتر واو مْهك رفغتساو مهنك فعاق كلوح ني اوضقنال بلقلا ظيليت
 هثحو ًةروشملاب هرماو .(٥)مُهَتيبت ىروش مهزمآَو» : لاقو 4 (٤)پرمآلا

 ةجرد مهالعاو ءاير مهحجراو .القع سانلا رثكأ وهو غعضوم ريغ يف اهيلع
 .سانلل عضاوتلا نسحو ،بناجلا نيل نم كلذ نال .ملسو هيلع هثلا ىلص ابدأو
 .قلخلا ىلع ربكت نم عفتراو ءاش الو .هلل عضاوت نم رفص الو لذ الف
 ربصلاب مهالوأو سانلا قحأو .كلذ نم يقت نمؤم لك اشاحو ‘كاشاحو

 دق ،نورهاق ةيعرلا باقرلو ؤنورداق مهروما ىلع مهنال 6كولملا ىذالا لامتحاو
 يذلاب ملاع كنا كشال يدنعو .هيلا الا هنلا نم مهل اجلم ال دابعلا هئا مهكلم

 نوسرامتو .اياعرلا نوسوسنت ،كولملا ءانبأ نم كلم كنأل .كيلا هب تبتك
 كولملا نأل ،كلذ نم جرخم الو 0 مهل دبالف ،كلذب نونحتمم كولملا نأل سروماألا
 ءايآرو ؤالوقع سانلا ربكأ مهنأو إمهاياعر يف كلملا ةسايس ىلا سانلا جوحأ
 .هقلخ ىلع هضرأ يف هنلا ءانمأ مهو .اياعرلا رئاس نم ابدأو سةسايسو .ةريسو
 ثكولملل اهيبنتو ةركذت .ةمزال حئاصنلاو ،ةبجاو نيملسلا نيب تابتاكملا نكلو
 ةرثك نم هدجتام ةاساقمو .ةيعرلا رومأ ةاناعم نم لاغشالا ةرثك نم هيف امل
 انبسح وهو ناعتسملا هتناو ،نامزلا اذه ق ةصاخو تامصاخملاو تادناعملا

 . ()يبيسكوناي ىك »
 كلزتأو ءاخماش ايلاع الحم كلحأ هناحبس هللا نأ - مامالا اهيأ ۔ ملعاو

 ملو .همكح نم ءيش يف ككرشآو ،هكلم نم ةفئاط ككلمو ءاخذاب افيرش الزنم
 كنم ىلوأ دحأ نوكي نأ تنآ ضرت الف ‘كرمأ قوف دحا رمأ نوكي نأ ضري

 هلل عوطأ دحأ نكي الف .كتعاط ىرولا مزلا دق هناحبس هتلا نأو .هل ركشلاي

 : ىلاعت هلا لاق .ناسحالاو لعفلاب نكلو غناسللاب ركشلا سيلو .هل كنم
 مل غكلملا نم هيف تحبصأ يذلا اذه نأ ملعاو 0 )٧١( آركش د دؤاد لآ ولمعا)»

 كيلا راص امنا 6كيلا لصي مل كليق نمل يقب هنأ ولو ،كل قبي (٨)ملو هل قيت
 )٤( نارمع لآ ةروس : ١٥٩ .

 )٥( ىروشلا ةروس : ٣٨ .
 )٦) ءاسنلا ةروس : ٦١ © بازحألا ةرورس : ٣٩ .

 )٧( أبس ةروس : ١٣ .

 . ىقبي نلو هل ىقبت نل : باوصلا لعل ()
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 .كسفن بعتب كتيعر ةحار بلط يف (هللا كمحر) دهتجاف .كلبق ناك نم تومب
 وو مهيفن لَع َنوؤث ؤ ؤلؤل نيذلا عم نكت ‘كنطيب ةصمخمب كنيكسم ءانغاو

 رقوو ىكتيعر ةلز لمتحاو 6ربصلا ةرارم ىلع ربصاو 4 (٥)هفَص اًَصَح مهي َناَك
 هقيفوتب كيلع نمي ىلاعت هنلا لاساو ،اهرومأ دقفتو 0 اهريغص محراو .اهريبك
 اكلم هب كلصوت اهنم كريغ فاع رومأ نم كالتباام ىلع ربصلاو ،هتاضرمل
 اهيف اهلهأ نع بهذيو ،ةبحصلا اهيف ىقبت راد يف لوزيال اميعنو ءامئاد
 ايف .(١})هيبدباَقَتُم رزُس ىلع ناوخإ» ءاقفر كاياو انلعجيو .بوفغللاو بصنلا
 اهلانو اهقزر نم دنع تمظعو تلج !اهمظعأ ام ةطبغو ءاهلجأام ةمعن نم اهل
 امو اهاطعأ نمل اهيطعم نم ةمارك اهلانأو :ج نم ىلع تناهو ترفغصو

 يماما ذخف .(١؟) ةانز ىنسحلا اونسحا ن ىزلا لت ء )١١( «زيزعي ه هنلا لمح كلذ

 كل رهظ وأ }كيلع سبتلا ام كنع كرتاو هلدع كل ناب امي نيملسملا ماماو

 للزلا يناسل ىلع ىقلاو باوصلا ينم ناطيشلا سلتخا امبرف ؛هلزهو هؤطخ
 هب تفلاخ دق لمعو لعفو لوق لك نم ىلاعت هللا رفغتسا انأو .بايترالاو
 ائيش هيف تدرأ وأ هتدرأ اهريغو اذه يباتك يف هتبتك ءىش لك نمو 0قحلا

 اذه يباتكب تدرأ الو ںكلذ عيمج نم هئلا رفغتسأ اناف .نيملسملا هيف افلاخم
 نم ابرقت وآ ءاولعو اراختنفاو ينم اراصتناو ةوادع وأ "دحأل (٢١)نعل هربغو

 .هيعياتو هيحصو هلآو دمحم اندرس ىلع هتنا ىلصو ءارابكتسا وأ ناطلسنلا

 .نيدلا موي ىلا ملسو هيلع هنلا ىلص مدآ ندل نم ىدهلا ةمئأ نع هنلا يضرو
 .مالسلاو

 نب ناطلسو .كلام نب دشرم نب رصان : نيمركملا نيمامالا لئاضف ركذ يق

 . (امهنع هنلا يضر) كلام نب فيس
 برعلا ييا نب كلام نب دشرم نب رصان دىؤملا مامالا هيلع ناكام امأو

 ىلعو .ةداهزلاو عرولا ف ىوصقلا ةيافلا اغلاب ناك هناف (هنع هللا يضر)
 هيلع ۔ هدلوم ةليل نأ .هل يكاردا مدع عم ؛تاقثلا نعو تاقثلا نم هتربخام

 اهضعب ىلع ىوهت اهناك هدلوم ةليل يف موجنلا نأ ۔ هناوضرو هتنا ةمحر

 . ٩ : رشحلا ةررس )٩)

 . ٤٧ : رجحلا ةروس (١٠)

 . ٢٦ : سنوي ةررس ١٧ . )١٦( : رطاف ةروس ، ٢٠ : ميهاربا ةروس )١١(
 ازل : باوصلا لعل } لصألا يف اذك )١٣(

 ۔ ٢٥٢٣



 يبنلا لئاضف نم ةليضفلا هذهو .اديدش اقرف كلذ نم سانلا قرفف ضعب

 نود نم دوبعم لكو نارينلا تنكسو ،ناثواألا هيف تسكن هدلوم ةليل نآ .ةي
 . ةلاطالا فوخ اهتكرت ةلي هلئاضف نم ريثكو لجو زع هنلا

 تاذ ناك هنأ (هنع هللا يضر) دشرم نب رصان ديؤملا مامالا لئاضف نمو
 سابل مهيلع اسان ناك هتمأ تأرف ،(هنع هنلا يضر) هتيب حطس ىلع ادقار ةليل

 نمو .كلذ دعب ائيش دجت ملف ٬اديدش اقرف كلذ نم تقرفف اهيلع نولصي رخاف
 هيلا )١٤( ىقلأ املف دجسمب اجارس ناك ىأر الجر نأ (هنع هتنا يضر) هنيهارب
 نأ (هنع هتلا يضر) هنهارب نمو .ائيش دجب ملو دجسملا ق ادقار مامالا دجو

 .لخن نصح ىلا راص ثيح ؛نوديزي وآ ،الجر ةئامعبرأ ردق )١٥( تعبش ةروم
 : بذكب همهتأ ال نم ينربخأو ،كلذ يف (٦١)ةروملا ماقم ماق رمت بارج كلذكو
 نع لاسي هناك مانملا ف لجر ىأرف ،ةعقعقو ةلصلص سان عمس ةليل تاذ نا
 نيح ةاغطلا ىلع (ا همحر) رصان مامالا ناعأ نجلا ضعب نا :هل ليقف .كلذ
 نيذلا هئادعأ نع انعمس كلذكو هتمحر نم هثلا مهدعب ىوزن رقعي هويراح

 ىلع نم نوفذقي مهناكو 6فيجارأو لزالز اوعمس مهنأ مويلا كلذ يف هوبراح
 .هتمحر نم هللا مهدعبأ هنع اومزهني ىتح )١٧( ناريسلا

 نيدلا ق مامالا خيشلا ىلا بتك هنأ (هنع هنلا يضر) هدهزو هعرو نمو

 زرألا نم هل اوعفديل هناوخاو وه عمتجيل (هللا همحر) دادم نب رمع نب دمحم
 دادم نب رمع نب دمحم خيشلا ىكيف !مهاردلا نم همدع عم غدايعألا ضعيل

 نأ :بذكب همهتأ ال نم ينربخأو .لدعلا وه اذه نا مهللا :لاقو (هللا همحر)

 نأ اهلهأ ردقي ملو 0 (١٨١)تشرختف ؛هيآر نود نم نيملسملا لام نم تلكأ ةقان
 .هب ةريجتسم اهناك هيبكنم ىلع اهسأر تعضوو هيلع تلخدف !اهب اوعفتني
 لام نم نلكأ اذا باودلا نم ريثكو .كلذ نم تئرب اهسأر ىلع حسم املف
 تمروف همتش ءرما نأ انربخأو .ملعأ هلاو ءروفلاي تملات هيأر نود نيملسملا

 .هرهظب اهسمف ‘هتوم دعب هبايثب آزهتسا كولمم كلذكو .تامف لاحلاب هلجر

 )٤ ١( لخد ىنعمب فلدأ دارملا لعل .

 )١٥( لعفأ نزو ىلع تعبشأ : حصنألا . )١٦( اددحم اليك ينعت ةيلحم ةملك : ةروملا .

 )١٧( هوحنو تيبلا لوح طئاحلا وهو روس درفم : ناريسلا .
 )١٨( ءاد اهباصأ : دارملا لعل : تشرخت .

_ ٢٥٤ 



 ركنم ىلع اوعمتجا مهنأ ۔ انربخأ ام ىلع ۔ سان كلذكو 6اهرهظ سبي نم تامف

 .تيبلا بحاص ةجوز مهيلع تركناف مامالا اومتشي نأ اوداراف لجر تييب
 اهركذا مل هلئاضف نم ريثكو ؛اعيمج اوتامف غتيبلا مهيلع طقسف .هنع ترفو

 همحر) هتالول هدوهع ركذب ءيدتباسو !ةلاطالا فوخو ساطرقلا قيضل

 .(هللا

 هازللم

_ ٢٥



 دشرم نب رصان ددحملا روصنملا ديؤملا مامالا دمع نمو
 . (هللا همحر) كلام نبا

 نب دمحأ نب ىاع نصاا يبأ يااوملا ىلاولا ىلا

 :(هللا همحر) يوزنلا نامتع

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسي

 ةملك سردو ءاهالعاو قحلا ةملك رهظأ يذلا هلل دمحلا ا براي كنوع
 ءاهاوذأو ماثآلا نارين افطأو ءاه عاضأو مالسالا راونأ رانأو ءاهادرأو لطالا

 هركشأو .ملعي مل ام ناسنالا ملعو ‘معتلا ليزج نم انيلع لضفتام ىلع هدمحأ
 هدحو هتنا الا هلا ال نأ دهشأو اهيلع لكوتلا قح لكوتو اهيلا بانأ نم ركش
 .رهبألا عيظفلا لوهلاو ثربكألا عزفلا مويل )١( اهتدعأ ةداهش ‘هل كيرشال

 .ةرينتسملا لئالدلاو ،ةريذملا نيهاربلاب هلسرأ ؤهلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشو
 ق رئاط راطام .ءايلوألا .ءاضر رألا .ءايقتألا ءالضفلا هلا ىلعو هيلع هتا ىلص

 .ءامهبلا بسابس داح ادح و .ءاوهلا
 .. دعي امأ

 نب كلام نب دشرم نب رصان ؛هيلع لكوتملا 0 هتناب مصتعملا لوقيام اذهف
 نامثع نب رمع نب دمحأ نب يلع نسحلا يبأ يلاولا خيشلا ىلا "برعلا يبأ

 عيمجو يسفنو كيصوأو .وه الا هلا ال يذلا هللا كيلا دمحأ يناف ء(هللا همحر)

 كتيلو دق ينا نسحلا ابأ اي : لوقاف ؤهتعاط ىلع موزللاو ؛هتلا ىوقتب نيملسملا
 نادلب نم اهيلع لمتشا امو ءاهلوحامو ؛ةنطابلا نم : (؟) ىول ةيرق ىلع

 )٧١( امدو ث )٦( نارجانو )٥(٬ وجلاو 0 )٤( نادحلا رايدو )٢(، ىتحو ةنطابلا
 عرازملا نم نهنيب امو نهيفامو ؛نادلبلاو ىرقلا هذه اهيلع لمتشت امو

 )١[ اهتددعا : باوصلا لعل .

 )٢( نايع لايشب ةيلحاس ةيرق : ىول .
 .اتح اضيأ بتكتو ،ىتح لابج بسنت اهيلاو & صانش دعب ةنطابلا لايش يف عضوم : ىتح ()
 .ةليبق مساب تيمس ©٨}نادح ونب ا لاقي © ةميدقلا ةرصبلا لاحم ىدحا مضلاب : نادحلا رايد )٤(

 . ٢٢٧/٦٢ م نادلبلا مجعم ۔ ملعلا لهأ نم ةعامج اهنكس
 )٥( ةدع تادلبو ىرق مضت نايع نم ةرهاظلا دالب نم ءزج : وجلا .

 )٦) لصألا ف اذك : نارجان ٠ اهعضوم نيبو اهيلا راشأ نم دجأ لو .

 .ايلاح بيسلا ةدلب يهو - ؛٢/١٦٤ نادلبلا مجعم - نايع يحاون نم ةدلب : امد )٧(

_ ٢٥٦_ 



 .مهرضاحو مهيداب .نادلبلاو ىرقلا هذه يق رمات نأ 6نكامألا عيمجو ىوطألاو

 "فورعملاو لدعلاب ؛مهريقفو مهينغو ؛مهريبكو مهريغصو ٬مهرحو مهدبعو
 هيف ييحتو ى نيبتسملا هللا باتكب لمعت نأو "فوخملاو ركنملا نع مهاهنتو
 نيذلا "نيصلخملا ةداقلا ةربسو نيدتهملا ةمئألا راثآو نيمألا يبنلا ةنس
 ,ةنسلاو باتكلا مهٹروأو «ىوقتلا ىلا سانلا ةداقو ،ىدهلا رانم هنلا مهلعج
 ةفأر كلذ يف كذخاتالو ؛هيف يداعتو ،هللا يف يلاوت نأو ،ةنجلا قيرط ىلا نوعدي

 ةدشلا طلخت ناو !مثآ مرجم لذع الو ؛مئال ةمول هللا ف فختالو اةمحر الو

 هقح ءيرما لكل فرعتو .نينمؤملا نم كعبتا نمل كحانج ضفختو .نيللاب
 ح رخ كل ريببتلا نباو بيسملا هقح قح برلا 3 ِتأق» 4 . الماك هايا ميفوتو

 . )٨( 4َنوخيفمل ةمه تنكؤأَو د هتلا ةجو نوديرت 4 نيلت

 ريغب ؛تاركنملا راكناو ،تانسحلا فارتقا ق 4 " ابأاي . هتنا هتنااف

 نواهتلا كرعو .ريمشتلاو دجلا يف هنلا هبجوأ بجاو ريغ ىلا كنم زواجت
 .مهجالفأ حالصاو ،كتيالو لهأ حالصا يف دهجلا لك دهتجت نأو ابصقتلاو

 كعسوام .مهتائيس نع زواجتلاو ؤمهئيسم نع حفصلاو إمهدجاسم ةرامعو
 نم اهلها يف اهلعجتو ءاهقحب مهئاينغأ نم مهتاوكز ضبقت نآو ؤكلذ نم
 ىفخيالو 6هربج بجو نم الا اهيطعم سفن ةبيط اهل دعت ؛مهئافعضو مهئارقف
 . هلا ءاش نا كيلع

 عيمج نم ؛مهفيعضو مهريقف نع صحفتلا يف نسحلا ابأاي .هنلا هناف
 نوفقي مهعدت الو ٬كلذ نم كعسوام .هنلا لام نم مهيواستل .كتيالو نكامأ
 اوصحفتيل ،كناوخا نم اناوعا مهل لعجاو ءىرعلاو بغسلا نم ايكب كيلا
 فقيف تفعض وأ ءايح نم كبلا ءيجملا نع رصقت ءارقفلا نم اريثك ناف مهنع

 ءنسحلا ايأاي ںكل تلعج دقو ؛هتقافو هرقف ةدش نم .ميظع ررض ق وهو كنع

 اهلاوغ ضبقو )١٠( ةداعق وأ ةعرازمب كتيالو )٩( ناوص ىلع لماعت نأ

 ىلع قفنت نا كل تلعج دقو .كلذ نم كعسوام اهعضوم يف اهعضوو

 هارتام ىلع نيملسملا لام نم ىرقلا لهأ نم كعم هسفن حضو نمو ؛(١١)ةارشلا

 : مورلا ةروس ()
 اهف فرعي 6ااهوحنو يضارأ نم ةيعارزلا لاومألا يهو . هيناص اندر ! يفاوصلا )٩)

 . لاملا تيبل اعبات نوكيو .هترادا ةلودلا ىلوتت ٥“بحاص
 ضرألا جارخ نم ءزجب وأ 5ةيدقن ةرجأب اما ى ضرألا ةمدخ ىلع ةراجالا يه : ةداعتلا )١٠(
 نع رع يهنلاو فورعملاب رمألا ثيح نم ةلودلا ةمدخ ىلع مهتايح اوفقوأ لاجر مه : ةارشلا )١١(

 .ةطلسلا نع نيجراخلا عبتتو ؤ "هفلا يديا ىلع برضلاو 0 ركنملا

 ۔ _ ٢٥٧



 ىلع سقوقحلاو ثادحالا لهأ نم هسبح بجي نم سبح كل تلعج دقو .الدع

 دقو ثدحال ليم الو ،فيح ريغ نم نيملسملا راثآ نم هتظفح امم .الدع هارتام

 الو "نيملسملا رانآ نم .الدع هارتام ردق ىلع لزانلا فيضلا ماعطا كل تلعج

 وه نم الا اهيف هيف هلل نيمأ انأ يتلا يتنامأ نم هيلع كتنمتئاام ىلع نمتات

 ميرحلا نع بذلاو دالبلا ةيامح كل تلعج دقو ،نيملسلا نيد يف كلذب قيقح

 ام .كتيصعم مهيلع ترجحو ٠0 ؛كتعاط ىرقلا لهأ عيمج تمزلآاو .دابعلاو

 ناف كيلا اذه يدهع يف كيلع هتطرش امب تمقو امهيف هلوسرو هتنا تعط]

 ق هي ذوخاملا تنأو ‘كنم نائيرب نيملسملا لامو اناف .هب كترمأام ربغ تفلاخ

 زازعا يتدارا لب ،ملسمل فيح الو ؛ملاظل يدنع ةرثأال هنا ملعاو ،كلامو كسفن

 ذخألاو .نيملسملا ةوعد راهظاو ،لسرملا يبنلا ننس ءايحاو "لجو زع هنلا نيد

 .مهتعدب ءافطاو ،مهتكوش رسكو غنيدتعملا ةملك دامخاو ،نيملاظلا يديأ ىلع

 .ماثآلا قف ضوخلاو ٬مارحلا ىلع اهيف نوعمتجي يتلا ممهتعامج قرفتو
 . كلذ ىلا تعطتسا ام ،رومألا تاميظع كاهتناو

 .فوخلا قحا هفخو . . ىوقتلا قح هللا قتا ،نسحلا ابأاي ٠ هللا هللاف

 كت الو مهيلع نرحت الو الو تناب ل كربص ا امو ريصاو كلذ ىلا تعطتساام

 ىلصو .(٢١]4وئىيحَت مم نيزتو أوَمتا نيزا عم ةنا ك نايتوركمي امم قيَص
 . اميلست ملسو هلآو دمحم هلوسر لع هلا

 نم ةجحلا يذ رهش نم نيقب لايل سمخل دحالا ةيشع باتكلا ناكو
 نب رصان مامالا هبتك ٠ ةيوينلا ةرجهلا نم ةنس فلأو ةنس نبسمخ ةنس

 هلله

 )١٦( لحنلا ةروس : ١٦٧ ، ١٢٨ .

_ ٢٥٨ _ 



 جلاص يناوملا يلاولا ىلا (هنم هنلا ىضر) هل دهع نمو
 : (هللا همحر) يلاحسلا يرمعملا ديعس نبا

 ميحرلا نمحرلا هئنا مسي

 .ةرينتسملا لئالدلاو .ةرينملا نيهاربلاب قحلا باهش حضوأ يذلا هلل دمحلا
 ةلود زعأو .ةحئاللا ةرهابلا ججحلاو ةحضاولا تايآلاب ملاظملا ةوعد رمدو

 قفاب اننيد رون ءاضاام ىلع هدمحأ .ةعطاقلا ةنسالاو ةعطاسلا راونالاب هيبن
 ركش هركشأو ؛هباطخو همالك يناعم نم تاهبتشم بئارغ انل نيبو .هياتك

 .هل كيرش ال هدحو هئلا الا هلا ال نأ دهشأو غعكرو دجسو غعضخو بانأ نم

 هلوسرو هديع ادمحم نآ دهشأو ناسللاب ةرركم .تانجلاي ةتباث ةداهش

 ةجحبو ات ك َناَك نم .7 نبشلاو نردلا نم هرهط و . نيلقثلا ةفاك يلا هلسرأ

 ,رايخألا ءايقتألا .راربالا هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص . )١٢( نيرفاكلا لع لوقلا

 . راحسالا بهايغب بينم بانأو .راجشالا نوصغ ىلع بيلدنع درغام
 : دعي امأ

 دشرم نب رصان .نيملسملا ماما .هيلع لكوتملا هتلاب مصتعملا لوقيام اذهف
 :(هللا همحر) يرمعملا ديعس ني حلاص ديعس ييأ يلاولا خيشلا ىلا كلام نيا

 نيملسملا عيمجو يسفنو كيصوأو سوه الا هلا ال يذلا هتنا كيلا دمحأ يناق

 ةدلب ىلع كتيلو دقف .ديعس ابأاي :كل لوقاف هتعاط ىلع موزللاو .هتلا ىوقتب

 زع هللا نيد رهظت نأ ىلع نكامألاو ىرقلا نم اهيلع لمتشيامو ارباو روص
 نم ذخات ىتح ,ةي دمحم هيبن ننس ييحتو ىرقلاو نادلبلا هذه ف لجو
 نم رماتو ؛هقزرو هبيصن ريقف لكل هنلا لام نم يقوتو اهقح مولظملل ملاظلا

 نع مهاهنتو ؤناسحالاو فورعملاب }مهودبو ؤمهرضح .نادلبلاو ىرقلا هذهب
 دتقاف رثكأو اهنم لقأ وأ ةرذ ادحأ ملظ نم نأ مهملعت و .ناتهبلاو روجفلا
 سانلا نودوقي .ءايبنالا ةثرو هللا مهلعج نيذلا ءالضفلا ةمئالا ر اثآي هباقعل
 ههادَهيَق نلا ىده ديذلا َكَْلَؤأط تاجردلا لزانم لضفأو ‘تاريخلا ىلا
 فخت الو سةفأر امهب كذخاتالو .هللا يف , يداعتو هللا ن يف ىلاوت نآو (٤١)هيهدتقا

 ىلعو .(٥١)يميظقلا لضقلا وذ هناو ءاشي نمم هيتؤي ونلا لضف كيدي مئال ةمول
 ةفأرلاو .مهدجاسم ةرامعو .مهنيد حالصاو .كتيلو لهأ حالص يف دهتجت نأ

 . ٧٠ : سي ةروس )١٣(
 )١٤( ماعنألا ةروس : ٩٠ .

 )١٥( ديدحلا ةروس : ٢٦١ & ةعمجلا ةروس ٤ .

_ ٢٥٩_ 



 نم كسفن يف ربصلاو إمهرومأل ةسايسلا نسحو .مهئيسم نع زواجتلاو .مهب
 ارذح نكو .كروما يف ةلجعلاو ديعس ابأاي .كاياو كلذ نم كلعسو ام مهاذآ
 ،رثع نم ةلز ارفاغ ءاطخأ نم بويع ارتاس ‘ءاطعلا ىلع اركاش ارباص ءاروقو

 رصأ نم ىلع امدمدم ،رذتعاو كيلا عجر نمل الباق } رفغتساو بانأ نمب افوؤر

 عيمج نم هتيخآ نمل انيل انيه .ركذملا نع ايهان فورعملاب ارمآ .ربكتساو

 قح هللا ىلع لكوتو (٦١)هيوتناي 7 كص مو ربصاؤإ ظيلغ الو ظفب ل . .رشبلا

 ايأاي ءكص وأو )١٧( ٠ ه«َبيلفاَقلا نمح ز نكتالو 6كلذ لك يف دهتجاو 0لكوتلا

 نع ملاظملا اودريو سدالبلا ق اوريسي نآ كناوخا رايخ نم صتخت نأ "اديعس

 داشرلاو حالصلاب مهوسوسيو 6داسفلاو ركانملا مهنع اوفرصيو .دابعلا
 لام نم مهنوساويف ؛مهءارقف اهوطعيل ٬مهئاينغا نم ةاكزلا مهنم اوضبقيو

 نييكاب نينيزح كيلا نوففكتي مهعدت الو ؤمهتروع رتسيو ،مهعوج دسيام هتنا
 ذخايل ‘لقملاو رثكملا نع سسجتي ءاعرو ىانيمآ ،ةقث ةيرقو ةدلب لك ىلا ثعباو

 هسقن فصني مل ءاينغألا نم اريثك نأل ،لقملا اهنم يساويو .هنلا ةاكز رثكملا نم
 ابأاي ،دهتجاف .كيلا ءعيجيل هسفن هلمحت مل ءارقفلا نم اريثكو .ةاكزلا ءادأ ق

 هللا هبجوأ ءايجاو اقح اندلع مهل ناق اذهل ءاطعلاو اذه نم ذخألا يف ".ديعس

 اَههيَلَع لماكلاو نيكاتنلاز ءارقفلل تاَقَدنَصلا ات : هلوقل .هياتك ق لجو زع

 ني ةتصيرق ليبتتلا نبارزرتا ليبتت قو تبمراقلاز باقلا قرك مهنول ٍةَفتَُاَ
 ءاربإ ةيرق نم روص دلب ىلا ريسملا تدرأ اذاف . )١٨( ه}4خيكك هيلع 7 تلا

 ؛هسقن تاذ نم تفوخلا قح هتنا فاخيو ؛كتنامأ ظفحي نم اربا ةيرق يف كرتاف

 الا راغب ايودب الو ةفع يف ازوجع الو اعرزم الو هريغ الوةدلب زواجتال تنأو
 تام ناف ،كلذ نم كعسوام هتنا لام نم مهساوو .مولظملل ملاظلا نم تذخاو

 .ينود هب ذوخاملا تنأو غيتبقر نود كتبقر يف وهف امولظم وأ اعوج دحأ
 نأ ىتداراو ءاحالصو الدع ضرألا ألمأ نأ يتينو ؛مالسالاي هللا ينزعأ يناف

 يف ضوخلاو روجفلاو ركانملا ىلع اوعمتجا ةعامج لك تتشو .ملاظ لك رمد
 نأ كل تلعج دقو .ملسمل فيح الو ؛ملاظل يدنع ةرثأ ال هناف ةرومألا شحفأ

 ىلا تفلاخ ناف ،هيف فرصتأ نأ يل زوجيام نيملسملا رومأ عيمج يف فرصتت
 كيلع مالسلاو }هب نيهرلا تنأو كنم نائيرب نيملسملا لامو اناف كلذ ريغ

 )١٦( لحنلا ةروس : ١٦٧ .
 )١٧( فارعألا ةروس : ٢٠٥ .

 )١٨) ةبوتلا ةروس : ٦٠

 ۔ -_ ٢٦٠



 دمحم هقلخ ربخ ىلع ةالصلاو ؛هدمح قح هلل دمحلاو .هتاكربو هثلا ةمحرو

 .ميظعلا يلعلا هتلايب الا ةوق الو لوح الو .

 نب ناميس ىيااوملا يلاولا ىلا .(هللا همحر) هل دهع اذهو
 : (هللا همحر) يدمسلا يدنكلا دشار

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 .ةيناقرفلا لئالدلاو .ةيمالسالا ججحلاب نيدلا اذه ديأ يذلا هل دمحلا
 ,ةيرمعلا ةمكحلاو .ةقيدصلا ةريسلاو ءةيفينحلا ةلملاو اةيدمحملا نيهاربلاو

 ذوعأو .ةينالعلاو رسلا ف هلل صلخأ نم دمح هدمحأو ةيناوضرلا بهاذملاو
 هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشأو .ةيذألا نحملاو ،ةيرفكلا نتفلا نم هب

 هدبع ادمحم نأ دهشأو غسند لك نم هيلق رهطملا صلخملا دقتعملا ةداهش

 هب فشكو .ممالا هب هنلا محرف إمكحلا غلبأو ؤملكلا حصفاب هلسرا ،هلوسرو
 فجاور مهرذنأو ؤرشبو هللا ىلا اعدف إمعنلا ليزج مهيلع غبسأو ؛مقنلا عيمج
 مهمهام .ءابجنلا هباحصأو .ءالضفلا هلآ ىلعو هيلع هتنا ىلص . رذحو !ةفجارلا

 . بسابسلاب سيع )١٩( تدحو بئاحسلاب دعر
 : دعي امأ

 دشرم نب رصان .نيملسملا ماما ،هيلع لكوتملا 0 هناب مصتعملا لوقيام اذهف
 نب دشار نب ناميلس هئلادبع يبأ يلاولا خيشلا ىلا ٬برعلا يبأ نب كلام نبا
 : (هةنا همحر) يدمسلا يدنكلا هللادبع

 عيمجو يسفنو كيصوأو ث وه الا هلا ال يذلا هتنا كيلا دمحأ يناف

 .كلذ يف دتقاو 6عطأو هل عمساف ؛هتعاط ىلع موزللاو !هنلا ىوقتب نيملسملا
 ءاهلوح امو (؟0)ريصلا دلب ىلع كتيلو دق ينا هتنادبع ابأاي :كل لوقاف عبتاو

 ءىوطالاو عرازملا نم نهيفامو ،ناطوالاو لزانملاو نادلبلا نم لمتشي امبو
 .نادلبلاو ىرقلا هذه يف رمات نأ ىلع .نادلبلا كلت نم نكامألا كلت عيمجو

 ،ىدهلاو فورعملاب }مهريبكو مهريغصو ؛مهرحو مهدبعو ؛مهرضحو مهيداب

 اهبكار اهل دشنيام وأ اهريس ءانثأ ةقانلا توص وه ءادحلاو ۔ تدحو : باوصلا لعل )١٩(

 .ريسلا ىلع اهثحل
 رحب لحاس ىلع ةنيدم فاريسو ؤنايعو فاريس نيب لحاسلا ىلع لبج : ريصلا دالب )٢٠(

 . دنهلا ةضرف ةميدق تناك سياف

 _٢٦١۔



 ةنسو .ميكحلا زيزعلا هتنا نيد مهيف ييحتو .ءاوهألاو ركانملا نع مهاهنتو
 هللا مهلعج يذلا ،نبتناقلا ةمئ الا نيدشارلا ءالضفلا ةقيرطو .ميوقلا يبنلا

 ىلا نوعديو مالسالا ةعاط ىلا س انلا نودوقي ‘مالظلل احابصمو .مانألل ةجح

 يف كذخاتال .هنلا ف يداعتو ىهتنا يف يلاوت نأو 0 )٢١( ماركاو لالجلا يذ هتنا نيد

 ضفختو .ةبالصلاب نبللا طلخت نأو ،لئام ميئل ةمولو ءلذاع ةلذع هلا
 .ةقيلخلا لك نمو .ةيارقلاو باحصألاو ناوخالا نم كعيتا نمل كحانج

 هيتؤتو ءيرما لك ردق فرعت نأو ،ةقيقحلا ىلع كرومأ عيمج ق ميقتستو

 قح هقح ىنرقلا اد تاق : لجو زع لاق امك .هن .هقزرو هبيصن هيفقفوتو .هقح

 ةه كْيَكَؤُأَ وتلا ةجو نوديرت نيلت ريخ تيد ليبشتلا نباو ةيكسملا
 . (٢؟)4َن وخا

 عيمج يق ركانملا راكناو تانسحلاب تائيسلا عفد يق ٠ هتنادبعاي ى هتا هنناف

 دجو .رمشتلا يف هتنا هبجو بجاو ريغ ىلا كنم زواجت ريغب ،تاولفلاو نادلبلا

 رمألا نع ريصقتلاو نواهتلا كرتو سينوضرلا ريبدتلاب كرومأ عيمج ق
 يتقيرط كلاسو يماقم نادلبلاو لزانملا كلت يف مئاق كنأ ديب ،يناتهبلا

 .كتيعر نيب لدعلاو 6كتيالو حالصا يف ۔ ينيع ةرق - دهتجاف .يمالعاو

 .مهنسحمل برقتلاو ةفلألاو غمهئيسم نع حفصلاو مهدجاسم ةرامعو
 مهينغ نم مهتاوكز ضبقت نآو ‘كلذ نم كعسوام ؛مهتائيس نع زواجتلاو

 بجو نم الا 6اهكاطعأ نم سفن ةبيط ءاهلدعب مهفيعضو مهرقف يف اهلعجتو
 نم مهنع سسحتق ٬كءارقفو كرومأ لمهت الو ‘كلذ نم كعسوام اهيلع هربج

 مهعدتالو .كلذ نم كعسوام هتنا لام نم مهبواستل ؛كلزانمو كنادلب عيمج

 .بغسلاو عوجلا نم تارورضلا ةدش نم نيمدس نينزح نيكاب كيلا نوففكتي
 نُكَك الو كلذ لمهت الف ،ملآ وأ ءايح نم. كيلا غلبي نأ ردقي مل مهنم ةمج ناق

 .(٥٢)هيييكمك لكوت )٢٤(. وتناب لإ كربَصاكَو ربص ريصاؤإ . .(؟؟)4«ييفاقلا ن

 . .)٢٦( ههردييكلل مالظي تراعو

 نكو .ةنسحتسملا ةقبرطلاو ‘ةنسحلا ةريسلا يق ؛هتلا دبعاي : هتنا هتلاف

 )٢١( فيرعتلاب . ماركالاو : باوصلا .

 )٢٢( مورلا ةروس : ٣٨ . ,
 )٢٣) فارعألا ة ةروس : ٢٠٥ .

 )٢٤( لحنلا ةروس : ١٢٧ .
 )٢٥() دوه ةروس : ١٦٢٣ .

 )٢٦( تلصف ةروس : ٤٦ .

 _٢٦٢۔



 اعروتم .كنيد ف اميقتسم .كيبن ةنس اعبتم ى كسلجمب اتماص !ارذح ءاروقو
 مركت نا . نئادبعاي ثكل تلعج دقو .نيرصملا ىلع اقبطم .نينمؤملاب اقيفر
 ىلا ربصلا نم ريسملا تدرأ اذاف تفيح الو بصقت ريغ نم لزانلا فيضلا

 رمتال تنأو هسفن تاذ نم هللا فاخي نم كتنامأ ىلع كرتاف ٬ءاهربغ وأ ىوزن

 ناكم الو ؛هتيساو الا ريقف الو ؛هفصنأ الا مولظم الو ہهتحلصآأ الا لزنم ىلع

 تام وأ 6نتف وأ عدب ترهظ ناف ،ركنملا نع تيهنو سفورعملاب هيف ترمأو الا
 ريغ تفلاخو .هيف (؟٧) مقتست ملو ؤهب ملعت تنأو ااعوج وأ امولظم دحأ
 .ىتبقر نود 6كتبقر ف وهو غكنم نائيرب نيملسملا لامو اناف ،هب كترمأام

 .هنيدب هنلا ينزعأ ؤرما يناف ةمالظلاب ذخألاو .ةشقانملا موي هب نيهرلا تنأو
 ملسمل يدنع ةدش الو ؛ملاظل يدنع ةرثأ الو اهنيمأو هيبن ةقيرطب يندشرأو
 مهيلع ترجحو ؛كتعاط رافقلاو يفايفلاو نادلبلا هذه يف نم تمزلأ دقو ،محار

 .قاس نع كلذل رمشف ٬كرومأ عيمج يق !ةماقتسالا قح تمقتسا ام ‘كتيصعم

 اووآو اورجاه نيذلا راثآ كلذ يف فقاو .قالتلا موي ججحلل ظفحت يف دهتجاو

 مسحو !قافنلاو رفكلا ةكوش رسك يف دهتجاو .قالخلا نميهملا نيد اورصنو
 فارطأو ليللا ءانا هتل اوموقو .قاقشلاو شحاوفلا ىلع اوعمتجا نيذلا ةرك

 رارسالاو ةينالعلا يف هنلا نبقتم .راوبلا راد ءالصأ نم نيقرف اوكباو .راهنلا

 اميلست ملسو هلآو دمحم هيين ىلع هللا ىلصو . (٢؟٨) هيآريشمك ههتلا ؟ورَكذا

 ل كب دنع نيذلا نيقلا ش نكتالوط .اليصأو ةركب هلاي نعتساو

 مكيلع مالسلاو .(٩)4َوُدججسَي َُلَو ةتوُمْتََمَو و هتدابع 3 َنوُربكَتسَي

 . ناوخالا ةلمج انمالس غلب ؛هتاكربو هتنا ةمحرو

 نب ناطلس ددسملا روصنملا ديؤملا مامالا ىلا هباتك نمو

 (امهنع هللا يضر) كلام نب فيس

 : رذعلا دارأو ايلاو بصن نيح
 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 انخيش ةرضح ىلا 6كلام نب دشرم نب رصان نيملسملا ماما هتللادبع نم

 . لصألا يف اذك )٢٧(
 )٢٨( لافنألا ةروس : ٤٥ ، ةعمجلا ةروس : ١٠

 )٢٩( فارعألا ةروس : ٢٠٥} ٢٠٦ .

 _٢٦٣۔



 : ۔ هرمع هثلا دما ۔ كلام نب فيس نب ناطلس دلولا يلاولا

 : دعي امآ

 عيمجو يسفنو كيصواو . وه الا هلا ال يذلا هللا كيلا دمحا يناف

 كناوخاب دتقاو ؤعطأو هل عمساف 6هتعاط ىلع موزللاو .هللا ىوقتب نيملسملا
 عرولاو لضفلا لهأ اهيف لاساف كرومأ نم هتركذام امأو .عبتاو نيقلاسللا
 مهب يدتقي اعطاس ارونو ءهئاييتأ ةثرو هللا مهلعج نيذلا .عرشلاو ةيادهلاو

 نمع َنوَهنَنَر يفوعَلاي َنوزُماَيَو رخآلا مويلاو و وثياي , نونمؤي .هئايلوا عيمج

 ف هتركذام امأو . ):٢( هيحصلا نم كِئَنَوَأَو تاركلا .نومعراَتَيَو ركنملا

 يذلا يحانج .يدلو مويلا تنأ فيكف .كيلع هتلعج يذلا رمالا نم ةرذاعلا

 (١٢)اذه ىلا انكر هفلخأ يذلا يتفيلخو ،يفينحلا نيد زازعا ىلا هب لصوت

 قيضتو ،كرمع عطقتالو ێكرمآ يق ءاملعلا رواشو 0 كردص عسوو 0 بهذملا

 نم كمامأ ام رظناو كلذ عيمج نم كسفن ىلع نوهو "نزحلاو اردصلا

 هتقيلخ نم هاضتراو ‘هاجنو هتنا هقفو نم ملاسلا ناف غكلاهملاو قئاوعلا

 .هسفن ىلع قيض نم ال ‘هيشخو هيصاعم عيمج نم رذاح ىتح ؛هافطصاو
 بركلاو .مومهلاو مدنلاب هسفن عطقو .هسمأ نم رثكأ هموي ق نزحو

 تحت امول نهيفامو ءامسلاو ضرالا يتلاخل ؤيدلو "رومألا ملسو .مومفغلاو
 )٢٤(. هيييتع لكوتو .(٢؟) هياب الإ تريَصاَعَو ربصاؤإت ء(٢٢)ههىرقلا

 .جراخملا كرومأ عيمج نم كل لعجيل .هتاقت قح هقتاو ؛هيلا كرمأ ضوفو
_- 

 ُبىيتحَياَل تيك ني قزرو اجرخم هل رتجي هفلا يقت د نتمو : رلجو زع هلوقل
 ءيق يي ك هتنا َلَعَج دق رمرم علاَب هتلا ن ١ةيسَح َوَمَف نا ىلع لكََتَت نممو

 .(٥٢)همآردق
 كناف ،ثكرومأل المهمالو .الفاغ نكتال ،كولملا ةسايس يف 0 يدلو ى هنلا هنلاف

 ايندلا ىلا يدلو .تفتلت الف .ميسجلا عيظفلا لوهلاو إميظعلا رطخلا تبكر

 دنع نزاوت ال 4 (٦٢)هزخاَكََو ةنيزو وهلو بعت اهناف ؤاهتراضغو اهميعنو

 )٣٠( نارمع لآ ةروس : ١١٤ .

 (٣١) اذهف : باوصلا لمعل .

 )٣٢( هط ةروس : ٦١ .

 (٣٣) لحنلا ةروس : ١٦٧ .

 )٣٤( دوه ةروس : ١٦٢٣ .

 )٣٥) قالطلا ةروس : ٢ } ٣ .

 )٣٢٦( ديدحلا ةروس : ٢٠ .

 كل

- ٢٦٤ 



 اوكرت ثيح 6نبضاملا كناوخاب دتقاو ،كلذ يق دهتجاف اةضوعي حانج هتنا

 اورصقي ملو ،لكوتلا قح هئلا ىلع اولكوتو .اهبالطل اهولذبو .اهلهأل ايندلا
 .لطابلا ةتاماو ،عدبلا ران دامخاو .هتملك راهظاو هنيد زازعاو .هتنا ف مهدهج

 اهتاذل ىلا اولدعي ملو ؛اهرورغب ايندلا مهعدخت ملف لطاعلاو يغايلا لاتقو

 ن مهرودص نم اهبح اوفذقو .مهروهظ ءارو اهوكرت ىتح ىاهرورسو
 ةيلعو ا ارس مُهاَتقرَر انتم ه أوقَقنَاَو ةالصلا ًاوُماَفَاَو و هثلا باَتِك نولتت نيذلا

 .يرمأ لٹتماو .كي ينظ ث تينح .يدلو .نكف . )٣٧) ه«َروُيَت آ ةراجت َنوجحرَك

 اذ تا افط كنالخو كئايفصاو كناوخا نيي فلاو .ةياعرلا قح كءارقفق عارو

 كوأ ارك رثا هجَو نوديرت د نيذلل خ كلذ ريبتتلا َنياَو نكسلاو ةقح ىبرقلا

 يف دهتجاو .كبلق نم اهعماطمو ايندلا بح يدلو حرطاف . )٢٨( ينوخا مه

 .رافلا كلذ ق دسألا لثم نكو .كربصو كمزع وقو .ثكرذح ذخو ثكير ةعاط

 بر هلل دمحلاو .نيمأ نيكم انيدل مويلا كناف .مويلا كتحار ف كرظن نكيالو

 هللاب الإ ةوق الو لوحالو ،يمالا هقلخ ربخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا

 .ميظعلا يلعلا

 .باوصلل قفوملا هتناو اهنيعي ظفللا ال ىنعملا ىلع سرطلا اذه تبتك

 : هلاهع ضمحب ىلاا .(هنع هللا يضر) هل مالك صو

 : دعي امأ

 ييحتو 6لجو زع هللا نيد رهظت نأ ىلع ءاذكو اذك دلب ىلع كتيلو دقف
 تاوكزلا ضبقتو . ركنملا نع ىهنتو 6فورعملاب رماتو .ةني دمحم يبنلا ةنس
 بألا رظن مهيلا رظناف .نيكاسملاو ءارقفلا اهب يساوتو ؤنيرثملا ءاينغألا نم
 تناو !ايازرلاو ايالبلا عفد مهماركاب انؤاجرو !اقح انيلع مهل ناف ،قيفشلا
 تنأو غكنيبو ينيب مكحلا هتناف كلذ ريغ ىلا تفلاخ ناف ءةمايقلا موي يل ةنج

 . مالسلاو ينود هي ذوخاملا

 ىكبف ىزوجيالام هتالو ضعب نم ىأر هنأ : بذكب همهتأ ال نم انربخأو

 يهلا ،قيثولا كلبحب تمصتعاو ؛هب تكسمت دق ينيد مهللا :لاقو ،كلذ نم

 ةيامعلا ىلا نوكرلاو .ءاوهألا عابتا ىلا يب ليمت ةلفغو ةوهل نم كيب ذوعأ

 . ملعا هللاو ،روفلاب يلاولا كلذ لزعو ،ىدرلاو

 ٩ : رطاف ةروس )٢٧(
 . ٣٨ : مورلا روس )٢٨(

 ۔ ٢٦٥



 : (هنع هللا يضر ) هل مالك صو

 .ربكألا عزفلا )٢٩( مويل ةشقانم ةمعنلاو ةحارلا هذهل نأ يناوخا اوملعاو
 يناوخا اوليجاف . )٤٠( .ميتلا ينم رنشموت ن لاست مث :لجو زع هلوقل
 لعل مكاياو انا اوملعاو .ثادجالا لوزن ةشحوو 6ثادحالا روحب يف مكراكفأ

 .ةعيظف ةوهب انطقس الاو ،لدعلا ىلع مقتسن مل ناف . )٤١( هراق فرثبث اَكَك

 .بابلالا يوذ لوقع هلزالزب راحت
 نولوؤسم ادغ مكناف . .مكئارقف ةاساومو . .مكياعر ق ,ييوخا . هتلا هتلاق

 )٤٢(. .4 ومَلظياَل مهو تبنتكامت سفن ك و قوت نط ،نوبساحمو

 هتالو ضعب ىلا . (هنع هنلا يضر) همالك نمو
 : ةراجتلل همهاردب (؛)) تراص نيح

 ايندلا ىلا نوكرلا هئاجراب روظحم ‘لدعو مكح ماقمي كنأ ملعاو

 لاق يتلا ةيآلا ىنعم كركف ةحفصب بتكاو .كلذ نع كسقن د عدراف 4 ءاهتراجتو

 اتم ه اوَقَقنَاَو ةالّضلا اوماقأو ه وتيا باتك ولتت بذلا ةط : لجو زع هللا

 ۔(٤٤)؛َروُيَت نت ث ةراَجِت ن توججر ةيلو ةمي مُهاَتقرَر
 : (:.) هفنل ابتاعم .(هنع هنلا ىضر) همالك نمو

 اذه هتنا كسبلآ نآ املف .ةبترملاو ةجردلا هذه لهأ نم تسل 0 سفناي كيو
 باوثأ يسبلاف .هيلع ةرداق ريغ كنأ كب هنلا ملع عم ،كنم مغرلا ىلع سابللا

 .كعم هتنا نكي هتنا عم ينوكو ،لكوتلا قح هيلع يلكوتو .لجو زع هتل ركشلا
 : هت ةو ضمحب ىاا > (هنع هللا يضر) همالك صو

 : دعب امأ

 فلسلا نع لوقنملا ربخلا يق درو امل «سانلا نيادت نأ كيلع ركنأ يناف

 .نيملسملا ناطلسب وقتم وهو 6نوعلم رجاتلا ريمألا نأ حلاصلا

 . رجلا مال فذحب { موي : باوصلا لعل )٢٩(
 . ٨ : رثاكتلا ةروس )٤٠(
 . ١٠٩ : ةبوتلا ةروس )٤١(
 . ١٦١ : نارمع لآ ةروس ٢٨١. : ةرقبلا ةروس )٤٦٢(
 . راس : باوصلا لعل )٤٣(
 ٩ : رطاف ةروس )٤٤(
 . هسفن ابتاعم : حصفألا لعل )٤٥(

 ۔_٢٦٦ -



 زع هتنا باتك مكح ىلع مقتسا ءكتيعر ةياعرو يكتلود ريبدت يق هئلا هتناف
 روصقلا نم لوقنم ليلق نع كناف .ىدهلا ةمئأ راثآو هي هيبن ةنسو ،لجو
 .روبقلا ىلا

 ناو .هسفنب ةراجتلا رشابي مل اذا ريمالا ىلع روظحم ريغف : فلؤملا لاق
 .ملعأ

 : هناوخال ابتاعم (هنع هللا ىضر) هل مالك نمو

 ,ةلجاعلا ميعنب ذذلتلاو .فارشالا ةلواطمو فارسالاو 0 يناوخا . مكايا
 ناوخالل ةهايملاو باجعالاو رخافتلا اورذحاو .ةلجآلا قيرطل لامهالاو

 (عا)موضعبل لواطتلاو طبلاو ةنطبلا نم 0 رذحلا رذحلاو يباحصالاو

 1 | أوفرست او اوبرشاو ولكو هقزر ويو اهظح غلبيس الك ناف 4 اتيش
 )٤٧(. يفرشلا بحيال

 .نيكاسملاو ءارقفلاب اميحر . نينمؤملاب افوؤر ناك هنأ كلذ يق باوصلاو
 او اربجتمالو ءاربكتم الو ارطبال "سانلا نع صحفتلا ريثك غشاجلا يوق
 ءادوقح الو .ءادوسح الو امامن الو .الىخي الو افيخم الو الفاغ الو اءالمهم

 ءهنطو ىوه هيسنىو .هتبرك ةدش هنع فرصيو .هتبرفغل بيرغلا بغري

 .اصلخم اتناق )٤٨(. اميلست افينح َناَك نكنل هنزح لاوحا هنع ليزيو

 يف ركفتو سفن ةبساحم نع تمص تمص ناو ‘حيبستب قطن قطن نا ٬اركاش
 ةساردو .ةالصلل هرمع ةدم ةنامز مسق دق .ءايين نوكي داكو .ةرخآلا رمأ

 ءارقفلا ىلع ةقدصلاو .اياعرلا نيب ماكحألاو .نيحلاصلا ةمئألا راثآو .نآرقلا

 ىتح ءادبا ايندلا يف ةمه هل ال هركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالاو .نيكاسملاو
 يف سةعاطو اعامس نورزاؤم هلو .اعامجا نوضار هنع نوملسملاو .هنلا هافوت

 نينس عست ةنس روهش نم وه يذلا .رخآلا عيبر رهش نم ةعمجلا موي
 هللا يضر ۔ هربقو ةَي دمحم انديس ةرجه نم ةنس فلأ دعب ةنس نيسمخو

 هللا اهسرح ۔ ىوزن نم دابعلا دجاسمب ۔ اريخ مالسالا نعو انع هازجو هنع
 .ميظعلا يلعلا هئلاب الا ةوق الو لوح الو ةواقشلاو رفكلاو نتفلا نم

 مل ا .(هنع هللا يضر) كلام نب دشرم نب رصان مامالا لئاضف نم ريثكو

 ربقب ات ن نك ر قزري ٨ هللاو ربخ عفر الو سباتكب اهددع صحأ

 )٤٦( ضعب ىلع مكضعب لواطت : حصفألا لعل .
 )٤٧( فارعألا ةروس : ٣١ .

 )٤٨) نارمع لآ ة هررس : ٧

- ٢٦٧_ 



 ناطلس ؛نيملسلا ماما ‘ ددسلا سروصخملا ديؤملا هدعب نم مث .(٩٤).چ باح

 راس ىتح .هئادعأ ىلع هرصنو هئلا هزعأ "برعلا يبأ نب كلام نب فيس نبا
 .نيملاعلا بر نيمآ ،هئادعأ ىلع هرصنو .هتنا هزعأ .هتقيرط كلسو اهتربس
 يلعلا هئلاب الا ةوق الو لوح الو .ةت دمحم ‘هقلخ ريخ ىلع مالسلاوةالصلاو

 .ميظعلا

 نب ناطلس .ددحملا .روصخملا . ديؤملا . مامالا دومع نمو

 .(هنع هنلا يضر) يبرعيلا برعلا يبأ نب كلام نب فيس
 : هلاكو هت ةلو ىلاا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مورت نآ وأ .ركفلا يراوح هتافص روحب موعت نأ نع زيزعلا هلل دمحلا
 نايعلا قراحمب هدهاشي نأ وآ رصبلا يلوأ رئاصب هفيكت بكاوك رظنت

 طوقسو .رصبأ نمع تامهلدملا يلايللا ف .ةرذلاو ةلمنلا بيبدب ملاعلا .رظنلاو
 ٥٠). )ه4؛ضرآلا ق لو تاواَكتلا ق ةرد اقتم هنك ت ثُرعَيال » رجشلا قاروأ

 نأ وأ ،رتبلا تافص ةلكاشم نع هردق ليلجلا .ربلاو رحلا تاملظ ق الو

 .ردقلاو ءاضقلا ثادحأ هيلع يرجت نأ وأ ثربخلاو عامسلاب ءايشألا كردي

 .ردكلا باصوأ انع مسحو .ربعلا لاسلس انبولق ضايرب ببصام ىلع هدمحأ
 همرك مرك ريصع نم اناقسو ؤردقو همعن عناي نم انلوخام ىلع هركشأو
 اهدعأ ةداهش .هل كيرشال هدحو هنلا الا هلا ال نأ دهشأو .ربكتو زعو .ردقو
 دضع اهب تددش ىتح رزو الو هتنا نم انل اجلم ال موي ارشحملا مويل ةنج

 سمط نمل نيهاربلا (٥))برابر اهب تبلجو .رفغتساو هتيآب نمآ نمل ناسحالا
 ران تعدوأو ٬ركشو هتنا دمح نمل ةفأرلا فرافر اهب تلصفو .رتسو هثلا ججح

 اعد هلوسرو هدبع ادمحم نآ دهشأو ثرفكو ضرعأ نم بلقب قرفلا ناجنتنألا
 نمل ةيادهلا جذومنأ بصنو .رشبو تاريخلا ىلا سانلا داقو ،رذنأو هنا ىلا
 .ربكألا زيزعلا نيد نع بذلا عفادم ردصو .ركفو هسفن نم هتنا تاذ فاخ

 رئامضب هساربن انس للهتو ،هترسأ رئارسب هرورس لاسلس لسلست ىتح

 ةاحر دم نم ىلع مدمدو .هترسعو هنآنش عئارش ناكرأ مدهو ،هترتعو هيوذ

 ٨ : رونلا ةروس ٦٢١٢} : ةرقبلا ةروس )٤٩(

 . ٣ : أبس ةروس )٥٠(
 . نيهاربلا ةرثك انه دارملاو ؤ،شحولا رقب نم عيطقلا وهو ‘بربر عمج اهلعل : برابر )٥١(

 ۔ _ ٢٦٨



 ءءالجألا .ماركلا .ءابقنلا هلآ ىلعو هيلع هنلا ىلص ؛هتريخو هيبحم ةبراحمل
 راهنأ ترجو ؛مامكألا سوؤر ىلع قدولا لويذ بئاحس تبحسام ؛ماظعلا

 .مامكألا تاوذ لخنلا حفاوص تحت

 : دعي امأ

 نب ناطلس نبملسملا ماما ؛هيلع لكوتملا : هللاب مصتعملا لوقيام اذهف

 هلغش ىرع طبرو .ةرامالا نيدايم ق هتمه ميخ بصن نم ىلا كلام ني .7

 مكيلا دمحأ يناف ؛مالعألا رودصلاو ماكحلاو ةالولا عيمج نم .ةرامعلا ببس

 موزللاو هللا ىوقتب نيملسملا عيمجو ياياو مكيصوأو .وه الا هلا ال يذلا هللا

 اهيأ :مكل لوقاف ٬هوعو اذه يمالك اوعمساو ؛هوعيطأو هتنا اوقتاف .هتعاط ىلع

 ىلع ںناطوالاو لزانملاو ںنادلبلاو ىرقلا هذه مكتيلو دق ينأ .ماكحلاو ةالولا

 .مهرحو مهدبعو ؛مهودبو مهرضح .نادلبلاو ىرقلا هذه يف نم اورمات نأ
 نع اوهنتو غناسحالاو فورعملاب إمهفيعضو مهيوقو .مهريبكو مهريغصو
 وه يذلا يبنلا ةنسو ؛نانملا زيزعلا هتنا باتك مهيف اوييحتو .ناتهبلاو ركانملا

 قيرط ىلا سانلا نيداقلا ةمئألا ءءايفصالا ؤنالخلا ةداقلا راثآو ،ناندع لآ نم
 نوريُماَيَو» مالظلا حيباصمو .مانالل ةجح هتنا ,مهلعج نيذلا .نانجلا

 َنيذل ذلا كيلوأ . )٥٢() 4تاَربَحلا قر تومتو ركنملا نمع نوهتَنَو يفورثئعملاي

 .مهنيب تاذ حالصا يف اودهتجت نآ ىلعو .(٥؟)ههدتقا مُهادهيَف تلا ىدمك
 .مهئطخم نع زواجتلاو إمهئيسم نع حفصلاو ٬مهقرطو مهدجاسم ةرامعو

 لاومأ نم (٤٥)ةاكز اوضبقت نأ ىلعو .كلذ نم مكعسوام ؛مهنسحمل ناسحالاو

 مكح يف اهيلع هربج بجو نم الا إمهسفنا اهب ةبيط اهعضاوم نم مهيرثم
 دش نم اهلحم يف تاقدصلا هذه اوعضت نأ ىلعو .كلذ مكل تلعج دقف عرشلا

 .مالظلاو رفكلا لهأ قحمو .ماكحألاو نيدلا ةانق ميوقتو .مالسالا دضع

 ميتي وأ غىمعأ وأ ربسك فيعض وأ ريقف لك نم ؛مادعالا يوذ ءارقفلا ةاساومو

 لماع وأ ليبس نبا وأ بيرق وأ .ةيربلا ةيدوأ ف قيرغ ‘ةيسكملا نع زجاع

 لك كلذ يف مكيديأ اوطسبتالو .نيملسملا نيد ةماقا ف هعفن نوجرت نمم ىاهيلع

 يف ةلولغم مكيديا أ اولعجت لو .طسقل لاو لدعل ا كلذ يف اوميقأو . .طسبلا

 . (٦٥)هنيطلتشلا ن ناوخإ وناك َديِرِذَيملا ظ اريذبت اورذبت الو .(٥٥)مكقانعا

 . ٩٠ : ماعنألا ةروس (٥٢٣) . ١ا٤ا : نارمع لآ ةروس )٥٢()

 )٥٤( فيرعتلاب 5 ةاكزلا : باوصلا لعل . )٥٥( مهقانعأ ىلا ةلولغم : حصفألا .
 )٥٦( ءارسالا ةروس : ٢٧ .

 ._٢٦٩۔



 فارسالاب ال ءفاصنالاو داصتقالاب كلذ يف نوكي .اهطاسوآ رومألا ريخ نكل
 زع هللا نيد ةماقا ءاغتبا الا ةفلاتلا مهاردلا ىلع اصرح كلذ تلقامو .فارتالاو
 هباتك قر كلذي انرمأ لجو رع هتلا نأل ێلسرملا يينلا ننس ءايحاو تلجو

 < نث ليزنت ه هفلخ نم الو ه هيدَك نج نم ُزطاحلا هيتايال» يذلا زيزعلا

 راثآو ءاهدع صح مل ةمج تايآ يف يتي دمحم هيبن ناسل ىلع .(٧٥))“يديمحك

 .نامزلا اذه لاوحأ يناوخا مكتفرع دقو ،كلذ كيلع ىفخيالو \ حلاصلا فلسلا

 ينأو ٬لاملا ةمجل لوانتلاو ،لواطتلاو عمطلا دراوم نم مهبولق تبرش دقو

 مهل قلطن نأ الا ةعاطلاو ةمدخلا يراوج مهنم انيلا ىرجيال لوانتلا مهل
 امم مهبولق ف فوخلاو لجولا نم اومدعي مل مهنأ ديب ‘ةعامطلاو لينلا حاير
 .مهروهظ ءارو هتنا باتك ذبن نمل ،اتايبو ىحض ءافنآو افلاس انساب اوأر
 مل لاجرلاو .لاجر لاي الا كلذ رفكدالو هرمأ تاروجحمو همراحم بكرو

 مهنم ءيرما نع ترصق ول يرمعفف .لاملا ليزجل ءاطعلاب الا اوميقتسي

 اركفتم امئاه حبصال ءءاطعو الين هتدوع امم (٨٥)ه لدرخ نث تك < لاقثم

 .هتمذو هدهع اضقان .هتمدخ يق ارصقم اهركذو ههجوب ايراوتم .هرمأ ق
 بساكم تراص ىتح ءاندل نم ةفلاخلا ةمحرلا الو اانم ةفلاسلا ديلا ركذيال
 ىتح .انم سيل هللا نم كلذ ىريال 6ةمغ هنم رورسلاو اةمذم هدنع دمحلا

 لكلا ىري نم نأل ؛هقلخ ذم هبيصن هل ردقو ٬هقزرو هل هتنا مسق امب ىضري
 .تاف ام ىلع نزحيالو ںيتوآ امب حرفيالو قولخم ىلع بضفيال هتنا نم
 هلوسرو هتنا انعطأ ام ،انتنوعمو انتمدخ يف هدهج اولايال .هيلا هرمأ ضوفم
 ركشي ،بسكلاو لغشلا عفرأو ثبرقلا لضفأ كلذ ىري لب ‘ببحلاصلا ةداقلاو

 !يراشلا ةضيرف نم حلاصلا فلسلا هيلع ىضم امب ايسات .ليتفلاو ريقنلا
 آوُماَقأَو ه تلا باَتِك .ولتي نيذلا ءكلذ نم لقأ وأ رهش لكل مهارد ةعبس

 لاق )٥٩(. 4رويت نت ةراجت ن وجرت ةينالعو از و ث : مُهاَتقَرَر ا اتم اوقَقناَو ةالصلا
 وو . وي ۔۔ 7 ِِ ذلا _

 ناكنجت مهناك ا اثنفَص هليبس تف ي نوُنتاَقُت د نيل تح هنلا ن نإ : لجو رع هللا
9 , 

 .(٦))هىومؤيامم نولعفيو مهَرَمَا ا هنلا رج ل . )}٦( هٌصوضرمت
 قعاون انيف تقعنو .ةربابجلا _قعاوص انيلع تقعص اذا اذه نم رمأو ىهدأو

 . ٤٢ : تلصف ةروس )٥٧(
 )٥٨( ءايبنألا روس : ٤٧ . نايقل ةروس : ٦١

 )٥٩() رطاف ةروس : ٩

 )٦٠( فصلا ةروس : ٤ .
 ميرحتلا ةروس )٦١)

 



 ءايحاو ؛هيوذو هبزح لتقو ؛هيلهأ نم هتنا نيد بلس ءاغتبا ،ةرساكالاو كولملا
 نم هتلزنم ءيرما لك كرتي مل ناف ،نيطالسلا ةوعد كلمتو غناطيشلا ةعدب
 قراوطل ابصن .نيتماشلا نسلا ق انرص الاو .ةعتملاو ةيرقلاو ثةعفرلاو لينلا

 ابطاق ههجوو .اسراد ايفخ هتا نيد حبصأو 0نبيتهايلا نيدناعملا ثادحأ

 ةلذملا يواهم نم انذقنيو ؤكلذ نم نوملسملا اهيأ مكاياو انؤلكي هثلاو سباع

 مكمزح اوذخو . ؛مكمزع اووقو .مكروهظ .نوملسملا اهيا سيب اودشف ،كلاهملاو
 )٦٢(. مكودع ر هتلا و 7 هب د نويِهرث» ام برحلا ةلآ نم اودعأو مكرذحو

 ةدوملا ةرثكل مكءامظع و مكفارشأ اومظع و ؛مكرابك اورقوو ؤمكراغص اومحراو
 ,لقعلا فصن سانلا ىلا ددوتلا نسحو .ةدابعلا فصن ةارادملا نال .مكل مهنم
 ىلا اونسحأو .مئاقلا مئاصلا هغلبيال ام هقالخأ نسحب غلبي دبعلا نأ اوملعاو

 ىلع اوربصاو ؛مكل هئلا ىلا مهعرضتو مهتوعدب مكوعفنيل مكئارقفو مكئافعض
 .مكفرشو مكلضفام ىلع هنلا اوركشاو ؛مكبانو رهدلا ثداوح نم مكباصأ ام
 نم مكهاجب اونيعاو ،مكربغ اهنم فاع روماب هتنا )٦٢( مكالبام ىلع اولمتحاو

 نأ ةقدصلا لضفأ نا» : مالسلاوةالصلا هيلع هنع حيحصلا ربخلل هل هاجال
 اوثبخاو سيصاعملا عيمج نع ايندلا يف اودهزاو ٠“هل هاجال نم كهاجب نيعت

 يف اميف دهز نمو ؛هتلا هبحأ هللا دنع اميف دهز نم نال غيصاونلاب ذخالا موي
 لدعلاو دهزلاب الا تاداسلاو فارشألا اوكلمت نلو .سانلا هبحأ سانلا يديا

 عم ىقبيالو لدعلاو رفكلا عم ىقبي كلملا نأل ءاياعرلل ةسايسلا نسحو
 ربخلا يف هنأل )٦٤(. «هل قلخ امل رسيم لكف» متئشام اولمعاو .روجلاو مالسالا

 (٥٦)تومت مل كناك تئش ام رمعاو .ادغ تومت كناك تئشام لمعا» :حيحصلا
 لا ىلا لامعألا بحأ نأل ضحالصلاو ةينلا نسح عم كلذ عم اوموادو )٦٦(. «ادبأ

 روجحملا ركنملا لعفلا راهظا نع ةاضاغملاو لفاغتلا اورذحاو 0لق ناو اهمودأ
 زع هلوقل ركانملا لعفب اوضر دق اماوقا ريغ دق لجو زع هتنا نال ،هلعاف ىلع
 يقو . )٦٧( «َنوُلَكفت ؟وئامكام سئي ُهولَكَق ركنت نمع َنوَماَتَتَي ًاوئاَك» : لجو

 مزحلاب مكدعاس نع ورمسنو .(٨٦)«هلعافك ركنملاب يضارلا" لوقنملا حيحصلا
 ألا )٦١٣( : لافنألا ةروس )٦٦٢(

 )٦٤) دواد ربأو ملسمو يراخبلا هجرخا ك ثيدح مالكلا لصا ,

 )٦٥( تئشام لمعاو تومت نل : باوصلا لعل .
 )٦١٦( ةفيعضلا ثيداحألا ةسلس :ينابلألا دنع هانعمب ثيدحلا درو ٢٢٦/٦.

 )٦٧( ةدئاملا ةروس : ٧٩ .

 )٦١٨( رافسألا لمح نع ينغملا ز يقارعلا دنع هانعمب درو ٣٤١/٢.

 _٢٧١۔



 تلكَفاَص لك اوخبصَتَق» كلذ اوكرتتالو مكرومأ عيمج يف ةقاذحلاو

 : رعاشلا لاق امك 0 )٦٩( ي يمات

 ساب نه مزحلاب امف تملس ناق هرذاحت ءيش يف مزحلا كرتت ال

 سانلاب نظلا ءوس مزحلا مزحأو ررض نم مزحلاب امو لذ رخفلا

 :هلوق )٧٠(، مزحلل اضرحم لجو زع هنا لوق ءانايبو ةجح كلذ يف غلبأو

 اوذخاو معي هنت ُةَقْئاَط مُقَتلك ةالصلا مهل تمقاق مهي تنك اذإو

 وص مل ى ىرخا ةفئاط ٍتاَتلَو مكيار نم ونوكي اودجت دايق مهتحلسا
 ََ ترم

 نمع نولقغت وت أوزَقَك نيلا دو مُهتَكسََو مهرذِح اودخاَيَو و تعص أ ونَصت رك
 مل تايآلا نم ريثكو .(٧)«َةَدحاَو ةليم مكيلع نوليمّيف مكتعِتمأاَو هكتكيلسآ

 مكجئاوح حاجن ىلع يناوخا اونيعتساو .كلذ مكيلع ىفخيالو ءاهدع صح
 .رئارسلا ثب الا هتمهام سانلا نم اربثك نأل .نامتكلاو اهل ءافخالاب

 اهيف اورواشو ٬مكرومأ عيمج يف ةلجعلاو مكاياو ثرئامضلا فام جارختساو
 يف مهتروشم اوكرتت الو ئرخآلا مويلاو هئلاب ءاملعلاو عرولاو لضفلا له]
 ناك ولو .ةروشملا نع ينغيال لقعلا نال ؤءاطخلا مكب عقي الئل .مكرومأ عيمج
 حجرا وهو ةروشملاب مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هيين هتنا رمآ امل كلذك

 نإ نا ىمع لكَوَتَك تمّرَع اك رمآلا قر مهكر وات : ىلاعت هلوقل االقع سانلا
 اطخ الو .ةروشملا كرت نمل باوص ال» لوقنملا يفو )٧٢(. هَبلِكَوَتملا ثحي هنلا
 : رعاشلا لاق كلذكو .«ةروشملا عم

 لجرلا نع ينقتال دوخلا ةفعك ةرواشم نع ينغي سيل ىتفلا لقع
 يضغملا مومذملا عمطلا اورذحاو ںكلذ مكيلع ىفخيال اذه لثم ربثكو

 عم لوزت ءاملعلا مادقأ نال ءاهفراخزو ايندلا ىلا رظنلاو ،كالهلا ىلا ههحاصب
 :مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لاق امك !اهميعن يق عمطلاو ءايندلا ىلا نوكرلا
 هيلع لاقو .(٢٧)«عمطلا ءاملعلا مادقأ اهيلع تبثتال يتلا ءالزلا ةفصلا نا»
 لاق كلذكو ء«"عامطاألا قورب تحت لوقعلا عراصم رثكآ» : مالسلاو ةالصلا

 : رعاتتنلا

 عماطملا لاجرلا قانعأ عطقت امبرف كنع لوذرملا عمطلا عد

 )٦٩) تارجحلا ةروس : ٦ .

 )٧٠) مزحلا ىلع اضرع : حصنفألا .

 )٧١( ءاسنلا ةروس : ١٠٢١ .

 )٧٣) تاعوضرملا : يزرجلا نبا رظنا ١ / ٢٤ .

 )٧٢( نارمع لآ ةروس : ١٥٩ .

_ ٢٧٢ _ 

 



 - م م و هس

 ضعب لع مكضعب ه هي هللا َنّضاَت اوتَمَتَت لوط .يناوخا . هتلا اوقتاف

 مهنلا اولاس و بستكا اقح تيت انل ًاوتتَتكا تمت بيصت تيت لاجزلن
 ةيبرعلا لاثمالاو تايآلا نم ريثكو .(٤٧)هَميلمت ين لَكي نامك نلا ٣ هلضَك

 .مكئايلوال نيرشبتسم ،نيرورسم .نيتماس مكسلاجمب اونوكو .مكيلع يفختال
 ردصب مهنوقلت ٬مكاياعرل ةياعرلا قح نيدقفتم .مكئادعأ نع نيفنا ى نيسباع
 ءاخسو ؛ءاضييلا نم دمأ ةمحرو ءءاربغلاي يرزي لامتحاو .ءانهدلا نم عسوا

 يبأ لتخك مكودعل لتخو ٬(٥١٧)ناوزغ يبأ فطلتك فطلت و ،ءافطعلا ىلع ليمي

 ربصو 6رجاز يبآ روكبك اهيلا روكبو امجنلا عارساك عارساو .(٦٧)ةدعج
 نمو ءافصلا ىلع رقنلا نم تبثا ء(٧١٢) ماكحأ يف اونوكو 0بويآ يبنلا ربصك

 نمل دكنلا ف عبتأو سبرقع نم ةيورخالا ةراجتلا ف رجتاو ،ءاديبلاب خماوشلا
 دلاولا نم مكئايلوأل قفشأو 6ثدسا نم مكدعاوم ف زجنأو سبلوت نم هتنا ىصع
 الا اودع ىريام ؛هراغ ف ثيللاك اونوكو ءدعسلا ىلع ءرملا نمو ،دلولا ىلع

 الو بعت الب اولصو اولصو اوقفنأو اودهتجاو اودجو ؛هرافظاب (٨٢)هثبظ
 نم ءادعالا ىلع دشنأ اونوكو .ناوت الو لهج الو &للم الو فرس الو إماس
 نمل ةدوملا اوفاصو .رسعلا دعب رسيلا نم ءايلوألا ىلع فخاو رخصلا

 الو نيرطب ريغ (١٧؛)نبيشمشغ نيبيط نيهكف نييعذول نيبذهم ؛مكيفاصي
 الو ربدت ريغب رمأ ىلع اومدقتالو .اضعب ,ةيضعبب نظلا اونسحأو .نيربكتم

 لمع اوخيصتق ةل ًاَهَجب امتوق اوبيصت ن ا وتيك إ بتي ق قىياَك مك َءاَج نايلم ركفت

 ةلزنم لطابلاو قحلا لمتحي يتلا ةلزنملا اولزنت الو .(٠٨)هي ميات مّتلَعَقاَم

 .لطيملا وهف كلذ لعف نم نأل لطابلا
 نيملسملاب نظلا ءوس نأل ٬مكناوخاب اوئيستالو نظلا ناسحا يق هتنا هتاف

 مكنالخ لاصخ ءوسب اوركذت الو 4 .مكناوخا رتس اوكتهت الو .بونذلا رئايك نم

 ةوُمتهرتكق اتيمو هيخ َهحَل لكات نآ مكدحا ث اضعب مُكضعَت بتفّي تفي بتفي و)

 ٢ : ءاسنلا ةروس )٧٤(
 . ةفاطللا راهظاو ريغلل للذتلاو رهلا ةعادو هب دصقي ريبعتلاو .رهلل ةينك : ناوزغ ربأ )٧٥(
 .ءيشلاب صربتلاو ةردابملاو ريكبتلا ىلع ةيانك ريبعتلا ، بئذلل ةينك : ةدعج ربأ )٧٦(
 .فيرعتلاب ، ماكحالا : حصنفألا لعل )٧٧(
 هيف بشنأ : دارملا لعلو ،ةغللا بتك يف ىنعم اهل دجأ ملو ،لصالا يف اذك : هنظ )٧٨()

 . ءاضملاو ةأرجلا يوآ : نييشمشغ )٧٩(
 ٦١ : تارجحلا ةروس )٨٠(

 _۔٢٧٢٣۔

 



 حلاصلا فلسلا نع لوقنملا حيحصلا يفو .(١٨)هي يحك اوت هللا نإ هتنا اوقتاو

 كتهأ نم ناف ؛هرتس كتهت الف توبكنعلا جسنك كيخأ نيبو كنيب ناك اذا»

 هتنا بجح ملسملا هيخأ ةجاح نع بجتحا نمو 0 هرتس هتنا كته هيخأ رتس

 هبحأ نمو .ةبرك هنع هتنا جرف . ةبرك نمؤم نع جرف نمو .اهعنم يأ .هتجاح

 اقح انمؤم نوكي نأ بحأ نمو ؤهيدي ىلع هناوخا جئاوح هتنا لعج هتا
 ضغبيام مهل ضغبيو شهسفنل بحيام مهل بحيو ؤهناوخاب نظلا نسحيلف
 املاظ كاخأ رصنا» حيحصلا يفو ،“نايصعلاو رفكلاو ناميالاوةيادهلا نم اهل

 ناو ‘ةحيصنلاو ةيادهلاب هرصناف ةيصعمب املاظ هتيأر نا . (٢٨)«امولظم وأ

 ممر ةنا اورشنت نإ 6هزعو هترصن لع ةناعالاب هرصناف امولظم هتيار

 دقو .ةرخآلاو ايندلا ف ميقتسملا طارصلاو قحلا ىلع (٢٨)همكَماَدقآ تنتت تْبَتَو

 زوجي نم وفعو .هقالطا بجي نم قالطاو .هسبح زوجي نم سبح مكل تلعج
 لام تيب لاومأ نم هحالصا بجيام حالصاو ‘هفيض بجي نم فيضو هوفع

 عطقو .مهقرطو مهجالقأو .(٤٨)مهيصايص حالصاو ؛.مهيفاوصو .نيملسملا

 تلعج دقو .نيحلاصلا ةمئألا راثآو هتنا باتك يف الدع هنورتام ىلع (٥٨)مهلاطم

 ريرقتو ءاهرابكو اهراغص و اهميرح نع بذلاو . .اهلهأو دالبلا ةيامح مكل

 مكتنمأ يتلا مكتنامأ يف اونمتات الو ءاهلاذنأو اهقاسف ةفلأ مسحو ءاهحالص

 هذه يف نم عيمج تمزلأ دقو .نيملسملا نيد يف كلذب قيقح وه نم الا اهيف

 ام مكتيصعم مهيلع ترجحو ؛مكتعاط ناطوألاو لزانملاو نادلبلاو ىرقلا

 متفلاخ ناف ءاذه يدهع يق مكيلع هتطرش امب متمقو ‘مهيف هلوسرو هتنا متعطأ

 مكسفنا يف هب نوذوخاملا متنأو ؤمكنم نائيرب نيملسملا لامو اناف متيبأو كلذ
 ءايلوذلل يدنع فيح الو ،نيدلاو مالسالاب هتنا ينزعأ يننأل ءمكلاومأو

 ةكوش رسكال ؤالصفو امكحو الدعو اطسق ضرالا ألمأ نأ يتينو .نيدشارلا
 ءافطاو ‘مهناطوآ بيرختو ‘مهناكرأ مدهو ؛مهيديأ ىلع ذخالاو نيدتعملا

 ركانملاو لطابلا ىلع هيف نوعمتجي نيذلا ممهعمجو مهرمز قرفتو .مهعدب

 ام .رومألا تاميظع كاهتناو 'روجحملاو شحاوفلا ف ضوخلاو سروجفلاو
 .اليبس كلذ ىلا تعطتسا

 ٢ : تارجحلا ةروس )٨١(

 . دواد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ )٨٢(

 . ٧ : دمحم ةروس )٨٣(
 .هب نصحتو هب عنتما ءيش لكو نوصحلا يهو }ةصيص اهدرفم : يصايصلا )٨٤(

 . ؤكلتلاو فيرستلآ :لاطملا )٨٥()

 ۔ ٢٧٤ _



 متنو اورت الو اونهت الول هللاي الا مكربصامو .يناوخا . اوربصاف ِ

 هنلا اوقتاو اوطبارو ورثباَصَو اوربصا )٨٦(. 4نِنمؤَت متنك نان ولعلا
 هيلاو .اولك وتف هيلعو .هللاب الا مكاياو انقيفوت امو .(٨٧)ه نوحلفت مكلعل

 الو لوح الو .(٨٨)هي اميلست اوُمْلَسَو هيَلَع ًاوص)» ف دمحم هيبن ىلعو ءاوبينأ
 . ميظعلا يلعلا هثلاب الا ةوق

 لصف
 .نانبلا طساب ،نانجلا يوق (لا همحر) ىحضأ هنأ كلذ ف دوصقملاو

 .عرولاو فافعلا ءادرب ايدترم .ءاطعلا يف ةباحس ءءاجيهلا ف اصوصرم اناينب

 .رايدلل ارماع .عمط الو ةاباحم هنيد يف هذخاتالو غعرق هودع نم هلوهي الو

 نيملسملا ءافعض اهيف )٨٩( اوشيعيل .راجشألل اسراغغو .راهنالل ارفاحو
 فلسلا نع ةفلاسلا ةياورلاب ايساتم .رايجلا كلملا ءاغتبا ؛راربألا .ءايقتألا

 «ادبأ تومت مل كناك تئشام رمعاو ؛ادغ تومت كناك تئشام لمعا » : حلاصلا

 لاوني اخمش ءاخس .نيتلاحلا كلت ىلع ىوح .هتقاذحو هتوق نم اذهو

 هسروطو هلئاضف نم ريثكو نيحلاصلا نم ايلوو ادنسو اديس .(٠٩)نيتلئسلا
 .(١١٩)ميقتسُت طارص فإ ءاشت نَم يدهي ٨ هتلات اهدع صحأ مل

 : هلامع ضمحب ىلا هل باتك نمو

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسي

 نالف نب نالف يلاولا ىلا ُكلام نب فيس نب الس نيملسملا ماما نم

 . كلاهملاو تاقبوملا هتبلا هبنج ثينالفلا
 : دعي امأ

 نم ائيش ذخاتال نا ںنيرذحلا نم كيلعو شنيرذنملا نم كل ينا ؤنالفاي
 نيمشافغلا ةعراق عفدأ هبو ،نيكسمو ريقف لك ماوق وه يذلا ،نيملسلا لام
 يف ةفورعملا هتميقو !انمث سخبأو اةميق لقأ وه ءارش سيلدتب ؤنيدتعملاو
 نلف انيدي نيب هملع مدعو !انيلع يفخ ناو .دابعلا نيب ةيراجلا هتنسو دالبلا

 )٨٦( نارمع لآ ةروس : ١٣٩ .
 )٨٧( نارمع لا ةروس : ٢٠٠ .

 )٨٨( بازحألا ةروس : ٥٦ .
 )٨٩( شيعيل : حصفألا .

 )٩٠( لصالا يف اذك .
 )٩١( ةرقبلاةروس : ٢١٣©] رونلا ةروس : ١
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 ءاملظلا ةليللا يف ءاسلملا ةافصلا ىلع .ءامجعلا ةرذلا بيبد ملعي نم ىلع ىفخي

 ءويخم لك ىلع علطملا وهو ٩٢(. )هيرودلا يِفختاَمَو نبتعآلا ةَتئاَح لعب

 ىلا اقحل بيسلنلا كلذي هتلعجو ٬كلذ نم ائىش تقفراق دق تنك ناو .روتسمو

 رح كحفلي نأ لبق ؤهرمق درب مناغاو سهسنع مامز هرارق ةحاس ىلا نثاف .كلام
 ينغلب دقو اذه .نيمب تيعو ول يلوقامو 0 نيهي - تلقع نا - رمألا امف .هسمش

 ۔ تيرد ول ۔ لمجيالو 6كلاشمب قيليال ناك نايذهب ردهت ةقشقش كل ن
 ىلا عمساو .ءاهفسلا قطن هقطنو .ءاملعلا ءاميس هاميس نمم نكت الف ،كلاحب

 رظناو .(٢٦)هذيِتَع تيِقَر هيد إ لوق نم ظفلا :ديجملا كئراب لاقام

 غصاف .حيصي يذلا ريطلا مدنيو ‘حيصفلا هيف سرخي فقوم يف ادغ كفوقو
 نبح تمدن الاو ێحييرلا رجتملا مانتغا ىلا حنجاو ‘حيصنلا لوق ىلا ربخلا كل

 ةمالسلا كل ىجرتال ثيح تروهتو .ةمادنلا كعفنتال
 . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو

 هلله

 )٩٦٢) رفاغ ةروس : ٩

 )٩٣( ق ةروس : ١٨ .
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 ةسماخلا ةرثضنملا
 رابخألا نم ءيشو دهزلا ىق

 ةيكذلا ججحلاو ںةيبرعلا

  





 ميحرلا نمدرلا هللا مسب
 جارس ءاضاو 6نيصلخملا بولق قفاب دادولا لاله رانأ يذلا هل دمحلا

 .قيدصتلاو قدصلا رداصم نم اهدروأ ىتح .نيدتهملا ناميا جاجزب صالخالا
 عزجتتو ٬لاونلا راونأ رظنت تحبصاف .قيقحتلاو لويقلا بابعبي اهنكسأو

 .ءاوابلا ءوب أوبت اهدصاقم روصق تديش نأ ىلا لاؤسلا لاسلسي

 مهبولق نع هللا فرصف .ءالا دومحم ىا اهئاجر ناجرم انسب تءاضتساو
 ةياردلا عورد اوسيل كلذ عمف 0ىوالاو نحملا تايديبمو غىولبلاو لفلا ثادحأ

 تارودك اومسحو ٬ىلعألا يلعلا نيد ىلا ةيادهلا يداهب اومتئاو .ايندلا لاوحاب

 ىلع اوماقتساو .ءالولاو ءافصلا نذؤم لعيح نبح اوياجتساو .ءاوهألا دئاكم

 نصحب اونصحتو ٬ىدملا لوط هركذب اولغتشاو .العلا تاوامسلا بر ةعاط
 هللا مهفشاكف ،ىوفغلا تاراع ةفجرو .ادصلا حودص قرطو .ىنسحلا هئامسأ

 بابق يف هللا مهنكساف ؛ءامسلاو ضرألا توكلم رظنو 0ىلعألا توربجلا ةيؤرب

 حرف ىلعلا تاجردلا ولعب رورسلا ةرسأ ءاوسب نينئمطم 4 .ىضرلاو لوبقلا
 ُهُهاَمَلََنَو ر ركلا غَرَقلا مُهنرحيالِ» نوالا (ا)يهيضتق نيم نلا مها ا اك

 ءايبنالاو نيلسرملا عم 6ىنسالا نكسلاب دولخلاو &ى رشبلاب (٢)4بةكياللا

 ءادنلاو ىضرلا ضايرب مهليقمب هللا اوركش دقو .ءادهشلاو نيقيدصلاو

 .تائيهلا نسحاب نوبلقتي نيذلا كئلوأ ىرخألا ةداعسلا طاسبب مهطاسيناو

 : يأ .(٢)4َوقياس اهن مهنإ تاربكلا ق نومتراَست كيلوأ نوقماو اهل مهو
 تاريخلا يف نوعراسيو اهيف نوردابيف ثةبغرلا دشأ تاعاطلا يف نوبغري
 مُهاَتأَف» : ىلاعت هلوقل .هيلا ةردابملاب لامعالا حلاص ىلع اهب دوعوملا ةينيدلا
 مهف ىنعمو ؛مهدادضأ نع يفنام مهل انايتا نوكيف 4 .(٤)هاتنتلا ر َباَوَك نلا
 ةعاطلا ف سانلا نوقباس وأ قبسلا نوقئاف اهلجال يأ .(٥)4َنوقياَس اهل

 مهل تلجع ثيح .ةرخآلا لبق اهنولاني : يأ .اهل نوقباسو .ةنجلاو باوثلاو
 ىَتسخلا تي مُهَل تقَبَس يذلا نإ : ىلاعت لاقو غنولماع مه هلوقل ايندلا يق

 زع هلوقل .ةنجلاب ىرشبلاو ةعاطلل قيفوتلا : يأ إ(٦)4“َنودَعبم اَهنَع كلو

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٧٠ . )٢( ءايبنألا روس : ٢٣
 )٣( نونمؤملا روس : ٦١ .

 )٤( نارمع لآ ةروس : ١٤٨ .
 )٥( نونمؤملا روس : ٦١ .

 )٦١( ءايبنألا روس : ١٠١ .
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 م و

 ةحلاصلا ايؤرلا يه «)٧١(. ةرخألا قو اًيندلا ةايحلا ف ىرشبلا مهل :لجو
 ةرخآلا يقو .حلاصلا ءانثلا :ايندلا ف ىرشبلا ليقو .هل ىرت وأ ملسملا اهاري

 توملا لوزن دنع لجو زع هللا نم ىرشبلاب ةكئالملا لوزن يه : ليقو .ةنجلا

 اوفرتعا : ين )٨(. أومئامقتسا مت "نلا اَتَر وناك تيذتا ةإ» : لجو زع هلوقل
 مهرما يتلا .لامعالا عيمج يق اوماقتسا ىتح .هتينادحوب اورقأو .هتيبوبرب
 ةراهطلاو ضئارفلا ءاداو ،هل لمعلا صالخاو 0 ناميالا ىلع تابثلا نم اهب هنا

 دنع : ليق ء(٩) «ةَكْئاَلَخا هيَلَع لزَتَتَت» : لجو زع هلوق كلذف انطابو ارهاظ

 كلذو .ثعبلا دنعو .ربقلا يقو ىربقلا دنع :نطاوم ةثالث يف :ليقو .توملا

 ًاوفاَحَت لاو .مهسوفن مهب بيطتو ؤمهرودص هب حرشنت امب ةكئالملا ا مهرشبت
 .متفلخام ىلع اونزحتالو 4 .هيلع نولدعتام اوفاخت ال :يا . )١٠) ) هيآوئَرحَت او

 متنك يتلا ة ةنجلاب اورِشبآوط ةرسفم و ءافلاي ةردقم ةففخم وأ ةيردصم نأو

 اذه لثم ريثكو (مالسلا مهيلع) لسرلا ناسل ىلع ايندلا ف )١( «ودَوت
 . ةلاطالا فوخ هتكرت

 .راكفألا باوبأ حتفيو .رايتعالا نعي رظنب نأ لقاعلا ىلع بجاولاف

 دسحلا لثم .ةمومذملا صئاقنلا عيمج نم هسفن رهطيو .راهقلا دحاولا دبعيو

 يصاعم عيمجو ،ةسائرلا بحو ،ةدمحملا بحو ؛هاجلا بحو دقحلاو .ربكلاو

 (١٢) مالكو ،لتقلاو ةقرسلاو انزلا لثم ‘حراوجلا يصاعم كلذكو ؛بتقلا

 .حراوجلا يصاعم عيمجو ءاهيلا يثلاو ءاهعامسو يصاعملا رظنو اروجحملا
 : دسحلاوهو .ةيصعملا لصأ ركذب ادباسو

 ام] .ةئيس لك لصأو .ةئيطخ لك سأر دسحلا نأ ۔ هللا مكمحر ۔ اوملعاف
 اَلق ق ةقط : لجو زع هلوقل هللا ا هازخأ 7 نيعللا سيلبا ةيصعم ودب نورت

 دروو )١٢(. هيَدتيدجاشلا ني نُكَي مك سيلبا :1 آودجنسَق مدال ًاوذجتسا ٍةَكْئالَملِل
 . هللا هنعل ۔ سيلبا لاقف (مالسلا هيلع) مدآ هللا قلخ امل هنأ» : ثدحلا ق

 ناف : لاق . عيطن : اولاق ؟ نوعنصت اذام اذه انيلع لضفق نا : ةكئالملل
 . ٦٤ : سنوي ةروس )٧(
 . ١٣ : فاقحألا ةروس . ٣٠ : تلصف ةروس )٨(
 . ٣٢٠ : تلصف ةروس (٩)

 . ٣٠ : تلصف ةروس )١٠(

 )١١( تلصف ةروس : ٣٠ . )١٦١( روجحملا مالكلاو : باوصلا لعل .
 )١٣( فارعألا ةروس : ١١ .
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 هنع طقسي الف انأ امأ ۔ للا هنعل ۔ سيلبا لاقف .ركشن : اولاق ؟هيلع متلضف
 ءادوس ةطقن هيف ضيبالا روثلاك مالسلا هيلع مدآو . اهب ضايبلا مسا
 هنعل - سيلبا سفن تفلاخ دسحلا لجأ نمف .«اهب ضايبلا مسا هنع طقسيالف
 رش ا نم كاب ذوعن .تعجر ا امو تربكتساف .ةعاطلاب ترمأو ،تفلا امو ۔ هنا

 ابرَق ذإ قحلاب مدأ يتبا ابت مهيلع لتاؤ)» : لجو زع هللا لاق كلذكو .دسحلا
 ببس ناكو .(مالسلا هيلع) مدآ انبا ليباقو ليباه امهو.(٤١) ينارق
 لك يي (مالسلا هيلع) مدآل دلت تناك ءاوح نأ !ملعلا لهأ هركذام ىلع .!امهنابرق

 مهلوأ ءانطب نيرشع يف ادلو نيعبرا هتدلوام عيمج ناكو .ةيراجو امالغ نطب
 لجو زع هلا كراب مث ثثيغملا مأ هتماوتو ،ثيغملادبع مهرخآو ؛هتماوتو ليباق
 هيلع) مدآ تمي مل(هنع هللا يضر) سابع نبا لاق .(مالسلا هيلع) مدآ لسن يق

 لاقف ،ليباقو ليباه دلوم يف اوفلتخاو .افلا نيعبرا هدلو غلب ىتح (مالسلا
 ةئامب ضرالا ىلا امهطبهم دعب ءاوح ىشغت (مالسلا هيلع) مدآ نا :مهضعب
 يف هتماوتو ليباه مث ؤدحاو نطب يف اميلقا هتمأوتو ليباق هل تدلوف .ةنس
 لبق ةنجلا يف ءاوح ىشفت (مالسلا هيلع) مدآ نا :مهضعب لاقو ثدحاو نطب

 الو اعجو امهيلع دجت ملف ؛هتمأوتو ليباقب اهيف تلمحف .ةئيطخلا بيصي نأ
 ضرألا ىلا اطبه املف ؤامد امهعم رت ملو !امهتدلو نيح ءاقلط الو ابصو
 مدلاو بصولاو عجولا امهيلع تدجوف اهتمأوتو ليباهب تلمحف اهاشفت
 نطبلا اذه مالغ جوزي ٠ هدالوا بش اذا (مالسلا هيلع) مدآ ناكو .قلطلاو

 هتماوت الا ءاش هتاوخا ةيأ جوزتي مهنم لجرلا ناكو ،رخآلا نطبلا ةيراج
 .هتمأوتو ليباق دلو املف !هتاوخأ الا ءاسن ذئموي نكي مل هنأل هعم تدلو يتلا

 حكني نأ (مالسلا هيلع) مدآ لجو زع هلا رمأ 0 اوكردأو هتمأوتو ليباهو
 نم نسحأ ليباق تخا )١٥( ناكو .ليباق تخأ ليباهو .ليباه تخأ ليباق
 طخسو ؛ىضرف ليباه هدلول (مالسلا هيلع) مدآ كلذ ركذف .ليباه تخأ
 نأ ىباف .كل لحت ال اهنا : هوبأ هل لاقف ءاهب قحأ انأو ىتخأ ىه لاقو .ليباق

 هنابرق لبقت امكياف ءانابرق ابرق : (مالسلا هيلع) مدآ امهل لاقف .كلذ لبقي
 نم ءاضيب ران تلزن )١٦( ةلوبقم تناك اذا نابرقلا ناكو ءاهب قحا ناك
 .عابسلاو ريطلا اهتلكأو رانلا لزنت مل ةلوبقم نكت مل اذاو ءاهتنلكاف ءامسلا

 . ٢٧ : ةدئاملا ةروس )١٤(
 )١٥( تناك ألا .

 )١٦( الوبقم نابرقلا ناك اذاو : حصألا لعل .
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 ماعطلا ءيدر نم ذخاف عرز بحاص ليباق ناكو ىانابرق ابرقيل اجرخف
 شبك نسحأ ىلا دمعف : منغ بحاص (لا همحر) ليباه ناكو .انابرق هعضوف
 ءامسلا نم ران تلزنق (مالسلا هيلع) مدآ اعدف !انابرق هعضوف .همنغ ق
 نم دسحلا هلخادف .ليباق نابرق لكات ملو (هللا همحر) ليباه نابرق تلكأو

 هسفن دهجو ؤكلذ دعب نما يدالوآ ىلع نورختفي اذه دالوأ : لاقف اهيخأل كلذ
 لبقت مكو اَمِهدَحَأ نه َلبَقَتَف» ز امهنع ةصق لجو زع هلوق كلذف :هلتقي نأ
 لبقت ات : ليباه لاقف :تنر ,لاقف .ليباق هانعم . )١٧(. رحلا ن نم

 يإ َكَلْنق ل كي يردت ٤ طساب انا ام د ينلتقت كدت :1 تطسب نئل َبقَتملا ن ت “ثرا

 وهو ىنم نم اهجوت مث : ثيدحلا بحاص لاق )١٨(. ه«يكاَعلا ت بر هئا فاك
 يدي نيب ليباه ناكو .(مالسلا هيلع) امهيبأ لزنم ناديري نابرقلا عضوم
 نا :ليقف .هلتقيل هب عنصي فيك ردي مل هنال ريحت هلتقب ليباق مه املف .ليباق
 رجحب هخضرو رجح ىلع هعضوو اريط ذخأو هل لتمت ۔ هتنا هنعل سيلبا

 سأر هب برضو ! ميظع رجح ىلا ليباق دمعف ؛هيلا رظني ليباقو )١٦(٬ ىرخا
 ةشف هك هل تمعًوَطَك : لجو زع هلوق كلذف امدان ههجو ىلع رمف .هلتقف رليباه
 عنصي فيك ردي مل هلتق املف )٢٠(٨ “َنيرياَخلا نم حبصآق هَتَتَقَك هيخا لتق

 اذاف .(مالسلا هيلع) مدآ دلو نم ضرالا هجو ىلع تيم لوآ ناك هنأل .هب
 ثحبي لتاقلا بارغلا لعج مث .رخآلا امهدحأ لتقف ‘هيدي نيب نالتتقي نيبارغب

 لاقف ىاهيف هنفدو لوتقملا بارغلا ذخأو ةرفح رفح ىتح . .هلجرب ضرالا يق

 .(٢)ه4يخآ ةاوس يراوك بارغلا اده َلثِم نوكا نآ تزجع يكتيؤايط :ليباق
 م حَبصآفإط هيايث بلس ناك هنال .هكبمداتلا ن نم حتصآقإ هتروع : يآ

 يف جرخ (مالسلا هيلع) مدآ ىلع اطبأ املف : ثيدحلا بحاص لاق .هيآمداتلا
 تبرش دق ضرالا تناكو اديدش امغ كلذل متغاف الوتقم ليباه باصاف امهبلط

 اشناف ێاهترهزو اهتراضن نع تريغت دق يحاونلاو راجشألا تناكو ‘همد

 :لوقي

 حيبق ربفم ضرألا هجوو اهيلع نمو دالبلا تريغت
 حيلملا هجولا ةشاشب لقو معطو نول يذ لك ريغت

 )١٧( ةدئاملا ةروس : ٢٧ .

 )١٨( ةدئاملا ةروس : ٦٢٧ . ٢٨.

 )١٩( رخآ رجحب : باوصلا . )٢٠( ةدئاملا ةروس : ٣٠ .

 )٢١( ةدئاملا ةروس : ٣١ .
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 حيبصلا هجولا ىلع هافسأ اوف هاخأ اليباه ليباق لتق
 ,هقتاع ىلع ليباه هدلو (مالسلا هيلع) مدآ لمح مث !ءاذه ريغ رعش هيفو

 لجو زع هنلا ىحوا ىتح !اموي نيعبرأ (مالسلا هيلع) مدآ ىكبو ءانيزح ايكاب
 ىلع ايكز امالغ امكل تبهو يناف .كئاكب نع فك نأ :(مالسلا هيلع) مدآ ىلا

 امهنع نزحلا ىلجناف : لاق .نيلسرملاو ءايبنألا با وه نوكيو ،ليباه ةروص
 ؛ياةبه همساو تيشب (مالسلا اهيلع) ءاوح تلمحف ،ىرشبلا ةبق يف اعمتجاو

 هيلع) تيشب هل ةرشبم ةكئالملا تءاجو ةي دمحم انيبن رون ههجوب ناكو
 رهوجلا ءافص يف ىهتنملا ةردس نم ابيضق هل هللا ثعب عرعرت املف "(مالسللا
 زع هللا هقزرو ؛هنيمي نع ءاضيب ةماش تيش ىلع ناكو : لاق ‘كسلا ةحئارو
 .ملعأ هللاو (مالسلا امهيلع) هيوبأ ةايح يف )٢٢( ءارسلا دالوا لجو

 لوأ وهو .هلاوحأو دسحلا رمأ نم دلوتام فيك .يناوخا .اورظناف

 .ضرالا هجو ىلع رهظ رشو ةيصعم

 ودع دساحلا : لوقي لجو زع هتنا نأ : ةلزنملا بتكلا ضعب يف يورو
 دوسحلا نأ كلذو يدابع نبب يتمسقب ضار ريغ غيئاضقل طخاس ،يتمعنل
 رثكأ لازيال ذا ءةنحملاو مغلا ف طق لازي الف هدابع ىلع هنلا ةمعنب لخبي
 هنأو ؛هتانسح هيلا لقنيو ؛هرضيام 6دوسحملا كلذب عفني وهف ،ةمعن ف سانلا
 ؛ةرخآلا ميعن هيلا فاضأ دق نوكيف هيف ملكت اذا اميس دساحلا نم مولظم
 لاوز ىرب دوسحلا : لاقيو .ةرخآلا باذعو ىرانلا باذع هسفنل لصحو

 ناويد يف هتانسح دجيو ءايندلا ف دساحلا قرافيال مغلاف اهيلع ةمعن كتمعن

 . ةمايقلا موي هريغ
 دوقحلا :مغلا يأ .ةبآكلا مهقرافت ال ةتس : ءامكحلا ضعب لاقو

 .هردق رصقت ةبتر بلاطو ىرقفلا ىشخي ينغو ،ىنغب دهع ثيدح و ںدوسحلاو
 هنأل ءدسحلا نم نمؤملا اهيأ هللاب ذعتساف مهنم سيلو بدألا لهأل سيلجو

 ةثج قرحت لاكن ةوذجو ىربكألا عزفلا موي هبحاص قنعل عطاق فيس
 عيمجل اهبلجت تاوادعلا سيطانغمو ؛رشحملا ىلا سانلا قاسي موي هبحاص
 .دسحلا هكلها دق نم مكف .قئاقحلا راونا سمطت ملظ بهايغ و .قئالخلا

 هلاني نآ هل دبال اقزر قولخم لكل نأ ملعاو .دكنو مغ يف ايند نم بلقناو
 .كئطخي مل قزرلا نم كباصأام نأل مءيشب نوكي كدسح سيلف .هللا ةمكحب

 . حضاو ريغ ىنعملاو لصالا يف اذك )٢٢(
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 ءاشي نم انبر اهقزري فوس ةعساو قازرالا نال كلبصي مل كاطخأامو
 ابيثك ىقبتف ؤتارسح اهيلع ‘مدآ نبا كسفن بهذت الف ‘ءاشي نم اهمرحيو
 هيلا لآ اميف نامزلا نم ربغام ىرت امآ ؛ماوعاألاو روهدلا ىدم امدان امداس

 ءاملعلا تكله» : ثيدحلا يف ليق كلذكو .ةرخآلا ف باذعلاو كالهلا نم دسحلا
 .هيصت ملف رجحب هودع يمري نم لثمك هلثم دساحلا ناو .«بساحتلاي

 )٢٢). 4«َةَرِخَالاَو اينألا رعييَح وهجو ىلَع بلقنا اههجو ىلع رجحلا تعجرف

 ذوعن .هيخال هدسح لجأل .ربكألا باذعلا ةرخآلا يقو 6هنزحو هتبآك ايندلا ي

 لاوزب الا لازيال .مغو ةوادع يف ودعلا لازي الف .كالهلا ىلا لوؤيامو ،هنم هللاب

 : دسحلا ىنعم يف رعاشلا لوقل ءاهلجآ نم هاخأ دسح يتلا ةمعنلا
 دسح نم كاداع نم ةوادع الا اهتلازا ىجرت دق ةاودعلا لك

 ادإ سساح ت نمو : لجو زع هلوقل هباتك يف هنم ذوعتلاب هللا رمأ دقو
 نآ نم نمؤملا ولخيال هنال .مكل هتضراعم نم يناوخإ اورذحاف )٢٤(. هتدَتَح

 تايارب هولباقف غدسحلاب ناطيشلا مكضراع اذاف &دسحلاب ناطيشلا هضراعي

 لانيو هظح غلبي الك نأل إمكل سوسوي هوكرتتالو ،مكل هتنا مسق امب ىضرلا
 هاتأ ام ىلع اءعرما ؤرما دسح اذا هنال .هلضفو هنلا نمي هربغ دحأ لاندالو .هقزر

 .انمؤم نكي مل (و) .هل هتنا همسق امب ضري ملو طخس طقفق هلضفق نم هتا

 اهيف ادلاخ منهج ران هلف ارفاك ناك نمو .ارفاك ناك انمؤم نكي مل نمو

 . رش لك نم هتناب ذوعن .ربصملا سئبو
 يضاملا نيس ,حتفب وهو مادسحو ًادوسح دسحي دسح هنم لعفلا امأو

 نم تنا هاتأ لك ساكلا نودُسحَت مآ : لجو زع هلوقل .ليقتسملا ق همضو

 مهدسحي )٢٦(: سانلاب ليق .سانلا نودسحي دوهيلا ينعي )٢٥(. يهيضق
 .سانلاب دارملا : ليقو .ةي دمحمب لجو زع هنلا مهمركأ امو ،ةوبنلا ىلع دوهيلا
 . ملعا هتناو ،كلذ ريغ ليقو ،هباحصأو ةلي دمحم

 لداجيو ؛هيبلقب دسحي نم مهنمف ؛هيف سانلا فلتخاو : نادسح دسحلاو

 يي نوكي هل هدارم نأو ‘دوسحملا ةلزنم لوزنو .هلعفو هناسلب هيلع ردق امي

 . ١١ : جحلا ةروس )٢٢٣(

 ٥ : قلفلا ةروس )٤ ٢)

 ٥٤ : ءاسنلا ةروس )٢٥()

 . نوملسملا سانلاب دارملا :ليق : همامت ،مالكلا يف اطقس كانه نأ ودبي )٢٦(
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 رئابكو تاوادعلا بلجت ٬ىربكلا ةئيطخلا يه هذهف لزانملا نم نيلفاس لفسا

 .هنيعب نيعيو .هبلقب دسحي نم مهنمو .لبق نم هتركذام هجالعف ؤبونذلا
 نم نوكي ائيش وأ !هناويح وا .هباود بيصي وا ؤريثك ملاب دوسحملا بيصيف
 اربي دوسحملا نويعملا ىلع اهقلعيو ةميزع بتكي نأ اذه جالعف .هلام عييضت
 ,هيديو هلجرأ ىلعو 4 .هيلع دئاعلا نبع تددر : هذه يهو ءلجو زع هللا نذاب

 اك نإو هيدل امب طيحملا :ىلاعت ثااي .هيلا هلام بحاو .هيتيلكو هدبك يفو
 ر هتا قولوقََو ركولا اوعمس امك مهراتصبآي دوقيو أ وو ا نيزا
 .ريرضلا رض فشاكاي كلاسأ ينا مهللا 6(؟٧) «َبكاَحلِت ركذ اا َوُهاَسَو

 قلع نم نع فشكت نأ ثريسي ريسعلا هيلع نماي .ريقفلا دبعلا ةوعد بيجماي
 نم فجرت بولقلا نماي ‘ةدساح سفنو ةرظان نيع لك اذه ىباتك هيلع

 تاوامسلاو ؛هترخز نم ضيفت راحبلاو .هتبيه نم كدكدتت لابجلاو .هتيشخ
 هتردقب ءايشألا ردق نماي .هتكلمم يف ةرخآلاو ايندلاو :هعتضبق يف ضرألاو
 نماي ؛هتيبوبر ىلع ءايشألا تلد نماي ؛هتدارا ىلع اهارجأو ‘هتمكحبي اهريد

 رطملاو .مايالاو روهشنلاو مرلظلاو ءاضلاو .ماهمهلا لجلجملا فعرلا هل حبس

 )٢٨(. رادقمب هدنع ِءيت لُكَو» ،راحو فقوو 6راسو ىدتها امو .مامغلاو
 فسوي جرخماي !همدن دنع دبعلا ةبوت لباقاي اهمقس نم مقس يذ لك يفاشاي
 تقلع نم نع فشكا .هماو هعجو نم بويأ رض فشاكايو ،هتملظو بجلا نم
 اذاي غنيعمجأ كقلخ رشو ،نيدساحلا دسحو ،نيرظانلا نيع ةميزعلا هذه هيلع
 متاخ دمحم انديس ىلع هنلا ىلصو .نيملاعلا هلااي ،نييملا قحلاو .نيتملا ةوقلا

 .ميظعلا يلعلا هناب الا ةوق الو لوح الو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو نييبنلا
 كا ضرآلا ِتاواَمَشلا قلََلط : ةيرجم نعلا نم زرح تايآلا رمذهو

 ىرت لمت رصبلا ع عجراق» )٢٩(. هَنوُمَلعَيا يسانلا رتكا نِكَلَو يساتلا يقلَح نم
 .(٠٢)هزئسيك ومقَو ائسياك رصبلا يتإ بيقنت نيترك رصبلا عجرام هك روطق نم

 .رحسلا وا نيعلا هتباصا تقو .همساب اعدو نالفاي : نئاعلل لاق نمو
 لطب هلعفو كلذ دعب امهسفنأ نع ايكح اذا اذكو ءكلذ برج دقو .هلمع لطب

 يبنلا رماف ؛هنيعب هباصاف ؛هنسحتساف ةفينح نب لهس لجر ىأرو» .امهلمع

 . ٥١©} ٥٢ : ملقلا ةروس )٢٧()

 . ٨ : دعرلا ةروس )٢٨(
 )٢٩() رفاغ ةروس : ٥٧ .

 )٣٠( كلملا ةروس :٣ } ٤ .
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 بصب رمأو ؛هرازا لخادو .هيلجر فارطأو .اهيديو ههجو لسفب نئاعلا ةت
 هتكرت اذه لثم ريثكو ء(١٢) "ىلاعت هللا نذاب ءيربف سنويعملا ىلع ءاملا كلذ

 .ةلاطالا قوخ
 لصف

 وهو .ةناهملاو لذلا لصأ وهو .ةرخآلاو ايندلا ف يزخلا هناف :ربكلا امأو
 ريغ نم سانلا مهضغبي ةثالث» :ثيدحلا يف يور هنال .ةلزنم لك ف ضوفملا
 نآرقلا يف ربكلا لجو زع هنلا مذ دقو )٢٢(، «ليخبلاو لوكالاو ربكتملا :ةئيطخ

 .قحلا نع ربكت الا : يأ )٢٢(. هربك لا إ مهرودص ق,نإزط : لجو زع هلوقل
 الا نوكبال كلملاو ةءوبنلا نأ وآ .ةسائرلا ةداراو 4 .ملعتلاو ركفلا نع مظعتو

 ٢) .ه راتج ريكتم بلق نك ىلع ندا عبطي كلَدَك» : لجو زع اضيا لاقو .مهل
 بلق ناوكذ نباو ورمع ويأ أرقو .مهلادجل بجوملا ىلع ةلالدلل فانئتسا وهو

 ينيع تأر : كلوقل ؤامهعبنم هنال ،ربجتلاو ربكتلاب هفصو ىلع ،نيونتلاب
 .ربكتم بلق يذ لك ىلع :يأ )٢٥( فاضملا دح ىلع وأ .ينذأ تعمسو

 :يا )٢٦(. مهيو ىلع عبَعَو» : لجو زع هلا لاق . متخلا عبطلا لصأو
 ةمالعلا عبطلا :ليقو .هملع هءاضق قفاويل ،نونمؤيال مهنأ ملع امل اهيلع متخ

 اههيتمع تا َعَبط لبز» : لجو زع هنلا لاق .ةكئالملا اهب مهفرعت .مهبولقب
 عبط : لاقيو ؤناسنالا هيلع هتا قلخ يذلا قلخلا عبطلاو ٠(٧٢)ي مهرفك
 هتناو ںلبقتسحلاو يضاملا نم ةمجعملا حتفب ءالؤه لكو ااعبط مهردلاو فيسلا
 . ملعأ هتناو ى عابطألا عمجلاو سرهنلا وهف ةلمهملا رسكي عبطلا امأو .ملع

 ىؤنمت يتنيق اهيف نيدلاك تج باؤبآ اولخدا : لجو زع هللا لاقو
 َنيدلاَحط ينعم امأو .مكل ةموسقملا يه ةعبس باوبألا }4)٢٨(. يرملا

 )٢١( دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هجرخأ ٥/ ٢٤٨.
 )٣٢( دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا بيرق ظفلب هجرخأ ٥/ ٢٤٨.

 )٣٢٣( رفاغ ةروس : ٥٦ ..... "
 )٣٤) رفاغ ةروس : ٢٥ .

 )٣٥) فاضملا فذح ىلع : باوصلا لمل .

 )٣٦( ةبوتلا ةروس : ٧
 (٣٧) ءاسنلا ة ةروس : ١٥٥ .

 )٣٨( رمزلا ةروس : ٧٢ © رفاغ ةروس :
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 .مظنلا ىضتقم ناكو .قحلا نع نوربكتملا مه دولخلل نيردقم :يأ .ماكيف
 .(٢؟٨)ىوفملا ب بيس دولخلاب ديقملا لوخدلا ناك امل نكلو ،نيربكتملا لخدم سئيف

 مهدعو مت منهج نط : لجو زع هلوقل . ةعبس يهف منهج باوبأ امأو
 ءزجل مهنيت بات لكك باوبأ ا ةعبس اهل اهعبت نمو سيلبا :يا )٤٠(. ؛َنمَمجآ

 .اذكه ؛منهُج باوبأ فك نوردتأ :يلع لاقو .قابطأ : يأ .(١٤)4“مثوَسقَم ةوسق

 .ضعب قوف اهضعب : يا 6باوبأ ةعبس :يأ ءىرخالا ىلع هيدي ىدحا عضوو
 مث .ريعسلا مث ،ةمطحلا مث ؤىظل مث ؛منهج اهلوا ،تاكرد عبس رانلا :ليقو

 لهأل ىلوألاف ٬اهنونكسي موق ةكرد لكلو ميحجلا مث .ةيواهلا مث غرقس
 ةعبارلاو .دوهيلل ةثلاثلاو ىراصنلل ةيناثلاو .رانلا اولخدأ يذلا ديح وتلا
 .نيقفانملل ةعباسلاو .كرشلا لهال ةسداسلاو 3سوجملل ةسماخلاو .نيئباصلل
 لهأ أرق «(٤؟) )يرانلا َنم لَقسآلا كردلا ق َنقِفاَتُلا نظ : لجو زع هلوق كلذف

 نعظلاك ناتغل امهو !اهحتفب نوقابلاو .ءارلا نوكسب هيكرتلا زي :ةفوكلا
 دمحا خيشلا لوقل ىرانلا نم ةلفقم تيباوت يف كردلاو رهنلاو رهنلاو ،نعظلاو

 : (هللا همحر) رظنلا نبا

 لفقم اهاظل نم بج فوج يق
 . ملعأ هتلاو ى كاردالا نم مسا كردلا : ليقو

 هللا لوقي ؤمنهج تاقبط ةفص يف (مالسلا هيلع) (٤؟)ىسوم يف تدجوو
 ؛ءاضمرلاو سمشلا رح نم نوعزجت متنأو ينوصعت . مدآ ينباي» : لجو زع
 داو فلا نوعبس ةقبط لك يف اضعب اهضعب لكات ،تاقبط عبس اهل منهجو
 رئب فلا نوعبس بعش لك يف ،ران نم بعش فلآ نوعبس داو لك يق ،رانلا نم
 نم رئب فلأ نوعبس تيب لك يف ،ران نم تيب فلأ نوعبس راد لك يف ،ران نم
 ةرجش فلا نوعبس توبات لك يف ،ران نم توبات فلأ نوعبس رئب لك يق ىران
 فلأ نوعبس ديق لك يف ،ران نم ديق فلأ نوعبس ةرجش لك تحت ؛موقزلا نم
 يف ؤعارذ فلأ نوعبس نابعث لك لوط ،نابعث فلأ نوعبسو .ران نم ةلسلس
 فلأ برقع لكل برقع فلأ نوعبسو ،دوسالا مسلا نم رحب نابعث لك فوج

 . طرشلا بولسأ هب يحوي ،مالكلا يف اطقس كانه نأ ودبي )٢٩(
 . ٤٣ : رجحلا ةروس )٤٠(

 )١ ٤) رجحلا ةروس : ٤٤ . )٤٢) ءاسنلا ةروس : ٥

 )٤٣( ىسوم نع تدجو : باوصلا لعل .
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 فلآ ةرقف لك يف .ةرقف فلأ نوعبس بنذ لك ق . .عارذ فلأ بنذ لك لوط ،بنذ

 تيبلاو روشنمت قد ق وطسي اَتِيَو روتلاؤ» .رمحالا مسلا نم لطر
 نم هلات عقاول كر بادع 7 روّجُسلا رحبلاو عوفرملا فقنلاو رومعملا

 .ليخب لكلو .هيدلاول قاع لكل الا ،نارينلا هذه تقلخام مدآ نبااي )٤٤(. هعفاد

 ملاظو ،رمخلا براشو ءابرلا لكآو هلام نم ةاكزلا عنامو سيئارمو .مامتو
 عماج و ؛ةحئانلاو : ردافلاو .هترجأ ربجالا ملاظ و غقراسللاو ںينازلاو . .ميتيلا

 لكو !ناريجلا يذؤم و ؛(هب لمعلا كرتي يذلا وهو) نآرقلا يسانو ىمارحلا
 مهتامتَس ن "هتنا لزب ك دكن َكْيَكَوأَق احلاص الكَع لمَعَو َنَمأَ بات نم الإ رجاف
 نادبألا ناف غيدابعاي مكسفنأ اومحراف .(٥٤)هيآميح5 روفت هنا َناَكَو ٍتاَتَسَح
 .ىظل رانلاو .ليقارسا يدانملاو .ليقث لمحلاو 7 رفسلاو ںفاهحض

 .«(٦٤)هيداتعلاي فوؤر تناز كنفت "هنلا هكرزَحَوط نيملاعلا بر يضاقلاو

 .ربكلا اوبنجتو ،هب اوربتعاو اذه ."يناوخا 0 اومهفاف : فلؤملا لاق
 .ةيلبو ةنتف لك نرد نم هورهطو ٬مكبولق نم هترجش لصآ اوعلقأو 6هوذيناو
 نم الا ةمحر هتنا نم قوذيالو ،هيلا اجليو .هيلع رمي نم لك هنعلي ربكتملا ناف
 لدست وأو سربكلا بايثب لفرت نأ مدآ نبااي كأرجأام ،ةمهلا كلت نع هسفن عدر
 فوسف ٬كركمو كرازوآ رازاب ارزتم سكركو نم كبايسنا نيح ثربجتلا باوثأ
 .كيشم يق رظناف ،قاقشلاو ءاليخلاب اسيامتم قاوسالا كلاسمب (٧٤)سنهبتت
 .كيعس هيلع ماقتسا يذلاو

 لك كضرت نأ دوتو كنعلت يهو ضرالا ىلع يشمت كنآ : ىلوألا ةلاحلا امأ

 اهبر ىلاو ءةعشاخ ضرألاب كربع ببص بصتو ،كركف رحب موعت امآ 6ضرلا
 رورغماي تنأو .ةقفشم اهبر باذع نمو ةقلخ كنم مظعأ يهو تةعضاخ

 .ايهال اهئاجراب حرمتو .ايصاع اهرهظ ىلع يثمت
 .كلقنل اهددسو .كلمحل هتنا اهماقأ لجراب ينمت ت كنأ : ةيناتلا ةلاحلاو

 اربكتم اهب لورهت تنآو ثكيرجل اهرشنت ةكرحو ،كيشمل اهيلع ءيكتت ةوقب
 تلخد دقف كلذك تدقتعا ناف ؟كلذ كل ىنأو !؟ كلذب هتنا دداضتآ ءاربجتم

 تاوامسلا ي ءايربكلا ةلو :لجو زع هلوقل ،نارفكلاو يفلا (٨٤)بهايغب

 )٤٤( روطلا ةروس : ١ ٨ . )٤٥( ناقرفلا ةروس : ٧٠ .

 )٤٦( نارمع لآ ةروس : ٣٠ .
 رتخبتي ، رتخبتلا : يأ ، ىسنهبلا نم : سنهبتت )٤٧(

 )٤٨( بهايغ يف : باوصلا لعل .

- ٢٨٨_ 



 ركفتت الفأ .كلجا مسحو اكلجرأ مصقل ا ءاش ولو .(٩٤)؛“يضرآلاو

 .(٠٥)روتشماي ربتعتو ثرورغماي
 ذلا لاق دقو !؟سانلا هلمع دق سابلب .بايثب !؟ ربكتت امب كنأ : ةثلاثلاو

 ةنمي مُكتَنيز اودخ : ىلاعت لاقو .(٥ا)هيَك ةيد ىوفتلا شابيؤط : لجو زع
 اباذع هبحاصل دعأو ءامومذم الا رخفلا الو اربكلا ركذي ملف .(٢٥).؛4يجسَم لك

 عم برهتف ٬ثكموي توق كل لصحي ملو ىانابرع تحبصأ اذا عنصت اذامف ىامدلا

 .سالبالاو لاكنلا كب لحو ،سانلا نع كلذ
 ءاش ولو .كيلع ىلاعت هتنا ةنم كلذو ‘ةنسح ةروصب ربكتت نأ : ةعيارلاو

 ةحصلا كلت نيأ نم رظناف ؤسانلا عععر كب بعلت اريزذخ كخسمل لا

 لضف نم اهنأ ملعت نأ كيلعف .ةليمجلا ةوسكلاو ةنسحلا ةروصلاو ةيفاعلاو
 ,رئابكلا حبقأ نم يدنع اذهف 6ضرالا كب فسخل كبر ءاش ولو ،كيلع هللا
 نأل إمدآ نبا ىلع ءيش دشأ يهو .رئامضلا ف اهافخأو .رئارجلا مظعأو
 زع هنلا لاق» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج امل ،لجو زع هلل ءايربكلا

 امهنم دحاو يف ينعزان نمف 0يرازا ةمظعلاو .يئادر ءايربكلا : لجو

 مهروبق نم نوجرخي يتمأ نم اسان نا : ةي هنلا لوسر لاقو .(٢٥)«هتمصق

 :لاق ؟هللا لوسراي مه نمو : ليق مهمادقاب قئالخلا مهؤطتف ،رذلا ةروص ىلع

 هبلق يف ناك نم ةنجلا ةحئار حيريال» : ةني هتنا لوسر لاقو .(٤٥)نوربكتملا
 هثلا يضر) لاليل ةلب هللا لوسر لاقو .(٥٩٥)«ربك نم لدرخ نم ةبح لاقثم

 ربكتم لك هنكسي نأ هنلا ىلع قح «بهبه» هل لاقي ايداول منهج يف نا : (هنع

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(7٦٥)هنكسي نمم نوكت نأ لالباي كياف ،رابج
 هسفن يف مظعت نم» : كي هنلا لوسر لاقو .(٧٩٥)«ربكلا ةحفن نم كب ذوعأ»

 نا بحأ نم» : ةلي لاقو .(٨٥)«نابضغ لجو زع هنا يقل هيشم يف لاتخاو

 )٤٩( ةيثاجلا ةروس : ٣٢٧ .

 .روهتملا فيحصت هلعل رأ . عوطقم ىنعمب لصأل ا يف اذك ، روتشم ٥٠١)

 )٥١( فارعألا ةروس : ٢٦ . )٥٦( فارعألا ةررس : ٣١ .
 )٥٣( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم 0 هريغو لبنح نب دمحأ هجرخأ ٦١/ ٥٣٨.

 )٥٤( ةداسلا فاحتا رظنا .رازبلا دنع هانعمب ءاج ٢٣٩/١٠.

 )٥٥( مكاحلاو ملسم ىنعملاب هاور .
 .كردتسملا يف مكاحلاو "طسوألا يف يناربطلاو يمرادلا هجرخأ )٥٦(

 )٥٧( نيقتملا ةداسلا فاحتا : يديبزلا رظنا ٢٤٠/١٠١ .
 )٥٨( ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس : ينابلألا رظنا ٥٤٢٣.

- ٢٨٩_ 



 .(٩٥)«رانلا نم هدعقم أوبتيلف امايق سانلا هل لثمتي

 نا كتين نم تجرخ ىتم ملعاف .ربكلا ةجلاعم بلاطلا اهيا تدرا اذاف
 مهقفاوتف .(٦})مهنم ةئيطخ رثكاو ثءالصا كنم لضفا ةقيلخلا لك لعجت

 نأ زجعت .ريقح ريقف فيعض كنأ ملعاو ةبحصلا لمجاو .ةئيهلا نسحاي

 .اهقلخ ءدبو ؛ةفطنلا رمأ نم كنوكت لصآ ركذاو ،اهنم لقأ وا كلسفن عدرت

 ركذاو ،مارح رجح كل ربكتلا نأ ملعتل ‘ثئابخلاو تاروذقلا نم كنطبيامو

 هتشحو نم لك "شحو عقلب دحل تحت .ةذوبنم ةفيج كتامم دعب كربصم
 .رشبلا مئاد ناك هنال . يبنلا قالخاب ةنسح ةوسأ كل نكتلو .ثعزفيو قرفي

 .باتغ الو .مامن الو شاحف الو .ظيلغ الو ضفبال .بناجلا نيل غقلخلا لهس
 .هيلع روجحم وه امم حزامم الو 4 هئاسلجل فلكتم الو . هياحصال فنعم الو

 مذيال : ثالث نم هسفن فك دق ؛هنم (١٦))سنؤي الف ؛هيهتشي نمع لفاغتم

 ملكت اذا .هباوث وجري اميف الا ملكتيالو اهتروع بلطي الو ؛هربعيالو ءادح

 هدنع نوعزانتيال تكس اذاو .ريطلا مهسوؤر ىلع امناك .هؤاسلج قرط
 .هنم نوكحضي امم كحضي ؛ملكت نم هلوآ ،غثيدح مهدنع هثيدح .ثيدحلا

 : لوقيو ،قطنملا يف ةوفجلا ىلع بيرغلل ربصيو ؛هنم نوبجعتي امم بجعتيو
 عطقيالو سفاكم نم ءانثلا لبقي الو 6هودفراف اهبلطي ةجاح بلاط متيأر اذا

 اميلست ملسو هيلع هللا ىلص .مايق وأ ءاهتناب هلمكي ىتح هثيدح دحا ىلع
 هلدا يضر) قيدصلا ركي ييأ ق . بلاطلا اهبأ .ةنسح (٢٦)ةوسا نكتلو .ارثك

 .هيلع مهتلتاقل ةي هللا لوسر هذخاي ناك ريعب لاقع ينوعنم ول : لوقي (هنع
 نبا خيشلا لاق امك .ةي يبنلا دعب ةقيلخلا لضفأ (هنع هنلا يضر) ناكو
 :(هللا همحر) رظنلا

 لسرملا يمشاهلا يبنلا دعب لقتنم وأ ناك واح لضفأ
 هنع هللا يضر) باطخلا ني رمع ق ةنسح ةوسأ كل بلاطلا اهيأ كلذكو

 (٤٦)بصحب رصيق كلم اهب ىدانو ؛هدهع ىلع ماشلا تحتف امل كلذو 0(همحرو

 )٥٩( ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ ١٩/ ٣٥٦.
 )٦٠( مهنم ةئيطخ رثكأ كنأو : باوصلا لعل .

 )٦١( لصألا يف ةحضاو ريغ ةملكلا .
 )٦٢( ةوسأ كل نكتلو : باوصلا لعل .

 مقر ثيدح ،لايعلا لزنك بحاصو 0 ٢٠١/٦ قشمد خيرات يف ركاسع نبا هجرخأ )٦٣(
 ٢٣٦٢.

 )٦٤( لصالا يف اذك .

٢٩٠ 

 



 وه ننمؤملا ريمأ نوكي نأ اولاسو .(7٦٦)ةيراسيقو ،(٥٦)ايلب لهأ ،هباحصأ نم
 رماف .كلذب هؤارمأ هبطاخف .نامالا مهل بتكيو ؤهسفنب حلصلا مهل دقعي يذلا
 مهب لزن املف ٬مهيلا ضهنف هنيح نم هركسع نم جرخو غجورخلاب سانلا
 املف .هبكرف ءادعألا ىلع كل بيهأ وهف !اذه بكرا : هل ليقف 6(٢٦)نوذربب ىتا
 ريغي نأ هللاو داك ،ناطيش هناف 0 ينع اوذخ : لاقو 0 هنع لزن (٨٦)هب جلمها

 هدوقي وهو .هفتك ىلع هريعب دوقم ذخاو ؤلزنف يسفن ينتبجعاو ٬يبلق يلع
 نيح اهسبل ناكو 6ضيب بايثب ىتأ دق ناكو ؛هلويذ ف برضي نيطلاو ىدنلاو
 ىلع قتا : هل اولاقف ةنوذري هتدحاو .ةمجعملا ءابلا رسكب وهو نوذربلا بكر

 ال هئلاوف ينوعد : لاقو ،بايثلا عزنف ،نوذربلا نع لزن نيح بايثلا كسفن
 ركب اباو ةي هللا لوسر ينعي يبحاص اهيلع تقراف يتلا ةئيهلا تقراف
 مكوري نأ نوراحت موق راد ىلا تلصو كنا : هل ليقف (هنع هتنا يضر) قيدصلا

 : لاقف .كلذ هل لاق نم هجو يف هدي حرطف !مامزلا انطعاف ةلاحلا هذه ريغ يق
 هللا مكزعأام ريغب اوزتعت الف 6هريغب انزعي ملو ،مالسالاب هللا انزعأ موق انا

 .اولدبف .هب
 ةماهلا مظعو شمحشلاو محللا ةرثك عم .ربكلا بوث يف لفارلا اهيأ رظناف

 ناك ناف غسايقلا نم هولخو ؤسأرلا نم لقعلا رغص عم ،ىوهلا يف اهعافتراو
 نب رمع نينمؤملا ريمأ هسفن كلم اميف ركفو رظناف 6رظنو ركفو ةرابع كل
 عم .ربكتلاو رخافتلاو هسفنب باجعالاو ربكلا نع (هنع هنلا يضر) باطخلا
 يف ةنسح ةوسأ كلذكو ء(هنع يضرو هتنا همحر) هشويج ةوقو .هكلم مظع

 رظناف ضعب مهضعبل مهتفار يف نيدشارلا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا عيمج
 نيذلا ةبقاع ناك فيك رظناو ضرالا ف رسو ،لقاعلا اهيأ ربتعاو ركفو
 اوهبتني ملو ضعب مهضعبل ةاهابملاب مهنامز اوعطقو ،ضرألا يف اوربكتسا
 ؛لريسالّسلار مهقاتعأ ف نالغآلا ذإ يوُمَلعَي قوست ضئارفلاو ننسلا ءادال

 نادلبلا مجعم رظنا .سدقملا تيب ءيسأ نم مسا يهو ،ايليا : باوصلا لعل :ايلب )٦٥(

 نادلبلا مجعم رظنا .نيطسلف لامعأ يف دعت 6 ماشلا رحب لحاس ىلع دلب : 7 )٦٦)

 رامحلا نيب ةباد ،ليصألا ريغ سرفلا وأ ،ةئيطبلا ةليقثلا لمحلا ةباد وأ ا ةبادلا . :7 )٦٧)

 . ةعرس يف ةلهس ةيشم ىشم .ةجلم نوذربلا حلم زا )٦٨)

 ۔_٢٩١۔



 نم ذوخام .نقورحي : يا ٨(٩٦)4َتوزَجسُي اتلا من ميمحلا ف َنوبتَحسُت
 .بحلاب رجس هناك .قيدصلا ربجسلا هنمو ءدوقولاب ءيلم ادا رونتلا رجس

 لصأو .ضعب اهضعب نم نولقنيو ،باذعلا عاوناب مهبيذعت دارملاو .ءيلم :يآ
 (٠٧)يلوعملا هتلادبع نب دمحم خألا لاق ءءارجس هعمجو .قيدصلا ربجسلا

 : (هتلا همحر) )٧١١( دمحم ني رماع يلاولا حدمي (هقلا همحر)

 هئارجس ي هل عوشخ وذ لهس ةعيبطلا نيل نيه
 اهمضو يضاملا ةمجعم حتفب وهو ثرونتلا هب رجتسا ام ‘ روجسلا امأو

 . ةلاطالا فوخ لعفلا اذه سناجيام تكرت .لبقتسملا نم

 .(٢٧)«ءاليخ هبوث رج نم ىلا هتنا رظنيال» : ةلي يبنلا نع ثيدحلا يفو

 ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ىلع ةنجلا هتنا مرح» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 ؛ةعفر الا دبعلا ديزيال عضاوتلا نا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .ربك نم

 : ثيدحلا يف هتدجو اميف عضاوتلا لضف نمو .(٢١٧)«هتلا مكمحر اوعضاوتف

 هب قحأ انأ !ماهبالا تلاقف .متاخب (مالسلا هيلع) مدآ فحتأ ىلاعت هللا نأ»
 انأ :ىطسولا تلاقو ،ةحبسم ينأل هب قحأ انآ ،ةبابسلا تلاقو ةدرفنم ىنال
 تيسنف 6فرطأ ينال هب قحأ انآ :رصنبلا تلاقو امكلوطا ينأل هب قحا
 اهعفرو .هب اهصخو اهراسكنال هب هتنا اهفحتاأف ،كلذو ترسكناف رصنخلا

 نأ : ثيدحلا يقو .ملعأ هتناو س«هل ةقحتسم اهسفن رت مل ثيح .ءاهعضاوتي

 دقراس : لاقو .رثكأ وأ مهرد فلأ ةئامب (٤٧)ةقلح عنص ءافلخلا نم ةفيلخ

 ىمسي ؤرما الا هتقاط دهجب نيزتي لك راصف ‘سانلا نم سايل مركأ هذه
 : لاقف ؟ةفيلخلا ىلا رست مل كلام :سيوأل ليقف سسيواب يلع :كلملا لاقف ؤاسيوأ
 سيروأاي ام الا :هل لاقف .كلملا ىلا ءاج املف ربصتأ ثيح بلطاف دارملا تنك ناف
 :لاقف ،سابللا ريخ ىوقتلا سابل كلملا اهيأ : لاقف ؟رخاف سابلب انيلا فلت مل
 ىلا رظنلا كلملا اهيأ : لاقف ؟سانلا اهرظني يتلا ةفحتلا ىلا رظنت ملأ سيوأاي
 بغارلا ركخملا اهيآ ركفو رظناف .«ةفحتلا كلتب كلملا هفحتاف ؛معنأو ذلأ كؤجو

 . ٧١ } ٧٢ : رفاغ ةروس )٦٩(
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٧٠(
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )١(
 ملسمو يراخبلاو عيبرلا مامالا هجرخأ )٧٢(

 )٧٣( ءافخلا فشك يف ينولجعلا هجرخأ ٦٢/ ٠3٣٣٥ ىنغملا يف ىقارعلاو ٣/ ٣٣٢.
 )٧٤( هلك حالسلا : ليقو © عردلا : ةقلح . .

 ._٢٩٢۔



 ةناو .رابكتسالاو لواطتلا كرتو ععوضخلاو للذتلا ةرمث يف ةرخآلا بلط يق
 .ملعا

 لصف
 لصحتف ٬لامكلا تافص يف 6هريغ قوف هسفن ىري نأ ربكلا لصأ نأ ملعاو

 كلميال ليلذ دبعب ةمظعلا قيلت نيأ نمو .هب ةمظعلاو ءايربكلا ةحفن كلذب

 نيكسسماي ربكتت فيكف !اروشن الو ةايح الو اتوم الو اعفن الو ارض هسفنل
 مل نأ دعب كالوم كدجوأ مث .!مدعلا نم لقأ ءيش الو !؟!مدع نم قولخم تنأو

 كروصو .الجر كاوس مث ؤةفطن نم مث ؤبارت نم كقلخف ؤاروكذم ائيش نكت
 كيلع هللا معنأ مث ،ةايح الو رصب الو عمس اهل سيل ةقلع نم ٬روصلا نسحأ
 ةياغ ىلا كلامك ةياغ يف تنأ مث .ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا هذهب هذه دعب

 الف غىسنتو ركذتو سدقفتو دجتو ،نزحتو حرفتو ؛ملاتو حصت غناصقنلا
 نم ههركت يذلا الو كسفنل هبلجتست نأ ردقت كتحلصم كلذ نم هيف يذلا

 .ةقيقدلا ظافلألا هذه ق ريدتو هبتناف .بثك الو ليلقب كسقن نع هعفدت ال كلذ

 .ةقيقحلا يناعملاو
 لصف

 دهزت اذا فيرشلا : هنبال لاق هنأ (هللا همحر) ميكحلا نامقل نع تدجوو
 ىلا عرست ال ينباي :(هةلا همحر) هنبال لاقو .ربكت دهزت اذا عيضولاو اعضاوت
 طحت يذلا عضوملا نم ريخ هيلا عفرت يذلا عضوملاف سسلجملا ف عضوم عفرأ
 ةالص لبقا امنا :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلا لجو زع هتلا ىحوأو .هنم

 هراهن عطقو "يفوخ هبلق مزلأو سيقلخ ىلع مظعتي ملو سيتمظعل عضاوت نم
 اذا» : مالسلاوةالصلا هيلع لاقو .يلجأل تاوهشلا نع هسفن فكو .يركذب

 )٧٥(. «ةعباسلا ءامسلا ىلا هنلا هعفر دبعلا عضاوت
 هناف .هبابسأو ءايرلا رومآ اضيأ اورذحاو اوربتعاو .يناوخا . اومهفافقف

 حوذامت رفغيو هي كرشي نآ رفغَياَلنلا إ» : لجو زع هللا لاق .رغصالا كرشلا
 ؛ةعفرلاو هاجلل لمعلا لمعي هنال !هاب كرشم وه ءايرلا بحاصف )٧٦(. تيت
 ىضر هنل هلمعب كرشأ دقف كلذك ناك نمف غسانلا نم ركشلاو ‘ةدمحملا بحو

 ءايشأ هب بلقلاو ،لمعلل هحراوج عيمجب هسفن دهج دق هنأ يرمعلو .سانلا
 كلذب راصف .ءافعضلا قاقرتساو ،كولملا ةبرقو سانلا ىضر بلط نم ةمكارتم

 . ٢٥٣ يناكوشلل ةعومجملا دئاوفلا ٨/ 0٢٥٣ نيقتملا ةداسلا فاحتا رظنأ )٧٥(
 ٨ : ءاسنلا ةروس )٧٦(

 ۔ _ ٢٩٢٣



 هلوقل }لجو زع هتلا باتكل فلاخم هنأل .كلذك ناك نم هنلا احل .ايئارم ابذاك

 هير ةدابعب كرشيالو احلاص المع لمعيلف هتَر ءاقل آوجمري نامك نمك : ىلاعت
 نيِلَصملِل ليوق» : لجو زع لاقو غلجو زع هلل صالخالا هب دار ء(٧٧) .ادحا
 ىلص نا يذلا وه .(٨٧)4«َتوؤازي مهن تيذلا وهات مهتالص نع مُه نيا

 مأ ىلص يلابيال ءاهنع هاس وهو ىاهيلع مدني مل هتتاف ناو .ءاير اهالص هتالص

 لفاغ وهو !اباقع اهكرتب فاخي الو ،اباوث اهتيداتب وجريالو ٢١(٨ )ىلصي ال

 .بينم ةفقو فقو هارت ساتلا نم رضح نا ءاهدودح عيمجو ءاهتقو نع
 .عوضخلاو راقولاو ةنيكسلاو فوخلا نم ءيلتمم هناك .هحراوج تنكسو

 ولف ءءايرلاو دسحلاو لغلا ةذوجب بهلتي هبلقو هحراوج رهاظ نم كلذو

 ةرثك نم هيلا رظنلا نكميال !انتن ٠ ارذق سادوسم هاءرل هبلق نع مكدحأ فشك

 ةدمحملاو ءايرلا موجن هتيشغ اذاو .لفاغلا ركفتيو لقاعلا ربتعيلف .تاروذقلا
 نع ءاج هنأل ،يصاونلاب ذخألا موي نم فوخلاو صالخالا جارسب هفشكدلف
 وه امو : ليق ،«رغصالا كرشلا يتم ىلع فاخأ ام فوخأ نا» : ةنيت ىبنلا

 دابعلا ءاج اذا لجو زع هتنا لوقي ،(٨:)«ءايرلا وه» :لاق ؟هنلا لوسراي

 مهدنع نودجت له اورظناف مهل نوؤارت متنك يذلا ىلا اوبهذا» :مهلامعاب

 ١ . «ءازجلا

 نوديعب وناك نيذلا نيأ : ةمايقلا موي دانم يداني ليق» : ثيدحلا يقو

 ةمايقلا موي ىعدي يئارملا» : لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع ربخلا يفو ..ءيش
 ٬ءكرجأ لطيو ءكدع 7 لض .رساخاب .رداغاي .رجافاب . رفاكاي :ءامسبأ ةعبن دراب

 .«عداخماي هل لمعت تنك نمم رجألا سمتلا ٬مويلا كل قالخ الف

 ةمجعملا حتفب . بيصنل ا وهف ق الخلا امأ ق الخلا فرصت انهاه ركذأ

 - إ س ت ِ 4;< ٠ د 2 ٠

 يف انتا انتر لوقي نمم سانلا نمف : لجو زع هللا لاق - ءاخلا يهو ىلوألا

 )٧٧() فهكل ا ةروس : ١٠ .

 )٧٨( نوعاملا ةروس : ٤ ۔٦ .
 . لصي ل وأ : ب اوصل ١ لعل ) ( ٧٩

 )٨٠( قشمد خيرات يف ركاسع نبا هجرخأ ٦/  0٢٩٢هريسفت يف يبطرقلاو ١٨١/٥.

 ۔ ٢٩٤



 هللا نولاسيال اوناك ،نيكرشملا هب دارأ .(١٨)ه قالخ نم ةرخألا يق هلاَمَو انثلا

 ناكو .اديبع و ارمتو الباو امنغ انطعا مهللا : نولوقي .ايندلا الا جحلا يف
 .لاملا ريثك .ةنفحلا ريبك .ةبقلا ميظع ناك يبا نا مهللا :لوقيف موقي لجرلا

 ظح هل سينف .ةرخآلا روما نم ائيش هئلا لاسي ملو ‘هتيطعأام لثم ينطعاف
 .بصن الو .اهنم

 لصن
 لمع نم : لجو زع هئلا لوقي» : لاق هنأ ةلي هلا لوسر نع ربخلا يفو

 نع ءاينغألا ىنغأ انأو اهنم ءيرب انأو هلك هل وهف (يربغ) هيف كرشأ المع

 ةنجلا نا» :مالسلاوةالصلا لضفا هيلع هنع ربخلا ف ليقو .(٨؟)«كرشلا
 ثالث يئارملل» :ةلي لاقو .يئارم ليخب لك ىلع مارح انأ :تلاقف تملكت

 ,سانلا عم ناك اذا اهيلا طشنيو .ةالصلا نع هدحو ناك اذا لسكي ،تامالع
 .هنع لقاثت اذا السك ءيشلا نع لسك ؛(٨؟)«هرومأ عيمج يق ءانثلا بحيو

 .نالسكو لسك لجرو ۔ لبقتسملا نم هحتفو يضاملا نم ةلمهملا رسكب ۔ لسكي
 نع رتاف :يا ءلسك لحفو .ىلسكو ةنالسكو .ةلسك ةأرماو 0(٤٨)لجرو

 .يضاملا نم ةمجعملا رسكب اطيشن وهف ااطاشن لمعلل لجرلا طشنو .بارضلا

 . .لبقتسملا نم اهحتفو

 يدبع_فيك اورظنأ» : لجو زع هنلا لوقي دبعلا (٥٨)يأر اذاو : ليق

 رسلا ق ائيش لمعت الا : لاقف ؟ةءورملا ام ءاملعلا دحأل ليقو .«يب ءيزهتسي

 .ةينالعلا ف هنم يحتست

 لصف

 رحبلا ناف .ةنيفسلا ددج» : (ها همحر) رذ يبأل ةي هتنا لوسر لاقو
 .«ربصي دقانلا ناف لمعلا صلخأو .ديعب قيرطلا ناف دازلا اورثكأو قيمع
 ناك ناو ءاربخف اربخ ناك نا ى اهءادر هللا هسبلأ ةريرس رسأ نم» : ةي لاقو

 )٨١( ةرقبلا ةروس : ٢٠٠ .
 )٨٦( ءافخلا فشك يف ينولجعلا هجرخأ ٢/ ١٥٠ ، بيبح نب عيبرلاو ١٧/١.

 )٨٣( مقر تحت لامعلا زنك بحاص هانعم دروأ ٨٦٢ .
 )٨٤( لسك لجرو : باوصلا لعل .

 )٨٥( ىءار : باوصلا لعل .

 ۔ ٢٩٥



 لصف
 ةينلا قدصب هفاكف ءايرلا كءاج نا ةرخآلا رادل بلاطلا اهبأ ملعاو

 يصاعميب الوأ كرماي - هازخأو هتنا هنعل - سيلبا نأ ملعاو لمعلا صالخاو

 لتقلاو سسانلا لاومأل ملظلاو رمخلا برشو .ةقرسلاو انزلا لثم ،حراوجلا

 ضرعاف اذه يف كءاج ناف ؤيصاحملا ف سمللاو عمسلاو رظنلاو .قحلا ريغب
 ةمئالا راثآو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةنسو هتنا باتك ىلع كلمع
 ةشقانمو باقعلا ركذاو ءهنع هتناف تيهنامو ذهي رمتئاف ترمأ امف .نيحلاصلا

 مايصلاو ةالصلا كرتي كرمأ كلذ نم افنآ كدجو ناق .باذعلا ءوسو ‘باسحلا

 نع تيبأ ناف .اليبس كلذ ىلا تعطتسا نا مارحلا تيبلا جحو ةاكزلا ءادأو
 كرمأ ناف ؛كسفني باجعالاو ءايرلاو .ةرخآلا لامعاب اديثدلا بلطتل كرمأ كلذ

 اهناك رانلا لعجاو ،كوعفني الو كورضيال ىتوم مهناك سانلا لعجاف كلذب

 ق ةيقاخ هيلع ىفخت ال . ٤4 )٨٦(. كياملع يت لكي 3 طاحا دق هثلا ناول .كينيع نيب

 هنم (٨٨)يحتساف )٨٧(. . 4تاوامكَشلا يق و ق ةرد الاقنم هنع ترعت آ » ،تامللظلا

 امأ ناسحالا لك نسحم كل نسحأ ذا تنأرأ .كلاوحأ عيمجبو كب ملاع هنال

 هناطلس ةوق عم 6هرضحمب هنع كاهنام بكرتو اهبيصت نأ هنم ىحتست

 كيلع هللا معنأ دقو فيكف ‘هلضفو هتنا نمب الا نسحملا كلذ نسحأ امو !؟كيلع
 وهو .هيصعت نأ يحتست امآ .ىصحتال (يتلا) ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا نم

 نع عدرت نأ ردقت ال تنأو ضرألا رارق يف كب فسخي نآ رداق ؟كب ملاع

 صلخاف .ةدحاو ةلكأ راشعم رثع ركش يدؤت نأ ردقت الو ُةضوعب كسفن

 نيترهاط هتريرسو هتينالع تناك نم هنأل سةينالعلاو رسلا ف كبرل لمعلا
 وه كاذف هتريرس تحبقو هتينالع تحلص نمو ةرخآلاو ايندلا ف دعس

 دنع ناك نمو .حبقأو عنشآ كاذف هتريرسو هتينالع تحبق نمو .قفانملا
 ق ربكالا زوفلا هل كاذف اقيدص ابرقم هتنا دنعو ؛هنع الوفغم المهم سانلا
 . ملعأ هتناو ثةريرسلا نسح ةينالعلا ءيس نوكيال هنأل ةرخآلا

 لصنف
 ۔ هثيا هنعل ۔ سيلبا ءاج .كلبق نم ءايرلا ةرجش تمسح اذا كنأ ملعاو

 قدصو صالخا بحاص كنآ كب سانلا ملعي نأ كرسي امأ : كل الئاق كبطاخي

 ٢ : قالطلا ةروس )٨٦(
 . ٣ : أبس ةروس )٨٧(
 . حتساف : باوصلا )٨٨(

-٢٩٦_ 



 الو كروما عيمج يف مقتساو ءارببك انعل هنعلاف كلذ يف كضراع اذاف .ةين

 .باوصلاو قحلا قيرطل قفوملا هتناو ؤلمهت
 لصف

 .كباحصالو كسفنب ةاهابملاو بجعلا ةرجش تبني ءايرلا لصأ نأ ملعاو
 زيزعلا هباتك ق هللا هركذ دقو لعفلاب وأ سفنلاب حيبق بجعلا لصأ نال

 ميكح نم ليزنت وفلَح نم الو ه هيت يب نم لطاكلا وهيتابالإت .يذلا

 هزَض نيذلا هلامعا .نيرتخألاي منت لمت لقت : ; لاعت هلوقل . ٨٩(. )هديمح ريمح
 مهو ٩٠). )يعنص ن نونسحي مهنا نوُيَسحَت مُهَو ايندلا ةاتَكلا قر مهُيمَس

 .: كلذ ريغ ليقو "ىراصنلاو دوهيلا
 لصف

 ىوهو ،عاطم حش .تاكلهم ثالث» : لاق هنأ ةغ;َي يبنلا نع ثيدحلا يو
 عاطتسا نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(١٩)«هسفنب ءرملا باجعاو .عبتم

 .ةجاجللاو ؤةلجعلا 6هوركم هبصي مل ةعبرأ نم هسفن كلمي نآ مكنم
 لجرلا نوكي ىتم (اهنع هللا يضر) ةشئاعل ليقو .«يناوتلاو بجعلاو
 كالهلا :(هنع هنلا يضر) دوعسم نبا لاقو .نسحم هنأ نظ اذا : تلاق ؟ائيسم
 ةداعسلا بلطيال طناقلا نأل امهنيب عمج امناو حبجعلاو طونقلا "نيتنثا يق

 لعفلاو ،زوفلا رفظلا لصأو !اهب رفظ هنأ هنظل اهبلطيال بجعلملاو 6‘هطونقل
 هلثمو ،لبقتسملا نم اهحتفو ،يضاملا نم ةمجعملا رسكب ارفظ رفظي رفظ هنم
 .رافظالا لوط كلذكو رفظ نيعلاب ناك اذا

 شرعلا نود امع ينولس : لاق هنأ (هنع هللا يضر) سابع نبا نع ليقو
 يف اكلم هيلا لجو زع هللا ثعبف : لاق . كلذب ينم ملعأ دحأ امف ،ىرثلا ىلا

 .اهحور نيا اهرغص عم ةلمنلا سابع نبااي : هل لاقف ‘رشبلا ضعب ةروص
 لآو .هباب قلغاو هلزنم لخدف ؤباوجلا ام ردي ملف ؟اهرخؤم يف ما اهمدقم ل
 .ادبأ املع يعدي الأ هسفن ىلع

 مث !ةنس ماقاف .هيف دبعتيل رحبلا لحاس ىلا جرخ مالسلا هيلع دواد نا

 . ٤٢ : تلصف ةروس )٨٩(
 . ١٠٢ . ١٤ : فهكلا ةروص (٩٠)

 . ٤٣٨٦٦ مقر ثيدح لامعلازنك اضيأ رظنا ١٥١/١، ةعونصملا يلآللا يف يطويسلا هجرخأ )٩١(
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 .عومدلا تدفنو ،يانيع تلكو ؤغيتوق تبهذو "يرهظ ىنحنا دق براي :لاق

 ،يدبع يبيجأ نآ عدفض ىلا ىلاعت هتلا ىح واق .هيلا ربصآام ىلا ى يردآ الو

 ينا !ايبن قحلاب كثعب يذلاو .ةنس ةدابعب كير ىلع نمتا هتنا ييناي :تلاقف

 دعترتل يصئارف ناو شهدمحاو هحبسن ةنس نيثالث ذنم (٩؟)ةيذرب رهظ ىلعل
 . هل اخييوت كلذ نأ ملعو ٬اديدش ءاكب كلذ نم دواد ىكيف .هتفاخم نم

 .يضاملا نم ةمجعملا رسكب وهو .ءانفلا دافنلا نال ثتينف اذا عومدلا تدفن

 رخبآ ةعبس ودعب نم دمت رحبلاو هالقآ و ةركش نم ضرآلا قر اَمّتَأ وت

 .ةرجش ديحوت وهو امالقأ راجشألا نوك تيث ولو . )٩٢(٨ همهتلا تاملك تَدفَنانَت

 دادم ةعيبسي طيحملا رحبلاو يآ 4 .رحيا ةعيسو داحآلا ليضفت دارملا نال

 .اهدم وأ ةاودلا دم نم هنأل هدمب دادملا كلذ نع ىنغاف ارحب ةعبسل ادودمم

 هنأ ىلع ءادتبالا وأ لاح هدميو ءاهلومعمو نأ لحم ىلع فطعلا ىلع هعفرو

 لعف رامضاو نأ مسا ىلع فطعلاب ايوصنم ءيرقو ءلاحلل واولاو فلاأتم

 يقو .هكوتنا تاَملَك ,تدفتاقت : : لجو زع هلوق امأو .ءاتلاو ءايلاب هدمي هرىفي

 نم دي رحبلاو مالقا ق ٍةرجَش نم ضرآلا ق اتنا وكو هريدقت راصتخا ةيآلا

 هتنا تا هتنا تاَمِلَك تّدْفتاَتز لجو زع هتنا مالك اهب بتكي هيرخبآ ةبش مدعب

 نيح دوهيلل باوج ةيآلاو .رمأ هتمكحو هملع نع جرخيال .هميكح زي زيزمع
 امو :لجو زع هلوق نع هولاس نأ شيرق دفو اورمآ اذا ةت ع هتا لوسر اولاس

 هتلاو ثعيش لك ملع اهيق ةراوتلا هتنا لزنآ دقو )٩٤). هي هيلك 5 إ ملعلا ض مثيتوأ

 .ملعأ

 لصنف
 ينتماو انيكسم ينيحأ مهللا» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا قو

 دواد نب ناميلس ناك : ليقو .(٥٩)«نبكاسلا ةرمز ق ينرشحاو انيكسم

 ىلا سلج نيكسم : لوقيو .مهعم سلجيو .نيكاسملا دصقي (مالسلا امهيلع)
 : مالسلا هيلع بوقعي ىلا ىحوأ لجو زع هتنا نأ» : ثيدحلا يفو .نيكسم بنج
 هتوخال كلوقل : لاق .ال : لاق ؟قفسوب كدلو نيبو كنيب تقرف مل يردتأ

 ىلا ترظنو .هل جرت ملو ،بئذلا هيلع تفخف .(٦١)4“تئآلا ةلُكاَي نآ فاَكَاَوط
 . لغبلاو راجلا نيب ةبادلا يهو © نودربلآ ثنؤم هلعل : هيدرب )٩٢(

 ٧ : ناهقل ةروس ()

 . ٨٥ : ءارسالا ةروس )٩٤(
 )٩٥( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا . نوريثكلا هجرخأ ٢/ ١٦٦.

 )٩٦) فسوي ةروس : ١٣ .
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 زواجتي مل فيكركفملا اهيا رظناف .«هل يظفح ىلا رظنت ملو اهتوخا ةلفغ
 فيك رظناو ربتعاو ؟مهريغ نع زواجتي فيكف ںبونذلا رئاغص نع هئايبنال
 حماسي فيكف !اهنع ةلفغلا يف مهحماسي ملو لاح لك يف ةبقارملا مهنم بلطي

 هنناوزم ؟نيحو تقو لك يف اهيف مهكامهناو يصاعملاب مهترهاجم عم مهريغ
 هسفن ىلع رقي نأ ءرملا ةداعس نمف . )٥٧(. ميقتست طارص ا ُءاََشَت نمك يدهت

 اقاقحتسا اهل ىريالو ؛رغصلاو رقفلاو فعضلاب مكحيو ؛ربصقتلاو زجعلاب

 .ريبخلا ميلعلا هب هرما اميف طيرفتلا ىلع اهتقمي سريثك الو ليلقب
 لصف

 نم همضو فاقلاوهو ضيضاملا نم ةمجعملا حتفب وهو ضغبلا تقملا لصا
 ةمايقلا موي .(٨٢)4؛َوَداتُي اورك نيذلا إ » : لجو زع ا لاق .لبقتسملا
 .باذعلا اونياع و ؛مهتائيس مهيلع ضرع نيح .مهسفنأ اوتقم دق رانلا يق مهو

 مكتقم نم ربكأ مكايا هتا هتقمل ينعي .«مكتتفنآ مكيقمت نم ربكا ونلا تقكط
 .ه“َنوُرفكَتك ناميإلا قي َنومكدَت ذإ :لجو زع هلوق .ءوسلاب ةءاسالا .مكسفنأ

 موي مهسفنأ مهتقم نأل يناثلا لو .هنع ربخأ هنأل لوألا تقملا هيلع لد فرظ

 .ضوغبملا توقمملاو .ملعأ هللاو .ةثيبخلا مهلامعأ ءازج اونياع نيح ةمايقلا
 : يريرحلا لاق

 اتوقمم كعفنيال فكلا دماجلاو هقئالخ دومحم سانلا يف حمسلاو

 نم نال ءاحمس موقو .داوجلا لجرلا وه ىلوألا حتف عم تالمهملاب حمسلا
 حمس هنم لعفلاو .ماقمو لزنم لك يف هلاعف اودمحو ٬مهداس سانلل داج

 ةمجعملاب فكلا دماجلاو .لبقتسملاو .يضاملا نم نيتلمهملا مضب .ةحامس حمسي
 ةمجعملا حتفب دامج هل .دامج ليخبلل لوقت برعلا نال ريخلا ليلق :هانعم
 ,رطملا ةليلق دامج ةنسو ؛لاحلا دماج لازيال : يأ .رسكلا ىلع ينبم وهو
 . ملعأ هتناو .نبللا ةليلق دامج ةقانو

 .لهاجلا ةلزنم هلزنأ لقاعلا ةلزنم هسفن لزنأ نم : ءامكحلا ضعب لاقو

 زرتحاو .لاعفلا وأ سفنلاب باجعالا يف نوكي نأ ليلذلا دبعلا اهيأ سرتحاف
 ىتح انمؤم نمؤملا نوكيال» : ثيدحلا يف ءاج هنأل .ةدمحملا بحو ةيكزتلا
 ابرقم هل دماحلا نوكيال هنأ كلذ يف ىنعملا .«ادحاو ةمذملاو ةدمحملا هدنع نوكي

 )٩٧( ةرقبلا ةروس :  0٢١٣رونلا ةروس : ٦١

 )٩٨) رفاغ ةروس : ١٠ .

 _٢٩٩۔



 قحلا ق نانوكيو قحلاب الا هدعي ال ماذلا كلذكو .زئاج وه اميق الا هعم

 .ادحاو هدنع

 هناف .(٩٥)ه ىقتا نمي ملعا وه مُكسَشنَا اوكرت الق» : لجو زع هللا لاقو

 امبو ؤمالسلا هيلع مدآ بلص نم مكجرخي نأ لبق نم هريغو يقتلا ملعي
 نسحب اهوحدمت الو ٬ماثآلا نم اهوؤربت الف اهيلا ريصت امبو 6سفنلا عنصت
 . ملعا هتناو .هلامعأ

 هدهز اربخ ديعي هتنا دارأ اذا» : لاق هنأ نيع يبنلا نع ثيدحلا ف تدجوو

 نم» :ةي هئلا لوسر لاقو . (٠١})«هسفن بويعبو .ةرخآلاب هرصبو .ايندلا ي
 هللا يقلو ،ةوعد هنم هنلا ىلا عفترت مل ربصي ملو ٬هاوكش ثبو هقزر طخس

 ١ .(١}١)«نابضغ هيلع وهو

 دشأ امه اهتنيزو ايندلا رثاكتل هاجلاو لاملا بح نأ لقاعلا اهيأ ملعاو

 ناتبني هاجلاو لاملا بح» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ربخلا يق درو امل ءةئيطخ

 بحا نم نأ ملعا هتناو - يدنع و .(٠١؟)«لقبلا ءاملا تبني امك بلقلا يف قافنلا

 ىوقتيل ربكلاو رخفلا مدع عم ،سانلا يف ةملكلا عامتساو غلالحلا لاملا دوجو
 دارأو ةملكو لام اذ ناك نم نأل ،ةعاطلا لاعفأ نم كلذف ةرخآلا رمآ ىلع كلذب

 لجو زع هللا نيد راهظاو قحلا ةماقال ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا
 هللاو ءانه هتركذ يذلا سكعب ةياورلا ىنعم ريسفت امأو .كلذ هيلع لهسيلق
 .ملع

 ةبيرز يف السرا نايراض نايئذ ام» : لاق هنأ ةلت يبنلا نع ثيدحلا يقو
 يراضلا .(٢٠١)«ملسملا لجرلا نيد يق ؤهاجلاو لاملا بح نم اداسف رثكاب منغ
 اذا ةوارض ءيشلاب ىرض : لاقي مزاللاو .ءيش لك ف ةسارفلا ىلع دوعتملا
 رجب هنم لعفلاو .ةوادع :ةوارضلا ليقو .ةداعلا ةوارضلا كلذكو .همزل

 (٩٩) مجنلا ةروس : ٢٢ .

 )١٠٠( نيقتملا ةداسلا فاحتا يف يديبزلا هضعب جرخأ ٩/ ٦١٤.
 )١٠١( دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هجرخأ ٢٤٨/١٠.

 )١٠٦( فاحتالا يف يديبزلا هجرخأ ٤٤٩/٨ .
 )١٠٣( دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هجرخأ ٢٥٠/١٠، ثيدحلا فارطأ ةعوسرم اضيأ رظنا ١٦٢٨/٩۔ ١٢٩ .

_ ٣٠٠ _ 

 



 حرفي» : لوقي لجو زع هللا نأ ثيدحلا يفو .ليقتسملاو يضاملا نم ةمجعملا

 نوكيام ضغباو ،ينم نوكيام دعبأ كلذو ءايندلا ف هيلع عسوأ نأ يدبع
 نأ هللا ملع قباس يف ناك نم نأ ربخلا اذه ىنعم - ملعا هثلاو - يدنع و .«يلا

 قافنلا ىلع نرمت هيلع عسو اذاف )١٠٤(. ةبلعثب ىرج امك هنيد دسفي ىنفلا

 حرف نم امأو 6هدعبيو هللا هضغبي يذلا كلذف .ءاوهالاب ةليمملا ةيدرملا ةلفغلاو

 .هايندو هنيد رما ىلع هب نيعتسيو هلايع ىلع عسويل بيط لالح قزرب
 ادوعبم نوكي الف كلذ هرس اذاف .ةرخآلا قرط كولس ىلع هب ىوقتيلو

 الو ةفرعملا ةلق عم اهتحضوأ ينال اذه يف رظنيف .ملعأ هثلاو مرظنيف اضوفغبم

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الا ذخؤي

 ةدشو صرح عم .(٠.هر هتبج بح َلَل نوتِحتو» : لجو زع هللا لاق
 : لوقي لجو زع هنلا نأ» : ةي يبنلا نع ثيدحلا يفو ،مومذملا وه اذهف ؤلخبو
 بحاو ينم نوكيام برقأ كلذو ءايندلا ةنتف هنع فرصأ نأ يدبع حرفي

 كلذف وتمحَرير هللا ِلضَقب لق : لجو زع هلوق ىلإ ةراشإ هذهو .ةيلإ ؛ نوكيام

 اريسفت ةياورلا هذهل نأ يدنعو .("" ٦)4نوُعَمَت اتح َوُه اوحرفي

 لك . ةورثو ةحصو ةوق اذ ناك نم نأ ۔ ملعأ هتناو - كلذ يف ىنعملا .اليواتو
 اذه حرف اذاف .اهيلا لصوتي مل هتمدع اذاف ةرخآلا قيرط ىلا هل ةلآ ننملا هذه
 . للا نيدب ميقيل ةملكلا طوقسو ةورثلاو ةوقلا مدع نم نتفلا فرصب دبعلا

 نال سلجو زع هللا ةمحر نم ))١٠٧( ادوعبم نكي مل سراصمألا عيمجب هرهظيو
 نم امأو لجو زع هللا نيدب موقي نآ ردقي مل اعوضوم اريقف اميقس ناك نم
 قرط ليطعتو .ةلجاعلا عماطم (٨٠١)ءادكا همه !ادرمتم ايوق احيحص ناك

 يتلا هتلآ تمدع اذاف .رفكلا ةملك راهظاو غلجو زع هتنا نيد عضوو .ةلجآلا
 هللاو 0(٩٠١)دوعبملا وه اذهف هنع ثادحألاو نتفلا فرصب حرف وأ درمتم اهب

 . ملعأ

 .ةبلعتل ىرج : بارصلاو ‘ قحلملا ف هتمجرت رظنا )٤ ١٠)

 ٢٠ : رجفلا ةروس )١٠٥()

 )٠٦ ١٠) سنوي ةروس : ٥٨ .

 )١٠٧( ادعبم نكي مل : باوصلا لعل .
 )٠٨ ١٠) ءادذدكا : `

 )١٠٩( دعبملا وه اذهف : باوصلا لعل .



 لصف
 نا يدبعاي» : لوقي ىلاعتو هناحيس هنلا نآ ةلزنملا بتكلا ضعي قو

 ناو 0ثكتيجن يي تنعتسا ناو ،كتيفك ىلع تلكوت ناو .كتيلاو يمكحب تيضر

 مظعو .يردق لج يلجا نم ال كلجأ نم كتبوقعف ‘كتيقاع كسفن تملظ

 اميق 7 نمت مكباَصآ اكَوإ» : لجو زع هلوق ىلا ةراشا هذهو .«يلضفق

 ضغبا مدآ نبااي» : لوقي لجو زع هلا نأ ةاجانملا قو ١٠(. )ه مكيديا تبسك

 لاقو ،«كل تمسق امي اطخاس ايهال تنك اذا ينم نوكتام دعبأو يلا نوكتام

 مدآ نبااي .ملعتالام بلطت فيكف .ملعت امب لمعت ال تنا مدآ نبااي» :لجو زع
 الهم الهم .مويب موي قزرب ينم ضراف ؛مويب موي ةالصب كنع ضار انأ
 صيرحلاو .مودتال معنلاو ‘مورحم صيرحلاو .موسقم قزرلا ناف ندآ نبااي
 تمرح : لاقي .ريخلا (نم) عونمملا وه مورحملا .«مويق يح يقابلاو "مومغم
 نم هرسكو يضاملا نم ةلمهملا حتقب وهو .مايا هتقفنم : يا ءانامرح لجرلا

 لاسي يذلا لئاسلا .(١١١)هيموزحملاو يل اتلل)» : لجو زع هلوق امأو .لبقتسملا
 . ملعأ هتناو ءاينغ بسحيق .سانلا نع ففعتي يذلا مورحملاو سانلا

 عمجا ال يناو لاملا بحأ نم ينبحأ ام» : لجو زع هتلا لوقي ةاجانملا قو

 لكوت الو .قولخملا فاخ نم ينفاخام ىسوماي .دحاو بلق ق لاملا بحو يبح

 قثو امو .قازرألا حيتافم يديبو ؤيح ينآ ملعيو غعوجلا فاخ نم يلع
 دمتعا : يآ .«يدبع يب قثو امو» : لجو زع هلوق .«همه هتيفك الا يب يدبع

 هتمجعمو (١١؟)«زجع دحا لكي ةقثلا» :ثيدحلا قو .دامتعالا ةقثلا نال يلع

 هيلع ىسومل لاق لجو زع هثلا نآ ةاجانملا قو .لبقتسملاو يضاملا نم ةروسكم

 ةمهم لك هتيفك هنم كلذ تملعو يب يدبع مصتعا اذا ىسوماي» :مالسلا

 بابسأ تعطق ،يريغب قثوو يريغ ىلع يديع لكوت ناو .ةنجلا هتلخدأو

 .«كله باب يآ يف يلابأ الو هتحت نم ضرألا تخسأو هقوف نم تاوامسلا

 ىلا كلصوي ءيش لك نال ءامس ىلا ءامس نم ءاهقرطو اهباوبأ تاوامسلا بابسأ

 ضرآلا تاَواَمَتلا كلت مُهَك مآ : لجو زع هلوقل هببس وهو .قيرطلا باوبا

 مهدنع سيل نآو هتوبن ف فرصتلا مهيلعركنأ امل هناك )١١٢( پاَمُهَتيَب اَمَو

 . ٢٥ جراعملا روس 0١٩ : تايراذلا ةروس ٣٠ . )١١١( : ىروشلا ةروس )١١٠(
 . ٤٧٤/٤ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ١/ ٣٨٤\ ءافخلا فشك يف ينولجعلا هجرخأ )١١١(
 . ١٠ : ص ةروس )١١٣)

 _٢٣٠٢۔

 



 اذه رمآ يف لخدم مهل سيل ناب كلذ فدرأ اهل ةياهن ال يتلا هتمحر نئازخ
 اوفرصتي نأ مهل نيأ نمف .هنئازخ نم ريسي ءزج وه يذلا ينامسجلا ملاعلا

 : يا .فوذحم طرش باوج . .4بابسآلا ق .ًاوقتربلق» : لجو زع هلوق .؟اهيف

 ىتح 0شرعلا ىلا اهب لصوتي يتلا جراعملا ق اوررعصييلف كلذ مهل ناك نا

 هنوبوصتسي نم ىلع يحولا نولزنيف ؛ملاعلا اذه رمآ اوربديو هيلع اووتسي
 .ملعأ شاو

 .تاوامسلا ثبابسالاب دارملا : ليقو اةلصولا وهو بيس عمج بايسالاو

 ةروس ق يذلا ماو .نمؤملا ة ةروس 3 هربظنو .ةليفسلا ثداوحلا بايسأ اهنال

 ابنألا ينرنلا هرن نت نآ ٠ ناَك نمإ» : لجو زع هلوق ججحلا
 ايندلا ق هلوسر رصان هللا نأ :ىنعملاو .راصتخا هيف مالك . ١) ٤١)«ةَرِخألاَو

 رصنلاب دارملا : ليقو .ظيغ نم هعقوتيو كلذ فالخ نظي ناك نمف .ةرخآلاو
 ق ذ ءامسلا ذا ببس د ددمتلل :لجو زع هلوق امأو .نمل بمضلاو قزرلا
 وأ اظيغ ءلتمملا لعفي ناب هعزج وأ هظيغ ةلازا ف صقتسيلف .عطقتل

 .قنتخا اذا عطق نم قنتخيل مث ايندلا ءامس ىلا البح دمي ىتح ءاعزج غلابملا
 ءامس ىلا البح ددميلف وأ اهيراجم سبحب هسفن (٥١١)عطقيف نقنتخملا ناف

 وا هرصن ,عفد يف دهتجيف ءهنانع غلبي ىتح ةفاسملا هب عطقيل مث ايندلا

 .(١٦١١)هظيفتاَم هديك بهذ لمك رمتنَتلَق» :لجو زع هلوق امأو ،هقزر ليصحت
 ردقيام ىهتنم هنال !اديك لوألا ىلع هامسو ثكلذ هلعف هسفن ف روصتيلف

 هانعم هظيغ هتلحو ؛هديك نبهذي له : يأ 6ردصملا ىنعمب امو 6هيلع
 هنكمي هنال لعفي نأ متحلا ليبس ىلع اذه سيلو ‘تومي ىتح اظيغ قنتخيلف
 اذه ضرت مل نا :دساحلل لاقي نكلاو ،توملاو قانتخالا دعب رظنلاو عطقلا

 ءنافضغو دسأ ينب موق يف تلزن ةيآلا هذه نأ يورو اظيغ تمو قنتخاف
 نكميال : اولاقف 8فلح دوهيلا نيبو مهنيب ناكو ٬مالسالا ىلا ز يينلا مهاعد

 اننيب فلحلا عطقنيف اهرمأ رهظيالو دمحم رصنيال نأ فاخن انأل ملسن نأ

 لوقي نم لوق ىلعو .ةيآلا هذه تلزنف ءاننوواي الو اننوريمي الف ثدوهيلا نيبو
 نل نأ نظي ناك نم هانعمو ٨«نم» ىلا ةعجار ءاهلا لوقي قزرلا ىنعمب رصنلا
 ءهقزريال نأ فاخو .هلاب نظلا ءاسأ نميف تلزن .ةرخآلاو ايندلا يف هنلا هقزري

 ١٥ : جحلا ة ةروس )١١٤(
 . ءافلا نودب عطقي : باوصلا لعلو .لصأل يفاذك )١١٥(
 : جحلا ةروس )١١٦١(

 _٣٠٣۔



 هذ لح رظنّبلَك ط 4 .تيبلا ءامس ىقار :يآ 4 3 ءاتشلا ق ببسي ميق 1

 لوقت برعلا نال قزريال نأ هتفيخ وهو .ه ةظيفياَم » كلذ هلعفو .هه هيك
 : : برعلا لوقت كلذكو .هثللا هاطعأ ينيطعي نم : :يآ .هتلا هرصن ينترصني نم

 4عّطقّتل ئط بوقعيو ورمع وباو عفان ارقو .ةروطمم يأ .ةروصنم ضرأ

 نبا دازو ثرمألا مال ماللا نأل اوضقيل كلذكو .اهمزجب نوقابلا ,ماللا رسكب

 ناب قرف مث يف رسك نمو ؛ماللا رسكب ١( ٧١)هاوفؤعيلو » .هاوقويلؤإل :رماع
 .ه رظنتل » : هلوق يف ةملكلا سفن نم اهناك واولاو مالكلا نم لوصفب مث

 . .باوصلاب ملعأ هتناو
 لصف

 لاق هنأ ،لجو زع هتنا نع .مالسلا هيلع ليربج نع .ةي يبنلا نع ىوريو
 تلمع ناف .ةاروتلا نهب تمتخ تاملك سمخ ىسوماي» :مالسلا هيلع ىسومل

 نهلوا .ةاروتلا ملع كعفني مل نهب لمعت مل ناو ةاروتلا ملع كعفن نهب
 ةيناثلاو تدفن ينئازخ رت ملام كل نومضملا يقزرب اقثاو نك :ىسوماي
 ال :ةثلاثلاو ىالئاز يناطلس رت ملام ضرالا ناطلس نفاخت ال : ىسوماي

 ةبراحم عدت ال :ةعبارلاو .بويعلا نم لخت ملام دحا بيع نع نسسجت
 ىرت ىتح يباقع ننمات ال :ةسماخلاو . كدسج يف كحور مادام ناطيشلا

 وهو ىناوخالا بويع نع فقشتكلاو ثحبلا :سسجتلا لصأ .«ةنجلا ق كسفن

 سسجتلاو .(٨١١)هآوسَشَجَت و> :لجو زع هلا لاق ؤنآرقلا صنب هنع يهنم
 .سانلا بويع نم روتسلا نع ثحبلا وه باقعلا هبحاص هب قحتسي يذلا
 . اهنم هثلا هرتسام ىلع رهظي ىتح مهتاروع عبتتو

 هناسلب نمآ نم رشعماي» : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يورو

 نم ناف ،مهتاروع اوعبتت الو نيملسملا اونتفتال هبلق ىلا ناميالا صغي ملو
 يف ولو سهحضفيف هتروع هنلا عبتي نمو .هتروع هللا عبتي نيملسملا ةروع عبتت
 نظلا ناف نظلاو مكايا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(٩١١)«هلحر فوج

 الو اوضغايت الو اودساحت الو اوسفانت الو اوسسجت الو ثيدحلا ب ذكأ

 الو سسجتلا نع خالا اهيأ هتلا قتاف .(٠٢١)«اناوخا هتنا دابع اونوكو اوربادت

 : تارجحلا ةروس ٢٩ . )١١٨( : جحلا ة ةروس )١١٧(
 )١١٩( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا .هريغو دواد وبآ هجرخأ ٢٤٩/١١.

 )١٢١٠( عيبرلا مامالا هجرخأ ١٧٩/٦٢©] مقر ثيدح ٦١٩٨ .

_ ٣٠٤ 



 بيع كعدربلو ،تاروذقلا يف سمقغنم وهو .تابيطلا بنجتي (١٢١)لعجلاك نكت

 نع سسجتو سانلا ءيواسم نع ثحب نم نال سانلا بويع نع كسفن
 .هئواسم نع ثحبي نم هيلع ىلاعت هنلا طلس ؛هربغ بيعي لغتشاو ٬مهتاروع

 نع هسفن بيع هلغش نم لقاعلاف .اهرشنيو اهيدبيو هتروع عبتيو اهرشنيو
 نب ميهاربا نع يور امك .لجو زع هللا ىوس .ءايشالا لك نعو "سانلا بويع
 نآلا لوغشم ينا : لاقف ءثيدحلا نم ءيش نع لئس نبح لاق هنا )١٢٢( مهدا

 نبح قاثيملا موي يف ترظن :كلذ لوأ : لاق ؟يهامو : هل ليق ءءايشا ةعبراب

 يف يردا الف ء«يلابأ الو رانلل ءالؤهو !يلابأ الو ةنجلل ءالؤه» :لجو زع هللا لاق

 لكوملا كلملا لاق ثيح محرلا يف يقلخ دنع :ةيناثلاو ذئنيح تنك نيقيرفلا يأ

 تقولا كلذ ق باوجلا جرخي امي يردأ الف ؟ردرعس مآ يقشأ .ماحرالاب

 راربألا عم براي :حاورألاب لكوملا كلملا لوقي ثيح يحور ضبق دنع :ةثلاثلاو

 دنع :ةعبارلاو .تقولا كلذ يف باوجلا جرخي ن فيك يردا الف ؟راجفلا عم مأ

 نيقيرفلا يا يف يردا الف .(٢٢١)ه نومرجملا اهيآ مويلا أوزاتماؤ)» : ىلاعت هلوق

 بقاوعب هلاغتشاو .هسفنب مهدا نب ميهاربا لاغتشا ركفملا اهيآ رظناف .نوكأ
 .رومألا

 هللا وعدن انلام قاحسا ابأاي :هل اولاقف ،غهولاس اموق نأ اضيأ هنع يورو

 بجتسأ يوممدان : لجو زع لاقف ؟ ةباجتسالا اندعو دقو ىانل باجتسيالو

 سمخ نع تتام مكبولق نأ لجا نم :مهدأ نب ميهاريا لاقف )١٢٤(. مكل

 اودؤت ملو هنلا متفرع مكنأ كلذو .مكل بجتسي ملف هتنا متوعد : لوألا .ءايشأ

 متعيضو لوسرلا بحن متلقو .هيف امب اولمعت ملف نارقلا متأرقو اهقح

 .مكب ويع متكرتو سانلا بويع مترظنو اهومتعطأو سيلبا متنعلو .اهتنس

 فوأ يدهي اوف واو : ىلاعت هنلا لاق دقو ؛مكل بجتسي مل كلذ لجأ ,نمف

 دقو .«بونذلا رئابك نم هنإف نظلا وسو خالا اهنأ كاياإف .4 .(٥٢١)مكرهكي

 صعب ن نظلا ني ة اريثك اوُبنَتجا ًاوُذََأ ندا اهما اب : لجو زع هلا لاق

 مثا امهدحا :نانظ نظلاو !ارش ربخلا لهاب نظي نأ ىنعملا 4 )١٢٦(. يمث ةرطلا
 . تالعج ىلع عمجت } ٨ ةراذقلا نطاوم ف شيعت ةرايط نوللا ةينب ةبيود : : لعجلا )١ ١٦)

 . قحلملا ف هتمجرت رظنا )١٢٦٢()

 . ٩ :ب سي ةروس ) )٢٣ ١

 ٤٠ : ةرقبلا ةروس ٦٠ . )١٢٦٥( : ناغ ة ةروس )١٦٢٤(
 ٢ : تارجحلا ةررس )١٢٦١()

 



 نظي نا : يناثلاو ؤهب ملكتيو ءوس نظ ملسملا هيخا يف لجرلا نظي نأ وهو
 نسحاو اريخ الا كناوخاب خالا اهيا نظت الف .هبلق نع هيفنيو .هب ملكتي الو
 لكات اهناف ةبيغلا رذحاو بونذلا رئابك نم ملست كناوخا عيمج يف نظلا

 كرابت لاقف .ةييبقلا رمأ هتنا مظع دقو .بطحلا رانلا لك لكأ لثم .تانسحلا

 هؤوسيام هيخا يف مكدحا لقيال : يآ 4 .اضعب مكضعي بتفَي و> :ىلاعتو

 ( . .ههركيو

 هلوسرو هلا : اولاق ؟ ةبيغلا ام نوردتآ» : لاق هنأ ةلت يبنلا نع يورو

 : لاق ؟هلوقأ ام يخأ يف ناك نا :هل ليق .ههركي امم كاخأ كركذ : لاق .ملعأ

 امأو .(١؟٧)«هتهي دقف لوقتام هيف نكي مل ناو .هتيتغا دقف لوقتام هيف ناك نا

 وه .(٨٤٢١)ةوُمتهرَكَق اتيم هيخا َهحَت َلَكاَي نآ مكدحا تحتيآزت :ىلاعت هلوق

 ةغلابم نم هجو شحفأآ ىلع باتغملا ضرع نم باتغملا هلاني امل ليثمت
 ق وه امي ةنحملا قيلعتو ميمعتلل دحأ ىلا لعفلا دانساو .ررقملا ماهفتسالا

 ءاتيمو اخأ لوكاملا لعجو ٬ناسننالا محل لكاب بايتغالا ليثمتو .ةهاركلا ةياغ

 ىنعملاو ںكلذل اقيقحتو اريرقت يةوُمتهرَكف» : لجو زع هلوقب كلذ بيقعتو
 .هتيهارك راكنا مكنكمي الو 6!هدومتمهركف اذه مكيلع ضرعو ۔ كلذ حص نا

 . ملعأ هتناو ؤعفان ددشو ،خاألاو محللا نم لاحلا ىلع !اتيم باصتناو

 نعاطلا هانعم ليق )١٢٩(. ههرك ٍةَرَمُه لكل ليو : ىلاعتو كرابت هللا لاقو
 مه (هنع هللا يضر) سابع نبا لاقو .سانلا موحل لكاي يذلا سانلا ق

 او امهانعم و .ةءاربلل نوعاسلا .ةبحألا نيب نوقرفملا ،ةميمنلاب نوؤاشملا
 .هجولا ق كييعب يذلا :ةزمللاو بيغلا ق يذلا : ةزمهلا ليقو ت بايغلا وهو

 هنيعب ضموي يذلا :ةزمللاو ءظفللا ءوسب هسيلج يذؤي يذلا : ةزمهلا ليقو

 يذلا هكحضو هرخس وحن لعافلا اتعن امهو ،هبجاحب زمريو هسأرب ريشيو
 زمهلا لصاو .هب لعفي يذلا ،ميملا ةنكاس ةزمللاو ةزمهلاو .لحضيو رخسي
 .ةيآلا هذه تلزن نميف اوفلتخاو .فينعتلاب ءيشلا ىلع مهنم ضغلاو رسكلا

 ثيدحلا فارطأ ةعوسوم اضيأ رظنا ٢٤٧/١٠، ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا جرخا )١٦٧(
 ١/ ٧١.

 )١٦٨() تارجحلا ةروس : ٢

 )١٢٩() ةزمحلا ةروس : ١



 ف عقي ناك .يفقثلا بهو نب فيرش نب سنخالا ف تلزن :مهضعب لاقف
 :ليقو .يحمجلا فلخ نب ةيمأ ف تلزن : مهضعب لاقو :مهباتفيو سانلا

 يف هيلع نعطيو .ؤهئارو نم ةي يبنلا باتغي ناك .ةريغملا نب ديلولا ف تلزن
 . ملعا هللاو ‘ هتفص هذه نم لك قح يف ةماع :ليقو ،ههجو

 هلثمو باتغملا زامهلاو سانلا باتغا اذا ازمه زمهي زمه هنم لعفلاو
 يضاملا نم ةلمهملا حتفب هلك اذهو ٬برضلاو عفدلا زمهلاو فرحلا زمه
 . ملعأ هللاو ؛لعفلا فيرصت ق هلثم زمللا كلذكو ليقتسملا نم اهرسكو

 مههوجو نوشمخي موق ىلع يب يرسا ةليل تررم» : ةلي هللا لوسر لاقو
 شدخ شومخلاو شمخلا .سانلا نوباتغي نيذلا ءالؤه : هل ليقف مهرافظاب
 همضو يضاملا نم ةلمهملا حتفب وهو ،دسجلا رئاس يف لمعتسا امبرو ‘هجولا
 سيلف هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم : لاق ةريره يبأ نعو ،لبقتسلا نم
 هللا نا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(٠٢١).هماعطو هبارش عدي نأ ةجاح هل
 بلقلاب ةبيغلاف .(ا٢ا)«ءوس نظ هب نظي نأو هلامو همد ملسملا نم مرح

 : ليقف ةلي هللا لوسر دنع لجر ركذ دقو .مارح ناسللاب اهنا امك مارح
 ةارما يف (اهنع هللا يضر) ةشئاع تراشأو .(٢١؟)«هومتبتغا : لاقف ،هزجعأام»
 هلا لوسراي :تلاق ء«اهتبتغا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .ةريصق اهنأ
 ال ةبيغلاف .(٣٢١)«اهنم ءيش حبقأ تركذ كنا» : لاقف .ةريصق يه تسيلا

 وأ هغلب ول روكذملا ههركي ضرغ هنم مهفيام لك لب ناسللا ىلع رصتقت
 وأ 6ضيوعتلاب وأ ؤةكرحلاب وأ ضةراشالاب وأ ،لجرلاب وأ ،ديلاب .هعمس
 نم» :مالسلا هيلع ىسوم ىلا لجو زع هنلا ىحوأو ،ةبيغ ،يأر يف ،غةاكاحملاب
 اهيلع رصم وهو تام نمو .ةنجلا لخدي نم رخا وهف ةبيغلا نم ابئات تام
 ىلع كرصنأ نأ بحتا ىسوماي» هيلا هنلا ىحوأو .«رانلا لخدي نم لواف
 : مالسلا هيلع دواد نب ناميلس لاقو .«ملسملا نع ةبيغلا درف : لاق ؟كودع
 نم ادحأ ركذتال نأ :امهدحا ‘ رشع : ىلاعت لاقف ؟كيلا بحأ لامعألا ي براي»

 ٨/ ٥٤٥. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم اضيأ رظنا : يراخبلا هجرخأ )١٣٠(
 ٢/ ١٧٥. ينغملا يف يقارعلاو \٢؟٦/٣١نيقتملا ةداسلا فاحتا يف يديبزلا هجرخا )١٣١(

 )١٣٦٢( لبنح نب دمحأو يمرادلاو يذمرتلاو ،'ربلا باتك يف ملسم هجرخأ .
 )١٣٣( لبنح نب دمحأ رظنا ٦/ ١٣٧.

 _٣٠٧۔



 ينع سبحا براب : لاقف !ادحأ دسحت الو ادحأ باتفت الو .ربخي الا ىدابع

 عمتجا ةمايقلا موي ناك اذا :نيحلاصلا ضعب لاقو .«هذه ينتفك دقف .ةعبسلا
 .يصاعملا ىلع نونواعتيو .هنا ةعاط ريغ ىلع نوسلاجتي اوناك نيذلا موقلا
 نم اوجرخ نيذلا مهو .بالكلاك اضعب مهضعب شهنو ،بكرلا ىلع نوثحيف
 نيع يي ىذقلا مكدحا رصبي» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .ةبوت ريغ ىلع ايندلا

 ةبيفقغلا نا :ملعلا لها ضعب لاقو .(٤٢١)«هنيع يف ىذقلا رصبي الو هيخأ
 بصن نم لثمك ةبيفقلا بحاص لثمو ؛مئاصلا رطفتو ءوضولا ضقنت

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .الامشو انيمي هتانسح هب يمري وهف ءاقينجنم
 هيلع لاقو .(٥٢١)«سانلا (هب) رتغبالئل هيف امب قفانملا اوركذا»

 .هقسفب نلعملا قسافلاو غىوهلا بحاص :مهيف ةبيغ ال ةثالث» :مالسلاوةالصلا

 يف مثالا امنا غمهركذ يف مثا الو .مهتبيغ رجحت ال ءالؤهف .(٦٢١)«رئاجلا مامالاو
 نا» :ثيدحلا يق ءاج هنال .نالخلاو باحصالا راتسا كتهو ناوخالا ركذ ةبيغ
 .ناحيبق اهنطابو اهرهاظ ةهكافب يناوخا اوهكفتت الف .«نبقفانملا ةهكاف ةبيغلا

 ؛مالكلا نم زوجيال امم وأ اهنم رارفلاو .هناوخال ةيدغلا كرت نمؤملا ةمالع نأل

 رتيبقلا مالكلا : يآ .(٧٢١)هي هنم اوضرع وغللا اوعمس او : لجو زع هلوقل

 التم مُكْلاَمعَا مكلو نامتع تل ًاولاَكَو» . نيدلا لصا يف روجحم وه يذللا

 متملس :هانعم .ةكراشملا مالس هنكلو .ةيحتلا مالس هنم سيل .(٨٢١)«مكينَع

 ينمؤم نوبسي اوناك نيكرشملا نأ كلذو ؤحيبقلاو امتشلاب مكضراعتنال انم
 نودري الو مهنع نوضرعيف .(مكنيد متكرت مكل ابت) : نولوقيو ؤباتكلا لهأ
 .مهيف مالكلا ةرثكو .مكناوخا يف ةعيقولا نم يناوخا اورذحاف .ائيش مهيلع
 .مهضارعال حيبقلا ركذلاو

 لصفد

 .اضعب مكضعب ركذ نع اولغتشت ىتح ةيفخو اعرضت مكبر اوركذاو

 تملسل اضعب مكضعب ركذيام لثم ينومتركذ ول مدآ ينباي» : لجو زع هلوقل
 ملسم رتس كتهل ضرعت نم» : ىلاعت لاقو »» اىشعو ةركي ةكئ الملا مكيلع

 عضاوت نم الا يتنج لخديال» : ىلاعت لاقو .««ةرم نيعبس هرتس تكته

 ٢٦١/١١. ثيدحلا فارطأ ةعرسوم رظنا ٥٣٢٧/٧©] فاعتالا يف يديبزلا هجرخا )١٣٤(
 )١٣٥( ءافخلا فشك ين ينولجعلا هجرخأ ١/ ١١٤.

 )١٣٦( ءافخلا فشك ين يلجعلا هضعب جرخأ ٦/ ٥١.
 ١٣٧) صصقلا ةروس :

 )١٣٨( صصقلا ةروس : ٥٥



 .«يلجا نم تاوهشلا نع هسفن فكو يركذب هراهن عطقو ييتمظعل

 زوجيال اميف مالكلا ةرثك اوينتجاو 4 )١٣٩(. (تابآلا) هذه يناوخا اوريدتف

 نم ة ريثك ق ربَحال) : لجو زع للا باتك يف ءاج امل اهيف ربخال هناف

 وه :ىوجنلاو .سانلا قوقح عيمج يف ةماع ةيآلا : ليقو .(٠٤١)يمُهاَوجَت
 رمآ نمت از .هنوربدي امم ريثك يف ريخ ال :ةيآلا ىنعمو .ريبدتلا :] رسلا

 عطقنم ءانثتسا اذه :ليقو ا‘ةقدصب رمأ نم ىوجن ق الا : يآ .هٍةَقَدَصي

 . ةعاطي : :ي 4 .ييفوزعمم وآ اهيلع ثح وأ ؛‘ةقدصب رما نم نكل ىنعمب

 نال سيسانلا تت ر حالصإ وآ» اهفرعت لوقعلا نال 0ةفورعم اهلك ربلا لامعاو
 :أي يبنلا لوقل .لامعألا نم ريثك (١٤١))[نم] ةجرد لضفأ سانلا نبب حالصالا

 ىلب :اولاق «!ةقدصلاو ى مايصلاو .ةالصلا ةجرد نم لضفاب مكربخا الآ»
 .(٢٤١)«نيبلا تاذ داسفا اهرضاو .نيبلا تاذ حلصا» :لاق .هللا لوسراي
 موثلك مأ نعو .ةقدصلاو مايصلاو .ةالصلا نم لفاونلا يف اذه نأ يدنعو
 نيب حلصا نم باذكلاب سيل» : لوقي ةي هنلا لوسر تعمس : تلاق !ةبقع تنب

 اونمآ نيذلا اهنا اب : ىلاعت هللا لاقو 4 .(٤١)«ريخ ىمنو اريخ لاق وأ .سانلا

 ادادس دسي دس نم .قحلا ىلا ادصاق .(٤٤١)ياديدَس الوق اونوُقَو هنلا اوقتا
 :ليقو ؛هدض نع يهنلا : دارملاو ںلبقتسملا ف اهمضو .يضاملا يق ١ ةلمهملا حتفب

 حلصتال .ةلاطالا فوخ هتكرت كلذ ربغ ليقو اميقتسم :ليقو .اقدص اديدس

 لوبقلاب اهحلصيو ةحلاصلا لامعالل مكقفوي :يأ “)١٤٥(، مكلامعا مكل
 .رمالا باوج هنال ءانهاه نكسف .ةربخألا ةلمهملا مضي حلصي هلصأو .ةيانالاو

 : لجو زع هلوق .«كترخآو كايند يف دعست هتنا قتاو 4 .منغت رقاس» :لاقي امك

 ركتماقتساب ةرفكم اهلعجي :هانعم ؛هلبقام ىلع فطع .مكبونذ مكل رففَيَو»
 زوق راق دق ةكوشرَو نلا عيب نممو :لجو زع هلوق امأو .لمعلاو "لوقلا ي
 ىلع هياصتناو !اديعس ةرخآلا يفو ءاديمح ايندلا ف شيعي :يأ .هياميظمت

 هب رفظ : يأ .هب زاف : لاقي .ريخلاب رفظلا زوفلاو ،ةاجنلا زوفلاو 'ردصملا

 . ةينآرق تايآ تسيلو ةيسدق ثيداحأ قبسام نأل . أطخ هلعل )١٣٩(
 . ١١٤ : ءاسنلا ةروس )١٤٠(
 . اهدوجو يضتقي قايسلا نأل تطقس (نم) : لعل )١٤١(
 ٤٤٤/٦. دحآ مامالا دنسم )١٤٦٢(
 ٨/ ٨٠. يمثيهلل دئاوزلا عمجم 0٢٥٣٩ ثيدح ١١٧/١٣ يوفغبلل هنسلا حرش )١٤٣(

 )٤ ١٤) :ب بازحألا ة هروس ٧٠.

 )١٤٥( بازحألا ةروس : ٧١ .



 ركذت مل مدآ نبااي .كسفن عدتو ريخلا ىلع سانلا ضرحتال مدآ نبااي» :لجو
 لوقت امك تنك نا !؟ينم رفتو ينوعدت مل مدآ نبااي . !يناسنتو سانلا
 .«كتيي ق دعقاو ؛كتئيطخ ركذاو ثكناسنىل سيحاف

 ىلع البقم نوكي نا لقاعلا ىلعو» :(مالسلا هيلع) ميهاربا فحص و
 زع هللا ركذ نم الا همالك لق هلمع نم همالك بسح نمو .!هناسلل اظفاح .هناش

 انامرح وأ ،كندب يف انهوو ىكبلق يف ةواسق تيار اذا : ليقو .ملعا هللاو «©لجو
 :مهدأ نب ميهاربا نع ثيدحلا يفو .كينعيال اميف تملكت كنأ ملعاف ؛كقزر يق

 سانلا نأ يرمعلو ،«لاملا لوضفو ؛مالكلا لوضفب نيتليصح يف سانلا كلهي»
 اضعب مهضعب يف مالكلا لوضفل طاسبالا طاسب اوطسب دق نامزلا اذه يف
 اورمع دق مهارت غيضرلاو ةعسلا يف لاملا لوضفل كلسمالا كسم اوضبقو

 نمع ةنسلاو مونلا مهيلع بلغي ةراتو اهرضح نمل ةنسلألا تاوالحب ايداو
 مالكلاب نسلا .ةبيغلا طاسب اوقلا ةبيغلا بجحب اوراوت اذا .ربتعاو ركف
 .بهلت ظيفلا نم بولقو بذعت

 لصن
 فرعي نأ : لاقف ؟ ناسنالا ىلع بعصأ ءيش يأ :ءامكحلا ضعب لئسو

 .هيف ملكتي نا هل عفنال امع كسمي نأو ؛هسفن بيع
 نبعب رظناو خألا اهيا ظفتحاف هناسل تحت ءويخم ءرملا لقع : ليقو

 ةميمنلا نأل .ةميمنلاو "بذكلاو ،ءاشحفلاو ةبيغلا نم كناسل ظفحاو .ةقيقحلا

 فالتاو .ءامدلا كفس اهيو ثنيدلاو ايندلا دسفتو بولقلا ريغتو .بوحلا ربكت

 نآ اهجالعف .ةعفرلا مد داسفو .ةيرمغلا تالوضف طالتخا اهببسو ؛سفناألا

 عيمجل ديدستلا ِ(٨٥١)مهرم بصتو ٬نالخلا عيمجل ةدوملا لالزب اهئفطي

 يفالح لُك عطت الو» : لجو زع هلوقل ںنآرقلا يف درو اميف ركفتتو شناوخالا
 وه : ليق .بقح فيعض وه : نيهمو ٬لطابلاب فلحلا ريثك : يأ 4 ١٥٩(. )نيهت

 نم بيرق وهو : باذك : ليقو .زييمتلاو يأرلا ةلق وهو .ةناهملا نم ليعف

 موحل لكاي باتغم يزاتمقط هيلع هسفن ةناهمل بذكي امنا ناسنالا نأل لوألا

 ةزَمهط :هلوقك .سلجملا يف هيخاب زمغي وه ليقو ةبيغلاو نعطلاي سانلا

 وأ دلجلا هب كلدي وأ حورجلا هب نهدي ث ةفلتخ عاونأ وذ يجالع ينهد بكرم : مهرم )١٥٨()
 . ةيزاجم انه ظفللا ةلالدو . مهارم (ج) ٦ مهارم نيعلا هب لحكت

 : ملقلا ةروس )١٥٩(

 _٣١٢-۔



 ك 7 ث

 نيب ةميمنلاب ىعسي : تاتق : يا سيِءاشم)» : لجو زع هلوق اماو ،(٠7٦١)هقزمل

 لعفلاو . ةيناثلا ديدشتو ىىلوألا ةمجعملا حتفب تاتقلاو ،مهنيب دسفيل سانلا

 .لبقتسملا ف ةمجعملا مضب
 لصف

 .(١١٦١)«تاتق ةنجلا لخديال» : لاق هنا ةلت يبنلا نع ثيدحلا يف يورو
 نيب قرفملا .ةميمنلاب ءاشملا هللا دابع رشأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 طلس ةميمنلاب نينثا نيب ىشم نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .«“بابحالا
 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .«ةمايقلا موي ىلا هقرحت اران هربق يف هيلع هلا
 نينثا نيب حلصا نمو رانلا نم هدعقم أوبتيلف ةوادع نينثا نيب ىقلأ نم»
 بولقلا ىلا يدهت ةميمنلا :ءامكحلا ضعب لاقو .«ةنجلا هللا نم هل تبجو

 دحا نع لاق نمو ؤكنع لقن كيلا لقن نمو 0كمتش دقف كهجاو نمو ءاضغبلا

 عم تراناف عنصتلا ران هكرحت بذكلا راحب نم دلوتم ةميمنلا لصأو
 .قاقشلاو رفكلاو غقافنلا لها لاصخ هذهو ،باحصالا نيب ةميمنلا موجن كلذ
 ثدح اذا ںتامالع ثالث قفانملل» : لاق ،مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ءاج هنال
 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ؛(٦١؟٢)«ناخ نمتآأ اذاو سقلخأ دعو اذاو سبذك

 لاقو .(٢٦١)«اباذك هللا دنع بتكي ىتح بذكلا ىرحتيو بذكي لجرلا لازيال»
 ليو سانلا كحضيل بذكيف سانلا ثدحي يذلل ليو» : مالسلاو ةالصلا هيلع
 .(٤٦١)«هل ليو مث هل

 لصف

 ال ينأ هثلا لوسراي : لاقف هي يبنلا ىلا ءاج الجر نأ ثيدحلا يف دروو
 يف هلل سيلو !هيلع ديزأ ال رهشلا الا موصأ الو .اهيلع ديزا ال سمخلا الا لصأ

 )١٦٠) ةزمحلا ةروس : ١ .

 )١٦١( يراخبلا هجرخأ ٢١/٨، ب ملسمو ٤٥ مقر 0١٦٩ ١٧١٠، دواد وبأو ٤٨٧١ ©
 يذمزتلاو ٢٠٢٦\ ىئاسنلاو ٣٢١٨/٨\ دحاو ٥/ ٣٨٢. ٣٨٩. ٣٩٧. ٤٠٣ ٤٠٤

 . مهريغو ....

 ۔ يئاسنلاو )٢٦٣١( ح نايا - يذمرتلاو ، )١٠٧( ح نايا ۔ ملسمو ، يراخبلا هجرخأ )١٦٦٢(

 ١٤٣٤١. فارشألا ةفحت )٥٠٣٦\ ح ۔٠٢ / ب ناميا
 )١٦١٣( دنسملا يف دمحأ هجرخأ ٤٤٠/١ .

 )١٦٤( بدأ ۔ دواد وبأ هجرخأ )٨٠(، دهز ۔ يذميتلاو )١٠(\ ناذئتسا ىمرادلاو )٦٦(،
 دحأو ٥/,٦.٥.٣© ىئاسنلاو . َ

 _۔٣١٣۔



 ةلو هللا لوسر مسبتف ؟انأ نيا ٬هب عوطتالو اةرمع الو إجح الو شةقدص يلام
 ءنيثثا نم كناسلو غدسحلاو لغلا ،نينثا نم كبلق تظفح نا يعم» :لاقو

 نأو 6لجو زع هللا مرح اميف رظنلا ؤنينثا نم كنيعو ،بذكلاو ةبيفلا
 :ءاردزالا ء(٦٦١)«نبتاه يتحار ىلع ةنجلا تلخد ءاملسم امهب (٥٦١)يردزت

 . ملعأ هتناو ،ةيآلا ف ءاج امك راقتحالاو كراغصتسالاو ةراصبتسالا

 يهنلا ميركلا نآرقلا ف درو دقو .ةقاطلا دهجب بذكلا ،يناوخا 0 اورذحاف
 . ةلاطالا فوخ هتكرت ٬اربثك بذكلا نع

 نع ىموثلك مأ نع ثيدحلا يف درو امل يزئاجف سانلا حالصا يف بذكلا اماو

 لوقي لجرلا ءثالثٹ ق الا بذكلا نم ءيش ق صخرأ امر»: لاق هنأ .نام يبنلا

 لجرلاو "برحلا يف لوقلا لوقي لجرلاو ،سانلا نيب حالصالا هب ديري لوقلا
 .(١٧٦١)«هتارما ثدحي

 دوعتي الئل هنكمأ ام ضيراعملا ىلا لدعي نأ كلذ ىلا رطضا نمل يغبنيف

 نمو ى(٨٦١)«بذكلا نع ةحودنمل ضيراعملا يف نا» :ي يبنلا لوقل "بذكلا ىلع
 لوق كلذكو .«زوجع ةنجلا لخدت ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ضيراعلملا

 ناكو ۔ ةي يبنلا عم رجاه نيح هلاس نمل (هنع هنلا يضر) قيدصلا ركب يبا
 ابأاي اذه نم : هل لاقف ۔ (هنع هنلا يضر) ركب ابا فرعيو .هفرعي مل لئاسلا

 همحر) ركب وبأو سقيرطلا ةياده ينعي هنأ .«ليبسلا ينيدهي اذه» :لاق ؟ركب
 . ملعا هللاو ى هلوق ف قدصف .ربخلا ليبس ديري (هللا

 زوجي اميف لا خالا اهيا بذكت الف ؤةهاع بذكلاو .ةهابن قدصلا نأ ملعاو
 .(٩٦١)ه روزلا نوُدَشَت رتيذلاو» لجو زع هلوقل سروزلاب دهشتالو ىكل
 لوقلا نم ركنمت نوت وقَتَل متهتو : رخآ عضوم يف لجو زع لاقو

 ءاولاق «رئابكلا ربكاب مكئبنأ الأ» : مالسلاو ةالضلا هيلع لاقو ٠( )هروز

 . ١٧٩/٩ يدييزلل نيقتملا ةداسلا فاحتا )١٦١٦( . يردزتال ناو : باوصلا )١٦٥(
 . ٣٣١/٤ يذمزتلاو )٢٦٠٥(. ح ٢٠١١/٤. ملسم هجرخأ )١٦٧(
 ف لماكلا ٢٩١/٣© يطويسلل روثنملا ردلا ١٩٩/١، ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ )١٦١٨(

 يف ة ةرشتنملا ررالا . ١٧٠ يقفلل تاعوضوملا ةركذت ٩٦٢. / يدع نبال ء ءافعضلا

 . ١٠١١ باهشلا دنسم ٤٨. ةرهتشملا ثيداحألا
 )١٦٩() ناقرفلا ة ةروص :

 )٠ ١٧٠) ةلداجملا ة هررس :

٣١٤ 



 .دعقف ائكتم ناكو .نيدلاولا قوقعو .كلاب كارشالا» : لاق !هتلا لوسراي معن
 ىسوم ىلا ىحوأ لجو زع ها نأ ربخلا يفو ٬(١٧١)«روزلا ةداهشو الا :لاقو

 هظفحيو .كبلق هنيعيال امب دهشتال ىسوماي :(مالسلا هيلع) نارمع نبا
 موي مهتداهش ىلع تاداهشلا لهأ فقوأ يناف 6كلقع هيلع دمتعيو .كداؤف

 ىهن يذلا }ميظعلا ناتهبلاب ىتأ دقف روزلاب دهش نمف ىاهنع مكلاسأو .ةمايقلا
 ثرح ديرملا رذحيلف .باذعلاو كالهلا هب ىتأ نمل دعوأو اهباتك يق هنع هللا
 موي دعسيل .يصاعملا عيمج نم هبلق رهطيو .ةمومذملا لاصخلا هذه ةرخآلا
 .باوصلا قيرط ىلا يداهلاو قفوملا هنلاو ءيصاونلاب ذخالا

 الو ررض ال هنال غءيشب اضعب مكضعب اورضت نا 0 يناوخا 0 مكاياو
 ملس نم ملسملا» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف دروو ٬مالسالا ف رارض
 عيمجو مكسفنأ نيظفاح يناوخا .اونوكو .(٢٧١)«هناسلو هدي نم سانلا

 .مكناوخال متعطتسا ام اونسحأو .ةيندلاو ةيلمعلا تاروذقلا نع مكحراوج

 :لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج هنال سمهوملظت الو سمهوذؤتالو

 زع هثلا لاق دقو .(٧١؟)«هيردزي الو .هملظ الو .هرضي ال . .حلسملا وخأ ملسحلا»

 ًوُلَمَتحا د دقَق اوبستكا ام ربقي تاتمؤملاو نمؤملا ن نودؤي نيذلاو زلجو
 نا آ نوت نيذلا نإ : رخآ عضوم ق ىلاعت لاقو .(٤٧١ه انيبم امثإ ناتهب

 لاقو ٠ .(٥٧١)پةرخألاؤ اي ينلا ى ةيب تاَدع مهت أونعأ نيزتلا ر ةَشحاَقلا عيشت

 » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ء(٦١٧١)«انم سيلف انرض نم» :رايت يبنللا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ء«انم سيلف انباتغا نم» )١١٧١(، «انم سيلف انشغ

 يذمرتلا )١٤٣. ١٤٤(، ناميا ۔ ملسمو )٦(، ناذئتسا ، )١٠( بدأ ۔ يراخبلا هجرخأ )١٧١(
 ١. ٣٦/٥. / دحأ مامالا دنسم ٤ } 6٥ ةروس ريسفت ( ب )٣© تاداهش

 . ٣٨
 )١٧٦( يمرادلاو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ ٢٨٨/٢\ دمحأو ،

 مجعملا رظني ١١٦/٦ .

 رظني ،ةفلتح ظافلأب مهريغو يقهيبلاو دمحأو هجام نباو.دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور )١٧٣(
 . ٨/ ١٧٤ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم

 )١٧٤( بازحألا ةروس : ٥٨ . )١٧٥( رونلا ةروس : ٩
 يتايام رظنا ،'انم سيلف انشغ نمه ظفلب ةنسلا بتك يف ثيدحلا درو )١٧٦(

 )١٧٧( عيبرلا مامالا هجرخأ ١٩٩/٤، نايا ملسم هجرخأ ١٦٤ دمحاو ٤٩٦/٣ ٥
 والدارمي٢/ا ٢٤٨. رظني {. مهريغو ، يناربطلاو © نابح نباو !مكاحلاو يقهيبلاو

 ةعوسوملا ٨/ ٤١٦٢.

 ۔ _٣١٥



 لاصخلا هذه .يناوخا !اوربتعاف )١٧٨(، «انم سيلف حالسلا اني لمح نم»

 امل اضعب هضعب دشي ناينبلاك ،يناوخا .اونوكو ممتعطتسا ام اهوبنجتو

 ىكتشا اذا دحاو لجرك نونمؤملا» : لاق هنا ؛ةألَي يبنلا نع ثيدحلا يف درو

 مكضعب جئاوح اوضقاو }(١٧١)«رهسلاو ىمحلاب هدسج ةيقب ىعادت هسار
 هللا بحا اذا» : ثيداحألا ضعب يف دجوي هنال ؛مكيديا ىلع يرجت يتلا اضعب

 هنا "مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ءاجو .هيدي ىلع سانلا جئاوح لعج ادبع

 الا هبلق اهب جرفو .هل اهاضقف ةجاح ملسلا هيخال بلطي لجر نم ام» : لاق
 ةالصلا هيلع هنعو .«ةنجلاب اذه يدبع رشب :هتكئالم ضعبل ىلاعت هللا لاق

 نم ةبرك نبعبس هنع هثلا جرف ةبرك نمؤم نع جرف نم» :لاق هنأ مالسلاو

 نوع يف للا لازيالو .هتروع هل هللا رتس نمؤم ىلع رتس نمو اةرخآلا برك

 نومحارلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(٠٨١)«هيخا نوع ق مادام ملسملا

 اذه .(١٨١)«ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحراف ضنمحرلا مهمحري

 تافصلا عيمجو ؛هييشتلاو .ديدحتلاو .ةيناكملاو .ةينآلاو ةيفكلا مدع لىع

 . ةروصحملا

 لصف
 هيلع) دواد ىلا هنلا ىحوأ» : لاق هنأ .ةت يبنلا نع دراولا ربخلا نعو

 دواد لاق .يتنج هتلخدأ الا ةصلاخ ةنسحب يتاي دبع نمام داوداي : (مالسلا

 نأل ةبرك نمؤم نع جرف نم : لاق ؟ براي ةنسحلا كلت امو :(مالسلا هيلع)
 ىضق ةجاح نمؤمل ىضق نم دواداي تملع امأ ةكئالملا نم هنلا ىلع مركأ نمؤملا

 .«ةجاح نيعبس هل هنلا

 ؛طسابلا ضباقلا انأ» : لجو زع هللا لوقي ةلزنملا بتكلا ضعب قو

 ةرابع انهاه ضبقلا .«ةنجلا ينم ليزجلاو ،ليزجلا يطعأو ،ريسيلا ضبقأ
 .نامرحلا نع

 بنذ فلا ةدحاولا ةنسحلاب رفغأ ،ميحرلا روفغلا انأ» : لجو زع هلوق

 نم نورقحت ال يدابعاي .ةنجلا يف ةجرد فلا هل عفرأو اةنسح فلأ هل بتكأو

 ليلقلا وه مكدنع ريثكلاو ،يدنع ريثكل وه مكدنع ليلقلا ناف ءائيش ربلا لامعأ

 يقهيبلاو دمحاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو عيبرلا مامالا هجرخا )١٧٨(
 َ ٢٤٨/٨. ةعوسوملا رظني ،مهريغو

 . ٨/ ١٥٣ ةعوسوملا رظني ،مهريغو يوفغبلاو هبيش يبأ نباو دمحأو ملسم هجرخأ )١٧٩(
 . ١٦٤٧٦ لامعلا زنك ٨/ 0١٩٣ يمثيهلل دئاوزلا عمجم )١٨٠(

 )١٨١( دحأو يذمزتلاو دواد وبأ هجرخأ .

 ۔_٣١٦۔



 .«ىیدنع

 هتاتلف رانلا نم حزحزتي نأ هرس نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 سانلا ىلا يتاي نأو ٧هللا لوسر ادمحم ناو هللا الا هلا ال نأ دهشي وهو هتينم
 ىتح انمؤم نمؤملا نوكي ال» : ثيدحلا يف ءاج هنال .هيلا اوتاي نأ بحيام
 نيملسملا نا» : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو .(٨١؟)«هسفنل بحيام هيخال بحي
 ةالصلا هيلع هنع رخآ ربخ يفو .(٢٨١)«امهبونذ تتاحت احفاصتف اياقتلا اذا

 الا 6هديب ذخايو ؛هب بحريو ٬هب شبيف املسم ملسم يقليال» :مالسلاو
 اذا كلذو .(٤٨١)«سبايلا رجشلا قرو رثانتي امك بونذلا امهنيب ترثانت
 ةوادع عم ناسل ةوالح ىلع ناك اذا امأو .نمحرلا يف ةبرقو ةدوم ىلع احفاصت
 يف مظعو ،بونذلا يف ةدايز كلذف .نامزلا اذه لها ضعب دوعتام لثم ىنانج

 .بويغلا مالع ةيصعمو ،بوحلا

 ثيدحلا يف درو امل تارذعملا لوبقو .تارثعلا ةلاقا يف ،يناوخا . هنيا هئلاف
 موي هترثع هللا لاقأ ملسم ةرثع لاقأ نم» : لاق هنأ ةلت هللا لوسر نع

 نم ربخ كيخأ عم كمايق» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(٥٨١)«ةمايقلا

 ةعفنم ال ملسم ق ريخال» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ء«ةنس فاكتعا

 هدنع هتنا ةمعن تمظع نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .«هيف نبملسملل

 كلذو .(٦٨١)«لاوزلل اهضرع ةنؤملا كلتب مقي مل ناف ،هيلا سانلا ةنؤم تمظع
 ةنا ةمعن لزت مل مهجئاوحل ايضاق هنلا لايعل ابستحم .بلاطلا اهيآ اتنك اذا
 نم اكلم مدخت تنك اذا كسفن يف ركفف .افاعضأ موي لك دادزت يهو كيلع

 هلاون نم كل ضرفو كاطعأو االيمج اناسحا كيلا نسحاف ضرالا كولم
 ريبدت يف ادهتجم .همادخ جئاوحل ايضاق هلايعل انسحم كآر ناف اليزج ءاطع

 .ةجرد ىلعا يف كعفريو .ةميظع ةدايز لضفلا يف كديزي فوسف ؤهباحصا رومأ
 جئاوح ءاضقو ؛هل كتعاط عم كلذو .نيصلخملا نبيرقملا نم هدنع نوكتو

 الف ،هرومآ ربيدت نع نالسك .همدخ جئاوح ءاضق نع ارتاف كار ناو ءهمدخ

 هرمأ ريبدت اكرات هتيعرل ائيسم كآر ناو ءالضف كديزيالو .الزنم كعفري
 . ٥٥/١١ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هانعمب هاور )١٨٦(
 ٨/ ٣٧. يمثيهلل دئاوزلا عمجم يف هانعمب درو )١٨٣(
 ٤/ ٢٦٠. ةيارلا بصن يل هانعمب درو )١٨٤(
 ١٦١١/٨. ةنسلا حرش يف يوفغبلاو ٤٥/٢، كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )١٨٥(
 . ٨/ ١٧٥ يديبزلل نيقتملا ةداسلا فاحتا )١٨٦(

 _٢٣١٧۔



 عفرو ،عقلب بعص لكل كامرو ؤعقرملا ءاذحلا ذبن كذبن (٧٨١)[هتراما هلعل]
 .ةرهاظ ةمعن هللا كقزر دقو فيكف ،هليقمو هفطل كمرحو .هلينو هلضف كنع

 اولع كولملا لعف لعفي نأ هللا ىلاعت .ةرفغملاو .ةمعنلاب كيلع لضفتو .ةنطابو

 .اريبك

 كبحي امنا كبحي نم لك . مدآ نبااي» : لوقي لجو زع هلا نأ ةاجانملا يفو
 هكلمأ لوط يف تدهزت كلجأ ريسم تيأر ول ٬مدآ نبااي .كل كبحا اناو .هسفنل

 هكل دحاوو }يل دحاوف ةثالث ءايشالا }مدآ نبااي .كليحو كركم نم ترصقلو
 يذلا اماو ثكقزرف كل يذلا اماو ءكحورف يل يذلا اماف كنيبو ينيب دحاو

 : لوقي لجو زع هلا نأ }ربخلا يفو .«ةباجالا ينمو ءاعدلا كنمف .كنيبو ينيب
 سفنت اذاو .ينغلا نم رانيدلا ةقدص لثم ريقفلا نم ةمقللا ةقدص ىسوماي»

 نم ةنسح ةئام نم يدنع لضفا ناك اهيلع ردقي ال لالح ةوهش بلطل نيكسلا
 نيركاشلا نيكاسملاو ءارقفلا راد ةنجلا تلعج ينا 6ةنس فلأ )١٨٨( ةدابع
 .(٩٨١)«نبعيطملا نيدماحلا ءاينغألاو

 نم ىلا رظناو ءايتدلا ف كنود وه نم ىلا رظنا ىسوماي» : ةاجانملا يفو
 نينمؤملا يدابع نم نا ىسوماي .ايندلا رش نم ملست .ةدابعلا يف كقوف وه

 حلصيال نم يدابع نم ناو هانغ هدسفأل هتينغأ ولف .رقفلا الا هناميا حلصيال

 نهتالو .هلامب ينغلا مظعت الو ،هرقف هدسفأل هترقفأ ولف ،ىنغلا الا هناميا

 .«رببخ ميلع يناف ؛هرقفل ريقفلا

 مل هاولب ىلع ربصي ملو ٬هاوكش ثبو ،هقزر طخس نم» :ةي يبنلا لاقو
 .نابضغ هيلع وهو هنا يقلو .هلبقي مل :هانعم ؛(٠٩١)«ةوعد هتنا ىلا هل عفترت
 وهو ةفيج ذخأ .هيفكيام قوف ايندلا نم ذخأ نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ناك هلامل لاملا بحاص مظع نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ٬(١٩١)«يرديال
 اهلهأو ايندلا نم ءايشأ اومظعت الف .(٩١؟)«ناثوالا مظعي نم ةلزنمب هنلا دنع

 . واولا ةدايزب & ..... هدابع نمو : باوصلا لعل )١٨٨( . خسانلا نم بيوصتلا )١٨٧(
 ١٠/ ٢٤٨. يمثيهلل دئاوزلا عمجم رظنا )١٨٩(

 ١٠/ ٢٤٨. دئاوزلا عمجم : يمثيهلا هدروأ )١٩٠(
 ١٤٦/٨. فاحتا : يديبزلاو ۔.٢/٩٢٢ رافسألا لمح نع ينغملا : يقارعلا هدروأ )١٩١(
 . ١٤٦/٨ يديبزلل نيقتملا ةداسلا فاحتا رظنا )١٩١(

 _٣١٨۔



 »].....[)١٩٢( :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .هترخآ يف هللا بضغ مكيلع لحيف
 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ٬«ةنس ةريسم رانلا نم برتقا ‘هتتاف ايند ىلع

 ءاد هفرعو .هناسل اهي قطناو .هيلق ةمكحلا هتنا لخدأ ايندلا ق دهز نم»

 ةالصلا هيلع لاقو ؛(٤٩١)«مالسلا راد ىلا املاس اهنم هجرخأو ءاهءاودو ايندلا
 هرصباو .ةرخآلا ف هبغرو ءايندلا يف هدهز اريخ دبعب هنلا دارأ اذا» :مالسلاو

 .هللا كبحي ايندلا يف دهزا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(٥٩١)«هسفن بويع
 .«سانلا كبحي سانلا يديأ ي اميف دهزاو

 لصف
 بحا ال ينا هللا لوسراي : ةي يبنلل لاق الجر نأ ثيدحلا يف دروو

 عم لجرلا بلق ناف ٬كلام مدق» : هل لاق .معن : لاق «؟لام كلأ» :لاق .توملا
 مادامف .(٦٩١)«هعم رخاتي نأ بحأ هرخأ ناو !هقحلي نأ بحأ همدق نا !هلام

 تاذ يف لاملا تقفنأ اذاف .ةدئاف هيف دجت الو ‘هب لغتشم كبلقف كتنازخ يف كلام
 نم صلختو ىلاعت هلل هتيلكب بلقلا صلخو !اعفان لاملا عجر ىلاعت هنلا

 ايندلا يف تاماركلاو "فئاطللاو ،بئاجعلا ىرت ذئنيحف ىلاملا بحب هتقالع
 ةالصلا هيلع لاقو ،هناحبس هللا راوج يف مئادلا كلملا عم كلذ فاعضأ ةرخآلاو
 ««؟فلخام :سانلا تلاقو . ؟مدقام : ةكئالملا تلاق لجرلا قوت اذا» : مالسلاو

 هيلع لاقو .(٨٩١)«ةدابعلا ريثك نم ربخ رقفلا ]......[)١٩٧(: هيلع لاقو
 كلذو إموي فصنب ءاينغألا لبق ةنجلا نولخدي ءارقفلا» :مالسلاوةالصلا

 ىضرا ال ناتلصخ » :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ء(٩٩١)«ةنس ةئامسمخ رادقم
 اذاو ،ارطب نكت الف تينغتسا اذاف ؛(؟٠٠)«ربقفلا ةلذمو .ينغلا ةين .امهلعف
 اذا هتشيعم رطب : لاقي .ةمعنلا طبغو رشألا :رطبلا ارهدلا ىلع هتف ترقتفا

 :لجو زع هللا لاق .لبقتسملا نم اهحتفو ،يضاملا نم ةلمهملا رسكب وهو .اهادعت

 تناك ةيرق لهأ مكو : يا 6(؟١٠)هاَهتَشيِحَم ترط ةيرق نم اتكنهآ مكل
 . فسأ نم : هريدقت لعل ‘ لصألا نم طقاس مالك )١٩٣(
 ١٧٦١/٦٢. ةعوضوملا يلآللا : يطويسلا 0٢٢٩/٩ فاحتا : يديبزلا هدروأ )١٩٤(
 ٩/ ٢٢٣٣. يديبزلل نيقتملا ةداسلا فاحتا رظنا )١٩٥(
 ٢٢٧/٢. يقارعلل رافسألا لمح نع ينغملا )١٩٦(
 . مالسلاو ةالصلا : اهريدقت {} ةطقاس ةملكلا )١٩٧(
 ٦١١٦١. ۔ ٦١٥ /٤؛ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا .هظفل نود هانعمب ثيدحلا درو )١٩٨(
 . ١١٨/٤ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ٢/ ٨٠. )٢٠٠( دهزلا يف كرابملا نبا هدروأ )١٩٩(

 )٢٠١) ةروس ١ رصصتل ١ : ٥٨.

 _٣١٩۔



 تبرخو ؛مهلاوحأ هنلا رمدف .اورشأ ىتح شيعلا ضفخو .نمالا ف مكلاحك

 . .مهرايد

 ههجوو ةمايقلا موي رشحي» : نفد ريقف يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 ءاتشلا ءاج اذا ناك .ةيحاضلا سمشلاك ناك ةلصخ الولف .ردبلا ةليل رمقلاك

 . ملعأ هللاو ء«هفيصل فيصل ا ةلح رخدا

 ضري مل نم» : مالسلا هيلع ىسوم ىلا ىحوأ لجو زع هللا نأ ربخلا يفو
 ابر بلطيلف ،يئاطعب عنقي ملو غيئالب ىلع ربصي ملو "يئاضق ىلع
 نم يدبع جرخا ال ينا» : ىلاعت هتلا لاق : لاق .ةني يبنلا نعو ؛(٢٠٢)«ياوس

 يف اقيض امأ ءايندلا راد يف هنم هتيفوتسا عدأ الف ؛همحرأ نأ ديرأ انأو ايندلا

 تددش ةيقب هيلع تيقب ناو .هايند يف افوخ اماو همسج يق امقس اماو !هقزر
 الا ةنسح هل عداف هباذع ديرأ انأو ايندلا نم يدبع جرخأ ال يناو ثتوملا هيلع

 يف انامأو ،هندب يف ةحص وأ ،هقزر يف ةعس امأ ءايندلا راد يف اهايا هتيفو

 .«توملا هيلع تنوه ةيقب هل تقب ناو !هايند

 لصف
 لوسراي ينصوا : هل لاقف ةلي يبنلا ىلا ءاج الجر نأ ثيدحلا يف ركذو

 ينعي ؛كلكاي نأ لبق كلام لكات نأو ٬ميظعلا هثلا ىوقتب كيصوأ» : لاقف ؟هلا

 كلام تلكأ نا كناف ۔ ايندلا يف هباوث نم لكايف هترخآل همدقي نأ : كلذب
 لاقو ‘(٠٢؟)«ةرخآلاو ايندلا ترسخ لاملا كلكأ ناو ،ةرخآلاو ايندلا تحير
 اطخاس حبصا امناكف ايندلا ىلع انيزح حبصأ نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 وأ دعق نمو ٠ هبر وكشي امناكف هب تلزن ةبيصم وكشي حبصا]ا نمو .هتنا ىلع

 لخدو .؛هنيد اثلث بهذ اهبيصي ايندل هل عضعضتف ينغ ىلا سلج
 ضعب بهذي الو ،ىزجتيال نيدلا نأل ةياورلا هذه نم يسفن يقو ،(٤٠٢)«رانلا
 رجا مرحي عضعضتملا اذه لعلو ،لضافتيو ديزي هنكلو ضعب ىقبيو
 امهبونذ تطقاست احفاصتو هتنا يف ناوخألا ايقتلا اذا» : ليق هنأل ,ةحفاصملا
 ةماقتسالا قح هنيد يف ماقتسا نم نأل ٨(؟٥٠)«رجشلا قرو طقاستي امك

 . ٨/٦!١٦ ركاسع نبال قشمد خيرات بيذهت رظنا )٢٦٠٦٢(
 ٦/ 0٦٢٦٢ ٥١٩/٧_۔ ٥٦٢٠. يديبزلل نيقتملا ةداسلا بيذهت )٢٠٣(

 . )١٨٤( : مقر شماه رظنا ٢٤٨/١٠. )٢٠٥( يمثيهلل دئاوزلا عمجم )٢٠٤(

 ۔ _٣٢٠



 .هيلع مثا الف هربغو .لاملاب مالسالل هعفانم لجأل المجت ينغل . -تفؤ

 امهنيب سئاسد لجال ينغلل عضعضتملا يف يدنع جرخي ربخلا اذهو ێجرحالو
 {. ملعا هثلاو ى روجفلاو ركانملا نم

 قاحللا تدرأ نا» :(اهنع هللا يضر) ةشئاعل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 لاقو .(؟٦0)«هيعقرت ىتح ابوث يعلخت الو باكرلا دازب ايندلا نم يعنقاف يب
 اوئطبتسنت الف هقزر لمكتسي ىتح تومي نل ادحأ نا» : مالسلاو ةالصلا هيلع
 اوعدو ،لح ام اوذخ 0 بلطلا يف اولمجاو سانلا اهيأ هثلا اوقتاف 0(؟٢٠)«قزرلا
 ركذلا ربخو ى يفكيام قزرلا ربخ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو امرحام
 ملسيال نامز سانلا ىلع يتاي» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو 0(؟٨٠)«يفخلا

 ىتمو : هللا لوسراي اولاق «قهاش ىلا قهاش نم رف نم الا هنيد نيد يذل

 ةيصعمب الا ةشيعملا هيف لانتال نامز يف كلذ نوكي» : لاق ؟نامزلا كلذ نوكي

 انرمات : هللا لوسراي اولاق «ةبرغلا تلح دقف نامزلا كلذ ناك اذاف ،ىلاعت هلا

 هيوبأ يدي ىلع لجرلا كاله ناك نامزلا كلذ ناك اذا» : لاق ،ةبرفلا لحتو

 قيضو رقفلاب هنوريعي» : لاق ؟ للا لوسراي كلذ فيكو : ليق «هتجوزو
 يرمعلو .(؟٩0)«اهيف كلهي يتلا دراوملا اهدروي نأ ىلع هسفن هلمحتف .ةشيعملا

 هلاو غناوخالا مدعو ناميالا هيف لقو ضناحتمالا هيف رثكو نامزلا كلذ بآ دقل
 .ءايرلا ديمالج ىلع مهلامعا ماقم اونب دق مهرثكأ تيأر ينأل غناعتسملا
 . .ةاهابملا نبلب اديشم ،لواطتلا لاصلص هيلع اعوضوم .ةعفرلا يديب هنوبلقي

 بوبؤش نم ابوبصم .ةدمحملا هاوماب انوجعم "باجعالا بارت نم ةرومعم
 ةعفرلا بلطل كلذ لكو .رهتشاو قافآلا يف العو رهظف كلذ رثك دقلو عنصتلا
 ةدام عامتجا نم دلوتم هاجلا ببس لصأو ؛هايلاو لكاملا بالتجاو ٬هاجلاو

 ىلا راخب اهنم عفتراف ةداملا كلت بلقلا ةرارح تخبطف .بلقلا يف عماطملا

 .رخفلا رجا اهنم لاسف اديدش ابارطضا كلذ عم برطضاف سفنلا نييارش

 ىقري نأ هجالعف .ةفشاكملا نويع تيمع كلذ عمف سركفلا سومش سمط ىتح
 مث !ةبانالا ءانإب هعضيو .ركشلا عاكش كلذ نم ينجيل 6ىضرلا ىوضرب

 ِ © .. يقهيبلاو مكاحلاو يذمرتلا هاور )٢٠٦(
 ِ ٢٣٢٩٨ ٠ نامظلا دروم © يمثيهلا بيرق ظفلب هدروأ )٢٠٧(
 ٢٣٢٢. نامظلا دراوم يف يمثيهلاو ١/ 0١٧٦ دنسملا يف دمحأ هاور )٢٠٨(
 ٤٤٤/٣. بيغزلا يف يرذنملاو 0٤٦٢٦ دهزلا يف يقهيبلا هاور )٢٠٩(

- ٣٢١_ 



 تيباوتب هنخسي كلذ دعبف سءاجرلا رانب هخبطيو ضيوفتلا دعاوق ىلع هبكري
 نم نال هرمع ةدم كلذك هبلق توق نوكيف .ةداهزلا لالزب هنجعي مث ،لكوتلا
 امب حرفيالو تافام ىلع ىسايالو سقولخم ىلع بضفيال هللا نم لكلا ىري
 .ةيلكلاب هيلا هرمأ ضوفم .هلا ىلا عطقنم ؤيتوآ

 : نيعون ىلع عونتت هاجلا لاوحا تيار دقلو
 ةينمأو .ةقداص ةينب ديعلا نم هاجلا بلط نوكي نأ : لوألا عونلا

 لكب هللا نيد رهظي ىتح .ردقو لحمو رمأ سانلا يف هل نوكيل ‘ةحلاص
 ءىوقتلا رعشتسا نمل رشيتسي هارت .راطقألا عيمج نم رفكلا قحميو ؛ راصمألا

 هل بلجيو .هحار حالصلاب هل دميو ‘هحانج هل ضفخنم ىدهلا كلسم كلسو

 راهظاو .ةدايسلا بلطل كلذ هلعف لهاجلا بسحيف .هحالص بناج لك نم
 نم ةلوقصم .ناميالا رون نم ةرين اهومتيارل هبلق رظاون مترظن ولف .ةملكلا

 (٢؛١})يرقعلا دمحم نب ناميلس حلاصلا يلولا لعف امك .ناتهبلاو مثاملا بهرد
 هركف .ةيويندلا كولملل ضعب نم برقتي ناك هنأ كلذو (هلا همحر) يوزنلا
 هولتقيل لجرب نيدصاق كلملا كلذ دنج يقل ذا موي تاذ امنيبف .هناوخا هل كلذ
 كلذ غلب املف ؤةملظلا دي نم (هللا همحر) دمحم نب ناميلس هذقناف !املظ
 انسفَت َلَتَك نم) : لوقي ىلاعت هللا نال .لامعالا لضفأ نم كلذ نا اوملع هناوخا
 امّتَاَكَك اناح نمو ًاعييك سانلا لق اَمَشَاَكَك ضرآلا يف رتف وآ سف رقي

 . كلاهملا عيمج بنجتو .كلذك ناك نهل ىبوطف .(١٢ا)هاعيمج تستلا ايح
 ،ضرالا ف ةمفرلل دبعلا نم هاجلا بلط نوكي : يناثلا عونلاو

 ةبلجملاو ،رارحألاو ديبعلا قاقرتساو راصمألا عيمج يف وتعلاو سرابكتسالاو

 عوضوب ملعلا بلاطو ،ىوقتلا رعشتسمل ىعسي هارت ،راتسالا كتهو رئابكلل
 هدسحيف .ةوفهلا بالتجاو .ةوعدلا فالتخاو . ةجردلا طوقسو .ةلزنملا
 هيلع فه هرضح اذاو ؛هتارضم لك يف دهتجيو .هطقسيو هب منيو .هدعبيو
 .هدشربو هنواعي نم نم ببحتيو .هدسحيو هباتغفي نم رذاحيف .هتاركنم فاهمي

 .هي رشيتسيو هيلع ينثي نم بحي هنأ (هللا هدعبأ) عكللا اذه تالالد نمو

 ةجح ريغب هعلخ هئانث نع كسمأ ناو هناسلب هل فطلتي .هنانجب هالوتيو
 ههجو انرت الف ،هيداعنو هذبنن نآ الا مهللا ساسأ ىلع ءانب الو سسايق الو

 )٢١٠( قحلملا يف هتمجرت رظنا .
 )٢١١( ةدئاملا ةروس : ٣٢ .

 _٣٢٢۔

 



 لاسنو ‘سوسملا اذه سئاسد نم هللاب ذوعن نحنف ‘هركوو هتقلح انلخدتالو

 .نيتمغدملا نيتلمهملا مضب عكللا اميقتسم طارص ىلا انناوخاو انيدهي نأ هلا

 .ملعا هللاو ،عكللاب ميئلل لاقي كلذكو «شحجلا وهو .ةثلاثلا حتفو

 نع هللا ىهن دقو !ايندلا بح نم تجتن دق اهتركذ يتلا لاعفالا هذه لكو
 نم ويِثرك ره دزن ةرخألا كرك هلوقل اهبح

 _ ِ < ٠ - ٦
 لاقو .4 .(١٢؟)4بيسصت نم ةرخألا ٢ 53 اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديرت ناك 2 ةر

 ل اتلكَج مت 2 . ديرت نمل ُءاََشَناَع اهيف 1 انلع ةَلحاَكلا ادير َناَك نم : ىلاعت

 لاومألا ق رثاكتو مكتيب رَحاَفَتَو ةنيز هبو تل ايندلا ةايحلا اننأ اوُسَلعا» ۔ و ب ,_ هج : لجو زع 7 ادوعبم ادورطمإ يا .(٢!؟)ياروخ دت مومذم اهلصي منهج
 . ةلاطالا فوخ هتكرت ؛نآرقلا يف اذه لثم ريثكو .(٤١٢)يلوآلاو
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 لاقو .(٩٥١٢)«ةئيطخ لك سأر ايندلا بح» :لي هللا لوسر نع ربخلا يقو

 نم هللاب كرشلا دعب ىلاعت هللا ىلا ضغبأ ءيش نمام» : مالسلاوةالصلا هيلع

 نم هيلا ضغبأ اقلخ هئلا قلخي مل» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .«ايندلا بح

 .(٦١٢)«ةمايقلا موي ىلا اهيلا رظنيالو اهقلخ ذم اهيلا رظني مل هناو ءايندلا
 ةضوعب حانج هثا دنع نزت ايندلا تناك ول» :مالسلا وةالصلا هيلع لاقو

 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع (؟٨١) [....] 0(؟٧١)«ءام ةبرش اهنم رفاكلا ىقسام

 مكيلع طلست نأ مكيلع ىشخأ نكلو مكيلع ىشخأ رقفلا ام» : هباحصال لاق

 .(٩١٢)«مهتكلهأ امك مككلهتف مكلبق نم سفانت امك اهيف اوسفانتف ايندلا

 رادب قدصملل ابجعاي» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ‘ةيغرلا : ةسفانملا

 مص» : مالسلاوةالصلا هيلع لاقو ،(؟؟٠)«رورغلا راد ىلا ىعسي وهو ىدولخلا

 )٢١٦( ىروشلا ةروس : ٢٠ .
 )٢١٣) ءارسالا ةررس : ١٨ .

 )٢١٤( ديدحلا ةروس : ٢٠ .
 )٢١٥( نيقتملا ةداسلا فاحتا ١٧٣١/٣©0 ٧/ ٢٥٤.

 )٢١٦( هفنصم يف قازرلادبع هاور .
 )٧ ١ ٢) هننس يف هجام نبا هاور ٤١١٠١ } روثنملا رذلا ي ىطوريسلاو ٦/ ١٧ .

 )٢١٨( هنعو : ةرابع تطقس . َ

 )٢١٩( ظفللا يف ةقدلا اهصقنت صنلا ين ةدراولا ةياورلاو .يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور .

 )٢٠!٢( نيقتملا ةداسلا فاحتا ٨/ ٨٦٢.

 _۔٢٣٢٢٣۔



 هيلع لاقو .دسالا نم رفت امك ايندلا نم رفو غتوملا كراطف لعجاو ايندلا نع
 مزلأو .ءيش يف هثلا نم سيلف همه ربكأ ايندلاو حيصأ نم» : مالسلاو ةالصلا

 غلبي ال ارقف و ءادب هنم غرفتيال الغشو ءادبأ عطقنيال امه :لاصخ عبرأ هبلق

 نم» : مالسلاوةالصلا هيلع لاقو ء(؟؟ا)«ادبا هاهتنم غلبيال الماو ءادبأ هانغ
 هرقف لعجو ؛هتعيض هيلع قرفو ؛هرمأ هيلع هللا تتش ءايندلا همهو حبصأ
 عمج ةرخآلا همهو حبصا نمو ،هل بتكام الا ايندلا نم هتاي ملو اهينيع نيب
 يهو ايندلا هتتأو .هبلق يف هانغ لعجو ؛هتعيض هيلع ظفحو همه هنلا

 ءءانسلاب ةمالا هذه رشب» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(؟؟؟)«ةمغار
 يف هل سيئف ايندلل ةرخآلا لمع مهنم لمع نمف ؤضرالا يف نيكمتلاو ؤةمحرلاو
 موي ماوق ءعيجي» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو 0(٢؟؟٢)«بيصن نم ةرخآلا

 هلا لوسراي :اولاق ،هرانلا ىلا مهب رمؤيف ةماهت لابجك مهلامعاو ةمايقلا
 ةنه نوذخايو نوموصيو نولصي معن» : لاق ؟ (؟٢؟٤)نولصي مه نولصي
 .«هيلع اوبثو ايندلا نم ءيش مهل ضرع اذاف ،ليللا نم

 لخد هنأ (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمع نينمؤملا ربمأ نع ثيدحلا قو

 تذختا ول هللا لوسراي :لاقف ،هبنج يف رثأ دق ربصح ىلع وهو ةت ونع ه يبنلا ىلع

 يلثم امنا يلو ايندللام مأ .ايندللو يلام رمعاب» : لاقف .!اذه نم رثوأ اشارف

 حار مث ةرجش تحت لظتساف فئاص موي ق راس بك ارك انثدلا لثمو

 نل كنا» :(هنع هللا يضر) رمعل مالسلاو ةالصلا هبلع لاقو .(؟؟٥)«اهكرتو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(؟؟٦)[ليقو] .«ةيهاذ ايند الا ايندلا نم ىقلت

 : ينيتاي ناكام نسحاب مالسلا هيلع ليربج ىلا هلا لزنأ»

 .يركنتو ڵيررمت نآ ايندلا ىلا تيحوأ ينا : كل لوقيو .مالسلا كئرقن مالسلا

 .يعسوتو يلهستو ،يئاقل اوبحي ىتح يئايلوأ ىلع يددشتو ،يقيضتو
 ةنجو ،يئايلوال انجس اهتلعج يناف ؤيئاقل اوهركي ىتح يئادعأ ىلع يبيطتو
 نأ دارا نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(؟؟٢)«يئاقل اوهركي ىتح ،يئادعال

 ٢/ ٢٣٨. روثنملا ردلا : يطويسلا )٢٦٢١(
 ٤/ ٢١٤. رافسألا لمح نع ينغملا : يقارعلا )٢٢٢(
 ِ . يقهيبلاو مكاحلاو نابح نباو دمحأ هاور )٢٢٣(
 . ٢٥٢٦ يمثيهلل نايظلا دراوم )٢٦٢٥( . نوموصيو نولصي : باوصلا لعل )٢٢٤(
 . ا يعادال ةدايز ىهو ٠ لصالا يف اذك )٢٢٦(

 ٢/ ١ ٥٦. ثيدحلا فارطأ ة هعوسوم رظنا )٢٧ ٢)

_ ٣٢٤ 



 .(٨٢٢)«ايندلا يف دهزيلف .ةياده ريغ نم ىدهو !ملعت ريغ نم املع هتلا هيتؤي

 ثالث (؟؟٩)[....] هثرو ايندلا يف دبعلا دهز اذا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 لاقو ء«ملعت ربغ نم املعو ٬لام ريغ نم ىنغو .ةبشع ربغ نم ازع :لاصخ

 نقلي هناف هنم اوبرقاف ايندلا ف دبعلا دهز اذا» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 .«ةمكحلا

 بلق ق ايندلا بح ميقتسيبال» : مالسلا هيلع ىسيع نع ثىدحلا ق يورو

 .«دحاو ءانا ق رانلاو ءاملا ميقتسيال امك نمؤم

 الو اهوربعاف .ةرطنق ايندلا» : مالسلا هيلع دواد ىلا هنلا ىحوا اممو
 كلذكو ‘لبقتسملا نم همضو ؤيضاملا ءاب حتفب يهو ءاهوعطقا : يأ ،«اهورمعت
 هذه لك .تام اذا ،نالف ربع وأ "بهذ اذا ءيشلا كلذكو ءايؤرلا ةرابع ربع اذا
 .ملعأ هللاو ثدحاو فيرصتلا يف لاعفالا

 لثمك ايندلا بحاص لثم» : مالسلا هيلع ىسيع نع ثيدحلا ق يورو

 ىحوأو ربخلا قو .«هلتقت ىتح اشطع دادزا ابرش دادزا املك .رحبلا براش

 جرخاف كلذك ناك ناف !ينبحت كنأ معزت دواداي» : مالسلا هيلع دواد ىلا هتنا

 ء«دحاو بلق ق اديأ ناعمتجدال يبحو ايثدرلا بح ناف ءكيلق نم ايندلا بح

 نا ىايثدلاب مهلاو يئايلواأل ام» : مالسلا هيلع دواد ىلا ىلاعت هتا ىحوأ اممو

 اونوكي نأ يئايلوأ ف يتبحم نا .مهبولق نم يتاجانم ةوالح بهذي مهلا

 .«يركذل الا نومتهبال نبيناحور

 : لاق ؟يبلق نم ايندلا بح جرخأ مب براي» : لاق ىسوم نأ ربخلا قو

 ادغ كنأ ملعت ىتح .كربق دحل يف مهنم كسفن دعف ةيلابلا ماظعلا تيأر اذا

 تنفأ اذا مدا نبااي» :لجو زع هئلا لاق ،ةاجانملا قو ،«ناف تعمجامو ىلاب

 نوهأ يتعاط ىلع ربصلا .ىسوماي .ةنجلا بلطت ىتمف ايندلا بلط يف كرمع
 رحب ايندلا نا ينباي :(لا همحر) نامقل نع ربخلا يفو ء«يران ىلع ربصلا نم
 رئاس وهو .نيملاعلا عمجمو .(ةلمهملا حتفب) .ريثك ملاع هيف كله دق قيمع

 ٩/ ٢٢٣. يديبزلل نيقتملا ةداسلا فاحتا )٢٢٨(
 )٢٢٩( هللا هثرو : باوصلا .

 ۔ ٣٢٥



 لاق مث .ءاملعلا عمج مه !ةلمهملا ماللا رسكب امأو «!اعيمج مهلك قلخلا

 يذلا كرسج ايندلاو .هللاب ناميالا رحبلا اذه يف كتنيفس لعجاف» :(هتلا همحر)

 كصرحو .اهيف (٢؟٠)وثحت يتلا كتعاضب ةحلاصلا لامعألاو .هيلع ربعت

 هلا ىلع لكوتلاو ءاهجرحدت يتلا كجوم مايالاهللو ءاهريست يتلا كحير اهيلع

 يذلا اهليلد لجو زع هنلا باتكو ءاهخريو اهدوقي يذلا اهعالق لجو زع
 وه يذلا اهلحاس توملاو ؤاهيسرت يتلا اهلابح ىوهلا نع سفنلا درو .اهيدهي

 يذلا اهكلم لجو زع هاو ءاهيف يغتبن يتلا رجتملا ضرأ ةمايقلاو ءاهاهتنم
 تكله ناو ‘هتمحربف توجن ناف ىلاعت هنلا ىوقت كداز لعجاو اهيلع

 .يضاملا نم ةلمهملا حتفب وهو ،اروسج رسجي رسج هنم لعفلاو ««كبونذبف
 لاعفألا فيرصت يف هلثمو .هلمعو رسجلا دقع وهو ءلبقتسملا نم همضو

 هللاو ،ريسنلا يف تضم اذا ةقانلا روسج كلذكو ؛هريغو برحلا ىلا ةراسجلا

 .ملعأ

 هئلا ةردق يف كاشلل بجعلا لك ابجعاي» : لاق هنأ لي يبنلا نع ربخلا قو

 ثعبي وهو .روشنلاب بذكملل بجعلا لك ابجعايو !هقلخ ىري وهو !لجو زع
 ىري وهو ،ىرخألا ةاشنلاب بذكملل بجعلا لك ابجعاي !ةليل لك توميو
 رادب قدصم وهو ،رورغلا رادب يعاسلل بجعلا لك ابجعاي !ىلوألا ةاشنلا
 دوعي مث ،ةفطن نم قلخ امناو ،روخفلا لاتخملل بجعلا لك ابجعايو !دولخلا
 .«!كلذ نبي اميف هي عنصيام يرديال وهو ةفيج

 ربش يف ربش هلوط ،بهذ نم حول يق املع ناك زنكلا نا» :ثيدحلا قو

 ردقلاب نقيأ نمل ابجع ،هللا لوسر دمحم ٬ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيف بوتكم
 فيك رانلاب نقيا نمل ابجع .حرفي فيك توملاب نقيأ نمل ابجع 6نزحي فيك
 ايندلا ىلا رظن نمل ابجع ٬لفغي فيك ادغ باسحلاب نقيأ نمل ابجع ‘كحضي

 ىسيع نع ثيدحلا يقو ،«اهيلا نئمطي فيك لاح دعب الاح اهلهاب اهبلقتو
 زع هنلا ىحوأو ٬«بئاغ دعومل ةرضاح ةرهش كرت نمل ىبوط» :مالسلا هيلع

 رثآ اذا يديبع نم دبعب عنصا ام نوهأ نا» :مالسلا هيلع دواد ىلا لجو

 دواد ىلا ىتأ ليئارسا ينب نم الجر نأ ربخلا يفو ««يتعاط همرحأ نأ هتوهش
 هللا ىحواف !ينبقاع هتيار امف انامز هنلا تيصع دقل دواداي : لاقف مالسلا هيلع

 . حضاو ريغ ىنعملاو ، لصالا يف اذك )٢٣٠(

 ۔٣٢٦۔



 لاقف ٠«يرديال وهو هتبقاع مك :يدبعل لق» : مالسلا هيلع دواد ىلا ىلاعت
 :مالسلا هيلع دواد ىلا ىلاعت هللا ىحواف ؟يردأ ال اناو ينبقاع فيك :لجرلا
 نعو ،يربو يلضف ركش نع هتلغش امأ ،يركذ ةوالح هتيسنأ امأ يدبعل لق»

 .«تلقع ول اذه نم مظعا ءالب ياف سيردقو يقح ميظعت

 لصف
 لثمك ايندلا يف قلخلا لثم : لاقف ايندلل الثم برض يلازغلا نأ تدجوو

 ءاضقل عورشلا حالملا مهرماف .ةريزج ىلا مهب تهتناف ةنيفس اوبكر موق
 . مهضعب ردابف !اهيف اوقرفتف .ةنيفسلا لاجعتساو ؛ماقملا مهفوخو ‘ةجاحلا
 مهضعب فقوو !اعساو ايلاخ اناكم دجوف ةنيفسلا ىلا عجرو هتجاح ىضقو
 .اهضايغ بئاجعو ؛اهراجحأ فئارطو ىاهراونأو ةريزجلا راهنأ يف رظني
 بكاو ٬اجرح اقيض اناكم الا دجي ملف ةنيفسلا ىلا عجرف ءاهرويط تامغنو
 الا هسفن حمست ملف اهنسح هبجعاف ،فادصالاو ‘ راجحألا كلت ىلع مهضعب

 الا دجي ملف .ةنيفسلا ىلا عجرف ءاهعمجب لغتشاف ائيش اهنم ب د نآ
 ملف ااقيضو .القث ةراجحلا هتدازو 6هيضريو هيفكيام نود اجرح اقيض اناكم
 ءاهئابعاب ءوبي وهف !هقنع ىلع اهلعجف !اناكم اهل دجي ملو ءاهيمر ىلع ردقي
 .راهنألا كلت يف جرفتلاب لغتشاف بكرملا ىسنو ،ضايغلا يف مهضعب جلوتو
 ,رامثلا كلت نم لوانتلاو ،رايطالا تامغنو راجشألاو راهزألا كلت ىلا رظنلاو
 .تابكنلا نم رزحلاو ؛ماوهلا غدلو ؤعابسلا فوخ نم لاخ ريغ هجرفت يف وهو
 لحاسلا ىلع يقبف ءاهفداصي مل ةنيفسلا ىلا عجر املف .ةيوهألا ف يدرتلاو
 .عابسلا هتسرتفاو .ماوهلا هتقزمف ،ناربح

  

 ايندلا ىلا ةفاضالاب ايندلا لهأ ةروص هذه نأ ملعاو ،(؟؟١) ثيدحلا يقو
 فرع نمف ةربصب اذ تنك نا اهنم ةنزاوملا هجو جرختساو 4 ءاهلماتف .ةرخآلاو

 ةربصيلا رونب دهاش !ةرخآلا فرعو ءايندلا ةنيز فرعو ٬هبر فرعو ‘هسفن

 مدق نمل الا ةرخآلا يف ةداعس ال نأ اعطق هل فشكتي ذا .ةرخآلاو ايندلا ةوادع
 .نيملسمللو هلوسرلو هلل احصان .هيف ابحم افراع .ىلاعتو هناحبس هتلا ىلع
 هركفلاو بلطلا ماودب الا لانتال ةفرعملا نأو ،ركذلا ماودب الا لانتال ةبحملا نأو

 بحلاو ةفرعملا يلوتست الو !ايندلا لاغتشا نع ضرعأ نم الا .امهل غرفتيالو
 ىلاعت هللا ريغ نع بلقلا غارفف "ىلاعت هنلا ربغ بح نم غرفتت تت مل ام بلقلا ىلع

 . دهزلاو قئاقرلا بتك ةرابعلاب فلؤملا دارملا لعل )٢٣١(

 ۔ _٣٢٧



 ضرعملل الا كلذ روصتي ملو ،هتفرعمو 6لجو زع هللا بحب هلاغتشا ةرورض
 ةالصلا هيلع هنع ربخلا يفو سةرورضلاو .دازلا ردقب اهنم عناقلا ءايندلا نع

 .هلل حصنلا ،ةنجلا نع ههجو دصي مل سمخب ةمايقلا موي ءاج نم» :مالسلاو
 .«نيملسمللو ،هلوسرلو .هباتكلو ؤهنيدلو "

 اوضرا نييراوحلا رشعماي» : مالسلا هيلع ىسيع نع .ربخلا ف ءاجو
 ةمالس عم نيدلا يندب ايندلا لهأ ىضر امك ،نيدلا ةمالس عم ايندلا يندب
 هللا ءايلوأ نم ىهنلا حوراي :مالسلا هيلع ىسيعل نويراوحلا لاقف ء«ايندلا

 نطاب ىلا اورظن نيذلا مه» : لاقف ؟نونزحي مه الو مهيلع فوخال نيذلا
 ىلا سانلا رظن نيح ايندلا لجآ ىلا اورظنو ءاهرهاظ ىلا سانلا رظن نيح ايندلا

 .مهكرتيس نآ اوفاخام اهنم اوكرتو ٬مهتيمي نأ اوفاخام اهنم اوتامو ءاهلاجع
 امل مهجرفو ءاتوق اهنم اوكردا امل مهبلطو .الالقتسا اهنم مهراثكتسا راصف
 ريغب اهتعفر نم مهضرعامو شهوضفر اهنم مهضراع امف !انزح اهنم اوباصا
 ءاهورمعي ملف تبرخو !اهودجي ملف ايندلا مهدنع تقلخ اهوعضو قحلا
 مهايند نوعيبيو شمهترخآ اهب نونبي مهف ءاهويحي ملف مهرودص يف تتامو
 اهلهأ ىلا اورظنو .نيحرف اهضفرب اوناكف اهوضفر !مهل ىقبيام اهب نورتشيف
 هللا نوبحي ءايندلا ركذ اوتامأو ،توملا ركذ اويحاف تاليما مهب تلح دق ىقرغ

 مهيكم فوَحالط نيذلا كئلواف ءهرونب نوئدضتسيو .هركذ نوبحيو .ىلاعت

 .«(٢٢؟)« نونزحي ميه الو

 ةمدعمو .تائيسلا ةبلجمو تاثئيطخلا سأر ايندلا بح نا ملعاو
 تادسفم جازتما هببسو ٬تاوامسلا بر بضغ لولح ببسو ،تانسحلل
 عمطلاو .ةذاذللاو معنلا بح ةدام كلانه تعمتجاف ٬بلقلا ق ساوسو ثٹثئايخ

 ةعاط نع تردختساف حراوجلا عيمج يف ةداملا كلت راخب راتق ةلجاعلا ق

 ةحرف ايندلا عماطم دنعو .ةرسكنم ةتيم ةعاطلا مايق دنع اهارت !اهبر
 ءاديدس اريبدت كلذل ربدتل ءاديدش ابارطضا احرف كلذب برطضت .ةرشبتسم
 مهو .لتاق ءاودل ابتف ءاهءاد هللا ةعاطبو ءاهءاود ايندلا رثاكتب لغشلا راصف
 ليدانقب ةعوضوم ىهنلا بح ءاولح نم لكات نأ هجالعف .لغاش ةعاطلا نع

 يديا يف امع سايالا سآ قاشنتساو .ةعانقلا نونف لكأ عم ‘هيلا عاطقنالا
 )٢٢٣٦( سنوي ةروس : ٦٢ .

- ٣٢٨_ 



 للع تبنيف ءيدر طلخ هتركذ يذلا لوآلا جازملا اذه نم دلوتي دقو ،سانلا

 ربك خفن كلذل كرحملا ناكو «باحصالاو ناوخالل ةاهابملاو باجعالاو رخافتلا

 نآ هجالعف ،عوشخلا ةدامو ععوضخلا تابوطر تققحف ‘بلقلا جتاونب ربكتلا

 عم ٬بارتلا باستنا تورذنأ نم اهل رطقيو .رابتعالا دمثاب هبلق نويع لحكي

 " لوقل ربدتلا ةوسح برشيو .باتكلاو . ةنسلا يناعمب ركفلا هكاوف لكأ

 .سوفنلا هب لمكت ىوقتلا ناف 4 .(٢٢٢)يمكاقتآ و هللا دنع مكمرتكآ ط :باهولا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك ءافرش دارأ نمم صاخشالا هب لضافتتو

 لجر سانلاب سانلا امنا ؛«(٢؟٤)«هللا قتيلف سانلا مركا نوكي نأ هرس نم»

 زع هلوق اذه بسانيو ؛هئلا ىلع نيه يقش رجاف لجرو هللا ىلع ميرك نمؤم

 .ةيآلا (٥٢٢)....زرشنمت نف زبخ نمؤم دبكو : لجو

 لصف
 بارت نم مدآو مدآ ونب سانلا» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا و

 نيدلا لها نم رختفملا ءابآ ناك ناف ٬(؟؟٦)«مكاقتا هللا دنع مكمركأ نأو
 اوناك ناو ،نيرغاص مهسفنأ يق ءالذأ اوناكدقو مهب رختفي فيكف عرولاو

 .مهب رخفلا نع هيلا اوراص اميف ركفلاب مامتهالا هلغشي نأ هل يغبنيف اراجف
 لاجر نعديل» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ‘هسفن ف اصقان وه نوكي وأ

 نم هنلا ىلع نوهأ ننوكيل وأ .منهج محف نم محف مه امنا ؛ماوقاب مهرخف
 هران تفط يذلا ةمجعملا حتفب محفلا ،(؟٧٢)«نتنلا اهفناب عفدت يتلا نالعجلا

 حتفب وهو ،عمج ىلوألا ةمجعملا مضب نالعجلاو ٬هداوس ةدش ليللا ةمحفو
 : هتديصق فصي رعاشلا لاق ،ىلوألا ةمجعملا مضو .ةيناثلا ةلمهملا

 لعجلاب كسملا ميسن نضي امك ررض اهداشنا نم ةوابقلا يذب
 يبغو ،نطفي مل اذا ةوابغ ءيشلا نع يبغ : لاقي ٬ةناطفلا دض : ةوابقغلا

 نم اهحتفو ،يضاملا نم ةمجعملا رسكب وهو ،بغ وهف يفخ اذا رمالا نع
 .لبقتسملا

 )٢٣٣( تارجحلا ةروس : ١٣ .
 )٢٣٤( ءافخلا فشك رظنا ١/ ٧٢. تاعرضوملا : يدع نبا ٧/ ٢٥٦٥.

 )٢٣٥( ةرقبلا ةروس : ٢٢١ .

 )٢٣٦( يطويسلل روشنملا ردلا يف دروو دمحاو يذمرتلا هاور ٦/ ٩٨.
 )٢٣٧( نيتنملا ةداسلا فاحتا يف يديبزلا ركذو دمحأ هاور ٨/ ٣٧٥.

- ٣٢٩_ 



 لصف

 موي لوقي ىلاعتو كرابت هللا نا» : لاق هنأ ةريره يبأ نع ربخ يفو
 وٹلا دنع مّكَمَركَا نإ : تلقف ابسن مكل تلعج ينا ؛ سانلا اهيأ اي : ةمايقلا

 عضا مويلاو غنالف نم مركأ نالف :اولوقت نأ الا متيبياف . .(٢؟٨)يمكاَقتا

 .«ينصعي ملو يناقتأ نم مركأ ؟ انعم نوقتملا نيأ يبسن عفرأو ؤمكباسنأ
 : يريرحلا لاق كلذكو إملعأ هناو

 ىقتنملا اذ الاو ىقتلاب رخفلا امنا رخن مظعب رختفم ابت
 هسمأ نيا ال هموي ىلجتام ىلع هموي نيا الا ناسنالا ام كرمعل

 هسفنب راخفلا يغبي يذلا راخف امناو ميمرلا مظعلاب رخفلا امو
 سيلو .نيدتهملا ءاملعلا دنع ةضغيبمو ؛نيدلا يف ةمذم رخفلا نأ يرمعلو

 الك روشلا قر حفن ادك : لجو زع هلوقل .نيملاعلا بر ءاقل دنع عفانب رخفلا

 .اضعب مهضعب لاسيال : :يأ (٢٢؛)هنولءتسكت و زيمو ك مهتيب ج تاحن

 ٢٤٠). )ميلس ب بلقي هتلا ىتآ نم آ نوب الَو زات عفنيال و .هسفنب هلاغتشا

 .يصاعملا ىلا ليملاو ى رفكلا نع بلقلا ميلس اصلخم الا ادحأ ناعفنيال :يا
 ليبس يق هلام قفنأ ثيح هونبو هناش اذه نم لام الا ناعفنيالو ،هتافآ رئاسو

 هنل ادابع اونوكي نأ مهل دصقو .ريخلا ىلع مهثحو .قحلا ىلا هينب دشرأو .ربلا
 ىنعملاو ةلاطالا فوخ هتكرت كلذ ريغ ليقو .ةمايقلا موي هل ءاعفش نبعيطم
 !ةمايقلا موي هل ءاعفش : هلوق امأو 4 !ميلس ب بلقب هللا ىتأ نم ةمالس نكلو

 نا انيت ورياك نمت زاج َوُه دولوم او هدك نم كلاو يزجت < :يرمعفف
 عفشتالو .مالسلا مهيلع ءايبنألا الا ةعافشلا كلميالو :3 هنلا دع

 مهو ىصترا نميأل نوُعكشَت و : لجو زع هلا لاق امك .يضرملل الا ءايبنالا
 نَم 7 ةَعاَكشلا كتلط : ىلاعتو كرايت لاقو .(٤٢؟)«“َنوقفشم هتيشخ هتي نع

 دقف .رئابكلا لهأل ةعافشلا ىعدا نمف )٢٤٢(. هوق هل ئضرَو نَمحَكللا هل نآ

 لاق هنأ ةلي يبنلا نع .هللا مهدعبآ ‘ انوفلاخم دنسأ امك !هتنا ىلع بذك

 زع هتلا باتك مهلوق بذكف . .(؟٤٤)«يتما نم رئابكلا لهأل يتعافش» :(مهمعزب)

 نأل .(٥٤٢)هغاَطي عبشت الو ميك ني ني درلل اك : ىلاعت هلوقل لجو

 )٢٣٨) تارجحلا ة هروس : ١٢٣ . ۔ )٢٣٩) نونمؤملا ة ةروس : : ١ ١٠ .

 )٢٤٠) ءارعشلا ةروس : ٨٨ _ ٨٩ . )٢٤١( نامقل ة ةروس : :

 )٢٤٦٢( ءايبنألا ةروس : ٢٨ . )٢٤٣( هط ةروس : 7

 )٢٤٤( ريبكلا يف يناربطلاو يقهيبلاو دحأو يذميتلاو دواد وبأ هاور .
 )٢٤٥( رفاغ ةروس : ١٨ .



 لاني ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنكلو .اذكه لاق ام ةلي هتنا لوسر

 دحا مكنم ام» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ۔«يتما نم رئابكلا لهأ يتعافش

 هتعافشف ،«يتعافشب مث هلمعب مث هنلا لضفب الا ةمايقلا موي ةنجلا لخدي
 هناو ءارصم تام نم هتعافش لانيالو ‘هتجرد عفرو اهرجأ يف نمؤملل ةدايز
 .ملعأ

 لصف
 خف بصن نم اي : هذه يهو ةرخن ماظعب رختفي نم يف اظافلا حرشاسو

 هيتلا ةفيج نم ميظعتلا ماظع هسفنل عمجو .راختفالا ران ليصحتل قهيفتلا
 رمشو ىءارطالاو ةدمحملا ءامحي هقطن يدان رمع ىتح .رارحألاو دييعلا ىلع

 مانالا لفاحمب امسح مظعي راصف .ءارتفالاو هيومتلا مثامل قابسلا قاس نع
 ىلا اهؤجلم ةرعملا فرغب سفنتي اسفن دمحنو ماحزلا تاملظ ىلا ةبصم
 دق لاقتنالا رونو 6هرخز دق لابلبلا لبلب رظني امآ ؤةرضملاو تارودكلا تويب
 حاسنفاو .ربكلا مالك نم راختفالا ران حادتما عجري ىتح هرذحف هاطخي طخ

 تويب ءانبب رمأو ثءالبلا رتاوب هيلع تلس اذا يل لق سرمالا رورمب ءاوابلا باب
 دمعو ٬ةموسحم تاورملا ةورمو ٬ةمودعم ةاعادملا عرم ىري فوسف ءىلبلا

 ذجت ةوذج الا ربكلا ام يرمعلف .ةروثنم رامعألا دمعو .ةروسكم رامعألا

 ركذ به نا ءاذه ايف .نايغطلا علاوط عملت قراوب الا ربكلا امو ،ناميالا ينامي
 ء فلتلا توياتي انوجسم حبصأ نمي ربتعاف ںفرشتلا ررشأ تحالو .فلسلا

 حاير ف كروعص ديمص يردت الو 6فرتقاو بستكأ امب انوهرم ىسمأو
 ةركذت ءام ىرج اذا نكف ٬رتلا حئاور تحاف اذا كزجع عومد يرذتف .رخفلا

 .هدح دوعس دوعصب ناسنالا امنا "فالسلا كلذ ءاور نم دزت ال سءفالسنألا

 تدبو ‘هدخ رودص عصانب ال اهدهش رداصم بذعبو اهدج روهط ركذبال
 لسلس لسلستبو ‘هيند حلاصم حوحس حسيال ضهنيد حلاصم ررد رورد
 لضاوفب ال هدوج بوبؤش لباوبو .هنيم تاحضفم غوصي ال .هنمأل ةمالسللا

 بقعي ماعطلاف ؛‘هئامس ولع بسكب ال هئامس سوك بسكبو ‘هدودج بوبلج
 اقلخ مهرصنأو !اقلخ مهنسحأ اقلخ مانألا لمكأ .مائللا دلوت ماركلاو إماقسنلا

 ؤرما ملس ولو .يبنلا مع دعسل يمدآ ءاقترالا فرشتي دعس ولق ٬اقمح مهمدعأا

 ءةليسولاب نورهظيال داوجألا .دوهيلا بكاوك تدعسل دودجلا ءاقتراب

 .مكداصح نآ اذا مكفرش مكعفنيال .الك .ةليبقلا نسحب نورهظيال داغوالاو

۔ ١٣٣۔



 مُكَمَركَا ناط مكادهأ مانألا عم مكعفرأ نا 4 .مكداعيم ناح اذا مكحرم مكذقنيالو

 . .(٦٤٢)يمكاقتا هن هللا دنع

 لصن
 بحو قافنلاو .ءايرلاو دسحلاو .ربكلاو رخفلا .يناوخا ءاورذحاف

 ريهطت يف يناوخا . هللا هنلا ُةمومذم لاصخ لكو .هاجلاو ةعفرلاو ‘ةدمحملا
 نمف :نابضغ بضغلاو ؛مكنيد دسفي الئل بضفلاو ؛‘دقحلاو مكاياو إمكبلق

 ءهللا عاطأ نم نع ىضري : يأ !هللا ف ىضريو !هللا ف بضغي نم سانلا

 نم ىلع بضغي نم مهنمو .رجالا ميظع هل كلذف شهلا ىصع نم ىلع بضقيو
 نع رصق وأ .ءيشب هيف رثع وأ ايندلا رومأ نم ءيشب هدداضو 6‘همتش اذا
 هنم دلوتيف .ةدايسلا بح ةدامب رثاكتلا بوش نم دلوتم اذه ببسو هتمدخ
 برطضاف ؛الامشو انيمي تاواشفلا كلت تدتماف بلقلا ق لغلا تاواشمغ

 رانلا كلت نم دلوتيف ،بضفلا ران اهنم تراث نأ ىلا ضعب ىلع اهضعب
 رابص نم ذخاي مث ؛ملحلا لولحب الوأ للحتي نأ هجالعف ،لستكلا تالوحف
 حالصلا لهالو شه دايقنالا دنق هيلا فيضيو .وفعلا ريصع يف هعقنيو ،ربصلا
 .مراحملا نع كاسمالا كوسمب هكيوست عم اذه هءاود نوكيف دادسلاو
 بركلا لعجي الو ٬منآملا كلت يف عقي الئل .رورسلا طاسب ىلع هطاسبناو
 يف ،يخأاي .نكتلف .لامعألا عيمجل ةقرحم ران هنال اهتيلح بضفلاو 6هتفرح
 ظيقلا َبمظاَكلاَوِ» : لجو زع هنلا لاق هنأل .همصق ىلا دصقلاو ،ريبك مه

 ال مهسوفن ءالتما دنع ظيفلا نيعرجتملا :يأ .(؟٧٤))ه4ساتلا نع يفاكلاو
 ههجو يف هدريف اظيغ يلتمي نأ ظيغلا مظكو .هئالتما دنع ءيشلا سبح مظعلا
 .ملعأ هنلاو ،لبقتسلا نم اهرسكو يضاملا نم ةمجعملا حتفب وهو ‘هرهظي الو

 ادإ تاوقلاو مثإلا رئابك َنوُبَِتجَت نيذاو» : ىلاعتو كرابت هللا لاقو
 سيل» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يقو 4 .(٨٤٢)4َتورِفغَت مه ًاوبضَعاَم
 هيلع لاقو .(؟١٤)«بضغلا دنع هسفن كلمي نم ديدشلا امنا ةعرصلاب ديدشلا
 لاقو (٠٥٢)«لسعلا ربصلا دسفي امك ناميالا دسفي بضقلا» :مالسلاو ةالصلا

 . ١٣ : تارجحلا ةروس )٢٤٦(
 . ١٣٤ : نارمع لا ةروس )٢٤٧(

 (٨ ٤ ٢) ىروشلا ة هررص :: ٣٧ .

 )٩ ٤ ٢) ملسمو يراخبلاو عيبرلا مامالا هاور

 )٢٥٠( رافسألا لمح نع نل : يقارعلا رظنا ٣/ ١٦١١.

 ۔ _ ٣٣٢



 زع هئلا بضغ» : لاق ؟ دشأ ءيش يا : هلاس لجرل مالسلاو ةالصلا هيلع
 ««بضخغت ال» : لاق ؟ لجو زع هللا بضغ نم يندعبي امف : لجرلا لاق «لجو

 داعاف ««بضخغتال» : لاق ؟للقأو لمعب ينرم :داع هللا لوسرل لجر لاقو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(١٥٢)؛بضغتال» : لوقي وهو ارارم هيلع لجرلا
 لجرلا بضغ اذاف .ءاملاب رانلا ءيفطت امناو ،رانلا نم قلخ ناطيشلا»
 نأ ءاش ولو ٬اظيغ مظك نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(٢٥٢)«اضوتيلف

 هيلع لاقو ٬(٢٥٢)«انامياو انمأ ةمياقلا موي هبلق ىلاعت هللا الم ئهاضمأ هيضمي
 هينيع ةرمح يف نورت الأ مدآ نبا بلق يف ةرمج بضغلا نا» :مالسلاو ةالصلا
 بضغ اذاف ضرألا هدخ قصليلف ائيش كلذ نم دجو نمف !؟هجادوآ خافتناو

 ناك نا سلجي الاو نكس ناف ٬ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لقيلف مكدحأ
 قورعلا : جادوالا . ربخلا يف درو كلذك .(٥٥٢)«أدعاق ناك نا عجطضيو .امئاق
 اذا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا يف ءاج هنأل .حباذلا اهعطقي يذلا

 حتفب ىجدولا :جادوالا نم دحاولاو ««“لكف قورعلا ترهبو ٬مدلا تيرف
 .ملعا هتناو غنيتلمهملا

 لصف
 هبحاص ىريال ىتح لقعلا يدصي بضخلا نا : ءامكحلا ضعب نعو

 الا نفرعيال ةتالث : ءامكحلا ضعب لاقو .هينتجيف احدبق الو .هلعفيقف انسح

 الو ،برحلا دنع الا عاجشلاو ٬بضفلا دنع الا ميلحلا فرعيال اةتالت يق

 . هيلا كتجاح دنع الا كوخأ كفرعي

 لصف
 بضغلا ةفص يف رظانلا نيع يف قورتو ئرطاخلا رست اظافلأ حرشاسو

 لغلا نبع بتكو بضغلا بضغ عنصل ةوادعلا ةدع ذختا نماي : هذه يهو

 مغلاو ،دلجلا هوجو ءاقلت نع ةمغلا رامغب عفلت نماي .برعلا عيمجل هردصب
 تاراضغ ىرت امأ &دقحو هيلع بضغ نمل لايتغالا للغ نم ليلغلا لاغ
 فيس الا ةوادعلا ام يرمعلف ‘تطسبنا دق ةافاكملا فلأو ،تطسب دق ةاضافملا
 ءبع لمحت الف ؛ةفاطللا ؤلؤل يلجت ةميزع الا ةوافصلا امو ٬ةفأرلا فرفر دقي

 . يذمرتلاو دمحأو يقهيبلا هاور )٢٥١(
 . ١٠٩٦ ينارسيقلا نبال تاعوضوملا ةركذت يف درو )٢٥٦٢(

 ٦٢/ ٤٥٣. ريبكلا مجعملا : يناربطلا )٢٥٢٣(
 ٢/ ١٧٢. رافسألا لمح نع ينغملا ٤٣٤٦٩، لامعلا زنك )٢٥٤(

 )٢٥٥( هفنصم ين قازرلادبعو { هننس يف يذمرتلا هاور .

٣٣٢٣ _ 



 للح سبلأو ںكنالخ عيمج ىلع هركلا ةرثك ثعبت الو ںكناوخا ىلع سوبعلا

 بضفلا نأ الا ٬بضقلا ناجيه دنع ملسلا ملس قتراو ،بركلا دنع ملحلا

 ثفيخلاك ابخ نكت الف ءاهجارس مالسلاو ةملظ ةبركلاو .ءاهجاجأ ملحلاو ةفيح

 انكاس الو 6شارفلاك ايثاج الو سشارفلاك اشئاط الو "فيصلاك اراح الو
 كناك ىرتف اروسج الو ،نالمث كنأ بسنت اناكس الو 6نآانش كنأ بسحت

 رشأو ،(٦٥٢)[اهطاسوأ] رومألا ريخف مولظ كناك ىقلتف اروقع الو إموشغ
 حنوطش اهدنع نابرقو غنوكس اهعم تاكرح ءاهطبغأو اهحبقا روصعلا
 هبقعي لوفأو ،لوفأ هعبتي قورشو ،بيترت هدنع جالعو ،بيوات هعم جالداو
 ةركفو ،ةركف اهنطاب ةلفغو ،ةطغ اهدنع ةظقيو ،ةظقي اهعم تامونو 6سلوفق
 .ريضلا نم ةمودعم ساوحو ةمحرب ماكحأو ؤةمكحب مالكو .ةربع اهجزامت
 قلخ يف ركفو ؛هنمأو فوخو .نازحأو رورسو ؤريخلا نم ةمح اهتحت شاوغو
 باوجو راعملا مويل دوزتو عضبقلاو لذبلا يف ىضرو ‘ضرالاو تاوامسلا
 .(؟٧٥)هينيهر تَسَك امي يرما ركي نيبيس ءيرما لك كلاهف .دانتلا عقي نيح

 هوبنتجاف .هللا ءاش نا .فاك وهام بضغلا نم اركذ اذه يباتك يف تيتأ دقو
 الو ،ةقياشلا ظافلألاو .ةقئارلا يناعملا نم هب تيتأ ام يناعم اوربدتو يناوخا
 .مكرامعا ةدم اودهزاو مكرودص نم اهومدعت الو ٬مكروهظ ءارو اهوذبنت
 نسحاب اوبلقنتو .مكتايح لوط اومنغتل ؛مكرايخأو مكءاملع اوسلاجو
 .مكتمالس

 نم كعمط عطقت نأو .هللا ىوس ديرتال نأ دهزلا لوأو : ةلاسم

 كبلق كلذكو ،لجو زع هتنا ىصاعم نع كحراوجو كناسل كسمت مت ،نيقولخملا
 بجعلاو ،قاقشلاو رفكلاو .قافنلاو ءايرلا لثم غيصاعملا ساندأ نم هرهط
 مث 6سفنالل ةيكزتلاو ؤرشالاو رطبلاو ربكلاو ێبضفلاو دسحلاو 6دقحلاو
 وأ 6هدوجو يف كل ةليح الف كل ردقي مل امو ،كئطخي نل كل ناكام نأ ملعت
 وهام ركف لمهت الو غتافام ىلع عزجت الو ‘هعفد يف كل ةليح الف كيلع ردق
 بساحمو .هيدي نيب فوقوم كناف تفوخلا دشأ هفخو .هتلا الا بحت الو .تآ

 .تلعفو تينج امب
 يضاملا ةلمهم حتفب ةداهزو ادهز دهز ردصم دهزلا امأو : ةلاسم

 نا : لاقي .ءيشلا يفو ءيشلا نع وهو ؤيضاملا ةلمهم رسكبو 6لبقتسملاو

 . اهطسوأ : باوصلا لعل )٢٥٦(

 )٢٥٧( روطلا ةروس : ١

_ ٢٣٤ 



 نم ىلحأ ةداهزلا دنع هللا ركذ نأ ملعاو .نيدلا يف دهزلاو ءايندلا يف ةداهزلا

 ىلع ربصلاو /ءارضلاو ءارسلاب قحلا ىلع ةداهزلا دنع ربصلاو لسعلاو دهشلا
 ىلع ربصلاو . معاط هناك لضفتلاب مايصلا ىلع ربصلاو ععوشخلاب ةالصلا
 .هسفن ةبيطب لذلا

 لمكأو ،اردص مهعسوأو ااسفن مهاخسا داهزلا متأ : ليقو : ةلاسم
 ةمالع نمو .ةرخآلا لمعب ايندلا بلطت نأ بلقلا تومو .انيقي مهرثكأ داهزلا
 ؛هللا ركذ هبلق مهلي نأ أدتبمو ءدسحلل عضوم هبلق يف (؟٨٥) نوكي نآ .كلذ
 ىضم اذاف ؛هاري هناك فوخلاو رذحلاو .هلل ةيشخلاو .قوتي ىتح توملا ركذو

 ةنجلا ىلا قوشلاو ةباهملا نم هللا هداز فوخلا نم ةدايزلا ف وهو دحاو موي
 ىتح ادباع نوكي الو .ادباع نوكي ىتح ادهاز نوكي الو ؤاهروحو اهميعنو
 نمسلاب عمطت الو (؟٦٥) : لاق !املاع نوكي ىتح اعرو نوكي الو .اعرو نوكي
 ءايندلا يف ةبغرلا عم فوخلا يف الو ؛مونلا ةرثك عم نزحلا يف الو عبشلا عم

 ةلمرالا ءافج عم بلقلا نيل يف الو سفرشلاو لاملا بح عم هتنا بح ق الو
 رماب الو لوضفلاو مالكلا ةرثك عم بلقلا ةقر يف الو ،نيكسلاو ميتيلاو
 .سانلا يديأ ف امع سايالا دعب الا ركنملا نع يهنلاو "فورعملا

 مكنرقي ال» :(هنع هللا يضر) باطخلا نب رمع نع ربخلا يقو :ةلاسم

 ىلا اورظنا نكلو ،ىلص ءاش نمو ٬ماص ءاش نم مايص الو ءيرما ةالص

 مكاياو .(؟٦})«افشأ اذا هعرو ىلاو "نمتئأ اذا هتنامأ الاو تدح اذا هتيدح
 : ىلاعتو لرابت لاق هنال .رافغتسالا كرتو .يصاعملا يلع رارصالاو يناوخا

 مهيوثذيل ًاورَكغَتساَق هللا اوركذ مهسفنا ًوُمَلَ وآ ةَشسِحاَك وق ادا ١ تيذلاو»

 دجوي هنال .ةيآلا ..4)٢٦١( .ًاولَكَقاَم لَع اودصت مكو هنا ا تونلا رفف نمَو

 ء«رانلا ف وهف كلذ ىلع تامو املظ لدرخ نم ةبح ىلع رصا نم» : هنأ رثألا ي

 ةرم ،نيترم موي لك هتنا رفغتسي مل نم» : لاق هنأ ةي هنلا لوسر نع دجويو
 ناسللاب رافغتسالا عفنيام يرمعلو ،«هسفن ملظ دقف .يشعلاب ةرمو ،ةادقلاب

 .نمحرلا ةيصعم ىلع رارصالاو غناوخألا عيمجل لفلاو .نانجلا ةواسق عم
 برقيال نآ داقتعالاو سيصاعملا نع بلقلاب عوجرلاو ثدايقنالاو ةبوتلا امنا
 .ادي ةيصعم

 )٢٥٨( نوكيال نأ : باوصلا لعل .
 )٢٥٩( طقس مالكلا يف ودبيو . لصألا يف اذك

 )٢٦٠) ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نبا هاور ٨؛٦٠ ٦٢

 )٢٦١( نارمع لآ ةروس : ١٣٥ .

 ٣٣٥ ۔



 لصف

 اورفغتسنت الف ٬داعملا موي يف ةاجنلا وه يصاعملل بنجتلا عم رافغتسالاو

 بتكلا ف تدجو امل ٬مكتبوت يف نيبذاك اونوكتف !مكبولق نود مكتنسلاب هللا

 .يتكئالم دنع كركذأ يركذل غرفت مدا نبااي» :لجو زع هللا لوقي ؛ةلزنملا

 متفخو .هلا ريغ مكبولقب مكتمهو مكلغشو ٧هلا هللا نولوقت ىتم ىلا مدآ ينباي
 بتكلا يقو ٬«نبذاكلا ةبوت رارصالا عم رافغتسالاو هنلا نورفغتستتو .هللا ربغ

 ينمدخي نم بحا يناف ينمدخأ مدآ نبااي» : لجو زع هللا لوقي ةلزنملا

 الو كرمع نم ىضم اميف ينتيصعام ردق يردتال كناف ،يدابع هل مدختسنو

 يندبعاو .ديرأ امل لاعف يناف يركم نمات الو ؤهنم يقب اميف ينعيطت نم ردق
 هذهل اوربدتو !اوربتعاو .يناوخا ءاومهفاف .«ليلج بر انأو ،ليلذ ديع كناف

 هلا لوقل .رئابكلا نم اهناف يصاعملا ف ةارادملاو مكاياو .تاحضاولا تالالدلا

 ينزرابتو .مهتقم نم افوخ مهنهادتو ؤيقلخ يرادت مدآ نبااي» : لجو زع

 نآرقلا يف ىلاعت لاقو . .«مهتقم إ نم ربكأ يتقمو_ .يتقم فاختالو .يصاعملاب
 نوتيب ذإ مهنكمم وُهَو ونلا َنِم نوفختسي الو ياتلا نم نوفختسي : ميظعلا

 ءاوربدتف .اليل لعفلا ريبدت : وه تيبتلاو . (٦٢؟:)4هلوقلا تم ىَصريال اك
 عيمج يف اوصلخأو .اهلهاو ايندلا هذهل ليملا لك اوليمت الو يئابحأ يناوخا

 دوزت مدآ نبااي» : ىلاعتو كرابت هنلا لوقي .ءايرلا بابسأ اوعطقاو .مكلامعأ
 .«'ءايرلا نم كلمع ف صلخأو ںفئاخلا رفاسملا دازك ايندلا نم

 ةلي يبنلا نع (هنع هنلا يضر) لبج نب ذاعم نع رابخألا ضعب يف درو

 رمأو ءامس ىلع مهنم كلم لكوو .كالمأ ةعبس قلخ ىلاعت هتنا نا» : لاق هنأ

 .مويب موي لك مهيلع دابعلا لامعأ اوضرعي نأ مدآ ينب ةظفح ىلاعتو كرابت

 .مايصلاو .ةالصلا : لثم ربلا لاعفأ نم مدآ ينب تانسحب لكوملا (٦٢؟)بتكو

 ىلا هعفر ليللا ناك اذاف اهرخآ ىلا راهنلا لوأ نم ربلا هوجو نم كلذ ربغو

 ليللا لامعأو ىليللاب ىلاعت هتا ىلا عفرت راهنلاب قلخلا لامعا نأل ،ءامسلا

 ءامسب لكوملا كلملا ىلا هب لكوملا لجرلا لمعب لكوملا لصو اذاف ،راهنلاب عفرت

 نأ ينرمأ هثنا ناف اهبحاص هجو لمعلا اذهب برضاو سفق :لاق ءايندلا

 لمعب رخآ كلم دعص مث :لاق ،بوتي نأ الا ةبيغ بحاص لمع ينزواجيال

 ٨ : ءاسنلا ةروس )٢٦٦٢(
 . بتكيو : هلعل )٢٦٣(

 ۔_٣٣٦-۔



 لمعلا اذهب برضاو سفق : كلملا هل لوقيف ةيناثلا ءامسلا ىلا يهتنيف رخآ لجر

 دعص مث :لاق .ءاير بحاص لمع ينزواجيال نأ ينرمأ هئلا ناف ثهبحاص هجو
 اذهب برضاو 6فق :كلملا هل لوقيف :ةثلاثلا ءامسلا ىلا رخآ لجر لمعب رخآ كلم

 :لاق ءباجعا بحاص لمع ينزواجي ال نأ ينرمأ هللا ناف سهبحاص هجو لمعلا
 .فق :كلملا هل لوقيف .ةعبارلا ءامسلا ىلا رخآ لجر لمعب رخآ كلم دعص مث

 بحاص لمع ينزواجيال نأ ينرمأ هللا ناف هبحاص هجو لمعلا اذهب برضاو
 هل لوقيف .ةسماخلا ءامسلا ىلا رخآ لجر لمعب رخآ كلم دعص مث : لاق &دسح
 نأ ينرمأ هللا ناف هبحاص هجو لمعلا اذهب برضاو .فق :لكوملا كلملا

 ىلا رخآ لجر لمعب رخآ كلم دعص مث :لاق اربك بحاص لمع ينزواجتيال
 .هبحاص هجو لمعلا اذهب برضاو .فق : كلملا هل لوقيف اةسداسنلا ءامسلا
 دنع مهب تمشيو سلا دابع محريال لجر لمع ينزواجيال نأ ينرمأ هللا ناف
 رخآ كلم دعص مث : لاق .ةرخآلا لامعاب ايندلا بلطيو ،بئاوتلاو بئاصملا
 لمعلا اذهب برضاو فق :كلملا هل لوقيف .ةعباسلا ءامسلا ىلا رخآ لجر لمعب

 دنع ةعفرلا هب دارا لجر لمع ينزواجيال نا ينرمأ هئلا ناف .بحاص هجو
 ةصلاخ هتينو سةحيحص هتدابع نكت ملو غسلاجملا يف ركذلاو ،نيقولخملا
 هؤاضق ذفان 6هقح بجاو ،نئاك هرمأ سودق حوبس ،لجو زع هنلا هجول
 : (هلا همحر) ذاعم لاق )٢٦٤(«. همصبلا عيمَتلا َوَُهَو يتن وينمَك سيت)»ل
 هللا لوسر يل لاقف ؟هتركذ اميف ةاجنلا فيكف .كيلع هتنا ىلص ٠ هتنا لوسراي
 ءسانلا يف ةعيقولا نم كناسل عطقاف صقن كلمع يف ناك ناف ذاعماي» :ةي

 الو 6كترخآ رمأ كيسني ايندلا يف الوخد لخدتالو ءكربغ مذب كسفن كزتالو
 هللا عم كرشت الو ٬رانلا بالك كقزمتف .كناسلب هتل ادبع قزمت الو سشحفت

 رضاح رقف هناف عمطلاو كاياو ءتوملا ركذ نم رثكأو 6هربغ كلمع يق ىلاعت

 امو كاياو غعدوم ةالص لصف تيلص اذاو 6سانلا يديأ يف امع سايلاب كيلعو
 امع قطي نم كيلع هنلا ىلص . هنلا لوسراي :تلقف : ذاعم لاق ء‘هنم رذتعت
 ه ىلاعت هنلا هقفو نم ىلع ريسي هنا ذاعماي» : ةي هلا لوسر يل لاقف ؟تفصو

 هركتام مهل هركتو ،كسفنل بحتام سانلل بحت نأ كلذ نم كيفكي امنا
 .(٥٦٢)«ذاعماي تملس دقف كلذ تلعف اذاف ،كسىفنل

 . ١١ : ىروشلا ةروس )٢٦٤(
 ٢٨٩/٢© رافسألا لمح نع ينغملا :يقارعلا ٦٥/٨!، نيقتملا ةداسلا فاحتا : يديبزلا )٢٦٥(

 ٢٧٩/٦. ةعونصملا ءيلآللا :يطويسلا

 _٢٣٧۔



 نم ائيش بحأو .هنيد رمأ ق ماقتسا نم نال ءنددلا رمأ ق اذه نأ يدنعو

 نكلو .هتوم دعب ةينلا هذهب كلهيالف .هريغ نود هسفنل نوكي نأ ايندلا روم
 طارص ىلع اونوكي نأ ساانلا عيمجو .هسفنل بحي نأ :مالكلا اذه ق ىنعملا

 كولس بعصو ىاهدرو لامعألا لوبق يق اوربدتو ،يناوخأ اورظناف .ميقتسم

 . لجو زع هتلا ىلا اهتيقنتو لامعألا صالخا

 ثتاكرحلا نم غلبأ بولقلاب دصقلا» : لاق . ءامكحلا ضعب نع تدجوو

 .ةنسح باب هسفن ىلع حتف نم» : نأ رابخألا ق يورو ٬«ح راوجلا نم غليأ

 حتف .ةئيس باب هسفن ىلع حتف نمو ،قيفوتلا نم اباب نيعبس هيلع هللا حتف
 ءوس ةئيسلا بايو .ةينلا ةنسحلا بابف .(٦٦٢)«نالذخلا نم اياي هيلع هتا

 يذلا» : لاق ؟ صلخملا نع لئس هنأ :مالسلا هيلع ىسيع نع ربخلا قو ؛ةينذلا

 .«ساانلا هيلع هدمحن نأ بحيال لمعلا لمعي

 اوقتاو اهفراخز ىلاو ءاهيلا نوكرلاو ءانندلا ىلا ليملاو .يناوخا . مكاياو

 تلا نآ ًوُمَلعاك هللا وقتاو» : لجو رع هلوقل 7 ةيرقلاو 4 .ةيحلا اوقزرت .هللا

 زوق وك دَكَق ةوشَرو نا علطت نمو : لاعت لاقو .(١٦)هبلا
 هللا ركذ دقف هتنا عاطأ نم» : لاق هنأ : يينلا نع ربخلا قو .(٨٦٢)يآاميظمع

 ةالصلا هيلع لوسرلا لاقو ٠(٢؟٩٦)«ضنئارفلا يف الا همايصو هتالص تلق ناو
 ,1 لجب تلا ,ةنك قتيت نمكوإت : مهتفكل سانلا اهتذخا ول ةيآ فرعأ ينا» : مالسلاو

 همحر) سابع( نيا لاقو سانلا ىلع قيضي رمأ نم : : ليق ٢٧٠)«. )ه4اجَرخَم

 . ملعأ هتناو ثةرخآلا دئادشو ،توملا تارمغو ءايندلا تاهبش نم» : :(هللا

 .مهسوؤر ةتعشلا .ءايفخألا ءايقتألا نا» : لاق هنأ ةي يبنلا نعو

 اويطخ ناو 0مهل نذؤي مل ءارمألا ىلع اونذاتسا اذا نيذلا .مهنوطب ةصيمخلا

 لهأ مهيلا رظني مل اودهش ناو .اودقفي مل اوباغ ناو ءاوجوزي مل تاينافلا
 اوتام ناو ،همسق ربال هيلع مسقأ ول .هبر يلع ميركل هنآ امأ .مهايند ف ايندلا

 ٧/ ٢٧٢٣٨. يدع نبال ءافعضلا يف لماكلا )٢٦٦(
 ١٩٤. : ةرقبلا ةروس )٢٦٧(
 . ٧١ : بازحألا ةروس )٢٦٨(
 ١٨٢٦. ١٩٢٤. لامعلا زنك ١٧/٢، يفارذلا هجرخأ )٢٦٩(
 ٢ : قالطلا ةروس )٢٧٠(

_ ٣٣٨ _ 



 ءامسلا يفو ،رتاف ضرالا يف مهركذو مهربخ ءالؤه نا كحيو .اودهشي مل
 ةنا قتا هل ليق نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(؟١٧٢)«رهاظو رهاش
 : هل لوقيف هيلع رم الا كلم ىقبيال افقوم فقويف ةمايقلا موي ءاج بضفقفف

 هللا يضر) باطخلا نب رمع عمسو ««!؛تبضفف هللا قتا كل ليق يذلا تنأ

 ثاو ضخب . خب ... باطخلا نب رمع : لوقي وهو هسفن بطاخي اموي (هنع
 ءاخلا ديدشتو ءابلا حتفب :خب .خب .. كنبذعيل وأ هللا نبقتتل باطخلا نبااي
 .لقثيو ففخن اهنم ءاخلاو .ءيشلا حدم دنع لاقت ةملك ،ةمجعملا

 نع نسلألا تلك ٬ىوقتلا هلام سأر ناك نم : ءامكحلا ضعب نع ليقو

 بايثلاو .تاروذاقلا نم لامعألا ريهطت ق !يناوخا اودهتجاف .هحير فصو

 )٢٧٢(. )4َنوُعَمسَياَل مهو اتعمتس آولاق نيذلاك اونوكت الو تاساجنلا نم

 ةعبرأ يوني نأ هل يغبني لجرلا حبصأ اذا : ءامكحلا ضعب لاقو

 .هنع هللا ىهن ام بانتجا يناثلاو .هيلع هتنا ضرتفا ام ءادأ اهلو :ءايشأ

 نييو هنيب ناك ام صالخا عبارلاو :هلامع نييو هنييبام فاصنا ثلاثلاو

 .(٢٧٢)يَيحيفملا نم وكي نآ ىتسكَق» .تاينلا هذه ىلع حبصت اذاف .هئامصخ

 ضئارفلا نم موي لك يف لقاعلا دبعلا ىلع بجي اميف رثألا ف تدجوو

 :ةمايقلا مي ىلاعت هللا دنع هل رذع ال ؛مومذنم صاع لهاج وهف اهفرعي مل اذاف

 قنإلاز تجلا تقلح امو : لجو زع هلوقل شةيبوبرلاب ىلاعت هنلا ةفرعم اهلوأ

 هلوقل ,ةينادحولاب رارقالا ةيناثلاو .نوفرعيل الا :هانعم .(٤٧٢)هِنودُبعَيل ًلاپ

 وم لقنو . .(؟٥٢)هغيحَرلا نمحرلا وه 5 هل 1 دحاو لا مكهت :لجو رع

 (3٧٢).هدَح 1 هن نكت مكلو دكوي من دلت مك ه دمحلا هنا هحا ةنلا
 فوأ يدهكي وقول : لجو زع هلوقل .دهعلاب ءافولا :داشاو

 .هي ديعت اميف هلل صالخالاو ةيدوبعلاب رارقالا ةعبارلاو .(٧٧٢)يمكدهكي

 ٢٢٥/٦. قشمد خيرات بيذهت ٧١/٣!٢\ يقارعلل رافسألا لج نع ينغملا )٢٧١(

 : لافنألا ة ةروس )٢٧٦٢()

 )٢٧٣( صصقلا ةروس : ٦١٧ .

 )٢٧٤( تايراذلا ةروس : ٥٦.
 )٢٧٥( ةرقبلا ةروس : ١٦٣ . )٢٧٦( صالخالا ةروس : ١ ٤ .

 )٢٧٧( ةرقبلا روس : ٤٠

 ۔ ٣٣4٩



 لاقو 4 .(٨٧٢)ه«َنيِلا هت آ َنبِصِلِخُم هنلا و ديعبل ل اورم 1 او» : لجو رع هلوقل

 وجرت ناك نمق : لجو زع لاقو 4 .(١٧)هصلاَكلا نيولا وني الأ : لجو زع
 ے , مص

 ةسماخلاو ٢٨٠(. :( ههادَحَا هير ة ةدابجب د كرشت و احلاص المع لمعَيلَك هبر َءاَقل

 لوسرلا عطت نمت ظ : لجو زع هلوقل :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةعاط

 :لجو زع هلوقل قزرلا نم هتلا دعو امب نمألا ةسداسلاو )٢٨١(. ةنا عاَطَا دمك

 !هن اهمتدوتسمو امترقسُك معو اهقزر ها ىلع الي يضرلا نئاك نم اكول
 ءلجو زع هنلا ا مسق امي ىضرلاو ةعانقلا ةعباسلاو ۔(٨٢؟ )هنيبم باتِك ق

 .(ا٢؟)هاتندلا ة ةابكلا ق ,مهتشيعم مهنيب : اَتمَسَك نحت : لجو زع ًهلوقل

 نونمؤي اموق دجتل : لجو زع هلوقل .هللا ف ضغبلاو .هللا ق بحلا نماثلاو

 مُهَءاَتِبآ وا مهابأ اوناك وتو هَنوَسَرَو هتنا اك نمت ت نوا رخأل مويلاو ون

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةعساتلاو . إ!٤٨)همهتريضع مُهَت ريشع وآ مهتاوخا :

 َنوَهنَتَو يفوزعملاي توزُمات ساتلي تجرخ ةمأ َريَك من : لجو زع هلوقل
 : لجو زع هلوقل ٬اهتبساحمو سفنلا ةفرعم ةرشاعلاو .(٥٨٢)ه ركنملا نم

 ةبراحم ةرثع ةيداحلاو ٨! لهت هحَراَم لإ ء ءوشلاي ةراسل قفنلا اط
 هودخَقاَق ةدمع مكل ناطيشلا ًنإ» :لجو زع هلوقل .هتوادعو شناطييشللا
 لك يف لجو زع هللا نم فوخلا ةرشع ةيناثلاو .هوبراحت :ينعي . .(٧٨٢)هيودَع

 .(٨٨٢)هِنوشخاَو منقوسخت 7 لجو زع هلوقل .هنم ءايحتسالاو 6لاح
 )٢٨٩(. همهم َومهَو م نيا 7 نوفختسي يساتلا نم نو زوقختستي» ن ىلاعت لاقو

 مثنح نإ نوفاكو مهوفاَكَت لق ةَءاَيوت ُفوَحُي ناَعيَشلا مكيذ اتتإط : انقو م ,. ے ل سحو س
 :ينعي .بعك نب ييأ ةءارق ف كلذكو هءايلواب مكفوخي : يأ ٩٠(. )هبنم ٨

 )٢٧٨( ةنيبلا روس : ٥

 )٢٧٩( رمزلا روس : ٣ .

 )٢٨٠( فهكلا ةروس : ١١٠ .
 )٢٨١( ءاسنلا ةروس : ٨٠

 )٢٨٦( دوه ةروس : ٦١

 )٢٨٢٣( فرخزلا روس : ٣٢ .

 )٢٨٤( ةلداجملا ةروس : ٢

 )٢٨٥( نارمع لآ ةروس : ١١٠ .
 )٢٨٦( فسوي ةروس : ٥٣ .

 )٢٨٧( رطاف ةررس : ٦١

 )٢٨٨( ةدئاملا ةروس : ٢٣ . )٢٨٩( ءاسنلا ةروس : ٨

 )٢٩٠( نارمع لا ةروس : ١٧٥ .

 _۔ ٢٣٤٠



 ةءارق ىلع لدتو .مهرودص ق هءايلوأ مظعي ليقو .نيرفاكلاب نينمؤملا فوخي

 زع هلوقل ءاجرلا ةرشع ةثلاثلاو .ملعا هللاو ث .(هللا همحر) دوعسم نب هلاديع

 ينعي .(؟٩ا)4َنوقفنُي مهاتقرَر اممو اعمَعَو افوَح مُهكَر وعدي :لجو
 زع 7" ركم نم رذحلا ة ةرشع عبارلاو .هتمحر ي اعمطو .هياقع نم افوخ

 .(!٢؟)هتوياَكلا موقلا آلإ نا ركم نماي الَق» : لاعت هلوقل الجو
 ًوُفَرسَا َنيِذَل يداَبِعاَ لفط :لجو زع هلوقل اطونقلا كرت ةرشع ةسماخلاو
 َوُه "تإ عيمجت تون ذلا رفغي ةثلا ناروثلا ةمح ني اوُطتقَت ال مييشنآ ع
 : لجو زع هلوقل .ةروعلا رتس ةرشع ةسداسلاو «)٢٢٢(. ميحرلا ؤوقَقلا
 .ةالص لك دنع :ينعي .(؟٤٦)ه؛يجسَح ل اك دنع مكَتَنيز اودخ 1 يِێتباَب»

 : لجو زع هلوقل . ملعلا بلط ةرشع ةعباسلاو ,ةروعلا ىراوام .ةنيزلاو
 اماو .هلهج عسيال امم كلذو .(٥٢٢)هوُمَلعَتال مثنحك نإ ركذلا لمآ اوتآ
 هنع لاؤسلاف .هئادأ تقو هروضحو هبوجو دنع لاؤسلا بجيف هلهج عسيام

 : لجو زع هلوقل .ةالصلل ءوضولا ةرشع ةنماثلاو .مزال ضرف تقولا كلذ ق

 قفارملا ق مكيديآو مُكمكوُجو أوليغاك ةالصلا لا منم دإ اوت نيذلا اهتاي
 نم لسفلا ةرشع ةعساتل و )٢٩٦(. هنيبعقلا ار مكَلْحرَأَو مكسوؤري أوختسسماو

 نورشعلاو .(٧٩)«اوزهصاَق ا اشت متنك نإ :لجو زع هلوقل .ةبانجلا
 يداحلاو .(٨٩٢)ه«ابتط ديص اوُمتَيتَق ءا ءام أوُدجَت مكل : ىلاعت هلوقل .مميتلا
 اباتك نينمؤملا لمت تتاك ةالصلا اط ; لجو ع هلوقل .ةالصلا نورشعلاو

 ةيناثلا .عبرا ميقملاو ,ناتعكر رفاسملاو ءاضورقم اضرف ينعي .(٩٩٢)يات وق ومت

 مُكَلَكَك اريثك هن هللا اوركذاو : ىلاعت هلوقل لجو زع هلل ركذلا نورشعلاو

 نورشعلاو ةثلاثلا. ٢) )مكركذأ يِنوزكذاَقت : ىلاعت لاقو 4 .(٠٠٢)4َنوكيفت

 قإِت تاتامآلا اون نأ آ مُكرُماَي للا نإ : :لجو زع هلوقل !اهلها ىلا تانامالا ءادأ

 . ٩٩ : فارعألا ةروس ١٦١ . )٢٩٢( : ةدجسلا ةروس )٢٩١(
 )٢٩٣( رمزلا روس : ٥٣ . )٢٩٤( فارعألا ةروس : ٣١ .

 )٢٩٥( لحنلا ةروس : ٤٣ . ءايبنألا ةروس : ٧
 )٢٩٦( ةدئاملا ةروس : ٦١ .
 )٢٩٧( ةدئاملا ةروس : ٦ .

 )٢٩٨( ءاسنلا ةروس :  5٤٣ةدئاملا ةروس : ٦١

 )٢٩٩() ءاسنلا ةروس : ١٠٣ .

 )٣٠٠( لافنألا ةروس : ٤٥ ، ةعمجلا ةروس : ١٠١
 (٣٠١) ةرقبلا ةروس : ١١١٢ .

 ۔٣٤١۔



 :لجو زع هلوقل . كتتا ذا ايندلاب رست ال نورشعلاو ةعبارلا .(. ٢).اهيهآ
 ءاهنم كتفام لع نزحتال نورشعلاو ةسماخلا .(. ٢)«مكاتأ امي اوخَرفت الوط

 )٢٥٤(. مكاتأ امي اوخَرفت كو مكَتاَقاك ىلع اوتسات ليقت : لجو زع هلوقل

 قل ق , َنوَمَكَتَيَوط :لجو زع هلوقل ،هتردق يف ركفتلا نورشعلاو ةسداسلا

 هلوقل 6تاقولخملاب رابتعالا نورشعلاو ةعباسلا .(٥٠٢)4ضرآلاو تاوامسلا
 سفنلا در نورشعلاو ةنماثلا )٦ ٣٠(ِ راصبألا لؤأابت آوزيتعاق» : ىلاعت

 ةعساتلا .(٧٠٢)هىؤههلا نمع تفتلا ىهتوزي لجو زع هلوقل ؛اهاوه نع اهفكو
 هيلع هللا ىلص هيينل لجو زع هلوقل ناميالاب لاعت هللا ةنم ةفرعم ,نورشعلاو

 نآ مكيع ةمي انل رب مكَمَدلسإةرَع اونُمَتال لف اوملسا نآ ا كيل نونَميط :ملسو
 ىلع كعم هنا نأ فرعت نآ نوثالثلا ٣٠(. ٨)هيِقراَص متنك نار ناميإلل محاد

 ,(":٨)هديرؤلا لبك ني ء هيت برتقا نحكَو : لجو زع هلوقل ،لاح لك
 ةرخالا د نادلا : لجو زع هلوقل .ولعلا كسفنل بحتال نا نوثالثلاو ةيداحلا

 .( :)هيهتشي ةبقاعلاو ًاداشق الو ضرآلا يناولم نوديريال نيت ر اهتكجت
 ونلا ق اوبوت اونمأ نيلا 1 ايت : لجو زع هلوقل 0 ةبوتلا نوثالثلاو و عيناثلا

 ات : لجو زع هلوقل .مالكلا قدص نوثرشلوفرشلاشلا . .(٢ا))هاحوصت هب ةبوت
 .رضاح كعم ٬هبقري كلم : يأ .(١٢؟)ه ديتع ًبيِق هيدل لإ لوق نم ظفلت

 نبمأ تانسحلا بتاك» : ثيدحلا قو ،باقع وأ ناوث هيفام هبلع بتكي هلعلو

 لمع اذاو ءارشع نيميلا بحاص اهبتك ةنسح لمع اذاف 6تائيسلا بتاك ىلع
 ىلا بوتي هلعل تاعاس عبس هعد :لامشلا بحاصل نيميلا بحاص لاق ةئيس

 .اوقدصاف :يأ ٣٤). يآونيعاق متلق ادك : ىلاعت لاق .ب .(١٢؟)«هرفغتسيو هللا

 اوك اوُنَمَأ نيذلا اهما اب : لجو زع هلوقل ‘ لالحلا لكأ نوثالثلاو ةعبارلا

 )٣٠٦٢( ءاسنلا ةروس : ٨

 )٢٠٢٣( ديدحلا ةروس : ٢٢٣ .

 )٣٠٤( ديدحلا ةروس : ٢٢٣ .

 )٣٠٥( نارمع لآ ةروس : ١٩١ .
 )٣٠٦( رشحلا ةروس : ٢

 )٣٢٠٧( تاعزانلا روس : ٤٠١ .

 )٣٠٨( تارجحلا ةروس : ١٧ .
 )٣٠٩( ق ةروس : ١٦١ . )٣١٠( صصقلا ةروس : ٨٢٣ .

 )٣١١( ميرحتلا ة ةروس : ٨. )٣١٢( ق ةروس : ١٨ .

 )٣٢١٣( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا ٨/٦.

 )٣١٤( ماعنألا روس : ١٥٦ .

 .۔_٣٤٦٢۔



 ةسماخل ا «)٢١٥(. ودعت اتا ا متنك ناد هللا اوركشاَو مكاَتقرَراَم ت تابيط نم

 نياوضَت نيدم نمؤمل ل : لجو ع هلوقل . جورفلا ظفح نوثالثلاو
 (:٦1)45وقتصَي ا د ربيخ هنلا ناي مهل ىكزا كلد مهنكوُرُف أوظَكحَبَو مهراصبآ

 اذإو : لجو زع هلوقل لطابلا عامس نم نينذألا ظفح نوثالثلاو ةسداسلا

 اولا رَصَبلاَو عملا نط : ىلاعت لاقو. (٧١٢)ييةنم ًاوضَرعَا وغللا اوعمس
 4 ءاسنلا لازتعا نوثالثلاو ةعباسلا .(٨١٢)ه وتسم دسم ةنمت ناَك تنلا لك
 : ا ۔(١١٢)هضييملا قر ق ءاسنلا أولزتعاقإل : لجو زع هلوقل ضيحملا

 لو اوع او» : لجو زع هلوقل ,سسجتلاو ءةبيفلا كرت نوثالثل ذلاو
 :)" )هومتهرَت اتيم هيخا َمحَل َلُكاَت ن مكدحا ك تآ اضعب مكضعب بتغَي

 اونمأ نيا اهيأي : لجو زعا هلوقل . ةيرخسلا كرت نوثالثلاو 7

 نآ ىتسَع ءاسي ني ءاسن الو مُهنِت اريخ او وك نآ ز ىتَسَع وق نت ت موق رحسي
 نوعبرألا .(١٢٢)4پاقلآلاي ًاوزباَتَت الو مكسفنا اوزملت الو رهن اربخ كي
 اونمأ َنيزتا اهنا اتا : ىلاعت هلوقل ؛نظلا رت نوعبرالاو ء ةيداحلا .زمللا كرت

 لكوتلا نوعبرألاو ةيناثلا )٢٢٢(. مثإ نظلا ضعب ن نيتلا نت ة ةريثك أوُبنَتجا
 ةثلاثلا .نولكوتملا .(٢؟؟)44تونيؤُملا ك َوتَيلك و هنلا ىلمعت : ىلاعت هلوقل .هللا ىلع
 [اهنزز تلز مكخي ربصاقإل : لجو زع هلوقل ءاضقلاب ءاضرلا نوعبرالاو

 اونمأ نيذلا اهت اي دجو زع هلوقل . ىوقتلاو ربصلا نوعبرالاو ةعبارلا
 ةسماخلا .(٥٢٢)4ت ويف مكلل هنا أوثقتاَو ًاوطيارَو أ اوزياَصَو اوزيصا

 انك ركشت نمو وب ز ركشا نآ» : ىلاعت هلوقل ى ةمعنلل ركشلا نوعبرألاو
 4)٢٢٧(. كيدلاو يل ركشا نآإت : ىلعت هلوقلو 4 .(٦٢٢)ههيسيفتي ركشي

 )٢١٥( ةرقبلا ةروس : ١٧٦ . )٢١٦( رونلا ةروس : ٣٠

 )٣١٧( صصقلا ةروس : ٥٥ . )٣١٨( ءارسالا ةررس : ٣٦ .

 )٣١٩( ةرقبلا ةروس : ٢٢٢ .
 )٣٢٢٠( تارجحلا ةروس : ٢
 )٣٢١( تارجحلا ةروس : ١
 )٣٢٢( تارجحلا ةروس : ٢

 ةروس ٥١© : ةبوتلا ةروس 0١١ : ةدئاملا روس ١٦٦٢. ١٦٠\ ، نارمع لآ ةروس )٣٢٣(
 . ١٣ : نباغتلا ةروس ١٠© : ةلداجملا ةروس ١١. : ميهاربا

 )٣٦٢٤( ملقلا ةروس : ٤٨© ناسنالا ةروس : ٤
 )٢٢٥( نارمع لا ةروس : ٢٠٠.

 )٢٢٦( نامقل ةروس : ٢
 )٣٢٧( نامقل ةروس : ٤

 _٣٤٣۔



 نامرف : لجو زع هلوقل .عيبلا يف نهرلا ذخأ نوعبرالاو ةسداسلا

 اهيآ اك)» : ىلاعت هلوقل .هلك ابرلا كرت نوعبرالاو ةعباسلا , .(٨٢٢)هةصوُبقمت

 نوعبرالاو ةنماثلا ,([١٢)هةقعاَصش افاكضأ ابلا وكات وما نيذلا

 ةعساتلا .). ;)«توملا هق ةقئاذ د سفن لك : لجو زع هلوقل توملل دادعتسالا

 من نإ مكتامكرُب وئانك لق :لجو زع هلوقل اةجحلاب لمعلا نوعبرالاو
 ثعرضتلاو . ءاعدلا : نوسمخلا ‘ مكتجح : ينعي .(٢؟))هَبقراَص

 لقاعلل يغبنيف .(٢٢؟)يمُكل آ بجتس يزومتدا)» : لجو زع هلوقل .ةناعتسالاو

 ميقتسيل !ائيش كرتيالو ءاهب لمعيو 6ضئارفلا هذه يف ركفتيو ربتعي نا
 .باوصلاو قحلا قيرط ىلا قفوملا هثلاو ،هنانح تبثيو .هناميا

 ليق "مالسلا هيلع دواد ىلا هتلا ىحوأ اميف ؛هبنم نب بهو نع ثيدحلا يفو

 يتبحي وهو ينيقل نم نأ .لوقأ قحلاو .ينم عمسأ دواداب» :رويزلا رخا ق

 نم حتسم وهو ينيقل نم هنأ ىلع قح ىدواداي ينم عمسا ىرانلا ف هقلا مل

 ص ںدواداب ءاهنع هلاسا ملو .هيونذ هتظفح تيسنتأ يناصع يتلا يصاعملا

 نآ ول ،لوقأ قحلاو ٬دواداي ينم عمسا ،هبذعأ مل يباذع فاخي وهو ينيقل

 مدن مث ٬اهبرغمو ءاهقرشم ايندلا وشح بونذلا نم لمع يدابع نم ادبع
 اهتيقلا اهيف دوعبال هنأ تملعو .ةدحاو ةرم ينرفغتساف .ةاش ةيلح رادقمي

 .ةلزنم نينمؤملا مظعأ نأ كربخأ ،دواداي ،ءامسلا ىلا رطملا طوبه نم عرسأ هنع

 نأ كربخأ ،دواداب ءهدنع سلج امب هنم احرف دشأ ناكو ‘ةقدصيب قدصت لجر

 .مهالوتآ ىتم يردتأ 6دواداي !حلملاو ماعطلا يفكيام لمعلا نم مهيفكي يئايلوأ

 ءارانو ةنج يل نأ اوقدصو ىادلو الو ةبحاص ذختأ مل ينأ .مهبولق اورهط اذا
 نم دبع !اميظع هتلعج لمعلا نم ليلقب ينوتأ ناو سروبقلا ف نم ثعاب ينأو
 ؟ةنسحلا كلت امو :دواد لاق . «يتنج هتلخدأ ةدحاو ةنسحب ينيقتي يديبع

 . ملعأ هللاو ««نيملسملا نم بوركم نع جرفي» : لاق

 .ىضرل او ناسحالا اورعشتساو ءاضعب مكضعب نع بوركل ١ اوجرفف

 ةالصلاو ٧ىلوألاو ةرخآلا يف دمحلا هللو ؤىلعلا تاجردلا فرشأ ىلا اودرعصتل

 . ٢٨٢٣ : ةرقبلا ةروس )٢٢٨(
 | ١٣٠. : نارمع لآ ةروس )٢٢٩(
 . ٥٧ : توبكنعلا ةروس ٢٣٥©0 : ءايبنألا ةروس ١٨٥©] : نارمع لا ةروس )٢٣٠(

 )٢٣١( ةرقبلا روس :  0١١١لمنلا ةروس : ٤
 )٣٣٢( رفاغ ةروس : ٦٠

- ٣٤٤ 



 مركلا لهأ .هلآ ىلعو .ءافولاو قدصلا يذ دمحم هقلخ ريخ ىلع مالسلاو
 .ءافولاو

 لصف
 لحا ام تابيط اومرحتالو ,ث ءثئ ثئابخلا اوكرتاو .بيطلاب .يناوخا . اوبىطتف

 هنبا لحا انك تابلط ًاوُمرَحت ال أومأ نيلا اهيأ اي : لجو زع هلوقل . .مكل هللا

 .ةمايقلا فصوو اموي سانلا ةلي يبنلا ركذ : ريسفتلا لهآ لاقو 4 .(٢٢٢)همكت

 نوعضم نب نامثع تيب يف ةباحصلا نم ةرشع عمتجاف اوكبو سانلا قرف
 هللا مرك) بلاط يبأ نب يلعو ى(هنع هنلا يضر) قيدصلا ركب وبأ : مهو ينهجلا

 يرافغلا رذ وبأو ،رمع نب هكلادبعو ٬(هلا همحر) دوعسم نب هتنادبعو .(ههجو
 .يسرافلا ناملسو ںدوسالا نب دادقملاو .ةفيذح ييا ىلوم ملاسو .(هللا همحر)

 ءاوبهرتي نا ىلع اوقفتاو اورواشتف ى(مهنع هنلا يضر) سرفم نب لقعمو
 .ليللا اوموقيو .رهدلا اوموصيو ؛مهريكاذم اوبجيو ؤحوسلا اوسبليو
 .بيطلاو ءاسنلا اوبرقيالو ںكدولاو محللا اوبرقيالو سشارفلا اومانيالو
 ملف نوعضم نب نامثع راد ىتاف . ةلي يبنلا كلذ غلبف ضرالا ف اوحيسيو
 تناكو .ءالوحلا اهمساو ءةيمأ ييأ تنب ميكح مأ هتأرمال لاقف .هفداصي

 هللا لوسر بذكت نأ تهركف ء«هباحصأو كجوز نع ينغلبام قحأ» :ةراطع

 نامثع كربخأ ناك نا ٧ هنلا لوسراي :تلاقف ؤاهجوز ىلع يدبت نأ تهركو ةلي
 ٬كلذب هتأرما هتربخأ نامثع لخد املف ,ةي هنلا لوسر فرصناو .كقدص دقف

 مكنأ اينآ ملأ» :ةي هنلا لوسر مهل لاقف اهباحصأو وه اتتَع هنلا لوسر ىتاف

 الا اندرأ امو .كيلع هنلا ىلص هللا لوسراي ىلب : اولاق .«اذكو .اذك ىلع متقفتا
 مكسفنال نا» : لاق مث ٨«كلذب رمؤأ مل ينا» :ةي هللا لوسر مهل لاقف .ريخلا

 موقأو ،رطفأو موصأ يناف !اومانو .اوموقو ٬اورطفاو . اوموصف .اقح مكيلع
 ««ينم سيلف يتنس نع بغر نمف ٬ءاسنلا تآو ءمسدلاو محللا لكآو .مانأو
 ماعطلاو بيطلاو ءاسنلا اومرح ماوقأ لابام» : لاقف «مهبطخو سانلا عمج مث

 ءانابهرو نبسيستق اونوكت نأ مكرمأ تسل ينا امأ ءايندلا تاوهش و مونلاو

 ةحايس نأو ،عماوصلا ذاختا الو .ءاسنلاو محللا كرت ينيد يف سيل يناف
 اوجحو ءائيش هي اوكرشتالو .هللا اوريعاف ثداهجلا مهتينابهرو يتمأ

 اوميقتساف ٬ناضمر رهش اوموصو .ةاكزلا اوتآو .ةالصلا اومىقأو ءاورمتعاو

 ددشف ،مهسفنأ ىلع اوددش ى ديدشتلاب مكلبق ناك نم كله امناف .مكل مقتسي

 . ٨٧ : ةدئاملا ةروس )٢٣٣(

_ ٣٤٥ 



 لجو زع هللا لزناف 4 .(٤٢٢)«عماوصلاو . .تايراذلا ق مهاياقب كئل واف ،مهيلع هنلا

 الو 1 هنا ء اك ِتابتيط اوشرحت ل ًاوُذَمأ نيذلا 7 ةيآلا هذه

 .ربكاذملا بج وه : ليقو مارحلا ىلا لالحلا اوزواجتال : يأ .(٥٢٢)يأوذتعت

 .يضاملا ميج حتفب وهو ؛هاصخ اذا اهبيجي هبجو عطقلا : بجلا لصأو

 ؛هنول يفخام سابللاو .ةنيزلا يف 0 يناوخا !اوبغراف ،لبقتسملا نم همضو

 رخافتلا مسح عم مكئادعال ةبيهو ؛مكناوخال لمجتو ءابيطت هحير رهطو
 ةاهايملاو ںتايينجألا ءاسنلا ةدوم بالتجاو ثةعمسلاو ءايرلاو .باجعالاو

 ناطيشلا مهل نيز نيذلاك اونوكتالو ،نالخلا ءايفصألل ةلواطملاو ؤناوخالل
 قفوملا هئلاو ،ليوعلاو ءاكبلا ىلا مهداقو .ليبسلا نع مهدصو ؛مهلامعا ءوس.
 . ميقتسملا طارصلا جهن ىلا يداهلاو

 لصف

 )٢٢٦( يلمازلا ديعس نب حلاص يلولا ملاعلا يضرلا خيشلا باوج نمو
 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا يوزنلا ينيسارخلا

 ةنيزلا ىنعمام يديس كلاسأو ،(هللا امهمحر) يوزنلا يلاعسلا (٢77) يرمعملا
 ام دارملا نوكيأ ،كلذ ريغو براشلا فتنو ،قورادلاو لحكلا نم اهنع يهنملا
 ةفشلا نيبام براشلا فتن يف لهو ؟كلذ ريغ مأ روجحم مارح بالجتسا وه
 ؟ال مأ ىلفسلاو ايلعلا

 ةينلا هحلصتف اهربغو ةنيز نم هلعف ناسنالل زئاج ءيش لك امأ

 هذه ىون ناو ،كلذ هل زوجي الف ءاليخلا ةنيزلا هذهب ىون ناف 6اهدسفتو
 ىون ناو 6يدنع كلذ هيلع قضي مل .هتجوز دنع [و] هناوخا دنع ةلامجلا

 ىهن دقف ،براشلا فتن امأو ؛مارح هيلع وهف .تايبنجألا ءاسنلل داسفلا كلذب
 هزجب تءاج ةنسلا نأل !ايندلا يف نيقفانملا باذع هنا :اولاقو شهنع نوملسملا
 . ملعأ هئلاو ى ىلفسلاو ايلعلا ةفشلا نيب يدنع قرف الو

 )٢٢٣٤( يربطلا ريسفت رظنا ٧/ ٠٧ يطويسلل روشنملا ردلاو ٢٠٨/٢.
 )٣٣٥) ةدئاملا ةروس : ٨٧ .

 )٣٣٦) قحلملا ف هتمجرت رظنا .

 )٣٣٧) قحلملا يف هتمجرت رظنا .

 _٣٤٦۔



 لصف
 زوجبا .قافنلاو قسفلاب هفرعن لجر يف تلاسو (هللا امهمحر) هيلا هنمو

 ؟ةمدخلا يف ناك اذا نيملسملا ةمدخ نم هجرخيل يلاولا دنع هيف حدق نأ يل
 ربغ كلذ ناكو هةمدخلا يف سانلا نم دحأ يف يلاولا ينراشتسا اذا كلذكو
 ؟ال مأ هنع ىهنأ نأ يل زوجيأ "نيملسملا ةمدخ يف هلاخدا يدنع حلاص

 الك كيلع قضي مل نيملسملا ةلود ىلع اررض هنم فاخت تنك اذا معنف ۔
 . ملعأ هللاو "نيلاحلا

 ينا : هل لاق ةي يبنلا ىلا ءاج الجر نا 0 ةدوجوملا ةياورلا يف كلوق امأو
 ىضرتا» :ةي يبنلا هل لاق "يعن لاتفو ءيطوس ةقالع ف ىتح لامجلا بحال
 .(٨٢٢)«سانلا طمغتيو قحلا كرتي نمل كلذ امنا» : لاق . معن : لاق ء«؟قحلا

 .قحلاب ىضري ناكو : لامجلا بحي ناك اذا هنأ كلذ ىنعم نوكيأ : تلق

 ؟كلذ ريغ هانعم مأ هب ساب ال سسانلا طمغتيالو
 ,ةنسحلا بايثلا سبل بحي ملسملا ناك اذا كلذ ىنعم نأ تفصوام ىلعف

 اذا .هنلا ةعاط ىلع هندب يوقيو .هلل ركشلا ةين ىلع تابيطلا نم لالحلا لكأو
 هسفن ربخي ملو .قلخلل هعضاوتو .قحلاب هاضر عم بحيام اهمعطو اهاسك

 .ملعأ هللاو ثهب سابالق دحأ ىلع

 هل ناكو .هيوشي وأ هخبطيف محل هدنع لجر يف لوقت امو : هل تلق
 لجرلا ناك وأ !اريثك وأ ،اليلق ناك اذا هنم مهقيذيال نأ هعسيآ اريثك ناريج
 . ؟اربقف وآ اينغ

 هنأ 6دهزلا ءزج «عرشلا نايب» ءزج نم ةلاسملا هذه تعمس ينا : لاق

 هذه يف عمسأ ملو ءاهنم هليني نأ الا هردق ةحئارب هراج يذؤي نأ راجلل سيل
 وهف كلذ ىلع ارداق راجلا ناك اذا ينبجعي اميف هنأ الا ءايفاش اريسفت ةلاسملا
 يذلا ريقفلا امأو كذخأ ذخاي نأ دارأ اذا هنأل كلذب ىذاتي مل هنأل ڵصخرأ
 نأ محللا حير هلصو هنأ ملع اذا هنأ ينبجعيو ى‘كلذب ىذاتي وهف ؛.ردقنال

 نع هاذأ فكي نأ هيلع نأل .راجلا نع ىذألا فكل .اليلق ناك ولو .هنم هليني
 . ملعأ هتناو 6غدردق ةحئار هنع يفخيو .هراج

 لصف
 لزني وأ ؤهدفري نأ لجر هيلا بلطي يذلا يفو ،(هنلا امهمحر) هيلا هنمو

 ؟ال ما كلذ ىلع رجؤي ءامهنم ءايح فيضلا مركيو .دفرتسملا دقريف فيض هب
 ١٥١/٤. دنسملا يف لبنح ني دمحأ هجرخأ )٣٣٨(

 _٣٤٧۔



 هنم فخي مل ولو ،ليخب هنا لوقي نأ افوخ هيطعي ناك نا : باوجلا

 ءايرلا سنج نم اذهو شهتيطع يف روجامب سيل يدنع اذهف .هطعي مل كلذ
 ءاقتا نوكي وأ ؤلجو زع هلل ةيطع تناك اذا الا رجؤيالو هنع هللا ىهن يذلا

 . ملعأ هللاو 6هريغ وأ 0 متشلا نم هضرع نع

 مأ اهلتق ىلع سانلا ربجأ نأ يل زوجيأ ةرضم بالكلا تناك اذاو : هل تلق

 ؟ال

 زئاجف .يه اهلتق اماو ءيدنع كلذ زوجيالف اهلتق ىلع مهربج امأ : لاق

 . ملعأ هللاو .ديص الو سرحل نكت مل اذا يدنع

 بتكلا خسني لجر نع )٢٣٩) ينيب : هل تلق ؛(هللا امهمحر) هيلا هنمو

 ںثفالخلا لهأ بتك نم ةرجالاب اباتك هل خسنيل لجر هرجاتساف .ةرجالاب

 ؟ ال مأ كلذ هل خسني نأ هل زوجيأ

 نم هل لعجيف ارفك دجي نأ الا ثكلذ هيلع قيضي الف خسننلا امأ : باوجلا

 .هيتكي الق لالضلاو .عدبلا لهأ نع يضرزتلا امأو .همصخ ديلقت قحلا ججح

 .ملعا هثلاو

 لصخ
 يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلا (هللا همحر) هباوج نمو

 تحت نم رهتلا نم يرجي يذلا ءاملا ف يديس لوقت امو !(هللا همحر)
 ىلع ردقي ءاملا بحاص ناك اذا هب عفتني نأ دحأل زوجي له ؛(٠٤٢)ةلاجالا
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك هدس ىلع ردقي مل اذا تيأرأ ؟(؟١٤)هدس

 الف ،هكرتف ،هدس ىلع ردقي هبحاصو .ةلاجالا نم يرجي يذلا : باوجلا
 نع فلتلا دح يف راصو ‘هدس ىلع ردقيال يذلا امأو ‘هب عافتنالاب ساب

 جلفلا يف ءاملا در اذا (٢٤٢)جلفلا يف ىقبي يذلا امو "فالخ هيفف هبحاص

 .هب ىلوأ مه ءاملا اذه : ليق ثءاملا مهل نيذلا هباحصأ ىلا لصي ناك ناف ٬ىلعألا

 ناك ناو .هلام يف وأ ةلخن تحت ناك نمل هب عافتنالاب سابالف مهلصي مل ناو
 .(لا همحر) (٣٤٢)يلع نب ىسوم لوق ىلع هب ىلو يهف هريغ لخن تحت

 . يل نيب : باوصلا لعل )٢٣٩(
 . هوحنو بشخ نم ةيقاسلا ةحتف هب قلغيام لك : ةلاجالا )٣٤٠(
 . ءاملا اهيف يرجي يتلا ةيقاسلا © انه جلفلاب دوصقملا )٣٢٤٢( .هحالصاو ،هقلغ : هدس )٢٤١(
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٣٤٣(

-٣٤٨_ 



 رشع ةينامث وأ 0(٦٤٢)اسلف (٥٤٢)نلت (٤٤٢)ةيدصلا تبلق اذا كلوق اماو
 ؟اهي ءافولا نوكي فيك : تلقف .رثكأ وأ لقأ وأ ،اسلف

 نع تعمس يننكلو !هنيعب حورشم رثأ ىلع اذه لثم يف فقأ مل ينآ ملعاف

 تناكو ،ةيدص فصن وأ ةيدص هيلع تناك نم نأ (هللا مهمحر) خايشألا
 ىلا (٧٤٢)ةخاشلا تعجر ،قحلا اذه ملسي ملف ددع لقأ وأ ددع رثكأ ةيدصلا

 هلاو .ءافولا موي باسح ىلع ةخاش وأ .ةخاشلا فصن هيلعف رثكألا وأ لقالا
 .ملعأ

 تصقنو ؛ددعلا نم هيلع امك الا فرعي مل سولف ددع هيلع ناك ناو

 نأ هيلعف ؛مهنذآ ريغب سانلا مهارد كلهتسا [اذا] امأو ‘تداز و) ةخاشلا

 تناك ناو ،تداز وأ ةخاشلا تصقن ؛مهمهارد نم كلهتسا يذلا لثم مهيطعي

 مهمهارد مهيطعيو ؛مهصقني نأ هل سيلف اهنيعب (٨٤٢)لالدلا دنع ةيقاب
 . ملعا هئناو ءاهنيعب

 لصف
 هيلع لخديف نآرقلا ارقي نميف تيأرأ : هل تلق (لا امهمحر) هيلا هنمو

 ىتمو ؟ءاوس فيعضلاو يوقلاو ؟ال مأ هل موقي له ،سانلا رباكأ نم لجر
 ؟ لخادلا ملس اذا مالسلا دري

 الو ،هلالجا هيلع بجي نمل موقيو مالسلا دري نآرقلا ءيراق نا : لاق
 .ملعأ هتناو ،رثكأ الو ةيآ ف كلذ يف هيلع دح

 ؟ ال مأ هضقنبأ .هئوضو ىلع رفغتسملاو : هل تلق

 ضقني ضعبف ىفالتخا هيف ءاج ءوضولا ضقن يف رافغتسالا نا : لاق

 ضقني مل ضعبو .قافنلا فوخ رصم ريغ رفغتسملا ناك ولو ‘ءوضولا
 .رارصالا ىلع ادمعتم رفغتسا نم الا ءهئوضو

 .هناسل قلقلتي ناك نمف .اليواتو 0 اريسفت اذهل نأ يدنعو : فلؤملا لاق
 دقع هناسل فرطو .رارصالا ةرص هبلق ىلع دقعيف .هنانج ناتهبلاب قلعتيو
 ءاهكروت ناتهبلا ةميهب ىأر وأ .اهب اكوت نايصعلا ةاصع ىأر ذا .رافغتسالا

 راكتبا اهيلا ركتبيف !ةياردلا يرارد نع ىماعتيو .ةياوغلا نارينب يحتلي هارت
 . فلؤملا رصع يف نايع يف ةلوادتم تناك ةيضف ةلمع )٢٤٤(
 . نيثالث : باوصلا لعل )٣٤٥(
 . مهردلا سدسب ردقت ةضفلاو بهذلا ريغ نم ةلمع )٣٤٦(
 . فلؤملا رصع يف نايع يف ةلوادتم تناك ةيضف ةلمع )٣٤٧(
 . قوسلا يف ةعلسلا ىلع يدانملا وه : لالدلا )٣٤٨(

 _٣٤٩۔



 يبآ فطلت اهليصحتل فطلتيو باثو يبأ طشنت اهيلا طشنيو ارجاز ييأ

 يبآ ربص اهدورو ىلع ربصيو ،شقارب يبأ نولت اهئاقلت ىلا نولتيو ،ناوزغ
 ضقنب يذلا اذهف ثبونذلا بونذ ماعناو ثبوحلا ءايح بالتجال بويأ

 ءانآ لمع نم امأو .رارسالاو ةينالعلا ق هللا ىلع ب بذاك .رافغتسالا ٥هءوضو

 دقعو حالصلا حابص هبلق ةاكشمب دقوأو ،ةباجالا بوجنم عنصو .ةبانالا

 الو ،ةعمس الو ءاير ال ،هيلا ابينم هللا رفغتسيف ؤحاتتفالا حيتافم هرصنخب
 ىلا قفوملا هناو قيدصتلاو ةقيقحلا لصأ ىلع اذه اهئوضو ضقني الف !اباجعا

 . . قيرطلا جهنم حضو

 يف لثم وهو ،يبظلا ةينك : باثو وبأو ى بارغلا نع ةينك : رجاز وبأ
 وبأو ءاناولأ نولتي رئاط ةينك ،شقارب وبأو "رهلا ةينك ،ناوزع وبأو ،طانتنلا
 راردتسال هانعم ءاطعلا ءابحلا لصأ :بوحلا ءابح امأو لمجلا ةينك :بويأ

 .ميجلاب وهو ءانالا وه بوجنملا لصأ :ةباجالا بوجنم امأو .ةريثكلا بونذلا
 الع .بيجع قئ ار عنصب ائش عنص نم ن ال \ صالخالا كلذ ق ىنعمل او

 . ملعأ هللاو ؤهيقل نم لك هدوو عفتراو

 زوجيأ 6ضئاح يهو ةضيرم ةأرملا تناك اذاو (هنا امهمحر) هيلا هنمو
 ؟وحملا برشتو (؟٩٤)ءامسألا لمحت نأ

 هللاو كلذ ينبجعي الف ءامسألا لمح امأو .زئاجف وحملا برش امآ : لاق

 . ملعأ
 لصف

 ناسغ نب دمحم نب هللادبع يلاوملا يلاولا خيشلا باوج نمو

 ؛(هللا همحر) دوعسم نب دمحأ يلاولا ىلا ،(هللا همحر) يوزنلا (٠٥٢)ينيسارخلا
 عابو }مارح هجو ىلع رمت بارج لجر ىلع لجر ذخأ اذا يديس لوقتامو
 (١٥٢)هتميق هذخا نيحو .تايرال رشعب رثكأ وأ ةنس ىلا ةئيسن نيدلاب بارجلا
 ؟ كلذ نم هيلع بجيام : تلق ،تايرال عبرا

 موي ناك نا نينمثلا رثكأ هيلعف كلذ نم صالخلا دارأ اذا : باوجلا

 .زرحك قلعت هللا ءيسأ ، كلذب دارملا لعل : ءايسألا )٣٤٩(
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٣٥٠(
 .هتميق تناكو : باوصلا لعل )٢٥١(

_ ٣٥٠ 



 هنمثك هيلع ناك ةئيسن هعاب امم انمث رثكأ مكاحلا هيلع مكحي وأ صلخت
 .ملعا هللاو .ةئيسن هعابام لبق شهنمث هيلعف ةئيسن هنمث ناك ناو ،مكحلا موي

 لصف
 ينيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص ملاعلا يضرلا خيشلا باوج نمو

 يلاعسلا يرمعملا نسحلب نب رماع نب هللادبع خيشلا ىلا "(هئلا همحر) يوزنلا
 ؛ اهب ذخألا زوجي يتلا ةنانمطالا ريسفت امو (هللا همحر)

 زع هللاب ملعلا لهأ اهعضوم فرعي ةنانمطالا نا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .اهعضوم ريغ يف اهب ىمست اذا هل تبث اهب ىمست نم لك سيل لعلو ،لجو
 دهاوش نم نيعت اهناك يتلا يه اهيلع لمعيو اهب ذخؤي يتلا ةنانمطالاو
 نم اهكلس نم ملسيو !اهتقيقح هذهف ؛هنيقي عفادب اهل عفادلا ناكو اهلئالد
 ىلع اهيف ضراعملا كشلا هضراع ناو هللا دنع زوجي امل اهيف لعف اذا مثالا

 .ملعا هللاو ؤهيلع لمع الف ةسوسولا ليبس
 لصف

 نم ائيش اعيضم ناك اذا لجرلا يفو : هل تلق .(هللا امهمحر) هيلا هنمو

 داراو "لجو زع هللا ىلا باتو كلذ فرعي ملو سناضمر نم ائيشو تاولصلا
 ؟تاولصلل لدبلاو ماعطالاو تارافكلا نم هيلع بجي مك .صالخلا

 ىلع طاتحا !اذكو اذك هنأ هدنع مولعم ريغ همزل ام ناك اذا : باوجلا

 ىلع قشي نأ الب طايتحالا نم هنكمي امب لدبلاو (٥٢؟)ريفافكلا نم ءيشب هسفن
 مدنلا قدصو ٬ةبوتلا قدص هنم ملع اذا هنلا نأل كررضلا هيف قحلي امب هسفن
 صالخ يف ةحصاخملاو داهتجالا هنم ملع اذا هنع هقوقح طحي فلس ام ىلع
 .ملعأ هتلاو ںتارافكلا نع يزجي امناو ،لديلا نع يزجي ال ماعطالاو .هسفن

 رهظلا نيب دجسملا ف ندعقي ءاسنلا ءالؤه يف يديس لوقت امو :هل تلق
 ؟ال مأ كلذ نهيلع ركنيأ ءاعزمو الزغ نطقلا نلمعيف رصعلاو

 وهف عزملا امأو ؤنكلذ نع نعنمي نأ ينبجعيف .دجسملا يف لزغلا امأ : لاق
 . ملعأ هتناو "فخأ

 اذهو ،لبقتسملاو يضاملا ةمجعم حتفب ااعزم عزمي عزم ردصم عزملا
 ؛ظيفلا نم نالف عزمت لاقي ؤاعزمت عزمتي عزمت مزاللاو .هلعف نم ىدعتملا
 . ملعأ هللاو .عطقت :يأ

 )٢٥٦( تارافكلا : باوصلا لعل .

 _٣٥١۔



 لصف
 ديعس نب سيمخ نيدلا يق مهماماو نيملسملا يضاق خيشلا باوج نمو

 يرورسملا هتنادبع نب دمحم خيشلا ىلا . .(هتنا همحر) يقاتسرلا صقشلا

 هتلا قوقح نم عيضام عيمج نم ةلمجلا يف بات دق يذلا يف لوقت امو .يمايرلا

 وأ جح وأ موص وأ ةاكز وأ ةالص نم ٬ةينالع وأ رس نم هدابع قوقحو

 ةصلاخ ةينيب هتيوت ق لخدو ةلمجلا ق بات دق كلذ لكو .رارصا وأ فاكتعا

 ؟حيحص داقتعاو

 .هللا ءاش نا هنم صالخلا ىلع ردق نا هللا دنع املاس اذه نوكي : باوجلا

 ناد وآ هنم صالخلا ىلع ردق نا ،دابعلل همزلي يذلا نامضلا نم صلخت نا

 هنأ هلعف دنع هيلع مزع بنذ نم ناكام الا هنم صالخلا ىلع ردقي مل نا هاداب
 نوكي هنأ ةلمجلا يف بات اذا : لوقنف ؛هنم بوتي نأ هيسنف هنم بوتيال
 بتي ملو هيلع رارصالا همزع نم ناك اذا هنم رذعيال هنأ لوقو .هنم اروذعم
 يف باتو نوملسملاو هلوسرو هلا مرحام ليلحتب ناد اذا كلذكو ‘ةصاخ هنم

 .ملعأ هئلاو .ةبوتلا يف هنيعب كلذ صخي ىتح هنم ابئات نوكيال هنأ ةلمجلا
 لصف

 هنا ملعي ملو سروجحم ءيش عيب يف لخد نميفو (هنا امهمحر) هيلا هنمو
 كلذ هل نيبت املف ءههلجب الالح هنظي ،عيبلا كلذ يف دهتجم هنأ الا مارح
 ؛كلذ ردقب قدصتي نأ هيزجيل

 لهجب الو ملعب تامرحملا نم ءيش باكترا هل زوجيال هنأ : باوجلا

 رثك وأ لق ءيشب دحا ىلع ىبرأ نمو ءاهبكتري ملام اهلهج لهاجلا عسيو
 بلط يق داهتجالا هيلعو .هيلع ىبرا نم ىلا هميلستو هنم هل صالخلا هيلعف
 نم جرخي ىتح هسفن ىلع يصقتسيو ٬هل همزلام ءاداي ةنونيدلاو صالخلا

 لوقو .زوجي لوق "فالتخا ابرلا نم لحلا قو 6كلذ نم همزلام عيمج

 . ملعا هثلاو زوجيال

 يلم ازل ١ ديعس ني حل اص هيزنل ١ مل اعلا هيقفل ١ خيشل ١ باوج نمو

 كرايم ني هللادبع نب دمحم خيشلا ىلا .(هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا

 كفس نم ىرج ام ىرجف .ةاغبلا دئاق ق يديس كلاسأو .يمايرلا يرورملا

 هنلا ىلا بئات وهو ؛لقع ةحصي ةيوتلا دارأ اذا املظ سانلا لاومأ ذخاو ءامدلا

_٣٥٢۔



 املاس نوكيأ هنم صلختو ءيشب ملع اذاو .لاومالا بابرا فرعي ملو ؤغلجو زع
 ؛(اهنع هللا يضر) ةشئاع لثم ةحيحص ةينب ةلمجلا يف بات اذا

 هللا قوقح يف كلوق امأ : باوصلاو قحلا قيرط ىلا قفوملا هللاو \ باوجلا
 فوؤر ؛هؤامسأ تسدقتو ؛هلالج لج هللاف اهيلع يتات ةبوتلا نآ لجو زع
 داقتعا عم .هتبوت يف ةحيصنلاو صالخالا هنم ملع اذا بئاتلا هدبعب ميحر
 هللا هفلكيالو ؤهيلع ردقيام ىلع هدابع قوقحو هنلا قوقح نم همزل امل ةيداتلا
 دجوو ؛مهفرع نا اهبابرأ ىلا اهنم صلختيف ها دابع قوقح امآو اهتقاط قوف
 مل ناو لاومألاو ءامدلا نم اهنود امف سفن دوق نم إمهتفرعم ىلا ليبسلا
 .نيملسملا دنع هصالخ هيف ناكام يأ نم نوملسلا هرماي ثيحف اهيايرآ فرعي

 هبنذ هللا رفغي نأ ىجريف ةنونيدلا هذهو 6داقتعالا اذه هنم هللا ملع اذاف
 ءوسو ؛هداسف لبق نم الا ديعلا هتا بذعي الو ،ةمئادلا هتمحر يف هلخديو

 ةشئاع يف كلوق امأو هسفن ملظ وه امناو .ائيش هملظي ملو ؛هسفنل هرايتخا

 عم انامض نوملسملا (٢٥٢)همزلي ملو نيدلا ىلع تلتاق .كلبق (اهنع هللا يضر)
 . ملعأ هللاو كريمضت الب ةبوتلا

 لصف

 يرورسملا كرابم نب هنادبع نب دمحم خيشلا طخب ةعقر يف تدجوو
 تيرتشا اذا (هللا همحر) حاضو نب حباص هيقفلا خيشلا نع هعفري يمايرلا

 نع هتحئار فخاف اردق تخبط اذاو !اهنم هلناف الاو كراج نع اهرتساف ةهكاف

 يهلا : لاق إمالسلا هيلع بوقعي هللا يبن نع انل ركذو !اهنم هلناف الاو كراج
 يلالجو يتزعو :هيلا ىلاعت هتنا ىحواف ؟ينتمحر امفأ سيدلوو يرصب تبهذأ

 المج تيوش كنأل ةيلبلا هذهب كتولب نكلو ،كيلع كرصب دراو كمحرأ ينا

 . مالسلا هيلع ٬بوقعي ناكو :ليق .هنم همعطت ملف هتحئار كراج دجوف

 .هيدانم ىدان ءاسملا ناك اذاف ،بوقعي لآ عم ذغتيلف ارطفم ناك نم الآ يداني

 هللاو ثهدعو امك هرصب هيلع هتا درف بوقعي لآ عم رطفيلف ءامئاص ناك نم الأ
 .داعيملا فلخديال

 نا» : لاق ،؟هراج ىلع راجلا قحام ٠ هللا لوسراي : ليق ى انل ركذو
 كتاغتسا ناو ،(٤٥٢)هتدعا ضرم ناو ،هتبجا كاعد ناو ءهضرقاف كضرقتسا

 )٢٥٢( اهمزلي : باوصلا .
 )٢٥٤( هتدع : باوصلا لعل .

 ۔ ٢٥٢٣



 تدهش تام ناو .هتانه ربخ هباصأ ناو ،هتيزع ةدش هتباصا ناو ههتثغأ

 .(٥٥٢)«اهنم هيلا يدهت نأ الا كردق راتقب هيذؤت الو سهتظفح باغ ناو .هنفد

 ءلاحلا نسحتو لاملا يمنت راوجلا نسحو ماحرألا ةلص نأ . ربخلا قو

 ناكو "بابسالا هب تعطقنا كلذ كرت نمو ،رامعالا يف ديزيو .رايدلا رمعيو

 . .بابت يف هرمأ

 نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا ىلا .(هللا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع

 بوتكم مسلط دجو اذا يديس لوقتامو ،(هلا همحر)يوزنلا يرمعملا دوعسم
 زوجيأ "برجم هناو حيحص مسلطلا اذه نا : ةقث هل لاقف سسرضلا نع
 ؟ال مأ هلامعتسا

 بتكي نأ دحأل زوجيال هنأ نيملسملا راثآ ف هتدجو يذلا نا : باوجلا

 رحسلا لمع بوتكملا نوكي نأ هنكمي هنأل هفرعي ملو يناربعلاب ابوتكم اباتك
 لمعلا زئاج هناف نيملسملا نم ةقث نع هذخأ نوكي الا ءلجو زع هللاب كارشالاو
 '. ملعأ هللاو ءكلذ زوجي نأ ىسعف هب

 نم ءيشب قدصت وأ فيضلا ءارقا لثم ربلا لمعي ؤرما ناك اذاو : هل تلق
 مث ةعمسلاو ءايرلا هساوسوب ناطيشلا هلخادي نايحالا ضعب يفو !هلام
 ؟ ال مأ مثا هقحليأ لاحلا يف هسفن كرادي

 ال لجو زع هلل ةبرق هتينو قدصتيو فيضلا يرقي لجرلا ناك اذا : لاق
 - [هللا] هنعل - ناطيشلا هضراع اذاو .كلذ يف روجام وهف ةعمسل وأ ءايرل
 . ملعأ هتناو ،هيلع ءيش الف ٬كلذ يف هعباتي ملو هسواسوب

 نم ةلمهملا حتفب هفاضأ : يأ .ءارق هيرقي فيضلا ىرق : فلؤملا لاق
 . لبقتسملا نم اهرسكو يضاملا

 لصف
 نب هللادبع نب دمحم يكلفلا خيشلا ىلا (هللا همحر) اضيأ هباوج نمو

 الو موصي الو يلصيال لجر نع يديس كلاسأو ،يمايرلا يرورسملا كرابم
 ليبسلاو جحلا لثم .ةريبكلا ظالفلا ناميألاب فلحي ناكو .هلام يكزي

 .يصاعملا كلت ىلا عجريال هتينو .ةينلا صلخأو بات مث 6قاتعلاو قالطلاو
 . ٨/ ١٦٥ دئاوزلا عمجم : يمثيهلا رظنا ، طسوألا يف يناربطلا بيرق ظفلب هجرخأ )٣٥٥(

_ ٢٣٥٤ 



 .هل زوجبا ؛تاقالطلاو تارافكلا ريفكتو موصلاو ةالصلا نع فعض دقو

 ؟ال مأ كلذ هيزجيأ

 نم لاقف .موصلاو ةالصلا امأ .نيملسملا راثآ نم هظفحأ يذلا : باوجلا
 هيلع : لاق نم لاقو .ةالصلا ةرافك هيلعو .موصلاو ةالصلا لدب هيلع : لاق
 :تاولصلا عيمج نع هيزجت ةدحاو ةرافك :لاق نم لاقو .ةرافك ةالص لكل

 ناميالا لثم 6للا قوقح عيمج نع هيزجتةبوتلا :لاق نم لاقف امايصلا كلذكو
 نم لاقف ‘٬هريغو جحلا لثم ظالفلا ناميألا امأو !مايصلاو ةالصلا ةرافكو

 .عيمجلا نع ةدحاو ةجح هيزجت :لاق نم لاقو ثةجح نيمي لكل هيلع :لاق
 ةبوتلا ف ضعب هل صخرو ؤعطتسي مل اذا نيرهش مايص هيلع :لاق نم لاقو
 جحلا لثم ظالفلا ناميالاب فلح اذا ريقفلا امأو .مسجلا فيعض ناك اذا

 هيزجي : لاق نم لاقو غنيرهش مايص ةجح لكل هيلع : لاق نم لاقف ‘هريغو
 : لاقو ؛مايأ ةثالث مايص هيلع :لاق نم لاقو .ناميألا عيمج نع نيرهش مايص
 همزليف هب فلح اذا قالطلا امأو ُهمسج فعض اذا هيزجت ةبوتلا : لاق نم

 . ملعأ هئلاو ءاريقف وأ ناك اينغ هتاجوز قالط
 لصف

 يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 كرابم نب هللادبع نب دمحم خيشلا ىلا ،(هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا

 نم لتقف موق ىلع ايغاب اشيج داق نميف يديس لوقتامو ،يمايرلا يرورسلا
 دوقلا نود لجو زع هلل ةينلا صلخأو بات اذا ةبوتلا هيزجتأ شيجلا نم لتق
 نب ةحلط عم تجرخ نيح ((اهنع هللا يضر) ةشئاع لثم ةقداص هتين تناك اذا

 ؛اهتبوت نوملسلا لبقف ماوعلا نب ريبزلاو هتنادبع
 عيمج نم صالخلاب الا اذه لثم يف ةبوت ال : قيفوتلا هنلابو باوجلا

 ريغ نم ةبوتلا هعفنت الو ءاهنود امف سفن دوق نم ةريسلا هذه نم همزلام
 اوحمت امناو ءامرحم هلعف يف ناك اذا لاومالاو ءامدلا نم قوقحلا نم صالخ
 لوق ضعب ىلع لل هب نيدي نيدب الحتسم هل لعافلا ناك اذا اياطخلا ةبوتلا
 دوق ريغ نم اهتبوت نوملسملا لبق امنا (اهنع هللا يضر) ةشئاع امأو .نيملسملا
 . ملعأ هتناو نيدب كلذ تلعف اهنأل

 ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

_ ٣٥٥_



 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا (هللا همحر) يدمسلا يدنكلا
 نآ بحي نميف يديس لوقت امو .(هللا همحر) يلاعسللا يرمعملا دوعسم

 له ،ةرهش ديري هل لاقي الئل ىراوتي هنأ ريغ ءارقفلا ىلع هلام نم قدصتي
 ؟ ال مأ قافنالا هكرت يف مثاي

 ناك ناف ؛تاكلهملا نهو .تايجنملا نه تاينلا : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 دارأ اذا هتين حلصي نأ هيلع بجاوو متايال هنأ قافنالا نع ءيش هدر اذه

 زع هنلا دنع ارخذ هل نوكتل ةزئاج ةقفنلا نوكت نم ىلع هلام نم ءيش قافنا
 بجعلاو ءايرلا بابسأو هتنا هنعل ناطيشلا سواسو هبلق نم عطقيو 6لجو
 .ةرخآلاو ايندلا يف هل هللا كرابيو ،هلام ةقدصب زوفيل ةدمحملا بحو

 نكيلو .رابكتسالاو ضرألا يف ولعلا بلط الو راهظالل الو ةرهشلل قدصتيالو
 . .هتينم ةكص هيلع لهسيل هتينمأ ق اصلاخ هتين يف اقداص

 ءارش كرت اذا هعسيأ قوسلا نم هلمحيل ربسيلا يرتشي ءرملاو : هل تلق
 ؟ سانلا نم ءايح ريسيلا

 هيف لاقيام هرضي الف هدهج ردق ىلع هلايعل مزلي امب ماق اذا :لاق

 ريسيلا يرتشي نيملسملا خئاشم ضعب تدجو ينال غلجو زع هلل هتين حلصيو
 انخيش وهو هنع لمحي نأ ىبايو هلايع ىلا قوسلا نم هلمحيو هسفنب
 (هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا دمحم نب دمحأ نب ديعس انيلوو انديسو

 . .(هل هللا رفغ) انتودق لهآ نم وهو

 .لبسلا ضعبب هتوس هل تدب نمع هتلاسو .(هتلا همحر) هباوج نمو

 ةقساب ةرابج تحت حلسي نأ هعسي .سانلا لاوما ىوس اليبس دجي ملف
 ؟ كلذ نم ادب دجي مل اذا {(٦٥٢)ييابعلل ز اقزز ةيضت علط اهتلو

 طوغتلا زوجيال هنأ (هلا مهمحر) نيملسملا راثآ ف دجوي يذلا : باوجلا
 سانلا ىلع سجني الثل هسفنل لاتحيو ٬ماعطلا نم ءيش ناك اذا لخنلا تحت

 . ملعأ هللاو ءانماض نوكيف مهيلع هسجنيو مهماعط

 عمجلاو سةروعلا يه .نيسلا يهو ، ىلوألا ةلمهملا حتفب زومهم ةآوسللا
 يف لجو زع لاقو .(٧٥٢)هامْشٹأوس امهل ت تتبق» : لجو زع هلوقل ‘تاءوس
 اهءادبا ناطيشلا دصق يتلا : يأ .(٨٥٢)يمكتآوس يراوئظ : رخآ عضوم

 )٢٥٦( ق ةروس : ١٠۔١١. )٢٥٧( هط ةروس : ١٦١ . )٣٥٨( فارعألا ةروس : ٢٦

_ ٣٥٦_ 



 ةارع تيبلاب نوفوطي اوناك برعلا نأ يور ؤقرولا فصخ نع مكنيعيو
 مدآ ةصق ركذ هلعلو .تلزنف !اهيف هللا انيصع بايث يف فوطن ال نولوقيو
 نم ناسنالا باصأ ةأوس لوأ ةروعلا فاشكنا نأ ملعي ىتح .كلذل ةمدقت
 .قرولا فصخ يف هلوق امأو .مهيوبأ ىوغأ امك كلذب مهاوغأ هنأو غناطيشلا

 اذا لعنلا فصخ لاقي .هب هقاصلاو ءيشلا ىلا ءيشلا مض فصخلا لصأ

 زع هلوقل لبقتسملا نم اهرسكو يضاملا نم ةلمهملا داصلا حتفب وهو .اهزرخأ
 نالصوي : يا .(٩٥٢)هةتجلا قرو نم امهيَلَع ناق صخت اقفطو» : لجو
 ءيرقو نيتلا قرو ناك : ليق ءامهتروع هب ارتسيل ضعب ىلا هضعب
 ,ليعفتلا نم نافصخيو !امهسفنأ نم نافصخي : يأ 8فصخأ نم «ناقصختيل
 . ملعا هثلاو حنافصخي هلصأو ‘ نافصخيو

 ةمجعملا ديدشتو ىلوالا ةمجعملا حتفب ةرابجو ليبس عمج لبسلا امأو
 نال ةليوط يا ،ةقسابو . ةلوانملا نع ديلا تتاف يتلا ةلخنلا يه ةيناثلا
 اهمضو .يضاملا نم ةيطسولا ةلمهملا حتفب وهو ،لاط هانعم قسب اذا ءيشلا
 نم ةيطسولا ةلمهملا حتفب وهو طئافلا ةقارا تالمهملاب حلسلاو .عراضملا نم
 . ملعأ هتناو .نيلعفلا

 لصف
 مسلطلاو ةميزعلا ق يديس لوقت امو : هل تلق (هنلا همحر) هنع هتلاسو

 زوجتأ انايع حصو ارارم برج دقو .عاجوألا نم اذكو اذكل بتكت دجو اذا

 انتكربو انخيش تعمس دقو !اديدش ارارطضا كلذ ىلا رطضا .هبتكي نأ دحأل

 يضاقلا خيشلا نع هعفري (هكلا همحر) (٦٢})عيبر نب رصان نب يلع انيفصو
 (هللا همحر) يوكزالا يمايرلا ملاس نب دشار نب دمحم نيملسملا يضاق ملاعلا
 ةعمج نب دمحأ يحيرألا يلاولا يضرلا دهازلا يكلفلا خيشلا نع كلذ عفري

 هرخآ ناك اذا ةميزعلا وأ مسلطلا نا : لوقي ٬(هنع هنلا يضر) (٢؟١٦)يوكزالا

 ؟كلذ ينفرع ،يوارحس وهف ةلمهم نيسب ناك اذاو &ىذأ سيلف ةمجعم نيش
 نآ (هللا مهمحر) نيملسملا راثا نم هدجن يذلاف : قيفوتلا هئلابو باوجلا

 نمم ةقث لدع نع اهذخاي وأ اهلدع فرع نمل الااهب لمعلازوجيال تامسلطلا

 .(لا همحر) ةعمج نب دمحا انخيش ةعيفر نم هتركذام امأو اهلدع رصبي
 . ١٢١ : هط ةروس ٢٢ : فارعألا ةروس )٣٥٩(
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٣٦٠(
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٣٦١(

_ ٣٥٧ 



 . ىنعملا كلذب ملعأ هتناو كلذب ملعلا ليلق يناف

 دمحم هنلا الا هلا ال» اهيف بوتكم ناك اذا اهربغ وأ ةيسايعلا يفو :هل تلق

 ؟ال مأ اهفعض نمو اهصالخ فرعيل رانلا لخدت نأ زوجيأ «هللا لوسر

 نع ريغت نآ دعب الا رانلاب لجو زع ىلاعت نلا ءامسأ قارحا زوجيال : لاق
 . ملعا هتناو ءاهلاح

 لصف

 ىسوم نب دمحأ نب دوعسم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا هبتك اممو
 يرورسملا كرابم نب هللادبع نب دمحم خيشلا ىلا "(هللا همحر) (٢٦٢)يوكزالا
 قحلاوهو 6كلو ىل هبحأ يذلاف كل يتروشم نم تركذام امأو .يمايرلا

 رمأ نمو ،لجو زع هتنا عيطت نأ يسفنو هب كيصوأو .ةقيقحلا ىلع باوصلاو
 ىربكلا ةراجتلا هيف يدنع كلذف ،كلذ ىوسام فلاختو .ةقيلخلا نم هتعاطب
 تيدصت دقف .اهتكلمو اهتكلس ناف .ةرخآلاو ايندلا ف ةفيرشلا ةجردلاو

 لممعَيَو ء ثاب نمؤي" نوت : لجو رع هتنا لاق امك ةمقنلا نع تفرصناو ةمحرلل

 نَمَقط : لجو زع لاقو ى .(٢٦٨)هزاهنلا اهتحت ني يرجت تانج ةلخديت احيرص
 حاتم :7 اكنألا ةايحلا اكو َراَك دَقَق ةةَتَكلا لخدأو راثلا نمع حزحز

 هتلا فاخ نم هناف .اديدش افوخ فخو !هتاقت قح هنلا قتاف . .(٤٦٢)هروزرغلا

 يتلا ةراجتلا امأو .ةمالسلا ىلا ىولبلا نم هجرخيو !ةميغلا برك نم هاجن
 ءاهلضف نم تلن اهباوصب اهتلضفو اهلدعب اهيلع تردق اذا ايندلا ف يه
 .رهجلاو رسلا يق ةلزانلا ،رقفلا نم ةلادلا ةجاحلا نم تملسو

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 اذاو :هل تلق (هللا همحر) هنع هتلاسام اذهو (هللا همحر) يوزنلا يرمعلملا

 رجش وأ اعرز ؤرما هب ىقسف هريغو سراد لتم يوق رهن نم ليلق ءام ىرج
 ؟ ال مأ هل كلذ لحيأ

 فالتخا نامضلا يفف /ةبلغلا ربغ ىلع هبحاص هكرت ءاملا اذه ناك اذاف
 . ملعأ هتناو ى نيملسملا نيي

 نم كلذ ربغو .ىولحلاو محللا لكاي نأ هل زوجي نويدلا فو : هل تلق

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٣٦٢(
 . ١١ : قالطلا ةروس )٣٦٣)

 . ١٨٥ : نارمع لا ةروس )٣٦٤(

 ۔ ٨٥٢٣_۔



 ؟ال مأ هكاوفلا

 هوبلاطي ملو !هيلع نيقيضم ريغ هل بعسوم قوقحلا لهأ ناك اذا : لاق
 لكأ هل زوجيالف ،قوقحلا كلت ءادأ يف هومزالو هوبلاط نا امأو ثكلذ هل عساوف

 . ملعأ فاو .ةشيعملا ف هداصتقاب الا تفصوام
 لصن

 يرورسملا كرابم نب هللادبع نب دمحم خيشلا طخب ابوتكم هتدجو اممو
 نمو .ةقدصلاب قزرلا اورتسا : لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع مالك نم سيمايرلا
 : لاقو .ةنوؤملا ردق ىلع ةنوعملا لزنت : لاقو .ةيطعلاب داج فلخلاب نقيأ
 مكلاومأ اونصحو !ةقدصلاب مكناميا اوسوس : لاقو .صتقا ءرما لاعام
 :لاقو .هردق فرع ءرما كلهام : لاقو .ءاعدلاب ايالبلا جاومأ اوعفداو .ةاكزلاب

 هرس متك نمو ءاهلوقع يف اهكراش لاجرلا رواش نمو ،كله هيرب دبتسا نم
 :ىنعملا اذه يف ارعش دشنأو .ربكألا توملا رقفلا :لاقو .هيديب ةربخلا تناك

 بيع رورسملاو اذهب فيكف مهرومأ تكلم ىروشلاب تنك ناف
 برقأو يبنلاب ىلوأ كريغف مهميصخ تججح ىبرقلاب تنك ناو
 .نمأ فاخ نمو 6،رسخ اهنع لفغ نمو غحبر هسفن بساح نم : لاقو

 سراح دوجلا : لاقو .ملع مهف نمو ٬مهف رصبأ نمو ٬رصبآ ربتعا نمو
 نمم كضوع ولسلاو ثرفظلا ةاكز وفعلاو .هيفسلا مادقا ملحلاو ضارعألا

 دضاني ربصلاو .هيأرب ىنغتسا نم رطاخ دقو .ةيادهلا ريغ ةراشتسالاو .ردمغغ

 لقع نم مكو ،ىنملا كرت ىنغلا فرشتأو ،نامزلا ناوعأ نم عزجلاو ،ناتدحلا

 الو ،ةدافتسم ةبارق ةدوملاو ةبرجتلا ظفح قيفوتلا نمو سىوه دبع ريس
 هاسك نم : لاقو .لاجرلا رهاوج ملع لاوحألا بلقت ق : ليو .الولم ننمات

 نوكت تمصلابف ‘تمصلاب مكيلع :لاقو .هبيع سانلا ري مل هبوث ءايحلا

 متت عضاوتلابو .رادقألا مظعت لاضفالابو ،نولصاولا رثكي ةفصنلابو ێةبيهلا
 .يواتملا رهقي ةلداعلا ةربسلابو ثددؤسلا بجي نؤملا لامتحابو ٬ةمعنلا
 رارش ءاسنلا لاصخ رايخ : لاقو .هيلع راصنألا رثكي هيفسلا نع ملحلابو
 نم نكمت مل ةوهزم ةأرملا تناك اذاف لخبلاو نبجلاو وهزلا ءلاجرلا لاصخ
 تقرف ةنابج تناك اذاو .اهلعب لامو اهلام تظفح ةليخب تناك اذاو اهسفن

 .ناميالا صقاون ءاسنلا نا سانلا رشاعم : لاقو .اهل ضرعي ءيش لك نم
 ةالصلا نع نهدوعق نهناميا ناصقن اماف .لوقعلا صقاون ظوظحلا صقاون

_ ٣٥4٩



 لجرلا ةداهشك نيتأرملا ةداهشف نهلوقع ناصقن امأو &نهضيح مايأ مايصلاو

 ءلاجرلا ثيراوم نم فاصنالا ىلع نهٹيراومف نهظوظح ناصقن امأو ثدحاولا

 فورعملا يف نهوعيطت الو ارذح ىلع نهرايخ نم اونوكو ىنهرارش اوقتاف

 .ركنملا ف نعمطيال ىتح
 مرحي مل ءاعدلا ىطعا نم ءاعبرأ مرحي مل اعبرأ ىطعأ نم : لاقو

 مرحي مل رافغتسالا ىطعأ نمو ،لوبقلا مرحي مل ةبوتلا ىطعأ نمو .ةباجالا
 زع هثلا باتك يف كلذ قيدصتو .ةدايزلا مرحي مل ركشلا ىطعا نمو .ةرفغملا
 زرافغتسالا ق ىلاعت لاقو .(٥٦٢)همكَك ب بجتسآ يِزومتدا» : ىلاعت هلوقل 0 لجو

 ةروُقَع نا دجي نلا رففتستي مت ه هةتتفت ملظي وأًاغوش رمتعي نمو

 رلاقو .(4٦٢)7متديِزال مثركش نيتو : ركشلا ي لاعت لاقو )٦(. همي
 مث ٍةَلاهَجي ولا نولمعت نيذلل إ وتلا ع ةبوتلا 7 ةبوتلا ق ىلاعت

 )٢٦٨(. هميكح اميت ةنا ناك مهيتمع نا ث ثوثَي كيَتَوأَق بيرق نم نوبوك

 روبصلا مدعيال : لاقو ،نكي مل ناك ربدأ امو ىرابدا لبقم لكل : لاقو
 ىلعو !مهعم هيف لخادلاك موق لعفب يضارلا : لاقو .نامزلا هب لاط ناو رفظلا
 كاخأ بتاع : لاقو .هب ىضرلا مثاو ،هب لعفلا مثا ،نامثا لطاب يف لخاد لك

 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال : لاقو .هيلع ماعنالاب هرش ددراو هيلا ناسحالاب

 : لاقو .ليلقو بيرق رمالا : لاقو .دايدزالا نم عنمي باجعالا : لاقو .قلاخلا

 نم رشلا دصحن : لاقو .نسحملا باوثب ءيسملا : لاقو .ردصلا ةسايرلا ةلآ

 :لاقو .يأرلا ....)٢٧٠( ةجاجللا :لاقو .كردص نم (٩٦٢)هلعفب كريغ ردص
 ميلع لبقأ دق يذلا اوكراش : لاقو .ةبارقلاو ةباحصلاب ةفالخلا نوكت ابجاو

 ن :لجو زع هلوق يف :لاقو .ظحلا لابقاب رذحو ىينقلل قلخأ هناف قزرلا
 ركنملاو ءاََمحَكلا نمت ىهنو ىرقلا يذ ءاَكيِاَك ناكتحإاو ٍلدَملاي ماي هللا

 :لضفتلا ناسحالاو "فاصنالا لدعلا .(١٧٢)4ي ورد مكل مظت يبلاو
 هقفني اميأ كلذ ىنعمو ،ةليوطلا ديلاب طعي ةريصقلا ديلاب طعي نم :لاقو

 ٦٠ : رفاغ ةروس )٣٢٦٥(
 ١١٠ : ءاسنلا ةروس )٣٦٦(
 ٧ : ميهاربا ةروس )٣٦٧(
 ٧ : ءاسنلا ةروس )٣٦٨(
 هعلقب : باوصلا لعل )٣٦٩(
 . لصالا يف ةحضاو ريغ )٢٧٠(
 ٩٠ : لحنلا ةروس )٣٧١(

 ۔٣٦٠_



 هيلع ءازجلا لعجي ها ناف ءاربسي ناك ناو ،ريخلا ليبس يف هلام نم نمؤملا

 ةمعن نيب قرفف .نيتمعنلا نع (٧٢؟)ناترابع انهاه ناديلاو .اريثك اميظع

 ىلاعت هللا نأل ؤةليوط هذهو ةريصق كلت لعجف ،لجو زع هنلا ةمعن نيبو دبعلا
 معنلا لصا همعن تناك ذا .ةريثك افاعضأ نيقولخملا معن ىلع فعضي ادبأ

 نمف !اقح ةمعن لك يف هلل نا :لاقو .عزنت اهنمو عجرت اهيلا ةمعن لكف !اهلك
 نم فطعأ ماركلا :لاقو .هتمعن لاوزب رطاخ رصق نمو ءاهنم هداز هادأ

 .ءوس لك ىلا هب داقي مامز وهو ،بويعلا ءيواسمل عماج لخبلا :لاقو .محرلا
 كدلوو كلهأ نكي ناف .كدلوو كلهاي كلغش لعجت ال :هياحصأ ضعيل لاقو

 كلغشو كمه امف هلل ءادعأ اونوكي ناو ‘هءايلوأ عيضيال هتنا ناف هثل ءايلوأ

 .هثلا ءادعاب

 ؟هقزر هيتاي ناك نيا نم هيف لزنو هتيب باب لجر ىلع دس ول : هل ليقف
 رباجاي :يراصنالا للادبع نب رباجل لاقو .هلجأ هيتاي ثيح نم : لاقف

 .ملعتي نأ (٧٢؟)فكنتسي لهاجو ‘هملع لمعتسم ملاع : ةعبراب ايندلا ماوق
 هيلع هئلا معن ترثك نم رباجاي ٬هايندب هترخآ ريصقلا عاب ، هفورعمب داوجو
 مل ناف 6كبلطي قزرو .هبلطت قزر :ناقزر قزرلا ‘هيلا سانلا جئاوح ةرثك
 هنبال لاقو .بلاغ هيلع كبلغي نلو "بلاط كقزر ىلا كفبسي نلو سكاتأ هتات
 ىنغأ نا :نهعم تلمعام كرضيال اعبرأو ءاعبرأ ينع ظفحا ينباي :نسحلا
 بسحلا مركأو ،بجعلا ةشحولا شحوأو غقمحلا رقفلا ربكأو ،لقعلا ىنفلا

 ثكرضيف كعفني نأ ديري هناف غقمحالا ةقداصمو كايا ىنباي .قلخلا نسح

 ةقداصمو كاياو .هيلا نوكتام جوحأ كنع دعقي هناف .ليخبلا ةقداصمو كاياو
 :لاقو .لفاونلاب ةبرقال : لاقو .بيرقلا كيلع دعابيو )٢٧٤( ...... هناف رجافلا

 ةبيجعلا يناعملا هذهو .هناسل ءارو قمحألا بلقو .هيبلق ءارو لقاعلا ناسل

 ةرماؤمو ةيؤرلا ةرواشم دعي الا هناسل قلطيال لقاعلا نأ هب دارملاو .ةفيرشلا

 هصخ امم .هركف ةعجارم همالك تاتلفو هناسل هاف دح قبسي قمحأالاو .ركفلا

 ىوريو .هناسلل اعبات قمحألا بلق ناكو .هبلقل عبات لقاعلا ناسل ناكف .هيأر
 يف لقاعلا ناسلو !هيف يف قمحألا بلق :هلوق وهو سرخآ ظفلب ىنعملا اذه هنع

 .هيلا تلبقأ امهفلات نمف ؤةبشخ لاجرلا بولق : لاقو .دحاو امهانعمو .هبلق

 . ةرابع : باوصلا لعل )٣٧٢(
 . فكنتسيال : باوصلا لعل )٢٧٣(
 . لصألا يف ةحضاو ريغ )٣٧٤(

 ۔_٣٦١۔



 اذا :ليقو .ممذتو ءايحف ةلاسم نع ناكام اماف .ءادتبا ناكام ءعخسلا :لاقو

 حانج عيفشلا :لاقو .ذفنيال لام ةعانقلا :لاقو .مالكلا صقن لقعلا مت

 نم نوهأ ةجاحلا توف ؛ماين مهو مهب راسي بكارك ايندلا لهأ :لاقو .بلاطلا
 .هنم لقأ نامرحلا ناف ٬ليلقلا ءاطعا نم يحتسنتال .اهلهأ ربغ ىلا اهيلط

 ناف ،تناك نيأ ةمكحلا ذخ :لاقو .ينغلا ةنيز ركشلاو "ريقفلا ةنيز فافعلا
 ىلا نكستف جرخت ىتح هردص يق جلتختف قفانملا ردص يف نوكت ةمكحلا
 نم ولو ةمكحلا ذخف نمؤملا ةلاض ةمكحلا :لاقو .نمؤملا ردص يف اهبحاص

 . ةي يبنلا ثيدح نم اذه نأ نظأو .هتدجوام مت .قافنلا لهأ

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 هنيب ترج نمع (هلا همحر) هتلاسو ،(هلا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع
 لحيأ ؛مهاردلا نم ائيش انيادتف هريغو دازلا ف ةفرعمو ةلخ ءيرما نيبو
 ؟ال مأ هنيد نم دنع )٢٧٥( نم نيدلا بحاصل

 نأ نيدلا نم هنأ نيملسملا راثآ يف هتدجو يذلاف :قيفوتلا هنلابو باوجلا

 نأ الا ُهقح نم هحرطيلو لكأ ام بسحيلف لكأ ناف ٬هميرغ نم درفلا لكاي
 ددزي ملو نيدلا امهنيب ثدح مث ةلصاومو نيدلا ليق ةطلاخم امهنيب نوكي

 .ملعأ هتلاو سساب الف نيدلا ثودح لبق ةلصاوملا امهنيب ناكام قوف هنم

 زه

 )٢٧٥( هنيد نم دنع نم لكألا : باوصلا لعل .

 _٣٦٢۔



    
   

 ةتنداتتلا ةر أ

 إ ةبانجلا نم لسغلاو ةراهطلا ىف |

   (نم كلذ نم زوجي امو ءوضولا فو ,ها





 ميحرلا نمدرلا هللا مسب

 انباودو انسفنأل ةايح .ءامسلا نم اروهط ءام انيلع لزنأ يذلا هت دمحلا

 : لجو زع هلوقل !انلاوحأ عيمجل ةعفنمو ىانباصوال ةراهطو .انعورزو
 رهطملا هسفن يف رهاطلا ىنعم روهطلا .(ا)هآروُهَط ءام ءاملا َنِم اتلرناؤط

 .هب رحستيام وهو ةلمهملا حتفب . روحسلا لثم هب رهطيام مسا وهف ‘هريغل
 دوقولا لثم ،هب رهطتيام حتفلاو مضلاب روهطلا كلذكو غلعفلا ةلمهملا مضبو
 مضلاو ،هب رطفيام حتفلاب روطفلا لذكو ؤلعفلا مضلاو .هب دقويام حتفلاب
 زع هللا لاق ثثئابخلا عيمجو ساجنالا عيمجل رهطم:روهطلا ىنعمو ؛لعفلا

 يل تلعج» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع دراولا ثيدحلل ؛(؟)هيوي مكَرهَطيِل» : لجو

 وهف تام اذا :يأ سروهط نمؤملا كلذكو «(؟)«اروهط اهبارتو ءادجسم ضرألا
 .ةراهطلا يف اغيلب هانعم :ليقو ‘هريغو ثدح نم هيف ناكام الا 0 رهاط

 ,باوصلاك لوعفملل ءاج دق هنكل نيينعملا يف بلغ ناو (٤)هانعمو .لوعفو
 دعب هتفص ركذاسو .ةمجعملا لاذلا حتفب بونذلاك مساللو ،لوبقلاك ردصملل
 ءاملا ناف غهدعي اميف ةنملل اهيينتو هيف ةمعنلل اراعشا .هب امل افصوت وأ هذه

 تناك امل مهرهاوظ نأ ىلع اهيبنتو ‘هتيروهط طلاخ امم عفنأو انه روهطلا
 بايثو : ىلاعت هلوقل .ربهطتلا يف كلذب ىلوأ مهنطاوبف اهورهطي نأ يغبني

 نم اهرهط يأ .ةظفللا رهاظ ىلع :ليقو ٬هرهطف كبلقو كتين : يأ .(٥)رتزطق
 ليقو ءارهاظو انطاب ةالصلا ف ضرف ريهطتلا نأل تاروذقلاو تاساجنلا

 :هل ليق ءلمعلا حلاص لجرلا ناك اذا هنأل انطابو ارهاظ هحلصاف هانعم
 رذق "بايثلا سند : هل ليق لمعلا ءيس ناك ناو "بيجلا يقن سبايلا رهاط
 راثد رهطم هانعم :ليقو .ةقفاوم تناك نا ةريخألا هذه تلقام لماتف بيجلا
 هتكرت ،كلذ ربغ :ليقو .ربصلا ةلقو رجضلاو دقحلا نم هسنديام نع ةوينلا

 . ةيآلا ركذ ىلا انعجر .ةلاطالا فوخ
 .يتيت : هلوق .تاينلاب .4 .(٦)هاتيمت ة ًةَدلَك هي .7 ات هلوق امأ

 )١) ناقرفلا ة هروس : .

 (٢) لافنألا ةروس : . ٠

 فارطا ةعوسوم رظنا ٤١٦/٤\ لبنح نب دمحاو ،\هدجاسملا يف ملسم هجرخأ )٢(
 ٤/ ٤٩٨. ثيدحلا

 )٤( لصالا يف اذك . )٥( رثدملا روس : ٤
 )٦( ناقرفلا ةروس : ٩

_ ٣٦٥_ 



 .ةغلابملا ةينبا رئاسك لعفلا ىلع راج ريغ هنالو 0 دلبلا ىنعم يق ةدلبلا نال
 .ملعا هللاو ،دماجلا ىرجم يرجاف

 لهأ ينعي )٧(‘ اريثك ياَنَاَو ًماكنا اَتقَلَك امتم) : لجو زع هلوق امأو

 رقلا لهت عيمجو تايلاخلا رافقلاو تاخماشلا لابجلا يف نيذلا يداوبلا

 اورك مل و : ىلاعتو كرابت هلوقل ٧ .مهسفنأو مهماعنأ مهنم برشتف .نادلبلاو
 مهُسَفنَاَو و مُهُماكنا هنم لكات اعرر هب ر جرختف ززجلا ضرآلا لاي ءاملا قوت تا

 .اهيف تابنال يتلا ةظيلغلا ةسبايلا ضرالا :زرجلا ىنعم .(ه)هورئبت لق
 .ملعا هللاو .نميلاب ضرأ يه :(هنع هثلا يضر) سابع نبا نع ليقو

 ق يبارطك ءناسنناو يسنا عمج وهو ءاربثك اسان : هانعم “يسانأوإل

 حتفب هيقسنوإ ءيرقو شءاي نونلا تبلقف .نيسانأ هلصأ نأ ىلع ،نابرط
 .ملعأ هللاو ءايقس هل لعج ؛هاقسأ :ليقو ‘ناتقغل ىقسأو ىقس نأل ںنونلا

 : ىلاعت هثلا لاق ،هب دقويام وهو .ةلمهملا حتفب ،دوقولا هوجو ركذاسو _

 لتق : ىلاعت هلوق يهو 4 ءاهليق يتلا ةبآلا نم لدي وهو .يوقلا تاد تلاط

 و ؤنعل :يا 4 .هلتقل ىنعمو .(٩)هيوقؤلا ت تاد راثلا دودخألا باحصآ

 اوفلتخاو .ديداخأ هعمجو رهنلاك ضرألا يف ليطتسملا قشلا .يدودخألاط

 هل ناكو ٬مكلبق كلم ناك» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يف درو يذلاف ،كلذ

 ثعبف ،رحسلا هملعأ امالغ يل ثعباف تربك دق ينا كلملل لاق ربك املف ارحاس

 عمسو هيلا دعقف بهار هيلع لكش ذا هقيرط يف ناكو ؤهملعيل امالغ هيلا
 هبرضيف هيلا دعقو .بهارلاب رم رجاتلا ىتأ اذا مالغلا ناكف .هبجعاف .همالك
 هعم دعقو ؛هئيجم ىلع بهارلاب رم هدنع نم عجر اذاو ،كلذ لجأ نم رحاسلا
 اذا : هل لاقف ،بهارلا ىلا مالغلا ىكشف ،هوبرض هلهأ ىتأ اذاف .همالك عمسو
 ينسبح :لقف كلهأ ىلا تئج اذاو ؤلها ىينسبح : لقف رحاسلا ىلا تئج
 لاقف ،سانلا تسبح دق ةميظع ةباد ىلا ىتأ ذا كلذك وه امنيبف كرحاسللا
 ناك نا مهللا :لاقو ارجح ذخاف ةرحاسلا مأ لضفأ بهارلا ملعأ مويلا مالغلا
 ,سانلا يضمي ىتح ةبادلا هذه لتقاف رحاسلا رمأ نم كيلا بحأ بهارلا رمأ

 ٩ : ناقرفلا ةروس )٧(
 )٨( ةدجسلا ةروس : ٧

 )٩( جوربلا ةروس ٤ ٥ .

 ۔_٣٦٦-۔

 



 مويلا تنأ ينباي :هل لاقف ؤهربخاف بهارلا ىتاف سسانلا ىضمف .اهلتقف اهامرف
 .يلع لدت الف تيلتبا ناف ،(٠١)ىلبتسو ٬ىرا ام كرما نم غلب دقو غينم لضفأ
 كلذب عمسف ءءاودألا رئاس يواديو ٬صريبالاو ةمكألا ءيربي مالغلا ناكو

 ديرتام عمجا كلانه : هل لاقف .ةريثك ايادهب هاتاف سيمع دق ناكو .كلملا سيلج
 لناب تنمآ ناف اللا يفشي امنا ادحأ يفشأ ال ينا : لاق سينتيفش تنأ نا
 ناك امك هيلا سلجف كلملا ىتاف .هللا هافشف .هللاب نماف ،كافشف هللا توعد

 ؟يربغ بر كلو :لاق غيبر :لاق ؟لرصب كيلع در نم :كلملا هل لاقف .سلجي

 :كلملا هل لاقف !مالغلا ىلع لد ىتح هبذعي لزي مل هذخاف ،هلا كبرو يبر :لاق

 ينال :لاق ،لعفتام لعفتو ،صربالاو همكالا ءيربتام كرحس نم غلب دق ينباي
 .بهارلا ىلع لد ىتح هبذعي لزي ملف هذخاف .هللا يفشي امنا ادحا يفشا ال
 ىتح هب هقشف ٬هسأر قرفم يف راشنملاب يعدف ،ىباف غكنيد نع عجرا :.هل يقف

 عضوف ٬ىباف ،كنيد نع عجرا :هل لاقف .كلملا سيلجب ءاج مث ءاتيم عقو
 : هل ليقف ؛مالغلاب ءيج مث !اتيم عقو ىتح هب هقشف .هسار قرفم يف راشنملا

 ىلا هب اوبهذا :مهل لاق اهباحصأ نم رفن ىلا هعفدف ‘ىباف كنيد نع عجرا

 الاو 0 هنيد نع عجر ناف هتورذ متغلب اذاف اهب اورعصافق .ذكو اذك ليج

 امب مهنيفكأ مهللا : لاقف ،لبجلا ىلا هب اودعص ىتح هب اوبهذف .هوحرطاف
 لعفام ىكلملا هل لاقف .كلملا ىلا ىثمي ءاجو !اوطقسف لبجلا مهب فحزف تئش
 ىلا هب اوبهذا :لاقو شهباحصأ نم رفن ىلا هعفدف .هلا مهينافك :لاقف ؟كباحصأ
 رحبلا يف هب اوطسوتف نيفاقلا مضب ۔ رحبلا يف ةريغص ةنيفس يهو .روقرق
 مهنيفكأ مهللا : لاقف ،هب اوبهذف .رحبلا يف هوفذقاف الاو ؤهنيد نع عجر ناف
 هكلملا هل لاقف .كلملا ىلا ىشمو ءاوقرفف .ةنيفسلا مهب تافكناف اتئش امب
 ىتح يلتاقب تسل كنا :كلملل مالغلا لاقف .للا مهينافك :لاق ؟كباحصأ لعفام
 ينبلصتو .دحاو ديعص يف سانلا عمجأ :لاق ؟وهامو :لاق ،هب كرمآ ام لعفت

 ينيمرت مث ؛مالغلا بر هنلا مسب :لوقتو ،يتنانك نم امهس ذخاتو ێعذج ىلع
 عضو مث !هتنانك نم امهس ذخأ مث غعذج ىلع هبلصو ،سانلا عمجف ؤهب
 يف مهسلا عقوف ؤهامر مث ؛مالغلا بر مسب :لاق مث ءهسوق دبك يف مهسلا
 اثالث مالغلا برب انمآ :سانلا لاقف .تامف مهسلا عضوم هدي عضوف اهغدص
 نما دق ثكرذحام كب لزن هللا ردق رذحت تنكام تيأرأ : هل ليقف ٬مالغلا ىتاف
 مل نم :لاقو ٬نارينلا مرضأو تدخف ككسلا هاوفاب دودخالاب رماف ‘سانلا

 )١٠( يلتبتس : حصفألا لعل .
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 نيعبرأ دودخألا لوط ناكو ؛محتقا : هل ليق وأ .اهيف هومراف هنيد نع عجري
 اهل يبص اهعم ةأرما تءاجف . اولعفف :لاق اعارذ رشع ىنثا هضرعو ءاعارذ

 هذه يف ليقو .قحلا ىلع كناف يربصا :مالغلا هل لاقف .اهيف عقت نأ تسعاقتف
 اهل لاقف عيضر مهدحأ !ةثالث دالوأ اهلو ملسأ نم عم تملسأ اهنأ :ةأرملا

 ربألا اهنبا ذخاف ،تباف ىرانلا ف كدالوأو كتيقلأ اماو ،كنيد نع يعجرا :كلملا

 مث ىرانلا يف يناثلا ىقلاف ،تباف ٬كنيد نع يعجرا :اهل لاق مث ىرانلا يف هاقلاف

 .رانلا يف هوقليل عيضرلا وهو اهنم يبصلا ذخاف ؛تباف ‘ يعجر أ :اهل لاق

 .قحلا يلع كناف .مالسالا نع يمجرت ال هامأ اي :يبصلا لاقف .عوجرلاب تمهف

 ملعأ هتناو 6هرثأ ىلع همأ تيقلاف رانلا ف يبصلا يقلاف ‘كيلع ساب الف

 الا هنم ذخؤي الو .ركذمل ةركذتو ‘ظعتمل ةظع الا هذه تيتكامو .باوصلاب

 .باوصلاو قحلا قفاوام
 رصن

 ةمجعملا جتفب بونذلا امآ ۔بونذلا رمأ يف اهب تججتحا يتلا ةيآلا امأو

 لت ابوث ًاوُمَلنَت نيذلل ال نق : لجو زع هنا لاق .ةءولمملا ولدلا يه ىلوألا
 نم اوكلهأ :يأ .مهباحصأ بيصن لثم بيصن هانعم .(١١)؛مهياكص بون

 ظحلا يف لمعتسا مث ءءام ةءولمملا ولدلا بونذلا لصأو ٬دومتو 7 حون موق
 . ملعا هللاو ،بيصنلاو

 لصف,
 ۔ ه هم

 ولغ ةلصلا إ متمق اذإ اوتآ نيلا اها اي : لجو زع هللا لاق
 ريظنو .ةالصلا ىلا ٠ايقلا متدرا ا اذا زي (٧٢). قفارملا قار مكيدي مكهوجو
 تدرآ اذا :يأ .(٢١)هيوتناي ذعتساق رقلا تارك ا اَدإق ق : ىلاعت هلوقك هذه

 نكي مل ناو ةالصلا ىلا (٤١)مئاق ىلع ءوضولا بجوت [ةيآلا] رهاظو .ةءارقلا

 اولسغاف ءوضو ربغ ىلع تنأو ةالصلا ىلا متمق اذا نأ ةيآلا نم دارملاو ءاٹدحم
 مكدحأ ةالص لبقتال» :ي ; يبنلا نع ءاج هنأل ،قفارملا ىلا مكيديأو مكهوجو
 تاولص عبرأ قدنخلا موي :الع يبنلا عمج دقو. .(٥١)«اضوتي ىتح ثدحأ اذا

 . ةلاطالا فوخ اهتكرت قدنخلا ةصقو دحاو ءوضوي

 )١١( يراذلا ةروس : ٥٩

 )١٢١ ) ةدئاملا ة ةروس : . )١٣ ) لحنلا ةروس : ٩٨ .

 )١٤( مئاق لك ىلع وأ ؤ مزقلا لع : باوصلا لعل .
 .دواد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ ) )٥ ١

 _٣٦٨۔



 لصن
 رشع هل هللا بتك كرهط ىلع اضوت نم» :ؤي يبنلا نع ليقو

 ابوبحم ايرقم نوكي رهطتملا بئاتلا نأ ۔ .ملعا هللاو يدنعو .(٦١)«تانسح

 يف اوفلتخاو )١٧(. نيرهطتملا ثحبو بيولا ثحي هنا ةز لجو زع ها دنع
 نم ءاملاب نيرهطتملا بونذلا نم نيباوتلا ىنعم :لاق ضعيف .ةيآلا هذه ربسفت

 نم نيرهطتملا بونذلا نم نيباوتلا : ضعب لاقو ‘تاساجنلاو ثادحألا

 بجوي رظنلاو "بونذلا نم نيرهطتملا كرشلا نم نيباوتلا : ليقو ،كرشلا
 وأ ارهاظ اياطخلاو يصاعملاو كرشلا نم نيباوتلا نأ ۔ ملعأ هثلاو - يدنع

 . ملعأ هللاو ءانطاب وأ ارهاظ ساجنألاو بونذلا نم نيرهطتملا ءانطاب

 رعش تبانم نم هلسغ بجيام هجولا دح نأ ملعا ءهجولا ريسفت امأو
 :ءوضولا يف هلك هلسغ بجي اضرع نينذألا نيبامو شالوط نقذلا ىلا سارلا
 .براشلاو غنينيعلا ثادحأو ؛نيبجاحلا تحتام ىلا ءاملا لاصيا بجيو

 تناك ناو ةيحللاو ضراعلا امآو .ةفيتك تناك ناو ‘ةقفنعلاو 0(٨١)ءارذعلاو

 بجي لب ءوضولا يف اهنطاب لسغ بجيال !اهتحت نم ةرشيلا ىريال ةفيثك

 . ملعأ هلاو .ءاكلد هكلدي الو اثالث قفرب ههجول هلسغ و !اهرهاظ لسغ

 ةلمهملا مضب بده عمج بادهألا امأ ٬مالكلا نم ىرجام ضعب ركذاسو

 لاط اذاو ،نيتلمهملا بدهلا :ليقو غبوثلاو نينيعلل وهو .ةيناتلا مزجو ىلوألا
 ةناو ءةبده ةدحاولاو ،لبقتسملا نم اهحتفو يضاملا ةلمهم رسكب نيعلا بده
 . ملعأ

 ةنا لاق ،ناسنالا نقذ وه .ةيناثلا مزجو لوالا ةمجعملا حتفب ؤنقذلا امأو
 ملو ،ناقذالا ىلا مهيدياف :يأ 4 .(١١)«4َنوُخَمقُم م مُهَق ناقذآلا قار / يهقط :لجو زع

 : رعاشلا لاق امك .فورعم ىنعملا نأل يديألا ركذن

 امهنأ رخلا ديرأ اضور تممت اذا ىرد امو
 ال يذلا رشلا مأ هيغتيأ انأ يذلا ريخلا

 : لاق هنأ ۔ (هنع هنلا يضر) باطخلا نب رمع نع هلعل ۔ ثيدحلا يف دروو

 ٨/ ٢٠٤. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هبيرخت رظنا )١٦(
 )١٧( ةرقبلا روس : ٢٢٢ . )١٨( راذعلاو : باوصلا لعل .

 )١٩) سي ةروس : ٨ .
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 تبرض اذا لجرلا تنقذو ؛مارحالا ف ينعي ،“هورمخت الف "سأرلا نم نقذلا

 . ملعأ هلاو .لبقتسملا نم اهمضو يضاملاةمجعم حتفب .هنق

 ءاراذع قيرطلا ىمستو ضراعلا رعش انهاه ةلمهملا رسكب رذعلا امأو

 مشو راذعلاو ،هراذع علخ دق ؤيغلا يف كتهملل لاقيو "فورعم ماجللا راذعو
 ءانفل لادلا يهو .ةيناثلا ةمجعملا رسكب رذعلاو .قنعلا يبناج ىلا افقلا

 .ةرذقلا بناجيلو :لاق .؟ةرذعلا ىلع لجرلا يلصي :(؟0)يريرحلا لاق .رادلا
 اوقتآ» :لاق هنأ ةنيت ع يينلا نع ثيدحلا يف ءاج هنأل ءرادلا ءانف ىلوألاب دارأ

 : رعاشلا لاق ء«تارذع سانلا نتنأ دوهيلا ناف . .مكتارذع

 تارذعلا ءيس هوجولا حابق مكتدجوف مكتبرج دقل يرمعل
 اهنأل ،كلذب تيمس .ةسجنلا ةرذعلا يهو «ةرذقلا بناجيلو» : هلوق امأو

 نئمطتملا وهو 0طئاغلاب طئافغلا اومس امك .ءانف عمج وهو .ةينفالا يف ىقلت
 يقو ںنئمطم ناكم ىلا اودمع ةجاحلا ءاضق اودارأ اذا اوناك مهنأل ضرألا نم

 يدنعو ى«ريزنخلاو رمخلاو ةرذعلا عيب نع ىهن» :ةي يبنلا نع ثيدحلا
 زوجي دامسلاو ءادامس ىمست بارت اهطلاخ ناك اذا ةرذعلا نأ - ملعأ هللاو -
 . ملعأ هتناو . هعيبي

 ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا هنظأو .رظانلا لاق
 اهدحو ةرذعلا عيب زاوج يفف :ةلاسملا هذه يف (هللا همحر) يدمسلا يدنكلا

 .فالتخا بارتلا عمو

 .دامس وأ بارت عم كلذكو 0 اهدحو اهعيب زوجي : ليقف
 6هربغو بارتلا نم اهريغ عم الو اهدحو اهعيب زوجيال : لوقو

 اذكه ءاهدح و اهعيب زوجيالو .ءامسلا وأ بارتلا عم اهعيب زوجي : لوقو

 . ملعا هتناو ،(هل رفغو هتنا همحر) ديعس يبأ نع دجوي
 ةيصانلا رعشو .قلحلا ف عجو وه .ةمجعملا لاذلا نوكسب ةرذعلا امأو

 .نميلاب ةليبقو ؤاهضتفا يذلا اهترذع وبأو بكاوك ةسمخ موجنلا نمو .كلذك
 . ملعأ هللاو

 ء(١٢)رذع ال يذلا رذعملاو هرذع ليق اذا انالف نالف رذع .4 لاعفألا امأو

 (٢٢)ههبارعآلا ن َنِم تورِذَعملا ءاو :لجو زع هلوقل سروذعم هنآ ىري وهو

 . هل رذع ال : باوصلا لعل )٢١) . يريرحلل ليق : باوصلا لعل )٢٠)

 )٢٦( ةبوتلا ةروس : ٩٠

 ۔ ٢٣٧٠



 يف نوفغلايملا مهو .فيفختلاب هي نوركلا % دهاجمو بوقعي أرق . ۔ ةيآلا

 مهو ،نورذتعملا ه نوزوملا » :لاقيو .ديدشتلاب نورخآلا أرقو .رذعلا
 :اولاقف مهسفنأ نع اعافد ةت هنلا لوسر ىلا اوؤاج ٬ليفطلا نب رماع طهر

 اندالوأو انلئالح ىلع يط بارعأ ريغت كعم انوزغ نحن نا ؛هتلا لوسراي

 اندالوأو انئاسن ىلع يط بارعأ ريغتس كعم انرس اذا هانعم ءانيشاومو
 للا ينينغيس !مكرابخا نم هللا ينابن دق» :لي هللا لوسر مهل لاق ءانيشاومو

 {| ٠ ملع هللاو "«مكنع لجو زع
 لصخق

 يضاملا نم ةمجعملا حتفب رذعي سرفلا رذع لاقي ، ففخملا لعفلا امأو
 ,ديدشتلاب رذع يف ةغل وهو .راذعلا هسبلأ اذا هانعمو ،لبقتسلا نم همضو
 نم اهرسكو يضاملا نم ةمجعملا حتفب وهو .ارذع هل لعج اذا هرذع :لاقيو
 ىسوم نع ةصق لجو زع هللا لاق ءارذع هل عنص اميف هرذع هلثمو ٬لبقتسملا

 امهتصق تكرت . .(٢٢)هآرذمع يذل نم َكفَلَك دقل : مالسلا امهيلع رضخلاو

 . ملعأ هتلاو ، ةلاطالا فوخ

 موي يضوح دري مل رذتعم رذع لبقي مل نم» :ةي يبنلا نع ثيدحلا يفو
 : رعألا لاق كلذكو ٨(٢؟٤)«ةمايقلا

 ارجف وا لاق اميف كدنع رب نا ارذتعم كيتاي نم ريذاعم لبقأ
 ارذتعم كيتاي نم كلجأ دقو هرهاظ كاضرأ نم كعاطأ دقف

 . ملعأ هنلاو٬ ةلاطالا فوخ هتكرت اذه لتم ريتكو

 ةمجعملا حتفو ىةيناثلا ةمجعملا مزج عم ىلوألا ةلمهملا حتفب ةقفنعلاو
 ةيحل قوف تاعمتجم تاربعش يه :فاقلا يهو ةعيارلاو ىءافلا يهو ةنلانلا

 .لجرلا

 .فيثك باحس لاقي ،فتلملا فيثكلا لصأو : ةريثك : يأ .ةفيثك هلوق امأو

 يضاملا نم ةثلثملا ةمجعملا مضي !ةفاثك فثك هلعفو .فتلم :يأ .قيثك رجشو

 .لبقتسملاو

 ناسنالا دلج رهاظ يه ةيناثلاو ىلوألا ةمجلا حتفيب ةرشبلا امأو

 .رشبلا ةدحاو يه اهتفصو يتلا ةرشبلاو .اهتابن نم رهظام ضرالا ةرشبو
 ٦١ : فهكلا ةروس )٢٢(

 )٤ ٢) هدنسم ي ةفينح وبأ هانعمب هجرخأ ١٦٦١.|] ةيفنح يآ ديناسم عم اج يف دروو ١ / ٤٦٢ .
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 ةحئال .دلجلا ىلاعأل ةدوسم : يأ .(؟٥)هبرَتَبلِت ةحاول : لجو زع هللا لاق
 ۔ ءوضولا ركذ ىلا انعجر ۔ صاصتخالا ىلع بصنلاب ءيرقو ،سانلل

 .قفارملا ىلا .نيديلا لسغب رمأ .(٦٢`)ي قفارملا ىإ : لجو زع هلوق امأو

 ل مهلاوما أولكات الؤز» : لجو زع هلوقك .قفارملا عم ىنعمب هلإ :ليقو
 نع ةصق رخآ عضوم يف لجو زع اضيا لاقو .مكلاومأ عم :يا .(؟٧)يمكياَمآ
 ءاملعلا رثكأو هفلا عم : يأ ،(٨٢)هموتلا اري راصنأ نمط : مالسلا هيلع ىسيع
 . ملعأ هئلاو ى نيقفرملا لسغ بحتسم هنأ

 (٩٢)هينيبعكلا لإ , مكلجرآؤ مكسوؤري اوُحنماو» : لجو زع هلوق امأو
 أرقو ںنيدنلا ىلع افطع ماللا بصنب .4مكلجم رآو صفحو يئاسكلاو عفان أرق

 ضعبف غسرلا حسم يف اوفلتخاو إمكسوؤر ىلع افطع ماللا رسكب نورخآلا
 لاوقألا نم رثكألا اذهو ‘همدقم حسمي نأ بحتسا ضعبو ؛هلك حسمي نأ يأر

 ،تارم ثالث مويلا بحتسملا لمعلاو .حسملا يف مهفالتخا كلذكو ءاذه اننامز ي

 ١ . ةلاطالا فوخ فالتخالا تكرت ؛ملعأ هللاو

 .اولستغاف :يأ .(٠٢)4يأورَمَاَق ابنج مٹنك نإرز» : لجو زع هلوق امأو
 دحاولاو ،تنؤملاو ركذملا هيف يوتسيو .ةبانجلا هتباصا يذلا بنجلاو
 .(اهنع هللا يضر) ةشئاع نع ثيدحلا يفو ردصملا ىرجم يرجي هنأل ؤعمجلاو
 مث ،هيدي لسغي أدب ةبانجلا نم لسفلا دارأ اذا ناك ةي هتنا لوسر نا» :تلاق

 هرعش لوصأ اهب للخيف ءاملا ف هعباصأ دمي مث .ةالصلل اضوتي امك اضوت
 نأ ىلا هلك هدلج ىلع ءاملا ضيفي مث ،هيديب تافرغ ثالث هسأر ىلع بصي مث

 عم بجاو ضرف ةبانجلا نم لاستغالا نأل ؛ملعأ هتناو ،(١٢)«هسفن بيطت
 :لجو زع هلوقل .ديعصلاب الاو نكمأ نا ءاملاب لستغنف .ةالصلا تقو روضح

 )٢٥( رثدملا ةروس : ٢٩ . )٢٦( ةدئاملا ةروس : ٦
 )٢٧) ءاسنلا ةروس : ٢

 )٢٨( نارمع لآ ةروس : ٥٢\ فصلا ةروس : ٤

 )٢٩( ةدئاملا ةروس : ٦١
 )٣٠( ةدئاملا ةروس : ٦

 )٢١( عيبرلا مامالا هجرخأ .

 _٣٧٢۔



 نيتراهطلاب بطاخم دبعلا نال .(٢؟) هبيط ًةديوص ه اولسيَتَق ءاَم اودجت متق»»
 . ملعأ هللاو !ءوضولاو ساجنألا ةراهط 7 .ةالصلا روضح دنع اعيمج

 يور هنال .ءاملاب هدسج رئاس معي نا ةبانجلا نم لستخملا ىلع بجاولاو
 ةرعش لك تحت ناف رشبلا اوقناو رعشلا اولب» : لاق هنأ ,ةلي يبنلا نع
 ءاملا مدع نم كلذو .رارطضالا دنع بجاو ءاملاب لسفلا سيلو .(٢٢)«ةبانج

 بنجا صاعلا نب ورمع نآ ثيدحلا يف يور امل ؤعاجوالا ةرثكو دربلا ةدشو
 مميتف .ءاملا ةدش نم فاخف لسالسلا تاذ ةوزغ ف شيج ىلع ريمأ وهو

 امل ورمعاي :لاقف ،كلذب هنع هباحصأ ربخأ ةي هنلا لوسر ىلع مدق املف ءىلصو

 هللا تعمس ينا هللا لوسراي :لاقف ؟كلذ تملع نيأ نم : :لاق وأو ؟كلذ تلعف

 هجو عييضتو ثفارسالاب هانعم .4 )٢٤(. ي ةكلهتلا قار مكيريآب اوقلت ارط :لوقب

 .مهطلسي ودعلا يوقي هناف سهيف قافنالاو رورغلا نع فكلاب وأ شاعملا
 امل :لاق هنأ يراصنالا بويأ يبأ نع يورام هديؤيو ٬مهكالها ىلع هطلسيو
 انلهأ انكرت انأ اننيب اميف انلق ؛هلوسر رصنو !هلهأ رثكو ٬مالسالا هنلا زعأ
 انلها ىلا انعجر )٢٥( املف ؤهيبن هنلا رصنو إمالسالا اشف ىتح اتلاومأو
 نرأوقفنآو» :لجو زع هللا لزناف !اهنم عاضام انحلصأو اهيق انمقاف انلاومآو

 نال .لهالا يف ةماقالا ةكلهتلاو .(٦٢)هةكنهَتلا ا , مكيريآي أوقلت الو ونا لييتت
 ارخافت هب ىون اذا كلذك كلذ نأ يدنعو .كالهلا ىلا يدؤي لاملا بح و كاسمالا

 ىدأ نم نأل .ةاكزلا عنم انهاه كاسمالا ىنعمو .ايندلا ف اهاجو ةعفرو
 نع ةدراولا ةياورلل ةماقتسالا قح ماقتسا اذا هكاسماب ابذنعم نكي مل ةاكزلا
 نمؤملا نوكي له هئلا لوسراي : لاقف» الجر هلاس هنأ :ليق اميف .ةي يبنلا

 :لاق إمعن : لاق ؟برحلا نع انابج نمؤملا نوكي لهو : لاق }معن :لاق ؟اليخب
 الو هةأَي يبنلا لوقب .يناوخا 0 اوربتعاف .(٧٢)«ال :لاق ؟اباذك نوكي لهو

 (٣٢) ءاسنلا ة هررس : ٤٣ ةدئاملا ة هروس ا ٦١

 (٣٣) عيبرلا مامالا هجرخأ ١ / ٣٥. ثيدحلا فارطأ ة هعوسوم رظنا .هجيرخت نع ديزملل

.٤/ ٢٨٦ 

 )٣٤) ةرقبلا ة ةروس : ١٩٥ .

 )٣٥) ولف : باوصلا لمعل .

 )٣٦( ةرقبلا ةروس : ١٩٥ .
 )٢٧( مالك إأطوملا يف كلام هجرخأ ١٩ .

 .۔_٣٧٣۔



 . ملع هلاو . اومدنتف اولخيت

 كلذ رعغ ليقو 4 .ملعأ هللاو ،ليق اميف اوعقوت ال :ي ياوقلت الوط ىنعمو

 . ملعأ هنلاو ،ةلاطالا فوخ هتكرت

 لصن
 :دايع يبنلا لوقل ضرألا هجو ىلع دعص يذلا بارتلا ديعصلا لصأو

 ,يعصلاو ٨(٨٢)«نينس رشع ىلا ولو .ءاملا دجي مل نمل روهط بيطلا ديعصلا»
 ثيدحلا يو ،تاقرطو قرطو قيرط لثم .تادعصو دعص ىلع عمجت .قيرطلا

 هةيوتسما ضرالا ديعصلاو .قيرطلا :يا .(٢٢)«تادعصلاب دوعقلاو مكايا»
 :ليقو ،ءاسلم ءادرج اضرأ 4 ٤٠) )هباقر ديعص حيصت : لجو زع هتلا لاق

 . ملعا هللاو مادقألا اهيف قلزت
 لمهم رسكي .4 .ملسلا يف دعص : لاقي طوبهلا ضيقن دوعصلا امأو

 ميلكلا كصي هيإ :لجو زع ها لاق ءادوعص لبقتسملا نم اهحتفو .يضاملا
 ديحوتلا وهو ةزعلا هب بلطي امل نايب 4 .(١٤)ههكقرَت حلاصلا هرملاو ننل

 لبقيال لمعلا ناف ،امهايا هلوبق نع زاجم هيلإ امهدوعصو ،حلاصلا رمشلاو
 هللا الا هلا الو هللدمحلاو ،هتلا ناحبس لجرلا لوق وه :ليقو "ديحوتلاب الإ
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ثدمحلا هللو .ربكأ هنلاو

 ةينو لوقب الا لمع الو سلمعب الا الوق هللا لبقيال» : ثيدحلا يقو
 داقتعالاو ديحوتلا نع ارداص نوكي نأ الا لمع لبقيالو 6(٤؟)«صالخاو
 فيكو ںتارعولا تابقعلا ءالؤه عم كولسلا فيك .يناوخا اورظناف ،يقيقحلا

 .هثلاب الا ةوق الو 0 نهكولس ىلا صلختلا

 لصف
 .ادوعص (٣٤)كتقهر د الأ : لوقت برعلاو .رمألا نم ةقشملا اضيأ دوعصلاو

 هقلكاس :يا . .(٤٤)هگدوغص ةقهرأشإ» : لجو زع هئلا لاق .ةقشم كتفلكال :يأ

 )٣٨( يذمرتلاو دواد وبأو عيبرلا مامالا هجرخأ .
 )٣٩) يرابلا حتف رظنا ٥٦٠/٨© يبطرقلا ريسفت ٠ يزارلل ثيدحلا للع ٢٣٤٠.

 )٤٠) فيكلا ةروس : 5 .

 )٤١( رطاف ةروس :
 )٤٦( فاحتالا يف 7 هجرخأ ١٠/  0٢٤تاعوضوملا ةركذت يف ينارسيقلا نباو ٩٩٦١.

 )٤٣( كتقهرأ ال : حصفألا لعل .
 )٤ ٤) رثدملا ةروس : ١٧ .

 ۔ ٣٧٤ _

 



 : لاق هنا ةي يبنلا نع ثيدحلا فو .اهيف هل ةحار ال "باذعلا نم ةقشم
 وه : رخآ ربخ يقو .(٥٤)«افيرخ نيعبس هيف دعصي ران نم لبج دوعصلا
 نق ءاسلم ةرخص :ليقو .تباذ هدي عضو اذاف ؛ءهدعصي نأ فلكي .رادم لبج

 همامأ نم بذجي اهدوعص يف سفنتي نآ كرتيال ءاهدعصي نأ فلكي .رانلا
 نيعبرا ف اهدعصيف .ديدح نم عماقمب هفلخ نم برضيو 6ديدحلا لسالسب
 . ملع هللاو ءاهلفسأ ىلا لزنأ اهتورذ غلب اذاف ،ماع

 لصق
 ناك يموزخملا ةريغملا نب ديلولا يف تلزن اهنأ ةيآلا هذه نأ ىنعمو

 يفو 4 )٤٦ هديج ك تقلح نمو ر يِثرد)» :لجو زع لا لاق ؤهموق ديحو ىمسي
 كك ةَتإ» : لجو زع هلوق يهو ءهيف ةيآلا هذه لجو زع هللا لزنأ امل .ثيدحلا
 :رت و يبنلا ىلع لجو زع هللا لزنا امل : ليق اميف اذه يق ىنعملا | ,(٧٤)هردكو

 ريدت نوتلا ياقز ينلا فامت 4 .ميلعلا ز زيزقلا م هثلا ن نص باكلا ليزنت .محت

 دجسملا ي ه لي يينلا ماق .(٨٤)هزصملا ر هلا | وه ؟ هلاال م لوملا يذ باكلا
 داعأ . .زيم دمحم يبنلا رظن املف !هتءارق عمسي هنم بيرق ةربقملا نب ديلولاو

 تعمس دقل ةلا :لاقف موزخم ينب هموق سلجم ىتح ديلولا قلطناف .ةيآلا أرقف

 .ةوالحل هل نا ،نجلا مالك نم الو سنالا مالك نم وهام امالك افنآ دمحم نم

 العي الو ولعي هناو ،قدغمل هلفسأ ناو ءرمثمل هالعأ ناو ثةوالطل هيلع ناو

 هيخا نبا لاقف .ديلولا هللاو ابص :شيرق تلاقف .هلزنم ىلا فرصنا مث اهيلع

 لاقف !انيزح ديلولا بنج ىلا دعقف ؤلهج وبأ قلطناف .هومكيفك انأ :لهج وبآ
 نازحالا نع ينعنمي امو : لاق ؟يخأ نبااي انيزح كارأ يل ام :ديلولا هل

 سلجم ىتأو لهج يبأ عم ماق مث ثديلولا بضغف ادمحم مالك تنيز دق كناو
 :اولاق ؟طق نجتي هومتيار لهف غنونجم ادمحم نأ نومعزتا : مهل لاقف هموق
 ءال :اولاق ؟رعشب قطني نومتيار لهف سرعاش هنأ نومعزتفأ : لاق ىال مهللا
 ةم هللا لوسر ناكو ءال :اولاق ؟بذك هومتيأر لهف "باذك هنأ نومعزتأ :لاق

 .هي سبع ندع هف رت هك ي هسفن يف ركفتف ٬هقدص نم ةوبنلا لبق نيمألا ىمسُش

 )٤٥( ثيدحلا فارطأ ةعوصوم يف هجيرخت رظنا ٣٨١/٥.
 )٤٦( رثدملا ةروس : ١

 )٤٧) رثدملا ةروس : ١٨ .

 )٤٨( رفاغ ةروس : ١ ۔ ٣ .

 ۔_٣٧٥_



 رحاس الا هومتيارام :لاقف .ةديدش ةهاركب رظنو ءههجو رسكو ،حلك :يآ

 ,لوسر ىلعو هللا ىلع هعم نمو ديلولا بذك .هلهأو هدلوو لجرلا نيب قرفي
 س الا ادمك ناي َلاَقَق) : همالك نع ةصق لجو زع هلوق كلذف .ملعا هللاو

 هللاو .هعم نمو ديلولا بذك ئرحسلا نع ىكحيو ىوري ىنعم 4 .(٩٤)هي رثؤت 7

 .ملعأ
 لصف

 لاق .(٠٥)ه«دَعََص ًابادع هكلسي : لجو زع هنا لاق .قاشلا دعصلا اماو
 دوعصلا نأ لصالاو .ةقش اذ : يا .دعص اذ ىنعملاو ءاقاش هانعم :سايع نبا

 .ةراهطلاو ءوضولا ركذ ىلا انعجر .ناسنالا ىلع قشي
 لصف

 الي دمحم هلوسر ةنس نمو هلا باتك نم بجاو ءوضولا ضرف امأو
 مكنع تيمذنو ه هب د مكَرَهَعُيِ ًءاك ءاَمََلا ش مكيلع م لزننو » :لجو رع هلوقل

 هعيوجتو :هتّسوسوو هليخت نم اهنال .ةبانجلا :يآ .(٥ا)هِناعيشلا جر
 ىلع مادقألا هيف حوست رفغأ بيثك يف اولزن (٥؟)مهنآ ىوري .شطعلا نم مهايا
 مهيلا سوسوف ءءاملا ىلع نوكرشملا بلغ دقو }مهرثكأ ملتحاف اومانو ،ءام ريغ
 نيثدحم نولصت متنأو ءاملا ىلع مهتبلغ دقو نورصني فيك :لاقو ،ناطيشلا
 مهيلع هللا لزناف ءاوقفشاف هلوسر مكيفو هتا ءايلوأ مكنأ نومعزتو نيبنجمو

 عيمج اوقسو ،هتودع ىلع اضايح اوذختاو يداولا ىرج ىتح اورطماف رطملا
 ودبلو .رابغلا اوؤفطو سةيقسألا اوؤلمو ااوؤضوتو .اولستغاو !مهباود
 . لجو زع هنلا نذاب ةسوسولا تلازو .مادقألا اهيلع تتبث ىتح ضرالا

 لاسيال قيقدلا ريثكلا لمرلا نأل .رفغا ىنعمو .ريثكلا لمرلا : بيثكااو

 .ملعأ هللاو ،لدتعاو بلص هيرض اذاف .هتقدو هنيل لجأ نم

 لصف
 هب هتنا وحمي امب مكربخأ الأ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا ف ىوريو

 غابسا : لاق ٧ها لوسراي ىلب :اولاق ؟تاجردلا هب هنلا عفريو ءاياطخلا

 )٤٩() رثدملا ةروس : ٤

 )٥٠( نجلا ةروس : ١٧ .
 )١ ٥) لافنألا ةررس : ١

 هنأ : باوصلا لعل )٥٦٢()

 _٣٧٦۔



 .ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو ٬دجاسملا ىلا اطخلا ةرثكو ءهراكملا ف ءوضولا

 اذا» : لاق هنأ ٬مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو .(٢٥)«اثالث اهلاق اطايرلا مكلذف

 رطق رخآ عم هنيعب اهرظن ةئيطخ لك ههجو نم جرخ نمؤملا دبعلا اضوت
 لا كلذك مك .امهب شطب ةئيطخ لك هندب نم تجرخ هيدي لس اذا مث .ءاملا
 هنأ مالسلاوةالصلا هيلع هنعو .ملعا هثلاو ،(٤٥)«بنوذلا نم ايقن جرخي نأ

 ديدجت ىلع ثح اذهو ؛(٥٥)«رون ىلع رون ءوضولا ىلع ءوضولا» : لاق

 هلل لصو ءوضولا غبساف اضوت نم» : لاق هنا ةلي يبنلا نعو .ءوضولا
 هتدلو مويك ايندلا نم جرخ ايندلا رومأ نم هسفن ثدحي مل نيتعكر
 : لاق هنا (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمع نع ثيدحلا قو .(٦٥)«هما

 نبل الو لخب الو 6لمعتسم ءامب اضوتي الو ناطيشلا درطي حلاصلا ءوضولا
 ١ . ملعأ هللاو ،قازب الو

 لصق

 يوزنلا ينيسارخلا يمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا (هللا همحر)
 ءوضولا زوجيال يذلا لمعتسملا ءاملا ةفص امو .(هللا همحر) يوزنلا يلاعسللا

 ؟ ةساجنلا رهطيالو ،هب
 يذلا لثم !اهل لمعتسملا نم لمعتسي يذلا وه : قيفوتلا هثلابو باوجلا

 وأ ءيش خبطب وأ دسجلا هب لسغي وأ بوثلا هب لسفقي وأ ءاعولا هب لسفي
 .هلك هركذن نأ نكميال ريثك لمعتسملاو ءدسافلا وآ يضوتملا نم رطقي

 الو ضيح لسغ الو ءوضولل لمعتسيالو ،ةساجنلا هب لسفن نأ ينبجعيو
 . ملعأ هللاو .سافن

 يضرو هللا همحر) يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هتلادبع دمحم وبأ لاقو

 ملأ :لاقو .(٧٥)هيروهمت ءام ِءاَمَسلا نم انلزنو : لجو زع هنلا لاق !(هنع
 رهاطلا ءاملاف (٨٥)هيضرآلا ن عيباتت هَكَلَسَق ءاص ءامتلا نم َلَرَا هللا ا رك
 لبق ملعلا لهأ نيب كلذ يف فالخ ال ضرألا نم جرخي امو .ءامسلا نم لزنتام

 . هجام نباو يذمزتلاو ملسمو عيبرلا مامالا هجرخأ (٥٢٣)

 )٥٤( حيباصملا ةاكشم يف يزيربتلا هجرخأ ٢٨٥© هريسفت ين ريثك نباو ٢/ ٥٦.
 )٥٥( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ، نوريثك هجرخأ ١٠/ ٤٨٧ .

 )٥٦( نيقتملا ةداسلا فاحتا يف يديبزلا هجرخأ ٢٠٨/٨. )٥٧( ناقرفلا ةروس : ٤٨ .

 )٥٨( رمزلا روس : ٢١ .
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 نع لئس دقو هني يبنلا لاقو ،هب فرعي ءيش ىلا فاضي وأ هريغب طلتخي نآ
 ةلمج يف لخاد وهو .(٩٥)«هتتيم لحلاو هؤام روهطلا» :لاقف ءرحبلا ءام

 هجو ىلع دجو وأ ءامسلا نم لزنام لكف غلجو زع هللا باتك نم انولتام
 ءاحلام وأ ناك ابذع اروهط هنلا هلعج يذلا ءاملا وهف عضوم نم عبن وأ ضرألا
 (٠٦)ةدامحلاو ةخيسلا ىلع يراجلا ءاملاك هطلاخي مل وأ هيلع رم ام هطلاخ

 ءامو ،درولا ءامب رهطتلا زوجيالو سةيآلا مومع نم هاجرخي ملام كلذ وحنو

 نم لاحتسا هنال .ةيآلا مومع نم جراخ هنأل اامهوحن نم ناكامو ںنارفعزلا
 روهطلا اضيأ زوجيالو ؛ءةفاضا ربغب روهط وه يذلا قلطملا ءاملا

 تالوكاملا ةلمج يف هنأل صمحلاو ءالقابلا ءامب ءوضولا (١٦)[ةخسنب]

 رهطتلا زوجي ال لخلا نالو ثذيبنلاب رهطتلا زوجيالو !اهب مداتي يتلا ةقرملاك
 هنم رهطتلا ناف هنم لستغا وأ هب رهطي يذلا ءاملاو ‘هنم رهطأ وهو هب

 يف لستغي نأ بنجلا نع ىهن هنأ ةي يبنلا نع ةريره وبأ ىور امل زوجيال
 الولف ء(٦؟)الوانت هلوانتي :لاق ؟لعفي فيك ةيريره ابأاي :هل ليق !مئادلا ءاملا

 هنع هني مل هلامعتسا نم عنملا ريثات هيف رثؤي ةبانجلا نم هيف هلسغ نأ
 . ملعا هللاو ؛ميلستلا بجوي ىنعمب الا هنع هفرص زوجيالو

 ةالصلا ةراهطل لمعتسا دقام لك لامعتسا نم عنملا ىلع لدي لوقلا اذهو
 نم لكاي ةقدصلا نم لكاي ‘ ملس ال :(هللا همحر) باطخلا نب رمع لوقلو

 يضر) سابع نبا لوقلو ؟هبراش تنكأ ءامب اضوت نا تيأرأ «سانلا خاسوأ
 .ساب الف هنم فرتغا اذا اماف ،بنج تنأو هيف عقت نأ ءاملا دسفي امنا (هنع هتا

 . ربخلا ف ىور نيح ةريره وبآ لاق امك
 لصق

 ءام سأرلل اوذخ :الاق امهنأ رمع نباو بلاط يبأ نب يلع نع يورو
 نيقفرملا ىلا هيدي لسغ ول هنأ ىرت الأ ,ةلب يبنلا نع كلذ وحن يورو ءاديدج
 نأ يورام انلقام ىلع لديو .نيترم ائضوتم ةمألا هدعت مل عباصألا ىلا هدر مث
 هل حبي مل ؛هنم هوعنمف ءام هئاقفر دنعو ‘هدنع ءام الو رفس يف ناك ول الجر

 .مهءاضعأ ىقال امم هب اورهطتام لضفو مهتلاسغي رهطتي نأ ءاهقفلا نم دحأ

 . ٣١٢ ۔١٠١/١١٣ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ، نوريثكلا هجرخأ .)٥٩(
 . ةيوارحصلا ضرألا نم ةبدجلا ةحلاملا ةعقبلا )٦٠(

 )٦١( ةخسن يف : اهلعل © ةءورقم ريغ ةملك .
 )٦١٦٢( عيبرلا مامالا هجرخأ ٣٢/١، ٣٤.
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 ‘ (٣ ٦) همميتي زجي مل كلذ الو هي ءوضولا زاوج اولطيأو .4 مميت : هل ليق

 هتراطب ةساجنلا ليزي هنأل «ساجنألا ةلازا ق لمعتسملا ءاملا لامعتسا زوجيو

 ءام يف ةدابعلا داعتال كلذ ناف ناسنالا يف ةساجن نم هب رهطتلا اماف ‘هسفن يق
 . ملعأ هتناو ءرهاطلا

 لصف
 .هيف عقاولا ىلا فاضم ءامف .ثالث هايمألاو :(هللا همحر) دمحم وبأ لاقو

 مدقتملا ناءاملاف .هب موقي ناكم ىلا فاضم ءامو ؛هنم جراخلا ىلا فاضم ءامو
 ءاملاو ءاقلطم عقيال ءاملا مسا ذا نيرهاط اناك ناو امهي رهطتلا زوجدبال امهركذ

 زع هللا لوق ىلا ىرت الا ءاقلطم ءاملا مسا قحتسا يذلا وه هب عرشلا درو يذلا

 ناكم ىلا فاضي ءامو 4 .(٤٦)هآبتط ديعص اوسَتَيَتَف َءاص اودجت ملق » :لجو
 ءاملا ذا قلطملا ءاملا دجو نع جرختال ناكم ىلا هتفاضا نأل غهب رهطتلا زئاجف
 . ملعأ هتناو ءدحاو لحم يق الا موقيال

 يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ء(هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا
 امد هبوث يف لجرلا دجو اذاو :(هتلا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم

 .بثك ضوعبلا ن ل هربغ وأ ضوعي مد هنأ ردن ملو عئاش ربغ وأ ناك اهئاش

 انتفا ضوعبلا مد دحامو ؟ال وأ اسجن نوكيأ ضوعي مد كلذ نأ نظيو

 .هتلا كمحر
 فرعلا ىلا كلذ عوجرمف هربغو ضوعبلا مد نيب قرفلا امأ : باوجلا

 .هنيعب هريغو ضوعبلا نم هنياعي مل اذا بولقلا هيلا نئمطت امو ةداعلاو

 :لوقو .هريثكو هليلق لوق فالتخالا اهيف يرجيف ضوعبلا مد ةساجن يف اماو

 . ملعا هللاو 6هريثكو هليلق رهاط وه لوقو
 وأ لين وأ سرو غبص هيف ناكو اسجن ناك اذا بوثلا نع انتفأ : هل تلق

 مأ هسجنيأ }(٥٦)هكاور نم رخآ بوث يف سجنلا بوثلا غبص نم قلعو هريغ
 ؟ال

 . نيب ريغ دارملاو ، لصألا يف اذك )٦٣(
 ٦ : ةدئاملا ةروس )٦٤(

 )٦٥( نوللا رثأ : دارملا لمعل : هكاورلا .
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 نم كور قلعف هيف غابصلاو ةساجنلا هتقحل دق بوثلا اذه ناك نا : لاق

 وهف ةساجنلا هتقحل يذلا بوثلا كلذ غبص نم دحأ بوث يف ةساجنلا عضوم

 رهاط وهف كلذ دعب كورلا يقبو هلسغ يف دهتجاو لسغ نا هنال سيدنع سجن
 . ملعأ هللاو ،رهاوطلا نم هلصأ غبصلا ناك اذا

 ةينلا فيك ةبانجلا لسغ يف يديس كلاسأو ،(هنا امهمحر) هيلا هنمو
 ؟ةبانجلا لسغ يف ركذ يذلا ءوضولا يف كلذكو ،كلذ ينفرع ؟هيف

 ةبانجلا نم لستغأ ينا مهللا : لوقي ةبانجلا لسغ يق ةينلا امأ :باوجلا
 ةايم دمحم هلوسرلو ل ةعاط اهلسغ ضرف نم يع امل ءاد ةساجن لك نمو

 عضوم لسغ اذا موزللا ىلع ال بابحتسالا ىلع ةبانجلا لسفل ءوضولا امأو
 ساب الف كلذ كرت ناو لسفلا لبق ةالصلا ءوضوك اضوتي نأ رمأ ةساجنلا

 كلذ دنع ةالصلل ءوضولاف .ءاملاب هلك هندب معو قشنتساو ضمضمت اذا هب

 . ملعأ هنلاو ى ةبانجلا لسغ مامت دعب هيزجي
 لصف

 :لاق هنأل ثءيش اهسجنيال يتلا رئبلا ةفص امو ٬(هلا امهمحر) هيلا هنمو
 ملو ترجز اذا ولد نم مكو ؟حزنلا اذه ةفص ام ررغ نم حزنت نكت مل اذا

 ؟اهالدب حزنتال اهناب اهل مكح مك ؟حزنت
 اهؤام ناك اذا :لاق ضعب .فالتخالا هيف يرجي هذه لثم يق : باوجلا

 اذا :لاق ضعبو .ةساجنلا اهئام ىلع بلغت نأ الا سجنت الف ةلق نيعبرا ردق
 يتلا يه هذهف اراهنو اليل ترجز ولو (٦٦)ةئلتمم الا ءالدلا اهحزنت تناك

 مل ولو :لاق ضعبو .لوقلا اذه ينبجعيو ؤهيلع بلغام الا ءيش اهسجنيال
 ريغ ليواقأ اهيفو .ةرحبتسم يهف عطقني مل ءاملا مادام ةئلتمم ءالدلا علطت
 تويبلا ىوطأ نيب يدنع قرف الو ضعب نم اهضعب برقي اهنكلو اهتركذام
 .رئبلا ترهط اذا اهيف فلتخا رئبلا اهب رجزي يتلا ءالدلا امأو .لاومالاو

 ةراهطب رهطت :لاق ضعبف .ءالدلا عم رئبلا ءام ف لخدت يتلا لابحلا كلذكو

 غسجنلا ءاملا نم ةبوطر اهقحل اذا ةفقلا امأو سلسفت :لاق ضعبو ىرئبلا

 . ملعأ هللاو ءالسغي نأ ينبجعيف .رئبلا ءام يف لخديال يذلا لبحلاو
 مكح نوكيا }ليلق ءام هيف نيط ضوح يف بلك رثأ دجو ذاو : هل تلق

 هبو بلكلا هيف يطوو ءاملا لبق نم ناك رثألا نأ يردن الو ؤال وأ اسجن ءاملا
 ؟كلذ رنغ مأ ءاملا

 . ةئلتمملا : باوصلا لعل )٦٦(
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 نأ وجراف ءاملا هيف رثألا دجوو ةساجنلا هيف غلبت اليلق ناك نا : لاق
 . ملعا هللاو ءهتراهطو هتساجن نيب فالتخالا نم هيف ولخيال

 ةنطابلا لثم هنم عنتميال ناك اذا نابرغلا قزخ يف لوقتامو : هل تلق

 ؟كلذ ف ةصخر دجت له اهريغو
 . ملعأ هنلاو ،هيلع عمتجمب سيلو ةدوجوم هيف ةصخرلا : لاق
 .ملعأ هتناو .ناوخالا ضعب نم هتعمسام ىلع ىلوألا ةمجعملا حتفب قزخلا

 يوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلا اضيأ هباوج نمو
 اتداراو اترهط اذا ءاسفنلاو ضئاحلا ةين ف يديس لوقت امو !(لا همحر)
 ؟امهيديأ لسغل امهتين نوكتام .لسغلا

 دنع امأو هةساجنلا لسغ امهتين نوكتف رهطلا لبق امآ : باوجلا
 هلل ةعاط ةضيرفلا لسغ ؛ةساجن لك نم ضيحملا نم لستغأ :الوقتف لاستغالا

 .تَي دمحم هلوسرلو
 ءءيضوتم وهو هنانساب وأ هديب هتيحل نم ةرعش عطق نميف : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذب هؤوضو ضقتنيا
 هوركمف هسارضاي امأو 0هديي اهعطق ساب الف ةعقاولا ةرعشلا امأ : لاق

 هتيحل نم ةرعش عطق نا امأو ‘هئوضو ضقن ىلا كلذ غلبي الو يدنع كلذ
 لوقي نم لوق ىلع ضقنلا هقحلي نأ ىسعف رذع ريغ نم اهعطقل ادمعتم ةتباث
 . ملعأ هللاو مثالا ىنعمب ءوضولا ضقنب

 ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هتلادبع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 (٢٦))يوزنلا يرمعملا دوعسم نب دمح خيشلا ىلا «(هللا همحر) يوزنلا

 مظعملا يضاقلا يلولا خيشلا نع عفري نيملسملا ضعب تعمس دقو ء(هنلا همحر)
 وأ ىقتساو اهحير ريغت اذا رئبلا ف (هنع هنلا يضر) دادم نب رمع نب دمحم

 يف مهيلع سابال هنأ ةتيم اهيف ترهظ مث تنتنأ امدعب اهنم اهلهأ اضوت
 ؛اهتحص ديراف .ةتيملا اهيف ترهظ امدعب الا ةرهاط يهو مهبايثو مهتالص

 .(٨٦)ةينلا ةحصلاب الا نوكيال مكحلا نال مكحلا يف اذه معن : باوجلا

 نم اضوت (لا همحر) يلع نب ىسوم نأ رثالا ف ءاج دقو ،نظ الو كش الب
 )٦١٧( قحلملا يف هتمجرت رظنا .

 )٦١٨( ةينلا ةحصب الا : باوصلا لعل .

-٢٣٨١_ 



 تاضوت يتلا رئبلا نا يلع ابأاي :لاقف لجر هقحلف تدجسلا ىلا ىضمو رئي

 اهنا :اهل اولاق ،دعب نم اهيف تتام اهلعل :لاق .ةتيم اهيف دجوي ةعاسلا اهنم

 امأو ءاضوتي ملو ىلصف ءرئيلا ق اهاقلأو اهفطتخا ارئاط لعل :لاق ءةةعطقتم

 مهتالص نولدبي هنأ ةنتنم تناك نآ ةنانئمطالا قيرط نم ينبجعيام

 . ملعأ هللاو ،ةتيم اهيف اودجو نا مهتينآ نم هيلع اوردقامو مهبايث نولسغيو

 نب ةعمج نب هئلادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا حيشلا باوج نمو
 دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ء(هللا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع
 يق ۔ هلا كمحر ۔ لوقت امو (هتلا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نيا

 نم هلقنب يذلا سنج يأو ؟غبصلا ةرجأ هلآ سجن غبصب غبص اذا غابصلا

 ؟كلذ انفرع ٬مارحلا ىلا لالحلا

 وأ لوب لتم ةيتاذ ةساجن غبصلا يف لح اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ هتناو ،لينلا ةساجنلا تكلهتسا ىتح مد وأ ةرذع

 غبصو :لجو زع هلوقل غغبصيو هب غبطصيام ةلمهملا رسكب غبصلا ]
 بارعا تابتا عم هغايص ءيرقو .نهدلا ىلع فوطعم 4 )٦١(. هتين

 لك مادألا لصأ نأل .هي غبصتيو زبخلا نولي يذلا ماد الا وهو .هلوأ ةلمهم

 يف لجو زع هللا لعج دقو ؤغبصتي الو زبخلا هب غبصيآ زبخلا عم لكؤيام
 تيزلا نهدلاو ںنوتيزلا مادآلاف اهمضب انهدو ةلمهملا رسكب امدأ ةرجشلا هذه

 لوآ نوتيزلا نأل "نوتيزلاب صخ ۔ دملاب ۔ ءانيس روط نا :لاقيو .ليق اميف
 . ملعأ هتلاو "نافوطلا دعب تبن

 :ليقو .نيلعفلا ةمجعم حتفب غبص بوتلا غبص هنم لعفلا امأو

 .عراضملا مضب :ليقو ءاغوبص افغبص هدي سمغ اذاو عراضملا عم اهرسكب
 . ملعأ هللاو

 : لجو زع هلوقل ءةرطفلا يهف ىلوألا ةلمهملا رسك عم .(٧:)اهلان امأو
 هنأل .ليق اميف ةغيص هامس امناو .هترطفو هنىد :يآ ء(١٧)هيوتنا ةقبص)ل

 نال :ليقو "بوثلا ىلع غبصلا رثأ رهظي امك ضنيدتملا ىلع نيدلا رثأ رهظي
 فوخ هتكرت ،كلذ ربغ ليقو ،بوتلا مزلي غبصلاك .هقرافي الؤ همزلي نيدتملا

 . ٢٠ :"نونمؤملا روس )٦٩(
 . ءاهلاب : باوصلا لعلو ، نيب ريغ ىنعملاو : لصألا يف اذك )٧٠(

 )١١( ةرقبلا ةروس : ١٣٨ .
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 .ةلاطالا

 ةلط : هلوق نم لدب :ليقو .هللا نيد اومزلا :يا .ءارغالا ىلع هبصن امأو

 رسكي ةقلخلا يهف ةرطفلا امأو .هلعف فوذحم ردصم :ليقو ء(٢٧) 4َكيهاَربإ

 .(٢٧)هاهيتع َساَتلا رطق يتا رفا ترطف» :لجوزع هلوقل .نيتيلوالا نيتمجعملا
 لد امل ردصم :ليقو .هللا ةرطف مزلا :يأ ٬ءارغالا ىلع بصن امنا .هتنا نيد :يأ

 حتفب .ةرطف رطفي رطف هنم لعفلا اماو .ةرطفلا وهو لعفلا نم هدعبام هيلع
 راطفا نم وهف .ىلوألا ةلمهملا ةدايزب امأو ،لبقتسملا نم همضو يضاملا ةلمهم
 ةزمه ريغ نم افعضم ةلمهملا ءاطلا ددشم مئاصلا ترطف :لاقي امئاصلا
 . ةلاطالا فوخ هسناجيام تكرت !رطفاف

 لصنف
 ؟ كلذ انفرع زانخلاو شافخلا امو (هللا امهمحر) هيلا هنمو

 ريبك زانخلا نأ سوماقلا باتك يف هتدجو يذلا : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو &دوسأ رئاط شافخلاو 4 عاز وألا

 لصف
 امو :تلق (لا همحر) هل الاؤس هتبتكام اذهو (هلا همحر) هباوج نمو

 ىلوا ءيش يا رمخ وآ ريزنخلا محلو ةتيملا دجو اذا رطضملا ف يديس لوقت
 ؟ساجنألا هذه نم لكألاب

 ريزنخلا ناك اذاو ،ىلوأ لالحلا ةتيمف اتيم ريزنخلا ناك اذاف : باوجلا

 .رطضملا لكأ ءاش امهيأ نمو 6ةمرحلا يواستم اذه نا :لاق نم لاقف ءاحوبذم

 .كلذ زئاجف مصعت اهنا : لوقي نم لوق ىلعف رمخلا امأو
 يأ ،حبذلا نسحأو ٬اهيلع هتنا مسا ركذ اذا ناركسلا ةحيبذو : هل تلق

 ؟ال مأ ةهبش اهلكأ

 . ملعأ هتناو ءهتحيبذ ةزئاج هذه كتفص ىلع : لاق

 ةليغلا بلقو «سجن بارت وأ سجن نبتب ةليغ (٤٢)ليغ نميفو : هل تلق
 ؟ةرم دعب ةرم ضعبب اهضعب

 ىتح :لاق نم لاقو نيملسملا ضعب لوق ىلع رهطت هذه كتفص ىلع : لاق

 ةروس 85١٦٥ : ءاسنلا ةروس ٩٥© ث نارمع لآ ةروس ١٧٣٠ ١٣٥. : ةرقبلا ةروس )٧٦٢(
 ١٢٣. : لحنلا ةروس ١٦١©، : ماعنألا

 )٧٣( مورلا ةروس : ٣٠ .
 ( ٤ ٧) .هب ميمرتلاو ءانبلا دصقل ءاملاب هوحنو نبتلا عم نطلا نجع ينعت ةيلحم ةغل : ليغ

 _٣٨٢٣۔



 .ملعأ هتناو غةرهاط نوكت ذئنيحف رادجلا فجيو ‘سجنلا نيطلا اذهب ىنبي

 كرادبع نب حلاص يلاولا خيشلا ىلا (لا همحر) اضيآ هباوج نمو

 مكهوجو اولييغافإت : لجو زع هللا لوق يفو (هللا همحر) يوزنلا يجولفلا
 قرفلا ام .(٥٧)هنبجعملا قر مكلجا مكسوؤزب اوكتتتماو قازملا ف مكيِديَأَو

 ؟حسلاو لسفلا ني

 .حسملا سأرلا لحمو ،لسفلا هجولا لحم نا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .رعشلا لوصأ ىلا ءاملا لوصو حسملا نأ امهنيب قرفلاو

 لثم ةحرق هدسج رئاس يق وأ هسأر يف لجر ناك اذاو : هل تلق
 ءاودلا اهنع فرص نا فاخف .ةبانج هتباصاف ءءاودلا اهيلع لعجف (٦٧)ةزارخ

 لسنغلا هيزجي له ٬لقأ وأ مهردلا رادقم اهضرع ناكو .ةلعلا هيلع دادزت نأ
 . ملعأ هتناو ؟ناكملا كلذ مميتو هندب رئاسل

 ناك ناو ،مميت ىلا جاتحي الف ءاملا هغلابي اقيقر ءاودلا ناك نا : لاق

 :نيملسملا ضعب لاقف ،مهردلا لثم ناكو ءاملا هغلابيالو ابيغر ابلص ءاودلا
 ءاضعأ نم وضعك نوكي ىتح هيلع مميتي ال :لاق ضعبو مميتلا هيلع
 يقو ںفالتخا هتماما يفف مهردلا لثم ناك اذاو ضملعأ هناو غنذألا وهو ءوضولا
 6هربغ وآ مد :ةساجنلا نم ءىش ءاودلا تحت نكي مل اذا زئاج هنأ :لوقلا رثكأ

 رفظك ٠ مهردلا يف فالتخا هيفو .هتماما ينبجعيالف ،نذاألا لثم ناك اذا امأو
 مضب نذالاو ؤاهمضو ةلمهملا مضب وضعلاو ،نيتمجعملا مضب رفظلاو !ماهبالا
 .ةيناتلا ةمجعملاو ىلوألا ةلمهملا

 لصف

 اديص همهسب ىمر لجر يف يديس لوقتامو :هل تلق (هتلا همحر) هتلاسو
 ريغ يف عقو اذا تيأرأ ؟ال مأ لكؤيأ اتيم هدجوف هيمر دنع هتنا مسا ركذو
 ؟ةحيذملا

 اتيم هدجوف مهسنلا هيمر دنع هنلا مسا ركذ اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ةيكذب هيكذي ىتح هلكاي الف ايح هدجو ناو .هنع راوتي مل اذا .هلكأ لالح وهف
 . ملعأ هللاو .هتيكذت دنع هللا ركذ عم ةيعرش

 : ةدئاملا ةروس )٧٥(
 مظنت 6 هوحنو جاجزلا نم ةيبوقلملا ةبحلا يمو زرخلا ةدحاو 3 ةزرخلا ارلا لعل : ةزارخلا )٧٦(

 . دئالتلاو حباسملا هنم

- ٣٨٤ _ 



 وأ ربلا ديص نم نهآ راهنألا يف يتلا ديصلا يف يديس لوقت امو : هل تلق
 .كلذ انفرع ؟رحبلا

 رحبلا ديص نم ال ربلا ديص نم ديصلا نآ رثالا ف هانظفحام ىلع : لاق
 ةلصتم ديصلا اذه اهيف يتلا راهنألا تسيلو ربلا يف يتلا راهنألا ف تناك اذا
 دصو 4 .رحبلا ددص نم يهف اهدمي رحبلاب ةلصتم تناك نا امأو .رحبلاب

 ءازجلا هيف هيلعو ؤمرحملا ىلع مارح ربلا ديصو شهريغو مرحملل لالح رحبلا
 ىلع هلتق ناك نا 6(٢٢))يمكنت لدن اَوَد وي . هَكحَت محتلا َنِم ه َلتَقاَم نث ءارقي
 هربغ يف ءاجام لثم هتميق : لوقف .فالتخأ هيفف اطخلا ىلع ناك ناو .لمعلا

 يف فلتخاو .قوسلا ف ىوسي امب هتميق ىلع ال رثالا هيف ءاج يذلا ديدصلا نم
 نم لكاي هنا لوقلا رثكاف .اديصو ةتيم دجوو ةتيملا لكأ ىلا رطضا اذا مرحملا
 .ديصلا نم لكايالو ‘هسفن هب يحيام ردقب ةتيملا

 لصف
 زع هنلا لاق ،مئاهبلا يهو ماعنالا دحاو وه ةلمهملاو ةمجعملا حتفب معنلا

 معنلا مسا هيلع عقيام رثكاف :مهضعب لاق .(٨٧)هماكنآلاك ال مه نزت : لجو
 ماعنأ :تلق اذاو ،لباألا الا نكت مل معن تلق اذا : مهضعب لاقو .لبألا ىلع
 هنا لاق .ماعنالا ىلع قلطي معنلا !ماعنالا نا :ليقو غىعريام لكو لبالل تعقو
 ركذ معنلا : ءارفلا لاق .(٧؛)همَعتلا نم ه َلتَقاَم لتم اَرَجَقال : لجو زع
 : يئاسكلا دشنأو ،ةدراو معن :لاقي ثثنؤيالو

 " {, ثيوجنتو موق هقحلي هيوحي معن ماع لك يق
 ينراق مكيقست ةربعك ماكنآلا يف مُكَت نإو : لاعت هلوق امأو

 امهو .ىنعمب ماعنألاو معنلا نال :ليق .اهنوطب لقي ملو ٨(٠٨)ه«ءنوطُت
 مكيقسن ىنعملا نا يئاسكلا نع ءارفلا ىكحو .عمجلا ريكذت ىلا عجرف .ناعمج
 نوطب يقام ىنعملا :لاق .ةديبع ييأ نع ديبع وبأ ىكحو .انركذام نوطب يق امم

 أرقو ،دحاولا ربخب . ماعنألا نع ربخت :برعلا هيوبيس لاقو .نيل اهل ناك اهنأ
 .«مكيِقست»ل نم نونلا حتفب بوقعيو ركب وباو رماع نباو عفان

 )٧٧( ةدئاملا ةروس : ٩٥ .
 )٧٨) ناقرفلا ةروس : ٤٤ .

 )( ةدئاملا ةروس : ٩٥ .

 )٨٠( لحنلا ةروس : ٦

_- ٣٨٥ _ 



 لصف

 ضيقنو ،«ال» ضيقن يهو .فقولا ىلع ةينبم باجيا ةملك «معن» امأو
 ارق ةغللا هذهبو .«معن» يف ةغل ةلمهملا رسكب «معن» و . .يفنلا باوج يف «ىلب»
 .نيعلا رسكو نونلا حتفب .(١٨)«َيه امتعنَق» يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا
 .نيعلا يف اوفلتخاو .نونلا رسكب نوقابلا رقو . .(٢٨)يمكتعت اتعنإ» كلذكو

 فلتخاو .اهرسكب نوقابلاو .ةديبع يبأ يار يهو اهنوكسب ورمع وبأ ارقف
 شمعالا ارقو ۔ال» ضيقن «معن» ف ةفل ٍمعن»و ءاهنوكس يف مصاعو عفان
 ارقو ،نيعلا رسكب . «)٨٢(. مت اولاق اقح مكير دعواَك مت متدجو له يئاسكلاو

 .(٤٨)«توزِخادمتنآو متت لقف يئاسكلا

 وناك :7 لجو زع هنلا لاق ،ةعدلا يه ةمجعملا حتفب ةمعنلا امأو

 وبأ رقو .ةايحلا ةذاذلو شيعلا ةراضغ يه ةمعن : ليقو . ٨٥(. )هبه اهيف

 تكرت .يَبهكاَق اهيف ًاوئاك) ،«مك» ىلع افطع ةلمهملا حتفب همعو ءاجر
 . ملعأ هتناو .ةلاطالا فوخ هسنناجيام

 (هللا همحر) دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا باوج نمو

 يف هنيعب امئاق ناك اذا منغلاو رقبلا دامس نع ى(ها همحر) هتلاسو
 ؟ال مأ سجن وهأ (٧٨)داو ةثالث ةبلجلا كلت تبرشف (٦٨)ةبلجلا

 . رقبلا دامس يف نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 سم اذا كلذو .داوا ةثالث : لوقو ،نيدآ : لوقو .ادآ تبرش اذا رهطي :لوق

 مل اذا رهاط نهرعبف منغلا امأو سرهاط وهف لوبلا سمي مل امو ،لوبلا ثورلا
 ٠. ملعأ هللاو .ةساجن هسمت

 كلذ سجني انيب رثآ هب رثاف ميمح ءام هسم نميف لوقت ام : هل تلق

 . ٢٧١ : ةرقبلا ةروس )٨١(
 )٨٦٢) ءاسنلا ةروس : ٨

 )٨٢( فارعألا ةروس : ٤٤ .
 )٨٤( تافاصلا ةروس : ١٨ .

 )٨٥) ناخدلا ةروس : ٧

 )٨٦( اهيقسل ةصاخ ةئيهت أيهت ضرألا نم ةعطق : ةبلجلا .
 اهرود وأ . جلفلا ءام نم ضرألا اهقحتست يتلا ةينمزلا ةرتفلا وهو ث دآ اهدرفم : داوألا )٨٧(

 . جلفلا نم يقسلا يف

 ۔٣٨٦۔



 ؟ ال ما رانلا قرح لثم
 اذا رانلا قرح يف ظفحن انأ ريغ اهنيعب ةلاسملا هذه يف ظفحا ال : باوجلا

 نم هدي تقرتحا اذا ؛ملعأ هللاو سجن رانلا قرح نا لوقلا رثكاو ،افالتخا رثا
 . ةفصلا هذه ىلع هدي سجني الف قرتحي نأ ريغب هدي يف ترثا ناو .ءاملا اذه
 .ملعأ هللاو

 (لا همحر) يلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نا رثالا نم تظفحو
 نأ الا ءدسجلا يف رثأ ولو سجنيال هنا هلاثمأو نخسلا ءاملا ف هبجعي ناك

 . ملعا هثلاو سجني ذئنيحف مد جرخي

 ءوضولا ركذ سف
 لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ،(هتنا همحر) يوزنلا ينيسارخلا

 كرمعل ءيضوتملا لاق اذاو .(هنا همحر) يوزنلا لاعسلا يرمعملا دوعسم
 ؟ ل مأ هؤوضو ضقتنيأ اذكو اذك هنأ كتايح وأ نالفاي

 هنأ ظفحأ ينأ الا ،رثألا نم اهنيعي ةلاسملا هذه ظفحأ مل ينا : باوجلا

 هناحبس هنا ريغب ناسنالا مسقأ ناف ؤهقلخب هناحبس هللا ريغب مسقلا زوجيال
 .هضقنتال . لوقو ،ءوضولا ضقنت : لوق يصاعمللو .ةيصعم هنم كلذ راص

 نوكيأ .انيمي وني ملو 4 كسأرو : لاقف اناسنا ثدحي ناك نمو .هل تلق
 .ءوضولا ضقن يف كل تركذام لثم

 ءوضولا فالتخاب كلذ تلق دقو .ةيصعم وهف كلذب انيمي ناك نا : لاق
 . لبق نم ةيصعملا يق

 ؟ ةين ريغب )٨٨( ايغال اذا هلثمو : هل تلق
 . ةيصعم وهف ةعاطلا نم اجراخ ناكام هنال . معن : لاق
 كلذك ىكلذ ناكو ،نيطلا ليلق انالف نا لاق اذا ءيضوتملاف : هل تلق

 ؟ال مأ هؤوضو ضقتنيا
 نأ ينبجعيف .نيملسملا نم ناكو "بئاغ وهو هيف كلذ لاق نا : لاق

 .ملعا هللاو ،هب صاقنتسالا ديري ناك اذا .هيف كلذ ناك ولو ى هؤوضو ضقتني

 .ايغال ناك : وأ ،اغل : باوصلا لعل )٨٨(

 _٣٢٨٧۔



 لصن
 يضرلا يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ،(هل رفغو هللا همحر) اضيأ هباوج نمو

 ريصحب ارسب حرط نميفو ى(هنع هثلا يضر)(٩٨)يحنملا ديقعلا فلخ نب دشار
 فيك 6إجضن ىتح هيف هخبطو لجرملا ف هكرتو هنم هعفر مث ،بطر سجن
 ؟هتراهط يف هجولا

 ال : لوقف ،فالتخالا هيف يرجي اذه لثم يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 بهذت ىتح سمشلا ف عضو اذا :لوقو ى(٩:)اذه لثم هتراهط ىلا ليبس
 اذهف سةساجنلا لخادم لخدي ىتح كلذ دعب رهاطلا ءاملا ف عضوي مث اهتبوطر

 قبي ملو ،هنم ةساجنلا ةبوطرب سمشلا تبهذ اذا :لوقو غهب رهطي هجو
 .ملعأ هللاو رهاطلا ءاملا ق هعضو ىلا جاتحيالو رهط دقف .ءيش اهنم

 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا (هتلا همحر) اضيأ هباوج نمو

 ردقب هتجوز لجرلا عماج اذاو (هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم
 ارقي نأ هل زوحيأ ءءاملا لزني ملو غلسفقلا هيلع بجيو .ناناتخلا يقتليام

 ؟ال مآ نارقلا

 . ملعأ هتناو ث بنجلا ةلزنمب وه : باوجلا
 دارا اذا (١٩))هميحلا نمكحلا ونلا مسي ارقي نأ بنجلل لهو : هل تلق

 ؟دهشتي نأ هل لهو ؟كلذ ربغ مأ ؟هيدي لسغ
 9 .اهب ساب الف .ةداهشلا امو .اهمتي نأ هل يغبني الف . ةلمسبلا امأ : لاق

 ميِل» : ىلاعت هلوق لثم .نآرقلا ةءارق يف راهظالا فو : هل تلق
 ؟ ال مأ نيونتلا نون رسكب نوكيأ )٢(, هيك

 . ةنكاس نونلا :

 يلولا يضرلا خيشلا فينصت «نيبلاطلا جاهنم» ف تدجو دقو : هل .
 .نآرقلا يف ءاج املك» : يهو ٬(هنا همحر) يقاتسرلا ديعس نب سيمخ يضاقلا
 انفرع 0 كلذ ىنعم فرعن ملو .«هيردي وهف كاردأ امو ،هيرديال وهق كيرديامو

 . قحلملا يف هتجرت رظنا )٨٩(
 )٩٠( اذه لثم ةراهط ىلا : باوصلا لعل .

 )٩١) لمنلا ةروس : ٣٠

 )٩٦( ءاسنلا ةروس :  0٦٢٦لافنألا ةروس ٧١© ةيوتلا ةروس : 0١٥ ٦٢٨ 0٦٠ 0٩٧ ١٠٦١©

 ةروس 0١٨ ٥٨، 0٥٩ : رونلا ةروس ٥٢©} جحلا ةروس 0٦ : فسوي ةروس ٨٥
 :١٠ ةنحتمملا ةروس ٨} :تارجحلا

 ۔_٣٨٨۔



 ؟ هلا كاده

 بيغم ءيش ق الا كيردبام نآرقلا يف ءاج ام نأ 0 كلذ ىنعم نا : لاق

 : ةعاسلا ة 41 ًكيردُياكَو) : ىلاعت هلوق ٨ لثم وهو ؛هب هللا هربخي ملو .هرما
 هنإ ىلاعت هللا هربخي ملو «)٩٤(. ىكزي 1 كيرد اكو 4 .(٢٩)ه«آبيرق نوكت 17

 تاق ,نيزاوم تن تفخ نك انأو : لجو زع شا لاق .رخآلا ىنعملاو ءال ما ىكزي

 ىنعملا امأو .ةهبش يف هكرتي ملو .(٥٩)ي ةيما دان ههيهاك كاردا اع ةيواهت

 . ملعا هثلاو ءيشب هربخي مل لوألا

 .دمحلاو .هللا ناحبس :ضئاحلاو بنجلا لوقي نأ زوجي لهو : هل تلق
 يلعلا لاب الا ةوق الو لوح ال :لوقي وأ &دمحلا هللو ثربكأ [هلاو] .هللا الا هلا الو

 ؟المسيت وأ ميظعلا

 نآ ينبجعي الف . .ميجرلا ن نمحرلا ون هللا مسيؤت امهلوق الا سكلذ زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو ؤهللا مسب : لوقي نكلو .اهامتيال

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 هللادبع نب دمحم نب ملاس بيبحلا بحملا خألا ىلا .(هللا همحر ) يوزنلا
 لثم تار اذا ةأرملا ف يديس لوقت امو !(لا همحر) (٦٩)يرقعلا يناويطلا
 ؟ إل مأ لسغ اهمزلبأ 6هربغو مالتحالا نم مانملا ق لجرلا ىريبام

 نا : لاق نم لاق نبملسملا نبب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .لسفلا اهمزل قفادلا ءاملا تلزنو غلجرلا ىريام لثم مانملا يف تأر اذا ةأرملا
 . ملعا هللاو ، اهيلع لسغال : لاق نم لاقو

 لصف
 نهبولقب رطخف ةظقي يف ةوسن تناك اذاو !(لا امهمحر) هيلا هنمو

 ؟ ال مأ لسغ كلذ يف نهمزليأ .قفادلا ءاملا نلزناف ںلاجرلا ةوهش
 .قفادلا ءاملا تلزنأو ةوهش ةأرملا رضح اذا هنأ قيفوتلا هللابو باوجلا

 مل اذاو ؤاهيلع لسغال : لاق نم لاقو ،نيملسملا ضعب لوق ىلع لسغلا اهمزل
 . ملعأ هنلاو اهيلع لسغ الف .قفادلا ءاملا لزني

 )٩٣( بازحألا ةروس : ٦٣ .
 )٩٤) سبع ةروس : ٢٣ .

 )٩٥( ةعراقلا ةروس : ٨۔١١ .

 )٩٦( قحلملا يف هتمجرت رظنا .

 _٣٨٩۔



 ءالخلا لوخد تدرأ اذا ؤخألا اهيأ ملعا :طئاغلا ةفص يف فلؤملا لاق
 كب ذوعأ ينا مهللا :لقو ،هللا مسب :لقو ىرسيلا كلجر مدقف .ةجاحلا ءاضقل
 ءالخلا ىلا دعقاف ناطيشلا ثبخملا ثيبخلا سجنلاو سجرلاو ثبخلا نم

 ءاهربدتست الو ،ةلبقلا كلذ يف لبقتست الو ؤمئاق تنأو كبايث عزنت الو ؤقفرب
 .رتتسم عضوم يف نكتلو ،زوجيال كلذ ناف سرمقلاو سمشلا ةرظانم رذحاو
 مظع الو ،ثورب يجنتست الو ،طئاغلاو لوبلل لهسأ هناف ،كراسي ىلع لمو
 ةعبرا اهل رجحب جنتسا نكلو ،سانلا عفانم هيف امم هريغ الو "بطح الو
 6كمراكمل نيميلا نال ثكنيميب ال غكلامشب كلذ نكيلو ،بارت وأ ةلافط وأ هوجو
 رصعب اريثك كلذ يف ءعيربتساو ث تارتن ثالث كلذ نم رتناو ءكمراحمل لامشلاو
 ،لوبلا نم يقابلا جرختل اعلاط ربدلا اذح نبيتضيبلا تحت نم هلصآ نم ركذلا

 طئاغلاو لوبلا نم ءاجنتسالا كرت» ثيدحلا يف هنأل ،لمهتالو كلذ يف غلابو
 جورخ كيلع لهسام ىلع هللا اركاش كناكم نم مق مث ،(٧٩)«ربقلا باذع دلوي
 .ينافاعو ىذألا ينع فرص يذلا هئل دمحلا :لقو ىنميلا كلجر مدقو ىذألا

 هناف ،كيدي لسغاو (٨٩)رهنلا ىلا لزناف طئاغلاو لوبلا عضوم فج اذاف
 ،طئاغلاو لوبلا ناكم كرعلا يف غلابو ءاملا ىلع كتدعقم ذخ مث كلذ بحتسي

 اهكرعت مث ةدعقملا نم ةرفشلا رهظت ىتح ٬كنطب ىلع ءاملا يف كدامتعا نوكي
 يتين مهللا ،ككرع عم لقو ، رثك وأ لق كسفن بيطت نأ ىلا اديج اكرع
 اهلك تاساجنلا عيمج اهب ليزأو ..ثادحألا عيمج يتراهطل عفرأ يداقتعاو
 نآ دهشأو .هللا الا هلا ال نأ دهشأ .ةي دمحم هلوسرلو هل ةعاط ضرفلل ءادأ

 ءوضولاب ءيدتبا كسفن تباطو كلذ نم تغرف اذاف ‘(٩٩)هتنا لوسر ادمحم
 هتنسو هثلا ضئارف ءادأ نم تئش امل اضوتأ ينا مهللا : لوقب كلذ دعب

 مهللا ،ميحرلا نمحرلا هنلا مسب ؛كلذ عم لوقتف ءاتالثت ضمضمت مث هتاعاطو

 ينقشن مهللا :لقف تقشنتسا اذاف .هااي ةميمنلاو ةبيغلاو بذكلا نم يمف رهط

 موي يهجو ضيب مهللا :لقف كهجو تلسغ اذاو .هتنااد كتنج يف كتمحر حئاور

 مهللا : تلق ىنميلا ديلا تلسغ اذاف .هتنااي نيحلاصلا كئايلوأ هوجو ضيبت

 مهللا :ىرسيلا ديللو ٧هئااي اريسي اباسح ينبساحو ينيميب يباتك ينطعا
 مهللا : لقف سأرللو سئاي يرهظ ءارو نم الو غلامشب يباتك ينيطعتال

 ١/ ٢٠٧١. دئاوزلا عمجم :يمثيهلا دنع هجيرخت رظنا ،ىنعملاب يورم ثيدحلا )٩٧(
 . جلفلا صنلا يف . رهنلاب دوصقملا )٩٨(

 . ىنعملا ةلوقعم اهنأل ،ثبخلا ةراهط يف ةينال نأ : لوقلا رثكأ )٩٩(

_- ٣٩٠_ 



 نيذلا نم ينلعجا مهللا : لقف نينذاللو ،ااي كتنج يف كتمحر جات ينجوت
 نم يتبقر قتعا مهللا : لقف ةبقرللو .هنااي هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي
 لقف ىنميلا لجرللو .هللااي لالغالاو لسالسلا نم كب ذوعاو راعلاو رانلا

 لجرللو .هنا اي ميقتسملا طارصلاو قحلا ىلع اميكح اتابث يمدق تبث مهللا
 .هللااي ةرخآلاو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب يمدق تبث مهللا : لقف ىرسيلا

 هيوثو هيديو هيلجر هلسغ دعب اذه نوكيو .فاك وهف هللاي لقت مل اذاو

 هللا مسب : لوقي نآ دعب الا اضوتي الو .ةساجن هب ناك نا هيلعام عيمجو
 . هل ءوضو الف ادمعتم كلذ كرت ناف .4 .ميحرلا نمحرلا

 .نيلجرلاو سارلا حسمو ىنيديلاو هجولا لسغ ; ءوضولا ضئارفو
 مكمنوجنؤ ونيغاق ةالصلا لإ متمق ا ادإ اونما تيدا 1 اط : لجو زع هلوقل
 دح اماف ١٠) ٠)هينببعكلا قو مكمحر مكسور اوخححمماو قفارملا ق مكيديأ

 دخلا يلي امم نميألا بجاحلا فرط نم ليقو ىنذألا ىلا نذ الا نم وهف ؛هجولا
 يذلا عوكلا وهو .قفارملا ىلا نيديلا لسغ و ؤرسيألا ىلا نميألا فرط نم
 امهو !نيبعكلا ىلا نيلجرلا حسمو ؛هزواجي نأ بحتسيو عرذلل هب ءعيدتبي
 نأ ءيزجي هناف سأرلا حسم اماف ؛مدقلا بناج نم قاسلا فرط ةزوجلا العأ

 .همدقم نود ةرخؤم حسم ءيزجيالو 6غهرخؤم نود همدقم حسم
 .ةضمضملاو ،نيديلا لسغو ؛ةيمستلا :ءوضولا ف ننسلا امأو

 . ملعأ هللاو "نذألا حسمو .قاشنتسالاو

 هينيع حتفي الو ةبجاو ةضيرف وهف ،طئافلاو لوبلا نم ءاجنتسالا امأو

 عيمجو ههجو حسمي لب ءابرض ءاملاب برضي الو ءاهضمفي الو ،ءوضولا ي
 عباصأ نيب للخيو ،لجو زع هلل اعضاوتم انكاس 6لهمو قفرب هحراوج
 مكعباصأ نيب اوللخ» : لاق هنأ ةي يبنلا نع يور هنأل غنيديلاو نيلجرلا
 لدىو» : مالسلاوةالصلا هيلع لاقو ٬(١٠١)«ران نم ريماسمب للخت نأ لبق ءاملاب

 نم مادقألا نوطبل ليو» :مالسلاوةالصلا هيلع لاقو ١) ٢٠؟)«رانلا نم بيقارعلل

 ىرتال اهلعل ءاملا مكنيعأ [اوبرشأ]”: مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ء(٢٠١)«رانلا

 همدق نوطبو !هبيقارع لسغ يف غلاييلو هبنبع ضمغي الف .(٤٠١)“اران
 ٦١ : ةدئاملا ةروس )١٠٠(

 . دمحأو يذمرتلاو عيبرلا مامالا هجرخأ )١٠١(
 . دمحأو ملسم هجرخأ )١٠٦(
 ١/ ٢٣. عيبرلا مامالا هجرخأ )١٠٢٣(
 . ٢/ ٤٩٠ لماكلا يف يدع نباو ١١/٣٣، لادتعالا نازيم بحاص هجرخأ )١٠٤(

 ۔٣٩١۔



 ،ىرخآ ةرم لمعتسم الو هربغ ىلا فاضم ءامي اضوتيالو .هعباصأ ليلختو

 الف ثءاملا طلاخ ءيش لكو ،نبللا الو غلخلا الو ذيبنلاب الو راجشألا ءامب الو
 ءاذه ريغ وهف 0 فالتخالا امأو ،بحتسملا لوقلا ىلع اذه .بارتلا الا ُهب اضوتي

 الاو نايرجي اناك نا 0ىدنلاو رحبلا ءامو قازبلاب ءوضولا زوجيو ؛ملعأ هنلاو
 وأ ءوضولا دودح نم ةتيملا ةدلجلا تافوصوملا هذهي لسف نأ الا ،الف

 . ملعا هلاو ،ءام هعم نكي مل اذا اهيف مد ال يتلا ةعطقنملا ةرعشلا

 ةساجن لك نمو ةبانجلا نم لستغا : لوقي ى ةبانجلا لسغل ةينلا امأو
 .تمدقت دق ءلسفلا ةفصو ,ةت دمحم هلوسرلو هتل ةعاط ضرف نم يلع امل ءادآ

 . ملعأ هثلاو

 اودجت مك 7 لجو زع هنلا لاق .ءاملا مدع دنع ضرف وهف ؛مميتلا امأو

 ىلع َدعصام :ديعصلاو ءدصقلا وه :مميتلاو .( )٥ هبتع اديهص ًاَْشَيَتَق َءاَم
 هتناو كرهاطلا بارتلا : هانعمو 0 لالحلا وه : بيطلاو ںبارتلا نم ضرالا هجو

 نم دحأ هعم نكي مل ملو هنع ارارم لاس ام دعب ءام دجي مل اذاف .ملعأ

 عقرا :لوقي هناف مميتلا دارأ اذاف ؤهنع لاسي ىتح الا مهميتي الف ؛سانلا
 هلوسرلو هتل ةعاط ءاملا نم الدب ةالصلل مميتأو .تادحألا عيمج اذه يمميتبي

 نآرقلا ةءارقل وأ ،هركذيف ةراهطلل ناك ناو ،‘ةالصلل ناك نا اذه ةت دمحم

 ماهبالا هيدي فصي مث .كلذ ريغل وأ ،نآرقلا ةءارقل وأ ةراهطلل لوقيف

 امم رابغلا علطي اليك ةبرض ضرألا هيديب برضيو ‘هعباصأ قرفيو .؛ماهبالاب
 .ديدشت الو ںكلدب ال ءةفيفخ ةحسم ههجو امهب حسمي مث هيفك نطاب مزلي

 ارهاظ رسيالا هفك نطاب حسميف ؛هيفك نطابب لعف امك ةيناث برضي مث
 ادبي ءانطابو ارهاظ ىرسيلا هدي رهاظ نميألا هفك نطابب ىنميلا هدي انطابو
 . ملعأ هثاو .مميتلا دعب ملكتي الو يلصي مث ؤعباصالا فارطأ ىلا عوكلاب

 هلله
 )١٠٥( ءاسنلا ةروس : ٤٣“© 5ةدئاملا ةروس : ٦١

 ۔ ٣٩٢ _



          
 حألا ه يب   

 راس





 ميحرلا نمدرلا هللا مسب

 لعج يذلا هنن دمحلا ٬ماركالاو لالجلا اذاي ميحراي فيطلاي رسي مهللا
 .نايدلا كلملا تابرقل ةليسوو ،ناوضرلاو ةمحرلا جرد ىلا ةقرم ةالصلا

 اماسحو .يصاونلاب ذخألا دنع ةعساو ةمحرو صاصقلا مويل ةيقاو ةنجو

 رقاو» : لجو زع هنلا لاق .ربكأ هللا ركذلو .ركنملاو شحاوفلا عطقل ارتاب
 )١(. ههرك ةك وتلا كذو ركنملا ء ءاتمحَقلا ِنَع ىهنتة ةالصلا نار ةلتلا

 نبا لاق .عرشلا ف فرعيال ام ركنملاو لامعألا نم .حبقام 4ءاشحقلالط

 نع رجدزمو ىهتنم ةالصلا يق» :(امهنع هللا يضر) سابع نباو دوعسم
 ددزي مل .ركنم نع ههنت ملو فورعمب هتالص هرمأت مل نمف .هللا يصاعم
 نع هتالص ههنت مل نم» :ةداتقو نسحلا لاقو .ادعب هتنا الا نم هتالصب

 راصنألا نم ىتف ناك هنأ» :ثيدحلل يقو ٠«هيلع لابو هتالصف ركنملاو ءاشحفلا

 الا شحاوفلا نم ائيش عديال مث .ةلي هتنا لوسر عم سمخلا تاولصلا يلصي
 دعبي ملف !اموي هاهنت هتالص نا» :لاقف .هلاح ةلي هلا لوسرل فصوف هبكر
 و> :لاق امك .نآرقلا ةالصلاب دارأ :ليقو 4 .(؟)«هلاح نسحو بات نأ ىلا
 ق نآرقلا أرقي هنآ دارأ وأ ،كتءارقب : يأ .(٢)هياهي تفاَخَت ال دِالَصي رهجت

 .نت يبنلل لجر لاق ثيدحلا يفو سركنملاو ءاشحفلا نع هاهني نآرقلاف .ةالصلا
 هاهنتس» :لاق غقرس حبصا اذاف .هلك ليللا نآرقلا ارقي ناك الجر نا
 لضفأ هللا ركذ : يأ 0 هركا ونا رثكذتوإل : لجو زع هلوقو ؛(٤)«هتءارق
 . تاعاطلا

 ربخب مكربخأ الأ» :ي هنلا لوسر لاق : لاق ءادردلا يبأ نع يورو

 بهذلا ءاطعا نم ربخو !(٥)مكتجرد نم اهعفرأو مككيلم دنع ءاهاكزأو لامع ألا

 كاذ ام :اولاق :مكاقنع] اوبرضيو مهقانعأ اوبرضتف ودعلا اوقلت ناو ،قرولاو

 يأ :لئس هنأ ةلي هنلا لوسر نع ثيدحلا قفو 0(٦)«هنلا ك لاق ؟هتلا لوسراب

 : توبكنعلا ة هروس )١)

 . ١٢٨ فاشكلا ثيداحأ جيرخت و فاشلا فاكلا رظنا )٢(
 . ١١٠ : ءارسالا ةروس (٣)

 . ٢/ ٤٣٠ يواحطلل راثآلا لكشمو ٢٤٤٣©} لامعلا لزنك رظنا )٤(
 مكتاجردل : باوصلا لعل )٥)

 ٤٢٦٥٦. لامعلا زنك ٢٣٩/٥، لبنح نبا هجرخأ )٦(

 ۔ _٥ ٣٩



 : اولاق «اريثك هللا نوركاذلا» ؟ ةمايقلا موي هللا دنع ةجرد لضفأ دابعلا

 رافكلا هفيسب برض ول» :لاقف ؟هئلا ليبس يف يزاغلا فيكو هتلا لوسراي
 ةجرد لضفأ هللا نوركاذلا ناكل امد بضتخي وأ رسكي ىتح نيكرشملاو
 لامعألا يآ كيلع هئلا ىلص هنلا لوسراي : لاق ايبارعأ نأ يورو ء(٧)«هنم
 .(٨)«هللا ركذ نم بطر كناسلو ايندلا قرافت نأ» : لاق ؟لضفأ

 قيرط يف ريسي ناك هنأ ةلي هللا لوسر نع ةريره يبأ نع ربخلا يف يورو
 «نودرفملا قبس نادمح اذه اوريس» :لاقف ينادمح هل لاقي لبج ىلع رمف .ةكم

 .(٩١)هيتارِاذلاو اريِشمك هفلا نيركاذلاو :لاق ؟هتلا لوسراي نودرغملا امو :اولاق
 مهتفح الا ىلاعت هتنا نوركذي موق دعقام» : لاق هنأ ةت يبنلا نع ثيدحلا يفو

 اميف هنلا مهركذو راقولاو ةنيكسلا مهيلع تلزنو ةمحرلا مهتيشغ و ةكئالملا
 نم لضفآ مكايا هنلا ركذ .هركا ونلا ثكذكؤإل ىنعم : موق لاقو .(٠١)«هدنع
 . ةلاطالا فوخ هتكرت ٬كلذ ربغ ليقو هايأ مكركذ

 .(١١)هاتوقوت ًاباَتِ 5 نذؤملا ىنع تتاَك ةالصلا ظ : لجو زع هلوق امأو
 يقو ،تاعكر عبرأ رضحلا قف اردقم اضرف ابجاو :ليقو ءاضورفم اضرف :يأ

 نبا نع ثيدحلا يقو .مهيلع هنلا (٢١)مهتقو ءاتقؤم اضرف :ليقو ؤنيتعكر رفسلا
 هيلع ليربج يناتأ» :أي هنلا لوسر لاق هنأ :لاق (هنع هتنا يضر) سابع

 ردقب تناكو ‘سمنتلا لاوز دعب رهظلا يب ىلصف نيترم تيبلا باب دنع مالسلا
 نيح برغملا يب ىلصو .هلثم ءيش لك لظ راص نيح رصعلا يب ىلصو .يعن
 رجفلا يب ىلصو .قفشلا باغ نبح ةرخآلا ءاشعلا يب ىلصو ؛مئاصلا رطفأ

 دودحل لوطي ربسفنت اذهلو .(٢١)«مئاصلا ىلع بارشلاو ماعطلا مرح نيح

 . ملعأ هتناو تاولصلا

 )٧( دئاوزلا عمجم : يمثيحلا رظنا نوريثكلا هظفل نود هانعمب هجرخأ ١٠/ ٧٢ ٧٥.
 )٨( دئاوزلا عمجم رظنا : يناربطلا هجرخأ ١٠/ ٧٤.

 )٩( بازحألا ة ةروس : ٣٥ .

 )١٠( هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ .
 )١١( ءاسنلا ةروس : ٣

 اهتقو : باوصلا لعل )١٦٢١(

 )١٣( هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ .

 ._٣٩٦۔



 لصف
 ق وهف ،رهظلا ةالص تقو اما :تاولصلا تاقوأ لئالد ضعب ركذاسو

 اذهف ،مادقأ ةسمخ ىلاو "فصنو مادقأ ةعبرأ ىلا مادقأ ةثالث نم رحلا ىهتنم
 ناك ولو 6تقولا قيض ىلا برقاف مادقأ ةسمخ ىلع دازامو .تاقوألا نسحأ

 كلذف ؛مادقأ ةعبس ىلا لظلا يهتني نأ ىلا يهو ءايقاب هدعب ةالصلا تقو

 .رصعلا ةالص تقو لوخدو ٬لوقلا ضعب ىلع رهظلا ةالص تقو ىهتنم

 ىهتنم يف مادقأ ةينامث ىلع رصعلا ةالص تقو نوكيف ؛ءاطايتحا مدق دادزيف

 امدق رهش لك ديزي لظلا لاز الف ءاتشلا لوصف ىلا سمشلا تعجر اذاف سرحلا

 مادقأ ةتس نم ءاتشلا ىهتنم يف رهظلا ةالص تقو لوخد نوكيف ٬مدق سدسو

 ق اذه ‘تقولا قيض للا برقاف ةرشعلا دعي نمو .ةرشعلا دح ىلا مدق فصنو

 رشع ةعبرأ لظلا نوكي نأ ىلا قاب رهظلا ةالص تقو لبقو .ءاتشلا ىهتنم

 .امدق

 لظ نوكي نأ وهف .ءاتشلا ىهتنم يف رصعلا ةالص تقو لوخد امأو

 رشع ةسمخ رصعلا تقو نوكي ءاطايتحا مدق دازيف امدق رشع ةعبرأ كتماق
 .لضفأ ةالصلا تاقوأ لوأو ءءاتشلا ىهتنم يق ءامدق

 ىهتنم نم هربغ وأ لبحي كتماق سيقت نأ وهف ٬مدقلا سايق ةيفيك امأو

 ثلث وأ ٬مادقأ ةعبس لصو ناف اهمدقت مت كيلجر (٤١)ةزوج دح ىلا كتماق

 ناو 6صقان مدقلاف كلذ ىلع داز ناو لظلا سايقل نسح وهف فصن وأ مدق

 . ةماقلا لظ هب ساقيال .دئاز مدقلاف مادقأ ةتس رصق

 ةيراوتم سمشلا نوكت نأ دعب وهف "برغملا ةالص تقو لوخد امأو
 ىلا اليلق اليلق ةعفار ةرمحلا كلت ولعت مث ةرمح قرشملا نم علطتو باجحلاب
 .ءامسلا دبك يف داوسلا كلذ ودغي نأ ىلا اةرمحلا تحت نم داوس علطي نأ

 . برغملا تقو لوأ كلذف ،طايتحالا ىلع لوزتو
 ىلع رمحألا قفشلا بيغم ىلا وهف .ةرخآلا ءاشعلا ةالص تقو لوأ امأو

 وهف 6ضيبالاو رمحالا نيقفشلا بيغم دعب نيملسملا دنع هب لومعملاو ،ليقام
 .ملعأ هناو ءهفصت :ليقو .ليللا ثلث ىا

 لعلو .ةدلوملا ظافلألا نم يهو ،قنعلا ةمدقم يف ءيتان مظع . ةغللا بتك يف 0 ةزوجلا )١٤(
 . لجرلا نيبعك دحأ :صنلا يف اهب دارملا

 _٣٩٧۔



 .قرشملاب اضرتعم رجفلا دومع قشني نأ ىلا وهف ،رجفلا ةالص تقو اماو

 ضايبلا كلذ غلبيف غناحرسلا بنذك اليطتسم علطي رجف .نارجف رجفلا نال
 يلجني مث .ةالصلا هي زوجتال "لوألا رجفلا : كلذ ىمسيو .ءامسلادبك ىلا

 كلذق ،هلفسأ ىلا قرشملا العأ نم اليطسم ضايب هتحتو علطيو ضايبلا

 لع ِجاكنلاو بارشلاو ماعطلا هي .مرحيو , .ةالصلا هب بجت يذلا رجفلا

 ٌضَيبآلا طيتلا كل بتي شح اوبرشاو ًاولُكَو» : لجو زع هلوقل .مئاصلا

 .ليللا نم دوسالا طيخلا عولط ىلا : يا .(١})«يرجقلا تم دوسآلا طيخلا تم
 . ملع ] هللاو

 .(٦١)هىطسؤلا ةككلار تاوملا ع أوظفاك» : لجو زع هلوق اماو
 مامتاو اهدودحو اهتيقاومب تابوتكملا تاولصلا ىلع اوموادو اوبظاو : يا

 اهيلع ةظفاحملاب ىطسولا ةالصلا هنلا صخ مث ءاهناكرأو اهدوجسو اهعوكر
 .هلدعأو هربخ ءيشلا طسوو ؛طسوأالا ثينات ىطسولاو .اهلضف ىلع ةلالد

 ةباحصلا نم ءاملعلا فلتخاو .حدملاو صاصتخالا ىلع ةالصلا بصنب ءيرقو

 :لوقي لجو زع هثلا نأل كرجفلا ةالص يه :موق لاقف .ىطسولا ن ةالصلا اق

 يه رجفلا ةالصو ؛مايقلا لوط وه تونقلاو 4 .4نبِتِناَق وني راوموُقوط
 نم ىرخأ ةيآ : اهصخ ىلاعت هنلا ناو ؛تونقلاو اهيف مايقلا لوطب ةصوصخم

 ناَك رجلا نأرق يرجلا نارق : لجو زع لاقف .تاولصلا نيب
 يف ةبوتكم يهف .راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم اهدهشت ينعي .(٧١)هيگدوُهشَم

 هنال كرصقت الو عمجتال .عمج يتالص نيب اهنالو راهنلا ناويدو ليللا ناويد
 سمخب هدحو مكدحا ةالص ىلع عمجلا لضفي» :ر يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج

 - ملعأ هئلاو - نظأو.«راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم عمتجتو(٨١)اءزج نيرشعو
 . ةعامجلا ةالص : هانعم نأ

 دقو ٬رصعلا ةالص يه .ىطسولا ةالصلا ف لوقلا رثكأ وه : ليقو

 نع انولغش» :بازحألا موي لاق نيح ةلي يبنلا نع ثيدحلا رهاظب اولدتسا
 يف يورو ؛(٩١)«اران مهتويب هتنا [الم] رصعلا ةالص ،ىطسولا ةالصلا

 ٢٢٣٨. : ةرقبلا ةروس ١٨٧. )١٦( : ةرقبلا ةروس )١٥(

 )١٧( ءارسالا ةروس : ٧٨ .

 )١٨( هجام نباو دمحأو يئاسنلاو يراخبلا هجرخأ .
 ( ١٩ ) يذمزتلاو ملسمو يراخبلا هاور .

-٢٣٩٨_ 



 كرت نم» : لاق ةي ىبنلا ناف ء«رصعلا ةالص اوركب» : لوقي ناك 0ثيدحلا
 . .(٠٢)«هلمع هللا طبحأ رصعلا ةالص

 .مهيلع ةالصلا قشا تناكو .راهنلا طسو ي اهنأل ، رهظلا ةالص : ليقو
 .لضفأ ةالصلا هذه تناكف .راهنلاب مهدكو مهلاغتشا ةرثكل كلذ نأ يدنعو

 .اهقشأ يأ .(١٢)«اهزمحا تادابعلا لضفأ» :ةي هلوقل
 هدابعل اضيرحت سمخلا تاولصلا عيمج ىطسولا ةالصلاب دارأ : ليقو

 ف ردقلا ةليل ىفخا امك .اهتاقوا ف اهئادا ىلع اومواديو اهيلع اوظفاحي نا
 يف مظعألا همساو .ةعمجلا موي يف ةوعدلا ةباجا ةعاسو ،ناضمر رهش
 . ملعأ هللاو ءاهيجاو ءادأ ىلع اوظفاحيل .ءامسألا

 رصن
» . . 

 لع هيصنو .4 .نيعيطم : يأ 4 .(٢؟)هبتناَك ونياومنوق و : : ىلاعت هلوق امأو

 ةك ناك ميهاربإ نط : :لجو زع هنلا لاق ، ةعاطلا :تونقلاو "حيرصلا لاحلا

 ق هب ملكتلا زوجيال امع توكسلا تونقلا :ليقو ءاعيطم : يأ ء(٣٢) هوتي اتناك

 زع هلوق كلذ ىلع ليلدلا .نيلصم : ليقو . .نيعشاخ هنت زاق :ليقو .ةالصلا

 نبا ارق .(٤٢)هًامئاَقَو ادجات ليلا ءانأ تنا َوُه ه نآ { :ةيآلا هذه ىلع لجو
 ددش نمف .اهدىدشتي نورخآلا أرقو ‘ميملا فيفختب ء«نآ» ةزمحو عفانو ريثك

 .اماهفتسا مالكلا ىنعم نوكيف .ةلص ميملا نوكي نأ امهدحأ :ناهجو .هلف

 : هلوقك .تناق ريغ وه نمك هًتِناَق َوُك ه نمآ ط هزاجم افوذحم هباوجو

 هجولاو ؛!هردص حرشي مل نمك وهف .(٥٢)هملسإلي ُهردَص ترا حَرَش نتتقآط

 وم نمنأ ل ريخ ادادنأ هلل لعج يذلا هزاجم !ماهفتسالا ىلع فطع هنن : رخآلا
 { ::هانعم غنم ىلع تلخد ماهفتسا . فلأ لعج وهف . فيفختلاب رق نمو . .هتنا

 هريدقت ءادنلا فرح ىنعمب «نشأ» يف فلالا :ليقو .دادنأ هنل لعج يذلاك اذهأ

 نالق ينبأ : لوقتف .ءايلاب يدانت امك ؛فلالاب يدانت برعلاو ‘تناق وه نماي

 باحصأ ن نمكت ًالييق كرفكي عتمت لقط ةيآلا ينعم نوكيف ،نالف ينبايو
 سابع نيا لاق :ةنجلا باحصأ نم كنا ليللا ءانآ تناق وه نماي .)٢٦() هيراتلا

 . دمحأو هجام نباو يراخبلا هاور )٢٠(
 . اهنتمأ :يأ 1 اهزحأو ١ / ١8١٧٥ ءافخلا فشك ف ينولجعلا هجرخأ ) ( ٢٦١

 . ٢٣٨ : ةرقبلا ة ةروس )٢٢()

 . ١٦٠ : لحنلا ةروس )٢٣(
 ٢ : رمزلا ةروس ٩ . )٢٥() : رمزلا ةروس )٢٤)

 . ٨ : رمزلا ةروس )٢٦()

٣٩٩ 



 :ليقو .(هنع هثلا يضر) قيدصلا ركب ييأ ييف تلزن ءاطع ةياور يف (هللا همحر)

 .كلذ ريغ :ليقو .(امهنع هثللا يضر) باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبا ي

 .مايقلا لوطو نآرقلا ةءارق :تونقلا يف مهضعب لاقو .ةلاطالا فوخ هتكرت

 ادجاسو» فرظلا ىلع هباصتنا نآ ۔ ملعأ هنناو يدنعو هتاعاس ليللا ءانآو

 عمجلل واولاو لاحلا ىلع عفرلاب ءيرقو ،تناق ريمض نم لاحلا ىلع «امئاقو
 . . ملعأ هللاو ،نيتفصلا نيب

 س 2 ۔۔ روح
 نم رون ىلغ وهف مالسإلل هردَص هنلا حرم نمفأ : لجو زع هلوق اماو

 هنلادّبع نع ثيدحلا ق ءاج هنأل .قحلا ىلا ءادتهالاو ةفرعملا ينعي «)٢٧(. هت ت

 انلق .ةيآلا هذه ةي هتنا لوسر ىلت : لاق هنأ (هنع هللا يضر) دوعسم نيا

 «حسففناو حرشنا بلقلا رونلا لخد اذا» :لاق ؟ردصلا حارشنا فيكةنا لوسراي

 نع اجتلاو .دولخلا راد ىلا ةبانالا» : لاق ؟ كلذ ةمالع امف هلا لوسراي :انلق
 ىقليث نَمَكَأط تايآلا كلت ريظنو (٢؟٨)«توملا لبق توملل بهاتلاو رورغلا راد

 ىلولا نأ : ملع هناو ليق 6(4٢)9«ةَماَيقلا موت ًانينأ يتات نمت مآ َح راثلا ر
 كلذ ريغ : ليقو 4 .(هنع هللا يضر) ةزمح وه : ليق ةيناتلاو لهج ييأ يف تلزن

 . ملعا هنلاو
 لصف

 ىلع بنجلا رقتسي ملو .هنع ءاهتنالاو ءيشلا نع عافترالا قاجتلا لصاو

 عجاضملا نم مهُيوُتَج َقاَجتَتل :لجو زع هللا لاق !عجو وا فوخ نم شارفلا
 عجضم عمج :عجاضملاو .نيعاد هانعم .(٢})ياعمعَو افوخ مُهَتَر نوعدي

 نيذلا ليللاب نودجهتملا مهو ،شارفلا وهو هيلع عجطضي يذلا عضوملا وهو
 رشاعم انيف تلزن» :سنأ لاق .ةيآلا هذهب دارملا يق اوفلتخاو .ةالصلاب نوموقي
 عم رخآلا ءاشعلا يلصن ىتح انلاح ىلا عجرن الف برغملا يلصن انك راصنألا

 فوطت هلعل ةكئالملا نا :لاق (هنع هللا يضر) سابع نبا نع ليقو .ةلي يبنلا
 مه :ءاطع لاقو .نبباوألا ةالص يهو ‘ءاشعلاو برغملا نيب نولصي نيذلاب

 ءاشعلا نولصي نيذلا مه :ليقو .ةرخآلا ءاشعلا اولصي ىتح نومانيال نيذلا

 ٢ : رمزلا ةروس )٢٧(

 ٢/ ٣٢٨. هريسفت يف ريثك نبا هجرخأ )٢٨(
 . ٤٠١ : تلصف ةروس )٢٩(

 ٦١ : ةدجسلا ةروس )٣٠(

 ۔ _ ٤٠٠



 ريخالا ثلثلا ف ليللا رخآ لجرلا مايق كلذ :ليقو .ةعامج يف رجفلاو ةرخآلا
 . ملعأ هتناو كهنم

 لصف
 ناك .ةعامج يف ةرخآلا ءاشعلا ىلص نم» : لاق هنأ ةت يبنلا نع يورو

 يورو ء(١٢)«ةليل مايقك ناك ةعامج يف رجفلا ىلص نمو .ةليل فصن مايقك
 ولو اهيلا متيتال حبصلاو ةمتعلا فام نوملعت ول» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع

 (٣) «متوبح
 .ناسنالا هب وبحيام ةوبحلاو .ءابتحالا نم مسالا ةلمهملا مضب وبحلا

 اذا اويح يبصلا ابحو !هتيطعأ اذا ءاحلا رسكب ءابح لجرلا توبح هيدعتمو
 .ثترج اذا ةنيفسلا بحو باح ناد لكو ثىند اذا ءيشلا ابحو ،عبرأ ىلع ىشم

 همضو ىضاملا نم ةلمهملا حتفب لاعفألا هذه .هئانب ىلع فرشأ اذا لمرلا ابحو
 ` ..... ملعا كاو ءةلاطالا فوخ هتكرت اذه ريغ ريثكو .لبقتسملا نم

 لصف
 هللا ىلص هتنا لوسر عم تنك :لاق (هللا همحر) لبج نب ذاعم نع يورو

 .هللا لوسراي :تلقف ؤريسي وهو هنم ابيرق اموي تحبصاف رفس يف ملسو هيلع
 ميظع نع تلاس دقل :لاق .رانلا نع يندعابيو ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ
 ميقتو ٬ءائيش هي ك كرشنتالو هتلا دبعت نأ :هيلع هتلا رسي نم ىلع ريسي كلذو

 ىلع كلدأ الأ :لاق مث اغتيبلا جحتو ناضمر موصتو .ةاكزلا يتؤتو .ةالصلا

 يف لجرلا ةالصو :ةئيطخلا ءيفطت ةقدصلاو ةنج موصلا ؟ربخلا باوبأ

 ارج ...» غلب ىتح .ي...عجاسصملا ن مُهُبوتُج َقاَجَتَت» الت من 0 ليللا فوج
 :تلق ؟هدومعو هلك رمألا سأرب كربخأ الأ :لاق مث 4 4)٢٢(. ولمعت وت اك امي

 همانس ةورذو ةالصلا هدومع و ؛مالسالا رمألا سأر» :لاق ؛هتلا لوسراي ىلب

 : لاق ٬هللا لوسراي ىلب :تلق ؟هلك كلذ كالمب مكربخأ الأ :لاق مث ،«داهجلا
 امب نوذخاؤمل اناو هللا لوسراي : تلقف !اذه كنع فك :لاقو هناسلب ذخاف

 مههوهجو ىلع رانلا ف سانلا بكي لهو .ذاعماي كمأ كتلكث» :لاقف ؟هب ملكتن
 . ملعأ هللاو ؛(٤٢)«مهتنسلا دئاصح نم الا

 )٣١( نيقتملا ةداسلا فاحتا يف يديبزلا هجرخأ .

 )٣٢( ةميزخ نباو لبنح نبا هجرخأ .
 )٣٢٣( ةدجسلا ةروس : ١٦١ . ١٧ .

 )٣٤( نآرقلا لئاضف يف يراخبلا هجرخأ  0١٦نتفلا يف هجام نباو ١٦ .

 _٤٠١۔



 لصنف
 هوحنو هربغو سرتلاك حالسلا نم هب تسا ام ةمجعملا مضي ةنجلاو

 ًاودَصَق» . .يبسلاو لتقلا نع ةياقو 4 .ةنج مهناميا آوذَحَتاط :لجو زع هتنا لاق

 نمو داهجلا نع سانلا اوعنم :يأ ءادودصو ادص . ء(٥٢)هيوتنا ريبش نع

 .ءيش لك العا اهرسكو ةمجعملا مضب ةورذلاو .ملعأ هللاو .ةلي دمحمب ناميالا
 عمجت نأ سايقلا ناكو .ةمجعملا مضب ىرذ عمجلاو اهالعأ ءيش لك ةورذ نال

 ةفرحو ،عطقو ةعطق لثم لعف اهعمج ةلعف نأل سةمجعملا رسكب ىرذ ىلع

 .واولا تاوذ نم ةملكلا نأل مضلاب ىرذ ىلع تعمج امناو ؤكلذ وحنو "فرحو

 ةوشر وحن اههبشأ ام كلذكو مضلا ىلع ةملكلا تينبف مضلا نم ةدلوتمو
 ق لمعتسا ام رثكأو بيبحلا نادقف لكثلاو ٬ملعأ هتناو ءاسكو ةوسكو اشرو

 ةلمهملا رسكب وهو .لوكثو لكاث وهف .الكت همأ هتلكث :لاقي ءاهدلو ةأرملا نادقف
 . ملعأ هتناو غلبقتسملا نم اهمضو يضاملا نم

 بأد هناف ليللا مايقب مكيلع» : لاق هنأ ةي ع يينلا نع ثيدحلا يف يورو

 ركذملا نع ةاهنمو ؛مكتائيسل ةرفكمو .مكبر دنع مكل ةبرقو .مكلبق نيحلاصلا

 رهش دعب موصلا لضفأ» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ليقو 6(٦٢)«مكاياطخو
 يورو .(٧٢)«ليللا ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأو مرحملا موص ناضمر

 نم اهنطابو ءاهنطاب نم اهرهاظ ىري افرغ ةنجلا يف نأ ةلق يبنلا نع
 ىلصو ،مايصلا عباتو }ماعطلا معطأو .مالكلا نالأ نمل هللا اهدعا ءاهرهاظ
 ةدم سرهش دعب رهش يأ 0 مايصلا عبات ىنعمو ٬(٨٢)ماين سانلاو ليللاب
 ءاهيلايلب مايألا ةلصاوم لهاجلا نظي الف 6دايعألاو كشلا موي الا نامزلا
 مويلاو هلوسرو هتلاي ناميالا لهأل يأ .هلحم ق :يأ .مالكلا نالأ ىنعمو

 راقملا ديا يبلا هنآ اي : لجو زع هلوقل.الف كلذ ريغ امآو 3 .رخآلا

 كرابت لاقو .(٩٢)ه بصلا يمنيو منهج مهاؤامَو مهيقت ظٌغاو نيقفانملاو
 ىلع فانئتسا واو هيف واولاف .(. ره يزنار نلا كوش ةَتَحَت» :ىلاعتو

 : نوقفانملا ةروس ،} ١٦ : ةلداجملا ةروس )٢٥(

 ٢٥١. 7 دئاوزلا عمجم 0٣٥٤٩ يذمزتلا هجرخأ )٣٦(

 . يذمرتلاو دواد بأو ملسم هجرخأ )٢٧(
 . ٧ / هريسفت يف ريثك نباو يذمرتلا هجرخأ )٣٨(
 : ميرحتلا ةروس 0٧٢٣ : ةبوتلا ةروس )٣٩(

 ( ٤٠) ةفوس ١ حتفل : ٩

 ۔ _٤٠٦٢



 ىلع دسالاك مهيلع ظالغ 4 .هرقلا و :ادش نينمؤملاو هكح نيذلاو نأ
 نوداوتم نوفطاعتم_ هانعم . .“مهنيب د د غاممكزت .ةفأر هنم مهذخات ال .هتسيرف

 رعا نمؤملا ىلع ٍةلذا» : لجو زع لاق امك .دلولا ىلع دلاولاك ضعيل مهضعب

 ءيشلا يق ظلفغلاو .ميحر عمج ءامحرو ؛ديدش عمج ءادشأو. .(١٤)«“تيرفاكلا لَع

 يضاملا نم نيتلمهملا مضب وهو .ميخض : يا .ظيلغ ءيش لاقي \ةقرنأ ضيقن
 مكيف اوذجيلَو : لجو زع هللا لاق . ةمجعملا رسكي ةظلغ .لبقتيملاو

 . ملعا هناو ءاهمضب ةغل ليقو .ةمجعملا حتفب ءيرقو . .(٢٤)ه ةطلغ

 لصف
 .ةعامج يق حبصلا ةالص اموي نيعبرأ ىلص نم» : لاق هنأ داي يينلا نعو

 نم ةءاربو ،قافنلا نم ةءارب :نيتءارب هل هنلا بتك .ةربيكت اهنم هتوفت ال

 . . ملعأ هللاو .(٣٤)«رانلا

 لصف

 تَلجَو تدا ر ركذ ادا ا نيز ةيخملا رشبوظ : لجو زع هنلا لاق : ركذلا يق
 زع هللا ىلا نننئمطملا :ليقو ‘نبعضاوتملا :ةداتقو سايع نيا لاق 4 )٤٤(. مهبولق

 :ليقو .مهبولق ةقيقرلا مه :لبقو ؤنيصلخملا :ليقو ؤنيعشاخلا :ليقو ،لجو

 .مُهَباَصآ امم ىلمع نيرباصلا سنورصتنيال اوملظ اذاو ،نوملظيال نيذلا مه
 . ملعأ هتلاو .بئاصملاو ءاليلا نم

 لصف
 اذا لتابخا تبخي تبخ : ىلاعت هلل عوشخلاو عضاوتلا :تايخالاو

 نم قحلا س ةلجلا وتوأ نيلا كَلكيِلَوط :لجو 7 هللا لاق 4 .عشخو عضاوت

 نيذل 1 هلعلو . ليق اميق هانعم 4 ) )٤٥ .4 مهي هل تيختَك هي اونمؤت كتز 7

 1 هثلا (٦٤)خسنب قيدصتلا هنا :ليقو : ديحوتلا :يأ .هيملعلا إ وشو

 اونمؤي قحلا وه نآرقلا تايآ نم هللا مكحأ يذلا نأ ينعي 4 . هتتزت نم قحلا

 ك تبختقإو بير الو كشال امم كا نم هنأ ةينلا صالخاب اودقتعي :يأ ب .هب
 . ملعا هنناو ؛هب نئمطتو مهيولق هيلا نكستف :ىأ .مج همش ولق

 ٥٤. : ةدئاملا ة ةروس )٤١)

 . ١٢٣ : ةبوتلا ةروس )٤٦(
 ١٩٣١٢. مقر ثيدح لامعلا زنكو ١٦/٣© فاحتالا : يديبزلا رظنا )٤٣(

 )٤ ٤) جحلا ة هروس , : ٢٣٤ _ ٢٥ .

 )٤٥() ا ة ةروس ٤ .

 )٤٦( ضماغ ىنعملاو : زم ف اذك ©٥© حتفب : دارملا لعلو :

 _٤٠٣۔



 ھِ لصف
 تاكلاصلا اولهَعَو اودأ تيلا ط : ىرخأ ةيآ ف لجو زع هنلا لاقو

 ةتبخحلا نم ؛هيلا اونامطاو اوصلخأو اوعشخ :يأ .(٧٤)هيمهيرر قار ًاوُتَبخَاَو

 كتسم نب ةورم لاق ‘تويبخ هعمجو ةزافملا تيخلاو .ةنئمطملا ضرألا يهو

 : دارم برح ىلع اوفلاحت اوناكو ،ثراحلا ينبو ناذمه يف (٨٤)يدارملا

 ربولاو ةماعنلا ثيللا لتقت الو ةماعنو ربو امهنم نافيلح
 رعولا لبجلاو نزح لك رابولا ضرأو ةزافم تبخ لك ماعنلا ضراف
 ىلع افلاحت :يأ عفرلا هلحمو لعاف ىنعمب ليعف فيلح ةينثت نافيلح

 رابو اهعمجو ةبيؤد ربولاو ؤلذلا ةياهن يف ةماعنو اربو امهامسو ىلعفلا كلذ
 هتنا لاق سرابوآ عمجلاو لبالا رعش ةمجعملا حتفب ربولاو :لابجلا نكست يهو
 .(٩٤)هنيح ق ًاعاتمو اناتآ اهراكشتو امترابوآو افاوصآ نمو :لجو زع
 .ماعنألا ىلا ةعجار تايانكلاو زعملا راعشأو لبالاو ناضلا فاوصأ ينعي
 لبالا نم عمج لاملا ثاثألا :ليقو سسرغيو سيليبام هنا : ليق 0 ثاثألا امأو

 نرق ني مهلبق اتكلهآ مكو : ىرخأ ةيآ يف لجو زع هنلا رلاق .ديبعلاو منغلاو
 امأو .ايايثو اسايل :ليقو .الاومأو اعاتم :يأ )٥٠(. .يايئر ان اناتأ نيتسحَآ مه

 نبا أرقو ،ةيؤرلا نم ارظنم :يأ .زمهلاب نيرسفملا بلغأ أرق 4 . ايئروت :هلوق
 امهدحأ ناريسفت هلو .زمه ريغب اددشم اير مهربغو عفانو صقحو رماع
 شطعلا دض وه يذلا يرلا رمأ وه :يناثلاو ،رظنملا ىنعمب يذلا :لوألا وه
 ريقفلاو .ةمعنلا ءاوترا هيف رهظت معنملا ناف ةمعنلا نم ءاوترالا هانعمو
 .نيتيبلا ريسفت ىلا انعجر .ملعأ هتلاو ،رقفلا لويذ هيلع رهظت

 عم دسألا نالتقيال هانعم «ربولاو ةماعنلا ثيللا لتقيالو» : هلوق امأو

 نأل هانعم «ةزافم تبخ لك ماعنلا ضراف» : هلوقو .دسالا ةوقو امهفعض

 امأو .يلاخلا ناكملاو ةفاسلا ةديعب يه يتلا ةزافملا يف الا نكسيال ماعنلا
 هعمجو "ضرالا نم ظلغام وهو ةمجعملا مزجو ىلوألا ةلمهملا حتفب نزحلا
 . ملعأ هنناو "طوبهلاو دوعصلا رسع «رعولا لبجلا» :هلوقو ،نوزح

 )٤٧) دوه ةروس : ٢٢٣ .

 )٤٨( قحلملا يف هتمجرت رظنا .
 )٤٩) لحنلا ةررس : ٨٠ .

 )٥٠) ميرم ةروس : ٧٤ .

- ٤٠٤ 



 لصف
 زمه ربغب امأو .زمهملا لعفلا كلذكو هب تيتأ دق تبخلاو تابخالا امأو

 : رعاشلا لاق اهبيهل نكس اذا اوبخ وبخت رانلا تبخ
 اعاس بهتو ةعاس اوبختف اباغ باصا قيرحلاك انكو
 مهاتدز تب ات تََج مُهاؤاَت) : وبخلا ىنعم يف لجو زع هلا لاقو

 نأ ريغ نم ءودهلا وه :ليقو \ تفعض :ليقو .اهبيهل نكس :يأ .(١٥)يآريهَس
 ويف مهو مهنم تق » : لوقي لجو زع ا نال .رافكلا ملا ف ناصقن دجوي
 .اليلق تنكس اذا ىمحلا هنع ترتف نم مهنع ففخليال 4 .(٥؟)هَنومشِلبُم

 ] .ةاجنلا نم نوسيآ :يآ 4 :هوتنلبُمط ىنعمو 4 .فعضلل ,بيكرتلاو

 ادوقو : يأ 4 .يريس ممماندزت ويخت نأ تدارا :يآ .4 .يتتَح الكل :ليقو

 زوديعا تقرتحاو مهدولج ت تجضن :يا ء .تبخ امك : هلوق نم دارملا :ليقو

 هدوجس مُهاَنلكك مه ةوج تجضت خّت املك :لجو زع هللا لاق ،(٣٥)هيلع اوناكام

 اهريغ ادولج نولدبي» :سابع نبا لاق ،ةقرتحملا دولجلا ريغ .(٤٥)ياكرَع
 نب رمع دنع تئرق ةيآلا هذه نا» :ثيدحلا ف يورو .«سيطارقلا لاثمأك
 هدنع ناكو .اهداعاف !اهدعا : ءيراقلل رمع لاقف (هنع هتنا يضر) باطخلا
 ةعاس يف لدبي» اهريسفت يدنع :ذاعم لاقف !(هنع هللا يضر) لبج نب ذاعم
 لك مهلكات» :نسحلا لاق ةت ع هللا لوسر تعمس اذكه :رمع لاق ء«ةرم ةئام

 .«اوناك امك اودوعف اودوع :ليق .مهتلكأ املك .ةرم فلأ نيعبس موي

 ةثالث ةربسم رفاكلا يبكنم نيبام» : لاق هنأ نع يبنلا نع ثيدحلا يقو

 وأ رفاكلا سرض» :لاق هنأ ةلي هنع اضيأ ليقو .(٥٥)«عرسملا بكارلل مايأ
 نب ةزمح ربق عم ةنيدملا لفسأ لبج وهو .(7٥)«دحا ٦ لثم رفاكلا بان :لاق

 . ملعأ ا هللاو غنيتلمهملا مضب وهو .ةنيت كَع يينل ١ مع بلطملادبع

 ٠ وت | . ٠, و . ٥ ه ع ۔ ّ 2ِ , 7

 هوحبشؤ اريثك اركذ هنلا اوزكذا اونما نيزلا اهيأ ايزي : لجو زع هلوق

 . ٩٧ : ءارسالا ةروس )٥١(
 . ٧٥ : فرخزلا ةروس )٥٦(

 )٥٣( اهيلع اوناك يتلا ةلاحلا ىلا يأ ؤهيلع ناك اك : دارملا لعل .
 )٤ ٥) ءاسنلا ة ةروس :

 )٥ ٥) حتفلا ف رجح نبا هجرخأ ١ ١/ ١٥ ٤.

 )٥٦( ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو هننس يف يذمرتلا هجرخأ .

 ۔ _٤٠١٥



 الا ةضيرف هدابع ىلع هللا ضرفي مل» :سابع نبا لاق .(٧٥)هيصآَو ةركب
 لعجب مل هناف .ركذلا ربغ رذعلا لاح ق اهلهأ رذع مث .امولعم ادح اهل لعج

 هي مهرمأو 4 .هلقع لع ابولغم الا هكرت ق ادحأ رذعي ملو ءهدلا ؛ ىهتني ادح هل

 .(٨٥)يمكيونجج لمحو دوعتو امايق ‘هللا أوزكذاق» : لاقف !.اهلك لاوحألا ق

 :ليقو .ةينالعلاو رسلاو 4 .مقسلاو ةحصلا يف ةرحلاو ربلا يف ثراهنلاو ليللاب

 ةالص هل اولص :يأ .4 .هركي كوتس » ىنعمو ءادبأ هاسننيال ريثكلا ركذلا

 :لوق هانعم :ليقو ،نئاشعلاو رصعلاو رهظلا ةالص . .هاليصآؤ .حبصلا

 الو لوح الو .دمحلا هتلو .ربكأ [هللاو] .هللا الا هلا الو .هللدمحلاو 0 هثلا ناحبس

 ىلا تاهجوم .«ةوشتَسَو)» .هآوزكذاز» :هلوق اماو .ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق

 .ركذلا ةلمج نم حيبستلاو ةعمجلا موي لصو مص :مهلوقك ءليصالاو ةركبلا
 نيبيل .ةكئالملا نيب نم ليئاكيمو ليئاربج صاصتخا هعاونأ نبب هصتخا امناو

 .تافصلا نم هيلع زوجيال امع هتاذ هيزنت هانعم نأل .راكذألا رئاس ىلع هلضف

 ساندأ نم ةهازنلاب دبعلا فصو لضف :راكذألا نم هربغ ىلع هلضف لاثمو

 .تاعاطلا ىلع رفوتلاو مايصلاو ةالصلا ةرثك نم هفاصوأ رئاس ىلع يصاعملا

 ربسنفتف .(٥٥)يهتكيالمو مكيلع لصي ي ذلا وه : لجو زع هلوق امأو

 ىسوم نع ثيدحلا قو .ىتوملا ةالص باب يف اهركذ (٠٦)تيتأ دق ةالصلا

 مالكلا اذه ربكف ؟انبر يلصيأ :هل تلاق ليئارسا ينب نا» :مالسلا هيلع يبنلا

 يتالص نأو .يلصن ينا : مهل هلق نأ هيلا لجو زع هلا ىحواق سىسوم ىلع

 هل ليمجلا ركذلا ةعاشا هنلا نم ةالصلا :ليقو ،«ءيش لك تعسو دقو ،يتمحر

 .ةلاطالا فوخ هتكرت ٬كلذ ربغ :ليقو هدابع يق

 ِ لصف
 موت د مهتتحت» : ىلاعت هلوق .ةيآلا هذه تلزن امل هنأ سنأ نع ثيدحلا قو

 ملس الا نمؤم حور ضبقيال ،توملا كلم نوقلي ينعي س )٦١(. يتاس هنوقلي

 نمؤملا حور ضبقي توملا كلم ءاج اذا (هنع هللا يضر) سابع نبا نعو .هيلع
 نبح مهرشبتو .ةكئالملا مهيلع ملست :لىقو .مالسلا كئرقي كبر : لاق

 ٤٦٢. ۔ ٤١ :بازحألا ةروس )٥٧(
 )٥٨) ءاسنلا ةروس : ١٠٣ .

 )٥٩( بازحألا ةروس : ٤٣ .
 )٦٠( اهركذ ىلع تيتأ دق : باوصلا لعل .

 )٦١( بازحألا ةروس : ٤٤ .



 هنم الو ،لوقعلا يف غاسنيال وهو .كلذ ريغ :ليقو .مهروبق نم نوجرخي
 رايخالا نع الو .الوبقم لوقلا كلذ لوهجلا نظي الف لوصحم الو .ةدئاف
 .ملعأ هللاو ءةحئاللا ةرينلا لئالدلاو ,.ةحضاولا تايآلا هبذكت لوق وهو ىالوقنم

 لصف
 هلتك مك امي د كوك واج اًدإو» : ةيحتلا ةفص يف ىلاعتو كرابت هلوق

 ماسلا» :نولوقيو .ةلل يبنلا لع نولخدي اوناك دوهيلا نأ كلذو .(٦؟)همنا ه
 يبنلا ناكو ب .مكيلع مالسلا نولوقي مهنأ نومهوي مهو ،توملا ماسلاو .كيلع

 تبي كوك :مهسفنا ق اولاق اوجرخ اذاف 6«مكيلعو» :لوقيو مهيلع دري ةا
 :لجو زع هللا لاق ،لوقن امب ا انبذعل ايبن ناك ول نوديري وا امي "هنا

 .(٢٦)هزصملا تسئبق اهتوتصت منهج مهب مُهَبسَح»
 لصف

 ي يبنلا اوتأ دوهيلا نأ» :(اهنع هللا يضر) ةشئاع نع ثيدحلا يف ليقو

 تلاقف ،مكيلعو ؛مالسلاوةالصلا هيلع ىبنلا لاقف .كيلع ماسلا ].....[)٦٤(:
 لاقف .مكيلع بضغو ا مكنعلو شمكيلع ماسلا : (اهنع هنلا يضر) ةشئاع
 ؟اولاقام عمست مل وا :تلاق .شحفلاو فنعلاو كاياو .قفرلاب كيلع :ةي يبنلا
 مهل باجتسيالو .مهيف يل باجتسيف .مهيلع تددرام يعمست مل وأ :لاق
 . ةلاطالا فوخ هتكرت اذه نم ريثكو !ملعأ هئلاو ٨(٥٦)«ي

 لع لا ةركل اَهّتَ ةالصلاو ربشلا ًوئيهتساؤ : لجو زع هتنا لاق
 يفو ةرخآلا رومأ نم لبقتسيامم ىلع آوتيجتساؤط كلذب دار 4 )٦٦(. .4َبِِشاَحلا
 ؛يصاعملا نع سفنلا سبح دارأ ،بونذلا صيحمت ىلع يريصلايزط اهبلط

 هنمو ،موصلا ربصلا :ليقو «ضئارفلا ءادأ ىلع ربصلا ي ريصلابإل دارأ :ليقو

 ءايندلا يف هدهزي موصلا نأ كلذو .ةالصلاو ربصلا رهش ناضمر رهش يمس

 ىلع ربصلاب اونيعتساو يأ ىلع ىنعمب واولا :ليقو ،ةرخآلا ف هبغرت ةالصلاو
 .(٧٦)هاههيت ريصاو ةلصلا ةلم رماو : لجو زع هلا لاق امك .ةالصلا
 اهئادأ ىلع اومواديل اهب هرمأ 1 دعب !هل نيعباتلاو هتيب لهأ رماي نأ هرمأ
__ 

 )٦٢( ةلداجملا روس : ٨ . )٦١٣( ةلداجملا ةروس : ٨ .

 )٦٤) اولاقف : ةرابع لصألا نم تطقس .

 )٦٥( دحأو يراخبلا هجرخأ . )٦١٦( ةرقبلا ةروس : ٥
 )٦٧) هط ةروس : ١٣٢ .

 _٤٠٧۔

 



 هللا ىلع الكوت حرقتلاو حرجتلا راظتناب اونيعتسا هانعم : :ليقو .اهتظفاحمو

 درب اهصصختو : ةالصلا :ليقو . ةناعتسالا : يأ 4 هةربيَكَل اهتإؤل ىنعمو

 اورمأ ام هلمح وا ربصلا نم ابورض اهعامجتساو !اهناش مظعل اهيلا ريمضلا

 َع ربكي : :لجو زع هلوقل ، ةقاش ةليقث ةنيط ىنعمو ىاهنع هب اوهنو هب
 .“َبِمشاَحلا ع الات : لجو زع هلوق اماو ب .(٨٦)هويتار مُهوُعدَاَم ٤ ريرملا
 مهتالص ق ,مهت نيلا َنويمؤملا ف دقإط :لجو زع هتنا لاق امك نينمؤملا ينعي

 و و س

 .(٩٦)يوثراوتا مه كيلو ..... )» : هلوق ىلا .... .نوُغشاَت

\ 
ظ
 

 تاورصآلا تتح : لجو زع هللا لاق .نوكسلا عوشخلا لصأو ,

 ىلا مادقألا ءطو توص وهو افيفخ اتوص .4 ٧٠) )ياَسمحم ر , عَمسَت الك نممحزلل

 كيرحت وه» :(هنع هلا يضر) سابع نبا نع ليقو ؤلوقلا ضعب ىلع رشحملا
 :لاق هنأ ةةَي لوسرلا نع لوقنملا ف رخآ قيرط نمو ،«قطن ريغ نم هافشلا
 تكتَكَو : لجو زع هلوق كلذف .«روصلا توص الا توص نوكيال»

 ملعأ هتلاو ةروصلا توص سيمهلاو 4 .ياسمه لا عست لَك نمحرلل تاَرصآلا

 . ليواقألا لدعاب

 ذق» عفان نع شرو أرق 6(١٧)4«َنوتِؤُلا حتف دقإ» : لجو زع هلوق امأو
 ىلع ٬اوحلفأ دق ءيرقو !اهفذح و ةلمهملا لادلا ىلع ةزمهلا ةكرح ءافلاب حق

 ىلع ةمضلاب ءازتجا حلفآو .بسفتلاو ماهبالا ىلع وأ ؛ثيغاربلا ينولكأ ةقل

 رمع نع ثيدحلا يف ءاج يذلاف ‘ملعأ هتناو ءلوعفملل ءانبلا ىلع حلفأو سواولا
 يحولا ةلي هتنا لوسر ىلع لزن اذا ناك» :لاق (هنع هنلا يضر) باطخلا نبا
 :ىرخأ ةياور يفو ء«ةعاس ثكمف لحنلا يودك اتوص ههجو دنع عمسن
 اندز مهللا :لاقو هيدي عفرو .ةلبقلا لبقتساو ةعاس ثكمف اموي هيلع لزتف»
 ءانيلع رثؤت الو انرثآو ءانمرحت الو انطعأو .انهت الو انمركأو ؤانصقنت الو
 مث .ةنجلا لخد نهماقأ نم تايآ رشع انيلع لزنأ دقل :لاق مث ء«انع ضراو
 .تايآ رشع ىلا .4َنوُنِمؤلا َحَظفا دق :أرق

 )٦٨() ىروشلا ةروص : ١٣ .

 )٦٩( نونمؤملا روس : ١٠١١ .
 )٧٠( هط ةروس : ١٠٨ .

 )١)٧( نونمؤملا روس : ١

- ٤٠٨_ 



 لصف
 رثآ نأل انيلع مدقت الو ا انمدق هانعم ء«انيلع رثؤت الو انرثآ» : : هلوق امأو

 ةيآ فو 4 .(٢٧)ه«اًينتلا ةايحلا رثاو :لجو زع هلا لاق همدق اذا ءيشلا لجرلا
 : لجو زع هلوق اماو ٬ملعأ هللاو 4 .(٢٧)هاَينلا ايكلا نوز لط .ىرخا

 يضاملا بيرقت هدق» ؛مهضعب لاقو .ديكات فرح «دق»» ؤهنونِمؤملا حتفا دقي
 غلبا وهو ،لاحلا يف هيلع مهنأو امهل لصح دق حالفلا نأ ىلع لدي ،لاحلا نم
 . ةاجنلا وه حالفلاو .لعفلا ركذ ديرجت نم

 ىضم دق .(٤٧)هَنوُغِشاَح مهتالص يف مه َنيَِلا» : لجو زع ها لاقو
 :(هنع هنلا يضر) سابع نبا لاق &ركذي مل يذلا ركذاسو ععوشخلا ريسفت .

 انيمي تفتليال نأ وه : هانعم بلاط يبأ نب يلع نعو .ءالذا نوتبخم هانعم
 نع الو هنيمي ىلع نم فرعيال نم ةالصلا ف عوشخلا :ليقو .الامش الو
 نع ةي هنلا لوسر تلاس : تلاق (اهنع هللا يضر) ةشئاع نع ليقو !هلامش
 .(٥٧)«دبعلا ةالص نم ناطيشلا هسلتخي سالتخا» :لاقف شةالصلا يف تافتلالا

 لازيال» :لاق هنأ ةي يبنلا نع (هنع هنلا يضر) رذ يبأ نع ثيدحلا يف يورو
 ضرعأ تفتلا اذاف .تفتلي ملام هتالص يف ناكام دبعلا ىلع البقم هلا
 فصويال لجو زع هللا نأل .اهيلع هبثي ملو ،هتالص لبقت مل هانعم .(٦٧)«هنع
 نأ عوشخلا :ليقو ؛ملعأ هتناو ءلوبقلا مدع هانعم ناك اذا الا ةقفصلا هذهب

 باحصأ ناك :ليق اميف هنال ءلدوجس عضوم نع كرصب عفرت (٧٧)[ال]
 مهراصباب اومر ةيآلا هذه تلزن املف .ءامسلا ىلا مهراصبأ نوعفري ةلي يبنلا

 نوعفري موق لابام» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع يورو .دوجسلا عضوم لا
 نع نهتنيل : لاق ىتح كلذ يف هلوق دتشاف ،ةالصلا يف ءامسلا ىلا مهراصبأ

 ثيعي الجر رصيأ هنأ يت ع يينلا نع يورو .(٨٢)«مهراصبأ نفطخيل وآ كلذ

 يورو .(٩١٧)«هحراوج تعشخل اذه بلق عشخ ول» :لاقف ءةالصلا ق هتيحلي

 . ١٦١ : ىلعألا ةروس ٣٨ . )٧٣( : تاعزانلا ةروس )٧٦(
 . يئاسنلاو لبنح نبا هجرخأ ٢ . )٧٥( : نونمؤملا روس )٧٤(

 )٧٦) لبنح نبا هجرخأ .

 )٧٧( مالكلا قايس اهبلطتي ةدايز ةيفانلا ماللا .
 )٧٨( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ، نوريثكلا هجرخأ ٩/ ٧٦٢.

 زنك :يدنهلا ٢/ ٩٢\ ليلغلا ءاورا يف ينابلألا ،؟٢/٩٨ ىربكلا ننسلا يف ىقهيبلا هجرخأ )٧٩(
 ٥٨٩١. مقر ثيدح لامعلا



 حسمي الف ةالصلا ىلا مكدحأ ماق اذا» :لاق هنأ ةلت م ىينلا نع ءادردلا يبأ نع

 ىصعلاب ثبعي لجر ىلا نسحلا رظنو .(. ).ههجاوت ةمحرلا ناف ىصحلا
 بطخي نأ بطاخلا سئب :لاقف ىنيعلا روحلاب ينجوز مهللا : لوقي وهو
 امع ضارعالاو اهل ةمهلا عمج وه ةالصلا ف عوشخلا :ليقو .ثيعت تنأو

 زع هلل ركذلاو ةءارقلا نم اهيف هناسل لع يرجي اميق هقفتلاو ريدتلاو اهاوس

 نع :ليق 4 .(١٨)4َوضرعُم ول نمع ممه نيذلاو » :لجو زع هلوق امأو ،لجو
 ةضراعم وه :ليقو غيصاعملا عيمج نم لطابو وهل لك نع :ليقو ،كرشلا
 أو وفنا آوّوَم اًدَكط : العو لج هلوقك .4 .مهيف بسلاو متشلا نم رافكلا

 كرابت لاقو هيف اولخدي نأ مهسفنأ اومركا حيبقلا اوعمس اذا يا )٨٢(. همارك
 اوناك نيكرشملا نأ كلذو .4 .(٢٨)یةنمع اوضرع هغللا اوعمس ادو :ىلاعتو

 نوضرعيف .مكنيد متكرت مكل ابت :نولوقيو ؤباتكلا لهأ نم نينمؤملا نوبسي
 ةاكزلل ممه نيزلا :لجو زع هلوق امأو .ائيش مهيلع نودربالو مهنع

 لمعلا انهاه ةاكزلا :ليقو ،نودؤم ةبجاولا ةاكزلل :يآ ٨٤(. )هولاق

 مهجوقل ممه نيذلاو :لجو زع هلوق امأو .كلذب ملعأ ونلاو .حلاصلا

 مهجورف نوظفحي :ي .(٥٨)ه مهناميا تكلم انك وآ مهجاوز لَع ار .نوظفاَح
 يهو جوز عمج جاوزالاو ،يمهجازآ ََع ر مارحلا بوكرو انزلا نم
 ََع كلا هانعمو ء(٦٨)هاَجوَر َكَلَع كيييمآإن :لجو زع هللا لاق امك .ةجوزلا
 هيبن ةنسو ىلزنملا لجو زع هتنا باتك مكح ىلع اوجوزت نيذلا «مهجاوزآ
 تكنَم امو)» : هلوقو .سانلا رئاس نم ةعبرأ وأ نيلدعو يلوبو 4 .لسرملا
 ةبه وأ رستب ةمالا لجرلا كلم اذا سرئارحلا نود ءامإلا ينعي ٠ .(٧٨)يمنهناميآ

 نوعبراو ةسمخف الاو 6ضيحت نمم تناك نا ،نيتضيح اهئربتسيف ةميغنغ وآ
 ةسمخب ةنالف يتمأ ءيربتسأ ينأ يداقتعاو يتين مهللا :لوقيو يونيو .اموي

 لوخد دنع اهاطي مث .نيتضيحب الاو سضيحت ال نمم تناك نا اموي نيعبرأو
 ٩٧/٢. ليلغلا ءاورا ينابلألا ٥/ 3١٥٠ لبنح نب دمحأ هجرخأ )٨٠(

 )٨١( نونمؤملا روس : ٣ :

 )٨٦٢( ناقرفلا ةروس : ٧٢ .
 )٨٣( صصقلا ةروس : ٥٥ .

 )٨٤) نونمؤملا روس : ٤ .

 )٨٥( جراعملا روس } ٦۔٥ : نونمؤملا روس : ٦٢٩۔٣٠ .
 )٨٦( بازحألا ةروس : ٣٧ .

 )٨٧(‘ نونمؤملا ةروس : ٦ .

 _٤١٤٠۔



 نأ ةارملل زوجيالو ،لاجرلا يف ةيآلا هذهو ؤقيفوتلا هبو ملعأ هتناو ،ةثلاثلا
 . ملعأ هئلاو ءاهكولمم جرفب عتمتست

 اودهاجو .رافغتسالا رفغم اوسبلأو .رابعتسالا مد "يناوخا اوحسنف

 .مكلاومأ عيمجو مكتاولص ىلع اوظفاحو ،نوحلفت مكلعل مكسفنأو مكلاوماب
 .لزه الو دج هنأل ءابعلو اؤزه مكروهظ ءارو هوقلت الو اذه يباتك يف اوربدتو
 ثتالالدلا دعاوق ىلع بترو .تايآلا يناعم نهع نم كيح دق ؛لطاب الو قح
 .باوصلاب ملعا هللاو

 لصف

 الا متتال يتلا ةالصلا ضئارف :لاق (هئا همحر) دمحم يبآ عماج نمو

 عضوملا ةراهطو .ةرهاطلا ةرتسلاو .ةراهطلاو .ةينلا :لاصخ ةعبس يهو !اهب
 مايقلاو .ةبعكلا ىلل هيجوتلاو ںتقولاب ملعلاو ،يلصملا هيلع رقتسي يذلا
 .هب رتسي ام ،غنبسلا مضب ةرتسلا .ةالصلا لعف دنع ابصتنم

 هللا اوديعيل ر أو امول : ىلاعت هلوق ةينلا بوجو ف ةجحلاف

 .(٩٨)«هلمع نم ربخ نمؤملا ةين» :ةلي يبنلا لوقو 0(٨٨)هي تيلا ل بصيخُم

 ليلدلا .ةين الي لمع نم ربخ لمعلا ق نمؤملا . ةين نأ ۔ ملعأ هتناو - كلذ ىنعم

 ردقلا ةليل ال ٩٠( )هرهش فلآ نث ُربَح ردقلا ةليل : هركذ لج هلوق كلذ ىلع
 ةمايقلا موي ساّتلا رشحي» : لاق هنأ ةي يبنلا نع يورو .هيف
 اونمأ َنيِذَلا اها ابي : ىلاعت هلوق ةراهطلا بوجو ق ةجحلاو 4 .(١٩)«مهلامعاب

 رتس بوجو يف ةجحلاو .ةيآلا ٥:)«مكموجؤ ا اوليغاق ةالصلا ق متمق اذاي
 ربغ نم لوقاف 4 .(٢٩٦)هيرجسم 3 دنع . مُكَتَتيز آوذَحط : هركذ لج هلوق ةروعلا

 .ةروعلا يراوت يتلا ةرهاطلا بايثلا ينعي :(هلا همحر) خيشلا ىلع ينم در

 زع هللا لزناف .ةارع تيبلاب نوفوطي اوناك رماع ينب نأ ثيدحلا يف ءاج هنأل

 .ةيآلا هذه لجو

 )٨٨( ةنيبلا ررس : ٥ .
 )٨٩( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ، نوريثكلا هجرخأ ٩٢/١٠.

 (٩٠) ردقلا ةروس : ٢٣

 )٩١( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ، هريغو لبنح نب دمحأ هجرخأ ١١/ ٢٩٢.
 )٩٦٢( ةدئاملا ةروس : ٦١

 )٩٣( فارعألا ةروس : ٣١ .

 _٤١١-۔



 لصف
 ىلص اذا يلصملا نأ انباحصأ عمجأو (هللا همحر) دمحم وبآ خيشلا لاق

 هب تءاج امو !ةلطاب هتالص نأ ةرهاطلا ةرتسلا ىلا ليبسلا دجيو نايرع وهو

 (٤٥)«هيخأ جرف ىلا رظن نم نوعلم» :ةي يبنلا لوق وهو !انلقام دكؤي ةنسلا
 .ليزنتلا رهاظ وه بوثلا ةراهط بوجو يق ةجحلاو «؛هيخا ةروع» :لاق وأ
 مكتنيز اوذخ» :لجو زع هلوقو .(٥٦)ه رهقت كباَيثَو : ىلاعتو كرابت هلوق
 هنا ةمألا تعمجاو .ةرذقتسم ةسجن نوكت ال ةنيزلاو ء4هيجسَم نك ةنع

 ةراهط يف ةجحلاو ،هريغل ناكمالا عم سجنلا بوثلاب يلصي نأ زوجيال
 وهو .(٦٦)هآيَط ديه اوممَيَتَق ءام اودجت متق» : ىلاعت هلوق عضوملا

 .(٧٩)«اروهط اهبارتو ؤادجسم ضرألا يل تلعج» :ةأثَي يبنلا لوقو ىرهاطلا
 خيشلا ىلع ينم در ريغ نم لوقاف ؤيلصملا دجاسم هيلع ترقتسا ام دجسملاو
 زع هللا لاق ءءاضعألا يهو ةمجعملا حتفب دجسم عمج دجاسملا :(هقلا همحر)

 :لوقلا اذه ىلعف .(٨١)هيآدكآ ونا عم أوممدت الك وني حاتملا كَأوح : هركذ لجو
 .ناديلاو . ةهيجلا : يهو ناسنالا اهيلع دجسي يتلا ءاضعألا ةعيسلا هب دارأ

 ةلآ يه دوجسلا اهيلع عقي يتلا ءاضعألا هذه :لوقن ،نامدقلاو سناتبكرلاو
 ألم يبنلا نع يورام انلق ام ىلع ليلدلا .هريغل اهيلع دجسي الف .هتل ةقولخم
 .(٩٩)«ارعش الو ابوت فكأ الو ءاضعالا ةعبسلا ىلع دجسأ نأ ترمأ» :لاق هنأ

 .هتنا ركذو ةالصلل تينب يتلا عضاوملا ءانهاه دجاسملا ىنعم :ضعب لاقو
 يتان نأ انل فيك :ةلي يبنلل تلاق نجلا نأ ثيدحلا عفرام انلقام ىلع ليلدلا

 لاقو .نوديعب :يأ ،؟كنع نوؤان نحنو ةالصلا كعم دهشن نأو دجسملا

 يف بذعأ نيلوألا نيلوقلا نأ يدنعو ااهلك ضرألا عاقب دجاسملا :مهضعب
 .(هللا همحر) دمحم يبأ خيشلا لوق ىلا انعجر ؛ملعأ هتناو ،بلقلا

 نطاعم يف ةالصلا نع ةي يبنلا ىهنو :(هلا همحر) دمحم وبأ خيشلا لاق
 .ةرهاطلا ةعقبلا ىلع الا يلصيال هنأ ىلع لدي (٠٠١)ام تاقرطلاو ليازملاو لبالا

 . ٦٥/٢ بيبح نب عيبرلا مامالا هجرخأ )٩٤(
 )٩٥( ؟ رثدملا روس 7

 )٩٦) ءاسنلا ةروس : ٤٢٣ - ةدئاملا ةروس : ٦١ .

 ٩٧١) لبنح نب دحأ هجرخأ . َ

 )٩٨( نجلا روس : ١٨ . )٩٩( يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ .

 )١٠٠١( ءافعضلا يف يليقعلا هجرخأ ٧١/٦٢. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هريغ رظنا ١٠١/ ٢٤٧ .

- ٤١٢ _ 



 ربغ ىلع الا زوجيال هنأو 6تقولا لوخدب ملعلا دعب ةالصلا بوجو ف ةجحلاو

 .اهلاوز ينعي (١٠١)«ييمشلا كول ةلطلا مآ :هركذ لج هللا لوق !ملع
 لديام ةمألا قافتا نمو .اهي ملعلا ىلع ةلالد ةالصلا تيقاوم ةيآلا هذهب اندافاف

 يف ةجحلاو رلوهجمب مهدبعتيال هركذ لج هنلا نأ اوعمجا مهنأ هتحص لىع

 ؤركهجو جنت ىرت دق : :هركذ لج هللا لاق ام ةبعكلا ىلا هيجوتلا بوجو

 ثيحو ماركلا دجملا رطش كهجو لوق اًماَصرت ةليق ة كتلوق ِءاَمَسلا
 لج ا 7 ,مايقلا بوجو يف ةجحلاو .(. )٢ هرطش مكقوُجَو وتوف متنَكامم

 ًامايِق هنلا نوركذي نيذتاز :لجو زع هلوقو )١٠٢(. هبتاك ونير اوموق : هركذ
 مايقلا لاحف ،يلصملا لاوحا ةيآلا هذهب اندافاف ٠(! ٤؛)همهيونج لَعَو ادوُعَقَو
 مدعو ضرملا عم عاجطضألا لاحو .زجعلا عم دوعقلا لاحو .ةردقملا عم

 ةالصلاو ِتاَوَََصلا لع اوظفاح : هنا لوق كلذ ىلع ليلدلاو ةعاطتسالا

 زع هلوقو .نيمئاد :ليقو ،نيبغار ينعي ء(٥٠١)4َبِتناَق ونيأومئوقَو ىَطسؤلا
 هتدجو يذلا ىضقنا .كبرل مايقلا هانعم 6(٦٠١)ه«ِكِترل يتئقا ُمَيرَماَي ل :لجو
 . .(لا همحر) دمحم يبآ خيشلا نع

 لصف

 لوات دقو ،بابلا لوأ يف (٢؛7؛)هضعب تيتأو ى ةريثك هوجو ىلع تونقلاو
 كلذ يف مهتدهاش دقو .ةالصلا يف ءاعدلاو ركذلا ةمادا تونقلا نأ انوفلاخم
 انباحصأ قفتا دقو رجفلا ةالص يف مهعوكر نم اوعفترا اذا ءاعدلاب نونلعي
 يف ةجحلاو ىنآرقلا ةيعدأ الا ةالصلا يف نيقولخملا مالك نم ءاعدلا زوجيال هنأ

 مالك اهيف نسحيال هذه انتالص» : لاق هنأ ز يبنلا نع يورام كلذ

 لاق ناف ،نيقولخملا مالك زوجيالو ااهيف زوجي ال هانعم (٨٠١)«نيقولخملا
 ةريبكت دعب كلذ هل انلق ،نيقولخملا مالك نم ةث يبنلا هيجوت نا :لئاق
 حاتتفا يهو مارحالا ةريبكت دعب تاكرحلاو ثبعلا مرحي هنال ،مارحالا

 )١٠١( ءارسالا ةروس : ٧٨ .
 )١٠٦( ةرقبلا ةروس : ١٤٤ .
 )١٠٢( ةرقبلا ةروس : ٢٣٨ .

 )١٠٤( نارمع لآ ةروس : ١٩١.
 )١٠٥( ةرقبلا ةروس : ٢٣٨.

 )١٠٦( نارمع لآ ةروس : ٤٣ .

 )١٠٧( هضعبب تيتأو : باوصلا لعل .
 )١٠٨() يئاسنلاو ملسمو دحأ هجرخأ .

 _٤١٣۔



 ريبكتلا اهميرحت» :لاق هنأ ةت يبنلا نع يورام كلذ ىلع ليلدلا ءةالصلا

 .رظنلاو لقعلا يف عاشو .ربخلا اذهب انتجح تيوقف ؛(٩٠١)«ميلستلا اهليلحتو

 . ملعأ هللاو . .(٠١١)مارحالا ةريبكت دعب هجوي نم ةالص انباحصأ لطيآأ دقو

 .(١١١)ههمكتبرت نيت قرفغَم ىلإ اوعراس ط .مكتالص يف .يناوخا ءاودهتجاف
 .ةالصلا .ةمايقلا موي ءرملا لمع ىلا رظنيام لوأ نا» :ثيدحلا ف ىوري هنال

 هيلع تدر ةصقان تدجو ناو ،هلمع رئاس لبقو .هنم تلبق ةمات تدجو ناف
 نا» :هلامع ىلا بتكي ناك(هنع هتنا يضر) باطخلا نب رمع نعو ٬«هلمع رئاسو

 ءظفحأ اهاوس امل وهف !اهيلع ظفاحو اهظفح نمف .ةالصلا يدنع مكرومأ مهأ
 ديعولاب مهدعوتو اماوقأ هتنا ربع دقو ۔«عيضأ اهاوس امل وهف \ اهعيض نمو

 زع هللا ا لاقف .؟اهل لراتلا فيكف ,اهقوقح ضعب مهعييضتب باذعلاو ديدنتلا

 َکوَسَف تاوهشلا اوعبتاو ةلشلا اوغاص فلك مهدعب ني فَلَكَف» : لجو

 .همعط ثيبخ .هرعق ديعب منهج يق رهن يغلا : بهو لاق .(١١؟)ه تت وقلي
 ةثالث ةالصلاب نواهت نم :لاق هنأ (هنع هنلا يضر) رذ يبأ نع ثيدحلا يفو

 نع ةثالثو .هتايح يف ةتس ؤةلصخ ةرشع سمخب ا هبقاع اهيلايل عم مايا
 ةكربلا عزنف .ةايحلا يف يتاوللا امأ .رشحملا يف ثالثو ‘هربق ف ثالثو ،هتوم

 هل باجتسيالو ‘ههجو نم نيحلاصلا ميس عزنبو اهقزر نمو هرمع نم
 هناف :توملا دنع يتاوللا امأو .هلمع باوث دجيالو ؛هلمع لبقيالو 6هؤاعد

 .هتملظو .ربقلا قيضف :ربقلا يف يتوللا امأو .اليلذ ااناشطع .ءاناعيج تومي
 ىلع بحسيف :رشحلا دنع يتاوللا امأو ،ةعاسلا موقت ىتح خزربلا يف هباذعو

 ضزتفا ام عيض نم ءازج اذه دانم هيلع يدانيو .اميلآ اباذع بذعيو اههجو
 .هيلع هتا

 بحو برلا ةاضرم ةالصلا» : لاق هنآ ةث لع ييذلا نع ثبدحلا يقو

 .لامعألا لويقو .ءاعدلا ةياجاو ؛نامدالا لصأو ءءايدين ألا ةنسو .ةكئالملا

 .ناطيشلا ةيهاركو ،ءادعألا ىلع حالسو .نادبألا يف ةحارو .قزرلا ف ةكربو
 عيبرلا هجرخأ )١٠١٩)

 ىلا يدؤيال كلذ لعف ناك ناو ؤفنصملا هركذام هب لومعملا ناك ناو ه . ةلأسملا )١١٠(
 .نالطبلا

 )١١١( نارمع لآ ةروس : ١٣٣ .
 )١١٢١( ميرم ةروس : ٩ .

- ٤١٤ 

 



 .ربكنو ركنم باوجو ٬هبنجل شارفو .ربقلا ف جارسو 6توملا دنع عيفشو
 .هقوف الظ ةالصلا تراص .ةمايقلا تناك اذاف ؤهربق يف هل رئازو اهعم سنؤمو

 نيبو هنيب ارتسو .هيدي نيب ىعسي ارونو .هندب ىلع اسابلو 6‘هسأر ىلع اجاتو
 ءطارصلا ىلع ازاوجو ،نازيملا يف القثو ىلاعت برلا يدي نيب ةجحو ؛رانلا
 ةءارقو ميظعتو ديجمتو حيبستو ديمحت ةالصلا نال 0«ةنجلل احاتفمو
 ىكح امك .ءالبلا هنع فرصي اهبو ٬ىلعألا كلملا ىلا دبعلا لصوتي اهيف ،ءاعدو

 ىلا تعفترا مث .هيلجر ماهبا يف ةحرق هب تلزن مالسلا هيلع مدآ نأ :ربخلا يف
 مث .هيمدق ىلا تلزنف ،يلصي ماقف ،هيوقح ىلا مث ؤهيلجر ىلا تعفترا مث ،هيمدق
 .هندب عيمج نم تبهذف ى يلصي ماق

 لصف

 لبقت يلصم لك سيل» : لاق هنأ ةفلاسلا بتكلا يف لجو زع هنلا نع يورو
 عئاجلا معطاف .يلع ربكتي ملو ،يتمظعل عضاوت نم ةالص لبقت امنا اهتالص
 ءاشحفلا نع هتالص ههنت مل نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ٬«يهجول

 هللا يضر) سابع نبا نع يورو ؛(٢١١)«ادعب الا هنلا نم اهب ددزي مل .ركنملاو
 هنم لبقت نمو ،كتيب نكسي نم يهلا :مالسلا هيلع دواد لاق :لاق هنأ (هنع
 عضاوت نم ةالصلا هنع لبقتأو .يتيب نكسي امنا :هيلا هنلا ىحواف .؟هتالص.

 معطي ‘يلجأ نم تاوهشلا نع هسفن فكو "يركذب هراهن عطقو يتمظعل

 ءامسلا يف هرون ءيضي يذلا كلذف ٬باصملا محريو "بيرقلا يوؤيو عئاجلا

 يقو ءاملع لهجلا يف هل لعجأ ،هتيطعا ينلاس ناو .هتيبل يناعد ناف سمشلاك
 ,نانجلا ف سودرفلاك سانلا يف هلثم امناو !ارون ةملظلا يفو .اركذ ةلففلا

 ىلص نم» :لاق هنأ ةت يبنلا نع يورو !اهرامث ريغتت الو ؤاهراهنأ فجتال
 تجرع ‘اهعوشخو اهدوجسو اهعوكر متأو اهعوضو غبساف اهتقول ةالص
 ريغل ةالصلا ىلص نمو .ينتظفح امك هنلا كظفح :لوقت ةرفسم ءاضيب يهو

 ءاهعوشخ الو اهدوجس الو اهعوكر متي ملو اهعوضو غبسي ملو اهتقو
 تناك اذا ىتح .ينتعيض امك هئلا كعيض :لوقت ةملظم ءادوس يهو تجرع

 هجو اهب برضيف .قلخلا بوثلا فلي امك تفل .ها ءاشام ثيحب
 . ملعأ هللاو ٨(٤١١)«اهبحاص

 )١١٣( ةروثنملا رردلا يف يطويسلاو ،٥ع/١١ ريبكلا مجعملا ي يناربطلا هجرخأ ١٦٠ .
 )١١٤( فاحتالا : يديبزلا رظنا ،يسلايطلاو يناربطلاو يقارعلا هجرخا ٣/ ١٢ ۔ ١٢.

 ۔ _٤١٥



 لصخ
 ةَبساَو» : لجو زع هنلا لوق هلثمو همامتو هتغلابم :ءوضولا غابسا ,

 لهأ أرق ‘همعن مكيلع لمكأو متأ :يأ 4 .(٥١)يةَتطابَو ةرهاع هَمَكِن مُكيَلَع

 اريقو ٠ .عمجلا ىلع ءاهلا مضو نيعلا حتفب صفح وباو ورمع وبأو ةنيدملا
 اوُتُعَت نزوت :لجو زع هلوقك عمجلا هانعمو ءدحاولا ىلع ةنونم نورخآلا

 اهنأ ثيدحلا يف ركذ يذلاف . ةرهاظلا ةمعنلا امأو .(٦١١)هامكوححتال هنا تمعن
 روهظ ةرهاظلا :ليقو .بلقلاب صلاخلا داقتعالا ةنطابلاو .نآرقلاو مالسالا
 عابتا ةرهاظلا :ليقو .الملاب دادمالا ةنطابلاو .ءادعألا ىلع رصنلاو مالسالا
 . ةلاطالا فوخ هتكرت كلذ ربغ :ليقو .هتبحم ةنطابلاو غلوسرلا

 لصف
 الوأ رهطت نأ يلصملا اهيأ كيلع بجاولاف 0 ةالصلا يف لوخدلا ةيفيك امأو

 نسحآ كلذ ريدتو .غابسالا نسحأ كعوضو غبستو .ساجنألا عيمج نم

 ترهطت اذاف ةراهطلا باب ۔ اذه لبق يذلا بابلا يف كلذ تنيب دقو .ريبدتلا
 الجو امداس ةالصلا ىلا دصقاف ءءوضولا نسحأ تاضوتو .ةراهطلا تنسحأو
 رصاقتت تنأو كديس ةاجانمب ارشابتم ارورسم ٬لوبقلا مدع نم افئاخ ايكاب
 نم» :لاق هنأ ةت يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج هنأل ،تانسحلا رذثكتل كاطخ يو

 هل تيتك الا ىنميلا هلجر عفري مل . .دجسملا دصق مث ءوضولا نسحاف اضوت

 وأ دجسملا يتأي ىتح ،ةئيس هنع تيحم الا ىرسيلا هلجر عضي الو ةنسح
 دجسملا ىلا تدصق اذاف .(١٧١١)«هل رفغ دقو فرصنا .ةالصلا ىلص اذاف .دعابتيل
 هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نآ دهشنأ : لوقتام لواف

 ةليل يف هالت 7 :أرقت مت نيبملا قحلا وهف دمحم هب ءاج ام نأو ،هلوسرو
 ربدتو نايبو ةوالحي كديس يجانت (٩١١)لوقت كلذ دعبو .(٨١١)هيردقلا

 كلذ تلق اذا كنأل سبذكلاب ةاجانملا كترشايم لوأ نوكت نأ كاياو ءركفتو

 نمو غىصع دقف بذك نمو ںبذاكلاك تنك نانجلا ىلا كلوق هتني ملو ناسللاب
 تنك ينا كناحيس تنأ الا هلا ال :كلذ عم لوقيو ؛هؤوضو ضقتنا دقق ىصع

 مهللا ءميحرلا باوتلا تنأ كنا لع بتو يبونذ يل رفغا مهللا غنيملاظلا نم
 ٢٠. : نايقل ةروس )١١٥(

 . ١٨ : لحنلا ةروس 0٢٣٤ : ميهاربا ةروس )١١٦(
 )١١٧( لامعلا زنك يف يدنهلاو ۔©٣/١١ فاحتالا يف يديبزلا هجرخأ ٠ مقر ثيدح ٢٠٣٠٨.

 )١١٨( ردتلا ة ةروس :

 )١١٩( لعل ١ موقت : : ب اوصل .

 ۔_٤١٦۔



 كدابع نم ينلعجاو ؛نيرهطتملا نم ينلعجاو .نبياوتلا نم ينلعجا

 ينلعجاو !اروكش ارباص ينلعجاو ءاروهط ادبع ينلعجا مهللا نيحلاصلا
 .ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو .اليصأو ةركب كحبسأو اريثك كركذأ
 تدرأ اذاف ٬دجسلا يتات ىتح حييستتلا نع رتفت الو تعطتسا ام هللا ركذت مث

 ةالصلاو .هللا دمحلاو !هثللا مسي :لقو .ىنميلا كلجرب أدباف دجسملا يق لوخدلا

 باوبأ يل حتفاو سيبونذ يل رفغا مهللا إلا ءايلوأ ىلعو هنلا لوسر ىلع مالسلاو

 قئالع عطقاو .كتمه ةيلكب كتالص ىلع البقم ارضاح كبلق نكيلو .كتمحر
 موي .ةمايقلا موي ةشقانملا كلذ عم ركذاو اهرومأ لاوحأو اهلاغتشاو ايندلا
 عوشخلاو ربصلا رعشتساو فوخلا قح هللا فخو .ةمادنلاو ةرسحلا
 يدي نيب فقاو كنال .راقتفالاو ةنكسنملا رهظأو .دايقنالاو للذتلاو عضاوتلاو

 الو غنالسك تناو ةالصلا يتاتالو سليزجلا يطعيو ٬ليلقلا لبقي إميظع بر
 نأل .ةدافالا لصحتو ةدابعلا ميقتست ىتح : نامظ الو ناعيج الو نابضغ

 عيمج ع نمضتت يهو .ةمعنلا لضفأ كل لزجيل ةمدخلا هذهب كصخ كديس
 1 قلح لجو زع هللا نأل .نيبرقملا ةكئالملا نم نيدبعتملا ةعاط

 .(١٢١)4وُرئفَت ز راهنلاو َليَللا نوحتسي ةكئالملاب اهمعفأو .(١؟٠)هتاَواَمَس
 لهأو \ روصلا يف خفني ىتح مايق ءامس لهاف .تادابعلا عاوناب مهدبعتف

 لوح نمت و نييلع لهاو عضخ ءامس لهأو دجس ءامس لهأو ؤعكر ءامس
 نم (٢٢١)ه؛يضرآلا ف نف حوزفغتستو» 6(٢٢١)«مهير مكب وخّتَي شرقلا
 ةماركلا نم اهيدؤم ىلع لزجأو ،ةالصلا يف تادابعلا كلت هللآ عمجف .4 .نينمؤملا
 ىنعم ىلع ىلاعت هلل ةمدخلا كتين نكتلف .ةالصلا تدرأ اذاف .ةفعاضم افاعضأ

 طقسم كيلجر نيب العاج ةالصلا ىلا بصتناو .ةيبوبرلاب هل ارقم ،ةيدوبعلا
 انوكتلو 6كمايق دنع كيلجر ىدحا عفرت الو ؤعباصأ ةعبرأ وأ لعن
 دنع بلكلا ءاعقا يعقت الو ثكيمدق نب مزالت الو مايقلا ق ١٢٤( )ةيوتسم

 ]....[)١٢٥( الامش الو انيمي نيتبكر ابصان كتدعقم سلجت نا وهو كسولج
 نوكي :ليقو ككلدوجس عضوم ىلع كرظن نكيلو ؛هريغ الو بلعثلا تافتلإ

 . ٣ : كلملا ةروس ١٦٢. : قالطلا ةروس )١٢١٠(

 )١٢١( ءايبنألا ةروس : ٢٠ .
 رمزلا ةروس )١٦٦٢(

 )١٢٦٣( ىروشلا ةروس : ٥

 )٥!١١( تفتلت الو : ةرابع تطقس .

 _٤١٧۔



 ةنمي هلمت الو هعفرت الو .ناكم ىلا هي دمتعت الو كمادق نم هجوتيام كرظن

 شارتفاك كيعارذب كدوجس يف شرتفت الو اعضاخ ارتاف نكتلو .ةرسيو

 ،بوثلا تحت كيدي لخدتف كبنج ىلع كبوث لدست الو كهجو رتست الو ؤبلكلا
 الو لوبلا نقاح تنأو لصت الو ءلدوجسو كعوكر دنع كبايثب تفكتت الو
 نالجع تنأو لصت الو ،كتالص نع كلغشي الئل امهعنام يأ ،طئافلا نقاح

 الو اهعوكر متيال يذلا كلذو نالجعلا ةالص لبقيال لجو زع هللا نال
 الو سةكرح لقاب هنم دبال اميق الا ةالصلا ق كرحتت الو كحت الو ءاهدوجس

 نم ةكرح لقاب هفرصتف ةءارقلا نع كعنمي نوكي نأ الا كفناب الو كمفب خفنت
 الو ل دمحلا :لقف تسطع اذاف ‘كساطع يف الو كبؤاثت يف ديازتت الو كلذ

 اذاو ةكرح لقاب اهفرصاف كدوجس نم ةمامعلا كتعنم اذاو اةلدمحلاب رهجت
 ريشت كناك ةكرح لقاب كيدي عفراف كتالص عطقب امم باودلا نم ائىش تأر

 كلذ ريغ وأ ةرقب وآ رونسوا ةاش لتم كلذو ‘كنع ربسي ىتح برضلاب هيلا

 الو تالصب ب رهجت الو !امهلتقاف اناوعفأ وز ابرقع تير اذاو .باودلا نم
 )١٨٦(. هيبت كلد َبَب غتباو اهي تفاَخت

 ضعب لاق رنالإ ءايندلا جئاوحب ايهال ءايهاس .كتالص ق الفاغ نكت الو

 متنآو ةالصلا اوبرقت ل اوُدمآ نيتا اهّمأاَتط : ةيآلا هذه ف ريسفتلا لهأ

 برشي مل نيلصملا نم اريثك نال ءايندلا بح نم ىراكس :يا ،(١؟٧)؛“ىَراَكَس
 ءايثدلا بح نم ىراكس مهو ةالصلا اوتأ دقو ثركسملا نم هربغ الو رمخلا

 نم كرتام الو ىلص اذام يرديال ىتح اهلغشو اهتيدواب مهبولق بلقتت
 مل هناسل اكرحم .بلقلا يهاس !ةثجلا بصتنم .تايآلا نم أرقام الو تاعكرلا
 امف !اهيف رقيام ربدتي الو ءاهدوجس الو اهعوكر لقعي ال اهكرحي اذامب ردي
 هظحام مئاق نم مك» : ةلي يبنلا لاق هنأل .مايقلاو بصنلاو بعتلا الا كلذل

 .صالخالا نع لفافلا الا هب دارأ امو 0(١؟٨)«بصنلاو بعتلا الا هتالص نم
 نأل 4 .(٩٢١)«لقعام الا هتالص نم دبعلل سيل» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 يلصملل :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج امك !اميظع اهلا يجاني يلصملا

 . ١١٠ : .سالا ةروس )١٦٦(
 : ءاسنلا ةروس )١٢٧(

 )١٦٨( فامت : يديبزلا هجرخأ ٣ .]. ينغملا :يقارعلا ١٥١٩/١ .
 )١٢٩( فاحتالا : يديبزلا هجرخأ ٣/ ٦١١٦ ينغملا : يقارعلا ١٦٠/١.

 _٤١٨۔



 ةكئالملاو .هسأر قرفم ىلا ءامسلا نانع نم هسار ىلع رثانتي :لاصخ ثالث

 نم ىلصملا اذه ملعي ول يداني كلمو .ءامسلا نانع ىلا هيمدق ندل نم هيوحت

 .اهريغ يف بغر الو اهنع داحال : يا ء(١؟})«هتالص نم تلفنا ام يجاني
 تطقس كتالص يف تنواهت اذاف ةطقاس كسأر ىلع ناك يلصملا اهيآ لعجاف

 ءاهرظنت كناك كينيع نيب رانلا لعجاو 6كرهظ ءارو اهلهأو ايندلا ذبناو.كيلع
 .ةيلكلاب نوعلملا كودع ةسوسو مسحاو .اهيف تطقس كتالص تعيض اذاف

 ضرعت الو 6كيلع علطم وهو هيدي نيب فوقوم كنال ؤهللا ىلع كهجوب لبقاو
 ةلبقلا لابقتسا نم هب رمآ اميف هجولا امأ ،نيع ةفرط هنلا نع كبلقو كهجوب
 ةوالتلاو ةدابعلل هربدتو هروضحف بلقلا امأو !الامش الو انيمي اهنع داحيال
 ايندلا كولم نم اكلم تلباق اذا ىرت الأ ءايندلا ضراوع نم كلذ ريغ مسحو
 نبب بصتنم تنأو فيكف ؟هيلا تفتلت الو هنع ضرعت نأ ىضرتأ هيجانتل

 نأ كاياف ؟باوثلا نم ليزجلا يطعيو .ليلقلا لبقي ميرك يلع ميظع بر يدي
 اذاف .هضئارف دؤت ملو هتمدخ ي (١؟ا)لجعتو هركذو هتاجانم نع وهست

 كرمأ اميف لجو زع هنلا ةباجا ىلع مزعاف كل تفصو امك يلصملا اهيأ تبصتنا

 كلمع صلخاو .اهضئاقنو اهتادسفم نع فكلاو هضئارف مامتو .ةالصلاب

 كريصقت نم ءايح يف هتبرقل ابلطو هباقع رمأ فوخو هباوث ءاجر هتنا هجول
 هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هنلاب ذوعا : لقف كلذ دنعف ،كطيرفت نم لجوو
 يهو يلع هللا اهضرتفا يتلا ةضيرفلا اذه يماقم يف يلصأ ميحرلا نمحرلا
 هلل ةعاط ،ضرفلا ءادأ ةبعكلا ىلا اهجوتم تاعكر عبرأ ةرضاحلا رهظلا ةالص
 يتالصب يلصي نمل اماما : لقف ةعامجلا ماما تنك ناف ,ةي دمحم هلوسرلو

 اذه لوقت نأ كاياو .ةعامجلا مامال اعبت : لقف امومام تنك ناو ؤيتاي ملو

 يلصي سانلا نم اريثك نأل "بذاكلا هيبش ريصتف .كنانجب ال كناسلب داقتعالا
 ةرثك نم نوكي نأ امأ :نيينعم دحأل كلذو ٬ءدوسم رجاف هاس هيلقو هناسنل

 نوكي نأ اماو ،ةالصلا يف هنأ هبلق رعشي ال ءايندلا روماب هلاغتشاو همومه

 راصق قاقشلاو رفكلاو ؤقافنلاو بجعلاو ءايرلا باغل نم هبلق قرغأ
 ءهانذأ تمصو ٬هانيع تسمطنا نأ ىلا اديدش ابارطضا باغللا كلذ يف برطضي

 .نمحرلا ركذ ةوالح الو ناميالا بحرب رعشي ال ةحيبق ةتوم تامو

 )١٣٠( فنصملا يف قازرلادبع هجرخأ ١٥١٠١.
 )١٣١( لجعتتو : باوصلا لعل .

 _٤١٩۔



 لصف
 ةقشقش عطقيو .راقولاو ةنيكسلا كسب باغللا كلذ ةدام ففخي نأ

 نيكسب هوهل ةاهل مسحيو ىرارسالاو رهاظلا ف صالخالا مراصي هئاير
 اهيأ لقف كلذ دنعف .هللا ءاش نا اعيرس اربي راكبالاو ىشعلاب ركذلاو ةنكسملا
 نأ دهشأ ةدح ىلع نيتريبكت لك ۔ ربكأ هللا هربكأ هنلا ثربكأ هللا ،ربكأ هنلا : لصملا
 نأ دهشأ !هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ !هللا الا هلا ال نأ دهشأ .هللا الا هلا ال
 يح ،حالفلا ىلع يح .ةالصلا ىلع يح .ةالصلا ىلع يح . هللا لوسر ادمحم

 ءهللا الا هلا ال ،ربكأ هللا .ربكأ هنبا ,ةالصلا تماق دق ءةالصلا تماق دق .حالفلا ىلع
 اذهف .هريغ هلا الو ءكدج ىلاعتو ثكمسا كرابت ،كدمحيو مهللا كاحبس

 ال كناسلب اذه لوقت نآ كاياو ‘كتالص دسفت الئل هكرتت الف .لي يبنلا هيجوت
 ربغ كبلقبو كناسلب كربغ هلا ال : تلق اذا كنأل بذاكلا هبش ريصتف كنانجب
 نأ كل يغينيو .هؤوضوو هتالص تضقتنا دقف بذك نمو ٬ابذناك ترص كلذ

 ةيهلالاب قلخلا عيمج نع كبر ةينادحو كريغ هلا ال كلوق دنع كبلقب دقتعت

 آلإ ةلا ال هلتامت الو .ءايشألا ههبشت الو .هقلخ نم ائيش هبشيال ،ةيب وبرلاو
 ء«كدج ىلاعتو كمسا كرابت» :كلوق امأو 4 .(٢٢١).يميظقلا شرلا تَر وه
 ق ةلماكلا .ةليلجلا ةدومحملا تافصلا عيمجب هفصوو ىلاعت هللا ميظعت دقتعت

 رثكيو كنيبج قرعيو كصئارف دعترت نأ كل يغبنيو غلجو زع هلعفو هتاذ
 هجوت مث ،لجو زع هللا ةبيه نم كهجو رفصيو ؤلوبقلا بلط كبلقب كنينح
 تهَكَو : وهو "لوق ىلع كتالص ضقتنتف هكرتت الو .زيو ميهاريا هيجوت
 4)١٢٣(. كرشملا ن نم اتا امَو افينح ضرآلا تاواَمَتلا َرَطَق يزلي ل يهجو

 بلقلا انه اه هجولا .نانجلا نود ناسللاب يهجو تهجو :لوقت نآ كاياف
 ةناو .ةبعكلا ةهج ىلا اهجوتم تنكل هنيعب هجولا ناك ولف .هنيعب هجولا سيل
 ايندلا ضاير ييف ددرتم كبلقو اذه لوقت نأ رذحاف .تاهجلا نع العو لج

 هجوتم كبلقو ةبعكلا ةهج ىلا كهجوف كلذك تنك اذاف ءاهتراضغو اهريصاقمو
 ءوضولاو ةالصلا ضقن نم كيلع فاخاف !ابذاك اذهب ترصف ايندلا باعش ىلا
 .هتالص تضقتنا هؤوضو ضقتنا نمو اهؤوضو ضقتنا ادمعتم بذك نم نال

 الئام املسم هانعم .يًاقيتكإت : كلوق امأو .هلمع لطب هتالص تضقتنا نمو
 ملسي يذلا وه ملسملا نأ كبلقب رطخي نأ كيلع بجاولاف .هتنا ريغ نم

 ٦١ : لمنلا ةروس )١٣٢(

 ٩ : ماعنألا ةروس )١٣٣(

 ۔ _٤٢٠



 ةالص الو ،بذاكلا هبش ترص كلذك نكت مل ناف ‘هناسلو هيدي نم نوملسملا
 يفخلا كرشلا كبلقب رذحاف ٠هَيكرتملا ني انا امو :كلوق امأو سبذك نمل
 دنع ةعمسو ءاير هتالص تناك نم نأل "باجعإلاو قافنلاو ءايرلا لثم وهو
 ىلص] :لبق نم تلق دقو ،لجو زع هلل ةالصلا لصا نأل ؛هتلاب كرشم وهف قلخلا

 .ةدابعلا لاصخ نم اذه سيلف سانلا ىضرو قئالخلا ةبرق اهب تدرأ ناف .هل
 :لجو زع هلوقل ،ههجول اصلاخ ناكام الا لامعألا نم لبقي ال لجو زع هللا نال

 هر ةدابعي كرشي الو احلاص المع رعتنلق وير عاَقلأوُجري ناك نمقإط
 نكف !اذه ميقتسي الف قئالخلا ىضر كتدابعب تكرشأ دق تنأو .(٤٣١)يادحآ
 نم كل تفصو امك ةينلا ددج مث كلمع صلخيل يفخلا كرشلا اذه نع ايفتنم
 الئل هدمت الو .هنلا نم فلألا حتفب .ربكأ هللا غيتلبق ةبعكلا نا :لق مث لبق
 الو لاحلا يف ءاهلا مضتو .موماملا عمسيل يناثلا ماللا دمتو ءاماهفتسا ريصي
 مسا ربصي الئل ربكأ ءاي دمت الو .ربكأ نم فلألا نيتو اواو ربصتف اهدمت

 عامجاو ؛ةأيَيهيبن ةنسو ،لجو زع هنلا باتك نم مارحالا ةريبكت هذهف ذةرجش
 . ملعأ هللاو غكلذ ريغ مهنيب افالخ ملعنال .ةمالا

 ةريبكت يف (٧٢١)ماغدالاو (٦٢١)مامشالاو )١٢٥( مورلا نأ ملعن الو
 جتحم جتحا ناف .ةروهشملا ءاملعلا نع ةلوقنملا بتكلا نم لصأ هل مارحالا
 لئالدو ،ةربن ججح نم هل انلق ؟انه مزجلاو مامشالاو مورلا نكي مل :لاق ناب
 ةجحلا : هذه نمو غبل يذ ىلع ىفخت ال ضةرهازلا سمشلاك ةنيبم ةحضاو
 هللا مسا نم مظعأو لجأ مسا سيلو ءاديأ ءامسألا ق مزجلا زوجدنال نأ :ىلوألا

 .لجو زع
 ءلجو زع هللا باتك نم ءامسألا مزج عنم نايب :ةيناتلا ةجحلاو

 لثم ةفصلاو ءانه مزجلا نكمدال ٬دحأ هللاو .ملعأ هللا :لثم .هنيعي مسألاوهو

 نآرقلاب دري ملو .ةفصلاو مسالا ريغتي ال 6لعفأ نزو ىلع ربكأ هناو ةفصلا
 . ١١٠ : فهكلا ةروس )١٣٤(
 ةكرح نع وأ فقولا يف ةكرحلا ضعبب قطنلا نع ةرابع نييفرصلاو ءارقلا دنع : مورلا )١٣٥(

 . ةافخم ةسلتخ
 ريغب عيرسلا يلاوتلا ىلع ةرسكلاو ةمضلا نيب عمجت ةيتوص ةكرحب قطنلا وه :مايشالا )١٣٦(

 . ايهنيب جزم
 ريغ نم جرخملا يف هبراقي وأ هسناجي كرحتم فرحب نكاس فرح لاخدا وه : ماغدالا )١٣٧(

 . دحاو فرحك الاصتا ةدشل ناريصيف فقو وأ ةكرحب امهنيب لصف

- ٤٢١ 



 َنَسحَا وُكيتاَوط :لجو زع هلوقل هعيتا نمل ةجح نآرقلاب ىفكو ءامسألا مزج

 ؛مارحالا ةريبكت نم ءاهلا بارعا يف الا لاق ام )١٢٨(. يمنيو نث مكيل لزنأ امم
 .اديأ هنع داحبال هبارعاو .هننسو هماكحأو هيهنو هرمأ ق هعايتا بجاولاف

 نع هريغت مزجلا تاوذ نم لماعب الا مزجلا نوكدال هنأ :ةتلاثلا ةجحلاو

 مسالا لخدي نأ لاحملا نمف ٬مزجلا تاوذ نم لماع انهاه سيلو ىلوألا هتكرح
 .ملعا هللاو إمزج لماع

 ٬كرحتم ىلع فقي الو ،نكاس ىلع ءيراقلا رمبال هنأ :ةعبارلا ةجحلاو

 .ملعأ هتناو ،مزجلا عقيف انهاه فوقولا زوجيالو
 حتتفا اذا ناك هنأ» :ةي يبنلا نع دراولا ثيدحلا :ةسماخلا ةجحلاو

 ءاهلاب صخي مل اذاو .صاخ ءاهلاب صخي ملو ٬(١؟٩)«ربكأ هنلا :لاق ةالصلا

 هذه مزج ةي يبنلا نأ ربخلا درو ولو ؛ههساسأو هلصأ ىلع وهف ،ماع ف صاخ
 .هيلع لوقت ياورلا نأ انمهوتو .ةي يبنلا انسدقل مارحالا ةريبكت نم ةيآلا

 هذه مض ىلع (هللا مهمحر) نيلوألا ءاملعلا عامجا نأ :ةسداسلا ةجحلاو

 .ادبأ اهمامشا يف الو اهمور يف الو اهمزج يق افالتخا مهنيب ملعنال ءاهلا
 مالك عيمجو بارعالا نم هتنا مسا صقني نأ زوجيال :ةعباسلا ةجحلاو

 نآرقلا بارعا ةفلاخم ةموزجم هنلا مسا نم ءاهلاو ،انيب ابارعا برعم ةالصلا
 .ةجح نآرقلاب ىفكف .ةيبرعلا لوصأو

 اهنيبي ةلالدو ةجحب الا هعابتا زوجيال لوق لاق نم نأ :ةنماثلا ةجحلاو
 نأل ةيبرعلا لوصأو ءاملعلا عامجاو ةلي يبنلا ةنسو ؤلجو زع هنلا باتك نم

 .هل لوق الف ةلالدو ةجحب هلوقل تاي مل نم
 امأو .بصنلا يف فلتخاو ؤعفرلا نم روجحم مورلا نأ :ةعساتلا ةجحلاو

 .ةجحلا هذهب مورلا لطبف ؤرج انهاه سيلو رجلا لخدي وهف مورلاب دارملا
 هللا ناحبس ايف ماغدالاب مارحالا ةريبكت نأ لاق نم نأ :ةرشاعلا ةجحلاو

 نأل .ةملكلا هذه يف ماغدالا عضوم نيأو .ةلاقملا هذهب لئاقلا اذه لقعأ ام

 نيتمض وأ نيترسك وأ نيتحتفب نيونتلاو ةركنلا مسالا عم الا نوكيال ماغدالا
 عضوم انهاه سيلو ؛ماغدالا عضوم اذهف ،نكاس نود ةملكلا مزالم نوكي وأ
 .ادبأ انه ماغدالا نكميالو ،ةنكاس نون هب الو "نيونت

 الف ةنكاس نون وأ نيونتب ةملك تعقو ول هنأ :ةرشع يداحلا ةجحلاو

 ٥٥. : رمزلا روس )١٣٨(

 ٨٢. ناذألا يف يراخبلاو ١١٦©، ةالصلا يف دواد وبأ هجرخأ )١٣٩(
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 ىصقأ نم يهو ةزمه انهاهو ؤقلح فرح اهعبتي ناك اذا اهماغدا زوجي
 .ليلدلا ةماقا هيلعف اذه ريغب لاق نمف كلذ يف بيرال قلحلا فورح

 امناو ءادبا مالكلا جاردنا دنع مامشالا نوكدال هنا :ةرشع يناثلا ةجحلاو

 الو توكسلا انه نكميالو تفوقولاو مالكلا عاطقناو توكسلا دنع مامشالا

 .ملعأ هللاو ءادبا فوقولا نكميالو .ةملكلا هذهب مالكلا متي

 هنا (هثلا همحر) مصألا هتلادبع نب نامثع خيشلا لوقب جتحم جتحا ناف

 .مامشالا قفاوتل ةمشم ةمضي لاقام هلاب امف :هل انلق ث ةمومشم ةمضي :لاق

 وهف اميش مشي مش نم مومشملا لصأ نال ةمومشم ةمضب :لاق امناو
 .مشم وهف امامشا مشي مشأ نم مامشالاو .ةمومشم هتدحاوو .مومشم

 لوعفم ىلا مومشملاو ضنيلوعفم ىلا ىدعتي مامشالا لصأ نال ةمشم هتدحاوو
 الو .قطانلا هرظنب نأ مامشالا ةدئافو .مامشالا لطب اذه لجأ نمف دحاو

 فوقوملا فرحلا لحم رظانلا ملعيل فوقولا دنع نوكي وهو .عماسلا هعمسي
 يف هل ةدئاف الو ،قطنلا نود نبتفشلاب ةراشا وهو بصنلاو عفرلا هيلع

 .ةلبقلا هجو ءاقلت ههجو مامالا نأل اهربغ الو مارحالا ةربيكت نم ةالصلا

 ال يلصملا لعف ناك اذاو .ءيشب مامشالا نم ديفتسي ىتح مومأملا هرظنيالو

 امك سزوجيال ةالصلا يف ثبعلاو ؛ةالصلا يف ثبعلا ىنعم يف لخديف هيف ةدئاف

 الو هاف حتفيالو سةقولخم يه امم رثكأ اهضمغي الو هينيع حتفيال يلصملا نآ
 ريغل اهكرح اذاف .ىنعم ريغل هيتفش كرحيال كلذك .ةءارقلا ىنعم ريغل هملي
 الو ،مزجلا الو !ادبأ انه اه مامشالل ىنعم الف ‘ةالصلا ف ثبع دقف ىنعم

 ربغ انيدنأ ق قحلا نأ هل دمحلاو نحنو .ملعأ هتلاو ،اديأ ماغدالا الو .مورلا

 اممو هل عبت نحنف ليلدلا ةماقإ هيلعف اذه ريغي لاق نمف 4 .لوهجم الو سراد
 و . 2

 ١٤٠(. )هبي هيلإو تلكوت ه هيلع متلاي الا ,يقيفوت

 كبلقب رضحاف ۔ كل تفصو امك ۔ مارحالا ةريبكت ؤيلصملا اهيأ ،تربك اذاف

 لجا ءيشال ناب :يأ مسج الو غنس ربك ال سلجو زع هنلا نم ربكأ ءيشال هنأ
 نوكي نأو ںكنانج نود كناسلب اذه لوقت نأ كاياو ءلجو زع هتلا نم مظعاو

 هحراوجب يلصي هارت هاوه هبلغ نم هنال ،كبر ةدابع رمأ يف كيلع ابلاغ كاوه

 معط الو ةدابعلا ربدت هبلقب رطخيال ،ىوهلا هرسآ دقو ،هناسلب أرقيو
 ٨ : دوه ةروس )١٤٠(

 ۔ _٤٢٢٣

 



 ناتسف هتالص يف ىنعملاب رعشي ملو ثدجسو عكرو دعقو ماق لب ،ةداعسللا
 الولو .هللا هاضترا نم الا كلذ نم وجني الو !ايندلا رومأ يف وأ ةالصلا يف هبلق

 ةبوتلاب انبولق لسغام ىلع هنل دمحلاو ثدابعلا كلهل رافغتسالاو ةبوتلا
 مارحالا ةريبكت يلصملا اهيأ تربك اذاف .مركلاو ةبانالاب انيلع لضفتو ؛مدنلاو

 هللاب ذوعا :تلق اذاف كسفن يف ارس هنناب ذعتساو كقير علبتام ردقب ةينه فقف
 كوعديل كل دصرت رق كمصخو كودع . هنأ انيقي ملعاف ميجرلا ناطيشلا نم

 امن ًاَوُدَع ةوذخَتاَت ٌودَع مك َناَعيَشلا ن : لجو زع هلوقل ,رانلاو كالهلا ىلا
 هنم ذعتساو هيلا لمت الف ،(١٤١))«ريهشلا باكصآ نم اونوكيل هبزح ًاوحدَت
 نم كبر كذيعي نأ كلذ يف ىنعملاو .نيلفاس لفسأ ىلا اهب يوهي ةذاعتسا كيلقي

 تفقوو ‘ميجرلا ناطيشلا نم هتناب تذعتسا اذاف ‘هرومأو هسواسوو هديك
 عضوم ف ارس ١٤(، )يميحرلا نمحرلا رفا مسي :لقف ،كقير علبتام ردقب
 الف امومام تنك اذاو ،ةعامجلل اماما تنك اذا رهجلا عضوم يف ارهجو .رسلا
 ققحتو .ةءارقلل حاتتفالاو كربتلا هب وناف تملس اذاف ءارس الا ةءارقلا نوكت
 .هلل ركشلاو دمحلا ناك هلل اهلك رومألا تناك اذاو .هنل اهلك رومألا نأ هانعم نأ
 تنك اذا امأو ،ءامومام تنك اذا ءتاولصلا عيمج يف اهدحو باتكلا ةحتاف رقاف

 نم نيتريخألا نيتعكرلاو برغملا نم ةرخآلا ةعكرلاو رصعلاو رهظلا يفف اماما
 امأو 6هدحو يلصملا كلذكو ءاهدحو دمحلا الا نهيف أرقت ال .ةرخآلا ءاشعلا
 ةيآ ةءارقب الا اهدحو دمحلا يزجت الف لفاونلاو ضئارفلا نم تاعكرلا رئاس
 . ملعأ هتناو ،نآرقلا نم ادعاصف

 لصف
 .ميظع اهلضف نأل اهوعيضت الو ،ةعامجلا ةالص ىلع . يناوخا ٬اوطبارو

 يورام كلذ ىلع ليلدلا ،ةعامجلا نم لوألا فصلا ةصاخو ميسج اهباوثو
 لضفلا نم ناذآلاو لوألا فصلا فام سانلا ملعي ول» :لاق هنأ ةي يبنلا نع

 ءعضوملا اذه ريغ يف اهتركذ ةدلاجملا ةفصو ء(٢٤١)«فويسلاب هيلع اودلاجتل
 .ساطرقلا انهاه قاض هنأل اذه دعب ةعامجلا ةالص لضف ركذاسو

 مِقآز» :لجو زع هللا لاق .اهؤدب ناك فيكو سسمخلا تاولصلا ركذ ق
 . ٦ : رطاف ة هروس )١٤١()

 )١٤٢( لمنلا ةروس :

 )١٤٣( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا ؤ نور هانعمب هجرخأ ٦/ ٧٩٢.

_- ٤٢٤ 



 .اهبورغل :ليقو .اهليم :يا .(ا٤٤)هرينلا قَسَك قإ سمشلا كود ةلصلا
 بكريام اذكو ؛هدي رقتستال كلادلا ناف ،كلدلا هنمو ،لاقتنالل بيكرتلا لصأو
 كلدي اهيلا رظانلا نأل .كلدلا نم كولدلا :ليقو "فلدو جلدك ٠ماللاو لادلا نم
 تكلد :ليقو ٠«نولخ ثالثلا» ي اهلثم ،تيقاتلل ماللاو ءاهعاعش عفديل هينيع

 : رعاشلا لاق .تباغ

 حارب تكلد ىتح تند حاير يمدق يماقم اذه

 ىلع هيفك عضي :لاقي .ةحار عمج ينعي .ءابلا رسكب حارب ءارفلا هاورو
 :لاقي ،حيرلا ديدش مويل :يا .حارب :ليقو سسمشلا تباغ له رظني هينيع
 :ةمرلا وذ لاقو حار موي

 كلاودلا تالفالاب الو موجن اهدوقي يتاوللاب تسيل حيباصم

 ىلع ةجح ةمرلا يذ تيبو ٬لاوزلا ىلع ةجح زجارلا تيب نا ليقو

 ةالصلا مقط :لجو زع هلوق يف ءاهقفلاو نورسفملا فلتخا ىتح .بورغلا

 .لصفلا لوأ هتمدق امك ثرهظلا ةالص ينعي :لاق نم مهنمف + كولذلل

 ينعي :لاق نم مهنمو ،يعفاشلاو كلام لوق وهو ورمع نبا نع كلذ يورو

 كولدلاو .ةفينح يبأ لوق وهو ،لئاو يبأ نع كلذ ىوريو "برغملا ةالص
 كلذو .تابنلا نم اهيلع ام لكأ ةكولدم ضرأو .رافسألاب دكو كلد يذلا ريعبلا
 نم اهمضو يضاملا نم ةلمهملا حتفب لاعفألا هذه لك .فورعم ءيشلل ديلا

 لاق .ةرخآلا ءاشعلا تقو وهو ى ليللا ةملظ .لينلا يقنسع» امأو .لبقتسملا
 :رعاشلا

 , ۔ووو۔۔ قسفلاب يمرت ليللاو اهناك
 ميمح ةوقوذيلفإ :لجو زع هللا لاق ؛ءاهفيفختو نيسلا ديدشتب قاسفلاو _

 اذا نيعلا لمست نم :يأ ىرانلا لهأ ديدص نم قسفيام وهو 4 .(٥٤١)هقاَتَعَو

 اذا ،ليللا قسغو .نيسلا ديدشتب يئاسكلاو صفحو ةزمح رقو ،اهعمد لاس
 اهرسكو يضاملا ةلمهم حتفب وهو ؛تملظأ اذا اناقسغ و اقسغ تقسغ و ؛ملظأ

 نع لوقنملا ثيدحلل ؛ليللا قسغ ىلا هناذأ نذؤملا رخأ اذا ةزمهيبو ،لبقتسملا نم

 امأو .ناذآلا رخ :يأ قسغا :ميغلا موي هنذؤمل لوقي اك (7٤١)مشج نب عيبرلا
 اج ٨ ت

 ينعي .(٧٤١)4يدوهنشَم َناَك رجقلا نارق نإ رجفلا [ نارقوإل :لجو زع هلوق

 . ٧٨ : ءارسالا ةروس )٤ ١٤)

 )١٤٥( ص ةروس : ٥٧ . )١٤٦( قحلملا يف هتمجرت رظنا .
 )١٤٧( ءارسالا ةروس : ٧٨ .

 ۔ _٤٢٥



 ءادوجسو اعوكر تيمس امك ءاهنكر هنأل انآرق تيمسو حبصلا ةالص
 هدهشت :يا .ادوهشم ل ىلاعت هلوقو .اهيف ةءارقلا بوجو ىلع هب لدتساو
 ةملظلا لدبي ىلاعت ].....[)١٤٨( ةردقل دهاشتو .راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم
 .سمخلا تاولصلل ةعماج ةيآلاو .هابتنالاب توملا وخآ يذلا مونلاو ءءايضلاب
 .بورفلاب كولدلا رسف نا اهدحو ليللا ةالصبو لاوزلاب كولدلا رسف نا
 ةعماج ةيآلا نأ (هتلا همحر) رثؤملا يبأ نع لقن امك ءاملعلا دنع روهشملاو

 قستم قإ» اهلاوز :يأ ،ي4سمشلا كول ركذب ادب هنال سمخلا تاولصلا
 نيح كلذو .ةرخآلا ءاشعلا تقو كلذو !مالظلاب ءامسلا قفو : :يأ .يليملا

 رجقلا نآرقو :لجو زع لاق مث .انباحصأ هيلع يذلا ضيبالا قفشلا بيغم
 ةليللا سرح ،هيف ناسرحلا عمتجي هانعم 4 .هدوهش َناَك رجقلا نارق نو
 هللاو ةرم هركذ نع ينغيام لصفلا اذه يف هركذ تمدق دقو .راهنلا سرحو
 نأل غحابصلا رجفلاو .رجفلا ةالص تيمسو فلسلا نع ثيدحلا يقو .ملعا

 ترجفناو .موقلا حبص مهيلع رجفنا :لاقي امك ؤهروهظو هؤدب حبصلا راجفنا
 هئديل رجفلا يمسو ٬ةتفغب اهنم ريتكلا مهيلع رهظ :يآ .يهاودلا مهيلع

 ءاملا رجفنا :لاقي امك !أدب اذا حبصلا راجفنا نم رجفلا :ليقو .ةتغب هروهظو
 هتسجب اذا ارجف ءاملا ترجفو ؛مدلا هنم أدب اذا مدلاب حرجلاو 4 .رهظو دب اذا

 هلوق يئاسكلاو مصاع أرقو ،لبقتسلا نم همضو يضاملا ميج حتقب وهو
 .ديدشتلاب نوقابلاو . .(٩٤١)هآاع وجنت ضرآلا نم ات رجفت حل :ىلاعت
 ٥٠(. )يآريچفت اهتالخ راههنآلا رِجَقتَك» : ىلاعت هلوق يف ديدشتلا ىلع اوعمجأو

 .انزلا روجفلاو فيفختلاب .(١٥١)يرهك امهلالخ اتركقَو» :بوقعي نعو

 هتارما عقاو لجرل لاق ةلي لوسرلا نع لوقنملا قو .اروجف رجفي رجف :لاقي
 :يأ ءاروجف رجفو ،«كنطب رجفي الف كرهظ رجف نا» :ناضمر رهش ؤ اراهن
 نع (٥١؟)لام هنال روجف بذكلا :لاقي امك .قدصلا نع لئاملا رجافلاو .بذكلا
 ليمي :يأ .(٥١؟)هةماَمت رْجَفَيِل ناتمنإلا دير لتل :لجو زع هنلا لاق قدصلا
 7 :يآ .ةردقم ناب «رجفي» بصنو . .قدصلا نع باسحلا مويب هبيذكت يق

 . هللا ةردق دهاشت : باوصلا لعل )١٤٨(
 )١٤٩( ءارسالا ةروس ٩٠ .

 )١٥٠( ءارسالا ةروس : ٩١ .
 )١٩١( فهكلا ةروس : ٣٣ .
 )١٥٦() ليم : باوصلا لعل :

 )١٥٢٣( ةمايقلا ةروس : ٥ .

- ٤٢٦_ 



 وه :ليقو .ةبوتلا فيوستت :ليقو .(٤٥١)هديزم مزاللاو .ةمايقلا موي بذكي

 :هانعم ديزي نب دمحم نع لوقنملا ثيدحلا قو .يصاعملا يف امدق يضمي رفاكلا

 هلوق هيلع لدو .هيلا لصيال ناك ناو همامأ ام ملعي نأ بحي ناسنالا نأ
 هلاؤسو .ةمايقلا موي ىتم :يا .(٥٥١)هةَماَيقلا موي نبأ لاسي : ىلاعت
 .ملعأ هئلاو ںداعبتساو ءازهتسا

 ةلي يبنلا ىلا مالسلا هيلع ليربج ءاج مث» :لاق ةي يبنلا نع لوقنملا فو
 لوأ نا» :رخآ ثيدح نمو .نيتعكر هب ىلصف حبصلا دومع مهيلع رجفنا نيح
 نم لجو زع هللا هجرخأ نبح ؛هيلع هللا تاولص !مدآ ةالصلا هذه ىلص نم
 هتلا تاولص ٬مدا كلذ ري ملو ءايندلا هيلع تملظأو ؛ليللا هيلع نجف .ةنجلا

 افوخ كلذ نم فاخف ؛هيلع تلخد ةليل لوأ تناك اهنال لبق نم ةنجلا يف .هيلع
 عوجرب ىلاعت هئل اركش نيتعكر ىلص راهنلا ءاضأو حيبصلا رجفنا املف ،اديدش

 كنع بهذأ كلذبو .كلذب دمحماي هللا كرماف ءاعوطت هنم ناكو .هيلا راهنلا
 تاعاطلاب كرونو ىليللا ةملظ مالسلا هيلع مدآ نع بهذأ امك ةةيصعملا ةملظ

 ثيدح نمو .«ةضيرف كيلع تراصو .راهنلا ءوضب مالسلا هيلع مدآ رونامك
 رمأ نأ ىلا راهنلا نم ليللا نوفرعي ال اوناك مالسلا مهيلع ةكئالملا نأ» :رخآ

 نأل ،ليق امك اءزج نيتسو ةعست رمقلا نم حسمف مالسلا هيلع ليربج هثلا
 تعكرف راهنلا نم ليللا نابتسا كلذ دنعف !ادحاو امهوتم ناك رمقلاو سمشلا
 ثيدح نمو ء‘رجفلا عولط دنع تاعكر عبرأ كلذ دنع مالسلا مهيلع ةكئالملا

 رفاك لك دجسيو ،ناطيشلا ينرق نيب علطت سمشلا نأ» :ةي يبنلا نع رخآ
 نآ لبق نيتعكر ةالصب (٦٥١)يتماألو يل هثلا رماف ،لجو زع هللا نود نم اهل
 اموي نيعبرأ اهيلصي ةنمؤم الو نمؤم نم امف ،لجو زع هنلا ريغل رافكلا دجسي
 .(٧٩٥١)«قافنلا نم ةءاريو .رانلا نم ةءارب :نيتءاري هتنا امهاطعأ الا ةعامج ق

 بيت هنا كلذو !هيلع هنلا تاولص مدآ رجفلا ىلص نم لوأ» :رخآ ثيدح نمو
 :رخآ ثيدح نمو ،«ترقاف .ىلاعت هلل اركش نيتعكر ىلصف .رجفلا عم هيلع

 ءاخلاب ىوريو ءراجنلا يدع نب بيبح رجفلا يتعكر نس نم لوأو»

 . صنلا يف ةحضاو ريغ ةرابعلا )١٥٤(

 . ٦١ : ةمايقلا ةروس )١٥٥(
 )١٥٦١( يتمأو هنلا ينرمأ : حصفألا لعل .

 )١٥٧( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا .فالتخالا ضعب عم نوريثكلا هجرخأ ٨٦/٣.

 ۔ _٤٦٢٧



 لصن .ملعأ هللاو

 يهو ۔ ةادغلا لصي نيح سلج نم» : لاق ةلت لوسرلا نع لوقنملا يفو
 .«هللا ليبس يف ةوزغ لثم تناك سمشلا علطت ىتح ىلاعت هللا ركذي - رجفلا
 ركذي سلجو ثدجسم يف ةادغلا ىلص نم» :لوقي ةت لوسرلا نع لوقنملا يقو
 ىلع هلل دمحلاو ركشلا يف دهتجا تعلط اذاف «سمشلا علطت نآ ىلا لجو زع هلا

 فلأ فلا ةعكر لكب هللا هاطعأ نبتعكر ىلصو ماق مث .هركذل هقفوو هاطعأام

 مداخ فلأ فلأ ةيروح لك عم .ةيروح فلأ فلأ رصق لك يف ،ةنجلا ف رصق
 صلاخ لمعو قداص نيقيب ناك اذا كلذو ء«نيباوتلا نم هتنا دنع ناكو

 .يصاعملا بابسأ هنم موسحم

 لصف

 نم» :لاق (هنع هللا يضر) سابع نيا قيرط نم :التم هنع رخآ ثىدح نمو

 عبرآ ىلص مث .4 سمشلا عولط ىلا هتنا ركذي فكتعا مت ةعامج يف رجفلا ىلص

 (٨٥١)يسركلا ةيآو .ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لوأ يف أرقي تايلاوتم تاعكر

 ١٥٩(. )قراطلاو اَمتلاؤط .باتكلا ةحتاف ةيناثلا ةعكرلا يفو 6تارم ثالث

 ةعبارلا ةعكرلا يو نآرقلا نم رسيتامو .باتكلا ةحتاف ةثلاشلا ةعكرلا قو
 ثتارم ثالت ٦٠( )هيذحا هنن هتلا َومه لقانو .ةرم يسركلا ةيآو .ةرم باتكلا ةحتاف

 نم قابطا مهعم ةكئالملا نم ةرشع ءامس لك نم ءاكلم نيعبس ىلاعت هتنا ثعب
 كلت ىلع ةالصلا كلت نولمحيف .ةنجلا ليدانم نم ليدانمو ،ةنجلا قابطأ

 اورفغتسا الا ةكئالملا نم موقب نورمي الف ءاهب نودعصي مث ،قابطألا
 .تدبع يلو .تيلص يل» :ىلاعت هلا لاق يرابجلا يدي نبب تعضو اذاف ءاهبحاصل

 زع هبر نع ةي لوسرلا نع لوقنملا قو .«كل ترفغ دقف .لمعلا فناتساف
 نمو . .«هرخآ كفكأ .تاعكر عبرأ راهنلا لوأ لص مدآ ن نبا اي» :لاق :لجو

 ةنجلا باوبأ نم اباب نا» :لاق .ةريره ييأ قيرط نم 4 زنت هنع .رخآ ثىدح

 ةالص نولصي نيذلا نيأ ،دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذاف .ىحضلا : هل لاقي
 هنع رخآ ثيدح نمو ٬(١٦١)«ىلاعت هتنا ةمحرب اولخدأ ؟اهيلع نيموادم ىحضلا
 ةعكر لك يف ارقف غىحضلا ةالص ةعكر ةرشع ىتنثا ىلص نم» :لاق هةَي

 . ةرقبلا ةروس يف © ٢٥٥ مقر ةيآلا يه )١٥٨(

 )١٥٩( قراطلا ةروس : ١ . )١٦٠( صالخالا ةروس :
 )١٦١( فاحتالا ، يديبزلا رظنا ،طسوألا.يف : ناطل هجرخأ ٢٧٠/٣.

- ٤٢٨_ 



 6 ر۔ و -

 لك نم لزن ،تارم ثالث يكآ هنلا وُه لقإلو "يسركلا ةيآو غةرم باتكلا ةحتاف
 نوبتكي روت نم مالقأو ضيب سيطارق مهعم كلم فلأ نوعيس ءامس

 لك عمو سةكئالملا هتتا ةمايقلا موي ناك اذاف روصلا يف خفني نأ ىلا تانسحلا

 فنا نذاب مق ربقلا بحاصاي :نولوقيو ؤهربق ىلع نوموقيف .ةيدهو ةلح كلم
 .ملعا هناو غنبصلخملا نيباوتلا نم ناك اذا كلذو ٬«نينمآلا نم كناف .ىلاعت

 لصف
 .ةرجاهلا نم ذوخام رجهلاو .ةرجاهلاو رهظلا ىمست .رهظلا ةالص ي

 هفاصتنا دنع راهنلا ماص :لاقيو ؛ةربهظلا مئاق ماق :لاقيو سرحلا ةدش وهو

 راهنلا فصن سمشلا ةفقو ق فلتخاو .سمشلا ةماقتسا كلذب نونعي ؛ماق يا

 ءاملع بهذف ء(٦١؟) )اهت رقتسم يرجت شمششلاؤإ : لجو زع هلوق نم

 رقتست ال "يرجلا (٢٦١)ةمئأق اهنأو .ايندلا عاطقنا دنع اهرارقتسا نأ انباحصأ

 فصن اهتفقوب :لاق نمل ىنعم الو .4 اهت زقتسملإل نآرقل ا ليلدب اهربس يق

 .براغملاو قراشملا نم موي لك ردقم ىهتنمل يأ .اهن زقتسم» :ليقو ،راهنلا
 .علطم نم موي لك علطت ءابرغمو اقرتم نببتسو ةئامتالت اهرود يق اهل ناف

 اهيبرج عطقنم : ليقو .لباقلا ماعلا ىلا اهيلا دوعتال مث ثبرغم نم برفغتو

 .ملعأ هثلاو ، لبق نم هركذ مدقت امك ؛ملاعلا بارخ دنع

 ناك .يي لوسرلا نع لوقنملا ثيدحلل .ريجهلاو ةريهظلا :رهظلا ىمسيو
 مكباَيِث َنوُعَصَت بحو :لجو زع لا لاق دقو سسمشلا نيح ريجهلل يلصي
 سابع نبا نع هتدجو اميف تضرف ةالص لوأ يهو .(٤٦١)هيةريهظلا تت
 هنأل كرهظلا تيمس كلذبف «سمخلا تاولصلا نم ىلوألا يهو (هنع هلا يضر)
 هيلع ليربج نع لوقنملا ثيدحلل سمخلا تاولصلا نم ترهظ ةالص لوأ

 يبنلاب ىلصف 4 ,سمشلا تلاز نيح ةكمب وهو ةلي يبنلا ىلا ءاج هنأ» :مالسلا
 .هب نودتقي ةلي يبنلا فلخ نوملسملاو :رهظلا ةالص ىىلوألا ةالصلا ةلي
 نم لوأ نأ» :رخآ ثيدح نمو !امهيلع هتنا تاولص ليربجب يدتقي يبنلاو

 حيذي رمأ نيح كلذو ،تاعكر عبرأ [ملسو] هيلع هتنا ىلص ميهاربا رهظلا ىلص

 كحبذ يتآ ماتلا قرىرآ يت َمتُباَي :هل لاقف .مالسلا هيلع ليعامسا هدلو

 . ٣٨ : سي ةروس )١٦٦(
 ةمئاد : باوصلا لعل )١٦٣)

 ٨ : رونلا ةروس )١٦٤(

 _٤٢٩۔



 ے ےس و م ۔2ے م
 نم نا ءاس نإ يِتدجَتَ رمؤت تاك لكفا ِتبأاي َلاَك ىرت اداح رضتنا

 دنع يلجرو يدي يل دشت نأ ،تاجاح ثالث كنللا يل نكلو .(٥٦١)هتيرياّصلا

 لاقف .يتدلاو عدوت نأو 4 .يحيذ نم )١٦٦(. ةرفشلا كعنمتال يكل .حيذلا

 ملف ةقلح ىلع اهعضوف نيكسلا ذخاف .كلذ رلعفا :ملسو هيلع هللا ىلص ميهاربا
 حبذلاب هللا هادفف .(٧٦١)«ايؤلا تقّتَص دق ميهاربإلَت نآ : يدون املف عطقت

 ميظع :يآ . «)١٦٨(. ميظع م حبذب هانيقل :ىباعت هلوق كلذف غشيبكلا وهو

 يذلا وهو .ييبن نبا ايبن هتلآ هب يدفي هنال .ردقلا ميظع :ليقو .نيمس ةثجلا

 .ةنجلا نم اشبك ناك :ليق ملسو هيلع هتنا ىلص نيلسرملا ديس هلسن نم
 :لاق امناو "مالسلا هيلع ميهاربا وه يدافلاو رببث نم هيلع طيهأ العو :ليقو

 هيلع هئادفل هتزاجاو هئاطعو لجو زع هل هرماب ناك ءادفلا نأل .يهاَتيدَقَو»
 يف ملسو هيلع هتنا ىلص ميهاربا رظن املف .لاوزلا تقو كلذ ناكو ٬مالسلا
 .كلذ ةجلاعمل هنلا هقفو دلولا حبذ :ىلوألا :لاوحأ عبر ف ناكو بءادفلا

 .ميظع حبذب هادف :ةثلاثلاو .كلذ هنع هنلا فشكف ثدلولا مغ :ةيناثلاو
 هللا تاولص ميهاربا كلذ عم ىلصف .ىلاعتو كرابت هنع هنلا ىضر :ةعبارلاو

 رماف هعم لجو زع هئلا عئانص نم عنصل اركش ةعكر لك لك ،تاعكر عبرأ ؤهيلع
 لاوزلا تقو تاعكر عبرأ لص : هل لاقو .كلذب ةب دمحم هيبن لاعت هللا
 حبذ ةجلاعمل ليلخ تقفو امك ۔ هنلا هنعل - سيلبا م حبذت ىتح يتعاط كنقفواأل

 زوجي نمب كيدفأو ،دلولا مغ نم ميهاربا تيجن مويك إمغلا نم كيجنأو .دلولا
 ؛كنع ىضراو سشبكلاب هحبذ زوجي امب يليلخ تيدف امك ںتارافكلا نم هحبذ
 .ةتبلا هسواسو مسح ۔ هللا هنعل - سيلبأ حبذ ىنعمو ‘هنع تيضر امك

 هجو ىلع ,ةت يبنلا اولاس ۔ هنلا مهنعل ۔ دوهيلا نأ ثيدحلا يف يورو
 .رهظلا يهو ةالصلا هذه ىلص نم باوث نع هولاس مت 4 ءايشأ يق ناحتمالا

 فلا نيعبسب ةمايقلا موي منهج اهيف ىتؤي يتلا ةعاسلا هذه» :لاق هلعلف
 الا ةالصلا هذه يلصي نمؤم نم امف نمحرلا يدي نيب اهب يتؤيف .ران نم مامز
 . ملعا هئلاو ء«منهج تاحفن هيلع هتلا مرح

 )١٦٥( تافاصلا ةروس : ١٠٦١.
 ةقفشلا : باوصلا لعل )١٦٦)

 ١٠٤ _ ١٠٥١. : تافاصلا ةروس )١٦٧(
 . ١٠٧ : تافاصلا ةروس )١٦٨)

_ ٤٣٠ _ 



 لصف
 نِحَو ت رش انشعو )» :لجو زع للا باتك ف اهضرفف .رصعلا ةالص امأو

 ةالص عم اهركذاسو "سمخلا تاولصلا هذهب اندافافق )١٦٩(« «َنوزهظت

 .برغملا

 ؛رهدلا وه رصعلا نأ كلذ نمف .ةريثك هوجو ىلع ةفللا ق رصعلا امأو
 أولمَعَو أوُنَمأ نيلا الإ ,هرسخ يفآ ناتتنإلا 7 ,.رصكلاو» :ىلاعت هلا لاق
 :ليقو ،بيجاعالا ىلع هلامتشال .رهدلا وه انهاه رصعلاو .(٧١:)يِتاَحاَضلا
 وأ ثةوبنلا رصع كلذب دارأو رصعلا ةالص .رصعلا نأ ةيآلا هذه ف هانعم

 : رعاشلا لاق ،يشعلاو ةادغلا :نارصعلاو "بورقلا ىلا لاوزلا دعبام

 نيرصعلا فالتخا سانلا معطملا
 .(١٧١)«نيرصعلا ةالص ىلع ظفاح» :لاق .ةي لوسرلا نع لوقنملا يفو

 دعب ثبورفلا دنع رصعلاو !امهتقوب امهامس رصعلاو .حبصلا ةالص ينعي

 لوقنملا فو .رصعلا ةالص تمس هبو ،سمشلا (٧١؟) ليفطت لا ةرجاهلا داربا

 هيلع ليربج نأ ٨(هنع هتنا يضر) سابع نبا قيرط نم .ةت لوسرلا نع
 هلثم ءيش لك لظ راص نبح رصعلا هب ىلصف ةي : يبنلا ءاج ‘ مالسلا

 : ةغبانلا لاق ؤراهنلاو ليللا :نارصعلاو
 احاتفم ارسي باب نكلو مهب افصع نأ نارصعلا اثبلي مل
 لاصآلاو .ةادغ عمج .(٢٧١)هلاَصَلاو ؤدَقلاي» : لجو زع هلوق اماو

 . برغملاو رصعلا نيبام وهو ؤليصأ عمج
 لصف

 ىلص هنا ، يرافغلا ةرصن يبأ قيرط نم ةي يبنلا نع لوقنملا فو
 نمف ءاهوعيضف مكلبق ناك نم ىلع تضرع ةالصلا هذه تنا» : لاقو .رصعلا
 علطي ىتح اهدعي ةالص الو ،نيترم هرجأ ىتوأ مكنم اهيلع ظفاح

 :لاق هنا ةلي هنع لوقنملا ثيدحلل ىطسولا ةالصلا يه هذهو ؛(٤٧١)«دهاشلا

 (٥٧)ارات مهتويب هنلا الم - رصعلا ةالص ۔ ىطسولا ةالصلا نع انولغش»

 )١٦٩( مورلا ةروس . )١٧٠( رصعلا ةروس :
 )١٧١( د هجرخأ ٠ لاملا نك . ه ١٩٣٠١“ فارطأ ةعوسوم رظنا ".
 )١٧٦( ترمحاو بورغلل تندو تعلط :الفط سمشلا تلفط لاقي : ليفطتلا .

 )١٧٣( فارعألا ةروس : ٢٠٥ دعرلا ةروس : ١٥ ٠ رونلا ةروس : ٦١
 )١٧٤( دئاوزلا عمجم رظنا ثريبكلا يف يناربطلا هجرخأ ٢٠٨/١ .

 )١٧٥( حيحصلا لاجر هلاجرو زازلا هجرخأ .

 ۔ _٤٣١



 . بابلا لوأ يف فالتخالا ركذب تيتأ دقو ءاذه ربغ :ليقو

 ام غىطسولا ةالصلا يه رصعلا نآ هيف لوقلا ديؤيو هب لدتسي اممو
 يف ءاملعلا فالتخا كلذكو سةياورلا هذه يف مالسلاو ةالصلا [هيلع] هنع ىكح
 ةعاسلا هذه نا :ليقف ءاهتليلو ةعمجلا موي نم ةوعدلا اهيف ةباجملا ةعاسلا

 موي نم ةالصلا هذه دعب لئاضفلا نم ةمج تدرو دقو ةرصعلا ةالص دعب

 يسركلا ةيآ أرق نم نأ» : فلسلا نع لوقنملا ثيدحلا ف يورام اهنمف .ةعمجلا

 نم هدحو لاخ عضوم ق .ةعمجلا موي نم رصعلا ةالص دعب ةرم ةرشع عبس

 ريغو «(٦٧١)«هؤاعد هل بيجتسا ةلاحلا كلت ق اعد اذاف ءاهري مل ةلاح .هيلق

 يف ةعاسلا هذه نا :مهضعب لاقو .ةلاطالا فوخ اهركذأ مل لئاضفلا نم كلذ

 رمع نب هتنادبع نع يورام ،لوقلا اذه ديؤيو سدجسلا يف مامالاو رهظلا تقو
 ءاعبرالا مصيلف سةمهم ةجاح هلا ىلا هل تناك نم» :لاق هنأ باطخلا نبا

 قدصتو .ةعمجلا ىلا حارو رهطت ةعمجلا موي ناك اذاف ثةعمجلاو سيمخلاو
 لضفأ اذهف رثك امو ٬كلذ قوفام ىلا فيغرلا نيبام ‘ترتك وأ تلق سةقدصيب

 ميجلا نمحرلا و هثلا مسي ثكمساب ذوعأ ينا مهللا :لاق ةعمجلا ىلص اذاف
 :(٧٧)ه يحلا نمحرلا َوُه ةداهشلاو بيكلا مياَع وه ه الا ةلإ ال يذكاط
 هوقلا تكلا َومه الإ ةلإ ال» يذلا ميلا نمحرلا رثا رمسب . .كمساب كوعدأو
 .عبسلا تاوامسلا هتمظع )١٧٩( تللح يذلا )١٧٨(. يموت و ةتس }طذخاتال

 هل تنع .وه الا هلا ال يذلا إميحرلا نمحرلا هتنا مسب ‘كمساب كوعدأو

 .بولقلا هنم تلجوو ؛راصبألا هل تعشخو .باقرلا هل تعضخو .هوجولا

 ينيطعت نأو ؤدمحم لآ ىلعو دمحم انديس ىلع يلصت نأ ،نويعلا هنم تفرذو
 مهضعب وعديف ٬مكءاهفس اهوملعت ال :لوقي ناكو ٬«اذكو اذك يهو يتجاح

 رصن .مهل باجتسيف ضعب ىلع

 (هنع هتنا يضر) سابع نبا قيرط نم .ةلي يبنلا نع يورام اضيأ ديؤيو
 ةحتاف ةعكر لوأ ظ .نيتعكر رصعل او رهظل ١ ني ةعمجل ١ موي ىلص نم « :ل اق

 ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا \ةعمجلا مويب صصخي ل هنا الا .اريثك ثيدحلا درو )١٧٦)
 ٨/ ٤٦٦ ۔ ٤٦٣.

 )١٧٧( رشحلا ةروس : ٢
 )١٧٨( ةرقبلا ةروس : ٢٥٥ .

 تلح : باوصلا لعل )١٧٩()

- ٤٣٦٢_ 



 برب ذوعا آلف ة ةرم نيرشعو اسمخو !ةدحاو ةرم يسركلا ةيآو "باتكلا
 )٨(. هنك هنا مك لق و .باتكلا ةحتاف ةيناثلا ةعكرلا قو ٨٠( )هقَقلا
 ال :لاق ملس اذاف ،ةرم نيرشعو اسمخ (٢٨١)پساتلا ٹ بري أوُعآ لقت و ةرم

 ىتح ايندلا نم جرخي الف ،ةرم نيسمخ ميظعلا يلعلا هتناب الا ةوق الو لوح
 موي نم هذه نا ءمهعضعب لاقو .(٢٨١)هل ىري وأ .ةنجلا ف هناكم ىري

 تدروام لوقلا اذه ديؤيو .حمرلا ردقب تعفتراو سمشلا تلقتسا اذا ةعمجلا

 باب يف كلذ تنيب دقو ،ةعاسلا هذه يف اهفرشو ةالصلا لضف ركذ نم ةلي هنع

 دجاسملا باب يف هلا ءاش نا (٤٨١)يتايس دعب وهو ءاهفرشو ةعمجلا لضف
 ,ةعمجلا ةليل نم ريخألا ثلثلا ف ةعاسلا هذه نا:مهعضعب لاقو بطخلاو

 هنا (هنع هللا يضر) سابع نبا قيرط نم ةلزنملا بتكلا يف يورام كلذ ديؤيو
 ءادوج ينم مظعأ نم : ىلاعتو كرابت ليلجلا ىدان ةعمجلا ةليل ناك اذا» :لاق
 مهعجاضم يي مهؤلكأ ثبقارم مهل انأو ،نوصاع يل قئالخلا ءاقلخ ينم مركاو

 مل هناك يلا بات اذا بنذملا ىلع لبقا يمركو يدوج نمو "نوصعي مل مهناك
 .يلئاس بيجأ !مركلا ينم !ميركلا انأو داوجلا انآو ؤهنيبو ينيب اميف بنذي

 ةينب ينوعدو ؛مهبولقب يلا اولبقأ يدابع نأ ولو .ةلاسملا لبق ةيطعلابأدبأو
 ءةرذ لاقثم يكلم نم كلذ صقني ملو !اهريفاذحب ايندلا مهتيطعأل ةقداص

 برهت نياو سنوصاعلا ءيجتلي ينم نياف اهميق انأو كلم صقني فيكو
 نم لهو ؟هل رفغاف رفغتسم نم لهو ؟هيلع بوتاف بئات نم له 0قئالخلا
 هنأ .ةلت . هنع رخآ ثيدح نمو .«نيمحارلا محرأ انأو ؟هل اهيهاف ةجاح بلاط

 .مالسلا هيلع ليربج يدنع نم جرخ دقل ءايبن قحلاب ينثعب يذلاو» :لاق
 لك ف ‘سأر فلأ نوعبس هل ليئايدرد : هل لاقي اكلم هل نا دمحماي :يل لاقف

 فلآ نوعبس مف لك يف ؤمف فلأ نوعبس هجو لك يف ‘هجو فلأ نوعبس سأر
 اضعب هضعب حيبستلا هبشي ال ؛ةغل فلأ نيعبسب ىلاعت هتنا حبسي ،ناسل
 ملف مكانقوش .سانلا رشاعم :ليللا نم ريخألا ثلثلا يف ةليل لك ف يداني
 باذعب نيقفانملا رشب .رذنأ نم رذعأ دق الأ ءاوفاخت ملف مكانفوخو ءاوقاتشت
 اوقتاف غتامقنو تاوطس هتل نا الأ المهم المهم ٬مانيال افيس هنل نا الأ }ميلأ

 ١ : قلفلا ةروس )١٨٠(
 )١٨١( صالخالا روس : ١

 )١٨٦( سانلا ةروس : ١
 )١٨٣( نيقتملا ةداسلا فاحتا يف يديبزلا هجرخأ ٢٣/ ٣٧٧.

 )١٨٤( يف اذه دعب هللا ءاش نا يتايسو : لوقي نأ حصفألا لعل .

 ۔ _٤٣٣



 مئاهبو عضر لافطأو عشخ لاجر الولف ،مكبولق اووادو .هتامقنو هتاوطس
 ءاضر اضر مكانضضرلو ءابص باذعلا مكيلع انببصل 6غعكر خئاشمو عتر
 انه دصقأ مل ينأل هتكرت اذه لثم ريثكو ٬«قعاوصلا يودك يود مكيف ناكلو
 . ملعا هئلاو .نفلا اذه ركذ لاصئتساب

 ةليللاو مويلا اذه ف ةعاسلا هذه ىفخأهتلا نا :ءاملعلا ضمب لاقو

 مسالاو سناضمر رهش يف ردقلا ةليل ىفخأ امك ،لجو زع هركذ يف اودهتجيل
 .ءامسالا عيمج ةوالتو غناضمر رهش مايق ف اودهتجيل ءامسألا يف مظعالا

 .ةلاطالا فوخ هتكرت اريثك افالتخا ىنعملا اذه يق اوفلتخا دقاو .اهب قيدصتلاو

 ينعأ ةعاسلا هذه يف نا :ليقو ةرصعلا ةالص ركذ يف رخآ ثيدح نمو

 لكأ ىتح مالسلا هيلع مدآل اهيف ناطيشلا سوسو يتلا يهو ةرصعلا ةالص
 هذه يلصي ةنمؤم الو نمؤم نم امف ،للحلاو يلحلا هنع راطف ‘ةرجشلا نم

 نم لوأو ،تاعكر عبرأ يهو ٬همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ الا ةالصلا
 !رحبلا ةملظو توحلا نطي نم جرخأ نيح كلذو .مالسلا هيلع سنوي اهالص

 آلإ ةلإ ا نآ ِناَمْللتلا ق ,ىدانف : هنع ةصق لجو زع هلا لاق ىليللا ةملظو

 عبرا سنوي كلذ عم ىلصف . .(٥٨١)ه«َيدللتلا نم تنك ينار كتاكيشس تنآ

 لجو زع هتنا لاقف ،لجو زع هتنا عئانص نم عنصل اركش ةعكر لك .تاعكر

 اياطخلا ةملظ نم كيجنال رصعلا تقو يف تاعكر عبرأ لص» :ةلي دمحم هيبنل

 نم هتيجنأ امك ‘منهج ةملظ نم كيجنأو .ءاملا ةملظ نم هتيجنأ امك .ةلزلاو.
 - رصعلا ينعا ۔ اهالص نمرلوا ن نأ» : رخآ ثيدح نمو .«ليللا ةملظ

 :هلوق نإ !ه....اهشوزمم ىت ةيواك يهو ةيرك ىلمع رمم هنا كلذو }ليئامرخ
 عبرا ىلصف ماقف .رصعلا عم . .(٦٨١)هةتكب جت ماع ةَئامنلا هَكاصاَق ....ي
 (هللا همحر) سايع نيا نع رخآ ثىدح نمو . اع هلل ركش ةعكر لك .تاعكر

 دق يهو ةيرق ىلع رم .ليئارسا ينب ءامل نم الجر ناك ،ريزعلا وه هنآ
 .ةلاطالا فوخ اهتكرت }نآرقلا ف هتصقو .كلذ لاقف إ(٧٨١)برخ

 : ىلاعت هلوقل لجو زع هللا باتك ف اهضرفف ،برخغملا ةالص امأو
 . ٢٥٩ : ةرقبلا ةروس ٨٧ . )١٨٦( : ءايبنألا روس )١٨٥(

 )١٨٧) تبرخ دق : باوصلا لمعل .

 ۔ ٤٣٤



_- ٍ 

 تاوامسلا ق دمحلا هلو َوُخيصت بحو ومت بح ه هنلا ا ناكبشق»

 يضر) سابع نبا نع لوقنملا يفف )١٧٨٨(. )؛َتوزهظت يحو تشعو يضرآلاو
 برغملا ةالص 4 .4نوتنست» :سمخلا تاوصلل ةعماج هذه نأ (هنع هللا

 .رصعلا ةالص .يآتشمح ؤ 0 .رجفلا ةالص .هتوخيصتلو .ةرخآلا ءاشعلاو

 ينعي : هنلا وحبس : :يآ "همهتلا َناكبشَق» :هلوقو ٬رهظلا ةالص .4 .هَنورثهظتلو

 .مالسىلاو ةالصلا لضفا هيلع هنع يورو .تاقوالا هذه ف لجو زع هلل اولص

 ق ةيآلاه.... د وتسمت ببح وتلا ناحبسف : :حبصي نيح لاق نم» :لاق هنأ

 نمو 4 هتليل ن نم () هتافام [كردأ] .(٩٨١)4توججَرخت كلدكو .. .. :هلوق

 نال ءاشعلا برغملا تيمسو . «هموي نم هتافام كردأ يسمي نبح اهلاق

 .ءاشعلاو ؛مالظلا لوأ اضيأ وهو ،برغملا دنع راهنلا نم ةعاس رخآ ءاشعلا

 وه:لوقي ضعبو ىليللا ردص يلوي نأ ىلا سمشلا بورغ دنع ةماعلا دنع
 بورغ دعب ماقت اهنال برغملاةالص تيمس ارخآ ثيدح نمو سرجفلا عولط
 فورعم وهو اهحتفبو ،ىلوالا ةلمهملا رسكب ىلوألا ءاشعلا :اهل لاقيو ‘سمشلا
 .ةملظلا يهو ةوشعلا يف هلصأو تقولا كلذ يف لكؤي يذلا ماعطلا وهو
 .ةجاح بلاط اهتيتأ اذا رانلا ىلا توشعو ؛هتيتأ :يأ هيلا توشع :لاقيو

 تللدتساو اهتيتأ :يآ .رانلا ءوضب قيرطلا توشعو اوشعو اوشع ءيرقو

 .بيسملا نبا نع لوقنملا فو "فيعض رصبب الا كلذ نوكي الو ،هيلع اهئوضي
 ام :ىرخالاب اوشعي وهو هينيع ىدحا بهذ دقو ؤنينامثو عبرأ نبا وهو لاق
 ارصب اهب رصبي :يأ ءاهب وشعي ءاسنلا نم دشأ ةنتف يسفن ىلع فاخأ

 : رعاشلا لاق ءافعض

 دقوتم ريخ اهدنع ران ريخ دجت و هران ءوض ىلا وشعت هتات ىتم

 .ىماعتي :يا ٩٠(. )ه نمحرلا رت ركذ نمك شعي نمكتو : لجو زع هلوق امأو
 ىلا اشع :لاقي هنال :ضرعي :ليقو ؤرصبلا فيعض وهو .ءاشعلا نم قتشم
 . لامو هيلا لام :لاقي امك ضرعأ يأ ءاهيف ىشعو فعض ىلع اهاتآ اذا رانلا
 : رعاشلا لاق كهاشع يأ ءاشعو هنع

 يراد لخنلا ليسفك هتمجه نم { هحبصيو هوشعي ءامسأ نبا ناك
 . ١٨١٧ : مورلا روس )١٨٨(

 )١٨٩() مورلا ةروس : ٩ .

 )١٩٠( فرخزلا روس : ٣٦ .

 _٥د٤٣ _



 .يضاملا نم ةمجعملا حتفب لاعف الا هذه لك .تيشعت :يأ .توشعو

 ٠. ملعأ هللاو .ليقتسملا نم اهمضو

 مالسلا هيلع دواد - برغملا ةالص ينعأ - ةالصلا هذه ىلص نم لواو

 رثكأ ىلع ردقي ملو ءاٹالث ىلصف ماقف :سمشلا بورغ عم هيلع بيت هنأ كلذو

 ةنيتم هنع رخآ ثىدح نمو .. .ترقاف ؛ىلاعت هلل اركش .دهجلا نم اهيف ناك امل اهنم

 هلوقل اهيف مالسلا هيلع دأ ىلع هللا بات يتلا ةعاسلا كلت» :لاق هنا
 .«(١٩١)يغيحلا باوتلا وه 3 هنإ هيلك باتك تامك هي نم نا ىقلتق»ل: ىلاعت

 .ب تاميكاط عفرو .هيمدأط بصنب ريثك نيا آرقو ءبرفملا ةعاس ينعي

 .مهللا كاحبس :هلوق ملعلا له ضعب لاقف .تاملكلا هذه يف اوفلتخاو
 رفغاف ،يسفن تملظ ٬تنأ الا هلا الو ءكدج ىلاعتو ،كمسا كرابتو ‘ كدمحبو
 هللا يضر) سابع نبا نع رخآ ثيدح نمو .تنأ الا بونذلا رفغيال هناف غيل
 :لاق ،ىلب :لاق ؟كديب ينقلخت ملآ براي :مالسلا هيلع مدآ لاق :لاق هنأ (هنع

 كتمحر قبست ملآ براي :لاق ؤىلب : لاق ؟كحور نم حورلا يف خفنت ملأ براي
 تيتأ نا براي :لاق ،ىلب :لاق ؟كتنج ينكست ملآ براي :لاق .ىلب :لاق ؟كبضغ

 .معن :لاق ؟ةنجلا ىلا يعجار كيلا
 تلا ىلا هتفاضاو ،حورلا خفنب هؤايحا ناك :يأ ككحور نم : هلوق امأو

 ناسنالا ييحي فيطل ل مسج حورلا نال شمالسلا هيلع مدآل افيرشت لجو زع
 غيمتلاوَو ءيس هيمك سيل حور الب يح لجو زع هاو هيف هذوفنب
 .(٩١؟) .هريصبلا

 لصف
 ىسيع اهالص نم لوأو 0 تاعكر ثالث برغملا ةالصو : رخآ ثيدح نمو

 ثلاث كنوعدي كموق نأ :لجو زع هتنا هربخأ نيح كلذو هيلع هتنا تاولص
 ناتعكرلاف ،برغملا تقو كلذ ناكو ‘تاعكر ثالث ىلص كلذ عمس املف !ةثالث
 .لجو زع هنل ةيهولألا تابثال ةثلاثلاو همأو هسفن نع ةيهلوألا يفنل نايلوألا
 موي . ناك اذاف .دهشتلا ىنعم ق ةدرفنم ةثلاثلاو .نيتلصتم نيتيلواألا ىرت الأ

 ِنوذ نم نبَهَلار يمأو يِتوُذخَتا ساتليل تلق ة تنأو : لجو زع هللا لوقي ةمايقلا
 رقف هتلق تنك نإ ,قحب يل سسيلاك لوقا نآ ف نوكا كتاكبشس ل 7 و .1 هثلا ۔ و ه و. و

 )١٩١( ةرقبلا روس :
 )١٩٢( ررشلا ةروس !" : ١

: 

- ٤٣٦_ 



 ارقو .(٤٩١)يمُهقدص َيقياَصلا عقني ةوك ادنك نلا َلاَق»> .ةيآلا (٢٩١)يهتملمت

 فرظ وه وا 6فوذحم اذه ربخو ،لاقل فرظ هنآ ىلع .مويو بصنب عفان
 هيلع هثلا تاولص ىسيع مالك نم رم يذلا اذه ىنعملاو ءاربخ عقو رقتسم

 كلذ نع ربخ هنا :ليقو . .يمهقدص َبِقراَصلا عقني موي ةمايقلا موي عقاو
 :يا .4 .يمُهَقدص بقداَصلا» هيف عفني يذلا مويلا كلذ نع ةرابع نوكيف ٬مويلا

 .ربكألا عزفلا نم هنمؤيو .رانلا نم هيجنبو .باسحلا نبقداصلا ىلع هللا نوهي

 برغملا تقو تاعكر ثالث لص :هل لاقو ةلي دمحم هيبن لجو زع هثنا رماف

 هتيجنأ امك ،رانلا نم كيجناو ىسيع ىلع نوهأ امك "باسحلا كيلع نوهل
 .هنم ىسيع تنمأ امك . ربكألا عزفلا نم كنمؤاو !اهنم

 مدآ ىلع هللا بات يتلا برغملا ةالص نأ» : يم يبنلا نع رخآ ثيدح نمو

 باتك تاملك هترت نم 1 ىقلتف : لجو زع هلوقل اهتقو يف مالسلا هيلع

 هلوق نم عفر امف ۔ ةيافكلا هيف ام تاملكلا (٦٩١)ركذ مدقت دقو ۔ (٥٩١)هويتَع
 نينس نم ةنس ةئامثالث هتبوت نيبو ةرجشلا لكأ نيب ناكو ٬مالسلا هيلع
 ءةئيطخلل ةعكر مالسلا هيلع مدآ ىلصف تاعاس ثالت ةرخآلا مايأ نمو ىايندلا

 نمؤم نم امف ،يتمأ ىلعو يلع هنلا اهضرتفاف ،ةوظحلل ةعكرو .ةبوتلل ةعكرو
 لاسي مل ،لجو زع هللا ضرتفا اميف ابغار اعئاط ةالصلا هذه يلصي ةنمؤم الو

 لوسرلا نع لوقنملا قو .«هاطعأ الا ائيش راهنلاو ليللا ةملظ يف لجو زع هنلا
 لجو زع هنلا دنع تاولصلا لضفأ نا» :(اهنع هللا يضر) ةشئاع قيرط نم ةلي

 اهب هللا حتتفا .ميقم الو رفاسم نع العو لج هللا اهطحي مل "برغملا ةالص
 هللا لاس امف نيتعكر اهدعب ىلص نمف .راهنلا ةالص اهب متخو ىليللا ةالص

 قيرط نم .ةي لوسرلا نع لوقنملا يفو .(٧٥١)«هاطعا الا ائيش اهدعب ىلاعت
 ةالص نم لجو زع هئلا ىلا بحأ ةالص نم ام» :لاق (اهنع هنلا يضر) ةشئاع

 ىلص مث يلصملا اهالص اذاف ٬ليللا اهب حتفتسيو ،راهنلا اهب متخي برغملا
 ىلصو اهالص نمو .نييلع يف تبتكو تعفر ءادحأ ملكي نأ ريغ نم نيتعكر
 ؛توقايلاو ردلا نم الالكم ةنجلا يف ارصق هل هللا ىنب اهدعب تاعكر عبرأ

 . ١١٦١ : ةدئاملا ةروس )١٩٣(
 . ١١٩ : ةدئاملا ةروس )١٩٤(
 . ٣٧ : ةرقبلا ةروس )١٩٥(
 . تايلكلا ركذ يف مدقت دقو : باوصلا لعل )١٩٦(
 ١/ ٢٥٧. رافسألا لمح نع ينغملا ين يقارعلا هجرخأ )١٩٧(

_ ٤٣٧ _ 



 نم مدقتام هللا هل رفغ تاعكر تس ىلص نمو ںلجو زع هللا الا اهلضف ملعيال
 هللا يضر) ةشئاع قيرط نم 4 يي هنع رخآ ثيدح نمو .(٨٩١)«رخات امو هبنذ

 ةنجلا ف نيرصق هل هتنا ىنب ،ادحأ ملكي ملف نيتعكر اهدعب ىلص نمف» : (اهنع

 ۔ برغملا ةالص دعب لاق نمو ى«هلا الا هملعيالام راجشألاو راهنألا نم امهيف
 يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو .ميحرلا نمتحلا رثا مسب : ۔ فرحني نآ لبق
 ماذجلاو نونجلا اهنم .ءالبلا نمم اعون نيعستوةعسنت هنع هللا عفد ،ميظعلا
 ىلص نم» :كلام نب سنأ قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .(٦٩١)«صربلاو
 لوأ يف أرقف ءايندلا رمأ نم ءيشب امهنيب ملكتي ملو ،برغملا ةالص دعب نيتعكر

 :ىلا ةةرقيلا ةروس لوأ نم تابآ عبرأو ٠(« :راهرخآ ا دمحلا :ةعكر

 :هركذ لج هلوق ءاهطس وأ نم نيتنثاو 4 ٢٠). )توف هه ةنتؤأ... .ت

 سمخو 4)1٠1(. ولعت موقل ايل ....) : هلوق إ .ي...حاو ةي مكل
 ةيآو دمحلا :ارقف ماقو دجسو عكر مت ٠). ٢)هدَحَ هن هللا َوُه لقال ةرم ةرشع

 ٭هلا هه لقت ةرشع ةسمخو ؛ةرقيلا ةروس رخآ نم تايآ ثالثو .يسركلا

 لك يف ںدرمزو توقايو رد نم ةنيدم فلأ ندع تانج ي هل هتنا ىنب .هيحا

 فلأ ةئام راد لك يق ،راد فلأ ةئام رصق لك يف ارصق فلا ةئام ةنيدم

 لك يف .ةميخ فلأ ةئام تيب لك يف ،تيب فلا ةئام ةروصقم لك يف ‘ةروصقم
 فلآ ةئام اهنم ريرس لك ىلع ،ىتش رهاوج نم اهمئاوق ريرس فلأ ةئام ةميخ

 ةئام فرطلا اذه نم اهرظنم كرون نم اهرئاهظو ءقربتسا نم اهنئاطي شارف

 نم ةجوز هل كلذ لك ىلع ،ةقفرم فلآ ةئام رخآلا بناجلا نمو ،ةقفقفرم فلأ
 الامكو الامج هيلع تدادزا الا ءعيشألا نم ءيشب فصوت مل ،نيعلا روحلا

 الا هانعمو .ءاهب نتتفا الا لسرم يبن الو ،برقم كلم اهاريال ،ءاهبو ارونو

 وُتَتَك نيلا نإ : لجو زع هلوق نم ءاهلجأ نم هلل هسفن لتق ون اهبحب علو
 رون افطال ايندلا ىلا اهفك تدب ولو« .اولتق :يأ ٠(. })4يتاتمؤملاو نم نمؤملا
 لهأ اهيلع رجاشت ضرألا لهأ ىلا تدي ولو .قربلا رونو .ةيحاضلا سمشلا

 )١٩٨( ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا هجرخأ ١/ ٤٥٨ .

 ١ . دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هانممب هجرخ ١٠٧/١ .

 ٠ ةح ةروس .

 )٢٠١( ةرقبلا ةروس :
 )٢٠٢( ةرقبلا ةروس : ١٦٢ _ ١٦٤.

 (٢٠٣) صالخالا ةروس : ١

 )٤ ٢٠) جوربلا ةروس :
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 ,ةلحلا ةلحلا يراوت ال غىتش باوثأ نم ةلح فلأ اهيلع ءفيمج مهلك ضرالا

 محللا يراوي الو إمحللا دلجلا يراوي الو ثدلجلا اهلك للحلا يراوي الو
 اهل .ةيفاصلا ةتوقايلا ف كلسلا نيبتسي امك ضعب نم هضعب نيبتست }مظعلا

 ام ىوس اهعايضو اهروصق ىلع نامرهق فلا ةئام اهلو ةفيصو فلا ةئام
 نم رهنو ؛مينست نم رهنو رثوكلا نم نابتسي رهن ةميخ لك يف ءاهجوزل
 .ىبوط ةرجش نم نصغو ؛ليبجنز نم نيعو ،روفاك نم نيعو ءليبسلس
 ردلاب ةللكم بهذلا نم ةدئام فلا ةئام ةميخ لك يف ،ىهتنملا ةردس نم نصغو
 هحيرو هناولا فلتخم ماعطلا نم نول فلأ ةفيحص لك يف .رهاوجلا عاوناو

 يف بارشلاو ماعطلا كلذ ىلع يتايام ةوقلا نم لجو زع هللا هيطعيو ‘هقاذمو
 ارهاظ يصاعملا بابسأ مسح نم إلا كلذ ىتاتي الو ءايندلا مايأ نم موي رادقم

 نع لوقنملا ثيدحلا يف هنال ءالعفو ةكرح ناطيشلا سواسوو ىانطابو
 الو ضةدحاو ةلصخ مدآ نبا نم ديرأ : لاق ۔ هللا هنعل - ناطيشلا نأ :فلسلا
 امو :هل ليقف سدارأو ءاشام لمعي ىربلا لامعأ نم ءيش ف كلذ دعب هضراعأ

 اذا هنال إمارح نم هبرشمو هلكام نوكي نأ :لاقف ؟هللا ودعاي ةلصخلا هذه

 لبقي مل ايعادو ؤةالص هل لبقت ملو ؛مارح هنطب فو ايلصم ناك كلذك ناك
 اقدصتمو ؛مارح نم اجاحو ؛مارح نم هتاكز ايدؤمو ٬مارح رتس ىلع ءاعد
 عيمجو ؛مارحب هموص نم ارطفمو ؛مارح نم اجوزتمو ٬مارح نم العف
 الف لاصخلا هذهي هيلع تردق اذاف ؛مارحب اموتخم ربلا لامعآ نم هلمعيام

 .(٥٠٢)ه«فيهَص ناك ناكيشلا ديك ةل مدآ نبااي ى رظناف .ادبا هحالف ىجري

 نع لوقنملا يف هنال مارحلاب ةموسوملا عماطملا قراوب ناعمل كنرغي الو
 .«عمطلا ءاملعلا مادقأ اهيلع تيثت ال يتلا ءالزلا ةافصلا ناف» :داي لوسرلا

 مل ريثك اذه ريغو .«عامطالا قورب تحت لوفعلا عراصم رثكأ» :ةي لاقو
 . ملعأ هللاو ،باتكلا لوأ يف هركذ قبس دقو ءانه هركذا

 يتلا ةيآلا ف كلذو سلجو زع هنلا باتك يف اهضرفف . ةمتعلا ةالص امأو

 نييبنلا ةالص يهو ٬ليللا ملظيو راهنلا ضايب بهذي نيحو ،لبق نم تمدقت
 الف ضيبألا قفشلا ةبوبيغ دعب ليللا نم ةمتعلا نأل .ةملظملا ةمتعلا تيمسو
 ق ءاشعلل مسا ةمتعلاو .ةرخآلا ءاشعلا تقو ىهو .ةملظ الا قفألا ق نوكي

 اهنأ :برعلا نم فلسلا نع لوقنملا ثيدحلا يفو ،تقولا مساب يمس ةمتعلا
 ٦١ : ءاسنلا ةروس )٢٠٥(
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 :يتليل نبالو .ةليمرب اهلهأ لح ةليحس ةمتع :ةليل نيا ناك اذا لالهلل لوقت

 نبالو ںتافلتؤم ريغ تانبق ثيدح :ةثالث نبالو ينبمو بذكو نيتم ثيدح
 ريغ سعت تافلح ءاشع :سمخ نبالو ععضرم الو عئاج ريغ عبرا ةمتع :عبرأ
 تقولاب ةمتعلا تيمس :لاقيو .ءايشألا هذه ثكمك يلايللا هذه يف لالهلا ،ثكم

 متعا :لاقيو غقفشلا ةبوبيغ دعب ليللا نم لوالا ثلثلاب يهو ىليللا نم
 ثتقولا كلذ يف اوراس اذا اميتعت اومتعو .تقولا كلذ يف راس اذا لجرلا

 دق :برعلا لوق نم اهتقو رخاتل ةمتعلا تيمس امناو .ةمتعلا كلت يف اوردصو
 اهامس نم لوآ لاقيو .ةمتعلا ىمست نآ موق هركو .هرخآ اذا لجرلا متعأ
 مسا ىلع بارعالا مكنبلغت الف» :لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يفو .ناطيشلا
 متعت : هلوقو .(؟7٦٠)«لبالا تالجن متعت امناو .ءاشعلا اهمسا امناو مكتالص

 لوقنملا ثيدحلا يفف .ةمالظ هتمتع :موق لاقو .ليللا ةمتع نع لبالا تالجن
 ةالص ىلا ليللا ةملظ يف (؟٧٠)[ايشم] ةنمؤم الو نمؤم نم ام» :فلسلا نع

 ىلا هب (؟٨٠٢)زوجي ارون هللا امهيطعيو ىرانلا دويق امهيلع هتنا مرح الا ةمتعلا
 ةي دمحم انيفصو انيبن ةمتعلا ىلص نم لوأ نآ» : ثيدحلا يقو .«ةنجلا

 تضزرتفاو ‘هتمأ ىلع ةضيرف تتبثف ،ببس ريغ نم هيلع تضزتفا اهنأ كلذو
 نأ :رخآ ثيدح نمو .«انل اهرسيو .انيلع هتنا نم الضف ةمدقتملا ةالصلا هيلع
 تقو يف قيرطلا لض نيح هيلع هتا تاولص ىسوم ةمتعلا ىلص نم لوأ

 كلذ عمو ،نوعرف فوخو نوراه مغو ةأرملا مغ يف ناكو ؤنيدم نم هجورخ
 كيفاك انأو ،كيداه ينا ،كبر انأ ينأ ىسوماي :يداني ايدانم عمس اربحتم ناك

 تاعكر عبرأ ىلص ؛مالسلا هيلع ىسوم كلذ عمس املف .نوعرف ىلع كرقظمو
 هذه لص دمحماي : ةلي دمحم هيبنل ىلاعت هتا لاق .ةرخآلا ءاشعلا تقو يق

 نيبنلا عم كعمجأو .هتيفك امك كيفكأو ىسوم تيده امك كيدهال ةالصلا
 ىسوم تيجنا امك ؛مغلا نم كيجنأو غنوراهو ىسوم تعمج امك ،نيقيدصلاو
 امك كيطعاو ٠كل نوكي الالح ءايبنألل نوكيام نأ رت ملأ .ةأرملا مغ نم

 قرفلاو ؤةضيرف كتالصو ءاعوطت تناك مهتالص نأ وهو .ةدايزو مهتيطعأ
 هيف نال هتبتك رخآ ثيدح نمو .هنا الا هملعيال ام عوطتلا [و] ةضيرفلا نيب
 :لاقف .مالسلا هيلع ليربج .براي :لاق نم لوأو سسمخلا تاولصلا ءدب ركذ

 ١/ ٣١٤. دئاوزلا عمجم رظنا ، يلعي وباو رازبلا هجرخأ )٢٠٦(
 )٢٠٧( انيشم : لصألا يف .

 )٢٠٨( .هب نالخدي يأ ،هب نازوبجي : باوصلا
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 الو سةينبم ءامسالو ؤةيحدم ضرأ كيدل نوكي نأ لبق رهدلا نم رم مك براي
 .ءاوه تقلخ ليربجاي : لاقف ؟ارب ينا الو ءارذ ينج الو سقولخم كلم
 رحب لك يف ارحب فلأ فلا ضرالا كلت يف تقلخو اضرأ ءاوهلا كلذ يف تقلخو

 .لدرخ بح راد لك تالمو .راد فلا رشع انثا ةريزج لك يف ثةريزج فلا فلا

 املف .ةدحاو ةبح ةرخآلا نينس نم ةنس لكاي نأ هترمأو ضيبا اريط تقلخو
 مث !مالسلا هيلع ىسوم ةاجانم نم هلعل رخآ ثيدح نمو .ايندلا تقلخ تينفآ
 تالم مث ،تارم عبس هذه مكايند لثم ةنيدم لك .ةنيدم فلآ نينامث تقلخ ينا
 هذه نا :ريطلل تلقو ،ضيبا اريط تقلخو غضيبالا لدرخلا نم ةنيدم لك
 تقذ كقزر تينفأ اذاف ءائيرم ائينه لكف 6كقزر لدرخلا نم اهيف امو نئادملا
 توملا نم ةفاخم ةدحاو ةبح رهش لك يف لكاي لعجف .توملا تاركس

 يام لكا ىتح ةبح ةنس لك لكاي لعج اناصاقن بحلا نم ىأر املف .هتاركسو

 ليولاب ىدانو .ءاكبلاب حاص اهنم ةبح رخآ غرفام دعبف .ةنيدم فلأ نينامثلا
 ءاريثك اقزر الو ؤاليوط ارمع يل تلعجام براي :لاق 6اهرحو توملا تاركس نم
 .ةحيبست نيعبس ةبح لك ددعب كتحبس يناف ‘توملا تاركس يلع نوه
 .تام مث ٬توملا دشأ ام براي :لاق ؛توملا هيلع تطلس املف .ةيدمحت نيعبسو

 نم ال ،لجر فلأ نبعيس نئادملا كلت نم ةنيدم لك يف كلذ دعب تقلخ مث

 لك ترمعو 6توقايو رد نم مهتقلخ لب غسنالا نم الو نجلا نم الو ةكئالملا
 لجر يناصعف ماع فلا مكماوعأ لثم ماع لك !ماع فلأ نبعيس مهنم دحاو

 لاقف 6دحاو لجر بنذب ضعب ىلع اهضعب نئادملا كلت تبرضف ‘مهنم دحاو
 رشلاو ينم ريخلا :هباحصال لاق ؟ةيصعلملا كلت تناك امو براي :ىسوم

 .مهنم
 نوكي ام لعج هناك .بلقلا ف ةسايرلا قيرط نم كلذ لعلو 0 فلؤملا لاق

 .ربكت ىتح هسفن يف مظاعتف .رشلا الا باحصأ) نم نوكي امو ءربخلاالا هنم

 ٍةَمْيَس نم كَباَصآ امو ونلا نيك سك ني باصا انط : لوقي العو لج هاو

 لجرلا اذه ىصع امل هنأل 0نئادملا كلتل ماقتنالا ببس لعلو ٠(. ٩)هتىييفت نمق

 مهلعلو 6لاجرلا كئلوأ نم ريغم هيلع ريغي ملو .ركنم هيلع ركني مل هبر
 نأ هلل اشاحو .ماقتنالا نم لحام لحف .ةيصعملا كلت ق هنبا مهترهاجمب اوضر

 ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمايو ؛ىلاعت هنلا نودبعي موق نم مقتني
 ذخاؤيال ںلخبيال ميرك ؤلجعيال ميلح العو لج هللا نال ثدحاو لجر ةيصعمب

 ٩ : ءاسنلا ةروس )٢٠٩(

 _٤٤١۔
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 ةرزاو رزَت الو .(٠١٢)ه تمست مم ج لإ مهرِخَؤُن نكنل اوبسك امب ,سانلا
 فلس امك .ربكنلا كرتو .ركاخملاب ىضرلاب ىتاتي اذهو .(١٢))هىَرخا ر دزو

 نعع ب يهنلا كرت لجأ رنم ريزانخو ةدرق هللا مهخسمي نأ ليئارسا ينيي

 اوناكاَم سئب ةولَكَك ركنت نمع َنوهاَتَتَباَ اوناكل :لجو زع هللا لاق .يصاعملا

 . ثيدحلا ركذ ىلا عجر . .(١٢}))4ىونكفَت
 ءيرون نم ةي دمحم يفص رون ماع فلآ ةئامتس كلذ دعب تقلخ ينا مث

 اهتششرو يرون نم ةضبق تضبقف .ةنس فلآ رشع ةعبس يدي نيب ماقف
 يف لخد مث ثدوجسلا كلذ نم حبصلا ةالص هيلع تبجواف غيل دجسف هيلع

 ةقلخ هيلع تلعجف .ةنس فلأ رشع ةعبس ةالصلا يف امئاق لزي ملف ةالصلا

 ىلا يل ماق .هبد ناك اذكهف .رهظلا ةالص هيلع تبجواف ،يل دجنسف ،يرون نم

 نم ةقلخ هيلع تلعج املك .ةنس فلأ رشع ةعبس ةرم لك يف تارم سمخ

 ٬تادجس سمخ يف تاولص سمخ هيلع تبجوأ نأ ىلا ةدجس يل دجس يرون
 شرعلا تقلخ ماع فلأ ةئامتس كلذ دعب مث .ماع فلأ رتع ةعبس ةدجس لك
 ملف هاهتنم ىلا شرعلا لمحي نأ هترماف ةكئالملا نم اكلم تقلخ مث .ءاملا ىلع
 .عبارلا تقلخف .ردقي ملف ،ثلاتلا تقلخف .ردقي ملف ،رخآ اكلم تقلخ مث .ردقي
 :تلاقف سشرعلا لمحت نأ اهترمأاف .ماهبالا ردق ىلع ةلمن تقلخفقف .ردقي ملف

 يلعلا هئلاب الا ةوق الو لوح الو .هتلابب تمصتعاو ٧هتلا ىلع تلكوت هئلا مسب

 لثم ينومتركذ ول ةكئالملل تلقف .هاهتنم ىلا شرعلا تعفرف ؛ميظعلا
 ىسركلا تقلخ مث ءاهتيطعأام لتم ةوقلا نم مكتيطع ال ةلمنلا هذه ينتركذام

 سدس نم رمقلا تقلخو غيسركلا رون نم سمشلا تقلخو "شرعلا رون نم
 ,ةلي دمحم رون رشع نم رمقلاو سمشلاو يسركلاو شرعلاو سمشلا عاعش

 ءاهجاومأ نم لابجلاو ءاملا دبز نم ضرالا تقلخ مث سيرون نم دمحم رونو
 .ةضفو قيقعو ناجرمو رهوجو ؤلؤلو توقايو رد نم ةنجلا تقلخ مت
 بلق ىلع رطخ الو ،تعمس نذأ الو 6تأر نيعال ام ينعاطأ نمل اهيف تقلخو
 مث .يناصع نمم اهب مقتنا يرانو 6يطخسو يبضغ نم رانلا تقلخ مث ،رشب
 مث 6تام مث فالآ ةرشع هترمعو مدآ تقلخ مث ٬مومسلا ران نم ناجلا تقلخ
 ,ةنس فالآ ةرشع مهنم دحاو لك شاعف مدآ كيبأ لثم يمدآ فالآ ةرثع تقلخ

 ٥ : رطاف ةروس 0٦١ : لحنلا ةروس )٢١٠()

 )٢١١) ماعنألا ة ةروس : : ١٦٤ - ءارسالا ةروس : ١٥. رطاف ةروس : ٨ :رمزلا ةروس ٧.

 ١٢١ ٢) ةدئاملا ة ةروس : ٧٩ .
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 مث .ريطلاو لدرخلاو .ةنيدم فلا نينامثلا نم تقلخام ىسوماي تيصحأ له

 لجر لك ترمعو ٬لجر فلا نيعبس ةنيدم لك يف تقلخ نئادملا كلت دعب

 تقلخ ماع فلأ ةئامتسب دعب نم مث !ماع فلا مكماوعأ لثم ماع فلا نيعبس

 ماع ةئامتسي كلذ دعي مث .ةنجلا تقلخ ماع فلا ةئامتسي هدعي مٹ .شرعلا

 يمدآ لك ،يمدآ فالآ ةرشع تقلخ ماع فلأ ةئامتسب كلذ دعب مث .رانلا تقلخ
 ةئامتسب ءيش لك لبق اهتقلخ يتلا ةردلا هلك اذه لبقو .ماع فالآ ةرشع شاع

 اتا آلا 7 آلإ لزي مل يذلا ميدقلا اناو ىسوماي تيصحأ لهف ماع فلأ
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 اقآ ق أ الف اهيلع ىشغ ىتح ؛ءادجاس سوم رخف ۔(٢)٢)ه«نوبعاق

 ضماغ نع اذه دعب كلاسأ ال . .(٤١٢)4َبنمؤملا لوا اَنَأَو كيلإ تيت تكَتاكيشس

 .«كت ر دق نط اي و كملع

 ييف تضرتفا :مهضعب لاقف ةالصلا ةضيرف ءدب يف ءاملعلا فلتخاو

 رفاسملا ةالص تكرتو !ميقملا ةالص يف تديز مث ،نيتعكر رفسلا ةالص اهئادتبإ

 نم مهريغو سابع نباو ةشئاع قيرط نع لوقلا اذه يورو ءاهلاحب
 يف تصقن مث ؛ميقملل اعبرأ تضرف ةالصلا نأ :رخآ ثيدح نمو .ةباحصلا

 اةإؤ :لجو زع هللا لوق هديؤيو .بنقلا اف ولحي لوقلا اذه ناكف .رفسلا
 رصقلاو .(٥١٢)ه“ ةلصلا نم اورقا نآ جات مكيلع سيك ضرآلا يي مكِبَرَح
 انل حابأو ةيآلا هذهب لجو زع اندافاف مات ءيش ىلع الا لخديال ناصقنلا وه

 تضرف اهناك ،ىنعملا رهاظ يف هديؤي كلذكو ؛مامتالا دعب رفسلا يف رصقلا
 ىلع وهف مامت ف صاخ صخي مل اذاو تاعكر ثالث برغملا ةالص نأ اعبرأ
 . ملعأ هتناو مامتلا ىلع ضرتفم رصعلا نأ ةيآلا رهاظ يفو .هماسأو هلصأ

 نيب مث ةلمج نآرقلا يف ىلاعت هنلا اهضرتفا يتلا ةالصلا نا : مهضعب لاقو

 وهام ميقملا ىلع ةلمجلا ف ضرفلا نأ نيبف .ةنسلاب ةلمجلا هذه ةق لوسرلا
 هباحصأو ةي يبنلا نع يورام كلذ ديؤيو 6رفاسملا ةالص نم سانلا هيلع
 ضرف ءاج املف ضلفاون نولصي اوناك امنا نآرقلاب ةالصلا ضرف لوزن لبق
 ناك ولف .ةهبشلا حازأ ةنسلاب ةلي هنلا لوسر هنيبو ةلمجلا يف مزاللاب رمألا

 ةالص تناكل ٬ميقملا ةالص يف تديزو نيتعكر ةالصلا ءادتبا يف امزال ضرفلا

؟
 

. 

 )١٣ ٦٢( ءايبنألا ةروس : ٥

 )٢١٤( فارعألا ةروس : ١٤٣.
 )٢١٥() ءاسنلا ةروس : ١

- ٤٤٣ 



 ني دمحم ني هللادبع دمحم ويا خيشلا بهذي لوقلا اذه ىلاو .نيتعكر برغملا

 ةريره يبا قيرط نم ةتَي لوسرلا نع لوقنملا قو (هللا همحر) يولهبلا ةكرب
 رهظلا ىلص نم :لاق ،ىلاعتو كرابت هللا نع مالسلا هيلع ليربج ىنثدح» :لاق

 ليربج ينثدح» :لاقو .هها ليبس يف بهذ نم ابيثك قفنأ هناكف اةعامج يق
 دلو نم ةبقر نيعبس قتعا هناكف ،ةعامج يفق رصعلا ىلص نم نأ مالسلا هيلع
 يف برغملا ىلص نم نا مالسلا هيلع ليربج ينثدح » :آلي لاقو .«ليعامسا

 لاقو .(٦١٢)«مالسالا ةجح ريغ ةرمعو ةجح نيعبس جح دق هناكف اةعامج
 ناذآ عمسو دجسم هراوج يف ناك نم نأ مالسلا هيلع ليربج ينثدح» : ةلي

 نع ءاملا حسمي الو ءوضولا غبسأ نأ دعب هتيب نم جرخو ةرخآلا ءاشعلا
 الو .هلل دمحلاو .هتنا ناحبس :لوقيو هالصم ىلا راسو .هلمانأو هنيمي فارذأ
 كلذ نم هل ىلاعتو كرابت هنلا قلخ ءدمحلا هلو !ارببك ربكأ هناو !هللا الا هلا

 نم لكل نورفقتسيو هلعل ،ىتش تاغلب ىلاعت هنلا نوحبسي ىتش اكالمأ ظفللا
 يف رصق :لاق ؟ةدايزلا هذه امو تلق .ةدايز هديزيو ةعامجلا ةالص ىلع نمدي

 الو ثهتحت نم ةماعد الب هنطاب نم هرهاظ ىري ،ءاضيب ةؤلؤل نم ةنجلا
 نع ريرس ةروصقم لك يف ‘ةروصقم نوتسو تس كلذ يف .هقوف نم ةقالع
 ىلا شارفلا نيبام سقربتسا نم شارف ريرس لك ىلع ،هراسي نع ريرسو هنيمي
 لك :لاق ،رهاوظلا ىلا ودبت نطاوبلا الف .نبل نم رهنو رمخ نم رهن شارفلا
 ىلص نم» :لاق ةي هنع رخآ ثيدح نمو .«ةعامجلا ةالص ىلع نمدي نمل كلذ

 رصخك نيتجرد نيبام سةجرد نوعبس سودرفلا نم هل ناك ةعامج يف رجفلا
 دهش نمو» :رخآ ثيدح نمو .(؟٧١)«ةنس نوعبس رمضملا دامجلا سرفلا

 نيتجرد لك نيبام ةجرد نوسمخ ندع تانج يف هل ناك ةعامج يف رهظلا
 يف رصعلا دهش نم» :رخآ ثيدح نمو ٬«ةنس نوعبس رمضملا داوجلا رصخك
 .مهقتعي (٨١٢)تين بر مهلك ليعامسا دلو نم ةينامث قتعأ نمك ناك ةعامج

 دهش نمو .ةلوبقم ةرمعو ةروربم ةجح هل ناك ةعامج يف برغملادهش نمو
 هنأ ةايَي هنع رخا اثيدح نمو .«ردقلا ةليل مايقك ناك ةعامج يف ةرخآلا ءاشعلا
 ال ءاموي نببعبرأ ةعامج يف - سمخلا تاولصلا هلعل ۔ ةالصلا دهش نم» :لاق

 ةءارب هل هنلا بتك دجسملا يف وهو الا حاتتفالا ةريبكت الو ةالص نهنم مرحي

 . ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ٢٨١/٦٢.\ ريبكلا عماجلا يف هركذ درو )٢١٦(
 ١/ ٣٦٣. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ، ريبكلا عماجلا يف هركذ درو )٢١٧()
 .نيب ريغ ىنعملاو ۔لصألا يف اذك )٢١٨(

- ٤٤٤ 



 نسحاو هتيب ف اضوت نم» :لاق ةيب هنع رخآ ثيدح نمو .(٩١٢)«رانلا نم

 ىتح ةنسح ةوطخ لكب هللا بتك 6دعب وا برق دجسملا يتاي مث اهءوضو
 هتدلو مويك هبونذ نم جرخ دقو عجر هتالص ىضق اذاف ثغدجسملا يهتني
 ةعكر ةرشع اتنثا» :لاق .ةبيبح مأ قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .«همأ
 ناتعكرو .رهظلا لبق تاعكر عبرأ !ةنجلا يف اتيب هل هثلا ىنب اهالص نم

 .«رجفلا لبق ناتعكرو ،برغملا دعب ناتعكرو ءرصعلا لبق ناتعكرو !.اهدعب
 يف رجفلا ىلص نم» :لاق ،كلام نب سنأ قيرط نم هةَي هنع رخآ ثيدح نمو
 هتدلو مويك هبونذ نم جرخي :نهالوا :لاصخ سمخي ىلاعت هللا همركأ ةعامج

 ريغب ىلاعت هللا هقزري :ةثلاثلاو .نينمؤملا بولق يف هبح لعجي :ةيناثلاو .همأ
 جئاوح هل هللا يضقي :ةسماخلاو .ربقلا باذع هنع هنلا عفري :ةعبارلاو .ةقشم
 هبارحم يف لجرلا ماق اذا» :لاق هنأ ,ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .«ةرخآلاو ايندلا
 نوسمخ ةمحر اتئام ءامسلا نم مهيلع تلزن !هئارو نم فوفصلا ترتاوتو

 .هلامش عم اهنم نوسمخو .هنيمي عم اهنم نوسمخو ةصاخ مامالا عم اهنم
 .«موقلا عم اهنم نوسمخو

 هتاف نم» :لاق هنأ (هنع هنلا يضر) باطخلا نب رمع نع رخآ ثيدح نمو

 .«ليللا ةالصب لدعت اهناف 6تاعكر عبرأ رهظلا لبق لصيلف ليللا نم هدرو
 هتلا همرح تاعكر عبرأ رهظلا لبق ىلص نم» :لاق هنأ .ةي هنع ثيدح نمو

 هللا يضر) سابع نبا قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .(؟؟})«رانلا ىلع
 نم تففنا املف ،ةعامج يف حبصلا ةالص ةلق لوسرلا انب ىلص :لاق هنأ (هنع

 يتمآ نم لجر ،سانلا رشاعم» :لاقو ؛ميركلا ههجوب انيلع لبقأ هبارحم
 ةالص لضف هل يتمأ نم لجرو !اهديعي ىتح هل ةالص الف دجسملا لخدي

 رخآ لجرو ،تاولص رشع لضف هل دجسملا لخدي يتمأ نم رخآ لجرو .ةدحاو
 لخدي رخآ لجرو .ةالص نيرشعو سمخ لضف هلو دجسملا لخدي يتمأ نم
 لضف هلو دجسملا لخدي يتمأ نم رخا لجرو ،ةالص نيثالث لضف هلو دجسملا
 ؟موقلا انفرع .نلا لوسراي تاهمألاو ءابآلاب كانيدف انلقف .«ةالص نوسمخ
 لبق عكربف مامالا ءارو نم نوكي لجر .ةالصلا يف هل ظحال يذلاف» :لاقف

 فاتالا : يديبزلا رظنا . . . توقلا بحاصو يقارعلا هدرواو يذمرتلا هجرخأ )٢١٩(
.٣/ ١٦ 

 )٠ ٢٢) ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ، هريغو يذمتتلا ين ٨/ ٣٢٧٢٣.

 ۔ ٤٤٥



 هل يذلا امأو ءاهديعي ىتح هل ةالص الف ٬هدوجس لبق دجسي وأ ؛مامالا عوكر

 هل يذلا امأو اهدوجس عم دجسو مامالا عم عكر لجرف .ةدحاو ةالص لضف

 دعب عكريف !مامالا ءارو نوكيف دجسملا لخدي لجرف ٠تاولص رشع لضف
 تاولص رشع لضف هلف ٬مامالا دعب دجسيو ؛مامالا دعب عفريو ؛مامالا عوكر
 هل نذؤملاو ‘ةالص نيرشعو سمخب درفنملا ةالص ىلع ديزت ةعامج يف ةالصلاو

 لك هللا لوسراي :انلق ‘«ةالص نيسمخ لضف هل مامالاو ئ‘ةالص نيثالت لضف

 ابستحم اروبص اعونق نذؤملا ناك اذا» :لاق ؟كلذ لضف هل ناك مأو نذأ نم
 اروبص اعونق مامالا ناك اذاو .كلذ لضف هل ناك .هللا ةمحر كلذب ديري

 كلذب ديري هنع نوضار هءارو نولصي نيذلاو ،هدوجسو هعوكر متي ابستحم
 ىلع اودلاجتل ةمئألاو ءاملعلاو نونذؤملا ملع ولو .كلذ لضف هل ناك ٧هللا هجو

 لوأ يف هركذب تيتأ دقو .ةلاطالا فوخ هتكرت اذه لثم ريثكو ،««©فويسلاب كلذ
 . ملعأ هللاو بايلا

 لصن
 نمف .عبسلا مايألاو يلايللا يف لفاونلا ةالص نم لمتشيام انه اه ركذأ

 ىلص نم» :لاق ةريره يبآ قيرط نم ء ني يبنلا نع ثيدحلا يف عفرام كلذ
 نماو .ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لك ق أرقي تاعكر عبرأ دحألا ,وي

 .تانسح ةينارصنو ينارصن لك ددعب هل هتلا بتك .ةرم 4 .(٢٢))4ًلوُسَؤلا

 بتكو» :رخآ ثيدح نمو .(٢؟٢؟)«ةرمعو ةجح هل بتكو .يبن باوت هاطعأو

 نم ةنيدم هأرق فرح لك ددعي ةنجلا يف هتنا هاطعأو ءةالص فلأ ةعكر لكب هل

 :بلاط يبآ نب يلع قيرط نم .ةي ع هنع رخآ ثبدح نمو .. .(٢؟٢٢)«رفذآ كسم

 .ةنسلاو ةضيرفلا دعب تاعكر ع عبرا رهظلا ةالص دعب دحألا موي ف ىلص نم»

 ثرت نم هيف تير ال باتكلا ليزنت ؛مَلال و "باتكلا ةحتاف ىلوألا يف أرقي
 يلا كَراَبَتلو ا باتكلا ةحتاف ةيناثلا ! و . ۔ ةدجسلا ةروس - يكيم

 نيتعكر يلصيو موقي مث .ملسيو دهشتي من . كلملا ةروس ۔ هللا هدي
 اقح ناك .هتجاح لاسيو ،ةعمجلا ةروسو باتكلا ةحتاف امهيف أرقي 6نييرخا

 ثيدح نمو .(٢؟٤)هيلع ىراصنلا ناك امم ديزابو ؛هتجاح يضقي نأ هللا ىلع
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 )١ ٢٢) ةرقبلا ةروس :

 )٢٢٢) ثيدحلا فا رطأ ةن ةعوسوم ف هجيرخت رظنا ٨/ ٣٧٦.

 )٢٣ ٢( فاعحتا : يديبزلا رظنا ٣/ ٣٧٦٢.

 )٤ ٢٢) ص . قباسلا ردصملا ٣٧٣.

 ۔_٤٤٦۔

 



 نيرشع دحألا ةليل ىلص إ نم» : :لاق .كلام نب سنأ قيرط نم .ةلي هنع رخآ

 ىلصو .ةرم نيسمخ هدح هللا وك لقاو .ةرم ةحتافلا ةعكر لك يف أرقي ‘ةعكر

 مث . هتوقو هلوح نم اجتلاو ؤهتوقو هلوح نم أربي مث ةئام ةلي يبنلا ىلع
 ليلخ ميهارباو غهترطفو هللا ةوفص مدا نأ دهشأو هئلا الا هلا ال نأ دهشأ :لاق

 .لجو زع هنلا بيبح ادمحمو .هناحبس هللا حور ىسيعو .هتلا ميلك ىسومو .!هللا

 ىلاعت هئلا هثعب هل وعدي نمو ،لجو زع هنلا اعد نم ددعب باوثلا نم هل ناك

 .(٥٢٢)«نييبنلا عم ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع اقح ناكو .نينمآلا نم
 نم» :كلام نب سنأ قيرط نم ملسو هيلع هنلا ىلص هنع رخآ ثيدح نمو

 .ةرم باتكلا ةحتاف : ىلوألا ةعكرلا ق يف أرقي تاعكر عبرأ نينثالا ةليل لص

 .ةرم باتكلا ةحتاف :ةيناثلا ةعكرلا يفو .تارم رشع ةح هن هللا وك لقو

 .ةرم باتكلا ةحتاف :ةثلاثلا ةعكرلا يفو .ةرم نيرشع دكا هنلا وه لقو
 .ةرم باتكلا ةحتاف :ةعبارلا ةعكرلا يفو .ةرم نيثالث دحا هنلا وف لقتو

 دهتدا وك لقي ارق مث ٬(٢٢؟٦)ملسو دهشت مث ةرم نيعبرأ 4دكا هللا َوُه لقو

 مث .ةرم نبعبسو اسمخ هيدلاولو هبنذل رفغتساو .ةرم نيبعيسو اسمخ 4دح

 ةالص ىمست يهو .(٢؟٧)«هلؤس هيطعي نآ ه هللا ىلع اقح ناك ‘هتجاح لاس

 نينثالا ةليل ىلص نم» : :ةمامأ يبأ قيرط نم ةي هنع رخآ ثيدح نمو .ةجاحلا

 ةسمخ هحا هتنا َومك لو .ةرم باتكلا ةحتاف ف ةعكر لك : ارقي . .نيتعكر

 سمخ ةدحاو لك 4 .يقَلقلا ت بري ذوعا لقإط و 6ييساتلا خ بري دوعا لقت و .تارم
 للا رفغتسيو ،يسركلا ةيآ ةرم ةرشع ةسمخ ميلستلا دعب أرقيو ،ةرم ةرشع
 لكب هل بتكو .ةينالعلاو رسلا هبونذ هل هللا رفغ ؤةرم ةرشع سمخ هناحبس
 كلذو ءاديهش تام نينتالا ىلا نينثالا نيبام تام ناو ثةرمعو ةجح اهأرق ةيآ
 رخآ ثيدح نمو .(؟؟٨)«هبونذ عيمج نم ابئات لجو زع هلل اصلخم ناك اذا

 دنع نيتعكر نينثالا موي هلل ىلص نم» :هنادبع نب رباج قيرط نم ةي هنع
 لقإل و .ةرم يسركلا ةيآو .ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف أرقي .راهنلا عافترا

 ىلع ىلصو ؛تارم رشع رفغتسا ملس اذاف .ةرم نيتذوعملاو ،ةرم دح هتنا َوُه

 نم ةلت هنع رخآ ثيدح نمو .(؟؟٩)«هبونذ هل هتنا رفغ ،تارم ةرشع اي الم يبنلا

 )٢٢٥( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا ٨/ ٣٧٤.

 )٢٢٦( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا ٨/ ٣٧٤.
 )٢٢٧( قباسلا ردصملا . )٢٦٢٨( فاعتالا : يديبزلا رظنا ٢٧٩/٩.

 )٢٢٩( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم زظنا ٣٧٦/٨.

 ۔ ٤٤٧ ۔



 لك يف ارقي ةعكر ةرشع ىتنثا نينثالا موي ىلص نم» :كلام نب سنآ قيرط
 ىتنثا ارق هتالص نم غرف اذاف ؤةرم يسركلا ةيآو .ةرم باتكلا ةحتاف 4 .ةعكر

 يداني .ةرم ةرشع ىتنثأ ىلاعت هتلا رفغتساو 4 .هدكا هنن هنلا َوُك لقط ةرم ةرشع

 ىطعيام لواف غلجو زع هنلا دنع نم ذخايلف ،نالف نب نالف نيا ةمايقلا موي
 فلا هلبقتسيلف ٬ةنجلا لخدأ : هل لاقيو ٬(٢؟})ههجوتيو ،ةلح فلآ باوثلا نم

 رون نم رصق فلأ ىلع رودي ىتح هعم نوشميو .ةيده كلم لك عم ،كلم
 يتلالا«))٢٢١(.

 رصن
 ةرشع ىتنثا ءاثالثلا ةليل ىلص ٍنم» : :لاق هنأ .ةتلَت هنع رخآ ثيدح نمو

 سمخ تقلاو ونا رصت ءاج ادي و .باتكلا ةحتاف .ةعكر لك يق أرقي اةعكر
 عبس ايندلا عسو هلوطو هضرع ةنجلا يف اتيب هل هتنا ينب .تارم

 نم» :لاق هنأ ثكلام نب سنأ قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .(؟٢؟)«تارم
 - راهنلا عافترا دنع رخآ ثدح نمو - راهنلا فاصتنا دنع ءاثالثلا موي ىلص

 :- كا هنلا َومك لقنو .ةرم يسركلا ةيآو .ةرم باتكلا ةحتاف اةعكر لك ق رقي

 نيعبسلا يف تام ناف ؤاموي نيعبس ىلا ةئيطخ هيلع بتكت مل ،تارم ثالث
 عيمج ابنتجم ناك اذا وهو ؤةنس نيعبس بونذ هل رفغو !اديهش تام ءاموي
 .ملعأ هتناو ٨(٣٢٢)«اهبوكر نع هنلا ىهن يتلا رئابكلا

 لصن
 يف أرقي :نيتعكر ءاعبرالا ةليل ىلص نم» :لاق .ةلي هنع رخآ ثيدح نمو

 ةرتع يقفلا ترب ذو لق و .ةرم باتكلا ةحتاق .ىل وألا )٢٢٤) ةعكرلا

 رشع هياتلا ك ترم ذوعا لق و ضةرم باتكلا ةحتاف ةيناثلا ةعكرلا يفو ،تارم
 موي ىلا هباون نوبتكي ،كلم فلأ نوعبس ءامس لك نم لزني .تارم
 (هللا همحر) لبج نب ذاعم قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .(٥٢٢)«ةمايقلا
 لك ق ارقي .راهشلا عافترا دنع ةعكر ةرشع يتنثا ءاعير لا موي ىلص نم» :لاق
 تارم ثالث 7 َومك لقانو .يسركلا ةيآو .ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر

 . هيلا هجوتيو : دارملا لعلو } لصألا يف اذك )٢٣٠(
 ٣/ ٣٧٤. فامحتالا : يديبزلا رظنا (؟١٣)

 ٣/ ٣٨٠. رظنا "نيتعكر ظفلب فاحتالا يف يديبزلا هجرخأ )٢٣٢(
 ٣/ ٣٧٥. نيقتملا ةداسلا فاحتا : يديبزلا (؟٣٣)
 ٨/ ٣٧٤. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا (٢؟٤٣)
 ٧/ ٣٧٧. ردصملا سفن رظنا )٢٣٥(

 _٤٤٨۔

 



 دقف .لمعلا فناتسا هللادبعاي شرعلا تحت نم كلم هب ىدان ،نيتذوعملا كلذكو

 كنع عفدو ،هتملظو هقيضو ربقلا باذع كنع عفدو ؤكبنذ نم مدقتام كل رفغ
 .(٦٢٢)«ةمايقلا دئادش

 سيمخلا ةليل ىلص نم» : ةريره ييأ قيرط نم ةالت هنع رخآ ثىدح نمو

 لقو .ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف أرقي غنيتعكر ءاشعلاو برقملا نيبام

 نم غرف اذاف ‘تارم سمخ (؟؟٧ )نيتذوعملاو ؛‘تارم سمخ 4 “هتدا ه

 نيقيدصلا ىطعيام ىلاعت هللا هاطعأ تارم رشع هتنا رفغتسا هتالص
 :(هللا همحر) سابع نبا قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .(٨٣٢)«ءادهشلاو
 ىلوألا ةعكرلا ق و ارقي 4 .نبتعكر رصعلاو رهظلا نبب سيمخلا موي ىلص نم»

 ةحتاف ةيناثلا (؟٩٣) ةعكرلا يفو ؤةرم ةئام يسركلا ةيآو .ةرم باتكلا ةحتاف
 ةنا هاطعأ .ةرم ةئام يبنلا ىلع يلصيو .ةئام هدَحَا نلا وه لق و غةرم باتكلا

 تيبلا جاح لتم باوثلا نم هل ناكو ،ناضمرو نابعشو بجر ماص نم باوث

 .(٠٤٢)«هيلع لكوتو ىلاعت هنلاب نما نم ددعب هل بتكو ؛مارحلا

 ةليل ىلص نم» : لاق هنأ هللادبع نب رباج قيرط نم .ةت هنع ثيدح نمو
 ةعكر لك يف أرقي ،ةعكر ةرشع ينثا ةرخآلا ءاشعل او برغملا نبب ةعمجلا

 ينثا هقلا دنع اهناكف ،تارم رشع هك دكأ تنا َوُه لق و .ةرم باتكلا ةحتاف

 نم .ةي هنع رخآ ثيدح نمو «(؟١٤)«اهليل امئاقو ٬اهراهن امئاص ةنس ةرتع

 ةعامج يف ةرخآلا ءاشعلاةالص ةعمجلا ةليل ىلص نم» :كلام نب سنأ قيرط

 ثالثب رتوأ مث ءةرم ةرم نيتذوعملاو هدحت هنلا وه لقنلو سباتكلا ةحتاف
 ةليل ىيحأ امناكف .ةلبقلا ىلا ههجوو نميألا هبنج ىلع مانو تاعكر

 لئاضف باب ق اهتركذ دقف .ةعمجلا موي ةالص لضف امأو )٢٤٢(. «ردقلا

 . ىلاعت هللا ءاش نا ءاذه دعب يتايسو "بطخلاو دجاسلا باب وهو .ةعمجلا

 ٨/ ٣٧٤. ردصملا سفن رظنا (؟٦٣)
 ٨/ ٣٧٧. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا )٢٣٧(
 ٨/ ٣٧٤. ردصملا سفن رظنا )٢٦٣٨(
 ٨/ ٣٧٧١. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا )٢٣٩(
 ٨/ ٣٧٤. قباسلا ردصملا رظنا )٢٤٠(
 ٨/ ٣٧٤. : ردصملا سفن )٢٤١(
 ٣٨١/٣. فامحتالا : يديبزلا رظنا )٢٤٦(

 _٤٤٩۔



 لصف

 ىلص نم» :لاق هنأ ںكلام نب سنآ قيرط نم هةلَت هنع رخآ ثيدح نمو
 ارصق هل هنلا ىنب ،ةعكر ةرشع ينثا ةرخآلا ءاشعلاو برغملا نيب تبسلا موي
 نم هزيمي هنع رخآ ثيدح نمو .(؟٤؟)«هل رفغي نأ هتنا ىلع اقح ناكو .ةنجلا يق
 .باتكلا ةحتاف ةعكر لك ق ارقي .تاعكر عبرأ ىلص نم» :ةريره يبا قيرط

 ةيآ ارق ءملسو هتالص نم غرف اذاف ،تارم ثالث (؟٤٤)4توزفاَكلا اهتاي لطو
 ةنس رجا فرح لكب هل عفرو .ةرمعو ةجح فرح لكي هل هنلا بتك .يسركلا

 لظ تحت ناكو .ديهش رجأ فرح لكب هتنا هاطعأو .اهليل امئاقو اهراهن امئاص

 امساح ٬ميركلا هتا هجول اصلخم ناك اذا اذهو ٬«ءادهشلاو نييبنلا عم هشرع
 .هلامعأ رئاس نع اهتركذ يتلا تاولصلا هذهب يفتكيالو .هيصاعم عيمج

 يه يتلاو ؤلبق نم امهتركذ نيتللا نيتعكرلاو .هتنسو هنلا ضئارفل هتماقاو
 الضف اهل نآل .ةينلا عطقي نأ يغبني الف ءاهلئاضف تركذو ،برغملا دعب
 . ملعا هللاو "برغملا ةالص ركذ دنع هركذ قبس دقو !اميظع

 رونو نيدلا دامع ةالصلا نأ ملعا .ةجاحلا ةالص نم افرط انهاه ركذأ
 كمهأ اذا كلذو سىرخأو ايند ىلعلا تاجردلا لزانم دبعلا غلبي اهيو .مالسالا

 لهسي نأ لجو زع هنلا عداف ،هنم دبال ناكو 6كيلع رسعو ايندلا رومأ نم رمأ
 الا هعدتالو سقداص نيقيو عشاخ بلقب هلاسا نكلو ثكتجاح يضقيو كيلع
 ثيدحلا ق هنال ،ناكام عرسأ ق ةباجالاب انقيتم انطابو ارهاظ ارهاط تنآو
 هللا نأل ،«ةباجالاب نقيتم وهو الا مكدحأ عديال» :لاق ةلي يبنلا نع لوقنملا
 زع هلوقل .نيقولخملا لاوحاب ريصب .هادان نمل بيجم .هاعد نمل بيرق لجو زع

 - ب >

 ناعد ادا إ عالا ةوعد بيجأ بيرق ياف يشت يداع َكَلَاَس ادلو : لجو

 بقع كؤاعد قفاو ناف ٢(« 7 ( هتودشر مُهَتَعَل يي اونِمؤُملَك 3 يل اوُبيجَتسَتلق

 لك حتفت ءامسلا باوبأ نآ» :ثيدحلا نم لوقنملا يق هنأل ءادج نسحف ةضيرف

 هللا ىلا بغراف ضئارفلا تقو يف كلذو ؛(؟٦٤)«تارم ةسمخ ةليلو موي

 لجو زع هئلا لاق ،ركذلاو ءاعدلا ف بصناو ؛هيلع لكوتو هدبعاو هيلا عرضاو

 ٨/ ٣٧٤. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم )٢٤٣(
 )٢٤٤() نوزناكلا ةروس : ١

 )٢٤٥( ةرقبلا ةروس : ١٨٦١ .
 )٢٤٦( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا ٢/ ١٤ -

 ۔ _ ٤٥٥٠

 



 دهتجاف :يا .(٧٤٢)هبمعراق كنر دك .بصنا َتغرَك ادإق» :اي دمحم هيبنل

 تغرف اذاف» :رخآ ثيدح نمو ؛ةالصلا نم كغارف دعب بعتت نأ ىلا ءاعدلا يق

 ««ليللا مايق ف بصناف» :ثيدح نمو ««"كترخآل بصناف كايند نم غيلبتلا نم

 زع هللا ةدابع ق بصناف هنم كل دبال يذلا نم تغرف اذاف» :رخا ثيدح نمو

 هعدت الو .ةدايعلا خم ءاعدلا نأل اةبوتكملا تاولصلا بيقع هعداو ء«لجو

 رفغا براي :كئاعد ق كلوق ق ريصتف ءاهلاوحأو ايندلا روماب هالو هاس كيلقو

 فورحب لاعت هتنا وعدي ناك اذا كناسل نأل "بذاكلا هيبش ‘ينمحراو يل

 مالكل ةدئاف الو "فورحلا كلتل لوصحم الف !اهانعم نع دياح كبلقو .ةبكرم
 نيقيو سرظان فرطو ،رضاح بلقب هللا عدا نكلو ضنانجلا نود ناسللاب بكرم
 تلاق .ءيشب هئلا عدي ملو هتالص نم تلفنا اذا يلصملا نأل ،مات نامياو قداص

 .ليلقلا ليقىو ليزجلا يطعي .ميرك بر نع تينغتسا :مالسلا مهيلع ةكئالملا

 قفاوت مل ناو .تناكام ةنئاك كل اهضقي كجئاوح هلاساو ىلاعت هتنا ىلا عرضاف

 لمعلا صلخاو ،ءوضولا نسحأ اضوتو مقف ميظع رمأ كمهأو ،ةبوتكم ةالص
 .ةرم باتكلا ةحتاف ىلوالا ةعكرلا يف أرقت نيتعكر هلل لصو .مويقلا يحلل

 “هثنا َوُك لقإلو .ةرم ةحتافلا .ةيناثلا يفو ،تارم ةرشع ه«“َنوزفاكلا اهناب لقو

 يبنلا ىلع يلصتو ،كتالص نم كميلست دعب دجست مث ‘تارم رشع هحا

 . هللا ناحبس :كدوجس يف لوقت مث ‘تارم رتع كدوجس يق اللا دمحم

 ميظعلا يلعلا . هللاب الا ةوق الو لوح الور .ركأ هللاو .هللا الا هلا الو .هتلندمحلاو

 بادع اتقو ةنسح ةرخألا قرو ةَتَسَح انلا راتت اَتتر» :لوقتو ،تارم رشع
 .لاعت هللا نذاب ىضقت اهناف .كجئاوح هلاست مث .تارم ةرشع (٨٤٢)هرتلا
 ابايث سبليو .ةعمجلا ةليل لستغيلف 0 اهيلصي نأ دارا نم« :رخآ ثيدح نمو
 لا نذاب ىضقت اهناف اهتجاح ءاضق يونيو رحسلا دنع اهيلصيو !ةرهاط
 ارقي .نيميلستو نيدهشتب تاعكر عبر يلصي هنأ» :رخآ ثيدح نمو .«ىلاعت
 ۔ ةيآلا (٤٢؛)4يردَص يلر حرشا ت را ب باتكلا ةحتاف دعب ىلوألا ةعكرلا يق

 ٥٠) )مك لوقا امم " و باتكلا ةحتاف ةيناثلا يقو .تارم رشع

 1 ميت اَتتَرط :باتكلا ةحتاف دعب ةثلاثلا يفو ،تارم رشع - ةيآلا

 :هدوجس يق لوقيو .غارفلا دعب دجسي مث ،تارم ةرشع ۔ ةيآلا (١٥٢)اتروُن

 ١ : ةرقبلا ةروس )٢٤٨( . ٨۔٧ : حرشلا ةروس )٢٤٧(
 ٤ : رفاغ ةروس ٢٥ . )٢٥٠( : هط ةروس )٢٤٩(
 . ٨ : ميرحتلا ةروس )١ ٢٥)

 ۔ _٤٥١



- 

 ۔ ةيآلا ۔ (٥٢؟)هةت انبجتساف يلالا نم تنك يتإ كتاكبُس تنآ ا ةلإ آل» . ح ۔ ے ۔ے .ح ۔ ت 7 ٠ 74 'س .< هَل 7
 .«ىلاعت هللا نذاب ىضقت .هتجاح لاسي مث .ةرم نعيرأو ىدحا

 اميفف ،هتبقاع ىرت [نأ] تدراو ميظع رمآ كمهأ اذاو» :رخآ ثيدح نمو
 يف ىلاعت هللا هيري نأ دارأ نم :لاق هنأ "بلاط يبآ نب يلع نع لوقنملا يف درو

 ىلوألا يق رقي ،ماني نأ لبق تاعكر تس لصيلف هجئاوح نم ديريام همانم

 ةنناثلا يقو ثتارم عبس 4(٥٢) 7 سمشلا لو ة ةرم باتكلا ةحتاف

 ةحتافلا ةثلاثلا فو \ اعبس (؟٤٥)4 ىنغي ا ليلا » ور ةحتافلا
 11 حرشت ملآ ط و ةحتافلا ةعبارلا قفو اعبس )٥٥( 4 ىحضلاو ط و

 ٥٧4) نوتيزلاو ني نيتلاو ز و ةحتافلا ةسماخلا فو ءاعبس 4)٢٥٦( كردص
 ىنثأ غرف اذاف اعبس )٢٥٨( 4 هاَتلَرنا ئ < و ةحتافلا ةسداسلا قو ءاعيبس

 ميهاربا برو دمحم بر مهللا :لوقي مث .ةتَي يبنلا يلع ىلصو ىلاعت هللا ىلع
 ليفارساو ليئاكيمو ليربج برو بوقعيو قاحسا برو ىسوم برو
 يف ينرأ ٬ميظعلا ناقرفلاو روبزلاو ليجنالاو ةاروتلا لزنمو ،ليئارزعو
 وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةليللا ف ىأر ناف ،ينم هب ملعأ تنأ ام ةليللا يمانم

 اذكو اذك رمألا : هل لوقي نم هاتأ دقو الا ةعباسلا غلبي امف الاو ثةثلاثلا
 . ىلاعت هتلا ءاش نا

 ناتعكر يهو .ودعلا ةياقك يهو ةيافكلا ةالص يق رخآ ثيدح نمو

 تارم ةرشعو .ةرم باتكل ا ةحتاف ةعكر لك ق أرقي .:ناك تقو ىأ ق امهيلصي

 رو َو َ .
 غعيملا وه ا وهو هنلا هُهَكيفِكَيَسَق قط ة ةرم رثع سمخو « هفحنا هللا هوه لق :

 لاثماي نمحراي كلاب : وهو ءاعدلا اذه وعديو ,ملسم مث )٢٥9(. ميلا
 دمحم يقاكاي ،ناتطوسيم ريخلاب هادي نماي غناسل لكب حبسم وه نماي نايداي

 ىسيع يێاكاي سنوعرف ىسوم يقاكايو ،ناربنلا ميهاربا قاكايو بازحألا رش
 . ٨٧ _ ٨٨ : ءايبنألا ةروس )٢٥٦٢(
 ١ : سمشلا ةروس )٢٥٢٣)

 . ١ : ليللا ةروس )٢٥٤(
 ١ : ىحضلا ةروس )٢٥٥(

 ١ : حرشلا ةروس )٢٥٦()

 )٢٥٧( نيتلا ةروس . ١

 )٢٥٨( ردقلا ةروس : ١ . )٢٥٩( ةرقبلا ةروس : ١٣٧ .

 ۔ ٤٥٢ ۔



 الو غءيش لك نم يناكاي ؤهموق شحف طول يفاكاي ؤغقرغلا حون يقاكاي .ةربابجلا
 .ةيسآو ةشئاع يفاكايو ،ءيش نود يفكي الو 6رش لك يقاكايو ،ءعيش هنود يفكي
 ميظعلا كمسا عم ىشخأ الو فاخأ ال ىتح .ءيش لك نم ءالبلا ميظع ينفكا
 :رخآ ثيدح نمو .ىلاعت هللا نذاب هتالص دعب همهو هرش يفكي هناف ؛مظعالا
 يق أرقي .ةدحاو ةميلستب تاعكر عبرا لصي همصخ رش يفكي نأ دارأ نمو»

 ةيناثلا قو .هحا نا َوُه قط تارم رشعو . ةرم باتكلا ةحتاف ىلوألا

 اها لق تارم ثالثو .4 .هحا ن هنلا َومك لق تارم رشعو .ةرم ةحتافلا

 .هُدَحَ هن هتنا وه رق تارم ة ةرتعو . ةرم ةحتافلا ةثلاثلا قو «“َتوزِفاَكلا

 رشع يدحا هنيا ومن لقي و .ةرم ةحتافلا ةعبارلا فو .(٠٦٢)هرتاَكَتلا مكاَهلأ» و

 هذه يلصي نأ هب روماملاو .«مهرمأ هنا هيفكي هناف 6ةرم يسركلا ةيآو ،تارم
 رخآو .نابعش نم فصنلا ةليلو "بجر نم ةليل لوأ :تاقوأ ةعبس يف ةالصلا
 غلبي هناف .ءاروشاع مويو .ةفرع مويو ،نيديعلا مويو سناضمر نم ةعمج
 . ىلاعت هتنا نذاب هدارم

 لصف
 قيرط نم .ةلي لوسرلا نع رخآ ثيدح نمو . لاوش يف ءاقتعلا ةالص ي

 ارقي ءاراهن وأ ناك اليل تاعكر ينامت لاوش ف ىلص نم» :لاق ،كلام نب سنأ
 اذاف . .هدك - وه لق ة ةرم ةرتع سمخو .ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لك يق

 نيعبس ةلت يبنلا ىلع ىلصو ،ةحيبست نيعبس ىلاعت هتنا حبس هتالص نم غرف
 نم ام !ايبن قحلاب ينثعب يذلاو» :لاق ةلي هنع لوقنملا ثيدحلا يفف ،«ةرم

 اهب قطناو .هبلق نم ةمكحلا عيباني ا عبنأ الا ةالصلا هذه لصي دبع
 قحلاب ينثعب يذلاو» :رخآ ثيدح نمو .«اهءادو ايندلا ءاود هارأو ،هناسنل
 ىتح ةدجس رخآ نم هسار عفري ال تفصوام ىلع ةالصلا هذه ىلص نم ءايبن
 دبع نمام» :رخآ ثيدح نمو .«هل روفغم اديهش تام تام ناو .هل هتنا رفغي
 .هبولطم عضوم ىلا ريسملا هيلع ىلاعت هللا لهس الا رفسلا يف ةالصلا هذه يلصي
 :أي هنع رخآ ثيدح نمو .«هنيد هنع ىلاعت هللا ىضق انويدم ناك ناو

 لكب هللا هاطعأ الا ةالصلا هذه يلصي دبع نمام ايبن قحلاب ينتعب يذلاو»

 :لاق ؟هنلا لوسراي ةفرخملا امو : ليق ء«ةنجلا ف ةفرخم ةيآ لكبو فرح

 نمو .«اهعطقيال اهراجشأ نم ةرجش لظ يف بكارلا ريسي ةنجلا يف نيتاسيد»
 زع هتل اصلخم ناك اذا كلذو .ربقلا باذع عفدت ةالصلا هذه نا» :رخآ ثيدح

 ١ : رثاكتلا ةروس )٢٦٠(

 ۔ ٣٢٥٤×۔



 :(١٦٢)يلع نب نيسحلا نب هنلادبع قيرط نم .ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .«لجو

 غلبي ىتح .نونمؤملا ةروس لوآ نم ةحتافلا دعب امهيف أرقي نيتعكر ىلص نم»
 ءسنالاو نجلا رش نماي هناف ء(؟٦؟)4هيِقلاَحلا نسحا نا كرابَتَق ....ط

 .ربكالا عزفلا نمو .ربقلا باذع نم ىقويو . ةمايقلا موي هنيميب هباتك ىطعيو
 هباتك يف هنلا هرصنيو ءمكحلا هللا هيتؤيو ثرقفلا هنم عزنيو "باتكلا هملعيو
 الو هبلق يف رونلا لعجيو .ةمايقلا موي هتجح هنقليو اهيبن ىلع هلزنأ يذلا
 ايندلا بح عزنيو اهرصب رونيو !اوفاخ اذا فاخي الو سانلا نزح اذا نزحي
 .(٦٢؟)«نبقداصلا نم هتا دنع بتكيو سهبلق نم

 نم» :لاق هنأ كلام نب سنأ قيرط نم .ةلي يبنلا نع رخآ ثيدح نمو
 ارقي 4 .نيتعكر لصيلو ءوضولا غبسيلف ۔ ةمهم ةجاح ۔ هتنا ىلا ةجاح هل ناك

 نمأو ب باتكلا ةحتاف ةيناتلا يفو ،يسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف ىلوألا ا ق

 ناق ءاعدلا اذهب وعديو .ملسيو دهشتي مث ةروسلنلا رخآ ىلا (٤٦٢)ههوئَلا

 .ديحو لك سنؤماي مهللا :ءاعدلا اذه وهو .ىلاعت هثلا نذاب ىضقت هجئاوح

 ،بئاغ ريغ دهاش وه نمايو ؤديعب ريغ بيرق وه نمايو ؤديرف لك بحاصايو
 يحلا ميحرلا نمحرلا وتلا مسي كمساب كوعدأ "بولغم ريغ بلاغ وه نمايو
 يحلا ميحرلا نمحرلا هنلا كمساب كوعدأو .مون الو ةنس هذخاتال يذلا مويقلا
 نأ ںبولقلا هنم تلجوو ‘تاوصالا هل تعشخو هوجولا هل تنع يذلا مويقلا

 يضقتو ءاجرف يرمأ نم يل لعجت نأو ؤدمحم لآ ىلعو دمحم انديس ىلع يلصت
 .«ريدق ءيش لك ىلع كنا "يتجاح

 لوسر ناك :لاق ،لادبع نب رباج قيرط نم ,ةي هنع رخآ ثيدح نمو
 اذا» :لوقي ىنآرقلا نم ةروسلا انملعي امك رمألا ف ةراختسالا انملعي ةلي هنلا

 .ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر عكريلف ؤرفس ىلا جورخ ةداراب وأ رماب مكدحأ مه
 رسيامو .هكح ن هللا وه لقاو .يسركلا ةيآ .ةحتافلا دعب يغبنيام امهيف رقيو

 تنأ اميف كربختسا ينا مهللا :لوقي هتالص نم ملس اذا مث .نآرقلا نم هنلا

 )٢٦١( قحلملا ىف هتمجرت رظنا .
 )٢٦٢( نونمؤملا ة ةروس : ١٤ .

 )٢٦٣( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا ٩/ ٣٧٢.
 )٢٦٤( ةرقبلا ةروس : ٦٢٨٥ ٢٨٦ .

_ ٤٥٤ 



 .ميظعلا كلضف نم كلاسأو .ينم هي ردقأ تنأ اميف كردقتسأو .ينم هي ملعأ

 ملعت تنك نا مهللا "بويغلا مالع تنأو .ملعأ الو ملعتو .ردقأ الو ردقت كناف

 ةبقاعو يترخآو يايندو ينيد يف يل ريخ هنيعب هيمستو ۔ رمالا اذه نا
 .ينع هفرصاف الإو اهيف يل كراب مث غيل رسيو هردقف هلجاو هلجاعو يرمأ
 نبمح ارلا محرا اي كئاضقب ايضار ينلعج او تنكام ثرح ريخلا يل رسيو

 لوح الو .اميلست ملسو هلآو دمحم انديس ىلع مهللا لصو .نيمركألا مركأو
 .(٥٦٢)«ميظعل ذعلا يلعلا هللاب إلا ةوق الو

 .اهربغو ةالص نم ةوعدلا ةباجا ىلا دبعلاب ةيضغملا بابسألا ركذاسو

 لمعلاو يلقعلا رظنلا ناعماف .ةوعدلا ةباجا يلا دبعلاب ةيضغملا بابسألا اماف
-. . 

 ثيح نم ةقزرَيَوآجَرخَم هن لكجتي ةنل يقتت نموز» :لجو زع هلوق :5 هب
 ول ةيآ ملعال» :لاق .ةلي لوسرلا نع لوقنملا ثيدحلل كلذو .(٦٦٢).4بىيَتحي
 نم :أي لوسرلا لوق ىلا هسفن دهاجملا اهيأ رظناف:.«مهتفكل اهب سانلا ش
 ؛سفنلا ةضايرب الا كلذ ىتاتيالو ثةرخآو ءانيدو ءايند ةيآلا هذه ةيافك

 اهتدهاجمو ؛قافنلاو ءايرلاو ربكلاو بجعلاو ةسايرلا نم اهلاوحأ مسحو
 نم لوقنملا ف هنال ،لجو زع هللا فوخ عم ،ناطيشلا سواسو لاوحأ قراوطل
 رفت امك يبضغ نم رفو ؛بئذلا فاخت املثم ينفخ مدآ نبااي :ةلزنملا بتكلا
 يتلا رومألا نع دعتبا :يأ 6ثيداحألا نم هتظفحام ىنعم ىلع كلذو دسألا نم

 ةفرط اهنم برتقت الف ،دسألا نم دعتبت كنأ امك ،لجو زع هنلا اهنم بضفقي
 هملع نيعب كرظنيو .كبلق نيعب رظنت .هيدي نيب فوقوم كناك نكو ؤنيع
 ةبطاخملا دنع حراوجلا يخرتسم فرطلا رتاف .ةيهلالا دنع داؤفلا يلاخ ىلاعت
 لئاز ،ةينادمصلا ةوعدلا دنع دسجلا توامتم ،ساوحلا نكتسم .ةينابرلا

 الو ةكرح الو رثأ الو كل سحال .ةيسدقملا ةلاقملا دنع لصافملا ردحتم ىوهلا

 كسفن نم عدتال .ةينامحرلا ةرجزلا دنع تالفنا الو بالقنا الو ،كل بارطضا

 ةكلملا عم كرمأو ككلم نع لزعناو اهنع حنتو غىلاعت هيهن دنع ائيش
 ناشلا ميظعلا وه هنا ىلاعت هيلا رمألا ملسو ،ناطلسلاو ةمظعلاب ةموسوملا
 هرماوأ عيمجل اعرسم نكو ءافصلا ىلع شقنلا نم تينثأ الاثتما هرمأل لثتماو

 كبلق يف عدتال .ةيلكلاب كبلق هيلا اغرفم .عماللا قربلا وأ .عماقلا مجنلاك

 . ٨/ ٤٩٧ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا )٢٦٥(
 . ٣ ۔ ٢ : قالطلا ةروس )٢٦١٦(

٤٥٥ 



 يف اهتجرخأ الا ةوقلا نم ةرذ لاقثم كحراوج عيمج [و] ،كرصبو كعمسو
 : ةلزنملا هبتك يف لوقي هنأل سلجو زع هتاذ يف اهتعب الا ةمه الو "ىلاعت هتعاط

 كلعجأ ينعطأ .نوكيف نك ءيشلل لوقأ انأ الا هلا ال يذلا هنلا انأ ينا إمدآ نبااي

 كمدخ نمو ؛هيمدخاف ينمدخ نم اينداي : ىلاعت لاقو ،نوكيف نك ءيشلل لوقت
 عراستلاف ككمدخ نم يمدختساو ينمدخ نم يمدخا 6هيبعتاو هيمدختساف

 توامتلاو ،لجو زع هيهن هنع دعابتلاو رصاقتلاو ،ىلاعت هرمال مداقتلاو
 كرت نم» : فلسلا نع ثيداحألا نم لوقنملا ق هنأل .ردقلا ف نكاستلاو
 اذا كنأل .ىلاعت هدوعوم لك زاح هيصاعم لك كرت نم :يآ ،«لكلا زاح لكلا

 تبرق لجو زع هيهن تهرك اذاو ثكرمأ ف ناوكألا تناك ىلاعت هرمأ يف تنك

 نع امساح تنك اذا الا كلذ كل لصحيالو ‘تللحو تنك امنيأ هراكملا كنم

 .للزلا نع كبلقو لدجلا نع كلقعو ٬لاملا نع كسفنو لسكلا كحراوج
 الا قيقحتلا ةدعاق سبلتام وأ ،لمعلا ةيؤر نع كرتيو .لمألا دعب نع كحورو
 رسيو .(٧٦٢)4همالسإلي ةردص حرشي ةيره نآ نلا درت نمق قيفوتلا ةقباس

 .هرصاو .هنيد ةظفحلا ةفيحص نم مسحيو ‘هركذ نييلع يف عفريو 6هرمأ
 كنأك ريستو ايلاخ كندب علختو !اريتك كسفنب ولخت نأ الا كلذ كل لصحيالو

 نشخلا مسجلاب قحأ ول نم ىرت ،ةيعيبطلا سبالملا نم ىرعي ندب الب درجم
 كيلا اعومجم ءايشألا عيمج نع اجراخ كبأد اذه ذئنيح نوكيف .ةيلكلاب
 كلذ يف ىرتف .لجو زع هتنا تاذ يف لاحلا ىوتسم كيلا ،لابلا فورصم ىكيلع
 ذئنيح ملعتف .اريحتم ابجعتم هل ىقبتام ءانسلاو ةعفرلاو ءاهبلاو رونلا نم
 .ةتباث تاربخو ةذفان ةايح رردو ىلعألا توربجلا ءازجأ نم اءزج ترص كنأ

 كيلع ىلاعت هتلا رمآ اديأ ظفحاف هلالحمضخضاا تدرأو مهم رمأ ق تنك اذا مث

 .هقلخ نم ائيش هب كرشت الو ،ةتبلا هرودقم هيلا ملسو ٬هيهنب ادبآ هتناو
 ايوق نكو ،كلذ نم ائيش هتدابعب كرسي الف اهقلخ كاوهو كتاوهشو كتداراف

 .هئايفصأو هئابحال افوطع ادودو انيل ؛هئادعأو هروظحمل كحراوج و كشاج ي

 مقف .كئارو امع ممهلا لك امساح كلدصقم ىلا لقعلا بوذجم كنأك رس مث
 هنلا دوعوم ىلا رطاخو ثركاذ ناسلو ارضاح بلقب ء‘ءوض ولا نسحأ اضوتو

 تاقوألا نم ريخت الاو اادج نسحف ةبوتكم تقفاو ناف رظان فوغشم ىلاعت
 نم ايلاخ غسفنلا ةعيبط نم ادرجتم ىلاعت هللا يدي نيب مق مث ءةكرابملا
 ةينمألا تبثو ةينلا دقعاو سناطيشلا سواسو نم ادبأ اعطاق ،ىوهلا بابس

 . ١٦٥ : ماعنألا ةروس )٢٦٧(

 ۔ _٤٥٦



 باتكلا ةحتاف لوالا يف ارقت اةميلست نيتعكرلا نيبام تاعكر ينامثب

 )٢٦٩( حاو ةلإ مكهترف»و 6(٨٦٢)هردقلا ة ةليل ينرهاَتلَرنَا تإ و .نيتذوعملاو
 نيباوالا دوجس دجستو عكرت مث .يسركلا ةيآو ةرقبلا ةروس يف يتلا -

 مُهتدار هئايآ مهيلع تّييت اَدإَر مهيوُلَق تلجو هنلا َرِذ ادا , َنيَِلالط نيبنتجملا
 ,ةيناثلا ةعكرلا يف باتكلا ةحتاف ارقت مث ٠) )هنوكو مهبر لَعَو ًاناكيا

 يزملا .. ..{ : هلوق ىلاي نارمع لآ ة ةروس لوأو 4 .(٧٢ا)هتحا هش هللا َوُه رثو

 ىلا هي .... كلملا يام مهلا رق» ةيآلا )٢٧٢( ....تنا دهش .(٧٢؟)ه“يخيكَحلا
 ي يتلا ةيآلا (٥٧٢)هَوُه آلا هلا ل لا» . .(!٤٢)يباتتح ر ربكي . ...» : هلوق

 يف َنكَساَم هلوط و ةيآلا (!٦٧)«تاواَمَشلا يرهنلا وهو ءءاسننلا ة ةروس
 ...» هلوق ىلإ ه... بيكلا حتاَقَم هدنعو - ةيآلا - (؟٧٧)هراَهتلاَو رينلا
 .هلوسرو هدبع : ىلإ تايحتلا ¡ أرقيو ةيناثلا عكري مث . .(٨٧٢)ه؛ بساكلا غ عرس رسآ

 لثإلو ب باتكلا ةحتاف ىلوألا ق ارقت ءاضيأ نيتعكر يلصتو .ةينلا دقعي ملسيو

 عيدب ميجلا نمحرلا ء هللا مسب : لوقت مث .(٩٧٢)ه«يياتلا برب ذوعا

 عبتا» ٬(٠٨٢)هويَحلا فيلاومو ....» : هلوق ىلإ »... .ضرآلا , تاوامسلا
 ۔ ةيآلا ۔ (٨٢؟) يت ر تامك تممتؤلو _ ةيآلا ۔ ٢٨( )يتيت ر نم كيلإ ١ يحوأ ام

 لق

 موق نمؤت و ۔ ةيآلا _ ۔ (؟٨؟) مكيلإ ه هنا لوشُسَر ينار شناملا اهنا اك رق»

 أوزمأ اممو .(؟٤٨) نونعي .. ..و : هلوق ىلإ ءاهدعب يتلا ةيآلا .... . ىَسوُم

 )٢٦٨( ردقلا ةروس :

 )٢٦٩( ةلا ر 1 ٦٣ .
 )٢٧٠) لافنألا ةروس : ٢

 ١ : صالخألا روس (٢؟١٧)
 )٢٧٢( نارمع لآ ةروس : ١ ۔٦١ .

 )٢٧٣( نارمع لآ ةروس : ١٨ .
 )٢٧٤( نارمع لآ ةروس : ٢٦۔ ٢٧ .

 )٢٧٥() ءاسنلا ة هررس : ٧

 )٢٧٦( ماعنألا ة ةروس : ٣ .
 )٢٧٧( ماعنألا ة ةروس : ١٢٣ .

 ۔ ٩ : ماعنألا ة هررس )٢٧٨)

 )٢٧٩( سانلا ة هروس : ١ .

 )٢٨٠( ماعنألا ةروس : ١٠١ ۔١٠٣ .
 )٢٨١( ماعنألا روس : ١٠٦١ .

 )٢٨٦( املا ة ةروس : ١١٥ . )٢٨٣( فارعألا ةررس : ١٥٨ .
 )٢٨٤( ذفأرعألا ¡ ةروس : ١٥٩ ١٨١ .

_ ٤٥٧_ 



 )٢٨٦( يننا ٍييسَح لقف اولوت نإق» - ةيآلا (٥٨٢)هآدجاؤ ًاهتإ ي ذ ي 4 9 < ,2 . < = .< َح ,2 ۔ ٥ وو ۔ ت
 .... اتَءاَقِي توججرَياَل نيلا نإ ۔ ةيآلا - (٧٨٢)هتاك نم امو ةيآلا
 س م - مل نإف . .(؟4٨٨)هَيَياكل اكلا تَر هتيذمحكلا نآ .... : هلوق ىلإ۔ :

 > . 71 م و و و ح و ۔ ٥ ح س
 ۔ ةيآلا ۔ (٩٢})“ىتنأ نك لمحتام ملعي تا - ةيآلا - (٩٨٢)يمكت اوبيجتسي
 نآرقلا ز ةدجس دجسي مت ۔ ةدجسلا ةيآ ۔ ٢٩١) ١)ه تاوامسلا يفر نمت دجست هتيل

 غلب اَدَم» ۔ ةيآلا )٢٩٢( هوه ألإ هلإ لا ال يسَر َوه لتل :لوقيف موقي مث

 .بصت هك اديق . ...ت : هلوق ىلا حتلا ة ةروس لوأ ارقيو .(٢٢٩٢)4ساتل

 ...» ةدجسلا ىلإ ....يت نم نا َقَكَحاَص قاآورَي مك وآ » )٩٤"(, نيهت
 :أرقيف موقي مث .نآرقلا ةدجس ةيناث دجسي مث 4 .(؟٥٩)“َنورَمؤي هؤْئاَم َنولَعفَتَو

 .(٦٢٢)هوفتت ه هنلا َرَكَفَا.. ..» : هلوق ىلإ هي... . نبا نيه اوذختت هنن هنلا َلاَقَول

 ةروس رخآ مث ث ءةروسنلا رخآ ىلإ )٢٩٧) ... .َنَمحَكلا ومع دا وآ هنن هتلا اوعدا قط

 وه لقو ةحتافلا أرقيف موقي مث . ةثلاثلا ةعكرلل دجسي مث ۔ ةيآلا فهكلا
 انتآو 0(٨٩٦٢)ههىتسخلا ءاتسآلا هت ....ي :هلوق ىلإ هط ةروس لوأو 4 .هكح هنا
 ي ..هةوجؤلا تنو ۔ ةيآلا ٠( :)هت هتنا مكهلا اتتت - ةيآلا )٢٩٩( هتنت رتخا
 (٢٠٢)«ِل وسرت نم ًكِلبَك نم اتلتترآ اكول . ي(" ١)هامضتت الو .. .. : هلوق ىلا

 ٣٠). ٢)هيّبنمؤملا .. ..ي : هلوق ىلا .... ينونلا ادؤ .ءايينألا ةروس يق يتلا

 )٢٨٥( ةبوتلا ةروس : ١
 )٢٨٦( ةبوتلا ةروس : ١٢٩.

 )٢٨٧( ماعنألا ةروس : ٢٨ . دوه ةروس : ٦١

 )٢٨٨( سنوي رورس : ٧۔ ١٠ .
 )٢٨٩() دوه ةررس : ١٤

 )٢٩٠) دعرلا ةروس : ٨ .

 )٢٩١( دعرلا ةروس : ١٥ .
 )٢٩٢( دعرلا ةروس : ٣٠.

 )٢٩٢( ميهاربا ةروس : ٢
 )٢٩٤() لحنلا ةروس : ١ -

 ۔ ٤٨ : لحنلا ةروس )٢٩٥(

 )٢٩٦( لحنلا ةروس : ٥١ ۔ ٥٦٢. )٢٩٧( ءارسالا ةروس : ١١٠۔١١١.
 )٢٩٨() هط ة ةروص : ١ _ .

 )٢٩٩(حترطة هط : ١٣ . )٣٠٠( هط ةروس : ٩٨ .
 )٢٠١( هط ةروس : ١١١ ۔ ١١٢ .

 )٢٠٦( ءايبنألا روس : ٢٥ .
 )( ءايبنألا روس : ٨٨٨٧ .

 ۔ _٤٥٨



 | .جحلا ةروس ي ,يتلا ةيآلا ...تاوامسلا فنم هل ةمست هللا نا َرَق مل ۔ 4 و ے - . . 2 4 7
 كصي رف . يموي كلملا )٣٠٤(. «ديمكلا طارص قا اودمهَو .... :هلوق
 ت و < م

 هنلا نأ مكحت ملو .(0٠٢)هؤوفتت نانتنإل ناي ....» : هلوق 7
 رخآ قإ .4)٢٠٧( .ةقحلا كيلملا هنا ىلاَتَتَف» ةيآلا ۔ )٢٠٦( هيءاملا ينإ
 .هلوسرو هدبع : لإ تايحتلا ارقيو ءةعبارلا ةعكرلا عكري مث غةروسلا
 ري ذوعا رثو ب باتكلا ةحتاف ىلوالا ي ارقي ,نيتعكر ةنسلا نوكتو .ملسي
 دجسلا رخآ لإ ... بكلا جرخي يزا وي أونجستَي آلآ > .(٨٠٢)ييياتلا
 :ارقي مث ،نآرقلا ةدجس دجسي مث ) ؛)؛ميظقلا شركلا ت ر وه ....ط
 هيتررغكخلاةَتَو ةرخألاو وألا يفردمحلا ةت وُه آل ةتايالنلا وهو
 ق يتلا ةيآلا ( )هَرَخا اه ه هللا عم عدت الو .. 7 هلوق َلِإ .. .نوغَجرت
 ا .. .نوحيصت َببِحَو نوشمت بح وتنا ناكبثق» صصقلا ةرو رخآ
 .(١٢))ه ميكحلا ز زيزملا َوكَو ضرألاو تاراملا ق و ىلعلا اَكملا ُهَلَو .. .م :هلوق

 كلتل 4 .(٢١٢)ه نومحي ا واك ات ءارج ...ه :هلوق قار.ةدجسلا ة ةروس لوو
 يفامو ِتااممصلا قراك هك يزا وني ةمكلال .۔ ةيآلا (س٢١)هةَرخألا لاذلا
 يقو رطاف ةروس لوا م (٤١٢هئيبتلا هيككلا َوهَو ةرخألا يف ذمكلا هلو ضرآلا
 ... :هلوق ق ...ةنجلا باكصآ ن .(٥١٢)يربجتتلا باكصآ....ت :هلوق

 و ےس م ص ىب .4 و

 نك هل وقح نآ انيم داَرَا ادا ١ ةرمآ اتتنإت .(٦١٢)«ميحو برت نم

 اولع نولوقت اَمَع لاَكَتَو هتاكبتسإل سسي ةروس رخآ "2 نوكت
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 )٣٠٤( جحلا ةروس : ١٨ ۔٢٤ .
 ۔ ٥٦ : جحلا ةروس )٣٠٥(

 )٣٢٠٦( جحلا ةروس : ٧٠
 )٢٠٧( نونمؤملا روس : ١١٦١ ۔١١٨ .

 )٣٠٨( سانلا ةروس : ١
 )٣٠٩( لمنلا ةروس : ٢٦٦٢٥ .

 )٢١٠( صصقلا ةروس : ٧١٠۔٨٨ .
 )٢١١( مورلا ةروس : ١٧۔ ٢٧ .

 )٣٢١٢( ةدجسلا ةروس : ١ ۔١٧ .
 )٣١٣) صصقلا ةروس : ٨٢٣ .

 )٣١٤( أبس ةروس : ١ .
 )٣١٥() رطاف ةروس : ١ -

 )٣١٦( سي ةروس : ٥٥ _ ٥٨

 )٣١٧) سي ةروس : ٨٦٢ _ ٨٣ .

 ۔ _ ٤٥٩



- _ 

 , .(٢٢؟)4َوقرصت ناق َوُه آلا ةلا ال ...»» : هلوق قار .. .قحكلاي
 ا.دجسو مكري مث ۔ ةيآلا (٢٢٢)ه4ضرآلاو ] رِصاَق

 7 » إ لوا مث .دحا هنا وك لقإلو ب باتكلا ةحتاف أرقيف موقي مث ةسماخلا

 اذتآ مكلل » .(٢؟٤)ه«زيىصتملا هيت ...» : لجو زع هلوق ىقي-رفاغ ةروس
 مكتر نا مكلذ .(٥٢٢)هباتتتلا حيرت هنا اي ...لي :هلوق ىق

 "ع :ونك ٹرر ونير ا ... . زوق ق ره ل "
 مح» .(٧٢٢)4هييمك ميكك ني ليزنت ...» :هلوق لإ ه..نا اَمَشَر ًاوئاَق

 ويف مثفلتخا اممو .(4٢٢)هميل لا ووفكلا وك هتنا نا... :هلوق لا
 ُهتدازت .("٢؛)هخييَع يتن لكب ب هتار... ز :هلوق لا 4ه...

 يلا لا و .). )؛پيصت نم ةرخآلا هل امو ...» :هلوق فا
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 تئشام . .(٢؟١)ه ييحن ينلا وُهَو ...» :هلوق لا ه«...ودابع ن

 مكبر ...» : هلوق قا ناخدلا ةروس لوز لضفأ ناك
 مَلعاقل .ةروسلا رخآ قي , ..4(٢٣) .مكلا تلق ٢(. ٢٢)ه«تيدَولا ز

 ةرك ...» : هلوق ك . .ناق اهيع نم ة نك ۔ ةيآلا )٢٢٤( هنا ار ةتايك تآ
 . ٤٤ ۔ ٢: : ءارسالا ةروس )٢١٨(

 )٣٦٩() ءارسالا ةروس :

 . ٩٢ ا : نونمؤملا ةروس

 )٢٢١( تافاصلا ةروس : ١٨٠ ۔ ١٨٢٦ .
 )٣٢٢) رمزلا ةروس : ٥ _٦١ .

 . ٤٦ : رمزلا ةروس

 )٣٢٤( رفاغ ةروس : ١ _ ٣ .
 )٢٢٥( رفاغ ةروس : ١٦ _ ١٧ .

 )٢٢٦( رفاغ ةروس : ٦٢ _
 )٣٢٧( تلصف ةروس : ٢٣٠_ ٤٢.
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 )٢٢٨( ىروشلا ةروس : ١ _ ٥ .

 )٢٢٩( ىروشلا ةروس : ١٠ - ١٦ .

 )٢٣٠( ىروشلا ةروس : ١٩ _ ٢٠ .
 )٢٢٣١( ىروشلا ةروس : ٢٥ _ ٢٨ . )٣٢٣٢( ناخدلا ةروس : ١ _۔٨ .

 )٢٣٣( ةيثاجلا ةروس : ٢٣٦ _ ٣٧ . )٣٢٢٣٤( دمحم ةررس : ١٩ .

٤٦٠ 



 ةروس لوأ نم ۔ ةيآلا ۔ )٢٣٦( كت مسا كرابتو )٢٢٥(. ناش ةت ف وه و

 انرا وه . ۔ ةيآلا (؟؟٧)ه رودصلا ت تاي ميلع َوُهَو ...ط هلوق قا دحلا كحي
 هر ل هنا» 6(٨٢٢)ه ميكحلا زيزقلا ومو . ..» :هلوق إ «... َوُه ال ةلإ ل يذلا
 :هلوق لإ ه...كيتر سا ركذاو .(٩٢٢)4َونمؤملا ركوتيلق ونا عو وه الاي

 ق تايحتلا )رقيو ةسداسلا ةعكرلا عكري مث 6(٤٠٤٢)هاليكَو هذختاف ...ط ص و. ٠
 ارقي .تاعكرلا نامثلا ةيغب نيتعكرب ةينلا دقعي مث .ملسي مث .هلوسرو هديع

 نوَتَصُي ُهَتَكالَمَو هللا نط .(١٤٢)ييسانلا و ذوعا لق و ةحتافلا ىلوألا ي
 نأل ةيآلا (٤٢؟) ةس ايندلا نراتيتآ انكر ط ةيآلا (٤٤٢)هيبتلا لع
 :هلوق َلِإ ...اتلك غزتال اتتَرل .ةرقبلا ةروس " ق(٤٤٢) «... َنوئَولا
 ...» :هلوق لإ .. .تاوامسلا يقلَح ٢ ط )٢٤٥( تاكيها فيخي ه هللا .. .

 ق ارقيف موقي مثا .ةعياسلا ةعكرلا عكري مث ؛(٦٤٢)«پاوتلا نسح هدنع هللاو

 ».. .ةالستلا ح كيِقُم ينلعجا ترات .هيذحا هن هللا وه لقنو ةحتافلا ةنماثلا ةعكرلا

 لكدمم ينلخدآ ت لقو . .(٧٤٢)هباَسحلا موقت وي ...زي :هلوق ل
 - + - تارمك نم كي وا برت لق ةؤ - ةيآلا .)٢٤٨) .4قدص

_- 
 حوليحي نيذا» ۔ ةيآلا " )4ةمحَر كنأل نم اتِتأ اتَجَر» ۔ ةيآلا 9 مم

 ًَكيَلَع اتوي .(١٥٢)ه«مميِظَعلا وقلا وك : .» :هلوق قا ه. .شركلا
 نم وءاك تنيذتاؤل .(٥٢؟)«معيكَتلا ي ...ل :هلوق ىنا .5 .تلكوت

 نإ : ىلاعت هلوق ارقي مث .(٥٢؟)«متبِحَو نف و وؤَر ت ...» هلوق ق ه...مهيعت

 )٥ ٣٣) نمحرلا ةروس : ٦٢٦ _۔٢٩ .

 (٣٣٦) نمحرلا ةروس : ٧٨ .

 )٣٣٧) ديدحلا ةروس : ١ ٦١ .

 )٣٣٨) رشحلا ةروس : ٢٤٢٦ .

 )٢٣٩( نباغتلا ةروس : ١٣ . )٣٤٠( لمزملا روس : ٨-۔٩ .
 )٢٤١( سانلا ةروس : ١ . )٣٢٤٦( بازحألا ةروس : ٥٦ .

 )٣٤٣( ةرقبلا ةروس : ٢٠١. )٢٤٤( ةرقبلا ةروس : ٦٢٨٥ ۔ ٢٨٦ .
 )٣٤٥( نارمع لآ ةروس : ٩٨ . )٣٤٦( نارمع لآ ةررس : ١٩٠ ١٩٥.

 )٣٤٧( ميهاربا ةروس : ٤٠ ۔_ ٤١. )٣٤٨( ءارسالا ةروس : ٨٠ .
 )٣٤٩( نونمؤملا روس : ٩٧ .

 )٣٥٠) فهكلا ةروس : ١٠ .

 )٢٥١( رفاغ ةروس : ٧-٩ .
 )٣٢٥٦٢( ةنحتمملا ةروس : ٤ ۔

 )٣٥٢٣) رشحلا ةروس : ١٠

- ٤٦١_ 



 و م ےم ص

 ارقي مث .ةنماثلا دجسي مث .۔ ةيآلا (٤٥٢)ه« تلا َلَع ةوُنَصُت هتكئالَمَو هنلا
 هدحو هثلا لا هلا ال نأ دهشنأ» :كلذ دعي لوقيو ملسي مث اهرخآ ف تايحت

 قحلا وهف دمحم هي ءاجام نأو هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو هل ر كيرشال

 - ةيآلا )٢٥٥( شنا دهتشإلو يسركلا ةيآو ةحتافلا اهدعب أرقي مث ٤ ؛«نيبملا

 تايآلا هذهف . (٦٥٢)هباتح ريقي ...و: هلوق لإ .. .كلملا تياس ةمتلا لف
 نع لوقنملا ثيدحلل .ةبوتكم ربغو ةبوتكم ةالص لك ريد أرقت ةدج تاكرابم

 ةيآو باتكلا ةحتاف نا» :لاق بلاط ييأ نب يلع قيرط نم .ةت لوسرلا

 تيلا . .» :هلوق ىإ .: :هللا هش : :نارمع لآ ة ةروس نم نيتيآلاو يسركلا
 ربقي ...» : هلوق ىق ه ...كلما ةيام ؟هتلا لقو .(٧٥٢)همتسإلا ونا نع
 لوبقو ماض نع :يآ .««باجح هثئلا نيبو نهنيبام ‘تاعفشم 4 .(٢٥٢)ه«باتتج

 ت هنآ ن دهش : :لجو زع هلوق دعب لوقت نأ يغبنيف ٠ ,اصلخم ناك ادإ ةلمع

 يزملا و 7 هلإ ل طسقلاي امئاق مليدلا أونؤأَو ةكئالملاو وه الإ ةت
 ةداهشلا هذه هللا ُعدوتساو هسفنل هللا دهش امي دهشأ انأو :(٩٥٢)يميِيَحلا

 نلا ةنع يآلا نإ» :لوقت مث .تارم ثالث كلذ لوقت .ةعيدو هلا دنع ىل يهو

 )}٢٦(. مالسإلا
 هتلا لوقيف ةمايقلا موي اهبحاصب ءاجي» :لاق . ةي هنع رخآ ثيدح نمو

 هولخدأ ثدهعلاب نوأ نم قحأ انأو ادهع يدنع اذه يدبعل نا :لجو زع

 ينعأ ۔ نهلزني نآ هتنا دارآ امل » :لاق هنأ .ةت نع هنع رخآ ثيدح نمو .ةنجلا

 لاقف ؟كيصعي نم ىلا انطيهتآ :نلقو شرعلاب نقلعت - تاعفشملا تايآلا هذه

 الا ةالص لك ربد يف يدابع نم دحأ نكؤرقيال يلالجو يتزع و : ىلاعت هللا
 لك هيلا ترظن ‘سدقلا ةريظح هتنكسأو .هنم ناكام ىلع ‘هواثم ةنجلا تلعج

 نمو .ةرفغملا اهاندأ ةجاح نبعبس موي لك هيلا تيضق .ةرم نيبعبس موي

 هعنميال ةالص لك ربد يف يسركلا ةيآ أرق نم» :لاق هنأ .ةلي هنع.رخآ ثيدح

 ثيدح نمو .«دباع وآ قيدىص الا اهيلع مواديالو 6توملا الا ةنجلا لوخد نم
 . ٥٦ : بازحألا ةروس )٣٥٤(
 . ١٨ : نارمع لا ةروس )٣٥٥(

 . ٢٧ ۔ ٢٦ : نارمع لا ةروس )٢٥٦(

 . ٩١۔٨١ : نارمع لآ ةروس )٢٥٧(
 ٦٢٦ ٢٧. : نارمع لا ةروس )٢٥٨(
 . ١٨ : نارمع لآ ةروس )٢٥٩(
 . ١٩ : نارمع لآ ةروس )٣٦٠(

 ۔ ٤٦٦٢ -



 .«شرعلا قاس دنع ىلاعت هللا سدقت اناسل اهل نأ» :لاق هنأ .ةي هنع رخآ
 ضبقي يذلا ناك ةالص لك ربد اهأرق نم» :لاق هنأ هي هنع رخآ ثيدح نمو

 ىلاعت هللا ىحوأ» :لاق ةي هنع رخآ ثيدح نمو .«ماركالاو لالجلا وذ هحور
 ةالص لك ربد يسركلا ةيآ ارق نم نأ مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم لىا
 طسبأو ،نببقداصلا لمعو نيقيدصلاو نييبنلا رجاو ،نيركاشلا باوث هتيطعأ

 يسركلا ةيآ لئاضفو .«توملا الا ةنجلا لوخد نم هعنمي ملو ؤيتمحر هيلع
 ةءارقو اهتءارق ىلع ضرحال افرط تركذ ينآ الا اةلاطالا فوخ اهتكرت ةمج
 . ةالص لك ربد اهتركذ ىتلا تايآلا

 يتلا كتالص نم كغارف دعب تايآلا هذه تارق اذا كل يغبني هنأ مث
 سيدقتلاو ليلهتلاو حيبستلا نم هيلع تردقام هثلا حيست نأ ‘كل اهتفصو

 نأ الا ءاعد لبقيال لوقنملا ف هنأل ,ةي دمحم يبنلا ىلع لصتو .ريبكتلاو

 مث .ةلي دمحم يبنلا ىلع ةالصلاب متخيو ؤلجو زع هللا ديحوتب هيف ردصي
 كنا مهللا» :دعاقف الاو كنكمأ نا دجاس تنأو كرابملا ءاعدلا اذه رقي كلذ دعب
 تنأ ؛لوؤسم مركاو لومام ربخ تنأ .مويقلا يحلا تنأ الا هلا ال يذلا هتنا تنآ

 مركأو .نيمحارلا محرا تنأ ءلجعدال يذلا ميلحلا .لخينبال يذلا ميركلا

 .نانتمالاو لضفلاو ناسحالاو دوجلاو !ماركالاو لالجلا وذ تنأ .نيمركألا

 امب تنأ ،ريدق ءيش لك ىلع تنأ .ريبخلا ميكحلا ةداهشلاو بيغلا ملاع تنأ
 ةبوتلا لبقت يذلا تنأ .ليلقلا لبقتو ليزجلا يطعت يذلا تنأ كريصب لمعن
 .تاوعدلا بيجت يذلا تنأ ،لعفنام ملعتو تائيسلا نع وقعتو ‘كدايع نع

 لك قلاخ تنأ ،تاوامس عبسلا قوف نم تاكربلا لزنتو ‘تاجردلا عفرتو
 .يتوعد بجتسا !ميظعلا شرعلا بر تنأ الا هلا ال .ءيش لك كلامو .ءيش

 .يرمع نم يقب اميف ينمصعاو ،ةفلاسلا يبونذ يل رفغاو ،ياوكش محراو
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب كمساب كوعدا يهلا ،ريدق ءيش لك ىلع كنا يهلااي
 ينقزرت نأ شماركالاو لالجلا وذ ميظعلا يلعلا /مويقلا يحلا وه الا هلا ال يذلا
 ابلقو 6ءاحلاص المعو ؛اقداص انيقيو !اميق انيدو !امات اناميا ىتاوخاو

 ءاعساو الالح اقزرو .اعفان المعو ءارباص اندبو !اركاذ اناسلو اعشاخ
 ةيفاعو ،ءاد لك نم ءافشو ءاحوصن ةبوتو !اروفغم ابنذو ءاروكشم ايعسو
 هديب نماي ؛ماركالاو لالجلا اذاي ؛رانلا نم ةاجنلاو ،اريرحو ةنجو ارورسو
 لالجلا وذ .ميظعلا علا .مويقلا يحلا وه الا هلا ال ؛ءيش لك توكلم

۔ _ ٤٦٣



 .ريسع لك انيلع لهستو .ريبدتلا نسحأل يناوخاو ينربدت نأ ماركالاو
 لالجلا اذاي ،كمركو كلضف و كنمب اريخ انتبقاعو اريخ انتمتاخ لعجتو
 يهلا ،ميظعلا شرعلا بر وه الا هلاال ‘ءيش لك توكلم هديب نماي ؛ماركالاو
 وه آلإ ة ال يذلا ميحرلا نمحرلا وئلا مسي كمساب كوعدأ يالومو يديسو
 انبولق نم عزنت نأ ‘ماركالاو لالجلا وذ ءميظعلا يلعلا مويقلا يحلا

 حرشتو .ةدساف ةين لكو .ةيناتهبلا رطاوخلاو سةيناطيشلا سواسولا
 لك توكلم هديب نماي !ماركالاو لالجلا اذاي كضفو كنمب مالسالل انرودص
 مث ,ةَي دمحم يبنلا ىلع يلصت مث ء«ميظعلا شرعلا بر وه الا هلا ال ثيش

 بلقب دجاس تنأو لوقت مث ،كل رسيت امب هسدقتو هللهتو هنلا حيستو دجست
 هنكيو ،يسفن هب سوسوت امب ملعا تنأ يهلا» :رضاح رطاخو ؤغعشاخ
 لبقتو ينمحراف ،‘كوفع يف يئاجرو كب ينظ نسح ىلا يلام يهلا سيردص
 يندها يهلا سيرزو ينع عضو ،يتئيطخ نع زواجتو ،يترثع ينلقاو ێيتبوت
 يل رفغأو سىلوألاو ةرخآلا ف ينفاعو ،ىوقتلل ينقفوو ،ىدهلل يناوخاو
 روقغلا تنآ كنا تاومألاو مهنم ءايحألا تانمؤملاو نينمؤملا عيمجلو يدلاولو

 كب ذوعأو .راعلاو رانلا نم كب ذوعأو ،رارشألا رش نم كب ذوعأ يهلا ميحرلا
 نم كب ذوعأو ،راجلاو لهالا ةوادع نم كب ذوعأو .راهنلاو ليللا قراوط نم

 .نطب امو اهنم رهظام نتفلا نم كب ذوعأو ،ةرخآلا باذعو ايندلا بئاصم
 يبر نا ءاهتيصانب ذخآ يبر نا .ةباد لك رش نمو يسفن رش نم كب ذوعاو
 نأ بر كب ذوعاو "نيطايشلا تازمه نم كب ذوعأو إميقتسم طارص ىلع
 .ميظعلا يلعلا هناب الا ةوق الو لوح ال :لوق نم رثكت مث ،“نورضحي

 .ربكألا زوفلاو ارمحألا تيربكلاو غنبييئاتلا ءاعدو 0 نيباوألا ةالص هذهف

 هقفو نم سىطعأ لئس اذاو "باجا هب يعد اذا يذلا مظعالا هنلا مسا تنمضت دق
 باوثلاو ٬ميظعلا رجالا نم هتنا دنع هلام ىصحيال ناك اهتاوعدو اهطورشل هللا

 قوريو هرطاخ رسيامو ؛هايندو هنيد ف تابتلاو تاكربلا ىريو ميسجلا
 لوقنملا يف هنأل ةينلا عطقي نأ اهلعف ىلع ناسنالا ردق اذا نأ يغبنيالف ؛هرظان
 لمعلا ةمادا بجاولاف .«لق ناو اهمودآ لامعألا ريخ» :لاق .ةلي لوسرلا نع
 كسميلف ةالصلا وآ ءاعدلا يف وهو مونلا هقرط اذا ،لمي الو يعادلا ماسي الو

 مون امهب ناك اذا هتالصو هئاعدل ةدئاف ال هنأل .مونلا هنع بهذي ىتح اليلق

 ةرمثلا نأل ،لجو زع هنلا ديحوت يف نحللا نم ءيشب هناسل لزي نأ فاخيو

۔ ٤٦٤



 .ملعأ هلاو .هاس ريغ رضاح بلقب الا اذه يف لصحتال
 ةلاسم

 :لاق هي ىبنلا نع ثيدحلا يف يورام كلذو ،ةعامجلا ةالص لضف يو
 :يل لاقف ثكلم فلا نوعبس هعمو رصعلا دعب مالسلا هيلع ليربج يناتأ
 لىربجاي :لاقف .ةيده كيلا ىدها دق كل لوقيو مالسلا كئرقي هتنا نا ءدمحماي
 ليربجاي :تلقف ةعامج يف سمخلا ةالصو رتولا ةالص :لاقف ؟ةيدهلا هذهامو
 لكل هللا بتك نينثا اناك نا دمحماي :لاقف ؟ةعامج سمخلا ىلص نم يتمأل امو
 هللا بتك ةثالث اوناك ناو ءةالص نيسمخو ةئام باوث ةعكر لكب امهنم دحاو
 لكب مهنم دحاو لكل هللا بتك ةعبرأ اوناك ناو .ةئامثالث ةعكر لكب دحاو لكل
 ةالص فلا باوث مهنم دحاو لكل هنلا بتك ةسمخ اوناك ناو .ةئامتس ةعكر
 ةتس باوث ةعكر لكب مهنم دحاو لكل هللا بتكةتس اوناك ناو ،ةالص يتئامو
 ةعكر لكب مهنم دحاو لكل هللا بتك ةينامث اوناك ناو ةةالص ةئامنامثو فالآ
 مهنم دحاو لكل هثلا بتك ةعست اوناك ناو ءةالص ةئامتسو فالآ ةعست باوث
 ىلع اوداز ناف .ةالص ةئامعبرأو ةالص فلأ نينامثو ةينامث ةعكر لكب
 نأ اوردقي مل اباتك نالقثلاو امالقأ راجشألاو ادادم رحيلا ناك ناف .ةرشعلا

 اهربكي ةدحاو ةريبكت دمحماي !ةعامجلا ةالص نم ةدحاو ةعكر باوث اوبتكي

 نمؤملا اهعكري ةدحاو ةعكرو ؛ةنس ةدابع نم هل ريخ مامالا عم نمؤملا يلصملا

 .ملعأ هئلاو ،«ةبقر قتع نم هل ريخ مامالا عم
 لصف

 `ةعامج يف حبصلا ةالص اموي نيعبرأ ىلص نم» :لاق هنأ ,ةت يبنلا نعو
 نم ةءاربو .قافنلا نم ةءارب ،نيتءارب هل هللا بتك مارحالا ةريبكت اهنم هتوفنتال
 نأ مامالل يغبنيو .ةلاطالا فوخ هتكرت ةعامجلا لضف نم ريثكو .(١٦٢)«رانلا

 مامالا يسن اذا موماملا كلذكو اهدوجسو اهعوكر ظفحيو ةالصلل هبلق رضحي
 ريغ ىلع مهتالص اومتأو هل اوحبسي مل اذاو ،هنايسن نع عجريل هل حيسي نأ
 . .ملعا هلاو .مهل ةالص الف ىنعملا

 لصف

 ينيسارخلا يمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا خيشلا باوج نمو
 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ٨(هللا همحر) يوزنلا
 مارحالا ةريبكت ربك ةعامج ماما يفو :(هذلا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا

 ١٩٣١٦. مقر ثيدح لامعلا زنكو ٣/ ١٦ فاعححتالا : يديبزلا رظنا(١٦٢)

 ۔ _٤٦٥



 ىضق ىتح الهج وأ مهنم انايسن ةعامجلا هل حبسي ملو هنم اوهس ارس

 ؟ال مأ هفلخ ىلص نم ةالصو مامالا ةالص متا .ةريبكتلا كلتب هتالص

 .ضقنلا مهيلعف نوموماملا امأو 6فالتخا اهيفف مامالا ةالص امأ : باوجلا

 .ملعأ هللاو

 لصف

 دنعف ٬دمحلا ةءارق نم ءيش هيلع يقب يذلا يفو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو
 وهو ركذ نا تيأرأ ؟ال مأ داسف هتالص يف هقحليأ مايقلا ةرببكت يسن هتبثو

 ؟ال مأ كلذ هيزجيأ ربكف راخ

 هيزجت ال هذه هترببكتو نايسنلا ىلع هتالص دسفت ال : باوجلا
 .ملعا هتناو ءهتالص هيلع ضقنتالو

 تبهذف كسمأ ىتح هربد نم جرخي حيرب سحأ اذا يلصملا يقو :هل تلق

 اذه لتم يف ءيش هتالص يق همزليأ ةيناث اهب سحأ مث ءيش جورخب ملعي ملو
 ؟ال مأ

 .ملعأ هتناو ،ضقتنت الف هتالص نع ةجلاعملا هذه هلغشت ملام :لاق
 ؟ةعاط مأ ةلفان ركذتأ برغملا ةنس دعب نيتللا نيتعكرلا يقو :هل تلق
 .زئاج هلك :لاق
 دحاب سحأ اذا هل زوجيأ ةالصلا ىلا ماق اذا ةعامجلا ماما يف : هل تلق

 ؟ةءارقلا يف اطابتي وأ هعم قحليل ةليوط ةروس أرقي نأ ةالصلا يف لخاد
 .فالتخا هيفو 0 كلذ ينبجعيال : لاق

 لجأل اطابتي الو هتالص يف فقي نأ ةعامجلا مامال يغبنيال :فلؤملا لاق

 الو .راقوو ةنيكسو عوضخو عوشخب اليترت اهيف نآرقلا لتري لب ،لخادلا
 لجو زع هلا نال هدحو هلل لمعلا صلخي لب هعم لخادلا قوحلب لغتشب

 وجرت ناك نَمَق» :ىلاعتو كرابت هلوقل اصلاخ ناكام الا لامعالا نم لبقيال
 .(٦٢؟)هادحآ هير ةدابيي كرشي الو احياص المع لمعَتلق هبر اق

 يسنف .ةحتافلا ةءارق هيلع ناك اذا يلصملا يقو :(هتلا امهمحر) هيبلا هنمو

 هلوق ليق فقي نأ هل زوجي .ةلط ا ١ غلب دقو ركذف .يسركلا ةيآب أدي ىتح

 ؟ارهج وآ ارس أرقي وأ امومام وأ اماما ناك ةظفللا لمكي مأ ،هيَوك الإ

 هنأل فوقولا هيلع قيضيال هنأ يدنعف ارس ارقي ناك اذا امأ :ةباجإلا

 )٢٦٦٢( فهكلا ةروس :
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 ارهج أرقي ناك اذا امأو .هبلقب ينثتسي وهو كلذ داقتعا سيل هسفن فرعي

 .يفنلا ىلع فقي الو ةداهشلا متي نأ ينبجعيف

 فقو ناف .ءانثتسالا متي لي «و يلإ ىلع فقنال هنأ :فلؤملا لاق

 تضقتنا هؤوضو ضقتنا نم نا كشالو اهؤوضو ضقتني :ليق دقف ءهمتي ملو
 تر َلاَق» :لثم ،لجو زع هللا باتك نم ةيآلل امصاق ناك اذا هلمو .هتالص

 3 رفغا ث » :هلثمو 4 ؛(٦٢؟) هيع نمم رَحَال يغبنيال اكلم يلر بهتو يلر رفغا

 .(٥٦٢)؛يتتزذ نيو ةالصلا عيقُم ينلكجا تر» :هلثمو )٢٦٤(. هيدلاولو
 نم هنأل "تايآلا هذه لثم :77 اذك لا لاق :لئاقلا لوقي ال تايآلا هذه لاتماو
 هلمع لبقيو هل رفغيل هوعديو هريغ بطاخي هناك عماسلا عمس كلذك لاق

 نالف نب نالف نع ةصق هلا لاق :لوقي نكلو .رفك هناك عماسلا دنع ريصيف
 .ملعا هللاو ةصق لوقي نكلو ،لئاقلا ركذي مل ولو

 لاحلا يف هيدي عضي نيآ امئان وأ ادعاق ةنيفسلا يف يلصملا يقو : هل تلق

 ؛مايقلا ىنعم يف نوكي يذلا
 نوكي نأ مهبجعيف دعاقلا امأو .مئانلا عضي امك اهعضيف مئانلا امأ : لاق

 لاح يفو ؛هيدخف ىلع اهعضي عوكرلا لاح يقو 6اهلسري .مايقلا لاح ق
 ءاش نا تايحتلا لاح يفو هيتبكر ىلع اهعضي ءيموي ناك نا دوجسلا

 هيتبكر ىلع هتالص عيمج يف امهعضو ناو هيذخف ىلع وأ هيتبكر ىلع اهعضو
 هللاو ثرثاألا نم هتعمسام ىلع هتالص صقن ىلا هب كلذ غلبي مل ءيموي ناكو

 .ملع
 ةالص اهركذيأ تاولصلا نم ءىشب لفني نأ رفاسلا دارأ اذاو : هل تلق

 ؟ال مأ رفاسم

 .ملعا هللاو ى رفاسم ةالص اهركذي معن : لاق

 انيكسم ةالص ةرافك يف معطأ اذاو :هل تلق (هللا امهمحر) هيلا هنمو

 ؟ال مأ هيزجيآ اموي انيتس ادحاو
 .نيملسملا لوق رثكأ يف كلذ هيزجي : لاق

 . ٣٥ : ص ةروس (٣٦٣)

 . ٢٨ : حون ةروس )٣٦٤(

 . ٤٠ : ميماريا ة ةروس )٥ ٣٦)

 ۔ ٧٦٤۔_



 ؟هتالص لاحام صج ىلع هتمدقمو هالجرو بارتلا ىلع يلصملاو :هل تلق

 .ملعأ هتناو ءهيلع دوجسلا نكمي بارتلا ناك اذا ةمات هتالص :لاق
 ضرالا ىلع الا زوجي الف دوجسلا امآ .ةمجعملا رسكب صجلا :فلؤملا لاق

 اهبارتو ادجسم ضرألا يل تلعج»:ثَي يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلا .هتتبنأ امو
 الا دوجسلا زوجدنال هنأ انملعو .ةلاقملا هذهي ةلالدو ةجح ىفكف .(٦٦٢)«اروهط

 عوضومب سيل اهتابن نم الو ضرألا نم سيل يذلا نال ضرالا تتبنأام ىلع
 مدع اذا يلصملا ارهطم اروهط نكي مل اهبارت نكي ملام نأ امك ؤيلصملا دوجسل
 امو ضرألا ىلع دجسن نأ انرمأ ةةينَ َ يبنلا نأ :لاق ناي جتحم جتحا ناف .ءاملا

 كلت يف ميرحتلا عقي مل هريغ نع انهني مل اذاو ؤهريغ نع انهني ملو تتبن
 زع هتنا باتكل قفاوم ىنعم الو خسار لصأ كتجحل سيل :هل انلق .ءايشالا

 نم ءيش يف ةصاخ مالسلاوةالصلا هيلع هنع ةحابالا تدرو اذا هنأل ،لجو
 دري مل ولو تاروجحم ءايشألا كلتو حابم ءىشلا كلذ نأ انملع ءايشألا مومع

 نب ذاعم نع دراولا ثيدحلاب ةلالدو انيقي انددزا دقو .ءايشالا كلت نع يهنلا
 ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ هللا لوسراي :تلق :لاق هنع هتلا يضر لبج
 هتنا هرسي نم ىلع بسيل هناو ميظع نع تلأس دقل :لاق .رانلا نع يندعابيو

 .ةاكزلا يتؤتو .ةالصلا ميقتو ءائيش هب كرشت الو هنلا دبعت ‘هيلع ىلاعت
 ىلع كلدآ الأ :لاق مث .اليبس هيلا تعطتسا ام تيبلا جحتو ناضمر موصتو
 .رانلا ءاملا ءعىقطت امك ةئطخلا ءيفطت ةقدصلاو .ةنج موصلا 4 .ربخلا باويآ

 ...عجاضملا نمت مهيونجج قاجَحت» : الت من }ليللا فوج يف لجرلا ةالصو ر وو 9 و 7
 رظنآف .ةلاطالا فوخ ثيدحلا ةيقب تكرت .4 .(٧٦٢)4َولَمعَي .. . غلب ىتح

 ةقرسلاو ىنزلا نم ءيش نع رجح الو يهن هنم دري مل هنأ لداجملا اهيل
 .ملظلاو يغبلاو دقحلاو دسحلاو ربكلاو بجعلاو قافنلاو ءايرلاو لتقلاو

 ماقو قدصتو هللا ليبس يف دهاجو ماصو ىلص نم نأ كلذ يق بيرال مولعمو
 قحلا ريغب لتقيو ينزي ناكو ىلاعت هتنا ركذب الا ملكتي ملو هراهن ماصو هليل
 وهف اذه ىلع تامو سانلا عم ةرهشلا لجال لمعيو دابعلا ىلع ربكتيو قرسيو
 زع هنلا باتك ةحضاولا ةجحلا كلذكو ءايحيالو تومي ال ادلخم ادلاخ منهج يو

 ارهطم :يأ ،(٨٦٢)هآروُهَط ءام ِءاَمَشلا نم اتلّرناو» : ىلاعت هلوق وهو ،لجو
 )٢٦٦( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم كلذ يف رظنا .نوريثك هدروأ ٤/ ٤٩٨ .

 )٣٢٦٧( ةدجسلا ةروس : ١٦١ _ ١٧ .
 )٣٦٨) ناقرفلا ةروس : ٤٨.
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 تبث امم هريغ الو لمعتسملا ءاملاو راجشالا ءام نع هني ملو سساجنالا عيمجل
 اهي رهطتلا زوجيال ءايشالا كلت نأ انملعف .ءايشألا رئاس نم ءاملا مسا هيلع

 الا زوجتال ةالصلا كلذكو ءاناهربو ةجح انججحب ىفكف !اهنم لاستغالا الو
 ماكحا يف رابخألا تدروام كلذكو ةياورلا هذه ةحصب تتبنأ امو ضرالا ىلع
 ةرزجملا الو ،ةرحخملا ف يلصيال» :لاق هنأ مالسلاوةالصلا هيلع هنعةالصلا

 ىلع الو 6(٩٦٢)«قيرطلا ةعراق الو لبالا نطاعم الو ةربقملا الو ةلبزملا الو
 ام الا بشخلا دوع وهو ۔ دوع ىلع الو سجن شارف ىلع الو سجن عضوم
 ىلع الو ةباد رهظ ىلع الو كاوسم الو ةداسو ىلع الو ضرالا ىلع ىوتسا
 قورحم هنال رجآلا صجلا ىلع الو ۔ اعطقنم ادلص ناك اذا - ريغصلا افصلا

 الو ساحنلا الو صاصرلا الو هبشلا الو رفصلا الو ديدحلا ىلع الو رانلاب
 الو ‘ةضفلا الو بهذلا ىلع الو رعشلا الو دلجلا ىلع الو ميسربالا الو ريرحلا
 يف هلثمو ؛ءايشالا رئاس نم ةساجنلا ىلع الو محلملا زخلا ىلع الو فوصلا ىلع

 ىلص نمو !ايلصم ىمسيال ةالصلا ضئارفب تاي ملو دجس نم نال غدوجسللا
 يف رخآلا نع امهدحأ لصفني الف ادجاس الو ايلصم نكي مل دجسي ملو
 .باوصلا قيرط ىلا قفوملا هلاو ؤاناهربو ةجح ججحلا هذهب يفكيف .ةالصلا

 ملو رهجلا عضوم ق ةءارقلا مامالا رسا اذا :(لا امهمحر) هيلا هنمو
 ةالص مأ مهتالص ضقتنت مهب ىلصو ءادمع وأ مهنم الهج ةعامجلا هل حبست
 ؟هدحو مامالا

 ةضقتنم ةعامجلا ةالصو ةمات مامالا ةالص نوكي نأ ىنيجعي : باوجلا

 .ملعأ هللاو سوهسنىلا ىلع هنم كلذ ناك اذا

 ؟اهب ةالصلا زوجتأ اريرح تناك اذا لصملا صيمق بويج يق : هل تلق
 ؟بوثلا يف اهب ةالصلا ضقتنت يذلا ريرحلا ةفص امو

 يف ناك اذا ريرحلا نم ضقني يذلا امأو اهب ساب الف بويجلا امأ :لاق

 يذلا يدنع اذهف ،ةادسو اردصم اضرعو الوط عبصأ عضوم نم رثكأ بوثلا
 .رثألا نم هتعمسام ىلع ةالصلا ضقني

 ؟يدترملاو ةالصلا يف لمتشملا ةفص امو : هل تلق

 هرهظ رتس ىلا هبوث لصيال يذلا لمتشملا نأ يمهف يف يل نابام ىلع :لاق

 هبوث قرغتسي يذلا يدترملاو ؤهتبقر ىلا ليلق ءيش هنم لصي امناو اهردصو
 ٥/ ٢٢٥. ديهمتلا يف ربلا دبع نبا دروأ )٢٦٩(
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 .هرهظو هردص

 لمكي مل وهو ءاهركذ مث ةحتافلا نم ةملك يلصملا يسن اذاو :هل تلق

 ركذ املف .“بوضفَلا ريمت وأ يمهينع تمكنتل : لثم هنايسنو .اهتءارق
 ؟ ال مأ هتالص متيأ هنايسن دح نم ادبف عجر

 نأ ينبجعيف .لهجلا وأ نايسنلا وأ وهسلا ىلع هنم كلذ ناك نا : لاق
 .هتالص يف هيلع ضقنال

 اهركذيأ اهيلصي نأ داراف ؤاهركذ مث اهنع مان وأ ةالص ىسن اذاو :تلق
 ؟ةتئاف وأ ةرضاح

 . ةتئاف اهركذف ى اهتقو تاق ناك نا :لاق

 حطس ىلع يلصي نأ دحأل زوجيأ دجسملا يف ةالصلا تميقأ اذاو : هل تلق

 ؟مامالا عمسي مل اذا ضرألا بناج وأ دجسملا

 . كلذ ينبجعيال : لاق

 ءهدوجسو ةرتسلا نيب رونس هيلع رم اذا يلصملا ف لوقت امو : هل تلق
 ؟ ماعنألا نم هربغ وأ منغلا سأر كلذكو

 (٠٧٢)ضقنت مل هدوجس عضوم فلخ رونسلا اذه رورم ناك نا : لاق
 وآ هدوجس عضوم يف هرورم ناك ناو ىةرتسلا نيبو هنيب عطق ولو ،هيلع
 .رثألا نم هتعمسام ىلع هتالص هيلع ضقتنت ؛ههجو مادق كلذ نم برقأ

 همضو يضاملا ةمجعم حتفب هلعفو . ةلمهملا مضب ةرتسلا : فلؤملا لاق
 همضو يضاملا ةمجعم حتفب هلعفف .هيلع ضقتنت مل هلوق امأو ،لبقتسلا نم
 . لبقتسملا نم

 تناكو ةرتسلا فلخ ضئاحلاو بنجلاو بلكلا رورم كلذكو : هل تلق

 ؟ ال مأ يلصملا ةالص ضقتنت له ةاصح وأ طخ لثم ةرتسلا كلت

 امو ضئاحلاو بنجلاو بلكلا نأ .رثألا نم م هتعمسام ىلع : لاق
 اضعب تعمس ينكلو ؛هتالص ضقتنت مل ءةرتسلا فلخ مهدحأ رم اذا ،مههيشأ

 امهرتست ةرتس ىلا ناجاتحي ضئاحلاو بلكلا نأ ءانخايشأ ضعب نع عفري
 .ملعأ هثلاو هنع امهرتستال يتلا ةرتسلا هيفكت ال لوقلا اذه ىلعف ؤيلصملا نع

 كلت ف لوقلا فيك ادمع وآ هنم الهج صج ىلع ىلص اذاو :هل تلق

 ؟ ةالصلا

 اذا اهضقن ضعبو !هتالص هيلع ضقني مل ضعبف . فالتخا كلذ يف :لاق
 . ضقتنت : باوصلا لعل )٣٧٠)
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 اذا هيلع ةالصلاب ساب الف رانلاب قرحي مل اذاو رانلاب قرحا دق صجلا ناك
 . ملعا هللاو ءهيلع ةهبجلا تنكمت

 لصن
 ةءارقلا هيلع مامالا ناك اذا يديس لوقي امو (لا امهمحر) هيلا هنمو

 ءيدتبي مأ ركذ امدعب هتالص ىلع ينبيأ ؤركذ مث ءايسان ارهج ارقف بارس
 ؟ةءارقلا

 .ملعأ هثلاو شارقام ىلع ينبي لوقلا رثكأ يف : باوجلا
 للم نم امهريغ وأ ينارصنلا وا يدوهيلا نم تيرتشا اذاو : هل تلق

 ؟ال مأ هيف يلصآ نآ زوجيآ ابوث كرشلا

 ء(١٧٢)ناروشلاب اغوبصم بوثلا ناك اذا ،رثالا نم هتعمسام ىلع : لاق

 .هلسغي ىتح هب يلصي الف
 ؟(٢٧٢) اطومقم )٢٧٢( افصقم ناك ناف : هل تلق

 .هتساجن ملعت ىتح ةراهطلا همكح : لاق
 تأرق باتكلا ةحتاف ةءارق عضوم يف تنك املف يلصأ تنك اذاو : هل تلق

 .باتكلا ةحتاف ةءارق ىلا تدع تركذ املف عضوملا كلذ يف ينم اوهس تايحتلا
 ؟ال مأ يتالص متتأ ،اهنم تأرق اذام ردأ ملو

 يتدجس دجست نكلو سوهسلا ىلع كنم كلذ ناك اذا كتالص متت معن : لاق
 .ملعأ هللاو ءكتالص نم تملس اذا وهسلا

 يف هنظ بلغأ ىلع ءيدتبيف دمحلا نم أرق اذام ردي مل اذا : فلؤملا لاق
 ىتح ارق ام وأ ائيش لبق نم أرق هنأ هل نيبتي ملو دمحلا ةءارق نم هئاهتنا
 ءاهريركتل دمتعي الو .ةحتافلا ةءارقب ءيدتبي نأ هل بحتسملاف كلذ ق بحت

 .ملعأ هللاو

 زوجيأ بارتلا ينيع يف تفذقف حيرلا تبهف ةالصلا ىلا تمق اذاو :هل تلق
 ؟ال مأ اهضمغأ نأ يل

 مل ضعبو ؛هزاجأ ضعبف ةالصلا حالصال ناك اذا 6فالتخا كلذ يق : لاق
 .هزجي

 تَر هثي ذمكلا)و ةءارق هيلع ناك اذا ةعامجلا ماماو : هل تلق
ُ 

 )٢٧١( بايثلا غبص يف لمعتسيو ظيلغلا محللا ءيرهي تبنو غبص وهو رفصعلا :ناروشلا .

 )٢٧٢( ايوطمو افوفلم : افصقم .

 )٢٧٣( .ريغصلا ىلع فلت ةضيرع ةقرخ هلصأو طايقب اطوبرم : اطومقم
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 اوهس عوكرلاب رهجي ملو ةروسلاو يه ارس امهارقف ءاهدحو .(٤٧٢)«ًيماَكلا
 متتأ غعكرو اهمتأو ةحتافلا ةءارق أدتباو غعجر ةعامجلا هل حبس املف .هنم

 ؛اذهب هتالص
 نم ينبجعي اميق ةالصلا ةداعا هيلع مامالا اذه نا هذه كتفص ىلع :لاق

 .ليواقألا

 لاجرلل ةالصلا هي زوجت له ،سروب اغوبصم بوثلا ناك اذاو :هل تلق

 ؟ مأ

 اذا هنأ الا لاجرلا ىلع ميرحت صن هيف سيل سرولاب غبصلا نا :لاق
 ىزتي نأ لجرلل زوجي الف ٬ءاسنلا يز ىلا جرخ لجرلا هسبل اذا بوثلا ناك
 ضقني هنأ ظفحأ ملو ثةرورض ريغ نم كلذب هنم دمعتلا ىلع ءاسنلا يزب
 .ةالصلا ضقنتال هنأ يدنعو ،سرولا هيف يذلا بوثلاب ىلص اذا ةالصلا

 ءاجو هناسل اهب كرحي ةماقالا لثم ةالصلل ةينلا ديدجت قو :هل تلق
 ؟ال مأ هتالص ضقنتأ هبلقب اهأرقي ةريصبلا باتك يف اهركذ

 اهعمسيالو هناسل اهب كرحي هنآ رثألا نم هانعمسام ىلع : باوجلا

 ءاج ولو ‘هتالص ضقن ىلا هب غلبي نأ يتبجعي مل هينذأ عمسلا اذاف .هينذأ

 . ملعا هئلاو ءةذاشلا لاوقالا ضعب يف كلذ
 تتآ لعفت فيك ؛مارحالا ةريبكت دعب ةذاعتسالا نع ىنئينأ : هل تلق

 . كلت ينفرع ؟ناسللاب مآ بلقلاب
 ىلع نينالا اهب عمسأ ناف ،نينذالا اهب عمسأ الو ناسللاب اهلوقأ : لاق

 رذع نم نوكي نآ الا كلذب ةالصلا ضقتنت لوقلا رثك يفف .دمعتلاو ةلاهجلا
 .ملعأ هتناو صساوسو

 وأ افينح لوقت مالسلا هيلع ميهاربا هيجوت تهجو اذا ةآرملاو : هل تلق
 ؟ةفينح

 نم اذه نأل ءافينح لوقت اهنا لوقت اهنآ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق
 .ملعا هئلاو ،هليدبت زوجيالو نآرقلا

 فلخ ةرتس نوكي نأ زوجي فالخلا لهأ نم ؤرما ناك اذاو :هل تلق
 ؟ مامالا

 .مامالا فلخ ةرتس كرتي الف نيملسملا نيدل فالخلا لهآ نم ناك اذا :لاق
 امأو قسافلا لجرلا كلذكو سةرتسلا نع هودعبي نأ نيحلاصلل يغبني وآ

 . ١ : ةحتافلا ةروس )٣٧٤(
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 . ةمامالاب ىلوأو رمألا رهاظ يف لضفأ ناك اذا همدقت نأ كل يغبنيف لجرلا

 اهعطقي يتلا دودحلا نم مك ىلا يلصملا ماما رانلا تناك اذاو :هل تلق

 :ةلمعتسم وأ ارمج تناك

 نود تناك اذا :لوق ىلعف .ةدوقوملا رانلا امأو غعطقت الف رمجلا امأ : لاق

 هللاو ث هب سابالف جارسلا امأو اهتالص يلصملا ىلع تعطق اعارذ رثع ةسمخ

 .ملعأ
 لصن

 نيرفاسم عم ىلص رفاسم يف يديس لوقتامو :(لا امهمحر) هيلا هنمو
 كرديل دمحلا ةءارق رخآ مامالا هقبس املف .ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص

 ءاشعلا ىلص امدعب ركذف 6دمحلاب يتاي نا يسن برغملا ىلص املف .ةعامجلا
 ؟ال مأ هتالص متت .ةرخآلا

 ةحتاف هنايسنل هتالص هيلع ضقن ضعبف .فالتخا كلذ يف : باوجلا
 ةحتاف ةءارق نم مامالا عم هتافام نايتا همزلأ نم لوق ىلع اذهو ،باتمكلا
 كلذ همزليال نم :لوق ىلعو .ةرخآلا ءاشعلا ةالص دعي عفنتال هنال .باتكلا

 .ملعا هتناو ثةمات يدنع هتالصقف

 نع هلدب ناك اهركذيام رضحلا هتالص لدبي نأ دارأ اذا رفاسملاو :هل تلق
 ؟طايتحا وأ مزال نع وأ هلدب

 .ارفس اهركذب مزاللا نع امأو ءارفس اهركذي الف مزاللا امآ :لاق

 هنطو لخدو رفسلا يف ارصق رهظلا ةالص ىلص اذا يلصملاو : هل تلق
 ؟ةالصلا كلت هتزجأ دق مأ ةيناث امامت اهيلصي قاب اهتقوو

 . ىلوألا ةالصلا هنع تزجأ دق : لاق
 ؟ال مأ يه ةزئاج ةعامج ناذألا ةمودعم دلب ق ةالصلاو :هل تلق

 .اهضقني مل ضعبو ؛اهضقن ضعب .فالتخا كلذ يف : لاق
 ليكولا كلذ ناكو نيملسملا ةمدخ يق يلاولا عم ناك اذا ليكولاو :هل تلق

 ؟ال مأ هتالصب ليكولا لصي !اهمتي يلاولاو ةالصلا رصقي
 هنأ هتين يف ناكو .نيملسملا لامعأ نم لمع يف يلاولا هلعج يذلا : لاق

 مامتب ةالصلا متيف هنذأ نود جرخيالو .يلاولا رماب الا دلبلا نم جرخيال
 .ةفصلا هذه ىلع دلبلا كلت يف ينبجعي اميف .يلاولا

 مل مأ يلاولا هل نذأ .دارأ ىتم جرخي هنأ هتين تناك اذا هنا : هل تلق
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 .انطو دلبلا ذختي ملو ،نذاي
 . ةفصلا هذه ىلع ةالصلا متيال :لاق
 ةأرملا تمتاف ٬اهمتي وهو ةالصلا رصقت ةأرما لجر جوزت اذاو : هل تلق

 ؟ةأرملا ةالص نوكت ام اهجوز مامتب ةالصلا
 ناف ،نيخسرفلا ىدعتتو .دلبلا نم جرخت نأ ىلا اهمامت ىلع ميقت : لاق

 .ةالصلا ترصق ةرفاسم كلذ دعب هيلا تداع

 يلاولا كلذ دلب يف هتالص نوكتام لاو تحت نم ناك اذا يلاولاو : هل تلق
 ؟هالو يذلا

 نمل اعبت نوكي هنا :ليقف .نيملسملا راثآ نم فالتخا كلذ يف تعمس :لاق

 .انطو يلاولا دلب وني مل اذا هل اعبت نوكيال :ليقو ٬مامتلا يف هالو
 رصق عضوم هنأ هيلع سبتلاف ‘ةجاحل عضوم ىلا لصو نمو : هل تلق

 .رصق عضوم عضوملا كلذ نا :هل ليق هدلب لصو املف ءامامت ىلصف ٬مامت وأ
 ؟هتالص يف ىرتام

 .ةنسلا ىلع اهالص هنأل ،ةمات يهو ةفصلا هذه ىلع هيلع لدبال : لاق
 .ةمولعم ةدم ىلا لمعي هنأ يلاولا ىلع طرتشا اذا يلاولا لماع يفو :هل تلق

 ؟ال مأ كلذ هل زوجيأ ةالصلا رصقي هتينو
 .يدنع كلذ هيلع قيضي مل دلبلا كلذ يف نكسلا ديريال هتين ناك اذا : لاق

 ناو ةالصلا رصق ىلع لاتحي نأ هل زوجيالف ااهيف نكسلا هتين ناك ناو
 .ملع

 لصن
 مان وأ ثدحأ مث ،رجفلا يتعكر عكر يذلا يفو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو

 ؟نيتعكرلا كلتب يفتكيو ضرفلا يلصي نأ هيزجيأ
 هنأ لوقلا رثكاف ،كلذ دعب عماج وأ مانف رجفلا لبق امهعكر ناك نا :لاق

 الف رجفلا دعب ناك ناو اهيلع ساب الف ثادحألا رئاس امأو ءامهديعي
 .ملعأ هللاو ثتدح امهضقني

 املف .دمحلا ةءارقب مامالا هقيسف مامالا دنع لصم ىلص اذاو : هل تلق

 ؟ال مأ هتالص متتأ ٬ملسف اهب يتاي نأ يسن مامالا عم هتالص ىضق
 ملكتي وأ ةلبقلاب )٢٢٥( ريدي مل اذا هنأ هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع : لاق

 .مامإلا هقبس امب يتأ ذا ةالصلا ضقتنت مل ةالصلا رمأ ريغ مالكب

 . ةلبقلا ريدتسي : باوصلا لعل )٢٧٥(

- ٤٧٤ 



 عضوم يف ارس وأ رسلا عضوم يف ارهج ارقف مامالا اهس اذاو :هل تلق

 هنع اهس يذلا دحلا ىلا عجريل .انديس غكبجعي امف ،ةعامجلا هل حبسف .رهجلا
 نأ دودحلا زواجو مامالا اهس اذا يتلا ةفصلا امو ؟ةالصلا فناتسي مأ
 ؟ةالصلا فناتسي

 هيلع ضقنال لوقلا رثكأ يفف اايهاس رسلا عضوم يف رهج اذا اما :لاق
 يف وهو ركذ ناف ايهاس رهجلا عضوم ف رسا اذا اماو }رسلا ىلع هنع يزجتو
 دح يف راص دقو ركذ ناو .رهجلاب ارقي عجري نأ هل ناك عوكرلا يف وأ ةءارقلا
 ,فالتخالا يرجي اهب ةيادبلا يفو ،لوقلا رثكا ف هتالص تضقتنا دقف دوجسلا

 .مارحالا ةريبكت نم :لوقو ٬هيجوتلا نم :لوقو .ةماقالا نم اهب ءيدتبي :لوق
 ِ .هيجوتلا نم اهب ءيدتبي نأ ينبجعيو

 يسركلا ةيآ تأرقف .باتكلا ةحتاف ةءارق تدراف يلصأ تنك اذاو : هل تلق
 تركذف يوم آلإ هل ا إ آ لبق ءانثتسالا ىلع اناو تركذف .كلذل ينم انايسن

 ؟ مأ يتالص ضقتنتأ ءانثتسالا تممتاف يةترز»دنع

 .كيلع لدبالا :لوق هيفو .كتالص ءيدتبت نأ ينبجعي : لاق

 لق يلوق دنع تركذف دح دكا نلا َوُه قط تأرقف تيسنن اذاو :هل تلق

 ؟ءيش يتالص ق ينقحليأ .باتكلا ةحتاف رقأل ةءارقلا نع تكسمأف . ..ه وته

 .كتالص ضقتنت الو ںكلانه فوقولا كيلع قيضدال : لاق

 ىطغ دقو لاورس هيلع ناك اذا يلصملا ف يديس لوقت امو : هل تلق

 ؟هتالص متتأ سفصي ابوث سبلو ،هيتبكر ىلا هترس
 اهل زوجيالف ةرحلا ةأرملا امأو ءالجر يلصملا ناك اذا ةمات هتالص : لاق

 .كلذ

 ليللا يف ةالصلا ف قرف فشي وأ فصي يذلا بوثلا ف لهو : هل تلق

 ؟راهنلاو
 .راهنلاو ليللا ف بجاو يلصملا ىلع رتسلا نال يدنع كلذ يف قرف ال : لاق
 هفلخ موماملا ةرقو ثرهجلا عضوم ق ارس أرقف مامالا اهس اذاو : هل تلق

 ىلع !ارهج أرقف مامالا ركذ مث .ايهاس اهضعب وأ هيِاَحلا ر هي مكلاف
 ؟وهسلا نم أرقام ىلع ينبي مأ دمحلا ءيدتبي نأ موماملا

 دعب ءيدتبي نأ ينبجعيو 6فالتخالا هيف يرجي كلذ يف نأ وجرأ : لاق
 .ملعأ هللاو ،مامالا
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 اذا ةرافك همزلتآ ءاهتقو لوأ لخد دقو هتالص نع مان يذلا يفو : هل تلق

 هبلغو .(٦٧٢)هرهظ دم الا مونلا وني مل اذا تيآرا ؟لصي موقي هنأ هتين ناك
 ؟مونلا

 تقو نأ ملع نوكي نأ الا نيهجولا ىلع ةرافك همزلت نأ ينبجعيال : لاق

 .ةرطاخملا هجوأ ىلع كلذ دعب (٧٧٢)مونلا ىلع دمعتو .قاض ةالصلا
 نأ هدنع حص نمل زوجي له ‘هربغ لام ق ادجسم ىنب نمو : هل تلق

 ؟ال مأ دجسملا كلذ يف يلصي نآ اهيف ينابلا ربغل ضرالا

 مل قحلا ربغي لاملا بحاص لىع ايدعتم وأ ابصتقم هؤانب ناك اذا : لاق

 .هتالص ضقتنت مل بصتغملا ريغ دحا هيف ىلص ناو .هيف يلصي نا ينبجعي
 همزلتآ اهتقو تاف ىتح اهتقو لوأ لخد دق ةالص نع مان نمو : هل تلق

 ؟ يلصي موقي نأ هتين ناك اذا ةرافك
 .تقولا رخآ همون نوكي نأ الا هيلع ةرافك همزليال : لاق

 ضنييذاحتم نيفاصتم هتجوزو وه ىلص اذا لجر يف لوقت امو : هل تلق
 لجرلا مؤي لهو ؟ىدارفلاو ةعامجلا نيب قرف هيف لهو ؟ال مأ امهتالص متتأ
 ؟ال مأ هتجوزب ةضيرفلا ةالص يق

 اذا امو كلذ امهرضي الف هسفن ةالص امهنم دحاو لك ىلص اذا امأ : لاق

 الا ةعامج ايلصي الو هيبكنم وذح اهدوجس نوكي نأ ينبجعيف ةعامج ايلص
 ملو مامالا عم اهدحو يلصت تناك اذا كلذكو .الف ةضيرفلا امأو .ةلفانلا يق

 .ملعأ هتناو ءلاجرلا نم دحأ اهعم نكي

 نا يسنو .ةزانج ىلع ةعامجلاب ىلص نمو :(لا امهمحر) هيلا هنمو
 نأ بحتسي ءيش يأو ؟ال مأ ةالصلا متتأ ؛‘هتالصب يلصي نمل ماما هنأ يوني

 ؟ةيناثلا ةعكرلا يف أرقي

 يلصي نمل ماما هنأ وني ملو موقلاب مأ يذلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 مامت ينبجعيف .هبلق ف كلذ ىونو ناسللاب ةينلا كرت ناك ناف ؛هتالصب
 هنال .هتالصب مهتالص متت الف ؛هبلقب الو هناسلب وني مل ناك ناو "مهتالص
 الو ضعبلا نع ضعبلا اهيف يفكي ةزانجلا ةالص نأ الا هدحو يلصي انهاه
 يلولل ءاعدلا نم ةيناثلا ةريبكتلا دعب لاقيام امأو .ملعأ هناو كلذ مهرضي

 . رهظ دم هنأ الا : باوصلا لعل )٢٧٦(

 . مونلا دمعت : باوصلا لعل )٢٧٧(
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 و س
 قي ه .. .املعو ةتح ءيش ل تعسو اتنرإ» : ىلاعت هلوق وهف .يلول اربغو
 .(٨٧٢)“مغخيظمعلا زوقلا وه كلذو ....ه :هلوق . - ٠ 2 س 9 ۔ص ..< صس -

 هربغ وأ دجسم ف نولصي ةعامجلا ناك اذاو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو
 ؟ال مأ هتالص متتأ هدحو يلصي لجر ءاجف

 .يدنع ةمات هتالصف دجسم ريغ يف ناك نا :باوجلا

 ناك اذا (؟١٢)نصحلا ححعبص حطس يف ةالصلا زوجت لهو : هل تلق
 ؟ال مأ اعماج

 . ةفصلا هذه ىلع معنف : لاق

 رقع باب لثم .ةلحلا باب حطس قوف ةالصلل زاوجلا يف هلخمو : هل تلق
 ؟ىوزن

 الف لطابلا ىلع اثدحم نكي ملو لبق نم اتباث حطسلا اذه ناك اذا : لاق

 .هيف ةالصلاب ساب
 ؟دجسلا ريغ ةالف وأ داو ف ةعامج برق هدحو يلصملل زوجيو : هل تلق

 . ادح كلذل ظفحأ ملو كلذ زئاج : لاق

 نم ءيش هقلح يف ءيجيف باتكلا ةحتاف أرقي ناك اذا يلصملاو : هل تلق

 : لوقي لثم ةملكلا رركي عجريو ةملكلا لو نم فرحلا كرتيف هريغ وأ قازبلا
 ؟هتالص دسفتأ ةزمهلا هذهل انيبم عجرف ةزمهلا كرتق ياندهات

 .ملعأ هللاو ى تبثتلا ىلع كلذ ناك اذا هتالص دسفتال : لاق

 ةلمهملاب قاصبلا يف ةغل وهو اققحم ةمجعملا مضب قازبلا : فلؤملا لاق
 ىلع قزبي قزبو قصبي قصب هنم لعفلا امأو .اققحم ىلوألا ةيتحتلا مضو
 .ملعأ هنلاو ،لبقتسملا نم اهمضو يضاملا ةلمهم بصنب ىاففخم لعفي لعف نزو

 ءارس دمحلا ةءارقب أدتباو مارحالا ةريبكت ربك اذا ةعامجلا ماماو : هل تلق
 ,باتكلا ةحتافب أدتباو مارحالا ةريبكت ربك ةعامجلا هل حبس املف .هنم اوهس
 ؟ال مأ هتالص ضقتنتأ ،ةعامجلا هعبتف .راهج

 ةءارق ديعي .رهجلاب مارحالا ةرببكت داعأ اذا هل ىغيني اذكهو ال :لاق

 .هل اعبت اونوكي نأ هفلخ نيذلا ىلعو باتكلا ةحتاف

 . ٩۔_-٧ : رفاغ ةروس )٢٧٨(
 اضيأ هيلع قلطيو .افوقسم نوكي نصحلا نم ةيقوفلا فرفلا ءانف : نصحلا حابص )٢٧٩(

 . ناتيلحم ناتملكلاو .اناويل

 ۔ _ ٤٧٧



 مدع عم بوث ون رازاب صيمقلا قوف مامالا اذه (٬٨٢)رزوت اذاو : هل تلق
 ؟ال مأ هتالص ضقتنتا ٬لاورس

 نيذلا ناك ناف ؛هتالص ضقن ىلا يدنع هي غلبي الو هوركم كلذ : لاق

 لاورسلا مدع عم ضرالا ف يلصي مامالا ناكو ؤليوارس مهيف مهب يلصي
 .فالتخا هتالص ضقن يفف ‘ضرالا هتروع لباقتو

 نم رهظلا تقو هيلع سبتلا اذا رفاسلا يفو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو
 بوجو ىلا فقي مأ ارصع الو ارهظ اهركذي الو لصي نأ ىلا رصعلا تقو
 ؟رصعلا

 .ملعأ هتناو سرثألا نم هتعمسام ىلع كلذ زئاج : باوجلا
 ءاشعلا يلصي ةعامجلا ماما دجوف دجسملا لخد اذا رفاسملاو : هل تلق

 ؛يلصي مامالاو يلصي نأ هل زوجيأ برغملا لصي نآ ديري رفاسملاو .ةرخآلا
 ىتح يلصي نأ هل سيلف دجسملا يف ةعامجلاب يلصي مامالا ماق اذا : لاق

 .مهتالص نم ةعامجلاو مامالا غرفي
 ؟كلذ زوجيأ .نيرفاسمب ميقم ىلص اذاو : هل تلق
 .هملعن فالتخا الب كلذ زئاج : لاق
 ؟ميقملاب رفاسملا ةالصو : هل تلق

 .رجفلاو برغملا ةالص يق كلذ ةزاجا ىنبجعيو "فالتخا كلذ يف : لاق
 ربكألا مامالا فلخ نوكي نأ الا كلذ ينبجعي الف تاولصلا نم امهريغ يف امأو
 ةفصو .هيلع مدقتلا نكميال نيملسملا ءاملع نم ملاع وأ نيملسلا يضاق وأ
 اومتي ىتح هعم اوملسي مل سوه ملس اذاف نيتعكر مهب يلصي نأ هفلخ ةالصلا
 .ملعأ هتناو ،ىدارف نبتيقابلا نبتعكرلا

 ق ميقم ماما عم يلصي ناك اذا رقاسملا ق يديس لوقتامو : هل تلق

 .رصعلا ضرف يلصيل رفاسملا ماق ،هتالص مامالا ىضق املف غدجسلا نم ةيحان
 رصعلا يلصي رفاسملا راصف ؤنيرخآ موقب بارحملا ف ىلصف رخآ ماما ماقف
 ؟ال مآ رصعلا يهو رفاسملا اذه ةالص متتأ .رهظلا نولصي هباحصأو مامالاو

 . ملعا هتناو .هتالص متت معن : لاق
 لصف

 .ةيسن رمتلاب لخنلا هلاومأ دعقي لجر يقو : (لا امهمحر) هيلا هنمو
 )٣٨٠( رزتأ : لاوصلا لعل .
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 ؟ال ما ةلفانلا وأ ةضيرفلا هفلخ يلصي نأ زوجي

 نأ الا ةيسن وأ دقنب ناك زوجي الف ،رمتب الخن دعقي ناك نا : باوجلا
 ةداعق تناك ناف .ةرمثلا عم رضاح نمثلاو ؛تكردأ دق لخنلا ةرمثلا نوكي

 نم فلخ ةالصلا امأو 6ةيسن وا رضاح نمثلا ناك كلذ زئاجف عرزب ضرأ
 .زوجيال لوقو سدرفنملا ةالصك لوق ںفالتخا هيفف يصاعملا لمعي

 ءاثالث اهقلط هدلب ىلا راس املف ،لجر اهجوزت ةأرما يف لوقت امو : هل تلق

 ملو رخآ دلب ىلا لوحت دق هتدجوف !اهيبا دلب ىلا تراسف !اهب لخد امدعب
 يف ةأرملا هذه متتأ ،تناك امك انطو اهتبثأ دق وأ اهنع لوحت هنأ هتينب ملعت
 ؟كلذ فيك مأ .هب ملعت مل اذا تناك امك ىلوألا اهيبأ دلب

 نع لوحت دق اهابأ نأ ملعت ىتح ةفصلا هذه ىلع اهب ىلوأ مامتلا : لاق

 .ملعا هللاو غنيخسرفلا ةيدعتم اهنم جرختو اهريغ انطو ذختاو دلبلا هذه
 لصف

 دلب نكس نع فلح يذلا ف يديس لوقت امو !(هللا همحر) هباوج نمو
 ائيش مدخي امايأ اهب ثكمو .ةالصلا اهيف رصقي ارفاسم اهاتأو اهنم لقتناو
 وأ لقأ وأ مايا ةرشع لثم رفسلا ةين ىلع اهب ماق اذا ثنحيأ ،تاعانصلا نم
 ؟كلذ انل نبي .رتك

 هانعم نأ دلبلا اذه نكس يف هنيمي يف ةين فلاحلا اذهل ناك نا : باوجلا
 اذا ةفصلا هذه ىلع ثنح الو هنيمي ق ىونام ىلعف ءانطو هذختيال هنأ كلذ ق

 .ةين هل نكت ملو هنيمي يف لسرأ ناك ناف ،رفسلا ةين ىلع وهو امايأ هيف تكم
 .نكس عامجلا كلذكو نكس لكألا كلذكو ؤنكس مونلا نأ :لوقلا ضعب يفف
 ثنحال لوقو !هنيمي يف ثنح دقف دلبلا اذه يف اذه نم ائيش لعف اذا اذه ىلعف

 دلبلا هذه يق اتيب نكس نا لوقلا اذه ىلعف "فورعملا نكسلا نكسي ىتح هيلع
 هنأل هنيمي يف ثنح دقف ،نيموي وأ اموي هيف نكس ولو هتعنص يق اميقم مادام
 .رفسلا ةين ىلع ناك ولو .دلبلا ف انكاس (١٨٢)ىمسيال

 ًينذلا يقرات تأ اَتيَرط :يلصملا ارقي ناك اذاو : (هللا همحر) هباوج نمو
 مأ ةيآلا لوا نم اهؤرقي 4 .(٨٢؟)هراتلا ج تادمع اتِقَو ةتح ةرخآلا يفو ةتسَح
 ؟ةساردلا مأ ءاعدلا هجو ىلع هتءارق نوكت اهأرق اذاو ءاذه هيفكي

 )٣٨١( ماللا فذحب .5 ىمسي : هلعل .
 )٣٨٦٢( ةرقبلا ةروس : ١
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 يوني الو ةس اردلا ىنعمب ن نآرقلا تع ارق يق يلصملا يوني : باوجلا

 رخ قو هبسح اي دلا ق درت : أرق ل امأو ءاعدلا ىنعمب ةتشك ا قو ةكَسَح انألا دنأ اَككَر اذا .

 ىون اذا ساب الف .هابر لوقت نت مهنمو :لقي ملو .هراثلا بادع اتقو
 .نآرقلا ةءارق

 .عارذب ةعامجلا نع عفترم عضوم يف ناك اذا ةعامجلا ماماو : هل تلق
 ؟ال مأ هفلخ ةالصلا زوجتأ

 ؟ال مأ ءاوس هلكأ ةعامجلا عضوم نم لزنأ مامالا عضوم ناك اذا تيأرأ
 نمل ةالصلا زوجت نأ عفترملا ناكملا ف فص مامالا عم ناك اذا ينعي : لاق

 ناك نم هفلخ يلصي نأ انبجعي الو "،فص هعم نكي مل ناو هنم لفسأ ناك

 انبجعيو ىفالتخا هيفف عفرأ ةعامجلا ناكمو 0لزنأ مامالا ناك اذا امأو .لفسأ

 :لوقو اربش ردق مامالا عفترا اذا : لوقف ،عفرلاو ضفخلا دح امأو .زوجيال نأ
 .دناستم ربغ عافترالا ناك اذا ثرابشأ ةثالث ردق

 ؟يدترملاو ةالصلا يف لمتشملا ةفصامو : هل تلق
 امآو .هتبقرو هيبكنم ىلع ءادرب لدسي يذلا يدنع اميف لمتشملا : لاق

 كل ناب امب ذخو ؛هتمهوتام اذهف هيفرط نيب فلاخيو لدسي يذلا يدترملا
 .هياوص

 نالعفلا ناذه .رتسلا لدس كلذكو هءادر لدس هلوق امآ : فلؤملا لاق
 امل ةالصلا يف هبوث لدسي الو ،لبقتسملا نم همضو يضاملا نم ةلمهملا حتفب

 امو :هل ليق ،«روجحم ةالصلا ق لدسلا» : لاق هنأ ةلت يبنلا كلذ نع ىهن

 لمري مث نيفتكلاو سأرلا ىلع بوثلا لعجي نأ وه» :لاق ؟هللا لوسراي لدسنلا
 ظفللا ىلع ال ىنعملا ىلع ربخلا اذه تبتك .(٢٨٢)«هبناوج نم هبناج فارط]
 .ملعأ هتلاو ،هندعي

 يفو برغملا وأ ةمتعلا دجسملا يف نولصي ةعامج ناك اذاو : هل تلق
 نأ ىلا مهنم اوهس ةعامجلا دعقو .ةءارقلل مامالا ماقف .ةديدش ةملظ دجسملا

 ؟ال مأ مهتالص دسفتأ 0غعوكرلل ربكي هوعمس

 دق هنأل مهتالص اوديعي نأ دوعقلا يف مهو مامالا عكر اذا انبجعي : لاق

 .ىدارف اهومتي نأ مهل سيلو 6دح مهنيبو هنيب راص
 ريبكتلاب أدبف مايقلاب مهف ثدوعقلا يف ةءارقلا هيلع ناك نمو : هل تلق

 ؟ال مأ وهسلا اتدجس هيلعأ ءادعاق عجر ركذ املف .مايقلاب اذخأ

 .هيلع قفتم وهو !... . لدسلا نع ةي يبنلا ىهنه : ظفلب درو ثيدحلا )٣٢٨٣(
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 .ملعأ هللاو !امئاق يوتسي ىتح يدنع اذه ىلع وهس ال : لاق

 يقاتسرلا يصقشلا ديعس نب سيمخ يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 لوقت امو :(هللا همحر) يلاعسلا يرمعملا دمحم نب رماع يلاولا ىلا .(هئلا همحر)
 ؟نولصي ىلفسلا ةجردلا يف ةعامجلاو دجسملا لخاد لصم يق

 الا ةالص الف ةعامج دجسملا يف ةبوتكملا ةالصلا تميقأ اذا : باوجلا
 .مامالا ملسي ىتح مامالا ةالصب

 ؟ال مأ ةيهارك هيف له سأرلا فوشكم يلصملا ناك اذاو : هل تلق
 سأرلا ةيطغت بحتسيو .الف ةيهاركلا اماو اضقن هيف ملعنال : لاق

 . ملعا هللاو لضفا اهنال 0 ةئيهلا نسحو
 لصف

 اوهس ارس مارحالا ةريبكت ربك ةعامج ماما يو :(نا امهمحر) هيلا هنمو
 .ةريبكتلا كلتب هتالص ىضق ىتح .الهج وأ انايسن ةعامجلا هل ربكي ملو .هنم
 ؟هفلخ ىلص نم ةالصو مامالا ةالص متتأ

 ءضقنلا مهيلعف نوموماملا امأو 6فالتخا هيفف مامالا ةالص امأ : باوجلا

 .ملعأ هتناو

 لصفن
 ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب ادبع يلاوملا يلاولا خيشلا باوج نمو

 يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمح خيشلا ىلا ؛(هتلا همحر) يوزنلا

 (٥٨٢)شوكلا وأ (٤٨٢)لوبرزلاب ةالصلا زوجت لهو :(لا همحر)
 ؟ال مأ (٦٨٢)اياط ولاو

 ةزئاج ةرورضلا لاح ف اذه لثمب ةالصلا امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ناك اذا هباحصأ توف فوخ وأ ثديدش رح وأ ثديدش درب وأ فوخلا لثم

 .الف هربغ امأو ارهاط هب يلصي

 يلصي يذلا ناك اذا نكلو يكلذك معنف ارهاط ناك اذا هلوق : فلؤملا لاق

 درب وأ ديدش رح نم هنم هعزني نأ هنكمي ملو هلسغ هنكمي ملو اسجن هب
 ريغ وأ اراهن وأ اليل ايشام ناكو هريغو كوشلا نم نعطلا ةرثك وأ ديدش

 . براوجلا ىنعمب ةيلحم ةغل : لوبرزلا )٢٨٤(
 .هوحنو طيخب طبري قلغملا ءاذحلا ىنعمب ةيلحم ةغل : شوكلا )٣٨٥(
 . حوتفملا ءاذحلا وأ لعنلا : ةيطو عمج : اياطولا )٣٨٦(

 ۔٤٨١۔



 اذا هب يلصيو ،هريغ وأ شوكلا وأ لعنلا كلذ مميت هيزجي هنآ يدنعف شام

 اياطو ةغل يفو ،هب اطيام ىلوألا ةلمهملا رسكب ءاطولا امأو .ةرورض نم ناك
 ةاطاوملا نم وهو حتفلاب ءاطرق دسأ رماع نباو ورمع وبا ارقو ءاضيا حتفلاب
 واولا حتفي ءاطو ءيرقو .بلقلاو رصبلاو عمسلا قفاوي :يأ .ةقفاوملا يهو

 رسكب يطو ردصم كلذ يف نوكي نأ ىسعف ؛مدق تابثو ةفلك :يأ .ةدملا رصقو

 : يرعملا لاق .لبقتسملا نم اهحتفو يضاملا ةلمهم
 داسجالا هذه نم الا ضرالا { ميد نظا ام ءطولا ففخ

 يلاعسلا نسحلب نب رماع نب هللادبع خيشلا ىلا ،(هتنا همحر) هنمو

 ؟اهظقل فيك اهنع مان وأ ةالص يسن نمو :(هللا همحر) يوزنلا

 اهتقو ناك اذا تاعكر عبرأ ةتئافلا رهظلا ةضيرف يلصأ لوقت : باوجلا
 .تاق دق

 ؟:ةضقتنم وأ ةدساف ةالص لديب دارأ اذا تيأرأ : هل تلق

 تناك نا ةدسافلا ةتئافلا ناكم وأ ةضقتنملا ةتئافلا ناكم لوقلا :
 .رقاسىملاو ميقملا نبب اذه يق قرف ٧ ..ف

 اهيلا فاضاو .رهظلا ةالص ميقم عم يلصي رفاسم يف لوقت امو : هل تلق
 دمحلا ارقف رصعلا يلصيل ماق .مامالا عم هتالص ىضق املف ,رصعلا ةالص
 دق هنا نظف دمصلاب قطن دقو )٢٨٧( ركذف هدح ن هنلا وه لفط نم ائيشو

 .ضقتنت مأ اذه ىلع هتالص متتأ ،نبيتعكر ىلصو ىاهفناتساف هتالص تضقتنا

 اهضقني ملو هتالص متأ هتفصو يذلا اذه هيلع ىرج امل ناك نا : لاق

 ىرج نبح ناك ناو ثءعيش يدنع همزلي مل دعب نم ةيناث ةالص فناتسا مث

 ملو ںتقولا كلذ يف اهدحو ةيناث اهالص مث !اهمتي ملو هتالص ضقن اذه هيلع

 وأ ،ارصع اهلصي مل اذا اهلدب هيلع نوكي نأ ينبجعيف رصعلا ىلا اهرخؤي
 .هلهجل ةرافكلا نع رذعي

 ؟مرغي مرغ بارعا يف لوقت امو : هل تلق
 .لبقتسملا نم اهحتفو يضاملا نم اهرسكي : لاق

 .رفسلا لاح يف وهو اهركذف هدلب يف ةالص ؤرمأ يدن اذاو : هل تلق
 .رضحلا لاح يف وهو اهركذف رفاسم وهو اهيسن اذا كلذكو ارضاح اهلصيأ
 .نيتالصلا نيتاه يلصي فيك

 .ركذت : باوصلا لعل )٢٨٧(
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 يذلا لوقلا ىلع رضحلا ةالص اهيلصي اعيمج نيهجولا ىلع : لاق
 .ملعا هثلاو "ينبجعي

 لصف

 ةريبكت مامالا لبق ربك اذا يلصملاو :هل تلق "(هللا امهمحر) هيلا هنمو

 عجريأ .مارحالا ةربيكت مامالا ربك مث .دمحلا ةروس نم ائيش رقو .مارحالا

 وهسلا يتدجس دجسيو !دمحلا ةءارقب ءيدتبيو ؛مارحالا ةريبكت ربكي موماملا

 ؟ال مأ

 وهس دوجس هيلع الو مارحالا ةريبكت مامالا دعب ربكيف . معنف : باوجلا
 .عضوملا اذه يق

 ؟بارحملا ىلع يلصي نأ هدحو يلصملل هركيو : هل تلق

 وأ ةعامج هيف يلصي نأ نيب اقرف ملعأ الو ضقن ريغب كلذ هوركم : لاق
 .ةعامج هيف يلصيال

 ؟اهب ةالصلا زوجتأ ةفوجم تناك اذا ةغيصلاو : هل تلق
 نأ دعب ينبجعيو ءاهب ةالصلا ةزئاج رثالا نم هتعمسام ىلع : لاق

 .ملعأ هتناو ءاهرهاظ لسغي

 لصن
 دمحم نب دمحأ نب ديعس يضرلا يلولا دهازلا خيشلا باوج نمو

 كرابم نب ادبع نب دمحم خيشلا ىلا !(هذلا همحر) يوزتلا ينيسارخلا
 ةالصلل لدبلا دارأ نمع (هنا همحر) هيقفلا خيشلا لاسأو :يمايرلا يرورسملا
 ؟كلذ يف ةينلا ةيفيكام .كلذ ريغ وآ

 الدب تاعكر عبرأ ةرضاحلا رهظلا ةالص ةضيرف ىلصأ : لوقي : باوجلا

 هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم ،طايتحالا ليبس ىلع ناك اذا ءينتمزل ةالص نم
 ؛هللا الا هلا ال نأ دهشأ .ربكأ هللا ربكأ هللا كربكأ هنلا ربكأ هللا .ي دمحم هلوسرلو
 .هتلا لوسر ادمحم نأ دهشأ !هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ .!هتلا الا هلا ال نأ دهشأ

 تماق دق ،حالفلا ىلع يح .حالفلا ىلع يح .ةالصلا ىلع يح .ةالصلا ىلع يح

 مهللا كناحبس .هللا الا هلا ال ،ربكأ هتنا ربكأ هنلا ,.ةالصلا تماق دق .ةالصلا

 رطف يذلل يهجو تهجو .كريغ هلا الو كدج ىلاعتو ،كمسا كرابت ‘كدمحبو
 رهظلا ةالص ةضيرف يلصأ .نيكرشملا نم انأ امو افينح ضرالاو تاوامسلا
 .ربكأ هللا .يتلبق ةبعكلا نأو ،تاعكر عبرأ ةرضاحلا

۔ _٤٨٢٣



 ؛ اذه يف داقتعالا ظافلا نم كيجعيامو :هل تلق
 يهو ىلع هنلا اهضرتقا يتلا ةضيرفلا هذه يماقم يف يلصا : لوقي : لاق

 هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم تاعكر عبرأ ةرضاحلا رهظلا ةالص ةضيرف
 .ةماقالا مامت ىلا .ةاكي دمحم هلوسرلو

 ؟كلذ فيك تاعكرلا نم ءيشب ينقبسف !اعيرس مامالا ناك اذاو : هل تلق

 . كتافام لدباو تكردأ ام لص : لاق

 ٬ليللا يف وأ ةلفان مأ ةعاط اهركذأ راهنلا ف يلصأ نآ تدرأ اذاف : هل تلق
 ؟كلذ يل نيب

 ةعاط اهركذي (هللا همحر) ناضمر نب دوعسم خيشلا نع تظفح : لاق
 ىلا اهجوتم .هيلا ةبرقو هلل اركش ةعاطلا يلصأ : لوقي ناكو اراهنو اليل
 . ملعا هتناو .ةي دمحم هلوسرلو هتل ةعاط ةبعكلا

 يصقشلاديعس نب سيمخ نيدلا يف مامالا يضاقلا خيشلا باوج نمو

 كل نيبأ نأ سيديس ٬تركذو ءنبملسلا نم هلاس نم ىلا "(هتنلا همحر) يقاتسرلا

 ةريبكت يف هلوقأ يذلا نأ يديس .ملعاف ٬مارحالا ةريبكت نم هيلع انأ ام
 ةرببكت نع لصفت ةينلا ديدجت نأل ٬هتلا مسا نم فلألا حتفب «ربكأ هتنا» مارحالا

 اكرحم نوكي ةتكس دعب ناك اذا لصولا فلأ ءادتباو ةرصق ةتكسب مارحالا

 ماللا ديدشتو .ةيناتلا ماللا يف اهماغداو !هنلا مسا نم ةكرحلا تتبث اذه لجالف

 دمت مث ؛هراهظاو هديدشتو لوألا فرحلا ءافخا ماغدالا ةداع نم نأل سةيناثلا

 نم هنلا مسا جارختسا ىلع راهظتسالا ردقب الا ةلوطم ريغ ةدمب ةيناثلا ماللا
 بغ ةبصق ةفيفخ ةمض هتنا مسا نم ءاهلا مضتو تفوجلا نم اهجرخم

 مسا نبي فقو ال «ربكأ هتنا» نأل مزج انهاه سيلو .واولاب هيتشت الئل ةنكمتم

 فلا حتفت مث .فوقو ال لاصتا انهاه امناو .ءاهلا نكستفق «ربكأ» نببيو «هتلا»

 ءابلا حتفيو ٬ربكأ فاك نكسيو .ةلوطم ريغ ةينيب ةحتف عطق فلأ اهنأل ربكأ

 عضوم انهاه نأل ربكأ نم ءارلا نكسيو ةلوطم ربغ ةربصق ةحتف ربكأ نم

 .مارحالا ةربيكت نم هيلع انأ ام يديس اذهف .فقو

 نسحي الو عفر عضوم انهاه نال ربكأ نم ءارلا مخفيو : فلؤملا لاق
 رذن امف ،ركذمو ريبخو ٬ربصب لثم رسك دعب ناك اذا ققرت ءارلا نأل هقيقرت

 مخفت لب .ةحتف وأ ةمض هلبق ناك اذا ءارلا ققرت الو \هوجولا نم كلذ ريغو
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 هللاو ءانه ماغدالا الو مورلا الو مامشالا الو مزجلا قيلي الو ءانيب اميخفت

 .ملعأ
 لصق

 كلذ ددؤسلاو دوجلا يذ دجمالا عورالا ىلا "(هللا همحر) هباوج نمو
 يلع نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ نيملسملا يضاق يضرلا دهازلا يلولا رهاطلا

 ىذلا مامشالا ف (هللا كمحر) لوقت امو :(هنع هللا يضر) يحنملا يدومحملا

 فرعأ مل ينال ثهعضومو هلصأ فيك ؛مارحالا ةريبكت يف مويلا انباحصأ هلعج
 .ىلاعت هنلا مسا نم ءاهلا ىلع هولعج يذلا وهو ؛هعضومو مامشالا اذه لصأ

 ريسيتلا بتك لثم مامشالا لصا اهيف يتلا بتكلا نم ةلمج يف ترظنو
 تيار امف ،ديوجتلاو نآرقلا ءيراقم اهيف يتلا بتكلا نم اهريغو ةيبطاشنلاو
 وهو فوقولا عضوم وه هنال ضربكأ نم ءارلا ريغ مارحالا ةريبكت يف اعضوم هل
 نأ وهو احيحص ناك نا ؛هتدجو امم ائيش كيلع صقاسو 'مومضم
 وأ ةمضب كرحتم هرخآ مالك ىلع فوقولا دعب الا مامشالا (؟٨٨)نوكي
 وأ ضفخي اكرحتم هرخا ناك اذا امأو .ءانبو ناك ابارعا (٩٨٢)...نيبتمض

 ترظنو تركفف ‘هنع فقو ولو }هيف مامشا الف انكاس هرخا نوكي وأ ێبصن
 ىنعم الو اعضوم انه يقوقول ىرا ملف «هللا» مارحالا ةربيكتل يلوق دنع فقأ نأ

 ييف تيأر ينا عم ءاعضوم انه مامشالل رأ مل تررم انأ ناو ءيتفرعم ةلقل

 .ربكأ هللا : لوقي ىتح اربكم نكي مل تكس مث هللا لاق نمو :«ءايضلا» باتك
 يذلا مامشالل فلاخم ىلاعت هللا مسا نم ءاهلا ىلع هولعج يذلا مامشالا لهو

 مامشالل دجت تنك نا انديفت نأ كمرك نمف ،نييفوكلاو رمع نبأ نع ىوري
 ؟هللا ءاش نا رجألا كلو .ىلاعت هللا مسا نم ءاهلا ف اعضوم

 مسا نم ءاهلا قف اعضوم مامشالل دجأ مل ينا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 «هللا» مساب «ربكأ» لصوب الا متيال ريبكتلا نأل امارحالا ةريبكت يف ىلاعت هنلا

 انهاه فقو الو "بوصنملاو عوفرملا ىلع فقولا عم الا مامشالا نوكيالو ،ىلاعت
 ةراشا مامشالا نأل ءانهاه مامشالاب لئاقلا نم طلغ هنأ وجرأ اذهو .ءاهلا ىلع
 يف مهنأ مهنع ذش ادحأ نأ ملعنال .ةلبقلا لهأ عيمج عمجأ دقو ؤقطن ريغ نم

 يفو مهتيعدا ف بطخلا نم كلذ ريغو مهدايعاو مهععمجل مهبطخ عيمج
 يف لجو زع هئنا مسا نم ءاهلا بارعا نع مهتالص يف مهدوجسو مهعوكر

 )٢٨٨( نوكي ال : باوصلا لعل .
 )٣٨٩( .لصألا يف ةضماغ ةملكلا
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 يذلا ريبكتلا اذه نع مارحالا ةريبكت دارفا يف ةلع ملعن الو «ربكأ هتنا» مهلوق

 فالخ ىلع اليلد ميقي وأ .ةجحي يتاي نيملسملا نم دحأ ناك ناو ءكل هتركذ

 لوصالا نم ليلدلا ماقأو ةنيبلا ةجحلا حضوأ نمل عبت هتنا ءاش نا نحنف ءاذه

 ىلاعت هللا هلزنأ يذلا باتكلا :يهو اهب ذخألاو اهعابتاب ىلاعت هللا انرمأ ىتلا
 دمحم ةمأ عامجاو .ةي دمحم انيبن اهب ءاج يتلا ةنسلاو .ةلت دمحم هيين ىع

 .ملعأ هللاو غهيف عزانت ال يذلا ةي

 ءاهلا مزج نع ناتعناملا ةغباسلا ةجحلاو ةغلابلا ةجحلاو : فلؤملا لاق

 نمو ،بابلا اذه ردص اهاندروأ يتلا ةحضاولا لئالدلا يف مارحالا ةريبكت نم
 ظافلأ مارحالا ةرببكت نم ءاهلا هذه مض ق اتايتاو انايب انتداز ىتلا نيهاربلا

 ثادبع دمحم يبآ خيشلا ظافلا نم اهناك .ميدقلا رثالا نم ةقيقد ناعمو ةقيقر
 : هذه يهو (هنع هنلا يضر) يولهبلا ةكرب نب دمحم نبا

 قيرط نم وهأ موزجم ريبكتلا نأ : يف ملعلا لهأ لوق ريسفت نع هتلاسو
 ؟دملا قيرط نم مآ بارعالا

 فق وام الا بارعالا هب ىلوأو ںدمىال قيرط نم مزجي امنا هنأ يعم : لاق

 يف ةمألا قافتال بارعالا نع مزجلا اهيف ىلوأ هناف سةملك رخآ نم ربكملا هيلع
 .هاوسام فرعيو هيلع فقوام فرعنال ءيراقلا نأ .ةءارقلا

 برعيال هنأ بارعالا قيرط نم كلذ يف ىنعملا نأ :لئاق لاق ناف : هل تلق

 ؟هيلع ةجحلا ام
 نيدلا نألو 0نيدلا نم ةالصلاو نيدلا ىنعم يف لخأ هنأ : لوقت : لاق

 عيمجف ,ةت دمحم هتنا يبن ناسل ىلع يبرع ناسلب هريسفتو هلصأ لزنت

 الو نيدلا ىرع قثوأ نم ةالصلاو ،ليلد هصخام الا ةيبرعلا ماكحأ هماكحأ
 يوقيو كلذ ىلع لدي اممو .ارمو العف ةنسلا تتبث كلذك .ريبكتلاب الا زوجت

 .مارحالا ةريبكت دم بحتسي هنأ ٬مهنم ملعلا لهأ نم .نيملسحلا لوق هانعم
 كلذب سانلا عمسي ،نيديعلا ةالص ريبكتو .ةزانجلا ىلع ةالصلا ريبكتو
 اهبو .دهشي نمب دوجوملا ىنعملا وهاذهف .ريبكتلا نم كلذ ءاروام مزجيو
 ريبكتلا دم يف لب ،بارعالا كرت انهاه نكي مل مزجلا نآ ٬هاوس امع ءانغتسالا

 .همزجو
 يف ينعا .هيف فلتخي مأ ريبكتلا نم هريغك كدنع وه ناذألاو : هل تلق
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 ؟همزجو هدم

 هيف ملعأ الو 6موزجم ةماقالاو ناذألاو هلك ريبكتلا نآ يدنع : لاق

 مل نم ضعب اهلواتف .ةالصلا ق توصلا عفريو مزجلا ليق امناو ءافالتخا

 نأ رصبلاو ملعلا لهأ نع رثؤملا لصالا هليواتب اطخأو غكلذ يف ىنعملا رصبي
 لوق نم رثالا هب ءاج يذلا فورعملا رثالا لب :كلذك سيلو برعيال وه همزج
 نأ ةالصلا قح نم سيلو ،بارعالا توبث عم دم ريغل مزجلا نأ رظنلا لهأ
 اهميظعتو اهربسفت نم ءيش ىلع ردق املك لب ،لاقي يذلا مالكلا نحلتب ىدؤت

 اضبأ كلذ ىلع ليلدلاو .ملعأ هللاو .يدنع رذع نم الا هنود ربصقتلا بجي مل

 هنع ناذألا توبث عم 0(٠٩٢)«مهحصفأ مهل نذؤي» :لاق هنأ .ةكم ىبنلا لوق

 كلذ يف ملعأ الو .قافتالا ىنعم يف ؤبارعالاب الا ةحاصفلا موقت الو امزج
 .ملعأ هتناو ءايرعم الا نوكيال حيصفلا نآ افالتخا

 نب هعمج نب ادبع نب دمحم : هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا .(هنا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع

 عم لخد لجر يف لوقت امو :(هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نبا
 ترت هئي ةمكلاإط ةءارق كرتف ةءارقلا كرديال هنا نظو ةالصلا يف مامالا
 .نآرقلا نم ةليوط ةروس ةءارقب مامالا أدب املف ؤةروسلا عمتسيل هيآبياَكلا
 لمكي مل مامالاو اهأرقف إمامالا غارف لبق ةحتافلا ةءارق كردي هنأ موماملا نظ
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هتالص متتأ ،ةروسلاو ةيآلا ةءارق نم

 مامالا نم ةءارقلا عامتسا يف موماملا لخد اذا : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ارقي مامالا ناك ولو ثدمحلا هتءارق يف لخديو عامتسالا كرتي نأ هل سيلف
 موماملا اذه لعف اذا امأو ،هب لمعأو ينبجعي يذلا لوقلا اذهف ،نآرقلا نم اءزج
 يفف ٬دمحلا ةءارق نم هغارف دعب ادعاصف ةيآ مامالا ةءارق عمتساو تفصو ام
 .ملعا هللاو .نيملسملا لوقأ نم لوق كلذ

 يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا ىلا !(هللا همحر) اضيا هباوج نمو
 دق وهو .ءاملا هسمي مل ائيش لسفلا دعب دجو اذا «بنجلاو :(هللا همحر)

 ؟ال مأ ءوضولا ةداعا همزلتأ اضوت
 :لاق نم لاق . نيملسملا نبب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . يذمرتلا الا ةسمخلا هانعمب هجرخأ )٣٩٠(
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 هيلع :نبملسملا نم لاق نم لاقو ءةالصلا ديعيو هدحو ناكملا كلذ لسغ هبلع

 هندب عيمج ةداعا هيلع :لاق نم لاقو ةالصلاو ءوضولا ةداعاو ناكملا ةداعا

 .هندب فج اذا .ةالصلاو ءوضولاو

 املف .ةعباتتم ريغو ةعباتتم تاولص لدب لجر ىلع هل ناك اذاو : هل تلق
 ؟كلذ هيزجيآ لوألا ىلع رخآلا مدق لدبلا دارأ

 .لوالاف لوالا ادبي ىتح كلذ هيزجيال : لاق
 ةالصلا تقو رضحو مهلوع همزلي لايع هعم لجر ناك اذاو : هل تلق

 نأ هل زوجيا .اوتومي مل لصي (١٩٢)ملو عوجلا نم اوتام يلصي ماق ناف
 ؟نوتومي مهكرتي مأ .اموي اذك اذك ولو ةالصلا رصقي

 .ةالصلا ريخات هل زئاج هذه كتفص ىلع : لاق
 ؟ ةالصلا اعطقي مك ىلا ةرذعلاو سجنلا بوتلاو : هل تلق
 ال :لوقو .لوقلا رثكأ وهو عرذأ ةثالث نود ىلا ةالصلا ناعطقي : لاق

 .هيلع ناعطقي
 ؟عطقت مك ىلا ةتيملاو : هل تلق
 .اعارذ رشع ةسمخ نود ىلا : لاق
 ؛عطقي مك ىلا يلصملا مادق رمف ةساجن هب تناك اذا لجرلاو :هل تلق
 نود ىلا عطقت اهناف يلصملا نع ةرتتسم ريغ ةساجنلا تناك اذا : لاق

 .ملعأ هناو "عرذأ ةثالث

 نسحلب نب رماع نب ديعس خيشلا ىلا .(هللا همحر) اضيآ هباوج نمو
 مادق ارم اذا ضئاحلاو بنجلا نعو :(لا همحر) يوزنلا لاعسلا يرمعملا
 ؟هتالص هيلع ناعطقي نيرتتسم اناكو يلصملا

 رهظي ملو ةرهاط امهيلع يتلا ةرتسلا تناك اذا : قيفوتلا هنلابو باوجلا

 نايب» نم ءزج نم هتظفح اذكه ةالصلا هيلع ناعطقي الف امهندب نم ءيش
 .ملعأ هللاو .«ع رشلا

 مناغ نب ديعس نب دمحم يضرلا خألا ىلا (هللا همحر) اضيأ هياوج نمو

 نم غلب دقو :ةالصلا ق لجرلا هقهق اذاو :( هتا همحر) يوزنلا ناحرس نيا

 ؟ال مأ هتالص ضقتنتأ .هتالص متتام تايحتلا

 . مل ناو : باوصلا لعل )٣٩١(
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 الف ةالصلا هب متتام تايحتلا نم غلب دقو !ادمع هقهقي مل اذا : باوجلا
 ادمحم نأ دهشأ : ىلا تايحتلا نم غلب ناك ناف ءادمع هقهق اذاو ءهيلع ضقن

 ديعي نأ ينبجعيف ٬كلذ ىلا غلبي مل ناو ‘هتالص تمت دقف اهلوسرو هدبع
 .ملعأ هتناو هتالص

 لصن
 تعفترا اذا يلصملاو .نيملسملا نم هلاس نم ىلا .(هللا همحر) هباوج نمو

 وأ دمعلا ىلع دوجسلل (٩٢؟)هرارخنا دنعو تايحتلل هدوعق دنع هاتبيكر

 ؟ال مأ هتالص ضقتنتأ غناسننلا

 ىلع امأو ءةضقتنم هتالصف دمعلا ىلع ناك اذا : قيفوتلا هنابو باوجلا
 .ملعا هللاو .نيملسملا لوق رثكا ىلع .هيلع ضقن الف نايسنلا

 لثم ةالصلا كلذب ضقتنتأ ضرالا هتايثنأ تلان اذا لصملاو : هل تلق
 ؟ال مأ ركذلا

 طاسب قوف نم ضرألا لان اذا ركذلاو اركذلا نم نوهأ يدنع امه : لاق

 :لوقو طاسبلا قوف نم ضرالا لان اذا ةالصلا ضقتنت :لوق 6فالتخا هيفف
 .ملعأ هللاو ءةالصلا ضقتنتال

 يف رصعلاو رهظلا ىلص اذا رفاسملاو :هل تلق (هتلا همحر) هتلأاسام اذهو

 ؟كلذ يف مكحلا فيكف .رصعلا ةالص هيلع تضقتناو رصعلا تقو

 تقو يف رصعلا ىلص اذا امأو ءافالتخا رهظلا ةالص مامت يف نا : باوجلا

 .اهتقو ىلا اهرخؤي نأ ينبجعيف .رصعلا ةالص هيلع تضقتناق رهظلا

 تاعكر ثالث وأ نيتعكر ىلصف ةعامجب يلصي ناك اذا مامالاو : هل تلق

 هل تحبس مث دعقف ؛هيلع لكشاف ةعامجلا ضعب هل حبسنف .مايقلا هيلع ناكو

 اذاو ؟ال مأ تاحييست كثالت ردقب تكس اذا هتالص متتأ .ماقف مايقلل ةعامجلا

 ؟ةعامج مأ ىدارف نولصيا ةضقتنم تناك

 تضقتنا اذا امأو ،ةمات هتالص هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 دق هنأ الا ،تقولا ف ةعامج اهولصي نأ زئاجف حيحص ضقني !ةعامجلا ةالص

 .الدب اهنوركذي ال :لاق نم لاقو ءاهتقو يف الدب اهنوركذي : نيملسملا ضعب لاق
 . يلا بحأ ريخالا لوقلا اذهو

 كلذ دعيو ث ةعكر ىلصف مامالا ةرتس ضعي لجر ذخأ اذاو : هل تلق

 .دوجسلا ىلا يلصملا يوهي ةلاح : هرارخنا )٢٩٢(
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 ضقنتأ "فصلا ىلع ةعامجلا تفتلاف فصلا نم جرخف .هتالص تضقتنا
 تيقبف ةجرفلا دسل (٢٩٢)اوفتلي ذا تيأرأ ؟ةعكر اولص دقو اوشم اذا مهتالص

 ؟ال مأ مهتالص ضقتنتأ ءاولص نأ ىلا ةرتسلا ضعب نم ةجرف
 رثكاف ءاقيقر ايشم ناكو ةجرفلا هذه دسل ةعامجلا هذه تشم اذا : لاق

 نم دحأ ناكو ‘ةجرفلا هذه ةعامجلا دسي مل اذاو .ةمات مهتالص لوقلا

 نم ائيش ذخاي مل اذاو ةمات عيمجلا ةالصف .ةرتسلا نم ائيش ذخأ ةعامجلا
 ةجرفلا هذه اودسب نأ مهيلعو .ةرتسلا هذه كرت ةعامجلل زوجي الف .ةرتسلا

 نم همضو يضاملا ةمجعم حتفب ادس ءيشلا تددس .ملعأ هناو ،ةرتسلا
 .لبقتسملا

 نأ ىلع ىوزن لهأ نم ةأرما يكزا لهآ نم لجر جوزت اذاو : هل تلق
 اذا رصقت مأ همامت ٬متتأ هتعبتو انامز هدلب ىلا لجرلا راسف !اهب اهنكس طرش

 ؟اهطرش لطبت مل
 ةأرملا هذهل زوجي هنأ : لاق نم لاقف ،نيملسملا نبب فالتخا كلذ يف : لاق

 لاقو ،اهنكس طرش يف امامت يلصتو .هل اعبت اهجوز دلب يف امامت يلصت نأ

 اهب يلصيو ءاهنكس طرش مدهت ملام اهجوز دلب يف ارصق يلصت اهنا :لاق نم
 حتفب ضقنلا :مدهلا .باوص نيملسملا لوق لكو ءاهنكس طرش عضوم يف امامت
 .لبقتسملا نم اهرسكو يضاملا نم ةلمهملا لادلا

 لصف

 يجولفلا هللادبع نب حلاص يلاولا خيشلا ىلا "(هللا همحر) هباوج نمو
 انايسن وآ ادمع ةروسلا وأ باتكلا ةحتاف ررك نمو :(هللا همحر) يوزنلا
 ؟ال مأ هتالص ضقتنتأ

 .دمعلا ىلع اهضعب وأ باتكلا ةحتاف ررك اذا امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 وأ ةروسلا ريركت امأو .ةمات هتالصف نايسنلا ىلع امأو ‘ةدساف هتالصف
 .هتالص ضقن ىلع مدقأ الو .ةيهارك كلذ يفف اهضعب

 تايحتلا ناكم رق وآ تايحتلا دمحلا ناكم أرقف اهس ناف : هل تلق

 ؟هتالص ف ضقن هيلع له .روسلا نم اهريغ وآ 6دمحلا

 عضوم يف تايحتلا متأ وأ تايحتلا عضوم يف دمحلا ةءارق متأ اذا : لاق
 هتالص : لاق نم لاقو ،ةدساف هتالص :نبملسملا نم لاق نم لاقف ،دمحلا ةءارق

 هتالصف اهعضوم يف اهلك ةءارقلا متت مل اذا امأو .مهولا يتدجس هيلعو ةمات
 . اوفتلي مل : باوصلا )٢٩٢٣(
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 .ةمات

 ةالص تضقتنا مث يناثلا وأ لوالا فصلا فرط يلصي ىمعالاو : هل تلق

 لصو دق هنأ نظو اليلق اندف هتالص تضقتنا يذلا لجرلا هرجف هيلي يذلا

 هتالص دسفت ،لقأ وأ الجر عست ةجرف ةعامجلا نيبو هنيب يقبو ةعامجلا

 ؟ال مأ ىنعملا اذه ىلع

 ماقم ردق فصلا نييو هنيب تيقبو لوألا فصلا ق ناك اذا امأ : لاق

 رثكا ىلع نايسنلا وأ دمعلا ىلع ناك هتالص الدب هيلع لوقلا رثكاف ،لجر

 لدب هيلع :لاق نم لاقو 6فالتخا هيفف اضيأ يناثلا فصلا ف امأو .لوقلا

 .يلا بحأ لدبلاو ؛هيلع لدب ال :لاق نم لاقو .هتالص

 يف مامالا عم عكرو مرحأ امهدحأ ؛ماما فلخ ايلص نالجرو : هل تلق

 ماق ىتح هناكم امئاق يقب هنكلو ىىلوألا ةعكرلا يف امهكردي مل يناثلاو ةعكرلا

 ؟لوألا ةالص يف ىرتام .ةيناثلا ةعكرلا يف امهعم عكرو لجرلا مرحاف !مامالا

 .عيمجلا ةالص مامت ينبجعيو فالتخا كلذ يق : لاق

 هل زوجي له ؛ءاهتقو تاف ىتح اهنع مانوةالص يسن نمو : هل تلق

 ؟اهركذ امدعب اهربخات

 همون نم هبتنأ اذا اهيلصي هناف !امئان ناك ناو اهركذ اذا اهيلصي : لاق
 رثكاف اهركذ امدعب اهرخأ ناف ،نيملسملا لوق رثكأ ىلع ءاهربخات هل زوجيالو

 ءاهتقو توف دعب اهضقنب ملع ناف ةضقتنملا ةالصلا امأو .ةرافكلا هيلع لوقلا

 ىلع .هيلع ةرافك الف اهرخآ ناف ءاهب ملعام نيح نم اهيلصي نأ ينبجعيف
 .هيلع انيد نوكت اهنال .هيلع لمعن يذلا لمعلا

 الاو اهركذ نبح اهلصيلف ةتئافلا ةالصلا ركذ اذا : هلوق امأ : فلؤملا لاق
 كلذو ؛هيف ةالصلا زوجتالام تقو اهركذ اذا الا .كلذك معنف .ةرافكلا هيلعف

 نيتقولا نيذه يف اهركذ ناف .ليلقب برغملا لبقو .ليلقب سمشلا عولط لبق
 .هيف ةالصلا زوجت تقو ىلا اهريخات هل زوجي هناف

 دمحلا ناكم أرقو دمحلا تايحتلا ناكم رقف يلصملا اهس اذاو : هل تلق

 اضقن وأ مهولا يتدجس هيلع ىرتأ نآرقلا نم ةروس وأ .ةماقالا وأ .تايحتلا
 ؟هتالص يق

 عضوم يف تايحتلا متا وأ تايحتلا عضوم يف دمحلا ةءارق متأ اذا : لاق

 وأ اماما ناك هيلع ةداعا ال :لاق نم لاقو .ةداعالا هيلع لوقلا رثكاف .ةءارقلا
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 .لوقلا اذه ىلع مهولا اتدجس هيلعو !امومام

 تاوف لبق ركذ مث اهب ىلصو يسن مث ؤامد هبوث يف يأر نمو : هل تلق
 ؟ال ما لاح لك ىلع الدب هيلع ىرت له ؛هدعب وأ تقولا

 وأ ةالصلا تقو يف ناك لاح لك ىلع هتالص لدبي نأ ينبجعي : لاق

 .اهدعي

 ررك وأ ةضيرفلا يف اهنم ائيش وأ ةروسلا رركف اهس نمو : هل تلق
 ؟ضقن هيلع له .هنم اوهس اهنم ائيش وأ دمحلا

 هتناو ءاهربغ وأ دمحلا يف راركتلا ناكو ٬وهسلا ىلع هيلع ضقنال : لاق
 .ملعأ

 | لصف
 يلولا يضاقلا ىلا (هئلا همحر) يمايرلا دشار نب دمحم خيشلا باوج نمو

 اذا يلصملا يقو :(هللا همحر) يحنملا يدومحملا يلع نب دمحم نب هللادبع دهازلا
 ؛كلذل هنم انايسن يسركلا ةيآب أدتبا ارق املف ءاهدحو دمحلا ةءارق هيلع ناك
 مأ فقي 4 إ» عضوم يف ركذف يوه 91 ةَليال ةناح : ىلاعت هلوق ىهتنا املف

 ؟يه زط لوقي

 ناو انه زوجي ال فوقولا نال هوه 5 , هل ل متي نأ ينبجعي : باوجلا
 ضقنت لوقأ الف لدبي مل ناو 4 طايتحالاب ذخأ دقف اهتالص لديب نآ طاتحا

 دمعت ول كلذ فوقولا هيف هل زوجيال عضوم انه نال غعطقلا ىلع هتالص
 .ملعأ هتناو ضقنلا هيلع ناك فوقولا هل زوجيو .ركذ نأ دعب ءيش ةءارقل

 لصف
 نب كرابم نب دمحأ نب ديعس يلاولا هيزنلا ملاعلا خيشلا باوج نمو

 دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا ىلا ،(هتا همحر) يوزتلا يدمسلا يدنكلا ناميلس
 فقو هنأ كلذو سهتالص يف يلصملا اهس اذاو :(هنلا همحر) يرمعملا دوعسم نبا
 اترهاط :لاقف هنبِعَتسَت كاتا ىهتنا هنأ نظف ه«نيإلا موت ك ِكِلَمز» هلوق دنع
 كاَمَِ بعت كات : لاقو فناتساف ائيش كرت هنأ ركذ مث كيتسلا ] طارصلا
 ؟ال مآ ءيش هتالص يف هقحليأ .ةءارقلا يف رمو ه4نِمَتسَت

 لوقلا رثكأو فالتخا هيف هذه كتفص ىلعف : قيفوتلا هنابو باوجلا
 .هيلع ضقن الف وهس ىلع ناك اذا هنأ هانظفحو هانعمسام ىلع هب لومعملاو
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 ملعا كاو ؤهب روماملاو دارملاو .ملعأ ثاو .هي روماملاو دارملاو ثهذه كتفص

 اهنطب يف رخآ دلو يقبو ادلو ةأرملا تدلو اذاو (هللا امهمحر) هيلا هنمو

 م) اهعماجي نا اهجوزل زوجي لهو ؟ال مأ يلصت نأ اهيلعا ةالصلا اهترضحو
 ؟ال

 الف قلطلا اهبرض اذا :لاق نم لاقف ةالصلا اما : قيفوتلا هئلابو باوجلا
 .تدلو اذا :لاق نم لاقو ء(؟٤٩)يداهلا اقفنا اذا : لاق نم لاقو ٬اهيلع ةالص

 اهل زوجي الو كلذب يضقنت الف ةدعلا امأو غكلذ هل ينبجعي الف عامجلا امأو
 ,.ةالصلل سافنلا ءاضقنا امأو .يناثلا عضت ىتح الا ةقلطم تناك اذا جوزت نأ

 نم يلولل وهو .رخآلا نم :ليقو ٬لوقلا رثكأ وهو ،لوالا نم هبسحت :ليقف
 .اهسافن يف اهتداع ردق ىلع طايتحالا ىلع رخآلا

 زواجي نا لبق ركذف دمحلا نم ةيآ يسنف سانلاب يلصي لجر يفو : تلق
 ةالصلاب ءيدتبي مأ هأرق يذلا رركيو ةيآلا ارقيو عجري نآ هل زوجيأ .دمحلا

 ؟ال مأ

 الو ثلاث دح ىلا اهزواجي ملام دمحلا نم هيسنام مكحي نأ هل نا : لاق
 .ابضغ ةمحرلا ةيآ وأ ةمحر بضفلا ةيآ لدبي مل اذا هتالص يف هيلع ضقن
 هنأل هرركي نأ هل : لوقلارثكاو 6فالتخا هيف نايسنلا دعب يقبام ريركت امأو

 .ملعأ هللاو نايسنلا لبق اهأرق ىتلا ةءارقلاب دتعي
 رركي نأ هل زوجيا .ءاتلا مضب «تمكنآ)ي : مامالا لاق اذاو : هل تلق

 ؟ال مآ اهمكحيل ةيآلا
 ىلا دصق ربغ نم هناسل نم اللز اطلغ طلغو هدحو يلصي ناك اذا : لاق

 نم مدعي الف لهجلا ىلع ناك ناو 6هتالص ىلع ينبيو همكحي نأ هلف !كلذ

 هيلعف ةعامجب يلصي ناك اذا امأو .ضقنلا هيلع لوقلا رثكاو تفالتخالا

 .ائطخم نكي مل ول نأ هرفكي ائيش رهظأ هنأل ءةعامجلا دنع ةبوتلاو ضقنلا
 هربغ اماما اومدقي نأ مهل لوقف ،فالتخا مهتالص ضقن يفف ةعامجلا امأو

 ثاو ،ةالصلا نوديعي لوقو ؛ماما ريغب ىدارف نولصي لوقو ٬مهب يلصي
 .ملعأ

 نم رفاسملا ةالص تضقتناف ميقم ماما عم ىلص اذا رفاسملاو : هل تلق
 تيأرأ ؟رفسلا ةالص مأ مامالا ةالصب اهتقو يف اهيلصيأ ؛مامالا لبق نم ال هلبق

 .دلولا هدعب جرخي ضاخملا دنع لماحلا نم لزني ءام : يداهلا )٢٩٤(

 ۔ _٤٩٣



 ؟هسفن ةالص مأ مامالا ةالص تقولا توف دعب

 ملع اذاف ‘ميقم ماما فلخ اهالص ناكو رفاسملا ةالص تضقتتا اذا : لاق

 ةالص يهو هسفن ةالص اهيلصي هناف !ةالصلا كلت تقو 0تقولا يف اهداسفب

 .نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف غتقولا تاف نأ دعب اهداسفب ملع ناو ،رفاسلملا

 ةالص اهيلصي :لاق نم لاقو .هسفن ةالص اهيلصي :نيملسملا نم لاق نم لاق
 اهيلصي هناف مامالا لبق نم داسفلا ناك اذا امأو ،لوقلا اذه ينبجعيو !مامالا

 هبوث يف وأ ابنج موماملا ناك اذا كلذكو ،تقولا دعبو ،تقولا ف هسفن ةالص
 يف هسفن ةالص اهيلصي هناف .ةالصلا ف لخدي نأ لبق ملعف .ةلعل ةساجن

 نم ضقنلا اهارتعا نكي مل ةدساف اهلوأ نم هتالص نأل ‘تقولا دعبو تقولا

 .ملعأ هللاو .دعي

 نميقو : هل تلق .(هللا همحر) هتلاسام اذهو (هتلا همحر) هباوج نمو

 مأ كلذب هتالص لطيبيأ .هلومرغ بقث يف اللب بحلا يف دجوف هتالص نم ىدامت

 ؟ال

 ناف ةالصلا دعب نم جرخي نأ نكمي ناك نا : قيفوتلا هتنابو باوجلا
 ءاطايتحا لدبي نأ ينبجعيف كلذ نكمي مل ناو .هيلع ضقن الف الاو طاتحا
 .ملعأ هللاو

 حتفت ةغل هيفو ،بوقثلا دحاو ةيناثلا مزجو ىلوألا ةمجعملا رسكب بقنلا
 لاق ءاهدوت موجنلاو رانلا بوقثو هزرخأ اذا ريشلا بقث هنم لعفلاو ىلوألا

 .ةرصيوخلا بقث هناك ىنعم ب بقاث . .)٢٩٥). 4تقاَت ث ثاهش هَكَجتاَك : ىلاعت

 نم همضو يضاملا ةمجعم حتفب لاعفألا هذه لك ٬اهررع ةقانلا بقثو

 .ركذلا وه ىلوالا ةمجعملا مضب لومرغلاو .لبقتسملا
 ؟هتالص يف ىرتام !ادمع وأ انايسن ةالصلا يف (٦٩٢)قلوح اذاو : هل تلق

 ءدب يف ازئاج ناكو ءادمع وأ انايسن مارحالا ةريبكت دعب اهضقني : لاق
 مالك اهيف حلصي ال هذه انتالص » :أي يبنلا لوق هخسن مث .مالسالا

 .ميظعلا يلعلا كلاب الا ةوق الو لوح ال :لاق :ي .قلوح .(٧٩٢)«نييمدآلا
 هفرصيا ةرخآلا باذع نم اوجش عومدلاب هانيع تقرورغأ اذاو : هل تلق

 . ١٠ : تافاصلا ة ةروس )٣٩٥(
 : هلعل )٩٦(

 . يئاسنلاو ملسمو دمحأ هجرخأ )٣٩٧)

 ۔ ٤٩٤5



 ؟هدالوا ضعب دقفي اباصم ناك اذا كلذكو اهتالص نع هلغش اذا ةكرح لقاب

 نأ هلو .هيف هيلع ضقن الف .ةرخآلا باذع نم هؤاكب ناك اذا : لاق

 امأو .هبلجتسي مل اذا اذهو !هتالص نع هتلغش اذا ةكرح لقاي هعومد فرصي

 .ضقنلا هيلعف هبلجتسا ناو ؛هيلع ضقن الف هبلغ ناف ؛هدلو دقف ىلع ناك اذا

 .ملعأ هثناو

 اهمضو يضاملا نم ةمجعملا حتفب وهو !انزح هنزحا اذا : اوجش هاجش

 .ايعابر نوكيل ةزمهلاب :ليقو ؤعراضملا نم
 .هتتاف امدعب ايكاي لذمف ءاضيب وأ ءارفص ةقم هلايب ناك اذاو : هل تلق

 ؟هتالص يف ىرتام

 ىلع نزحي الو ،كثلا ىلع لكوتي نأ هيلع نأل ضقنلا هيلع فاخأ : لاق

 .تافام

 .ائيش بحأ اذا قماو وهف .ةقم قمي قمو &ردصم ةقمو 0 رطاخلا 0 لابلا
 ةمجعم حتفب وهو قلق : يا ،لذمي لذمو ‘لبقتسملاو يضاملا ةلمهم رسكبوهو
 مامت وبأ لاق ،ءيشلا رهظأ اذا لذمو .لبقتسملا نم اهحتفو اهمضو يضاملا
 : يئاطلا سوآ نب بيبح

 مرغملا لوذملا قمي يذلا نا متكت كاوه متكت ملو تلذم

 ييف ىكب هنآ ىنعملاو ؛ءةضفلاو بهذلا نع ةيانك ءءاضييلاو ءارفصلاو

 .مهاردلا هتتاف امدعب هتالص

 ؟هتالص ىرتام ؛هرخنم نم امد رطنف هتالص نم ىدامت نمو : هل تلق

 عضوم يف مدلا نأ ملع اذا .هتالص ةداعا ينبجعيف اسباي ناك اذا : لاق
 ضقني الف هلعل .ليقام ىلع هتالص ضقنيف بطرلا امأو ءءاملا ةراهط هلبقت

 هللاو لاح لك ىلع هثودح نكمي هنال هتالص نم ىدامت امدعب رظن اذا هتالص

 .ملعأ

 ؟مرحأ امدعب هتالص يف لفعج نمو : هل تلق

 .كادف تلعج لاق : يأ غلفعج .ضقنلا هيلع : لاق

 هللا عمس» :لوق يف مامالاو مارحالا ةريبكت يف ناك اذا مومأملاو : هل تلاق

 ؟ال مأ مامالل اكردم نوكيأ ،«هدمح نحل

 يف راص هنكلو !ادجاس مامالا رخي نأ لبق اعكار رخ موماملا ناك نا : لاق
 .فالتخا هتالص ضقن يفف ٬«هدمح نمل هثلا عمس» : لوق

۔ _٤٩٥



 يتلا ةينآلاو جاجزلاو رفصلاو صاصرلا ىلع دوجسلا زوجيو : هل تلق
 ؟ةضفلاو بهذلاو نيطلا نم يه

 ىلع دوجسلا زوجبال هنأ «عرشلا نايب» ءازجأ نم هتظفح يذلا : لاق

 ملف ،نيطلا ةينآ اماو ءةضفلا الو بهذلا الو رفصلا الو صاصرلا الو ساحنلا

 دوجسلا نكمي ناكو ىرانلاب ةقورحم ريغ ةينآلا تناك ناف ىنعمام فرعأ

 .زئاج هنأ وجراف اهيلع
 ناك ناو تفوفص ةنيفسلا لهأ ىلع سيلو «عماجلا» ف تدجوو: هل تلق

 ةفص ام .مامالا ةالصب اولصي نأ مهريغو يرارصلا نم هاذحب وأ مامالا فلخ

 ؟يرارصلا

 .ملعأ هتناو كهنيعي ارثؤ هتدجوام ىلع ةراحبلا يرارصلا : لاق

 يرمعملا دوعسم نيب دمحم ني رماع ني يلع يلاولا خيشلا باوج نمو

 شبنخ نب دمحم نب يلع نب دمحم نب فلخ بيبحلا خآلا ىلا ؛يوزنلا يلاعسلا
 ةالصلا يلصي لجر ق يديس لوقت امو :(هتلا همحر) (٨٩٢)ي وزنلا يلاعسلا

 متتا ءايندلا رماب هلغش ةرثك نم تاعكر ثالث وأ تاعكر عبرأ يردي الو
 ؟ال مأ هتالص

 هتالص متت الف ،هنم دمعلا ىلع ايندلا روماب الغتشم ناك اذا : باوجلا
 .هتالص ىلع لبقأو هنع عجر كلذ ركذ اذاو ٬هنم وهسلا ىلع الغتشم ناك ناف

 .هتالص يف هيلع ضقن الف ةفصلا هذه ىلعو لغتشا اهس اذاو
 ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا وهو رظانلا لاق

 نأ لوقلا رثكاف ةالصلا نم جرخ امدعب كش اذا امأ :(هللا همحر) يدنكلا
 هنأ ةالصلا يف وهو كش اذا امأو .اهلدب موزل يف فالتخا هيفو 6ةمات هتالص
 اذا فالتخا هيفو .اهلدب هيلع لوقلا رتكاف تاعكر عبرأ وأ تاعكر ثالث ىلص
 نسح ىلع اهمتي هنأ لوقف .اهلدب هيلع بجوي يذلا لوقلا ىلعو .ةعكر دارا
 اهريغ يلصيو هيلع سبتلتام ةعاس نم اهلمهي نأ لوقو ءاهريغ يلصيو هنظ
 .ملعأ هللاو

 ةءارق عمس اهنم ةءارقلا ىضق املف &دمحلا مومأملا أرق اذاو : هل تلق
 ؟ال مأ هتالص متتأ .ةيناث مومأملا اهأرقف ءاهرخا يف مامالا

 نأ وجرأو .ةمات هتالصف مامالل اعبات نوكي نأ ةينات اهأرق اذا : لاق
 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٣٩٨(
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 اهمتاو ؛موماملا لبق دمحلا ةءارقب أدتبا مامالا ناك ناو .فالتخالا نم ولخيال
 دمحلا رق اذا :لاقو .ملعا هللاو ،يدنع اميف ةمات هتالصف .مامالا لبق موماملا
 .هتالص ةداعإ ينبجعيف .يسن ناو هتالص متت الف ادمعتم

 خيشلا باوج نم ائيش دمحلا نم يسن نميف لوقلا مدقت دق : فلؤملا لاق
 .(هللا همحر) يدمسلا يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا

 رهظلا لثم اهدحو ةحتافلا ةءارق عضوم يف اروس أرق نمو : هل تلق

 ؟ال مأ هتالص ضقتنتأ رصعلاو
 .وهسلا يتدجس دجسي نكلو .الف دمعتي مل اذا : لاق

 هفلخ يلصيا ،كلذ ىلع الا ردقي ملو ،نحللا ريثك مامالا ناك اذاو : هل تلق

 ؟ال مأ

 نحللا ناك ناو ،هفلخ يلصي الف .ةالصلل ادسفم نحللا اذه ناك اذا : لاق

 .ملعا هللاو ثهفلخ ةالصلا قيضت الف ،ةالصلا دسفي مل

 يقبف ؛ةعامج يلصي نميفو :هل تلق هتلاسو .(هتلا همحر) هباوج نمو

 رضي هيلع يقب امب يتاي نأ يسن هتالص ىضق املف اةحتافلا نم ءيش هيلع
 ؟ةلبقلا نع هرابدا عم همادق نم هتمامع ذخأ دعب هب ىتأ اذا هتالص

 هتاف اذا لصملا نأ نيملسملا راثآ ف دجوي يذلاف : قيفوتلا هتنابو باوجلا
 ربدي مل امف هتاف امب يتاي نا يسن هتالص يضق املف ؤباتكلا ةحتاف نم ءيش
 .ةمات هتالصو .زئاج وهف هتاف امب ىتأ اذا مالكب ملكتي وأ 6(٩٩٢)ةلبقلاب

 ائيش أرق اذا :ليق دقف .ةءارقلاو ءاعدلا ربغ ثيدحلا وه انه روكذملا مالكلاو
 هذخا امأو .زئاج وهف كلذب ىتأو ةرخآلا رومأ نم ءيشب اعد وأ تايآلا نم

 اهيف ظفحأ ملف ،دعب ملكتي ملو ةلبقلاب ربدي ملو هتالص متأ نأ دعب هتماعب
 اذا ةحتافلا نم ءيش (٠٠٤)يقب نمل صيخرت رثألا ف دجوي هنأ الا رثالا ف ائيش
 امب تاي مل ولو مامالا فلخ ناك اذا رثكأ ناك ول :ليقو ستفصنلا نم لقأ ناك

 .ةمات هتالص لوقلا اذه ىلعق .هيلع ىقب
 وأ موي ةالص هيلع تضقتنا اذا ننسلا لدب نم كيجعيامو : هل تلق .

 ؟؛ضئارفلا لدبي نآ داراف ؤنيموي
 .ملعأ هنلاو "برغملا يتعكرو رجفلا يتعكر لثم ةدكؤملا ننسلا لدبت : لاق

 . ةلبقلا ربدتسي مل : باوصلا لعل )٢٩٩(
 . هيلع يقب : باوصلا لعل )٤٠٠(

 ۔ _٤٩٧

 



 لصف
 يلمازلا يحس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا ىلا ٨(هئلا همحر) يوزنلا ينيسارخلا

 اهنكس طرش اهجوز ىلع اهل ةأرما يقو :(هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا
 اذا هعبتت اهنا ةدقتعم هعابتا اهسفن تمزلاو اهجوز رفاس مث .اهدلب ق

 ؟ال ما اهجوز ةالص اهدلب يف لصت نا اهيلعأ اهدارأ
 ثيح نكست اهنأ تونو نكسلا طرش هنع تمده تناك نا : باوجلا

 نيخسرفلا تدعت ىتح اهدلب نم تجرخ اذا ةفصلا هذه ىلعف اهجوز نكسي
 هللاو ءاهدلب ينعأ .هيف رصقي نمم اهجوز ناك نا هيلا تعجر اذا هيف رصقت
 .ملع]

 فيعضتلاب زئاج وهو .ءانبلا ضقن كلذكو صقنلا : مدهلا : فلؤملا لاق
 هلعفو ،جحلا ةروس يف يتلا ةيآلا ف اعيمج نيهجولاب ءيرق دقو فيفختلاو
 .[عجر] لبقتسملا نم اهرسكو يضاملا نم ةمجعملا حتفب اففخم

 .تبهذ ىتح كسماق هربد نم جرخي حيرب سحأ اذا يلصملاو : هل تلق

 ملو ةيناث اهب سحآ مث هتالص ضعب ىلص مث ااهنم ءيش جورخب ملعي ملو
 ؟ال مأ هتالص متتأ ،غءيش جرخي

 .ملعا هتناو ءضقتنت الف هتالص نع ةجلاعملا هذه هلغشت ملام : لاق
 لصف

 نب ةعمج نب هئادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم هنأ هنظأ اممو

 ديعس نب هتنادبع نب رماع نب هتنادبع بيبحلا دلاولا ىلا ،(هتنا همحر) ناديبع
 عطقيام اهعطقي له سربكلاب ضيرملا ةالص يفو :(هللا همحر) يوزنلا يرقملا
 :حيحصلا يلصملا ةالص

 .ملعأ هناو ، فالتخا كلذ يف : لاق
 لصف

 تاولصلا تارافك ىق

 يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا تاباوج نمو
 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا ىلا .(هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا
 تاولصلا ةرافك يف يديس كلاسأو :(هللا همحر) يوزنلا لاعسلا يرمعملا
 .بطرلا نم نيكسم لكل مكو ىربلا ةميقب مأ زرالا نم ععص فصن زوجي
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 ؟تارافكلا نم اهريغو ناميالا ةرافك يف كلذكو

 نع هجارخا يف انباحصأ راثآ يف ادح هيف عمسن ملف زرالا امأ : باوجلا
 .بوبحلا نم ءاشام ربلا ةميقب معطي ناسنالا نأ لمجم لوق ىلع الا تارافكلا

 نم لوق ىلع رمتلا امأو .نيمي وأ ةالص لكل عاص فصن نبكسم لكل ربلاو
 نأ تعمسو .نانمآ ةثالث ضرفلا نمو ؛ثلث الا نانمأ ةثالث رئاسلا نم هزاجأ

 نانمألا ةثالث ناكم نزولا يف اثلث هداز رمتلا نع هجارخا دحأ دارآ اذا بطرلا

 رمتلا نا ضعب لاقو ثغنم فصنو نانمأ ةعبرأ اضرف ناك اذا رمتلا نم

 .ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وهو تارافكلا ق زوجبال

 دلبلا نكست ال اهنأ جحلاب تفلح ةأرما نعو :(هنا امهمحر) هيلا هنمو
 ؟كلذ اهلأ .دلبلا كلذ نكست نأ تداراف ٬اهئام نم برشت الو .ةينالفلا

 ةجحب دحا فلح اذا رثألا نم هتعمسام ىلعف : قيفوتلا هتنابو باوجلا
 ناف ؛مارحلا هئلا تيب ىلا ةجح يلعف اذكو اذك تلعف نا :لوقي نأ كلذ ظفلو

 همزل جحلا ىلع ردق نا لوقو ءاريقف ناك نا نيرهش موص همزلي ضعبف ؛لعف
 يف ردقي مل نا هب يصوي نأ ينبجعيو ؛هيلع ءيش الف ردقي مل ناو ؤجحلا
 .هتايح

 ؟ال مأ ثنحيأ ىولحلا لكاف غنمسلا لكابال لجر فلح ناف : هل تلق
 ناكو ،نمسلاب ةغوبصملا ىولحلا لكأ اذا ثنحي هنأ ينبجعي اميف : لاق

 .ملعأ هتناو ،اهيف ايقاب نمسلا
 موصلا نيب اريخم نوكيأ ،ناضمر رهش ةرافك هتمزل نميفو : هل تلق

 ؟ال مأ قتعلاو ماعطالاو
 .ماعطالا مث مايصلا مث الوأ قتعلا نوكي لوقو سريخم هنا : لاق

 نم عضوم يف وأ ةحارج هلجر وأ هديب ناك نميف لوقت امو : هل تلق
 يف لوقتام ةحارجلا هب ديازت نأ ءاملا هباصأ نإ فاخيو ءوضولا عضاوم
 ؟هحراوج يق ىذأ هب ناك اذا مميتلا هيلع بجي يذلا ةفص امو ؟هئوضو ةفص

 .مميت مزلي الف ءةحراجلا لقأ هكرتي يذلا ناك اذا مميتلا موزل امأ : لاق
 مميتلا هيلعف ضئارفلا نم ةحراجلا ناكو ةحراجلا رثكأ هكرتي يذلا ناك ناو

 ولو هسأر مادق نم حسم اذاف هسأر ةحراجلا هذه نوكت الا لوقلا رثكا ي

 ةبرضو هجولل ةبرض نوكي مميتلاو ؤهيلع مميت الف عباصأ ةثالث ردقب

۔ _٤٩٩



 .ةالصلل مميتأو ثادحألا عيمج اذه يمميتب عفرأ :لوقي مميتلا ظفلو ينيديلل

 مميتآ :لوقيف ءاينج ناك ناو .ةيم دمحم هلوسرلو هتل ةعاط ءاملا نع الدب

 .ملعأ هتناو ءايناث امميت ةالصلل مميتي نأ انبجعيو .ةبانجلل مميتأ وأ ةالصلل

 ةعمج نب نادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا ىلا إ(هنلا همحر) يوزنلا يدمسلا يناديبعلا
 نم ابح ريقف لجر يطعأ اذاو :(هللا همحر) يوزتلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم
 ؟ال مأ يطعملا كلذب أربيأ .هلكاي نأ ليق نم تامف اهربغو تاولص تارافك

 ناف كلذ دعب تام مث تارافكلا نم يطعأ ام ريقفلا ضبق اذا : باوجلا

 .لكاي مل وأ كلذ ريقفلا لكأ يطعملا نع يزجي كلذ

 يجولفلا هئلادبع نب حلاص خيشلا ىلا "(هللا همحر) اضيأ هباوج نمو
 اميتي همعطيو اهلزعي نأ هل زوجي له .ةالص ةرافك هيلع نميفو :(هللا همحر)
 ةيصولا نيب وأ هلثم تاولصلا نم هب ىصوأ ام نوكي لهو ؟ال مأ غرفت نآ ىلا
 ؛قرف هذهو

 .ةرافكلا عيمج يبصلا معطي نأ زوجيال هنآ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ءاهتركذ يتلا ةرافكلاو ةيصولا نيب قرف الو ءانيكسم نيتس معطت ةرافكلاو
 .ملعأ هثلاو

 يمايرلا ناميلس نب هللادبع نب دمحم خيشلا ىلا «(هتلا همحر) هنمو

 ؟ال مأ تاراقكلا نم ىطعي ميطقلاو :(هتا همحر)

 .ملعأ هللاو كلذ نم ىطعي نآ ينبجعيو سفالتخا كلذ يف : باوجلا

 ناميلس نب كرابم نب دمحا نب ديعس يضرلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا ىلا .(هللا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا
 دنع تاجوز هل ريقف لجرو :(هللا همحر) يوزنلا يلاعسنلا يرمعملا دوعسم

 ةرافك نم ىطعي نأ ريقفلا اذهل زوجيا ‘ةاكزلا هيف بجت لام مهضعب
 ؟هلوع همزلي نم عيمجلو .هتاجوزلو هل تاولصلا

.تاولصلا ةرافك نم ىطعي نأ زئاج رقفلا نا : قيفوتلا هللابو باوجلا



 .تارافكلا نم نيطعي الف تاينغلا تاجوزلا امأو

 ناكو ؤهدلب ريغ يف اهيدؤيل هنم تبلطو ةداهش هدنع يذلا كلوق اماو
 ةنؤملاو ءاركلاو .ديعبلاو بيرقلا ىلا اهيدؤي نا هيلع ليقف .ررض ريغب هنكمي
 ليقو ؛هدلب ربغ ىلا جرخي نا دهاشلا ىلع سيل ليقو .كلذ هنكمي ناك اذا هيلع
 ىذلا اماو .ةداهشلا هل يذلا دنع نم بكري نمم ناك نا ةلحارلاو دازلا هل
 ةداهشلا هل يذلا هاطعأ ناف ريقفلا اماف .ةنامز وا ضرم وأ رقف نم هنكميال
 الا نافلكي الف نمزلاو ضيرملا اماو .لبق نم كتفرعام ىلعف هيلا جاتحي يذلا

 ثاو .(٠٤؟)تيهت الو تامك ًراَشي الو) : ىلاعت هلوقل ؤناقيطي (٠٤ا)اميف 4
 . .ملع)

 لصف
 يوكزالا يمايرلا ملاس نب دشار نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يلع نب دمحم نب هللا دبع ددؤسلاو لضفلا يذ دجمالا عورالا ىلا ،(هنلا همحر)

 ءوضولا عضوم ريغ يف ةحرق هب نميفو :(هنع هللا يضر) يحنملا يدومحملا

 رادقم ةسباي يهو ةحرقلا نع لزت مل دعب اهيلع يتلا ةاذقلا نآ الا تئربو
 ءاملاب هندب عيمج معو !اهنم لستغاو ةبانجلا هتباصأو سرثكا وأ لقأ وأ سلفلا
 له ،سبي وأ حيق نم ةحرقلا ديدص نم يتلا ةاذقلا كلت لخادي مل ءاملا نأ الا
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةعامجلا مؤي نأ لجرلا اذهل زوجي

 .حيحصلا دلجلا ىلا ءاملا لوصو عنمي اتيم ادلج ةاذقلا تناك نا : باوجلا
 .ملعأ هللاو ،ةمامالاب ىلوأ هنم حصأ هريغو .همامالا نع هزنتلا هل ينبجعيف

 يقاتسرلا ديعس نب سيمخ يضرملا ملاعلا يضاقلا خيشلا باوج نمو

 يحخملا يدومحملا يلع نب دمحم نب هللادبع يضاقلا يضرلا يلولا ىلا ،(هتنا همحر)

 ةرافكل هربغ وأ قوسلا نم ابح ىرتشا اذا يصولا يفو :(هنع هتلا يضر)

 ءارك نوكيا ،نبكاسملا ىلع هقرفيل هتيب ىلا هلمح دارأو ،كلاه نع تاولصلا

 وأ قوسلا يف هقرفي نأ هنكميال ذا يصولا لام كلذ مأ يصوملا لام نم بحلا

 ؟هارتشا ثبح

 هيلع يراكي الف .هارتشا ثيح هقرفي نأ يصولل نكمي ناك نا : باوجلا
 نأ هنكميال ناك ناو .نيرضاح نيغلاب اوناك نا مهنذاب الا ةثرولا لام نم

 . اب : باوصلا لعل )٤٠١(
 )٤٠٦( ةرقبلا ةروس : ٢٨٦٢ .

 ۔ ٥٥٠١



 هيف قفرلا لجالو هسفن ةحارل ابلط هنم هارتشا يذلا هعضوم يف هقرفي

 ناو .كلذ ةثرولا مزليال نآ وجراف غعضوملا كلذ يي ءارقفلا مدع لجال هسفنل

 مهل رفوا هلمح ىلع ةرجالاو .ءارشلا يف ةثرولا لامل ريفوتلاو حالصلا يأر ناك
 قيضي ال نأ وجراف .قيرفتلا هيف هنكمي عضوم نم هيرتشي نأ نم حلصاو
 يق ريفوتلاو حالصلا ىأر اذا هلمح ىلع كلاهلا لام نم رجاتسي نأ يصولا ىلع

 .هاضر بلاط دهتجم لك قفوم هثناو ںكلذ
 دارأو سيصوملا دلبو هدلب ريغ دلب نم بحلا ىرتشا نا تيأرأ : هل تلق

 .يصولا لام نم مأ .يصوملا لام نم ءاركلا نوكبأ ءيصوملا دلبو هدلب ىلا هلمح

 ؟قفوآو هدلب نم صخرا هؤارش ناك اذا
 رعسلا يأر يذلا دلبلا ف تارافكلا قيرفت هنكمي ناك نا : باوجلا

 دجوي هنأل .هيف هارتشا يذلا عضوملا يف هقرفيو .هيلع يراكي الف هيف صخرأ

 هيف رعسلا ىأر اذا يصوملا دلب ريغ دلب نم بحلا يرتشي نأ يصولل زوجي
 .ملعأ هللاو دلبلا كلذ يف هقرفيو صخرأ

 لصف

 دادم نب دمحم نب ناميلس هيزنلا ملاعلا يضاقلا خيشلا باوج نمو
 يلع نب دمحم نب هئلادبع يضرلا يضاقلا ىلا ،(هئلا همحر) يوزنلا يرقعلا
 :ةيصولا يف بتك اذا بتاكلا يف لوقت امو :(هللا همحر) )٤٠٣( يحنملا يدومحملا
 نيمي لك ةرافك ‘تالسرم ناميأ تارافك ثالثب ينالفلا نالف نب نالف يصوآ

 ؟ال مآ يصوملا اهي ىصوأ امك تارافكلا ذفنت ءانيبكسم نيتس ماعطا يهف

 انباحصأ لوق نم الو هنلا باتك نم ملعأ مل : قيفوتلا هنابو باوجلا
 لاق امك يه امناو انيكسم نيتس ماعطا ةلسرملا نيمي ةرافك نا (هللا مهمحر)

 ماَمطِإ هتراقَكَف» : لجو زع هتنا ا لاق 4 ). ٤)هوننا تاملكل ليدبت لات : ىلاعت ٤ هللا

 نَمَك تَبَقَر ريرحت وآ مهت سك و مكييلمآ توميطئاَم طنتنوأ نم ه َبيِاَسَم ةرتنع
 ىصوز اذإو ؛(٥٠٤)4متفنك ادإ مكناميأ ةراَقَك كيد مايا ٍةَتَالَت ماصف دجت مك
 لزنملا هباتك يف ةتباثلا هنلا ماكحأ نم تسيلف ٠باتك يف ءاجام فالخب يصوملا

 ةرتََع ماكطإز» ةظلغم نيمي ةرافكب ىصوأ هنأ ولو غلسرملا هيبن ناسل ىلع
 .ةلسرم اهلك اهنأ ليق ناميالا ذا ءانباحصأ لوق نم .يدنع دتعت مل هبام

 . قحلملا يف هتمجرت رظنا )٤٠٢(
 )٤٠٤( سنوي روس : ٦٤ .
 )٤٠٥) ةدئاملا ة ةروس : ٨٩ .

- ٥٠٦٢_ 



 .ملعا هثئاو

 لصن
 ةرافك نع ابح كلاهلا نع قرف اذا يصولا يفو :(ثلا امهمحر) هيلا هنمو

 نا هثزجت له ؛ةظلغم انيميو ةدحاو ةالص ابوتكم ةيصولا يف ىارف ؤنيتالص
 ؟كلذ نم هصالخ ةفص امو .نيميلاو ةالصلا نوكي نأ بحلا قرفام دعب يوني

 نع بحلا هقيرفتب ىونو يصولا دصق اذاف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 كلاهلا نآ هيف حص مث ،نبتالص ةرافكب ىصوأ كلاهلا نأ هنظب نبتالص ةرافك

 قيرفت يف نوكت ةينلا نا ليق دقف ؤةظلغم نيمي ةرافكو ةدحاو ةرافكب ىصوا
 لكل ةدرفم ةينب كلذل هنم اصيصخت بحلا هقيرفت دنع لعفلا عوقو لبق كلذ

 بحلا هقيرفتب صخي مل اذاف .اهل بحلا هقيرفت دنع ةصوصخم اهدحو ةرافك
 . اهل بحلا هقيرفتب وني مل اذا اهل ذفنم ربغ كلذ هلعفب راص دقف ااهسفن اهل

 يي اطخلا ةلزنمب يدنع وهواهب ىصوأ كلاهلا نكي مل اهريغ ةالصل وه امناو

 بح عمج اذا يصولا نأ انظفح دقو ‘ نومضم لاومألا يف اطخلاو .كلاهلا لام

 ملو تارافكلا عيمج نع بحلا كلذ قرفي راصو .ناميالا ةرافكو تاولصلا
 هاون هنأ ريغ تارافكلا كلت نم ةدرفم اهنيعب ةرافك بحلا هقيرفتب صخي
 زيميو 6بحلا هقيرفتب صخي ىتح يزجم زيغ كلذ نآ اولاق دقف ءنهعيمجن
 ءيطخي ملو ،صخر نم كلذ ف صخر دقو نيميلا ةرافكو ةالصلا ةرافك نيب
 .ملعا هللاو .نهل ةعماجلا ةينلا توبثل كلذ لعف نم

 هازلله

۔ _ ٥٠٢٣





 ةنماتلا ةرغنملا

 ىتوملا لع ةالصلا ق

   مهتاراومو ہهنيفكتو





 ميحرلا نمدرلا هنلا مسب

 قراوط اناشغت نيح نافكالاو رهطلاب انيلع نَم يذلا هلل دمحلا .رسي بر
 انيلع لعج ىتح ى(ا)ماغرلاو كودسلا تحت ةاراوملاب كلذ دعب انمركأو .ماسلا
 رجزو (؟)دوسالا تايدبم كلذ عم ودبت نأ ىلا ءدوحللا تاملظ قوف (٢)ءاثحلا
 دمحم هيبنل لجو زع هلوقل نيقفاوملاو نيقتملا نود نيقفانملا ىلع ةالصلا نع

 عضوم يفو ؤةعاطلا لهال كلذ .(ع)يمهت ن ْنَكَس َكَتاَلَص 7 مهيتَع لصو :زي :رال
 لاق .(٥)يوربق لَع مقت زو ادبا تات مهن دكآ لَع لصت الو قافنلا لهأل

 ىلا ثعبي ضرم امل .لولس نب ييأ نب هللادبع يق ةيآلا هذه تلزن : ربسقتلا لهآ

 ككلهأ» : هل لاقف ةي هللا لوسر هيلع لخد املف ضيرم وهو ةلت هللا لوسر
 ديلا تثعب نكلو شينبنؤتل كيلا ثعبا مل للا لوسراي :لاقف "دوهي بح
 نب رمع نع ليق يذلاف .هيلع يلصيو هصيمق يف هنفكي نأ هلاسو .يل رفغتستل
 ىعد ،لولس نب يبأ نب هللادبع تام امل :لاق هنأ (هنع هللا يضر) باطخلا
 :تلقف هيلع تبثو ةلي هللا لوسر ماق املف اهيلع يلصيل ةلي هلا لوسر
 اذكو اذكو اذكو اذك موي لاق دقو ،لولس نب يبأ نبا ىلع لصتأ هتنا لوسراي

 ترثكأ املف ٬«!رمعاي يلع رخآ» : لاقو نلع هنلا لوسر مسبتف ؛هلوق هل ددعأ

 تدز هل رفغي نبعبسلا ىلع تدز ينأ ملعا ول ول ،ترتخاف تريخ ينا» :لاق !هيلع

 ىتح اريسي الا ثكمي ملف ثفرصنا مث أت هللا لوسر ىلصف :لاق (٦)«اهيلع

 لمع مقت لو ًادبآ تانمت مهنيت حآ ىلك ُرَصَت 53 : ,(٢)(ةءارب) نم ناتيآلا تلزن
 ىلع يتارج نم تبجعف :لاق 6(٨)هنوقساَق منو ... : هلوق ل .ه...وربق
 ..ملعأ هلوسرو هتناو هي هلا لوسر

 .رفاكلا قح يف عونمم وهو .رافغتسالاو تيملل ءاعدلا 8 ةالصلا لصأو

 )١( بارتلاب طلتخملا لمرلا وأ بارتلا : ماغرلا .
 )٢( ربقلا هب نفديو ىشحي ىتلا بارتلا : ءاثحلا .

 )٢( ةمايقلا موي لاوهأب قلعتيامو ؤريكنو ركنم ربقلا يف نيكلملا لاؤس : دوسألا تايدبم .
 )٤( ةبوتلا ةروس : ١٠٣.
 )٥( ةبوتلا ةروس : ٨٤.

 اهيلع ت دزل : باوصلا لعل )٦)

 )٧( ةبوتلا روس .
 )٨( ةبرتلا ةروس : ٤

 ۔ ._٥٠٧



 تاولص مهيتَع ًَكْئَل٤ وأ :ىلاعت هتنا لاق ءهدابعي ةمحرلا ىلاعت تلا نم ةالصلاو

 .ءاعدلا سانلا نمو .رافغتسالا ةكئالملا نم ةالصلاو . .(٩)پةمحَرَو مهتو نمم

 .ملعأ هنلاو .هل ءاعد تيملا ىلع ةالصلاو
 لشف

 : بيطلا وبأ لاق . بارتلا ماغرلاو ماسلا

 ماغرلا بهذلا ندعم نكلو مهيف شيعلاب مهنم انأ امو
 هريغو بارتلا نم ناسنالا ىلع كدسيام وهو ‘كدس عمج : كودسنلاو

 .همزلا اذا هب كدسو ٬لبقتسملا نم اهحتفو يضاملا لاد رسكب كدس :لاقي

 همحر) رظنلا نب دمحا خيشلا لاق كلذكو .هيديب لمعلا فيفخ كدس لجرو
 :(هثلا

 قاقد الو كودسو بشخب يردت تسلو بارتلا نوليهي
 بشخ ماعط :لاقيو نشخلا ظيلغلا وهو ىلوألا ةمجعملا حتفب بشخلاو

 .ملعأ هتناو ںلبقتسملاو يضاملا نم ةمجعملا حتقب وهو مادا هعم سيل

 ةمحر كءاعد : يا ،(٠١)يمُهك نكت كتالص نإ مهينع لصو : هلوق اماو
 دق هتنا نأ مهل نكسو مهل ةتينامط :ليقو 4 .(هللا همحر) سابع نبا لاق .مهل

 بصنب يئاسكلاو ةزمح ةرقو .مهبولقل تيبثت :ةديبع وبآ لاقو .مهنم لبق
 ىلع نهلكو ،ينمؤملا ةروس يقو .(١١))هتتلَصآ» دوه ةروس يقو ءءاتلا

 نهيف عمجلاب نورخآلاو &دوه ةروس يقو انهاه صفح قفاوو ‘ديحوتلا
 :ماعنالا ة ةروس يف يتلاو 6فالخ الو نينمؤملا ةروس يقو انهاه ءاتلا نورسكيو
 ممه نيذلاو :ةعقاولا ةروس يف يتلا الو .(٢١)4َحوَصِفاَحْي مهتلص ع مهو»
 . ديحوتلا ىلع اعيمج اهنا ،(٢١)4“َنوظفاَحت مهتلص لَع

 4 و » « وو مص م 7 و رصن

 زكذي دجاسمو تاولصو عبرل عماوص تمهلا : لجو زع هلوق امأو
 عماوص :ليقو ،نابهرلا عماوص ينعي عماوصلاو 4 .(٤١)يآريشك ه هتلا سا اهيف

 اهلصأ نا :لاقيو ثةالص اهتدحاو ثدوهيلا سئانك تاولصلاو ،ىراصنلا
 . ١٥٧ : ةرقبلا ةروس )٩(

 . : .ةبوتلا ةروس )١٠(
 ٢ : ماعنألا ةروس )١٦( : دوه ةروس )١١(

 (١٣) جراعملا ةرو وص يف : باوصلا :

 )١٤( جحلا ةروس :



 ىنعمب :ليقو تاولص تكرت رامضا ىلع وه :ليقو ءاتولص ةيناربعلاب

 .ةعيب عمج ىراصنلا عيبو !اهكرت تاولصلا مده :ليقو ‘تاولص عضوم

 ىنعمو . .ةي دمحم ةمأ نم نيملسملا دجاسم دجاسملاو ِ.ئراصنلا ةسينك يهو

 ناكم يبن لك ةعيرش ق مدهل .هضعبب مُهَصعَب سانلا ه هللا عفد وك :ةيآلا

 هيلع ىسيع نامز يقو 6سئانكلا مالسلا هيلع ىسوم نامز يق مدهل .مهتالص
 .ملعأ هللاو دجاسملا ةليب دمحم نامز يفو ،عماوصلاو عييلا مالسلا

 .ءانبلا نم مدهيام كلذكو ريبلا بناوج نم مدهيام لادلا كيرحتب مدهلاو
 هلعل .راصنالا تلاق ؛‘ثيدحلا ق ىورنو لادلا كيرحتي رده :يأ .مده مدو

 انعطق دوسالاو ضيبألا كيف انبراح نا هللا لوسراي تيأرأ :ةلي هتنا لوسرل

 مدهلاو "مدلاو مدلا هثنا ذاعم» :لاقف ءانعدتو كموقب ادغ حيصت ماحرألا كيف

 .دحاو هيف انرماف ؛«هنع يفعو مدلا نم هنم بلطام :ي .ةلمهملا مزجي .«مدهلاو

 عم يتيب :يا ،تيبلا مدهلا ليقو ؛مكتامم انتاممو إمكايحم انايحم :ىوريو
 حتفب ةمدهلاو ،ةدحاو انرباقم : يأ ،ربقلا مدهلا نوكي نأ زوجي ليقو ٬مكتويب
 هعمجو قلخلا بوثلا ءاهلا رسكب مدهلاو .ةمده ةقانلل :لاقي هةغيصلا لادلا

 .ملعا هنلاو ،لبقتسملا نم هرسكو يضاملا ةلمهم حتفب هلعفو .٬مادهأ

 لصف
 ةافولا مدآ ترضح امل :لاق هنأ (لا همحر) سابع نبا نع ثيدحلا يقو

 .حارق ءامب نهلوأ تالسغ ثالث هولسفف ةنجلا نم طونحب ةكئالملا هتتأ

 باوثأ ةثالث ف هونفكو ،روفاك هيف ءامب ةثلاثلاو ردس هيف ءامب ةيناثلاو
 رمأ ةلي يبنلا نأ ليقو .كدعب نم كتيرذ ةنس هذه مدآاي اولاقو .هيلع اولصو
 .(٥١)«مكات وم اولسغا» :يي يبنلا لوقل بجاو تيملا لسفف .اثالث هنبا لسغب

 يبنلا نع ةياورلا قو .نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذا ةيافكلا ىلع وهو
 .«ردسو ءامب مرحملا لسغي» :ةل

 ةلسغ كلذ يف ضرفلا ؛هنمايمب تيملا لسغ دنع أدبي نأ لساغلل بحتسيو
 يهنل هيخأ ةروع ىلا لساغلا رظنيالو ‘تالسغ )١٦( ثالثب روماملاو ثةدحاو

 .(١٧١)ملسملا هيخأ ةروع رظن نع ةي يبنلا

 )١٥( بيبح نب حيرلا م مامالا هجرخأ ٢٣/٢.
 )١٦) ثالث هب رومأملا باوصلا لعل .

 )٧ ١ ) يذمزتلاو دواد وباو ملسم ه هانعمب هجرخأ .

 ۔ _٥٠٩



 لصف
 دحاو لك لسفي نأ نبيجوزللو ء(هتلا همحر) دمحم ييأ عماج نم تدجوو

 مُكَلَو» :لجو زع هلوقل .توملا دعب امهنيب ةيقاب ةمصعلا نال .هبحاص امهنم
 مكنم َنوُقََتُي نيذلاو : ىرخا ةيآ يف لاقو .(٨١)همكجماَو زا ت كَرَتاَم فصت
 .ليلد ىلا جاتحم امهنيب ةمصعلا عطق يعدملاو . .(١١)پ جاوزا توَدَيَو

 نعلا رسكي مصع هنم عمجلاو 6 .لبحلاو ببسلاوهو نيعلا رسكب ةمصعلا

 رفاوكلا ٠(. )رفاولا مصوب مضصعي آوگىيمت 5 : لجو زع هلوقل داصلا حتفو

 تناك نم :لوقي .نيكرشملا حاكن ىلع ماقملا نع نينمؤملا هتنا يهن .ةرفاك عمج

 يف ليقو .ءامهنيب ةيجوزلا ةمصع تعطقنا دق اهب نكسمتي الف ةلعل ةأرما هل

 بتارما (هنع هنا يضر) باطخلا نب رمع قلط ةيآلا هذه تلزت امل ثيدحلا
 .ةلاطالا فوخ امهتصق تكرت .نيتكرشم ةكمب هل اتناك

 لسغ هأزجأ بنجلا تام وأ ضيحلا نم ترهط دقو ةأرملا تتام اذاو

 دبعتملا وه بنجلاو ضئاحلا لسغو .ءايحألا ىلع ضرف تيملا لسغ نال دحاو
 سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نم لسخلاو ٬هريغ ىلا لقتنت الف .هتايح لاح يف هب
 .ةالصلا هنع تلاز دق تيملاو .ةالصلل ةراهطلاب بجت

 اذا مرحملاو ءاشحاف ناك ناو هرافظأ نم الو تيملا رعش نم ذخؤيالو

 يف يور امل هسئفر رمخي الو بيطب سمي الو نيبوث ف الا نفكي مل لسغ
 ءايحألا لسفل زئاج حارقلا ءاملا نأ ةلي يبنلا نع سابع نبا نع ثيدحلا

 هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يف يور امل ,لس ال ةكرعملا ف لوتقملاو ،تاومألاو
 سانلا فلتخاو .(١٢)«ةمايقلا موي اكسم حوفي هنلا ليبس يف لوتقملا مد» :لاق
 الو ايح سجني ال نمؤملا» :ةي هلوقل رهاط وه مهضعب لاقف :تيملا مكح يق
 .ةتيملا ةلزنمب هولعج مهنا .ينيع سجن هنأ ءاملعلا ضعب بهذو ٠(؟؟)«اتيم
 .ملعأ هللاو

 نم هنا مهضعب - لاقو .لاملا ثلث نم كنا مهضعي د لاقف .هنفك : ق فلتخ ذةث{خ او

 تام تيم يق ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف يور امل هب لومعملا اذهو ىلاملا سأر
 ٢ : ءاسنلا ةروس )١٨(

 ٤ . ٢٤٠. : ةرقبلا ةروس )٩(
 ٠. : ةنحتمملا ة هروص )٠ ٢٠)

 . لبنح نب دمحأ بيرق ظفلب هجرخأ )٢١(
 . ٨ زئانجلا باتك سابع نبا نع يراخبلا هجرخأ )٢٢(

 ۔ ٥١٠



 قرفي ةأرملاو .هيلا كلملا فاضاف .(٢٢)«هيبوثب هونفك» :لاقف .هت رضحي

 تتام ةارما نع لئس نبح ةي يبنلا نع ةدراولا ةياورلل ءاهلسغ دنع اهرعش
 هناو ءالماح تناك اذا اهنطب قشي الو اهلسغ دنع اهرعش قرفي نأ رماف
 .ملعأ

 لصف
 بايثلا فيعضت هركي :لاق (هةلا همحر) دمحم يبأ عماج ف تدجوو

 يف نفك ةلي يبنلا نأ» (اهنع هللا يضر) ةشئاع تور امل ںتيملا ىلع اهترثكو

 نفك هنأ» اهريغ قيرط نمو .(؟٤)«ةمامع الو صيمق اهيف سيل باوثا ةثالث
 .(؟٥)«نييوث ق

 نع يور امل ںثانالاو روكذلل بايثلا نم ضايبلا نفكلا يف هب روماملاو
 اهب اونفكو مكؤايحأ اهسوبلآ ضايبلا بايثلا هذهب مكيلع :لاق هنأ .ةلي يبنلا
 .(٦٢)«مكبايث رايخ نم اهناف }مكاتوم

 ناك اذا لاجرلل نفكلا زوجيالو :(هنع هللا يضر) دمحم وبآ خيشلا لاقو

 ريرح نم ةقرخو بهذ نم ةعطق ذخأ دقو ةي يبنلا لوقل ،ريرحلا وأ زقلا نم
 ق ةأرملا نفكو )٢٧(. «اهئاسنل ناللحمو يتمأ لاجر ىلع نامرحم ناذه» :لاقو

 موثلك مأ هتنبا نيفكتل عفد هنأ ةلي يبنلا نع ةدراولا ةياورلل باوثأ ةسمخ
 بيطلا بحتسي (هنع هللا يضر) دمحم وبأ خيشلا لاق .(٨٢)باوثأ ةسمخ

 ةياورلل تيملا نفد ليجعت بحتسيو دوجسلا عضاوم هب عبتيو تيملل
 ينارهظ نيب ملسم ةفيج سبحت نأ يفغبنيال» :لاق هنأ ةي يبنلا نع ةدراولا
 .ملعأ هللاو ءميسربالا نم برض وه ةمجعملا حتفب زقلا .«هلهأ

 اذا :لاق هنأ (هللا همحر) مصألا هئلادبع نب نامثع خيشلا «ةريصب» نمو

 هب تلبقتسا ناو ؛سي ةروس هيلع أرقاف اتوملا ف وهو ضيرملا ىلا تئج
 مث كلذ لطت الو دربيل ةينه هكرتاف تام اذاف ةوه امك هعدف الاو نسحف ةليبقلا

 نا ةلبقلا هب البقتسم (؟٩)ءاملا ف هلعجت مث رتتسم عضوم يف هلعجاو هعفرا

 .ةعامجلا هجرخأ ٦/ ٤١٤. )٦٢٤( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا )٢٢٣(
 ٣/ ١٢. كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )٢٥(
 . يذمرتلاو ىئاسنلاو دمحأ هجرخأ )٢٦(
 .هظفل نود هانعمب يذمرتلاو ىئاسنلاو دمحأ هجرخأ )٢٧(
 7 دواد وبأو دحأ هاور )٨ ٢)

 .فرعلاو ةداعلا يه امناو }ءاملا يف تيملا عضول الصأ دحأ مل )٢٩(

 ۔ ٥١١



 اهب رتست ةقرخ الا هبايث تعزن مث "ساب الف لعفت مل ناو غكلذ كنكمأ
 هب رمأ ام ةيدات ىلع انأ ميحرلا نمحرلا هتنا مسب كلذ دنع لوقتو .هتروع

 ضرفل ءادأ تيملا لسغ ٬تيمحلا نالف نب نالف هب لسغأ سلسغغ نم ةت هنلا لوسر

 لواف ءءاملا تذخأو اثالث كيدي تلسغ مث ,ةلت دمحم هلوسرلو هنل ةعاط تيملا

 قفر ىلع هتدعق ءاملاب هلك هتللب اذاف ،نيلي ىتح .ءاملاب هلك هللبت هب ادبتام

 ذخات مث ثكيديب هنطب رصعت ءاليلق اليلق قفرب هنطب رصعت تلعجو .اليلق
 هجرف لسغل تيملا رتس تحت اهلخدت مث ،ىرسيلا كديب اهيولتو ةفيظن ةقرخ
 ءوضو هئضوف .ءاملاب تيجنتسا اذاف ،ىقني ىتح ةالصلل ىجنتسنت امك
 لخدت الو .....)}٢( ىلع نم ةضمضم نكلو .همف لخاد ءاملا جلوت الو ءةالصلا
 .هتيحل ىلع نميألا هسأر قش تلسغ هتيضو اذاف مظعلا تحت هفنأ لخاد ءاملا

 نم اهيليامو ىنميلا هدي مث اهردصو هقنعو ههجوو ‘هتيحل ىلع رسيالاو
 تدمع حارقلا ءاملاب هلك هندب تممع اذاف ،هيدي نم اهيلي امو ىرسيلا مث .هيدي

 مث ىقني ىتح هسار رعش تلسغو .تيملا ندب عيمج هتيشغاف لسفلا ىلا

 لعفت ،نانشألاو ردسلاب هندب عيمج ىقني ىتح لسفلاب هندب عيمج تلسغ
 حارقلا ءاملاب هتلسغ تعجر مث حارقلا ءاملاب هلسفت مث تارم ثالث كلذ

 هلك هندب ىقنت مث ،روفاكلا نم ءيش هذه كتلسمغ ف نوكي ةدحاو ةلسغ

 هسارضآ كعدتف خاسوألا نم ءيش اهب ناك نا هسارضأو هرافظأ ىلا رظنتو

 هتيضو هلسغ نم تغرف اذاف 6قفرلاب اهيقنت هرخانمو ءاقيفر اكعد ةنطقب
 .مظعلا تحت يف هيرخنم جلاو الو همق جلاو ءاملا لخدت الو ء‘ةالصلا ءوضو

 ءتارم ثالث لسغت تيملا اهب لسغي يتلا ةقرخلا نا :ليقو هلسغ مت دقو

 فيظن بوث يف هتففج هلسغ نم تغرف اذاف .ةيفاك ةرم :ليقو ،نيترم :ليقو
 يف هنفكت مث بوثلا لوط يف هلعجتو ةفافل يف هجردت هنافكأ ف هتجردأ مث

 هرزوت مث صيمقلا هسبلت .ةفافلو رازاو صيمق دودمملا بوثلاب باوتآ ةثالث
 قوف نم صيمقلا تحت نم رزوت ةأرملاو نيديلا تحت نم صيمقلا قوف نم
 نم ذخات مث باوثأ ةسمخ ليقو ،لجرلا هيف نفكي اميف اضيأ نفكتو ،نييدنلا
 لك ىلع ردت تنأو افتن نطقلا فتنت تلعجف ى(٢ا)ةريرذلاو نطقلا طونحلا
 رخنملاب مث ؛مفلاب الوأ أدبتف .اهلك تيملا باوبأ اهب اوتحتف ةريرذ اليلق ةفتن

 ىرسيلا مث ،ىنميلا نذالا مث "ىرسيلا مث ،ىنميلا نيعلا مت كرسيالا مث ،نميالا
 . لصألا يف ةضماغ ةملكلا )٣٠(
 .ففجملا يعيبطلا درولا قوحسم : ةريرذلا )٢١(

_ ٥١٦٢_ 



 يف ةنطق ذخات مث .نيتفشلا نيب كلذ لعجت نكلو ؛مفلا لخاد نطقلا لخدي الو
 كلذ لعجت مث .هلك هجولا ىلع اهعضت مث .ةريرذ اهيلع رذتف هلك هجولا ةعس

 كديب ةقرخلا لعجت مث رسيالا مث نميالا هطبآ مث رسيألا مث نميألا هفكب
 ىنميلا ةفافللا فرطب تذخا مث .ةريرذ هيلع ارورذم نطقلا هيجرف يف لعجتف
 .ةفافللا كلت هردص ىلع اهتلعجو ىرسيلا تذخأ مث ؤتيمحلا رارص ىلع اهتلعجف
 كلت فرط نم ابناج قشت ةفافللا كلت فانصاب وأ طويخلاب هتمزح مث

 .هيلجر ىلا اطباه هسأر ةيحان نم تيملا اهب يولتف سأرلا ةيحان نم ةفافللا
 ادعاص تيملا ىلع اهب يولتف نيلجرلا ةيحان نم رخآلا ةفافللا فرط قشت مث
 مث .نايقتلي ثيح نم امهتمزح اذاف .(٢؟)ناتفنضلا يقتلت ىتح سئرلا ىلا

 ريدت ،ريرسلا تحت نم هربغت تلعجو (؟؟)رابغملا تذخأو ريرسلا ىلا هتعفر
 تنأو نيميلا ىلع كلذ ريدت ،تارم ثالث هتك لك هلك ريرسلا ءرمحملا ريرسلا
 .هللا لوسر ادمحم نأو هنلا الا هلا ال نأ دهشأ :لوقت

 يلمازلا يعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 عزني هناف اتيم لسغي نأ لجرلا دارأ اذاو :(هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا

 مث ةبكرلا ىلا ةرسلا نم ةروع اهب رتسي ةقرخ الا بايث هيف ناك نا هبايث هنع

 ربد اهب كرفي مث ،تيملا جرف سحي اليكل اهتفضر ةقيقر تناك ناو ؤتيملا
 رمأ يتلا ةبجاولا ةنسلا لسغ تيملا اذه لسغأ كلذ عم لوقيو .هجرفو تيملا
 ىتوملا لسغ نم انمزل امل ةيداتو ةساجن لك نم هل ةراهطو ةي هتنا لوسر اهب

 .ةالصلا ءوضوك هاضو هجرفو هربد لسغ اذاف .ةت دمحم هلوسرلو هتل ةعاط

 لسغي لوأو ،نيتفشلا ىلعأ نم الا هيرخنم الو همف يق ءاملا لخدي ال هنأ الا
 ءاملاي نميالا هسأر قشي أدياف هتيضو اذاف ،كوفع مهللا كوفع :لوقيو رخخملا

 .اهيلي امو ىنميلا هدي مث هفنأو هقنعو ههجوو رسيألا هسأر قش مث حارقلا
 هلجر مث ،هرهظو هنطبو هردص نم مث ؛هدخ نم اهيلي امو ؤىرسيلا هدي مث
 نم ةبص ةكرع لك عم 6تاكرع ثالث وضع لك كرعي مث ىرسيلا مث ىنميلا
 يف كرعلا يفكيف ءاملا لخاد ناك ناو ثريزغ ءام وأ رهنلا لخاد نكي مل اذا ءاملا

 هعض و ءاملاب نانشألاو ردسلا هل نجعاف هتلسغ اذاف يبص ىلا جاتحي الو ءاملا

 .ةفافللا افرط : دارملا لعلو لصألا يف اذك )٣٢(
 . رمجلاب هئلم دعب روخبلا هين عضري لاقن ريغص دقوم : رابغملا (٣٣)

 ۔ _٥١٢٣

 



 لعفت ةثلاث ةلسغ كلذ دعب اضيأ لبقتست مث هنع هلسغأ مث هلك هدسج ىلع
 هسارضأو هرافظأ ةثلاثلا ةلسغلا يف رظنتو لوالا لسغلا يف كل تفصو امك هب
 كل تلق املتم لوقتو ةالصلا ءوضو هيضوت كلذ دعب مث هيفنتف خسو هيف نا

 .هلاحب كرتي :لاق ضعب .ةأرملا سار رعش يق اوفلتخاو .لوالا ءوضولا ي

 هيف هففجي فيظن بوث يف هعفر هاضو اذاف .اهيفتك نيب عمجي :لاق ضعبو
 يفكت ةدحاو ةلسغ و ءءاملا ف ههجو الو هسأر لخدي الو هنافكأ يف هجردي مث

 نم مدقت املثم هب لعفتف شعنلا ىلا هعفرت مث .ملعأ هتناو :ةضيرفلا ةيداتل

 .(هللا همحر) مصألا هتلاديع ييأ نيآ خيشلا ةفص

 نب ديعس نب حلاص ملاعلا خيشلا ءالما نم ةزانجلا لع ةالصلا ركذاو

 : لوقت . (هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا يمازلا دوعسم
 عبرأ ةلي هنلا لوسر اهب رمآ يتلا ةنسلا تيملا اذه لع ىلاعت هلل يلصأ»

 هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم مامالا ةالصب :لاق امومام ناك ناف ٬تاريبكت
 يق ارس ذاعتسا ٬مارحالا ةريبكت يهو ىلوألا ةرببكتلا ربك اذاف .ةنيل هلوسرلو

 مث .ةذاعتسا ريغب ارس دمحلا أرقو ةيناثلا ربك مث ءارس دمحلا ارق مث هسفن
 لكب وهو نطابلاو رهاظلا رخآلاو لوألا هل دمحلا اهدعب لوقي مث .ةثلاثلا ربكي

 ةرخآلا ف دمحلا هلو ىعجرلا هيلاو ادبملا هنم يذلا هل دمحلا ؛ميلع ءيش

 .«رويقلا ق نم ثعبيو , ىتوملا ييحيو ءايحألا تيمي يذلا هتن دمحلا ٬ىل وألاو

 ةمحو ءيش ك تعسو تبرط :تايآلا هذه ارق ،يلو ريغ تيملا ناك ناو
 ءايلو تيملا ناك ناو 6(٤٢)4هخيظَكلا وقلا َوُه َتلدَو ...» : هلوق ل .. املعو

 .هدعب انتيقبأو هتيفوت ،كتما نباو كدبع نباو كدبع انالف نا مهللا» :لاق

 هل رفغا مهللا هدعب انلضت الو اهرجأ انمرحتال مهللا .ليلق هدعب ءاقبلاو
 الهاو ٬هرارق نم اربخ ارارقو ‘هراد نم اربخ اراد هلدبو هتجرد عفراو .هبونذ

 راد يف هنيبو اننيب عمجاو "نيحلاصلا حاورأ ف هحور دعصأو .هلهآ نم اريخ
 مث .ةعبارلا ربكي مث .«بوغللاو بصنلا اهلهأ نع بهذيو ةبحصلا اهيف ىقبت
 مالس :ايفخ امالك لوقي مث .ي هللا لوسر ىلع مالسلا :ةسفن قف ارس لوقي

 هعمسي داكيال الامشو انيمي ٥ ههجو حفصيو .تاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع
 .هبرقب ناك نم الا

 :هتلا همحر هئالما نمو

 . ٧_٩ : رفاغ ةروس )٢٤(
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 رمأ يتلا ةنسلا تيملا اذه ىلع ىلاعت هلل يلصأ ؤميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم تاريبكت عبراب ةي هللا لوسر اهب
 ءاش ناو ،للا الا هلا الو ،لل دمحلاو .هللا ناحبس :لاق دعي ءاش نا مث .ةل

 ىلاعتو ،كمسا كرابت كدمحبو مهللا كناحبس :وهو ةالصلا هيجوتك هجو
 امو افينح ضرألاو تاوامسلا رطف يذلل يهجو تهجو ىكريغ هلا الو ،لدج
 تيملا ةالص ةنس تيملا اذه ىلع يلصأ :لوقي ،ةينلا ددجي مث ،نيكرشملا نم انآ

 .دمحلا ارقي مث 6ذيعتسي مث .ربكي مث ؤيتلبق ةبعكلاو ؤتاريبكت عبراب ةبجاولا
 هنم يذلا هلل دمحلا :لوقب مث .ةثلاثلا ربكي مث ؤدمحلا رقي مث .ةيناثلا ربكي مث
 رخآلاو لوألا ث دمحلا ںىلوالاو ةرخآلا ق دمحلا هلو .ىعجر رلا هيلاو ديمحلا

 ييحيو .ءايحالا تيمي يذلا هلل دمحلا }ميلع ءيش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو
 اتير : تايآلا هذه ارق يلو ريغ ناك ناف ،روبقلا ف نم ثعبيو ،تاومالا
 :هلوق ًقِإ هدَنيِبَس اوعبتاو أوباَت نيذلل رفغت املعو ةمحر يت ك تعسو
 انالف نا مهللا» :لاق ايلو تيملا ناك ناو )٢٥(6 هميظعلا وقلا ونك تيدت...ط

 مهللا ،ليلق هدعب ءاقبلاو ضهدعب انتيقباو هتيفوت ،كتمأ نباو كدبع نباو كدبع
 هرجا هل مظعو . هربق يف هل حسفاو ةيب دمحم هيبنب هقحلأو هبنذ هل رفغا
 ق هحور دعصو هتجرد عفرا مهللا .هدعب انلضت الو !هرجأ انمرحتال مهللا

 الهأو ،هرارق نم اريخ ارارقو ٬هراد نم اريخ اراد هلدبو "نيحلاصلا حاورأ
 اهيف ىقبت راد يف هنيبو اننيب عمجاو ؛هربق يف هل حسفاو ‘هلهآ نم اريخ
 يف ارس لوقيو ىةعبارلا ربكي مث ،بوغللاو بصنلا اهلهأ نع بهذيو ،ةبحصلا
 ملسي مث !هنا ءايلوأ ىلعو ةي هنلا لوسر ىلع مالسلا :هناسل كرحيو هسفن

 ةفص هذهف !هيرقب ناك نم الا هعمسي داكيال توص ضفخب ةالصلا ميلستك

 .ملعأ هتلاو تيملا ةالص

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا ىلا (هللا همحر) اضيأ هباوج نمو

 ؟تيملا رطع رطعت ةتيملا تتام اذاو :(هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا

 .توملا دعب اهيلع دبعتال هنال تيملا رطع رطعت معنف : باوجلا
 ءوضو دنع ءاعدلا نوكي فيك ؛هلسغو تيملا ءوضو نع ينئينأ : هل تلق

 ؟تيملا

 ارصع هنطب رصعيو هيلع حضنت نأ دعب ةالصلا ءوضوك هيضوي : لاق
 ٩. ۔_ ٧ : رفاغ ةروس )٢٥(
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 .هيرخنم الو همف جلاو ءاملا لخديال هنآ الا هيجرف عضوم كرعيو اقيقر

 .«كوفع مهللا كوفع» : لوقت ءاعدلاو

 .تيم ىلع نولصي مهو اننيدل فالخلا لهآ عم رضحي لجرلاف : هل تلق
 دحأ هعم نكي مل اذا هيلع ىلصيآ يقالخ تام ناو ؟ال مأ تيملا ىلع مهعم يلصيآ

 ؟هنيد لهأ نم

 ةلبقلا لهأ عيمج ىلع ةبجاو تيملا ةالص نآ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق
 ةبراحم ق اولبقأ اذا نيملسملا ىلع ةاغبلا لتم هنم صيصختلا هجرخأ نم الا
 نآ هل زئاجو ءاذه هبشأ امو ىةبوت ريغ نم انزلا ىلع موجرملاو ،نيملسملا
 .اهضقنيام ةالصلا ق اولعفي مل اذا اهربغو تيملا ةالص يق مهمؤي

 ؟ دجسلا يف تيملا ىلع ةالصلا زوجتو : هل تلق
 .ةرورض نم ناك اذا ضقن الب كلذ هوركم : لاق
 ؟لفاس ىلا هسار ناكو تيملا ىلع ىلص اذاو : هل تلق
 .ليهس ىلا هسأر ناك ولو هتالص تمت تيملا نم ائيش لبقتسا اذا : لاق
 ؟ال مأ دوسألا بوثلا وأ فوصلا وأ ريرحلاي هنيقكت زوجيو : هل تلق

 .زئاجف مدعلا دنع امأو سضيبلا بايثلا نم نفكلا نوكي نأ ينبجعي : لاق
 .ملعأ هللاو

 لصف
 يحخملا يدومحملا يلع نب دمحم نب هتلادبع يضاقلا يضرلا يلولا ىلا هنمو

 هلسغ ةفص فيك .ءاملا مدع دنع تيملا لسغ بيترت يقو :(امهنع هللا يضر)
 ؟هيف ةينلاو

 .ضرألا هديب مميتملا برضي نآ وهف هتفص امآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىلا تيملا يفك امهب حسميف .ةينات امهب برضي مت تيملا هجو امهب حسمي مث
 اذه مميأ ينأ يداقتعاو يتين مهللا :لوقيف ثهيف ةينلا ظفل امأو ،نيغسرلا
 .ةي دمحم هلوسرلو هتل ةعاط ءاملل الدب بارتلاب تيملا

 لصف

 نب كرابم نب دمحأ نب ديعس يلولا يضرلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 اتيم دجو دولوم يف لوقت امو :(هللا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا ناميلس
 اضرف ةالصلا نوكتو ؟هيلع ىلصيأ ‘هسأرو هردص يقيو بالكلا هتلكأ دق

 ؟رجالا كلو ىرتام انفرع ؟هتايح حصت ىتح مآ ؤهيلع

۔٥١٦ _



 اذه رمأ يف هتركذام امأو :لجو زع هناب الا كاياو انقيفوت امو ،باوجلا

 رسيام كل ركذأ ينأ الا تدرأ ام يردا الو !ايفاش انيقي هنيبت مل كناف .دولوملا

 مت اذا دولوملا يف افالتخا (هنا مهمحر)نيملسملا راثآ نم هتظفح .يدلام هنلا
 ادلو ناك اذا ةتباث هيلع ةالصلا نا : لاق نم لاقف .ةايح هل حصت ملو هقلخ

 مل ناو 6لهتستو هتايح نيبتت ىتح هيلع يلصي ال :لاق نم لاقو .نيملسملل
 هنأ حصي ىتح هيلع ىلصي :لوق .فالتخا هيفف ؛اتيم وا ايح جرخ فرعي
 وهو هتايح تحص ناو ؛هتايح حصت ىتح هيلع ىلصي ال :لوقو !اتيم جرخ
 ناسنالا فام يقبو سارلا بهذ ناو ؛هيلع ةبجاو ةالصلاف اهسار هيفو دسج
 اضيا هيلع ةالصلا يفف ‘ سأرلا دجو ناو اضيأ هيلع ةبجاو ةالصلاف
 اضيأ هيفو 6هيلع ىلصي الف .نيلجرلا يي امم هفصن دجو ناو "فالتخا
 ناك ناو ،لوقلا رثكأ وهو ،هيلع ىلصي ال :لوقو 0 هيلع ىلصي :لوق سفالتخا
 دالب ف ناك نا :ليقف نيكرشملا نم الو نيملسملا نم فرعي ال هنأ انعم

 حصي ىتح .مهمكح همكحف نيكرشملا دالب يف ناك ناو إمهمكح همكحف نيملسملا
 وهف نيملسملا سابل هسابل ناك نا هسابلو هيز ىلا رظني :لوقو ،كلذ فالخ

 هزم

_ ٥١٧_





 ةعساتلا ةرغنملا

 نم هريغو بطخلاو ناذآلا ق

   ةينارقلا ريسافتلاو رابخألا





 ميحرلا نمدرلا هنلا مسب

 ,ةداعسلا جرادمل املسو .ةدابعلل انامجرت ءادنلا لعج يذلا هل دمحلا
 رع هلوقل .هيبلق رضاوت ةواسقلا نرد ا نم لقاصلا .هبر ىلإ تبخملا هيبحي

 ةوك مهتي كيد ابتو اوزه اهوذختا ةالسلا رمتيتات اذإف :لجو
 ةكم هلا لوسر يدانم ىدان )٢( ناك هنأ ثيدحلا يف درو يذلاف 4 .(١)ه4َولقعيام

 الو اولصو ىاوماق الو اوماق دق :دوهيلا تلاق !اهيلا نوملسملا ماقو ةالصلا ىلا

 :ليقو .ةيآلا هذه لجو زع هلا لزناف ءاوكحضو ءازهبتسالا قيرط ىلع !اولص
 نأ دهشأ» :لوقي نذؤملا عمس اذا ناك .ةنيدملاب ىراصنلا نم لجر يق تلزن
 هلهأو وه ةليل تاذ هتميخ لخدف ؛بذاكلا هللا قرحأ :لاق ««هتلا لوسر ادمحم

 اوعمس امل رافكلا نا :ليقو .هلهأو هتقرحاف تيبلا يف ةرارش ترياطتف ؛مايت

 دقل دمحماي :اولاقو ةي هلا لوسر ىلع اولخدف .نبملسملا اودسح ناذآلا
 دقف ةوبنلا يعدت تنك ناف ٬ممألا نم ىضم اميف هب عمسن مل ائيش تعدتبا
 هب سانلا ىلوأ ناكل ربخ هيف ناك ولو .كلبق ءايبنالا تتدحأ اميف تفلاخ
 ‘توص نم حبق امف ربعلا حايصك حايص كل نيأ نمف ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا

 ق امعد نقتي الوق نمتحآ نمتوط : هذه لجو زع هلا لزناف سرمآ نم جمس مو
 يف لوقلا ضعب ىلع اذهو )٢(. ييلا َنِم يننا لاق احلاص َلمَعَو وش

 الا هلا ال نأ ةداهشب اعد نبح هللا لوسر يف تلزن ةيآلا هذه نا :ليقو .

 هللا باجأ نمؤملا وه ليقو ؛هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هنلا
 َلاَقَو)» .هتابجا ف احلاص لمحو .هيلا باجاام ىلا سانلا اعدو .هتوعد ف

 .ةلاطالا فوخ هحرش تكرت 6لوطي ريسفت اذهلو . .4نيِملسنملا تم يخاو
 لع اسايق ةبلغلا ىلع هبيتق اوزه بصن نآ ۔ ملعأ هللاو يدنعو

 وز مكنيد ًاوذَحتا نيذلا اوذختت ل اوتأ تيلا اهما اي :لجو زع هلوق

 تلزن اهنا :ليق .(٤)هءابلوا رافكلاو مكلبت نم باتكلا ونوأ نيذلا ض ةبلو

 ناكو ىاقفان مث ث مالسالا رهظأ 6ثراحلا نب ديوسو ديز نب ةعافر يف ةيآلا هذه
 راهظاب ةيآلا هذه لجو زع هلا لزناف .(ه)امهوداوي نيملسملا نم لاجر

 ٥٨. : ةدئاملا ةروس )١(

 الك : باوصلا لعل )٢(
 . ٣٣ : تلصف ةروس )٣(
 . ٥٧ : ةدئاملا ةروس )٤(

 )٥) اهنوداوي : باوصلا .

 ۔ ٥٢١



 ىلع مهتلاوم نع يهنلا بتر دقو 6رفكلا نونطبتسم مهو الوق مهتنسلا
 نم ديعب .هناش نم ،اذه نأ ىلع اهيبنت .ةلعلا ىلع «ًابَِتَو آوزُه» مهذاختا
 .ملعأ هللاو . .زييمتلا ىبع ابوصتم يلوقو .ءاضفلاو ةاداعملاي ريدج ءةالوملا

 ري نع ةالصلل ي يروت ادإ ًوُدَمأ نيذلا اهتايط :لجو زع هتلا لاق دقو

 نم أوقلَح اَداَم ينور :لجو زع هلوقك 8 ةعمجلا موي يف :يآ .(٦)ه« ةعمجلا

 مامالا دوعق دنع ناذآلا . انهاه ءادنلا اذهب دارأو ضرألا يف :يأ .(١)ه&ضرآلا

 ةماعلا رقو .ميملا نوكسب ةمجلا موت نم» : ءعيرقو .ةبطخلل ربنملا ىلع
 زع هتنا نأل :لاق نم مهنم ،(ةعمج) مويلا اذه ةيمست يف اوفلتخاو اهمضب
 نم هيف غرف لجو زع هللا نأل :ليقو ‘مالسلا هيلع مدآ قلخ هيف عمج لجو
 :ليقو ںتاقولخملا هيف تعمتجاف .ءايشألا قلخ اهيف لمكأ :يأ ءءايشألا قلخ

 فوخ هتكرت كلذ ربغو ءاهيف سانلا عامتجال :ليقو !اهيف تاعامجلا عامتجال

 .ةلاطالا
 لصف

 هباحصاب ةلي هلا لوسر اهعمج ةعمج لوأ امأو :تاياورلا ضعب يقو
 ءابق لزن ارجاهم ةنيدملا مدق امل ةلي يبنلا نأ ،ملعلا لهأ (٨)هركذ هعمجام ىلع

 عيبر رهش نم ةليل ةرشع يتنثال نينثألا موي كلذو سفوع نب ورمع ينب ىلع
 .سيمخلاو ءاعبرألاو ءاتالتلاو نينثألا موي ماقاف ىحضلا أدتبا نيح لوالا

 .ةنيدملا ادماع ةعمجلا موي يق مهرهظأ نيب نم جرخ مث ءمهدجسم سسأو
 نآلا ذختا) مهل داو نطب يف "فوع نب ملاس ينب يف ةعمجلا ةالص هتكرداف
 عضوم مسا وهو فاقلا مضب ءابق ؛ملعأ هناو ء(٩)بطخ كانه عمجف (ادجسم
 .فورعم وه فاقلا حتفبو ‘ملعأ هتناو ،ءاملا ىرج ىلع اهالعأ يق ةنيدملاب

 ةتالث» :لاق هنأ دنرت هللا لوسر نع (هللا همحر) سايع نيا نع انغليو

 باسح مهلاني الو عزف مهلوهي ال غدوسأ كسم نم نابثك ىلع ةمايقلا موي
 مهو اموق هب امأو ٬هللا هجو ءاغتبا نآرقلا ارق لجر .سانلا نيبام غرفي ىتح
 هللا ىلا اعدو اعمط هناذأ ىلع ذخاي الو دجسم يق نذأ لجرو سنوضار هب

 ١ : ةعمجلا ةروس )٦(

 . ٤ : فاقحألا ةروس ٤٠. : رطاف ةروس )٧(
 .لهأ هركذ ىلع عجأ ام .- باوصلا لعل )٨(

 . بطخو : باوصلا )٩)

 ۔ _٥٢٢

 



 هبر ةدابع نع كلذ هلغشي ملو ايندلا يف قرلاب يلتبا لجرو ‘ههجو ءاغتبا

 لمرلا نم ةعطقلا وهو .بيثك | عمج نابثكلا لصأو «(٠١)«هير قح ىداو

 اعمتجم المر .(١١)يگيهمت ًابيثمك لابجلا تت ٍتاكؤإ» :لجو زع هنلا لاق .ةليطتسم
 (١!٢)لمرلا نع :ليقو .هتعمج اذا ءيشلا تيثك نم لوعفم ىنعمب ليعف هناك

 اذا .اليه هليهأ لامرلا تله :لاقي 6هدعبام كعبتا ائيش هنم تذخا اذا يذلا

 اذا لمرلا بثكناو ,بصنا اذا ءيشلا بثكناو هالعأ راهنا ىتح هلفسأ تكرح

 لَع هناينب ستنا نت مأ :لجو زع هللا لاق .طقس :يأ .راهناو عمتجاو ب فصتا

 وبا ارق .ريفش ىلع : يأ 6ياقَشط )١٢(. يمتح رات روي راهنا راه فزن اقش

 ءءارلا مضب نورخآلا رقو ءءارلل ةنكاس «يفرتجل ة ةزمحو ركب وباو ورمع
 اذا كلذو ،يداولا بناج فرجلا :ليقو .وطت مل يتلا ريبلا يهو ناتغل امهو

 لوهلا لصأو .راهلا وهف هالعا عدصت اذاف ٬هالعأ فرشأو هلصأ ليسلا فرج

 وهو "فوخلاو رعذلا عزفلا لصأو .هعزفأ اذا هلاه :لاقي .ةفاخملاو عزفلا

 رع هللا لاق ،تفخ :يأ ٬هنم تعزف :لاقي ،لبقتسملا نم هحتفو يضاملا ءار رسكي

 .هركا غعَرقلا» :سابع نبا لاق .(٤١)هزبكآلا غَرَقلا مهثحي )» :لجو
 تاوامسلا ق نمك َقيَصَق روشلا ق كفو : ىلاعت هلوق ليلدي ىلوألا ةخفنلا

 ىلوألا ةخفنلا وهو . عزفلا نم اوتام :يآ ؛انهاه ىنعملا )ا ٥)؛٤ضرآلا ق,نممَو

 هتكرت .كلذ ريغ :ليقو .رانلا ىلا دبعلاب رمؤي نيح .هزالا غرَقلا» :ليقو
 .هيعرأو هرعذا :يأ ءهعزفأو .هعم اجتلا : : يأ هللا عزفو .ةلاطالا فوخ

 هنع فشك :يأ !هيبلق نع عزفو .هبعرآ :يأ .هعرقأو هعزفو .هثاغأ اذا هعزفأو

 سابع نبا ارق .(٦١)همهيولك نمت عزف اد ىتح : لجو زع هلا لاق ضعزفلا
 رسكو ءافلا مضب نورخآلا أرقو لعافلا ءانب ىلع ءارلاو ءافلا حتفب بوقعيو

 هذهب نبفوصوملا ف اوفلتخاو .مهبولق نع جرفأو عزفلا فشك :يآ ءءارلا

 امنا :مهضعب لاقف ٬ببسلا كلذ يف اوفلتخاو .ةكئالملا مه : موق لاقف ‘ةفصلا

 يفو ءلج و زع هللا مالك عامس دنع مهبيصت ةيشخغ نم مهيولق نع عزفي

 . ٤٧٣ /٤ثيدحلا فارطأ ةعوسوم اضيأ رظنا ٣٤٦/١١. نآرقلا ماكحا ز يبطرقلا هدروأ )١٠(

 . ١٤ : لمزملا روس )١١(
 .لمرلا وه : باوصلا لعل ()

 )١٣( ةبوتلا ةروس : ١٠٩ .

 )١٤) ءايبنألا ةروس : ٣

 )١٥( رمزلا ةروس : ٦٨ .
 )١٦( أبس ةروس : ٢٢٣ .

 ۔ ٣٢٢٥۔_



 ملكي رمألاب يحوي نآ هللا دارأ اذا» :لاق هنأ لي هلا لوسر نع ثيدحلا

 هللا نم افوخ ۔ ةديدش ةدعر :لاق وأ ۔.ةفجر نم تاوامسلا تذخأ يحولاب

 نم لوآ نوكيف ادجس هلل اورخو اولص تاوامسلا لهآ كلذب عمس اذاف ‘ىلاعت
 ليربج رمي مث ءدارأامي هبحو نم هللا هملكيف ؛مالسىلا هيلع ليربج هسأر عفري

 :مهنع ارابخأ ىلاعت هلوق كلذو .«اهتكئالم هلاس ءامسب رم املك ةكئالملا ىلع

 ثاكلا وهو كلا اولاق مكُتَر َلاَق ادا ولاق مهيو نَع عزف ادا ,ىَتَح»
 تناك :ليقو ىىلاعت هللا هرمأ ثيح يحولاب ليربج يهتنيف :ليق .(٧١)هيبَكلا

 كلذ ريغ : :ليقو :نوسمخو ةئامسمخ مالسلا امهيلع دمحمو ىسيع نم ةرتفلا

 هيلع ليربج ملك لع ادمحم هللا ثعب املف ايحو اهيف ةكئالملا عمست ملف

 نأل ةعاسلا اهنأ اونظ ةكئالملا تعمس املف .ةلت دمحم ىلا ةلاسرلاب مالسلا

 اوقعصف .ةعاسلا طارشأ نم ضرالاو تاوامسلا لهأ دنع هثعب .ةي ادمحم

 رمي لعج مالسلا هيلع ليربج رذحنا املف !ةعاسلا مايق نم افوخ اوعمس امم

 :ضعبل مهضعب لوقيف مهسوؤر نوعفريف مهنع فشكيف ءامس لك لهاب
 .هزيبكلا كلا وهو ،يحولا ينعي د .يقحلا اولاق .4 مّكَتَر َلاَق اداع»ط
 . ةلاطالا فوخ هتكرت كلذ ربغ :ليقو

 سنا الو نج نذؤملا توص عمسي ال» : ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف يورو
 بستحملا نذؤملا» :لاق هنأ ةي هنع رمع نعو .(٨١)«ةمايقلا موي هل دهش الا
 بطر لك هل دهشيو .هناذأ يف مادام هتنا ليبس قف همدب ططشتملا ديهشلاك
 مدلا يف بارطضالا طحشتلا لصأو .«هربق يف دودي مل ستام ام اذاف .سبايو

 .هب هخطل :يأ ‘همدب همحشو (٩١).....ق طحشتي دلولا :لاقي ،هب خطلتلاو
 لبقتسملا نم اهرسكو يضاملا ةلمهم حتفي طحش :لاقي .دعبلا :طحتتلاو

 :ناحرس نب مناغ نب ديعس بيدألا رعاشلا لاق اطوحشو اطحش
 لزاونلا يديآ هتربتا ام عجريو لزانملا طحش دعب بيبح وندي
 .لزاونلا يديآ هتبلس .هتربتآ

 هلعل ،«يرمأ لمكل انذؤم تنك ول» : لاق هنأ (هنع هتنا يضر) رمع نعو

 انذؤم تنكل هذه مكتراما الول» :(هنع هتا يضر) رمع لاق .رخآ قيرط نم

 )١٧( أبس ةروس : ٢٢٣ .
 )١٨) هجام نباو يراخبلاو دحأ "هجرخأ .

 )١٩( .لصألا يف ةضماغ ةملكلا

_ ٥٢٤ 

 



 تعمسو .راهن مايص الو ليل مايق ىلا بصتنا نأ تيلاب امو "يرمأ لامكل
 :لاق ةي هنع ةياورلا يفو ،(٠٢)«نينذؤملل رفغا مهللا» :لوقي ةي هلا لوسر
 لوسراي تلق :لاق ٨(١٢)«فويسلاب هيلع اولداجتل ناذألا لضف يتمأ ملعت ول»
 ىلع يتاي .رمعاي الك» :لاقف سفويسلاب ناذالا ىلع دلاجتن نحنو انتكرت :هللا
 ىلع هنلا اهمرح مهموحل كلتف .مهئافعض ىلع ناذألا نوكرتي نامز سانلا
 هنعو .ةبراضملا :ةدلاجملاو براضتلا :دلاجتلا ؤنينذؤملا موحل ينعي «كرانلا
 دشرا مهللا .نمتؤم نذؤملاو نماض مامالا» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع
 يورو .ةمايقلا موي اقانعأ لوطأ نينذؤملا نا :ليقو .«نينذؤملل رفغاو ةمئألا

 اودجيال مث لوألا فصلاو ءادنلا فام سانلا ملعي ول» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع
 دراولا ثيدحلل بيصنلا مهسلا لصأو .(؟؟)«اومهتسال هيلع اوميهتسي نأ الا
 .ماهسلا دحاو مهسلاو .امهس لجرلاو نيمهس سرافلا منغ هنأ ةلي يبنلا نع
 ماهسلاو ،لاجرلا ءامسأ نم مهسو عضوم مسا :ماهسو «سوقلا مهس وهو
 .فيصلا جهو ٬مضب ماهسلاو سساطعلاك لبالا بيصي ءاد وه نيسلا حتفب
 .رح نم ريغتلا وهو هلثم موهسلا كلذكو ؤريغتلاو رمضلا وه هلثم ماهسلاو
 هجولا ماهس كارأ :لي يبنلل هملس مأ تلاق ثيدحلا يفو ،هجولا ماهس لجرو
 مصخ يف سمأ اهب انيتأ يتلا ريناندلا ةعبسلا اهنكلو ال» :لاق ؟ةلع نم
 ةلمهملا داصلا ناكساو ةمجعملا ءاخلا مضب مصخ .(٢٢)«اهمسقأ ملو شارفلا

 لهس ثيدح يقو .ماصخأ هعمجو هبناج ءيش لك مصخ :لاقي "بناجلا وهو
 .رخأ مصخ انيلع حتفنا الا دسيال رمألا اذه نا .نامكحلا مكح امل سفينح نب
 يضاملا نم ءاهلا حتفب مهس هلعفو ؛رفسلا اهربغ مهاوس لباو .ملعأ هتناو

 كلذكو .ملعأ هنناو هرفسلا نمو رحلا نم ريغت اذا ءاموهس لبقتسملا نم اهمضو

 :لاقيو ،ماهسلا هباصأ اذا موهس وهف نيتلمهملا مضب مهسي لجرلا مهس :لاقي
 :يأ .(٤٢)4َِضَحذملا َنم َناَكَك َماسَقط :لجو زع لاق .عراق :يا .مهاس

 امل سنوي موق نأ كلذو ٬ةعرقلا ةهج ىلع ماهسلا ءاقلا ةمهاسملاو .عراقف

 هوبذكف مهاعدف ناميالا ىلا مهوعدي مالسلا هيلع سنوي مهيلا هنلا لسرا
 دعوملا اند املف . نيعبرأ ىلا :ليقو ؤثالث ىلا باذعلاب مهدع وف هيلع اورصاو

 ٢٣١٥٨. لامعلا زنك : يدنهلا هدروأ )٢٠(

 .هجيرخت قبس )٢١(
 )٢٢( هيلع قفتم .

 .ةياورلا يف طيسب فالتخا عم ٢٦٩٣/٦\ لبنح نب دمحأ هجرخأ )٢٣(
 )٢٤( تافاصلا ةروس : ١٤١ .

_ ٥٢٥_ 



 يشغ ىتح مالسلا هيلع ليربج طبهف اديدش اناخد دوسأ اميغ ءامسلا تماغ

 حوسملا اوسبلف هقدص اونقياق .اودجي ملف سنوي اوبلطو اوبرهف مهتنيدم
 لك نيب اوقرفو مهباودو مهنايبصو مهئاسنو مهسفناب ديعصلا ىلا اوزربو
 اوصلخاأو .جيجعلاو تاوصألا تلعو ضعب ىلا مهضعب نحف اهدلوو ةدلاو

 هلعل اوناكو .مهنع فشكو مهمحرف هثنا ىلا اوعرضتو .ناميالا اورهظأو ةبوتلا
 هموق كاله رظتني ماقاف جرخ دق سنوي ناكو ةعمجلا موي ءاروشاع موي يق
 ماوقأ اذاف رحبلا ىتاف هموق ىلع ابضاغم ىتم نب سنوي بهذف ائيش ري ملو
 .ةنيفسلا تدكر رحبلا هب تطسوت املف يرجأ ريغب هولمحف ةنيفسلا نويكري

 وذ لجر اهبكر اهناش نأ تفرع : سنوي لاق ءاناشل انتنيفسل نا :اولاقف
 :اولاق رحبلا ف يب اوفذقآ ءانأ :لاق ؟ وه نم : هل اولاق ءةميظع ةئيطخ
 هيلع ةعرقلا تجرخف اومهاستف كناش يف رذعن ىتح هنا لوسراي كفذقنام
 .رحبلا ف ينوحرطتل وأ اعيمج نكلهتل هتناو مكنا :سنوي لاقف ،تارم ثالث
 وأ ةمالملا يف لخاد ٬ميلم وهو توحلا همقتلاف .ةنيفسلا مهب تراسف ‘هوحرطف

 هل كنطب تلعج ينأ توحلا كلذ ىلا ىلاعت هتنا ىحواف .هيلع مالي امي ىتأ

 :ليقو ,تاعاس عبرا هنطب ي رشبل هنإ :ليقف اتوق كل هلعجا ملو انجس

 نم تنك ينا كناحبشس تن ا ا هلإ هلإ ال نآ تاملظلا ق ىداتفإل اموي نيعبرأ
 7٢ ذإ ن نلا ادو :لجو زع يو كلذف .هءاعد هتلا باجاق 4 )٢٥(. تيقلا
 تاكبش تنآ ةت نآ ِتاعلظل ا ق ىداف هيمح ريفت ن نآ :آ ترطق ابضاقُم

 يچنُئ كل لكو ةغلا نم ا َنِم ه هاَتىَكََو هلب بيرتل ا نم ش يناي

 هيلع يضقن نل وأ .هيلع قيضن نل .يويلع ريقت نتز» ىنعمو 4)٢٦( تبنملا
 :ليقو ءانتردق هيف لمعت نل وأ .القثم ءيرق هنا هدضعيو .ردقلا نم ةبوقعلاب

 ريغ نم .هموق هتمغارم يف هرقت نك نزو نظ نم لاحب هلاحل ليثمت وه
 .ءايلاب ءيرقو .ةغلابملل انظ همق ىلا تقبس ةيناطيش ةرطخ وأ ءانرمأل راظتنا

 .ملعا هللاو ؤالقثم هب ءيرقو .لوعفملل ءانبلا ىلع بوقعي أرقو

 هنع هتلا فشك نونلا يذ ءاعدي اعد نم» :دال يبنلا نع ثبدحلا ق يورو

 هذيني ناب توحلا رمأ سنوي ءاعد هتنا باجتسا امل ليقو .(٧٢)«مغو مه لك

 )٢٥) ءايبنألا ةروس : ٧

 )٢٦( ءايبنألا روس : ٨٧ _ ٨٨ .
 )٢٧( يلامألا : يرجشلا هدروأ ١/ ٢٨.

_ ٥٢٦_ 



 .(٨٢)پميِقَس وهو ءارلاي ُهاَنذَبََكِ» :لجو زع هلوق كلذف كرحبلا لحاس ىلع
 :ليق .هلان امم ه ميقَسط ىنعمو .تابنلاو رجشلا نم ةيلاخلا ضرألا :ءارعلا
 نم ةرجش هلع اتتنأؤ» :لجو زع هلوق كلذف .لفطلا نديك هندب راص

 ناكملاب نطق نم ليعفت ؛هقاس ىلع موقي الو ضرالا ىلع طسبنت .(٢٢)ينبطقي
 بائذلا نع اهقارواب هتطغ يبدلا ةرجش اهنأ :رثكالا وهو ليقو .هب ماقأ اذا
 ةصقلا ضعب تكرت .ةلاطالا فوخ هتكرت .كلذ ريغ :ليقو .هيلع عقت الئل
 .ملعأ هللاو .ةلاطالا فوخ

 لصف
 هافك رخآلا مويلا وندا كمأ نمت ونا دجات رمعي ام متا : ىلاعت هللا لاقو

 لامكلل نوعماجلا ءالؤه اهترامع ميقي امنإ .(٠٢)هةاَكّرلا ىتآو ةالصلا
 اهريونتو شرفلاب اهنييزت اهترامع نم لجو زع هتنا اهركذ يتلا لاصخلاو
 ثيدح نع اهتنايصو !اهيف ملعلا سردو ركذلاو ةدابعلا ةماداو .جارسلاب
 اذه اننامز يف امأو .تاروعلا ىلع سسجتلاو تابيغلاو سانلل ركذلاو ءايندلا
 ثيداحالاو ،ةقئاشلا تارامعلاو شةعئارلا تاشوقنلاب مهدجاسم اونيز دقف
 تاراجتلاب مهٹيدحو الا دجاسملا يف ةعامج ىقلت ال سةبذاكلا ينامألاو ،ةلطابلا

 لاؤسلاو ثحبلاو ںتاروعلا ىلع سسجتلاو ںتافلتخملا عئانصلاو تاعارزلاو

 .تايآلاو روسلاب اوقدصي مل ناك .ةميمنلاو ةبيفلاو ،ناوخالا بويع نع
 .راخفلاو عماطملا دراوم نم مهبولق تيرتشا دق ،تارثؤملا ريسلاو رابخالاو
 الا دجاسملا اوعلطي مل مهنم ةمج نا مث .رابكتسالاو ضرألا ف ةسائرلا بلطو
 ترثك ىتح كلذك اولاز الف ،ةماسقلاو ةقرفتلا ف عمطلاو سةمامالل ةمدقتلل
 كلذ نم اورجاهف .ءانحشلاو نائنشلاب اولتباو ءءاضقفيلاو ةوادعلا مهنم

 :لاق اميف ةلت هنلا لوسر قدص دقو ،دجاسملا عيمج هتل نأ اوملعي ملو .دجاسملا

 ايندلا مهركذ اقلح اهيف نودعقي ؛دجاسملا نوتاي سانأ نامزلا رخآ ف يتاي»

 ثيدحلا» :ربخلا يفو .(١٢)«ةجاح مهيف هلل سيلف مهوسلاجت الف .ايندلا بحو
 اورذحاف ٬(٢؟)«شئاشحلا مئاهبلا لكات امك .تانسحلا لكاي دجاسملا يف
 للا 0 هثلا نمحرلا ةدابع عم لجاعلا يف عمطلا ةرثكو .ناطيشلا ةقفاوم يناوخا

 . ١٤٥ : تافاصلا ةروس )٢٨(
 . ١٤٦ : تافاصلا ةروس )٢٩(

 )٣٠( ةبوتلا ةروس : ٨
 )٣١( ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس : ينابلألا هانعمب هدروأ ١١٦١٢ .

 )٣٢( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم :هظفلب هجيرخت رظنأ ٥٦١٧/٤.

٥٦٢٧ 



 يف ءاج هنال ضمويقلا يحلا ةدابعو !مولعلا ةساردب مكدجاسم اورمعا .يناوخا
 دجاسملا يضرأ يف يتويب نا :لجو زع هتا لاق» :لاق ةلي يبنلا نع ثيدحلا

 ىلع قحف ،ينراز مث هتيب يف رهطت دبعل ل ىبوطف اهرامع اهيف يراوز ناو
 .(٤٢)«دجاسملا رامع يتمأ ةينابهر» : دايع لاقو م. .(٢٢)«هرئاز مركي نأ روزملا

 اهيف رَكذُنَو عقرت نآ نلا نذأ ٍتوُيِث قرط :لجو زع هتنا لوق كلذ ف حيحصلاو
 ارق نمف .ءابلا رسكب ءيرقو .(٥٢)ههلانصلاو و ةدغلا اهيف : .77
 هناو ءلاصآلا ىلع فقولا لعج اهحتف نمو ! .لاجرلا ىلا لعفلا فاضا .كلذك
 ةاكزلا اتيإ ةالصلا ماقي ونا ركذ نمع عيب لو ةراجت مهيهلتال لاجر ملعا
 نم ربغتتو برطضت .4 .(٦٢)هيزاصبآلاَو ثولقلا ه هيق ثلَكَتَت موت روُشاَكَي

 .هزاصبآلاوت "كالهلا فوخو ةاجنلا عقو نم هبولقلازف بلقتتو ،لوهلا
 هيتوبث قرط : لجو زع هلوقو .مهباتك مهئاطعاو مهذخأ ةيحان نم :يا
 كلذ : يا .(٧٢)4حئابصي اهيِف ٍةاكشمَكل : يهو ىلوالا ةيآلا ىلع قلعتم
 يف ءاج هنأل .دجاسملا يه توييلاو .هعفرت نآ نلا نزت توكيب زف حابصملا

 ءيضت امك ءامسلا لهال ءيضت يهو ضر لا يق هتلا تويب دجاسملا» :ثيدحلا

 سدقملا تيب ،يبن الا اهنبي مل دجاسم عبرأ يه :ليقو «©ضرالا لهأل موجنلا
 .ي هلا لوسر هانب ةنيدملا دجسمو ؛مالسنلا امهيلع ناميلسو دواد هاني

 :لجو زع هلوق كلذف .ةتيم هتنا لوسر هاني !ىوقتلا ىلع سسأ ءءايق ,دجسمو

 ينعي ء(٨٢)هويف موقت نأ قحا موت لوا ني ىقتلا ىمع شأ حسشإل
 ىلا نيتتألا نم ايقب هماقم مايأ هيف ىلصو .ةي هنلا لوسر هسسأ ءابق دجسم

 مارحلا دجسملا هناف عبارلا امأو .ملعأ هتناو .ةنيدملا دجسم هنا : :ليقو .ةعمجلا

 ناينب ةصق نأ ثيدحلا يف ليق يذلاف .مالسلا هيلع ميهاربا هتنا ليلخ هانب

 رجاهو ليعامساب مالسلا هيلع ميهاربا ىتأ امل :ليق هنأ كلذو إمارحلا هتنا تيب
 ةدم كلذ ىلع تضمف !ةلاطالا فوخ هتكرت لوطي امهتيدحو .ةكمب امهعضوو

 .مرحلا ىلع مهقيرط ناكف ماشلا نوديري نميلا نم موق لبقأ ىتح ةكم ي
 الا رويطلا ضقنت ال :اولاقو ،كلذ نم اويجعف ضرالا ىلا يوهت ارويط اوأرف

 ٢/ ٢٩٨. قباسلا ردصملا رظنأ )٢٣(
 ٣٥٩/٤. ينغملا : يقارعلا ٢٣/١٠\ فاحتا :يديبزلا بيرق ظفلب هدروأ )٢٤(
 . ٣٦ : رونلا ةروس )٢٥(
 . ٣٧ : رونلا ةروس )٢٦(

 . ٣٥ : رونلا ةروس )٢٧(
 ١٠٨. : ةبوتلا ةروس )٣٨(

_- ٥٢٨_ 



 كلت نوحفصتي اوذخاف ؛كلذك اهوري ملو ةرومعملا ةيئاملا عضاوملا ىلع

 نم :اهل اولاقف ءامهعم ءام نيع ىلاو اهنباو رجاه ىلا اورظن ىتح عضاوملا

 ليلخ ميهاربا ةيراج رجاه انآو 6سنالا نم :تلاقف !؟سنالا نم مأ تتأ نجلا
 تبرشف ماشلا ىلا فرصناو كانه اهفلخ هنأ تركذو ،هنم ينبا اذهو نمحرلا

 لب ءال :تلاقف ؟ءاملا اذه ف كعزاني دحأ له : اهل اولاق مث .ءاملا كلذ نم موقلا

 نيسنؤم انكساو انهاه انلهاب انئج نا :اهل اولاقف .يدلول لجو زع هللا هجرخا
 اذه بحاص لاق .لجو زع ه هناف ال :تلاقف ؟ءاملا اذه انيعنمت لهف كل
 اهل اننا اوراصف اهعم اولزنو مهيشاومو مهيلهأ اولمتحاو اوعجرف :ثيدحلا

 سانلا ش ةَدثفا لكجاق» : لوقي ثيح مالسلا هيلع ميهاربا ةوعد لوبق يق

 غلب ىتح مالسلا هيلع ليعامسا اشنو : لاقف - ةيآلا - (٢٢)يمهيتا يوهت
 رجاه همأ تتامف غعجريو مهعم ديصلا ىلا جرخي ناكو ،لاجرلا غلبم
 نأ قاتشا ٬رجاه توم مالسلا هيلع ميهاربا غلب املف ،مهنم هتراج هوجوزف

 ميهاربا ءاجو .هل تنذاف ثكلذ ف ةراس نذاتساف ليعامسا هدلو ىلا رظني
 .مالسلا هيلع ليعامسا تيب ىلع فقو ىتح راسو هبكرف سرفب مالسلا هيلع
 هيلع ميهاربا اهل لاقف .ديصتي بهذ :هل تلاق ؟كلبحاص نيأ :هتآرمال لاقف

 .مهشيع نع اهلاسو .ءيش يدنع سيل :تلاق ؟ةفايض كدنع له :مالسلا

 هيئرقاف كجوز ءاج اذا :اهل لاقف .هيلا تكشف ءةدشو قيض يف نحن :تلاقف
 .هباب ةبتع ريغيلف :هل يلوقو مالسلا

 لصأو ةيناثلا ةمجعملا حتفو ىلوألا ةلمهملا حتفب ةبتعلا : فلؤملا لاق
 ءاج املف .ةرابعلا يف بابلا ةبتعب ةأرملا نع ىنكي دقو ،بابلا هلفسأ ةبتعلا

 :تلاق ؟دحأ كءاج له :هتأرمال لاقو هيبأ حير دجو مالسلا هيلع ليعامسا

 :تلاق ؟كل لاق امف :اهل لاق .هناشب ةفختسلاك اذكو اذك هتفص خيش ينءاج

 كلذ : اهل لاق .هباب ةبتع ريغيلف : هل يلوقو ءكجوز ىلع مالسلا يئرقا :يل لاق
 ىرخأ ةأرما مهنم جوزتف !اهقلطف ،كلهاب يقحلاف ٬كقرافأ نأ ينرمأ دقو يبأ

 هيلع ليعامسا روزي نا ةراس نذاتسا مث }ثبلي نأ هللا ءاش ام ميهاربا ثبلف
 ىتح مالسلا هيلع ميهاربا ءاجف ،لزنيال نأ هيلع تطرشو هل تنذاف ،مالسنلا

 بهذ :تلاقف ؟كيحاص نيأ :هتأرمال لاقف مالسلا هيلع ليعامسا تيب ىلا ىهتنا

 كدنع له :لاق .هللا كمحر لزناف .هلا ءاش نا نآلا ءيجي وهو "ديصتي
 :تلاقف ءامهشيع نع اهلاسو محللاو نبللاب هتءاجف 3 معن :تلاق ؟ةفايض

 . ٢٧ : ميهاربا ةروس )٢٩(

_ ٥٦4٩_ 

 



 وأ ريعش وأ رب زبخب ذئموي تءاج ولو .ةكربلاب اهل اعدف سةعسو ريخب نحن
 لسغأ ىتح لزنأ :هل تلاقف .ارمت وأ ابعش وأ ارب هتنا ضرا رتكأ تناكل رمت
 عضوف ثنميألا هقش ىلع هتعضوف ......)٤٠( ماقملاب هتعاجف لزني ملف ،كسأر
 يقبف ؛هتلسغف رسيألا هقش ىلا هتلوح مت نميألا هسأر قش تلسقفف هيلع همدق

 تماقتسا دق :هل يلوقو مالسلا هيئرقاف كجوز ءاج اذا :لاقف اهيلع همدق رثأ

 لاقف ،هيبأ حير دجو مالسلا هيلع ليعامسا ءاج املف ٬اهكسماف كباب ةبتع
 مهبيطأو ءاهجو سانلا نسحأ خيش .معن : تلاق ؟دحأ كءاج له :هتارمال

 عضوم اذهو هسأر تلسغو ءاذكو اذك :هل تلقو ءاذكو اذك :يل لاقو ٬احير

 يف يورو ،‘ككسمأ نآ ينرمأ ةبتعلا تنأو ميهاربا كلذ :اهل لاقف اهيمدق

 البن ىربي ليعامساو كلذ دعب جرخ مث !هتنا ءاشام مهدنع ثيل هنأ ثيدحلا
 دلاولا عنصي امك اعنصف هيلا ماق هآر املف إمزمز نم ابيرق ةحود تحت

 .هيلع يننيعت رماب ينرما هتنا نا ليعامسااي :لاق مث .دلاولاب دلولاو ىدلولاب
 هيلع ميهاربا ناكو ىاتيب انهاه ىنيأ نأ ىبر ىنرمأ :لاق !؟هيلع كنيعأ :لاق

 هتنا ىحواق .تيبلا ردق ىلع ةمامغ لجو زع هنلا لزنأف هدودح فرعي مل مالسلا
 هناينب يف ذخاف ةمامغلا زواجت الو رفحأ نأ مالسلا هيلع ميهاربا ىلا لجو زع
 .(١٤)هنيعاكسإر ت تيبلا نم ةعاقلا مي ميهاربا عقرب ذإو» :لجو زع هلوق كلذف

 اذهب ءاج .ءانبلا عفترا املف ؤينبي ميهارباو ةراجحلاب يتاي ليعامسا لعجف
 يه يتلا رجحلا نأ تعمسو ؛ماقملا رجح ىلع ميهاربا ماقف .هل هعضوف رجحلا

 املف ةبهذملا ةرخافلا ةوسكلاب تيسك دق إمالسلا هيلع ميهاربا ماقم طسو
 تار تم لتقت اتترط :نالوقي امهو هلوانب ليعامساو مالسلا هيلع ميهاربا ج

 نم ناتتوقاي نكرلاو ماقملا نآ ربخلا قو ںتايآلا رخآ َقِإ 4 .هميقلا عيمتلا تن
 .برغملاو قرتملا نيام اتءاضأل نكرتنملا يديأ هتسمام الولو .ةنجلا "7

 .ملعأ هللاو

 يبآ نع رثالا ف هتدجو امم ،ةعمجلا ةالصو دجاسملا ركذ ىلا انعجر
 يور امم كلذ وحنو عماج رصم يق آلإ ةعمج ال : لاق هنأ (هللا همحر) ديعس
 .(٢٤)«ماماو عماج رصم يف الا ةعمج ال» :لاق هنآ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع

 الا ةعمجلا زوجت الو .دودحلا ماقت ثيحو .ةمئألا عم قح ةعمجلا ةالص نال

 . لصألا يف ةضماغ ةملكلا )٤٠(

 )٤١( ةرقبلا ةروس : ١٦٧ .

 )٤٢( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف ةددعتم تاياورب هجيرخت رظنا ٧/ ٢٣٥.

 ۔ _ ٥٢٣٠



 هرورم ناك ناو ؛هرافسأ نم ءيش يف ةعمجلا ىلص هنأ هنع وري مل ةايم يبنلا

 اوبقوع ةعمجلا اوكرت ىتم راصمألا لهأ نأ ىلع ليلدلا ،ةريبتك ىرق ىلع

 وأ ناطلس وذ الا اهميقي الو ىرقلا لهأ ناش كلذك سيلو ‘مهتلادع تعطقسو

 مامالا اهطرش يو .ةعمجلا طئارش توبثب الا طقسيال رهظلا ضرف نال .هرماب
 :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يورام ىرت الا .هرماب ماما وأ .قلطملا

 نع نوفلختي لاجر ىلع قرحأ مث سانلاب يلصي الجر رما نأ تممه دقل»

 .رصملا نم عماجلا دجسملا ق إلا ةعمجلاةالص نوكت الو )٤٢(. «مهتويب ةعمجلا

 كرت اهكرت نمف الدع ماما اهب ناك اذا نامعب ةبجاو ةعمجلا ةالصو

 .نسحف ىلص ناو ٬مثا اهكرت نم ىلع سيلف روج مكاح ناك اذا امأو ةةضيرفلا
 نأ (هتلا همحر) يسوفنلا يبرغملا ليعامسا فيلات «رطانقلا» باتك يف تدجوو

 زع هلوقل نيملسملا هي صخو .مالسالا اهب هلا مظع .: .ميظع موب ةعمجلا موي

 ركذ إ أوكساق ة ةكممَخلا موت نم ة ةالصلل ييوناذؤ اونمأ 1 اهّيآاب»ط :لجو

 يعسلا نع فراص لكبو ءايندلا روماب لاغتشالا ا مرح .(٤٤)ه4كيَبلا اورَدَك هتدا
 يموي يف ةعمجلا ةالص مكيلع ضرف هتلا نأ» : زا يبنلا نع ءاجو ‘ةعمجلل

 كرت نم» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو ؛(٥٤)«اذه يماقم يق ءاذه

 ذبن دقف» : رخآ ظفل يفو ٨(٦٤)«هبلق ىلع هنلا عبط رذع ريغ نم ةالصلا
 :هل لاقف ءهنع هلا يضر سابع نيا ىلا لجر ءاج هنأ ثىدحلا يقو .«مالسالا

 الو ةعمج رضحي الو راهنلا موصيو ليللا موقي لجر يف لوقتام سابع نبااي
 وه وأ ارهش هيلا فلتخاف :لاق .رانلا ف وه : لاق ؟كلذ ىلع توميو ةعامج

 ريغل ةعمجلا ةالصل هكرت ناك اذا كلذو .رانلا ف وه :لاقف ،كلذ نع هلاسي

 .ملعأ هتلاو ءاهكرت ىلع ارصم تامو ىرذع

 هفك يفو مالسلا هيلع ليربج يناتأ» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا يقو

 نم كتماألو اديع كل نوكتل كبر كيلع اهضرعي ةعمجلا هذه : لاقف .ةآرم

 . ٦/ ١٢٣ قباسلا ردصملا رظنا )٤٣(
 ٩١ : ةعمجلا ةروس )٤ ٤)

 )٤٥( نيقتملا ةداسلا فاحتا : يديبزلا هدروأ ٢/ ٢١٤.
 )٤١٦( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا .ةبيرق ظافلأب نوريثك هدروأ ٨/ ١٨٦ ۔ ١٨٣ .

_ ٥٢٣٠١_ 



 .هل وه ربخب اهيف هاعد نم ةعاس ريخ مكل :لاق !؟اهيف انل امف :انلق ڵكدعي

 رش نم ذوعت ناو ،هنم مظعأ وه ام هل رخذ مسق هل سيل وأ هللا هاطعأ مسق
 ء(٧٤)«مايألا ديس وهو .هنم مظعأ نم لجو زع هنلا هذاعأ الا هيلع بوتكم وه

 .مدآ هيف هنلا قلخ ةةعمجلا موي سمشلا هيلع تعلط موي ريخ» :ةي هنعو
 موقت هيفو .هيلع هتنا بات هيفو ضرألا ىلا طبها هيفو .ةنجلا لخدأ هيفو
 لاقو ،رانلا نم قيتع فلأ رهش لك يف لجو زع هنل نأ ربخلا يفو 4(٨٤)«ةعاسلا
 ةالصلا هيلع لاقو .(٩٤)«مايالا رياس تملس ةعمجلا تملس اذا» :ةلي
 يف سمشلا ءاوتسا دنع لاوزلا لبق موي لك ف رعست ميحجلا نا» :مالسلاو
 ناو .هلك ةالص هناف ةعمجلا موي الا ةعاسلا هذه يف اولصت الف ءامسلا دبك

 موي اضعب اهضعب ىقلي ماوهلاو ريطلا نأ لاقيو 0(٠٥)«هيف رعستال منهج
 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو .حلاص موي مالس مالس : لوقتف .ةعمجلا

 :ليقو ،(١٥)«ربقلا ةنتف يقوو سديهش رجأ هل بتك ةعمجلا موي تام نم» :لاق
 موي اهلبق موصي نأ بحتسيو هبونذ هل ترفغ ةعمج نيعبرا ماص نم
 .ةنس فلأ نيسمخ ماص نمك ناك ةعمجلا موي ماص نم :ليق هنأل سيمخلا

 ةليل يف لغتشي نأ هل يغبنيو .ةعمجلا موي رهطتيو لستغي نآ هل بحتسيو
 دقف .ةعمجلا ةليل لهألا ةعماجم بحتسيو ىةالصلاو نآرقلا ةءارقب ةعمجلا
 لسغو ركتباو ركب نم هتلا محر» :ديع يينلا لوق اولمحو موق كلذ بحتسا

 موي ماق نمؤم دبع نمام» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع يورو .(٥؟)«لستغاو
 اضوتف ،كلذ نم رثكأ وأ حمر ردق تعفتراو سمشلا تلقتسا اذا ةعمجلا
 يتئام هل هنلا بتك الا اباستحاو اناميا ىحضلا ةعاس ىلصو ءوضولا غبساو
 هل لجو زع هنلا عفر تاعكر عبرأ ىلص نمو .ةئيس يتئام هنع احمو ،ةنسح
 ةئامنامث نانجلا ف لا هل عفر تاعكر نامث ىلص نمو .ةجرد ةئامعبرا
 افلأ هل هنا بتك ةعكر رشع ىنثا ىلص نمو .اهلك هبونذ هل رفغو ،ةجرد
 .«؟ةجرد نيتئامو افلأ هل عفرو ةئيس يتئامو فلأ هنع احمو .ةنسح يتئامو

 ةالص لبق تاعكر عبرأ ىلصو ةعمجلا موي عماجلا لخد نم نأ» :ثيدحلا يقو
 ٢٣/ ٢١٥. فاحتا : ىديبزلا هدروأ )٤٧(
 ٤/ ٦٦٠. ثيدحلا فارطأ ةعومجم كلذ يف رظنا . نوريثك هجرخأ )٤٨(
 ١/ ٣٣٦٢, قباسلا ردصملا رظنا )٤٩(
 . ١٧٩/١ رافسألا لمح نع ينغملا : يقارعلاو ۔٣/٧١٢ فاحتالا : يديبزلا هدروأ )٥٠(
 ٨/ ٥٦٦. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم .هريغو يديبزلا هدروأ )٥١(
 ٢٤١/٣. فاحتا : يديبزلا هدروأ )٥٦(

_ ٥٢٣٢_ 



 تمي مل ةرم نيسمخ دحا نيا وُه لق) و ،دمحلا ةعكر لك يف ارقي اةعمجلا
 يباو سابع نبا نع يور دقو .(٥؟)«هل ىري وأ ةنجلا نم هدعقم ىري ىتح
 نم ارون يطعا اهموي وا ةعمجلا ةليل فهكلا ةروس أرق نم :الاق امهنأ ةريره
 .ماي) ةثالث هل لضفو .ىرخالا ةعمجلا ىلا هل رفغو .ةكم ىلا اهارقي ثيح
 تاذو ةلمدلاو ءادلا نم يوعو ححبصب ىتح كلم فلا نوعبس هيلع ىلصو

 نوبحتسي نودباعلا ناك :ليقو .لاجدلا ةنتفو ماذجلاو صربلا ءادو بنجلا
 ق اهأرق نم نا :لاقيو .ةرم فلا يدحا نلا َوُه لق» ةعمجلا موي اوؤرقي نأ

 يبنلا ىلع نولصي اوناكو .ةمتخ نم لضفا وهف ةعكر نيرشع وأ تاعكر رشع
 فلا ربكا هللاو للا الا هلا الو لل دمحلاو للا ناحبس :نولوقيو ةرم فلا ةلي

 تقو لخديو نيخسرف نم ةعمجلا ةالصل عماجلا دصقي نا بحستيو .ةرم
 ىلا هيعس يف نوكي نآ يغبنيو !ميظع روكبلا :ليقو ؤرجفلا عولطب روكبلا
 ةباجا ىلا ةردابملل ادصاق دجسملا يف فاكتعالابو ااعضاوتم اعشاخ ةعمجلا
 :لي لاق هنأل .هناوضرو هترفغم ىلا ةعراسملاو ءةعمجلا ىلا لجو زع هنلا ءادن
 ةعاسلا يف حار نمو .هندب برق امناكف (٤٥)ةعاسلا ف ةعمجلا ىلا حار نم»
 هنرق اشبك برق امناكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو .ةرقب برق امناكف ةيناثلا
 ةعاسلا يف حار نمو ‘ةجاجد برق امناكف ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو

 تعفرو "فحصلا تيوط مامالا جرخ اذاف اةضيب ىدهأ امناكف ةسماخلا

 كلذ دعي ءاج نمف .ركذلا نوعمتسي (٥٥)ربذملا ةكئالملا تعمتجاو .مالقألا

 :لاق هنأ ةي هنعو 0(٦٥)«ءيش لضفلا نم هل سيل ةالصلا قحل ءاج امناكف
 فصلاو ىناذألا : نهيلط ق لبالا ضكر اوضكرل نهيفام سانلا ملعي ول»

 اذا» :ربخلا يفو .ةعمجلا ىلا ودعلا نهلضفأ ليقو ٬«ةعمجلا ىلا ودعلاو ،لوألا

 ةضف نم فحص مهيدياب دجاسملا باوبأ ىلع ةكئالملا تدعق .ةعمجلا موي ناك
 :رثالا يف ءاجو ،(٧٥)«هبتارم ىلع لوالاف لوالا نوبتكي ،بهذ نم مالقاو
 مهضعب لاسيف . ةعمجلا موي تقو نع رخات اذا دبعلا نودقفتي ةكئالملا»
 .هنغاف رقف (٨٥)هرخآ هللا :نولوقيف ؟هرخأ يذلاامو نالف لعفام هنع اضعب

 ١٩٩/١. ينغملا : يقارعلا ؤ٣/١٦٧٢ فاحتا : يديبزلا هدروأ )٥٢٣(
 )٥٤( ىلوألا ةعاسلا : باوصلا .

 .ربنملا دنع وأ 5ربنملا لع : باوصلا لعل )٥٥(
 )٥٦( هريغو عيبرلا مامالا هجرخأ .

 )٥٧( فاشلا فاكلا :رجح نبا هدروأ ١٧١٠، ننسلا : يئاسنلا ٢/ ٩٧.

 .هرخأ ناك نا مهللا : باوصلا لعل )٥٨(

 ۔ ٥٢٣٢٣ ۔



 ناك ناو ،كتدابعل هغرفف لغش هرخأ ناك ناو ،هفشاف ضرم هرخأ ناك ناو
 سانلا باقر ىطختي نأ يلصملل هركيو .«كتعاط ىلع هبلقب لبقاف وهل هرخأ
 !هص :لاق نم هنأل ةبطخلا دنع ةعمجلا موي لجرلا وفلي الو ةعمجلا موي
 ءاهدح و دمحلا الا اهيف مومأملا رقي الو اهل ةعمج الق اغل نمو ءاغل دقف

 نم غارفلا دعب لاقي نأ بحتسيو .روسلا نم ءاشامو دمحلا رقي مامالاو

 كلالحب يننغأ ،دودواي ميحراي ديعماي يدبماي ديمحاي ينغاي مهللا :ةالصلا
 هللا هانغأ ى ءاعدلا اذه ىلع مواد نم :لاقي .كاوس نمع كلضفب و ،كمارح نع

 ىلع ةعمجلا ةالص بجت الو .بستحيال ثيح نم هقزرو ،هقلخ نع هناحبس
 ىلصت الو سرفاسم ىلع الو ،دبع ىلع الو ضيرم ىلع الو ،نونجم ىلع الو ،لفط
 نم رصم ق الا .مايخلا ني الو .يداوبلا ق الو .ءارحصلا ق يي ىلصت الو ىدارف

 . راصمأ ةعبس يهو ء(هنع هنلا يضر) باطخلا نب رمع اهرصم يتلا راصمالا
 الف سراصمألا كلت ريغ يف ناك اذا كلذكو ؛مهب يلصي لداع مامإ روضح عم
 .ملعأ هللاو ڵةيطخي الا ةعمجلا حصت الو ءلداعلا مامالا دوجو عم كرتت

 لصف

 بطخ : لاق .هللادبع نب رباج قيرط نم ةلي يبنلا نع لوقنملا رثألا و
 نأ ليق هنلا ىلا اوبوت سانلا اهيأاي» :لاقف ةعمجلا موي ةي هنلا لوسر انب
 ةقدصلاب هيلا اوبرقتو اورجؤت اةحلاصلا لامعألاب هتنا ىلا اوردابو اوتومت
 ضرف دق ىلاعتو كرابت هتنا نأ اوملعا مث ءاورصنتو اوقزرت ةينالعو ارس
 يق 6هذه يتعمج يق !اذه يموي يف 6هذه يتعاس يق ءاذه يماقم يف ةعمجلا مكيلع

 ادوحج اهكرت نمف .ةمايقلا موي ىلا ةبجاو ةضيرف .اذه يماع يف ءاذه يرهش
 الو هلمش هل هللا عمج الف ارجاف وآ ناك ارب ربمأ هيلعو ءاهب افافختساو اهل

 مايص الو الأ 6هل جح الو ال.هل ةاكز الو الأ ءهل ةالص الو الأ هرما يف هل كراب
 .(٩٥)«هيلع هنلا بات بات نمف .هل داهج الو الأ ،هل رب الو الأ ؤهل

 لصف
 ظعي ظعاو هنأل غنيب عيفر توص اذ ناك نم ةبطخلا يلي نأ يغبنيو

 ةساحلا ةوق فعض نم ءيش توصلا (٦})ناسحا نع هلغشي ناك ناو .سانلا

 يرقعلا رماع نب يلع بيبطلا يضرلا خيشلا تلاس دقو .ةيودألاب هجلاعيف
 توصلا يفصي يذلا ف تركذام امآو :(هتلا همحر) هباوج ناكف .(هتلا همحر)

 ١١٩/١٨. ريسفت : يبطرقلا ٢٥٤/١\ روثنملا ردلا : يطويسلا هدروأ )٥٩(
 . نيسحت : لاقي نأ حصفألا لعل )٦٠(

_ ٥٢٣٤ 



 ةمثمثلاو ةافافلاو اهدقعو ناسللا لقثو .قلحلا ةنوشخو ‘ةحوحبلاب بهذيو
 لا ءاش نا اهنم افرط كل ركذنلف .(١٦إ)قالسلاو كنحلاب ناسللا قاصتلاو
 ىولحف اجمس (٦؟)اجلمو احلام ناسنالا قير ناك نا يخأاي ملعاف .ىلاعت
 ةبلحلا ءامو .الكاو اعضو ىبرملا ليبجنزلاو .الكأو اعضو مفلا يف زوللا

 ىلع ررحملا بطرلا نوميللاف اولح هقير ناك ناو "بارش ركسلاب ةخوبطملا
 قوقدملاو سبايلا (٢٦)يموللا زومغو .ابرشو اصم نارفعز نم ليلق عم رانلا
 ببس ناك ناو .اصمو اعضو ركس هفصن عم (٤٦)ةعقوملا يهو ءنواهلا ق

 (٦٦)حرقلا قرعب ضمضمتف ةمتمتلاو (٥٦)ةفافلاو اهدقعو ناسللا لقث
 ةقصال ناسللا ناك ناو .ءاملا ف عقن اذا نابللاب ضمضمتلا وأ خوبطملا

 قرع رشقو (٧٦)رتعصلاو حبلا قرع ماع اعضوو يف الكأ حبلا قرعف كنحلاب
 حورق ببس نم ناك ناو .اعضوو ةضمضم لخلاب ةخوبطم ةفاصللا

 رضخالا نالجلجلا ءامب ضمضمتي مرو وأ هريغ وأ رانلا قرح لثم ناسللاب
 ناك ناو .(4٨٦)تيتلحلاو درولا عم خوبطملا سدعلاب وأ لمجلا ناسل ءامب وأ

 ناسللا كلدتف هجولاو ناسللا ةرمح هتلالد مدلا ببس نم رانلا قرح

 اخوبطم لخلاو درولا ءامو ةسبايلا ةريركلاب وأ رفصالا (٩٦)جيلهالاب
 ناسللا ةرفص هتلالد ءارفص نم ناك ناو .ناسللا كلديو هب ضمضمتيو
 رمحالا لدنصلاو روفاكلاو نامرلا رشق هجالعف حرقتلا ديدش نوكيو ؤهجولاو
 ةبطرلا ةريركلا ءاميو هب ضمضمتي لخلاو (٠٧)سآلا خيبط ءامبو هل كلدت

 مغلب نم ناك ناو .(٧ا)قهيربالاب ريعشلا ءام برشيو إمجتحيو دصفيو

 )٦١( ناسللا لصأ ىلع جرخي رثب : قالسلا .
 ميئل :ناجلم لجرو ،اهعضرف همف ىندأب اهيدث لوانت :اجلم همأ يبصلا جلم لاقي : اجلم )٦٢(
 .هزرومغو © نوميللا ىنعت ةيلحم ةفل : يموللا (٦٣)

 )٦٤( سارهملا : يأ : ةيلحم ةغل : ةعقوملا .
 )٦٥) ةأفأفلا : باوصلا لعل .

 )٦١٦( برعلا ناسل ،داسف ىلا ىمارت اذا رثبلا وه حرقلاو ،حرقلا ءام : حرقلا قرع م٢/ ٥٩٥٧ .
 ناحيرلا رزب نود ارزب فلج ةربغلا ىلا ضيبأ هرهز ‘©فيرح ةحئارلا بيط تابن : رتعصلا )٦٧(

 . ةماعلا دنع رتعزلاو رتعسلا : هل لاقي ،ةرمحو داوس ىا
 .انون ماللا لادباب تيتنح هيمست ةماعلاو ناذجنالا غبص : تيتلحلا )٦٨(
 يدنهلا دوسألا هنمو جفلا رفصألا هنم ةريثك فانصأ وذ رمث : جليلهالا هلعل : جيلمالا )٦٩(

 . يلباك هنمو ٥ جيضنلا غلابلا وهو

 )٧٠( هب ىوادتي © نايع ةيدوأ يف ةرثكب تبني رجش : سآلا .

 )٧١( اهب ىوادتي باشعأو تابن : ةريركلا :‘ةفاصللا ، حبلا : قهيربالا .

_ ٥٣٥ _ 



 ءانحلاو ركسلاب ناسللا كلدت نأ هجالعف ،هجولاو ناسللا ضايب هتمالع
 وهو قبترلا قرو خيبطب ضمضمتيو لسغي (١٧؟)دمسلاو (٢٢)بشلاو

 نأ هجالعفقف ثنوللا ةدومكو ناسللا داوس هتمالع ءادوس نم ناك ناو نمسلا

 ناك ناو .لسعب نوجعم درو نهدو مجعلا عوزنم بيبزلاب ناسللا كلدت
 باعلو عمثمو منغلا محشو درو نهد هقوف عضوب هجالعف نيتفشلا قاقشنا
 اربت جسفنبلا نهدب ةرسلاو ةدعقملا تنهد نا :ليقو 3صقفع وأ قمهيربالا

 .لجو زغ هللا نذاب ةفشلا قوقش
 ةعوزنم ةبطخلا هذه بطخيف ةفشلا قوقشب يلتبا نمل ةبطخلا هذهو

 :هذه يهو .مضلاو ميملاو واولاو ءافلا يهو 0 ةفشلا فورح

 عيرسلا ،قداصلا لداعلا .رتاسلا قازرلا ركاشلا قالخلا ينانج لله
 داحلالا لئالد ضحاد .ةثهٹهلا نينارع عذاج .ةثعثعلا راٹثع عداص ؛قلاخلا
 ايضار .هقحل ظاحلاألا لهأ عداج .هقلخل ضرألا حطاس .دادسلا لئاسر رشان
 ررد اداع ءلاجألا لجالج ارساك ٠دانعلا لهآ ىلع اطخاس داشرلا لهآ نع
 .هتيهولأل ةصلاخ ىتداهش تراص دقل ىدنلا نع ايلاع درلا نع اينغ ءلاصالا

 ءاسك سدحل ةيساك ،رصالا ةظفاح .ركذلا ةقداص .هتيلزأ رارقال ةحلاص
 اهلخل ةراد .ةحارلا حار اهلهأل ةرداص .للعلا تارك كلذل ةقداص ‘لذجلا
 ينطاق ةقيرط اداس .نيدلا ةعيرش ىلا ايعاد عسي هقلخ ريخ لسرأ هحالص
 .ةياردلا لهأ دنع الاح .ةيادهلا ردق ليصحتل .لدعلا ناديع الاس نيحسلا

 ايداه 0(٤٧)طاطلالا طيل اعطاق .هنادخأ لئاسرل اخسان .ههلال نانجلا صلاخ
 ةالص هيلع ىلص .ةرهاسلا هلال ايعاد .ةرهازلا تايآلل ايلات ‘طارصلا جهن ىلا
 لدعأ ىلا ةدصاق ةيحتلا ةرهاط ثدشرالا ءانسلا ةربن ث۔عسألا دجلا ةيلاع
 انردص دقل .هتلا قلخ تارهازلا تاقراشلا تاعلاطلا يراردلا ددع ةيجشلا

 ال نأ اندهع دق اناك ىدرلا ةعلط نيسات .لجألا ءاضقنا يانل ءاهتنالا راهنأ

 كالهل هعارساك ،(٥٢)جسجسلا يرج انكالهل يرجيل الك غلجع ىلع اناشفي
 ىلا انتايح ريرس قئالع اطاح ثدحلا ىلا انريس ربس اطاخ ٬(٦٧)جزرجلا

 )٧٢( ضيبأ يحلم رخص : بشلا .

 .دولجلا هب غبدتو هب غبصي تابن :كللا وه : دمسلا )٧٣(
 .سوقلاو ةبصقلا رشق ىه ةطيللا : طاطلألا طيل )٧٤8(

 )٧٥( ةعرسلا ىلع ةيانك ©سمشلا عولط ىلا رجفلا عولط نيبام : جسجسلا .
 )٧٦( اريسفت هل دجأ مل : جزرجلا .

 _٥٢٣٦۔



 ركاسع انيلع (٨٢)ادراك هشيج ةعرس نيح يال يردن ال ٨(١٢))ثدجلا ةرسا
 نيا ؟عداخلا يراعلا نيأ ؟عياطلا يداعلا نيآ ؟حلاصلا يداهلا نيأ .هشيط

 يماللا نيأ ؟لاعلا يقاسلا نيأ ؟لاضلا يهاسلا نيأ ؟عداجلا يراسلا

 نيا ؟(٠٨)ةرصاقالا نيا ؟(٩٧)ةرساكآلا نيأ ؟ليلعلا يلاعلا نيأ ؟ليغشلا
 نيآ ؟ريارحلا نيا ؟ركاسعلا نيأ ؟رايطلا نيأ ؟رايسلا نيأ ؟(١٨)ةقناهدلا

 ؛هاحر نورقلا (٨؟)كلايذ ىلع ىدرلا رادأ دقل ؟ليالحلا نيأ ؟(٨؟)لحالحلا
 انع رسكيل ةلعلا ىلا ةيعاد انيلع لثات .ءانس ءاقلت دنع ةايحلا لدجل ةنحاط
 .(٤٨)ةرجرجلا عاطقنا دنع اضباق .ةرحرحلا ءاهتنا دنع احياص .ةلغلا رودص
 نع ثيدحلا عطق اذا ا ىتح ؛هساسأ لصأ ليلعلل اعلاق هسارضأ نع ارشاك
 دنع يسنا ىلع اها ينجش لىع اهآ .يندخ ىلع اهآ هيلي يذلا حاص هيلمهأ

 ,قيفت لاخ .قيدص لخ لع ىتوح هةقولا دنع يعبجصض ىع اهآ :لدكرلا

 .رطاخلا يه اسئاي كل ينركذت .قدصلا نع نايذه ال الك .قحلل دار ال الك
 لاح .ةحيصلا ةقهش لاح 6ةحيطلا ةلصلص لاح ركذتل .ريارجلا يثاغاي
 نع ايجان ةخاصلا ىهتنتل .ردكلا ثادحأ لاح ءغرقس ريفز لاح ىللزلا لزالز
 .ءاضقلا عراش نع ايلاع .ىضرلا عناي ايعار .ةكردلا عيالط نع ايلاع .ةكلملا
 دنع رطاخلا نزح .ربعسلا لاكن نع احبش هلل صلخأ ءاندج يهلا دعس الأ

 ضيضح ىلع ديحي الئل قيرطلل دارلا يه ىتح . .ريسيلا لاحلا ءاهتنا

 ةرضحل يدانلا ةقعص نيح .(٥٨)هةتتأل ةعاقلا ةر» هقيقحتل .قيحس
 راصآلا لقث انع عض كلذك .(٦٨)رانلا ريئز رشحلا دنع انجن . انهلا .ةيشاغلا
 .نينألا نع نيئان "قيهشلا نع نينطاش ،قيحرلا لاسلس نيرداص ريصن ىتح

 ىتح .ةرها ةيلاع .ةرهاز ةرس ىلع ءنييلع ةجرد نيلاع ںنيقيدصلا دنع نيلذنج
 . رقلا : ثدجلا )٧٧(

 .هعطقت ء ءيشلاو ٠ هدرط ودعلاو ٠ قاس دركي درك نم لعاف مسا : ادراك )٧٨()

 )٧٩( مالسالا لبت سراف كولل بقل ‘ىرسك اهدرفم : ةرساكألا .
 .مالسالا لبق مورلا كولم بنل رصيق اهدرفم ٠ ةرصايقلا هلعل )٨٠(

 وهو 0 ةدح عم فرصتلا ىلع يوقلا وهو ناقهد اهدرفم :ةنقاهدلا هلعل :هقناهدلا )٨١(

 .ميلقألا سيئرو ، مجعلا يحالف ميعزو ©رجاتلا
 .ةءورملا وريثكلا ناعجشلا 7 لحالحلا ( ٨٢)

 )٨٣( كلذو كاذو اذ ريغصت وهو : ديعبلل ةراشا مسا : كلايذ .
 .هفعض وأ توصلا عاطقنا انه دارملاو ،هترجنح يف ريعبلا هددري توص : ةرجرجلا )٨٤)

 )٨٥( رفاغ ةروس : ٥٩ .

 )٨٦( رانلا ريئز نم : باوصلا لعل .

 ۔ ٧٣٢٥۔



 تاعضاخ .(٧٨)ه ناست اريك يدي ىلع .قئار ريضن .قهاد ساك حاردزي
 يهلا ،نايدلا زيزعلا ىضر دنع ،نانجلا ضاير لخاد .نانسألا تاربن .نانجلا
 .هط انديس ينعأ ،نيعدخألا نسحلا ءيشلا نع رهاطلا نيلقثلا ربخ ىلع لص

 .رايخألا ءاقيتألا .راهطألا هلآ ةدع كلذك ىدهتسا يذلا ةحارلا ءادر ايساك

 .ديجلا ينسلا ديسلا سيئرلا زعآ يهلا .لئاسلا قداثلا لزانلا رطقلا ددع
 عدار .يلاقلا ليجس عداص .يلاعلا دجلا اذ ثزيرحلا قداصلا .زيزعلا ريرحنلا
 رساح .نيطساقلا نجس رجاس .رضلا قانعأ عطاق ٬رشلا راثرث
 ضار خيقداصلا )٨٨( عثعث كاش ،نيدشارلا زعل هعارذ
 . (٠٩)ردكلا ةعسعس رصاح .رقعلا نصح نكاسلا ،نيدقاحلا (٩٨)ظئالد
 ىتح تاجردلا ىلعأ هلعأ يهلا ،ناطلس انديس ينعأ ،ناسحالا ةردس عراد
 ءاياطخلا ةئطاخ الماح !اياطعلا ىلع اركاش شيعيل .تاياغلا ىصقأ ىلا يهتني
 ىتح .ريذنلا ريخ يعيل ريهظلا لادلا كربهشلا كتيد جهنل انردص حرشا انهلا
 :ريدقل انتياده ىلع كنا ريرهلا ءاقلت دنع ركذي

 اهدادسا نيح رصحلا دس رسكنل ةحيرق زاح رثنلا حرشل انلخد

 اهدارسنا دنع رييغتلا ىدر يدعت انلاني الئل اليل اهل انرهس

 اهداص سأر ىلع اطقن ىرن الئل ةذاذل حار ظحلا اذهل انكرت

 اهدادترال ىعس انينرع عدخنل اهعارتخا نيح ءادعالا نع ايئان

 لصف
 همحر) يوزتلا يرقعلا رماع نب ىلع بيبطلا خيشلا هنع تلاس اممو

 سابتحا ناك نا :لاق "توصلا نيسحتو ناسللا ةيودأ ف رخا ىنعم يق (هنلا
 هعطقيف بصعلا رهق وهو رتو لبق نم ناسللا ف رصق ببس نم توصلا
 هتم ليست ةيلالا ةبوطر ببس نم ناك ناو ىراتوألا اهب عطقي يتلا ةلآلاب
 روتف ناك ناو .ليبجنزلاو لفلفلاو رذاشلاو حلملاب مفلا كلدي هجالع ةبوطر
 مغلا ةوالح مدلا نم ناك نا هتلالدف قلحلا ق ةحوحللا بيس نم توصلا
 ءام وآ ركسلاب نوميللا ءام برشيو ‘مجتحي وأ دصفي هجولاو ناسللا ةرمحو
 نم ناسللا ةفص يف تركذام هتمالعف ءارفصلا نم ناك ناو ،زوللاب ريبعتلا

 )٨٧( نمحرلا ةروس : ٧٠ .
 )٨٨( رمحألا فوصلاو فدصلاو ؤلؤللا وه عثعشلا : عثعت .

 دارملا لعلو ، اعرسم رم هريس يفو هردص يف هعفد وأ هبرض اظلد هظلدي هظلد نم : ظئالد )٨٩(
 . مهركمو نيدقاحلا رش انه

. 
 ينفو مرحو رك : لجرلا عسعست هنمو .هؤاهتناو هباهذ : ردكلا ةعسعس
)٩٠( 

_- ٥٢٣٨_ 



 منغلا بيلحو ركسلاب عرقلا لكاو ريعشلا ءام هجالعف ارم هقير نوكيو ،لبق
 هتمالعف مغلب نم ناك ناو .كسلا وهو (؟١)اشيربألاو اوبملا وهو ناتشبشلاو
 لكاو ليبجنزلا ىولح لكأ هجالع امأو .ناسللا يف لبق نم كل تفصوام
 امأو .ناسللا ةيودأ لبق نم كل تفصوام هتمالع ءادوسلا نم ناك ناو .ركسلنلا

 ببسب ناك ناو .ركسلاو زوللا وأ ركسلاو دبزلا وأ رقبلا بيلح برش هجالع
 .ةقرخ يف عضويو نطقب كلدي دابزلا ذخؤي هل ماع جالع ٬ماكز ةعدعد
 سحي ىتح ادعاص هسفن رجيو .ةعراقلا فنالا ىلع هيعبصاب ضبقيو
 ةراتو .ىنميلا فنالا يف دابزلا نوكي ةراتو اهغامد ىلا تلصو دابزلا ةحئارب

 كرفي :ىرخأ ةفص .ةعيملاب رخبتيو اميمح ءام هسأر ىلع بصيو "ىرخألا يف
 يناعملاو يفاشلا هللاو «ساطرقلاب رخبتيو دابزلا لثم هب لعفيو كارألا قرو
 .رماع نب يلع خيشلا حرش ىضقنا .للعلا عيمجل

 نم قلحلا فورح عزنيف هقلح نم اليلق ملات دق بيطخلا ناك اذاو
 ءاهلاو ءاخلاو ءاحلاو نيغلاو نيعلا :يهو .فورحلاب ىلتبي الئل هتبطخ

 : هذه يهو عطقلا ةزمهو

 بيو ںتاولصلا ضرافو .تايليلا فشاكو ،تاوامسلا رطافق يبر تسدق

 يراوج يرجمو نيلصملا يصايص ددسمو ،نيرصملا لزانم رمدمو تاوكزلا
 دراوم ردكمو ،نيرفاكلا كلف قثومو نيدصاقلا بيص يزجمو ،نيدشارلا
 .بكاوكلاو جوربلاو سمشلاو (٩؟)[......] رمقلا لزانم ردقمو 0نيرساكلا

 لزنمو .قراوبلاو يراوسلاو .قراشملاو طقاسملاو حبراوضلاو سوفنلاو
 دورب ميركلا سبلمو ،تاماركلا دروم ميقتسملا درومو ؤنيبتسللا باتكلا روس
 .لسابلا يقتلا ةريس راسو ،لطابلا لولط سمط نم سيدقت ،تامالسلا
 تابو فلسو ىضم نم نرقأ اركدم ىكبو تفرشلاو لضفلا جرد ىقتراو

 لاق ،ربدم ملسم ةرظن ايندلا رظن دق ؤالسوتمو ادجاس .الولوتم ايكاب ليللا
 ىري ال ںتايانجلا لقن بستكيل الو ،تانابل يضقيل لزانملا كلتب دكرام .رتتسم
 لمج بكرو ىلامكلا ةمكب ممكت لب 6بركلا ريثك امداس الو بلقلا يساق اظف
 .(٥٩)بذبذلا ةذلو ثمطلاب الو ٨(٤٦)بقبقلا (٢٢)ةظكل ايدصتم ال .لامجالا

 . اهب ىوادتي تاتابنو باشعال ءاسأ ،اشيربالا ؤ ناتشبشلا )٩١(
 . ةءورقم ريغو ةضماغ ةرابع )٩٦٢(

 .فكلا عمجب هبرض ،هظكلي هظكل نم : ةظكل )٩٢٣(
 . ناسللا : بقبقلا )٩٤(
 . هلومرغو لجرلا ركذ : بذبذلا )٩٥(

 ۔ _٥٢٩



 تيثو .يقشلا ناطيشلا ةسوسو نم ينجنو . يلولا كلذ ةلالد ينلد بر

 ال ،نيددصتملا تالثمو .نيددرتملا تافص نم كتفص سدق نم ركش يبلقب

 دلو ال كلذك ،كتوربجو كناطلس يف كل ريزو الو ،كتوكلم يف يبر كل كيرش
 ةفاك قوفي ثالضفم اميركت لمزملا كيبن تمرك 6دداضم الو كل دن الو ؤدلاو كل
 كلوسر ماقتساف ثفينملا كسيدقتب اسدقم فيرشلا مكباتك ليزنتب لسرلا
 بابلج رشنف ‘(٦٩)ناولملا لوطب كباتك سردو ،ناقرفلاو ركذلا ةوالتب
 .لئابقلا ةفاكل تانايدلا سورط لسرو ٬لزانملا لكب ميقتسملا طارصلا
 .روتفلا ناربن تفطو .(٧٩)روفكلا رابك تسردناو ٬رورسلا ببش تسيامتف

 نم ملسلا رودص تسدقو ،تارودكلا تاملظب ؛ةريرجلا (٨٩)روجرج تقرفتو
 ةقنقن تسفطو .ىضرلا دفدقفب تاييطلا (٩٩)فاطفط تينو ،تاروذاقلا نرد

 جاجث رشنل رصملا رصرص تدكرو !اضغلا ضافضف ةرظانمب (٠٠١)بصبصتلا
 .دادسلاو فرتتلا رودب يلجت تقو ىنضلا لصلص راطو داشرلاو دوجلا

 الضفم اميوق ارصن انيبن يبر رصن ٬داسفلاو لاكنلا رقرقب القلا دودق ترفطو
 (٠١))تشنشن ام نيبملا نآرقلاب نيكسمتملا يقفشملا ةفاك كلذك !اميرك
 ليلس لك سفنب ايالبلا رويط ترقرقو ،ليمجلا لذجب اياجسلا (7٠١)حيجس
 .دوتكلا لكلك مكرودص تيلب متيبترو ٬دودصلا رداصم متردص دقل غيبر ةرطف

 بوكرب متذذلتو ،دورولا رودص راكذت متسمطو ٬دوقنلا رجامز رجز متيسنو
 (٠١.؟)ساقسق متيفطصاو ،ىولسلاو نملا ةذاذلب متيلستو ءايندلا رورس ريرس
 متسردو ‘مكرصبتل ةريصب ةوارطلا لولط و مكركذت ةرداصمل امدقم ةواسقلا

 (٤٠١)مكلابلب ليلب ليلبت قورط و ،مكمدس ةولس دادسناو إمكدكن ةروسق لسن
 فوسف ؛مكمالك ضقضقت لوفقو .مكمالك مف ضفو .مكاصلص روصق مصقو

 تدس دق جاجفو 6ترشن دق قلقلا (٥٠١)رونزو سترطس دق ريسلا ريس نورت
 .اهرورمو مايألاو يلايللا لوادت : ناولملا )٩٦)
 لهجلاف ،ملعلا لهأ عمتجيو راصمألا نع ةديعبلا ةيئانلا ىرقلا : روفكلا رابك )٩٧(

 .عرسأ ةلضملا ءاومألاو عدبلا ىلا مهو بلغأ مهيلع .
 )٩٨( ةعاجلا :روجرج .

 )٩٩( هفارطأو ءىشلا نم ىخرتسملا نيللا بناجلا : فاطفط .

 )١٠٠( ةدشلاو ةظلغلا اضيا يهو ٠هرثكأ بهذ ليللا بصبصت . قرفتلا : بصبصتلا .
 ولخلا ، لهسلا : حيجس )١٠٦٢( . افيفخ اترص تثدحأ : تشنشن ٠(

 . حمسلا قلخلا ، لهسل ت ساقستلاو .عرسأ يأ .رق نم : ساقسق )١٠٢(

 . ساوسولاو مهلا ةدش : لابلب )٤ ١٠)

 . رصخلا لوح سوجملاو ىراصنلا هسبليام وهو . رانز عج هلعل : رونز )١٠٥(

_ ٥٤٠ _ 



 ؛تفجر دق ةلزلا لزالزو ،ترسك دق ةياقولا يقارمو ستدم دق رودكلا طسبو
 داس مكب لزنيف 6تقلذ دق (٧٠١)ةقلقللا بابو ،تقلس دق (٦٠١)ةتكنلا نسلاو
 نادلاولا مكتول عضتف 6ثدجلا تاملظ ةيربلا نكسمو سسفنلا يراجم

 (٨٠١)مكبت بسن دتميو .ناكم لكب مكنونم صصق رشنيف ،ناوسنلاو بيشلاو
 اذامف .زيانجلا ريخز ةلصلصو زياوجلا ذوفن يف مكدوم يكبيو ىنادلبلا لك يق

 .مكدك باتك موزلو ؛مكسمر دقارم دوروو ممكسمش كولد تقو نوبيجت
 .دفاورلا تفدارتو "فجاورلا مويلا كلت يق تفجرفقف ؟مكبر ةشقانم فقومو

 نوبتاكلا تماقو !اكد اكد لابجلا تكدو سبوركلا ترثاكتو بولقلا تفجوو

 دولوملا باشو ،سمرلا يف ةيربلا ترشتناو «سمشلا تروكو ءافص افص
 راد ملسملا نكسو .ىظل رانب مرجملا نجسو 6دوصقملا مويلا كلذ ق ماقتساو

 ناسللاب تارسم تارتاس ؛نانجلا تايفاص 0فرطلا تارصاق راد ىضرلا

 ركذت اقيفش يبر رضن دقل !نانملا كلملا ىضرو ،نانجلا كلت طسو ؛نانبلاو
 ةالصلاةنج سبلو !مونلاو شيطلا ةذاذل بنجتو إمويلا كلذ لزالز ةفجر
 ةدش نم ىكبو .ربقلا ماقم ركداو ؛ربصلا ماصمص لسو ؛ موصلاو

 نايدلا ةنم ليبسلس نم برشو ى(١ا})لبلبتلا مس نم قلقو .(٩٠١)لتلتتلا
 .مكدالب ةمصقو .مكداسف ةمدص .يتداس ؛‘متقو غنايتقلاو نامزلا لوط

 رارقو ٬مكناريج نتف بشو ؛مكناطلس لود رسكو ٬مكناطيش ديك متيفكو
 انبر ؛مكنانج ةوافص يبازرو ؛مكناوضر بوث متيسكو ؛مكنارين تاملظ
 .ميدقاي يلواي ؤميركاي كلضفو كنمب ىانتريجو انتقفرو .انمركو انملس
 ءانتاسنمو انتانق موقمو ءانتابرك فشاكو !انتانابل يضاقاي .ربدماي روصماي
 ءاندنو اندض لود للذمو ىانقلقو انمدس فراصو ءانتاركو انشثويج رصانو

 ديسلا كلذ ءانالومو انديسو انماما ةلود يوقمو ىانبولقو انسوفن ريجمو
 يوزنلا كلام نب فيس نب ناطلس .يقنلا يقتلا يضرلا ديسلا !يلولا

 هركو ،نيرابجلا ةشطبو .نيطالسلا ةوطسو 0 نيطايشلا ديك يقو ؤيقاتسرلا
 رزئم سبلو سفيس لك ةمدصو 6فيط لك رش نم جنو ،نيلاقلا ملظو .نيملاظلا
 .رقس كران لاكن نم انجن انبر .فرشلاو لضفلا يصايص يف نكسو سفتحلا

 . مومذملا مالكلا هلعل : ةتكنلا )١١٦(
 )١٠٧( بارطضا يف توص لكو {} ناسللا توص : ةقلقللا .

 )١٠٨( :مكبت .
 )١٠٩( ايالبلا ةدش : لتلتلا .

 )١١٠١( ساوسولاو مهلا ةدش : لبلبتلاو .مهلا : مدسلا : لبلبتلا مدس .

 _٥٤١۔



 رسبو رفك نم ةنتف نم انبنجو ارشيو رشبتساو ركشو قدص نمب انرواجو

 .ناشلاو كلملاو ناطلسلاو توكلملا تاذاي .ربجتو ربكتو

 هجالعف .قالسلا ةوق نم فج دق نيتفشلا ءاقتلا دنع ناك نا كلذكو
 حلبألا ذخات نأ وهو (هللا همحر) يرقعلا رماع نب يلع بيبطلا خيشلا هركذام
 هل عفان ناسللا كلذكو ءعضوملا كلذ هب كرفتو امعان اقد هقدتو صفعلاو
 ةبوطر نم ناك اذا ةصاخ طاقلاو (١١١)كوبنتلا فصو دقو كلذكو ءءاودنا
 اذهب تيتأ دقو .ءاودألا كلتل ايفاش ابيط هتدجوف حلبألاو صفعلا تبرج دقو

 هيتفش ءاقتلا دنع فج دق بيطخلا ناك نا كلذكو ،لبق نم هب تآ مل يننأل

 دملاو فلألا عزنيف هاف كفي نأ ردقيال ناكو بطخي نأ دارأو غقالسلا ةوق نم
 : هذه يهو ى دملاو فلألا ةعوزنم ةبطخ هل تحرش دقو 0هتبطخ نم

 يرصب يف تمكحتو ؛هتفرعم سمش يبلقب تلجت نم ريخ يبر تدمح
 يحور يف (١١!؟إ)عسعستو شهديحوت بذع يردص يق لسلستو اهتمكح رودب
 .هديجمت ةقيقح ملع نمب فوؤر ٬هديبع عيمجب فيطل وهو .هديدست حور

 تعضخو .هتين هسيدقتل تصلخ نمب ميحر ؛هديدحتو هضيعبت نع ليلج
 مكحب تتبثتو .هتمهو هتجهم هليلهتل تررقتو ء(٢١١)هتنورق هرظحو هبدنل
 .هتقيلخ سوؤر هتمظع رحب يف تقرغ دق لين وذ وهو ،هتفرحو هتعيض هبتك
 نم ،هرورد جوم يف حيسي وفعو ؛هئيرب سوفن هتعس لسلست تلذج دق مركو
 قلي ملو هدودح ىدعت نم هليكنت ةوه يف يوهي ركمو ،هيلع مدنو هرزو لمح
 هظقح طخ سبلي زرحو .هلسر عبت نم هززعت ةورذ يق زيزعو ؤهيدل هتبوت
 لوحو .هلبسو هدشر كلس نم هرورس رهز ىعري لوطو ؤهلود رصن نم
 نع هظيغ شوقن سمط نم دمخ هلمعو هلغش عيض نم هدكن نجس نجس
 هبر ةملك نع نطش نم ىلع هدقح ليل سعسع و ؛هتنيكس نيكسب هبزح
 هبحمل هطسب طسب طسبو .هنيدو هقح ةرصنل هريمشت فيس لسو .هتميزعو
 رسب هتدوم ممه عمسو ؛هفطلو هليمج ريخب همسبت درس عمجو .هنيدخو
 ىلع هحمس حس حسو .هليلخ ةليمخ ىلع هحلص رد ردو 6هفطعو هعوضخ
 يف كيرش نع لجو زع ؛همدقو هتيبوبرب هنن دهشن ‘هليلسو هليجس دروم

 .اهب ىوادتي باشعأو تابن : كوبنتلا صفعلا ، حلبألا )١١١(
 )١١١( تطحنا هلاحو 5 هرثكأ بهذ رهشلا عسعست لاقي : عسعست .

 )١١٣) هسفن : هتنورق .
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 يف دض نعو ‘هتوكلمو هتمظع يف دن نعو ؛هريدقتو هتعنصو ؛هريبدتو هقلخ

 .ملسو عضخ نمل ةمحر دمحم هقلخ ريخ ىلع هيحو لزن .هتوربجو هتنطلس
 .درمتو ىصع نم ىلع ةمقنو ؛مدنتو مدسو ؛مركتو لضفتو ؛ملعتو ملحو
 روطس يف هربجت ةوعد عرشو ،هطيرفت قوس يف عركو 6ددرتو هيبن ىلع ربكتو
 .رسبو سبع نم لولط مسطو ثرفك نم رفك لذج دمحم مسح ىتح ؛هطيلست
 رصنو ،ىدصتو كلم نم شويج عدصو 6ىدعتو ملظ نم موسرخ عذجو
 ىتح .هبلق ةيفصت هتمه نم لبس موقو ،هبر بتكل هميلست ملس يقر نم ةرك
 لك ىدل هبهش تقرفت و ،دصقم لكب هملع ردصو ؤدهعم لك يف همكح رهظي
 مقلع هنع يفنتو ،هتنجو هتمحر رثوك هردصت ةالص يبر هيلع ىلص ٬دصرم
 ةعيوس لك هبحصو هتعيشو هبزحو هيرذ عيمج ىلعو ‘هتمقنو هبضغ
 مكينمت رورغ مكرغ دق .يبر ةقيلخ نيبم طخب دودعم رهد لوطو .نيحو
 ةنيزب مكدعس درو نع متهفرتو ؛٬مكيدعت لوط مكنيد ةعيرش نع مكلغشو
 مكللع ثدح متلخ ىتح ؛مكسرغ ةوشنب مكبر ركذ ولح نع متهكفتو إمكسرع
 رسك دق مكتينم بطق متبسحو ،عنمو رصح دق مكمدس دمك متننظو ،عفر دق
 مكسوؤر ىلع رودتس ليلق نع وهو إمرصو عطق دق مككله لوهو ءمسحو
 لزنتو ؛هتفجرو هركسع مكيدل لفقتو .هتنيحو هتيطخ مكيلع ردصتو ؛هتيحر
 هقدص نوملعتو .ةنيكس ةلصلص كلذ عم نوعمستسف .هتفطخو هترك مكيف

 مكرودخب لزلزتت هتلزلزو ٬مكرودصب ردهت هنقشقش نورظنت .هنيم نم
 مكنم لك هرذحيلف ‘مكحور فسنل تبه دق ؛مكحرم بذعب تبيش دق همومسو
 .هديدهت ةكص هيلع نوهت ىتح مكنم لك دوزتيلو هدكن ةمدص هيلع لهستل
 ةروص مكنيريل ؤهريرس فتك ىلع مكلمحيو ،هريسم ملع ىلع مكيقري فوسف
 :حيصيو مكريمس نزحيو ؛مكريجس مدسيف ‘هريبدت نرق يف مكنلخديو ؛هريره
 وهو ،يلئوم يف يقيفر ىلع يتقفش يتقفش ٬يلزنم يف يليلخ ىلع ؤيتقرح يتقرح
 هديبع حون عمسي هنوبزيح قدنص يف نوجسم ةنونم ةكبش يفق لصحم
 هيبحم ةقهشو .هينبو هزوجع دخ مطلو هتبيشو هتجوز ةحيصو .هتديلوو
 هريبدت فقس تطشكو ؛هتشيعو هتايح سومش تروك كلذ دنعف !هيوذو

 تحت هوعضي ىتح ؛هليجستو هنيفكتو هليسغتل مهنم لك عرسيف اهتكرحو
 يبر كلم خفني ىتح هب وهف ،عزفيو قرغي هتشحو نم لك شحو عقلب دحل
 مومهم لك ؛مهروبق نم نوموقيف ؛هريبدتو هتمكحل ةيبرب هرشنيو ٬هروص ؤي
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 ءةرشنم ةقعص نم قفشم غهبر بنج يف طرفام ىلع رسحتف .هبنذ ةرثك نم

 ىتح .ةعورم ةفجر نم هلو ،هعلطم ققشت نم قرف ‘هرشحم لوه نم مدس
 هدحل هملظ نم ثعبف .هلمع فحص هيلع ترشنو ٧هللز ةلزلز هب تلزلزت
 هميمح مومحي نم يقسو ،هبسكو هلمعب بقوعو ٬هدكو هلغش نع لئسو
 دنعف ٬ةلغ عقت هل عيفش مولظلل سيلو .ةلخ الو هيف سيل عيب كلذ ،هبركو
 ليلخ ةوعد يبلق عبتي ملو ةبرت تنك ينتيل لوقيو هيدي ىلع ضعي كلذ
 همدس نيجس نم ليو يف يوهيو ىمنهج ريفز كلذ عم عمسيف .هبرق هدحتيل
 عطقو ‘هدشر دصقو .هتملك عبتو ‘هتوعد عمس نم يبر محر دقل .ملظم

 يف هلل لمعو ‘هرفسل دوزت ىتح ‘هنيع نيع سمطو ٬هيغ نيغ عفرو اهدقح
 .مكودع رش متيفكو ،مكبر ةيصعم يخويش متيقو 6هرضحمو هبيغم
 ةمحرو ،رورسو ريخ يف يبر مكلعج .مكدن ظيغو مكدض رض نع مكتزرحو
 مكنم لك لصيلو 0يتيطخ ......)١١٤( مهفتو يتظعب مكنم لك ركذيلف ،روبحو
 هكلسم كلسو .هتقيرط عبت نم عيمج ىلع ينتيو ،هيفصو هديسو 6هيبن ىلع
 كليلو ،كرجش قروو ‘كرطم رطق ددع ‘هبحص ىلعو هيلع لص بر .هتريسو
 .نيبم لوسر لك ىلع هلضفتو نييلع جرد هيلعت ةالص ء‘هدنو كلمرو ‘هدضو
 ةجحو نيد ريغب ةكم نم كودع ةرثك هتمزه نيح هنيدخ كتمحرب صخ كلذك
 كلذ ةيضرم ةقثو ةيضر ةقم وذ وهو ،كلبحب هتمصعو كلبحب هترتس ىتح
 دعبو .هبلقو هنيدب هقيدصو ،هبر قيتع ‘هنجشو هعيجضو ؛هندخو هرهص
 نم شويج رقم يوغ ديتع لك رمدمو يلو لك سيئر كترقغمب يبر صخ كلذ
 كبتك أرق نم عيمج كلذ دعب صخو ارمع يديس كلذب تينع . ركشو دمح
 ميعن يف هتيند نم بلقنيف ‘هرمت عطقنيو اهرمع يضقني ىتح كلسر عبتاو
 نملقحج كلهم حور دكنلا نم ملس بر كلذكو .ةمقنو ةبرك نع ديعب ،ةمحرو
 ضقنل ىعس نم دهع رمدمو ‘كتعيرش نع هسفن ببخو .كتقيرط نع دعب
 قلخ ملع كقلخ ملعمو ،كيهنو كركذ نع ديحيل هدمعت ةوهس بكرو ‘كدهع
 رهطو ،ىولب لك نم يفكو ،ىوزن نكس نم هب تينع .ةيوبن ةريسو ،ةيولع
 ةنوعمب ةوقو كبرق ةجرد هنكس بر تفيس ليلس يديس كلذ “فيح لك نم
 شيعن يكل ؤكفطلو كنمب كمعن دروم هردصو ،كمرك ةدرب هسبلو ،كبزح
 بر .موتكم لك ىلع رهظيو .موتخم قيحر نم دزيو إقو قدصو ،ينه معطب
 تلطو هودع درط نم عيمجو ‘هحورو يحور ىشفت ةمحر كندل نم يل به

 . ةءورقم ريغ ةملك )١١٤(
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 مكبونذ مكبر مكل رفغي ؛هتقيرط عبتيو هتريس مكنم لك كلسيلف .هولع
 مكنع ينغ وهو ؛مكتبوتو مكلمع لبقيو ؛مكرزوو مكلقث مكنع عضيو
 .ريدق ءيش لك ىلع وهو ،ريصب مكملعلو

 : ةلمهملا فورحلا يهو ةمجعملا فورحلا ةعوزنم ةبطخ هذهو
 ساوحلا دادعأ رداصم ملاعلا لل دمحلا ! ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ملعمو ،ساوسولا مسج مسالطو سامرألا ممر روصمو ،سامهالا لاوحأو
 مدع داحلالا مالعأ مساطلاو ؛مارحلاو لالحلا ةليسو مالسالا ملع ملاعلا

 درومو ںلطاوهلا ررد مسحو ؛لطاعلا حاور حاورا رمدمو ،دادسلاو لامكلا
 «ںوروم هدرومو دودمم هؤاطع ٬مدسلا رداصم لمهملاو .مركلا دراوم لمؤملا

 .لماعلا مدسلا لداعلا عرولا ةلم هلاسأو ءدوهم ملسم دحوم للهم دمح هدمحأ

 الو هعم دعاسم الو دودولا دحاولا دومحملا كلملا وه الا هلا ال هتنا وهو

 املعمو ٬لاؤسىلل ادرومو ٬ملاعلل ةمحرو ؛ملاعلل ةلالد ادمحم لسرأ .....)١١٥(.

 لهس ةماركلا مرك دروو ةمالسلا لوصأل اسسؤمو لالحلاو مراحملا روطس
 هلهأو ماركلا ءادعسلا هلا دعسأو ؛هحارأو هحور محرو ‘هحارمو هعلطم هنلا

 طسو دعر دهو ؛هدارم للهم دروو ةداعسلا لاله لهأ ام مالسالا ءادوألا

 حلاصلا لمعلا !ها ملاع .اولمعا شمامكألا دراولا ءال حوحس حسو ماكرلا
 ؛ةعامطلا اومسحاو .ةعاطلا كلسم اوكلساو .حلاطلا ردكلا كلاهم اوسمطاو

 ءاوهألا اوعدراو ءاهوعدو عماطملا اومرصو ٬ءاهوعو هتنا ةملك اوعمساو

 .حارملا مدهو .حارملل ودفلا اومدسو ىاهودهو رارصألا اوسمطاو !اهودرو
 دحللا ةدحوو ؛كلاهملا ةرداصمو ٬كلملا ةلاسم اوركداو .حارملا ةلهأ سوردو

 حالصلا دهعو ،ةحارلا حورل اوحدكاو ،سمهلاو ةعاسلا لاوهآو "سمرلاو
 سرد مك ءهلوصوو ىدرلا ةمدص هلوحو .رهدلا ةرك اورركو ‘ةحامسلاو
 رمآو ؛مراكملا رسأو .ملاعلا مدسأو ملاعملا مسطو دصارملا سمط و .دهاعملا

 كلملا مهمه .ماكحلاو ءارمألا لملمو .مامكألا مدهو .مالعالا حطحطو !معاطملا

 دودولا ةلصاومو .كولملا ةرك عسصو !اددع ماوعألا نمو ءاددع رارحألا نم
 «سمارملا اورمعو ٬لساوفلا اوردصو ى لماحملا اولمح مكو .(٦١١)كولصلا
 لامعالل اودصو .رمعلا مهل لاطو ،ةدع رارصالل اودعأ مكو «سطاعملا ودسو

 . ةضماغ ةملك )١١٥(

 . يوقلا ديدشلا يأ ،دولصلا هلعلا : كولصلا )١١٦(
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 .دواسألاو داساألل ةوطسلا ماسح اولس مكو .رملاو دعلا مهداجأو .ةدم

 دلولاو دلاولاو ءدوسألاو رمحألاو ثدصارلاو دوصرملاو عساحلاو دوسحملاو

 ررس اولع مهراصأ لمح عم ؛هاوأ عرو لك اوكلهأو .،هتلا دودح اولطع مكو
 مدع رودصو ءحاورألا اصح ناكرأ اوسردو .ةرفغملا ةررع اورسكو .ةرسلا
 ساوح ددهو ‘مامسلا مراوص ةلصلصو !مامحلا ةمدص نسحو حالصلا

 الا مداص مراحملل مهالا مداس مهألا لامعألا (١١١)سام دسار اممو ،لامالا
 رمدو كلم الا كلم ام ،علهلا لوصول ةلماه عمادم الا غعرولا ةمولعم رودص

 .لصحو لمحو لصأو الا لاص امو ،مدعو مدهو مدسو الا رصا امو ،كلهأو
 .مهارملا ءاود (٨١١)حارضا مالا مولعلاو ةرامعلاو مولحلا لهأ هتنا هتنا

 وهللا لوصحو ةحصلا رارد عم هلولا مدعو ؛مراكملاو حرملا دادو ةرهاصمو

 كردلاو مكرصاع دمكلاامأ ؛مكدراو ماسلاو مكمهاد ماسلا امأ ثةحسلا مدع عم

 ةماطلاو ٬مكدمصم ةرسحلا امأ .مكمدسم علطملاو إمكردصم سمرلا امآ ٬مكرتيآ

 هلكام ةرمدملا ةمطحلا ةدحلملاو ةرعتسملا ةدصوملا رصملا راد امأ إمكدعوم
 واهمو .ةدودهم سرحو .ةدودمم ةدمع عم .مالكلاو لهملا ةلعو ‘مامسلا

 .ةمودسم حاورأو ،ةدهمم مومسو ،ءةدوسم رعسو ،ةددرم عاردو ،ةدمكم
 راس الو هاوه كلمو احلاص المع لمع اءرما هتنا محر الأ ؛ةموطحم سوؤرو

 ةدع سردو هرارسأ لك عم هعور حلصأو هرارصا لوصأ مسحو احراس
 دوعصل ةمالسلا ملس كسمأو ،رورسلاو لدعلا رطسأ سردو رودكلاو ةوادعلا
 روتسلا هلمع كلمو .ةدارالا الع اولعل ءاودلا دادم دصو .ةداعسلا لحم
 الو لامآلا ءامسأ سمطو .لاومألا ءامآ حرسو ةلاسرلاو رطسألاو ةلالدلاو

 مدعلا هلاه الو ،للملاو ماسلا همهد الو إمراجملا لاسلس و ‘مهاردلا حار هعدص
 ةودع اهل اهآ ءادهالا ودع عولطو ىدرلا لاز غلم ةداس الو ،لودلا ةرثكو
 ىلع و .مكحلا ماصمص لس الا اهل درم ال لصاح اهردكو .لصاو اهدمك

 .مكردص لاطأو .مكلصأ ىسرأو .مكرمع هلا رمع .ملسلاو ةمحرلا ةوسح

 مكل رادأو .مكماكح ةملكو !مكماما ةلود مادأو .مكمادعأ رسكو .مكءادعأ رمدو

 .مالسلاو ةداعسلا راد مكلحأو .مالحألاو ملعلا لهأ مككلمو .ماكحألا ىحر

 .مالسالا لكل محارلا وهو

 )١١٧( ةضماغ ةملك .

 )١٨ ١ ) هؤاتلاو ءيشلا يمر : حارضا .
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 :فورحلا عمجت ةبطخ
 ةلدأ ءامس عفارلا قحلا ةلهأ عطسملا هلل دمحلا ؛ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 ثداوح تاكرحو ؛رظاونلا حمالم تايدبم كاردا نع يلاعتملا غقدصلا

 :نيدحملا ملاع كلهم اةيضقلا نثارب ثيضو .ةيلبلا قراوط ءارتعاو رطاوخلا
 .نيدصاقلا مالعا ملعمو ،نيدشارلا راونأ ربنمو 6نيمرجملا ملاعم رمدمو

 رطاوخ تايفخب ملاعلا ؤنيدجنتسلا وحن يجزمو ؤنيرجملا ىراوح يرجمو
 يي هل صلخأو ربلا رب دمح هدمحأ ٬ربصبلا وه الا هلا ال لوطلا يذ ةربمضلا

 نآ دهشأو .مكحلا دحاولل ملسلا ملس حفص نم ركش هركشأو .رسلاو ةينالعلا
 عزفلا مويل رظنلا رضاون لقصت ةداهش .هل كيرش ال هدحو هنلا الا هلا ال

 صالخا رطمتو ،رشحملا ىلا قايسلا قاوسا نم قرفلا دئارف بلجتو .ربكألا
 ءةاجنلا مجن حضوملا ؛هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو ،نانجلا نانجب ناميالا

 ىتح قافنالا ناينب ديشملاو ؤقافنلا نارين ءيفطملاو ةايحلا ءايح دجوملاو
 ةورمو .ةوبنلاو ةوافصلا افصو .ةيالولا ميالوو .ةيادهلا دهدهب هلسرأ
 حئاورو ،نيطايشلا سوؤر مجرت قح باهشب ةلي ءاجف .ةدوملاو ةداعسلا
 ةفأرلا فوفر نم تلصف دق ملح للحو .نيطالسلا حاوراب حورت كلم

 رودص يف هتقم لالز بذع لسلستف .ةفاطللا نهع نم تكيح دق قفر بيبالجو
 بتارم تلاعت ىتح ؛نيدتعملا رجانح يف هتقم لاعس عسعستو "نيدتهملا

 ميشايخ تدشو .ةمالسلا فويس تلسو .نيدلا بكاوك تكرادت و .نيمألا

 ملسو هيلع هللا ىلص "فرشتلا فولح شيامنو "فلختلا فولخ عطقو .ةمالملا
 ام .ةرخازلا ةرهازلا ججللاو ةرطمملا بباحسلاو .ةربنلا بكاوكلا هلآ ىلعو

 .حالفلا لعيحم لعيحو ،حالصلا حابص رجفنا
 ربكأ اوعطقاو ربصلا ليبسلس نم مكبولق امظ اودرو سانلا اهي

 الو ،الزهو اوغل هوذختتالو اذه يف يمالك اوعمساو .ركفلا نيكسب مكبوح
 بلاق يف بلقني مكبلق مك ىلاف ءالصف الصف هوعو .مكربغص نم هورغصتست

 ءاديب نيدايم يف تاوهشلا قباس عم قباستيو .تاهيدبلاو لاملا لهال تابرقلا
 مكنم لك درو ىتح تاوهللا قئادح رهز نم ‘تاكحضملا ذاذل لكايو ‘تالففلا

 رسياب هلام دادم ددمو اهسرع ةنيز سومش انس يف لخدو ‘هسفن ىوه نجآ
 ىلعأ .هسمر عوقو دورو ىسنو .هسلف ةليق كاسمالا مهارم نم معطآو اهسرغ
 ىلع مأ ؟اهؤاكو نانكاألا ىلع مأ ؟اهؤاشغغ نوفجلا ىلع مأ ؟اهؤاطع روبقلا
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 مآ ؟تاضقلا ةاضق متبحص وأ تايليلا ةالو ميتيلاو مأ ؟اهلافقآأ بولقلا

 يخي نآ املا يق نمت مثنمآأزط ؟روشنلا موي اهلسني رارقلا ناسرف متقفاو

 قمرت نيع الا ؟راكفألا رولبب رظني بلق الأ .(٩١١)هروشت يه اَدإَق ضرآلا مكب
 ؟رجامزلا ربخز مسحت نسلا الأ أ ؟رجاوزلا بطخ يعت نذآ الأ ؟رافسالا راوكأ

 .قالتلا موب يق تارسحلا ةركذت متسنناف .قاوسالا ف تاعويبلا ءاواب مكرغ دق

 ليبارس متسبلو ،قالخلا يوقلا ةعاط نع قارشالا روغث حئاور مكتهلاو
 )١٢٠(. هتاوق ني اَهَتاَم ةدحاو ةكيّصإل نم .قافنلاو قاقشلا لهال فالتخالا
 نيآ ؟ةربجتملا ءامظعلا نيأ ؟ةنيزملا يناوقلا نيأ ؟ةديشملا يصايصلا نيأ

 ؟ةكلهملا ةياورب اوهبتني ملو . ةكلمملا ةيار اوعفر نيذلا نيأ ؟ةربكتملا ءاربكلا
 يف اوفرطغت دق ؟تايطخلا ةئطاخ اوثمطو تائيسلا ةءوس اوقلمح نيذلا نيآ
 اكلم ناكو ىرافقلاو يقايفلا اوكلمو ،بياعملا ةءابعب اوسنهتو ،بياطملا فراطم

 لويخلا اوبكرو ء(١٢١)4هلوّعفمت ادعو ناكو ريزلا لالخ اوساَجَقل :الوذبم
 ليامخب ريارحلا رجرج اوعرزو ىبتارملاو دعاوقلا اوديشو ،بياكرلاو
 نونسلا مهنع تلاوت نآ ىلا .تايانجلا ةيحت ءايربكلا درس اوعمجو تانايخلا

 بطق مهيلع رادو ءاهناتهتو اهبوص نم نونملا بيبآش مهترطمأو ءاهنامزو
 يداو ىلع بورقلا فراطع مهتلمح ىتح ةعيجفلا رجف مهيلع لقفناو ةعيطقلا
 ىلا بارحلا ءارحب مهتفذقو تبيبحلا ليلخلا لالخ نع مهب تءانو س بيغملا

 .مهفذقت لابولا فجاورو إمهفصعت لاكنلا ءابكنب مهف بارتلاو ىلبلا تويب
 .مهعملت مقنلا قراوبو ،مهقرفت ءاقشلا قئاقشو .مهقرفت ءاقللا ةقرعو
 ىلع مهبلقتو ‘بضقغلا يديآ مهيصاونب مهعفستو .مهعمقت مدسلا عماقمو

 يوا مهب تواهتو ؤتالزلا لزالز مهب تلزلزتف ،بركلا فكأ مههوجو
 هب اوئاكاق مهب قاكو» .نوبعلي اوناام مهب طاحاو .تاوفملا

 أوُناَكاَم مهنع ةلَصَو مهَسقنآ اوري نيتا كو ۔(٢١)هوئزهتسي

 ىقلأ ارمأ هللا محرف .(١؟٢)4َنورَسخَلا م هش ةرخآلا ق ثيش َهرَج 1 نوتف

 زوافم عطقو .ةربعلا ربنعب بيطتو .نادلولاو ءاسنلا باهذب نايعلا نايع
 .قاقشلا قاقش عطقو ،لاقملا قرص لاقو ءلالحلا روحب لاصو .ةرظحلا

 . ١٥ : ص ةروس ١٦١ . )٠!١٦( : كلملا ةروس )١١٩(
 )١٦١( ءارسالا ةروس : ٥ .

()١٦٢٦٢( 
 7 :1 ٨ & لحنلا ةروس : ٣٤ رمزلا ة ةروس ء : ٤٨ - رفاغ ة ةروس : ٨٢ ٠6 ةروس

 فاقحألا ةروس ء هي : ٢٦ .

 )١٦٣) دوه ةروس : ٢١ _ ٢٢.
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 ةاكشمي ةوافصلا حابصم حيص) نمم مكاياو هللا انلعج .قافنلا رفن درطو

 .همعن ليزجب مكيلعو انيلع نمو !ةيالولا ةبعك يف ةيالولا يداهب متأو ةواقنلا
 انيلع معنأو ،بلطم مركأو بهذم زعاب مكيلعو انيلع لضفتو .همقن لين مدعو
 هيهنو ،عوبتملا هرماب مكاياو انمعو ؤيبهولا يدمحملا يفينحلا نيدلاب مكيلعو
 كلذب رمأو ‘هسدقب ةحبسملا هتكئالمب ىنثو اهسفنب هيف أدب يذلا كععومسمملا

 مهقزرو ما ءامظع ارج] هتعاطب مهل دعاف .نيملسملاو تاملسملاو نينمؤملا عيمج

 اهتاي يبلا ىلم نوُتَصُي هتكلم َمَو هللا 7 لجو زع لاقف ،اميرك اقزر ث كلذب
 دمحم انديس ىلع لص مهللا .94٢١م أوشّتستو هيع ولص ًاوثمآ نيزا

 قولخم لك ريخ ،قودصملا قداصلا ؤربكالا دجلا يذ كيفصو .رهطملا كدبع
 روقلا ددع ٬ناقرفلا تايآ ف دومحملاو ،نآرقلا صنب هنع وفعملا سقوزرمو

 ةمئاد ةالص .راوكألاو راكوألاو راطوألاو راجشألاو ماركألاو ماعنألاو ماكألاو
 ةدراو ،ةيحتلا لك ىلع ةيلاع ؛لدعلاو يلاعملا عماوج ةعماج ‘لضفلاو فرشلا

 ةؤلؤلو .راغلا ف كيبن سينأ هتلعج نمع ضراو مهللا سةيجسلا لمجاب
 ندعم .ةيهبلا ةفاطلاو سةيفولا ةفأرلا يذ .رارسالاو نالعالا ف كقدص
 ركي ييأ ةرربلا ماما .قيفوتلاو ددستلا راغمو قيدصتلاو بيوصتلا

 .لضفلاو قحلا ةماعدو .لدعلاو طسقلا ةباحس نع ضراو مهللا .قيدصلا

 ثيلو .نيملسملا لمش عماجو نينمؤملا حلاص ءءادوألا بيصو ءادعألا باهش
 نب رمع صفح يبأ نينمؤملا ريمأ ،باتكلاو لامكلا مكو ،باوصلاو قيدصتلا
 ديسو دادولاو لضفلا يذ يبنلا باحصأ عيمج نع ىلاعت هتنا ضراو باطخلا
 .فافعلاو ةداهزلاو ةفافكلاو ةعانقلا لهأ هتاجوز ىلعو 6ثداسألاو دوسلا

 يصاونلاب ذخألاو صاصقلا موي ىلا مهيعبات يعباتو مهيعباتو

 :فورحلا عيمجب ىرخأ ةبطخ
 ٬بولقلا رطاوخ تاكرحب ملاعلا هلل دمحلا !ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 ثداوح تايديمو ,سافنألا دعاوص رداصم تايفيكو ٬بويقلا رئارس تايفخو

 هتمحر بابلج رشانلاو .رافكلا مالعأ هرهق ماصمصي رساكلا .سامراألا دصاقم

 ءةرهاظلا ةجحلا سومش انسب ةلاطبلا سدانح سماطلا .راربألا حاورأ ىلع
 كاردا نع يلاعتملا .ةرهابلا ةجحملا ةلها ءعيضب ةلاهجلا سرادم سرادلا

 رداصم قمرت نيعاب سيل ريصبلا ،سايقلا ءازجا ةيفيكو ،ساوحلا فاصوأ

 )١٢٤() بازحألا ةروس : ٦ .
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 .تافلتخملا ءايشألا رجامز يفن ىغصت ناذآب سيل عيمسلا ،تافلتؤملا ءايشألا
 .روهدلا ثداوح هيلبتال يذلا مئادلا ٬رومألا بئارغ عدتبي بلقب سيل ميكحلا

 ةرواشم الب اهكلهيو ؤسرابخألا ربخ هل عفري ربخم ةربخ الب ءايشألا كردي
 ول ذا نكي ملامو ،نوكيامو ناكام ملعي .راكفألا حئارق نم هيلا ريشي ريشم
 .نوكي ناك فيك ناك

 ءصالخالا هتدع ؛هسدح ةفيحص نم ءايرلا سوفن سمط نم دمح هدمحأ

 هركشو صاصقلا لاوهأ ركذ ةيدب هسفن ةحارج نم ءايربكلا شور سردو
 لوبق يق هناميا نيهارب ترهظو ،نيقيلا هاوماب هنانج نانج ترهز نم ركش
 ةواشغ فرصت ةداهش ‘هل كيرشال هدحو وه الا هلا ال نأ دهشأو .نيقتملا هاوفأ
 دهشأو تايادهلا روت نم تاوهللا ةيامع فشكتو .تامابنلا رولب نم تالففغلا

 ةقسقلا دعر نحو ،ةملظلا مالظ نج نيح هلسرأ ،هلوسرو هدبع ادمحم نأ
 قدص تايراذو ،لطايلا مالظ فشكت قح تارنب ةي ءجف ةملظملا لباول

 .نايبتلا حراق رهدزاو ،نايبلا حابصم قلف رجفناف ‘لطاعلا مامغ فصعت

 ارودب تلقأو .ناهربلا دورب رجت .نآرقلا ءامسب ناميالا سومش تعلط ىتح
 نيذلا هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص .ناتهبلاو رفكلا لزالز بحست ؛ناحتمالا ءاملظب
 يف فرتلا لاله عالط و .ءامهبلا فصقص عاقب عملام هلاعفأ رونب اوؤاضتسا

 : دعب امأ ،ءامسنلا

 يسفنو هتنا دابع مكيصوأو .وه الا هلا ال يذلا هتنا مكيلا دمحأ يناف

 فطاوخ نع مكنصحي نصح هللا ىوقت ناف ؛هتعاط ىلع موزللاو .هنلا ىوقتب

 تاقعصو لابب توملا ركذل اورطخاف ‘لاكنلا رجامز فاورو .لاباولا رككسع
 ميلأ تاقبوم مكرذحو ؛هباتك يا تارجازب مكرجز هتنا ناف ،لابلبلا حياوص
 دراوم رداصمو ؛ماعنألا رضاون هناسحا بيبآش مكيلع تبص ىتح .باقع
 هفالخ ليبارسو !ماظعلا رئابكلاب هنايصع بيبالج كلذل متسبلف ٬ماركالا
 ءاضأو . تاذللا قئادح اهب اوقتستل راهنألا مكل ىرجأ الهف !ماثآلا باستكاب

 ثتالفغلا ةدقر نم مكظقيأ ال مأ ،تاذلا ةمالس قئاقح اهب اوفرعتل راهنلا مكل
 مترظتناو ىسعو فوس مكتبوت يف متلخدأ ىتح ‘تالقثلا حيابق مدعبو
 وأ .ةينملا نانس كرشبي ؛ةينمألا ةدقع متدقعأ ءءاسمو احابص مكتبوأل

 قورط نع مالعالا عناوم متيقترا مأ ةةيجسلا لمجاب ةيضقلا ناسرف متبحص
 عمست نذأ الأ ثءادرلا بابسأ ناهر نع ادفلا راضنب متيدتفا مأ .ماسلا علاوط
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 رظاونب رظني بلق الا ةضهنلا نايشغ نم عمدت نيعأ الأ ءةظعلا نافوط

 بوبهو ؛هابص بوبلج يف لفري مكدحأ انيب .ةربعلا عومد حسيو .ةركفلا
 لآ هل ءال ءال نأ الا ،همقن ةاهابم مدعو همعن ةهاكف هترطبأ دق اهابص
 فطاخ هفطتخاو ؛تايلبلا بطاخ هبطخف بيطخلا لوق هيلع لعيحو .بيشملا

 .هيلق دطصاف !مدنلا ةرسأو ،مدسلنلا شرف ىلع (٥٢١)هتحرمأ ىتح تايضقلا

 :لاقف ،هليلس ىكبو ؤهليوع رثكو .هنينأ قلذناو ؤهنيبج قرعو ،هبرك دتشاو
 :هل لاقف ٬ءاودلا مهارمب هءاج املف "يضرع يضقيو يضرم بطي بط نم له
 .يجش توصب ملكتيو غيفخ فرطب ارهفكم رظني ضيرملا يقبف .ءاد رمأ ذفن
 .بابحالا يانو بابحلا معط هب اجوزمم ،توفلا ساكب توملا هب لزن نأ ىلا
 باطخ و سانلا ق هحور باهذ عاش .هحارم ربقلا ىلا لصو هحارم ظتكا املف

 اوعرساف ؛هتافو سنع لابقاو هتايح سمش لوفآو ،سايالا لاحل هجوب
 ىدان كلذ عمف ؛ةعسلا دعب قيضلا يف هوعضيو 6ةعرسلا فاتكأ ىلع هولمحيل
 الأ ،الهألا ديشن دشنأو 6ىرثلا رضاون نم الخ مك الأ :ليقملا ف ليقلا يدانم

 دودلا ةسقنلو ،دوحللا ةشحو يق واث وهو ،ىرثلا نوطب ىلا هب مدق المع مك
 .باسحلا قراب تعملو .ةمادنلا نابثك تلاهناو .ةمايقلا لاوحأ تلاح نأ ىلا
 يرما لك كلانه ىنمتف .لامعالا لامحأ تشتفو .باتكلا قيرابأ تكفكو

 دعب باتع الو ،رازوألا رازا دتشا اذا .(٦٢١)4«رَرَو ال الكت ،لاجآلا عوجرب
 محر ٠تاوفلا لولح دعب ةبوأ الو 6تامملا لوزن نيح ةبوت الو ،راذنالا دورو
 . اهنم برقف .ةرخألا يداون ىلا رظنو اهنع ىانف ءايندلا يداون ىلع رم رما هنلا
 هايند يف ربصو .ريارحلا بونج برطضا نيح .رئامضلا حالصا ىلا عراسو

 قاس نع فشكو ،لبسلا كلسم حضوأ ىلا ردابو سلسرلا نم مزعلا يلو ربص
 ةنا انلعج .ةوافصلا ناوفصب دهجلا طاسب طسبو .ةاودعلا نافرصل دجلا
 تاوهشلا ناطيش ليكو ؛هاده دراوم دصقو ؛هاوه دروام دفص نمم مكاياو

 انسبلو ‘همصخ فورضغ عطقل همزع فويس لسو ٬تاوهللا ناطلس لبرغو
 مكايأو انزعأو ،ناتهبلا ساب مكنعو انع عفرو ؤناهربلا سابل مكاياو
 .هتمحرو هناوضر ضاير يف ؤهتنجو هميعن راد مكنكسأو اننكسأو ؤهتعاطب

 لثم ولو ءادجسم هلل ىنب نم» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ربخلا ف تدجوو

 . هتحرط : باوصلا لعل )١٦٥(
 )`١٦٦( ةمايقلا ةروس : ١ .
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 تاشوقنلا نع ةلي يبنلا ىهنو .(١؟٧)«ةنجلا يق اتيب هل هللا ينب ةةاطق صحفم

 يفو .(٨٢١)«مهدجاسم اوفرخز الا موق لمع ءاس ام» :لاقو دجاسملا يف
 ءامسلاو .ءامسلا نم لضفأ يسركلاو غيسركلا نم لضفأ شرعلا نأ» :ثيدحلا
 .ردقلا ةليل هيف تسيل ةرهش فلأ نم لضفأ ردقلا ةليلو ضرألا نم لضفأ
 .قارعلا نم لضفأ ماشلاو &ىصقالا دجسملا نم لضفأ مارحلا دجسملاو

 دعاوق نم لضفأ يناميلا نكرلاو ،يناميلا نكرلا نم لضفأ دوسألا رجحلاو
 لضفأو .ةماهت عاقب نم لضفأ مرحلاو مرحلا نم لضفأ دجسلاو 6تيبلا
 ةياورلا هذه يفو .«ةرخآلا قاوسا نم قوس يهو ثدجاسملا هللا دنع عاقبلا

 .ملعلا وه يسركلا :نولوقي انباحصأ رثكأو غقلخو مسج يسركلا نآ ىلع ةلالد
 .ملعا هللاو

 لصنف
 هلل دمحلاو هتنا مسب :لقو .ىنميلا كلجرب أدباف دجسملا تلخد اذاو

 يل حتفاو يبنذ يل رفغا مهللا ىهتنا ءايلوأ ىلع و هتنا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو

 . دمحم ىلع لص مهللا :لقو ،ىرسيلا كلجرب أدباف تجرخ اذاو .كتمحر باوبأ
 عكري ىتح سلجيال نا دجسملا لخد نمل يغبنيو .كلضف باوبا يل حتفاو
 لاقو .(١؟؟)دودحلا ةماقا نعو دجاسملا يف عيبلا نع ةلي يبنلا ىهنو .نيتعكر

 عفرو مكءارشو مكعيبو مكنيناجمو مكنايبص مكدجاسم اوبنج» : ةي يبنلا
 نأ لثم ،دجاسلا يف ثادحالا زوجت ال كلذكو .(0٢١)«مكفويس لسو مكتاوصأ
 .ملعأ هتناو .هلام نم هيلع رجؤيو .؟ءيش اهيق دازي

 همحر) يمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلولا يلاولا عورألا دجمألا ىلا ،(هئلا

 نم ىلوألا هتداع نع ةدايز هتعامج هداز دجسم يو :(هللا همحر) يلاعسللا
 دجسملاو ةدايزلا تراص ىتح ۔ ةدايزلا رامع ينعأ ۔ مهلام نم هورمعو مهلام

 رمعت نأ زوجي لهف ؛‘هعيمج دجسملا برخ كلذ دعب مت !ادحاو ادجسم لوألا
 ؟ هي لومعملا لوقلا امو ؟ال مأ دجسملا لام نم ةدايزلا

 _ ٨/ ١٧٢ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم اضيآ رظنا ٤٢ ٥© /٢لماكلا يف يدع نبا هجرخأ )١٢٧(
١٧٣ 

 )١٢٨( لامعلا زنك يف يدنهلا هدروأ ٢٠١٢٠\ ءايلوألا ةيلح اضيأ رظنا ٤/ ١٥٦.
 )٩!١( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ١٠/ ١٤٠٤١٣٧١

 )١٣٠( قباسلا ردصملا رظنا ٤/ ٥٠٣.
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 زوجي ال هنأ 6هيلع دمتعنو انبجعي يذلا لوقلاف :قيفوتلا هئلابو باوجلا
 الا ،لواألا دجسملا عاقب ربغ نم ةدايزلا تناك نا ،لوألا دجسملا لام نم ةدايزلا

 .ةريخالا ةيصولا نم رمعي نأ زئاجف .ديز امدعب دجسملا اذهل ىصوأ نوكي نأ
 هردج ميوقتلو هحالصل تديز امناو ؤلوالا دجسملا ةعقب يف ةدايزلا تناك ناو
 هللاو ححالصلا رظن ىلع ؛هلام نم كلذ نوكي نأ قضي مل اهديدستو ةمدقتملا

 .ملعأ
 ناكو .هراج رادج تحت هينبي افينك ثدحي نأ دحاو دارأ اذاو :هل تلق

 ةرضملاب راجلا جتحاف ‘هراج تيب ىلا ةحئارلا ذفنت (١٢١)قيرامم رادجلا كلذب
 ؟ال مأ ثدحملا اذه عنميأ سردجلا دامسلا لكأو ںفينكلا ةحئار نم

 هيلعو هب رضي ثيح مهراج رادج تحت افينك ثدحي نآ هل زوجيال :لاق
 .نيملسملا ماكح دنع كلذ رظن نوكيو 6هنع ةرضملا فرصي نأ

 هراج رادج نيبو هنيب لعجي نأ هنأ هراج رادج نع حسفلا يف انعمسو
 .كلذ هبعلي نأ دامسلا ررض لوصو عنمي يذلا ىصحلاب رفظلا نم عارذ يثلث

 .ملعأ هتناو ءاهفرص هيلعو .فينكلا ةحئارب هرضي نأ سيل نكلو

 نارطاو هنع فرصيو .دجاسملا برق فينكلا ثدح زوجيالو : فلؤملا لاق

 ريغو .(٤٢١)لصلا حارسو (٢١؟)اشنلا لمعو دلجلا غبدو احرلاو (٢١؟)راصقلا

 اذا دجسملا برق اهثدح زوجيال ،ةيذؤملا تاوصألاو ةتيبخلا حئاورلا نم كلذ
 .الامشو انيمي فرغ هحرص ىلع ثدحت ال كلذكو ؛ملعأ هناو ءلبق نم نكت مل
 هيف ثدحت الو داتوأ هيف زكرت الو حيباصم هتلابق ثدحت الو .ءاروو ةلبقو
 .(عجر) .ملعأ هتناو ،نراوز

 .هتيب ىلا اهب قرطتلا ؤرما دارأ دجسم ضرأ يقو :(هتلا همحر) هيلا هنمو

 ءاذك دجسمل ضر ألا هذه نأ هيلع باتك عم هتيب ىلا رميام ردقي دقعي نأ زوجتأ

 )١٣١( ةحئارلا اهنم ذفنت تاحتن دارملا لعل : قيرامم .
 دعب بحلا نم لبنسلا يف ىقبيامو تقلا نم جرخيام مضلاب :ةراصقلا :راصقلا نارطا )١٣٦٢(

 . ىلوألا ةسودلا
 .بوبحلاو حمقلا نم صلختسي يذلا قيقدلا وه :اشنلا لمع )١٣٣(
 نأ بجي لصبلا حادس دوصقملا لعلو هيلا راشأ وأ هانعم نيب نم دجأ مل :لصلا حارس )١٣٤(

 ،ءاضوضلاو ةبلجلل ةاعدم اهنأل اهتاحاسو دجسملا نع ةديعب لامعألا هذه نوكت
 . مهيذؤيو دجاسملا راوزو نيلصملا ىلع شوشي نأ هناش نم ام لك اهنع فرصيو
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 ؟ال مأ دجسملل احالص ناك اذا ةدعاقلا ببسب اهيف قرطتيو
 ةجحلا توبث فوخ كلذ نوزيجيال مهنأ رثألا نم هتعمسام ىلع :باوجلا

 دجسملا ضرأ ىلع ةجحلا ىقبتو ،نوتومي دوهشلا نال ءجسلا ضرأ ىلع
 .فلتت قاروالاو

 نم ائيش هيلا اودهأ دجسمب اومسقأ اذا سانأ ةداع ترج اذاو : هل تلق
 ىرتام ءاذه ريغ هل ةين الو ثدجسلا ف هوكرتو بيطلا وأ ماعطلا وأ مهاردلا

 ؟ماعطلا اذه ق يديس

 .ملعأ هتناو إمهكلم نع كلذ هجرخي الو مهل هودهأ ام مكح : لاق

 اهفرص ةعامجلا داراف ثدجسملا حرصب تتبن ةلخن يف لوقيام : هل تلق
 ؟ال مأ اهفرص زوجيأ دجسملا قيض لجآ نم

 .ةتداح تناكو دجسملل حلصأ اهفرص ناك اذا اهفرص زئاج معنف : لاق

 اهل بستحاف .ناضمر رهش ةرطفل اهي هل يصوملا ةلخنلا يقو :هل تلق

 يطعي وأ ،اهذاقنا ىلع هل ةرجأ اءزج اهترمت نم ذخاي نآ هل زوجب »بستحم

 ؟ال مأ اءزج هريغ

 اهب مايقلا ىلع هريغل عفد اذا امأو .هسفنل عفدي نأ هل سيلف وه امأ :لاق
 ىلوأ هربغ اهب مقي مل اذا يدنع كلذ قيضي مل احالص كلذ ناك اذا ابستحم
 .هنم

 نولخدي مهكرتن نآ انل زوجيأ «ناينابلا» ف يديس كلاسأو :هل تلق
 ؟ال مأ دجسملا حرص

 .هريغ وت حرصلا يف ناك ،دجسلا لوخد نم نوعنمي : لاق
 ةرطف ريغ نم رطفأ هيلع علطا ارما دجسملا ليكو عنمي لهو :هل تلق

 ؟ ةليللا كلت يف دجسملا ةرطف نم رطفي نأ دارآ اذا دجسملا
 هنم فخي ملو ‘دجسملا ريغ نم برش وآ لكاب رطفأ هنأ علطا اذا : لاق

 دجسملا لام ظفح هيلع نال ،كلذ نع يهنلا قح ءاهيف سفن وأ لام يف اررض
 الوأ ةرطفلا ةرمث نم لكأ نم امأو .هدي يف ةناما هنال .هتردقم لكب هنع بذلاو

 لكاي عجرو .كلذ هناكم يف ءام برش وآ ،كلذ هناكم يف اهريغ نم ائيش لكايو
 لوحت اذا امأو .زئاج هنأ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يفف ‘كلذ دعب ةرطقلا نم

 .دجسملا رمت نم لكاي عجرب نأ هل سيلق دجسملا نم جرخو كلذ هناكم نم

 دعب ابطر اهب نورجهتي ‘تكردأ جانزم ةلخن يف لوقتامو :هل تلق
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 .ناضمر رهش يف ةلخنلا هذه ةرمث تكرداف سفورعم دجسم يف رهظلاةالص

 ؟ال مأ رطفلا يف اهب رجهتيل ابطر اهنمثب ىرتشيو ينطت نأ زوجي
 هنم فاخي اهرمت ناك ناو 6ديجب سيل (١؟٥)جانزملا رمت نأ اندنع : لاق

 حالصلا رظن ىلعف .عايضلا ىلا تلآ تكرت اذاو .هفعضل سانلا هلكايال نأ

 ىلع تقولا كلذ ف لكؤي .رسبو بطر اهنمثب ىرتشيل اهؤانط يدنع قينضيال
 .ملعا هللاو غلبق نم يه اهتنس

 دجسم يف اهترمثب نورجهتي ةلخنلا هذه تناك اذا تيأرأ : هل تلق

 ةمئاقلا ىنطت نأ زوجيأ ،تحاط اهنم ةدحاو نا مث ءاهلثم ىرخأو !مولعم
 ؟تحاط يتلا عضوم لسفتل (٦٢١)ةمرص اهئانط نمثب ىرتشيو

 سنج ناك نا حالصلا رظن يف امأو 6زوجي الف مكحلا يف امأ : لاق

 نم لسفت نآ فيخ اذا كلذ يدنع قيضي الف امهنيب قرفال اادحاو نتلخنلا

 نا ةليح اهل دجوي ناك ناو ءءيش اهنم لصحي ملو .فلتلا اهتبحاص ةلغ ريغ
 ةلغ نم لسفت مل ادحأ ةيطع وأ اهرذج نمن نم اهتبحاص ةلغ ريغ نم لسفي
 .ملعأ هتناو .اهتبحاص

 لصف

 لاملا ناكو ،دجسملا لال بستحملا نع هتلأسو !(هنا امهمحر) هيلا هنمو

 ةرهش ةرطفل ةينالفلا ةلخنلا نأ هدي يف لاملا ناك نم :لاقف ،لبق نم لجر دي يق
 نوكيأ ،دجسملا رامعل ينالفلا لاملاو ءروجهلل ينالفلا لاملا نآو ناضمر
 ؟ال مأ كلذ ق الويقم

 يق ناك نم نأ نيملسملا ضعب نم انعمسام ىلع :قيفوتلا هتنابو باوجلا

 ہدجسملا رمأ نم اذكو اذكل هنأ هدي ام ىلع لوبقم هلوقف دجسملا لام هدي

 .ليكولاو بستحملا نيب يدنع كلذ يف قرفالو
 ةلخنلا هذه نا دلبلا نم مهربغو ،دجسملا ةعامج لاق اذا هلثمو :هل تلق

 بلقلا نامطاو ثدجسملل عضوملا اذهو !اذك دجس ةليسفلا هذهو .اذك دجسمل
 ؟كلذ ىلا

 مهنأل نانئمطالا ىلع دجاسملا ىلا زاحت دجاسملا لاوم رثكأ نأ يدنع : لاق

 برقأ يدنع رابخالا رتاوتو .نانئمطالا ىلع الا (٧٢١)خسنلاو خسنلا نوعبتي

 .ارمت رخديو جلاعي نأ حلصيال ،ليخنلا مسوم لوأ يف نوكي نوللا رمحأ بطر : جنازم )١٣٥(
 . لسفلا : يأ ،سرفلل علقي ،لخنلا ريغص : ةمرصلا )١٣٦(
 .خسنلاو .... ىلع الا خسن نوكي الو : هلعل )١٣٧(
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 .ملعأ هتناو خسنلا نم نانئمطالا ىا

 ىنطأ دق ناكو لجر دي يف لبق نم دجسملا اذه لام ناك اذاو :هل تلق

 اهنم ذخاي نأ داراف دجسملل مهارد هدنع تراصو ‘دجسلا لام نم ائيش

 نع لفاغتي نأ يلاولل زوجي 6دجسملا اذه لام نم ةرجأ هل نأ همعزب هسفنل

 ؟ال مأ هسقنل مهاردلا نم هذخاي اميف لجرلا اذه

 اذه باستكا نم نكت مل لجرلا اذه دنع يتلا مهاردلا هذه تناك نا : لاق

 اهنع لفاغت اذا يدنع هيلع قيضي الف .هدي يف يه يذلا اهبستكا امناو .ريجالا
 .هعيبب رمآ وأ وه هبستكاام ىلع ظفتحي نأ هيلع امناو هريغ دنع ةنامأ اهنال

 .ملعأ هتلاو

 لصخف
 دجسملل لعج اذا دجسملا لام ف يديس كلاسأو ء(هتلا امهمحر) هيلا هنمو

 ؟ال مأ دجسملل طسبلا هنم ىرتشتأ "فورعم ءيشل لعجي ملو
 لعجي ملو دجسملل لعجي يذلا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : باوجلا

 زوجي لوقو ىلوقلا رثكأ يف هرامعو هردج يف فرصي لاملا نم فورعم ءيشل
 .ملعأ هتناو الف ءاملا برشل امأو .جارسلاو طسبلا ف فرصي نآ

 تيب ناكو سدلبلا لهأل قيرط لجر نيبو هنيب دجسم ناك اذاو : هل تلق
 ؟ال مأ كلذ هل زوجيأ .ةفرغ ىنبي نأ داراف ٬دجسىملا نم ىلعأ لجرلا

 ءانبلا ناك نا :لوقلا لمجم ىلعو 6رظن ىلا جاتحي اذه نا : لاق
 عنمي ناك اذاو ،كلذ زجي مل ێحايرلا باهم نع رظنلا ف دجسملا (٨٢١)بركي
 .ملعأهتلاو رحلا نامز يف دجسلا رامع هيف نوكي يذلا ناكملا نع حايرلا

 هسمخ .دجملا لام نع يديس كلاسأو . (هتنا امهمحر) هدبلا هنمو

 نأ زوجي له ء(١؟٩)روجهلل هسمخو ناضمر رهش ةرطفل هسمخو ؛هترامعل

 ؟همهارد مسقت و لاملا اذه ىنطي

 سابالف .مهارد مسقتو ينطي هومتكردآ اذا : قيفوتلا هتلايو باوجلا

 مسقي هومتكردأ متنك ناو ؤهتلا ءاش نا ةنسلا نم متكردأ امب متيفتقا نا كلذب

 ناو .هنم ريتكلا فلتي وآ فلتي ارمت ريصي نأ ىلا هومتكرت نا متفخو ارمت
 رظن ىلع باوصلا نم جرخي كلذ نا لوقأ الف .ادوصحم ناك هومت دنمطأ

 .عنمي ، قيضي : بركي )١٣٨(
 . ةلوليقلا : يأ . ةرجاهملا يف لكؤيام : روجلا )١٣٩(
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 .ةحلصملا

 .لجر ىلع اهعاب كلذ دعب مث اةنس دجسملل تالخنب رقأ نمو :هل تلق

 ؟هرارقإب ملع دق لجرلاو
 ىنعم ؤ رارقالا دعب هل ةعجر الف رقملا اذه نم رارقالا حص اذاف :لاق

 نأ الا ُهذه هتجح لبقت الو .هنم اهيرتشي ناهرارقإب ملع نمل سيلو .مكحلا
 .ملعآ هللاو .هلطبي هجوب هرارقا لطاب حبصي

 لجرلا ركناف غدجسملل اقح لجر ىلع دجسملا رامع ىعدا اذاو :هل تلق
 فلحيأ لجرلا اذه رمان !رامعلا وأ دجسملل بستحملا داراام هيلع حصي ملو

 ؟ال مأ

 مصاخملا نوكي نأ الا رثالا نم هتعمسام ىلع دجسملا لام يف نيميال : لاق .
 ائيش هيلع عاب هلام نم مصاخملا هنمض مصخلا هب رقي مل نا ءيش يف دجسملل
 يف نوكي نأ ىسعف .ةيسن هيلع عيبلا ناكو غنمشلا هركناف .جسملا لام نم
 .ملعأ هتناو .نيميلا اذه لثم

 لصف
 ياعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلا .(ها همحر) هباوج نمو

 لام هدي يف مامالا ليكو وأ ميتيلا وأ دجسملا ليكو يقو :(هتلا همحر) يوزنلا

 ملو ميتيلا وا دجسملا (ا٤:)لام ىلع رجتيو هيلا نوجاتحيام مهل يرتشي
 نم دحأ دنع ضرقتسي نأ هل زوجيأ ءارشلا دنع مهاردلا نم ءيش هرضحي

 ؟هضوع ذخايل هدنع نم وه ملسي وأ .سانلا

 نأ هتين ىلع هدنع نم امهضرقأ اذا ميتيلاو دجسملا ليكو امأ : باوجلا

 لام ليكو امأو .يدنع كلذ قيضي الف :ضرقأام لثم مهلام نم هضوع ذخاي
 كلذ هل لعج اذا كلذ زاوج ينبجعيو هنيعب ائيش هيف ظفحأ ملف نيملسملا

 ,كلذ ىلا جاتحا ناك اذا هريغ نم ضرقتسي نأ امأو .هلكو يذلا يلاولا وأ مامالا

 زاوج ينبجعيو .دجسملاو ميتيلل ضرقتسي نأ افالتخا يف كلذ يف نأ وجراف
 اذا كلذ زئاجف نيملسملا لام تيب يف ضرقلا امأو .هيلا اجاتحا اذا كلذ

 اذاو ثكلذ هل ينبجعي الف هتنامأ نم ضرقي نأ وه امأو ،ةلودلا زعل اوجاتحا

 هضبقب أربي نم هضبقي ىتح هتنامأ ىلا هدر اذا أربيالو هنمض ائيش ضرتقا
 .ملعأ هللاو كهنم

 ؟الوبقم هلوق نوكيأ ةقث ربغ دجسملا ليكو ناك اذا :هل تلقو

 . لايب : باوصلا لعل )١٤٠(
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 هلوقف .ةقث ريغ دي يف دجسلا لام ناك اذا رثألا نم هتعمسام ىلعف : لاق

 ظقحا الف .كلذ ريغ وأ ةرطفلل اذه نأورامعلل اذه نأ ،غهدي ام ىلع لوبقم

 .ملعأ هتناو ،رمتلاو لوصالاو مهاردلا نيب افالخ
 ؟ال مآ همده زوجيأ عدصنا وأ رادج قرخنا اذاو :هل تلق

 .همده زاج فوخم هنأ اولاق ناف ءلودعلا رظن ىلا همده جاتحي : لاق

 نم ادعاص نكي ملو ءاضرع هعادصنا ناك اذا رثألا هب ءاجام ىلع فوخملاو

 ىلع ٬للا ءاش نا ،غكلذ قيضي الف دجسملل ضرعلا يف امأو .ءامسلا ىلا ضرألا

 لصالا ناك اذا زوجي الف ةرامع يف هلصأ عيب امأو .لوقلا ضعب ىلع هليكو

 هللاو ،كلذ زئاج هنا ليقف سباهذلا دجسملا ىلع فيخو افقوم نكي مل ناو افقوم
 .ملعا

 اذه ىلع :لاقو دجسم ةعامج ىلا ءاج ءيرما يف لوقت امو : هل تلق

 مكعيابأ نأ ديرأو مهارد دجأ ملو ةضف ةيرال نوسمخو ةيرال اتئام دجسملا
 .دجسملل احالص اوأرو ،ةعامجلا هب (١٤١)اوضرف مهاردلا هذهب ينالفلا لاملا
 داراف ،هرامعل مهارد هدنع نكي ملو ٬دجسلا نم ءيش مدهناف انينس هولغتساو

 (ةيرال) يتئامب مكنم هيرتشا انآ لوألا عئابلا لاقف ىلاملا اذه عيب ةعامجلا

 ؟ال مأ دجسملل ءارشلا زوجيأ .ةعامجلا (٤١؟)هوعيابف ةضف

 .ملعأ هثلاو ححالصلا رظن ىلع الا زوجي الف دجسملل ءارشلا امأ : لاق
 ال هلام لصأ عيب زئاجف هئانيل مهارد هل لصحي مل اذاو : فلؤملا لاق

 .عجر .ملعأ هتناو ،هبارخ فيخ اذا هيلا جاتحي

 زوجيا ؛هعجترا امدعب ةلاهجلا هئاعداب لوألا عيابلا ريغ اذاو : هل تلق
 ؟ال مآ كل

 هلبقو هعجترا امدعب دجسملا ىلع لاملا در هل نوكي نأ ينبجعي مل :لاق

 .نيملسملا نم ةعامجلا يآرب حالصلا رظن ىلع نوكي نأ الا إمكحلا ىنعم ق

 .(٤٤١)سيمهلاو ءاملاو (٤١؟)لسفلل دجسملا لام جاتحا اذاو : هل تلق

 . تيضرف : ألا لعل )١٤١(

 . هتعيابف : 7- لعل )١٤٦٢(
 .اهسرغ : ةمرصلا لسف ©}© سرفلا : لسفلا )١٤٢٣(

 )١٤٤( ضرألا ةثارح : سيهلا .
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 ؛رامعلل مهسو ،روجهلل نامهسو
 رظن ىلع كلذ زوج ينبجعيف .ةلع نم هلسفو لاملا حالص يف امأ : لاق

 لاو .عايضلاو بارخلا هيلع عقو ؛هتلغ نم رمعي مل نا ،ناك اذا حالصلا
 .ملعا

 لصف
 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا خيشلا باوج نمو

 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ،(ةلا همحر ) يوزنلا يدمسلا
 ادجسم ينبي نأ لجر دارأ اذاو :(هللا همحر) يوزنلا يلاعسنلا يرمعملا دوعسم

 ؟ال مأ فورعم عرذو دح كلذل له ،لبق نم قباس دجسم برق
 نم لاق نم لاق غيملسملا نيب افالتخا كلذ يف نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم لاقو .نادجسلا ىريال ام ردقب دجسملا نع دجسملا حسفي هنأ :نيملسملا

 عم ةالصلا كردي مل اضوتيل ماقو لوبلا نم لجرلا قارأ ول ام ردقب :لاق
 نع حسفي دجسملا نأ :نيملسملا نم لاق نم لاقو قباسلا دجسملا يف ةعامجلا
 :لاق نم لاقو .يناثلا دجسملا ةرامعب لوألا دجسملا برخيال ام ردقب دجسملا

 .ملعأ هللاو &دجسم برق دجسم ينبي نأ عنمنال
 ىلا ديؤم افقو ةرطفلل وأ روجهلل دجسمل ةلخن لجر فقوأ اذاو : هل تلق

 ؛دجسملا ف اهنم لكاي نأ هل زوجيآ .ةمايقلا موي
 لكاي ال :لاق نم لاقو !اهنم لكاي :لاق نم لاق تفالتخا كلذ يق : لاق

 .ملعأ هتناو .اهنم

 يوزنلا يحونفلا نادبع نب حلاص يلاولا ىلا .(هللا همحر) اضيأ هنمو
 وأ لقأ وأ نيتماق وأ ةماق رادقم امئاق هرادج دجو دجسم يقو :(هتلا همحر)

 له ؛مدهنم هنأ نظلا يفو ضءامغ هل دجوي ملو ؤرخآلا نم عفرأ ناكم هيفو رثكأ
 ىتح كلذ زوجي ال مأ سىمغيو هنم ءالعالا ردق ىلع هرادج عفري نأ زوجي
 ؛يفكت اذه يف ةرهشلا مأ .ةلداعلا ةبسنلاب حصي

 )١٤٥( قفاخلا عضوملا نأ بلقلا نامطا اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يذلا اذه نأ يدنع اميفو هنم ءالعالا ردق ىلع هعفرب نأ زئاجف ؛مدهنم

 نامطاو هرهشت اهنا نكت مل اذا ؤاذه لثم يف ةرهشلا كلذكو غمدهنم هتفصو
 اذه نأ درت ال ةرهش رهشا اذا كلذكو .كلذ يدنع قيضيالف .هب ىلتبملا بلق

 .ضفخنملا عقوملا :قفاخلا عضوملا )١٤٥(
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 يف ناضمر رهش ىمئاص ةبلغب رطفي لاملا اذه نآو هلام نم هيف رطقي دجسملا

 .ةرهشلا ددع امأو ،كلذ قيضي الف كلذب بلقلا نامطا اذاف .ينالفلا دجسملا
 مهيفو نوعبرا :لاق نم لاقو ‘ةسمخ وهو انزلا دوهش ادعام :لاق نم لاقف
 رثكو رمألا رهتشا اذا :لاق نم لاقو اءالجر رشع دحأ :لاق نم لاقو .ملاع

 رشع ةثالثو ةئامثالث :لاق نم لاقو ةةرهشلا دح كلذف .ربخلا (٦٤١)اوقلاف
 .ملعأ هتناو .(٧٤١)هيلع لومعم باوص نيملسملا لوق لكو .الجر

 ىرتشا اذا دجسملا ليكو يف يديس لوقت امو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو

 له .ةمساقملا هؤاكرت بلطو .رثكآ وأ لقأ وأ عبر وأ ثلث وأ فصن لثم امهب

 ماكح نم مكاح ةرضح للا اذه جاتحي مأ :.هسفنب مهمساقي نأ هل زوجي

 ؟كلذ فيك دجسملا ةعامج ةرضحب مآ ،نيملسملا

 دجسملا اذهل عئابلاو نيملسملا (٨٤١)تاقت هنا : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 نم نآ رثألا ف دجوي هنأل ،ءاكرتلاو دجسملا نيب لاملا اذه مسقيو مهسلا اذه

 كلذ ةمساقمب ذخؤي هناف ،تافوقولا نم ءيش وأ دجسملا لام نم هل ةصح لازأ
 هنوري ةعامجلا هلكاي يذلا وه فقو امأو ،ملعأ هتناو ،كلذ ءاكرشلا بلط اذا

 هللاو مهيأر ىلع ةعامجلا هلكايل فقولل هب ىصوي يذلا وهو دجسملا لام نم

 .ملعأ

 يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحآ نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يرفافلا نانس نب فلخ يلاولا خيشلا ىلا .(هللا همحر) يوزنلا يدمسلا
 ةمئألاو ءانمأ نونذؤملا» :رثألا ف تءاج يتلا ةياورلا ىنعم امو :(هللا همحر)

 ؟ )١٤٩( «ءانمض

 هكردأ اذا ةءارقلا يف :ليقف ثفالتخا كلذ يفق : قيفوتلا هلابو باوجلا

 وأ ةراهط وأ ةين نم هرمأ نم ةعامجلا نم بيغي امب وه امنا :ليقو ءاعكار

 نذؤم لكو سانلا عيمج هيف كرتشي رهاظ هناف نذؤملا امأو ،رسلا ةءارق

 .ملعأ هتلاو ٬تقولا ةفرعمي هنىد ق نمتؤم

 .ولقان :باوصلا )١٤٦(

 . هب لومعم : : باوصلا )١٤٧(

 .مالكلا ف صقتنب يحوي قايسلا )٤٨ ١)

 . يذمزتلاو دواد وبأو دحأ هانعمب هجرخأ )١٤٩)
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 لصف

 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نمو
 داراف ،دربلا نع رانلاب دوقولا هتداع دجسم نع هتلاسو (هللا همحر) يوزنلا

 لام ناكو ثدجسملا ميقي ىتح ةءارقلا لجال جارسلل انه دوقولا ناكم ةعامجلا
 داراف ىرانلا دوقو يف ةداع هل نكت مل اذا تيأرأ .ةعامجلا يأر ىلع دجسملا
 ؟كلذ انل نيب ؟ال مأ كلذ زوجيأ ؤجارسلل انه اولعجي نأ ةعامجلا

 ىلع دجسملا رامعل حالصلا رظن ىلع كلذ زئاج : قيفوتلا هتنابو باوجلا
 رامع يأر ىلع ذفني افقو دجسملا لام ناك اذا امأو ،نيملسملا لوق ضعب
 كلذ زئاجف ادجسملا نم اجارس دجسملا اذه يف اولعجي نأ رامعلا داراف دجسملا
 .ملعأ هللاو .ةداع دجسملا اذهل نكي مل ولو

 لصف

 نب ةعمج نب هئلادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا حيشلا باوج نمو
 :هل تلق !(هللا همحر) هنع هتلاسام اذهو !(هلا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع

 ؟كلذ انفرع ادحأ لكوي نأ مكاحلا دارأ اذا دجسملا ةلاكو ظفل يديس يل فص

 هثلا مسي» :ىهف دجاسملا ةلاكو دقع ظفل امأ : قيفوتلا هتنايو باوجلا

 .هب مايقلا يف اذك ةيرق نم اذك دجسمل اليكو نالفاي كانمقأ دق ميحرلا نمحرلا
 .هئاكرش ةمساقمو !هلام حلاصمب مايقلاو .هلامب مايقلاو .هحلاصمب مايقلاو
 لوؤي يذلا هلام رامث نم هعيب زاجام عيبو .هلام ةلغ داصحو ؛هلام ظفحو

 .نيلئاسلا نم هيف لاسي نمل وأ 6فقو وأ ةرطف نم هيف لكؤي امل وأ رامعل هيلا
 ةلاكول كل انعفد دقو .عضاوم يف هلام ذافنا يفو ءهيلا بسني امم كلذ ريغ وآ
 لخنو ضورأو ءام نم هلاومأ ةلاغ رشع كيلع اهانطرش يتلا دجسملا اذه
 ربجألا عم تمدخ ناو .كسفنل كيلع ةمدخال نأ ىلعو .ةلغ هل امم كلذ ريغو

 نم ربجأ لتم دجسملا اذه لام نم كترجأ كلف دجسملا اذه ةمدخ نم ائيش

 انعفد دقو .اهيف تمدخ يتلا ةمدخلا يف دجسملا اذهل مهتمدختسا نيذلا ءارجألا

 نم مهاردو بطح نم دجسملا ةلاكول انيلع اهتطرش يتلا طورشلا هذه كل
 اذهف ٬رودت ةنس لك يف هترطف لامو هلئاس لامو ،هفقو لامو هلام ةلاغ ةلغ

 .باوصلاو قحلا قيرط ىلا قفوملا هئلاو

 نونذؤملا :ةمدقتملا ةياورلا يف (هللا همحر) خيشلا لوق امآ : فلؤملا لاق
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 امأ .كلذ ربغو بتكلا نم يتقاط دهجب (٠٥١)عرش امف .ءانمض ةمئألاو ءانمأ

 اذا نمضي ءيشلا نمض لاقي يذلا ليفكلا نيمضلا لصأ .«ءانمض ةمئألا» :هلوق

 هرسفام ىنعملاو ،لبقتسملا نم ةحتف رسكو يضاملا مض رسكب وهو .هب لفك
 .سانلا ف رهاظ رهاش كلذ نأل «ءانمأ نونذؤملا» :هلوق امأو .لبق نم خيشلا

 لاقي ،مالعالا ناذالا لصأ نأل ؤهتفرعم لاح يف تقولا ىلع هنيد يف نمتؤم وهو
 سالا ق نذاو :ىلاعت هلوق يف هب ء يرق دقو .ءيشلاب ملعأ :يأ 0نذأو نذآ

 ةفصو .ديدشتلاب هناو ةءارقلا ف روهشملاو ٬ملعأ :يأ .(١٥١))هي جحلاب

 .كلذب مهعمس زي .سانلا يف ملعأ هانعمو 0جحلا باب يف هتركذ دق هب روماملا

 نم اتملك تاتَدأ وناقإل :لئاقلا نع ةصق ىرخأ ةيآ ف ىلاعت لاقو
 مهنع امل انأربت ذا ةكرشلاب مهل دهشي دحآ نم ام كانملعأ :ي .(٥١؟٢) .هديهش

 اولض مهنأل مهدهاشي دحأ نم وأ 0خيبوتلل مهنع لاؤسلا نوكيف ٬لاحلا انياع
 هللاو نيقحم اوناك مهناب هل دهشي نم انمام :يأ ءءاكرشلا لوق وه :ليقو ءانع
 .ملعأ

 لصف

 هناف رجفلا الا ،اهتقو لوخد لبق تاولصلا نم ءيشل نذؤيال ثيدحلا يقو

 الا ناذآلا زوجيالف ناضمر رهش يف الا تقولا لوخد لبق اهل نذؤي نأ زئاج
 .ملعأ هتناو كرجفلا عولط دعب

 لصف
 دارأ اذا نذؤملا هب رمؤي يذلاو :(هتلا همحر) دمحم ييآ خيشلا عماج نمو

 ق الا ءتاولصلا تاقوأ يق الا نذؤي الو ةالصلل ةراهط ىلع نوكي نأ ناذألا
 هناف ،ناضمر رهش يق الا كلذ ةزاجا ىلع سانلا قفتا دقف ؤحبصلا ةالص
 ةصاخو لكألا نم سانلا عنم نم كلذ ق اهم رجفلا عولط دعب الا نذؤيال
 .نينذؤملا ديلقت ىلا كلذ يف نوعجري امناف ستاقوالا نوفرعيال نيذلا ماوعلا

 لك نأ» :ربخلا فو &لضفلا نم كلذ يق امل ناذآلاب هتوص عفري نأ هل يغبنيو

 ناكو .هل رفغتسي :ليقو ى(٥١؟)«ةمايقلا موي هل دهشي هتوص هيلا غلب ءيش
 ءاهقفلا ضعب ناكو ءايلاع توصلا نسح نذؤملا نوكي نأ راتخي ضعب

 .هحرشأ انأف : دارملا لعلو : لصألا يف اذك )١٥٠١(
 . ٢٧ : جحلا ةروس )١٥١(

 )١٥٦() تلصف ةروس : ٤٧ .

 )١٥٣( يئاسنلاو يراخبلاو دمحأ هانعمب هاور .
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 نوكأ نأ بغار ينا :لوقي ناك هنأ يل خيشلا هركذ دق انباحصأ نم نيمدقتملا

 هنا ةأثَي يبنلا نع (هللا همحر) سابع نبا نع يورو ٬ميدقتلا هركأو انذؤم

 نذؤملا نوكي نأ بحتسيو . (٤٥١)«مكؤرقا مكمؤيلو مكرايخ مكل نذؤيل» :لاق
 .اهتبثيو اهدسفي امم ةالصلل ميقملا ىلع بجي امب اريصب تاقوالاب افراع اهيقف
 دارا مث ،ةالصلا ميقي الجر ىأر (هنا همحر) بوبحم نب دمحم نأ ينغلب دقو

 دمحم نال 6دجبملا ماما ناك كلذ لعلو هكسماف ةماقالا عضوم نع رخاتي نأ
 ادإ ا وم نيذلا اهتاي : ىلاعتو كرابت هللا ا لاق .ةماقالا يق دكؤي بوبحم نبا

 : يلاعت لاقو .(٥٥١)هيدتنا ركذ ق آوقساق ة ةكشمجلا موت نه ة ةالصلل يدون

 ناذآلا نأ ىلع اوقفتاو )١٥٦(. هبعتو ةورف اقوذَمَتا ة ةالصلا ق متيَداَت ادو

 اوقفتاو .هل ناذآ ال عوطتلا نأ ىلع اوقفتاو .تاضورفملا تاولصلل هب دوصقملا
 ددلقت ق فلتخاو .ةماقا الو هيلع ناذأ الف ةعامجلا نم ائيش كردأ نم نأ ىلع

 ضرفلا نأو ةالصلا تاقوأ ق ديلقت ال :مهضعب لاق .مهناذاب ةالصلاو نينذؤملا
 هنع هذخأ رمع نبا لوق ناك :(هنع هللا يضر) خيشلا لاق .نيقيب الا ىدؤيال

 يف ةجح مهنأ ىلا بهذي سانلا نم روهمجلاو .انباحصأ نم نيمدقتملا ضعب
 نأ سانلا هيلع ام كلذ ىلع ليلدلاو ةجح مالسالا لهأ نأل تاولصلا تاقوا

 نوكي وآ مهب يللصيو ميقيو نذؤيف نذؤملا يتايو دجسملا يف نونوكي موقلا
 .تقولا لوخد لبق موقلا عم هدوعق مدقت دق .مهتعامج يف وهو هريغ مامالا
 يذلا تقولا يف ناذآلا ناعمسي ىمعألاو لجرلا وأ اهلزنم يف نوكت ةآرملا كلذكو
 نم نوعنمي ءاهقفلا دجن الو ؤنذؤملا ناذاب نولصيف هنوهركي الو هنوجري
 ديلقت كرت مهيلع نوطرتشي نيدلا رمأ سانلا مهميلعت عم مهل الو كلذ
 ةالص تقو لوخد لبق ناذآلا ةزاجاب :انباحصأ نم ريثك لاقو .نينذؤملا

 اسايق ةعمجلا درف ليلب نذؤي ناك الالب نأ :مهلوق هجوو .رجفلاو ةعمجلا
 اسايق تاولصلا نم ةعمجلا ربغ اودرت مل :لاق ناف .لالب لعف نم ةنسلا ىلع
 رئاس نم اهربغو ةعمجلا نبب قرفلا امو ؟ةعمجلا متددر امك رجفلا ىلع
 يتلا ةلعفلا نع ةب يبنلا ىهن امل : هل ليق ؟اهريغو تاعامجلا نم تاولصلا
 الالب نا» :مالسلاو ةالصلا هبلع هلوقل هتقو لبق رجفلل ناذألا ةزاجا تبجوأ

 :ربخ يف لاق مث ،(٧٥١)«موتكم ما نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي

 ٢٠٩٦٩. لامعلا زنك يف يدنملا هدروأو 0٦١ ةالصلا باتك :دواد وبأ هجرخأ )١٥٤(
 )١٥٥( ةعمجلا ةروس : ٩ . )١٥٦( ةدئاملا ةروس : ٥٨ .

 )١٥٧( هيلع قفتم وهو ، ةعايجلا هجرخأ .

 _۔٥٦٢٣۔



 ةالص ق ةدوجوم ةلعلا هذه تناكف .«مكيئامغ دربو مكمئان ظقوب الالي نا»

 دنع مهتوفت حبصلا ةالص نأ يي يبنلا مايآ ف سانلا ةداع رثكأ نأل .ةعمجلا

 تناك . ء(٨٩١)«بجيفف انءادن عمس نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .ايع يبنلا

 مونب اهنع سانلا لغتشا اذا ةعمجلا كلذكو .قحلت مل تتاف اذا هدنع ةعامجلا

 .ملعأ هتناو كهربغ و)

 الا ثةالصلا تقو لوخد لبق زوجيال ناذآلا نأ ءانباحصال يناثلا لوقلاو
 اذا» :لاق ةي يبنلا نآ كلذو يدتع رظنلا ةلعل هرهاظ هبجوي رجفلا ةالص

 (٠٦١:)نال هرهاظ بجوي ربخلا اذهف .(٦٩٥١)«اميقأو انذأف ةالصلا ترضح

 زاوج ناكف . ةالصلا تقو روضح وهو تقولا لوخد دعب الا ناذآلا زوجيال

 دعب ناذآلاب هرمأ نأل هنع ىهنام ةلمج نم اصوصخم هتقو لبق رجفلل ناذآلا

 .ملعأ هتناو ،تقولا لوخد لبق كلذ نع ىهت ةالصلا تقو ‘تقولا روضح

 موي نوجرخي نيبلملاو نينذؤملا نا :ليق ،«“عرشلا نايب» ءزج نمو
 دهشيو ‘مهتاوصا دم نينذؤملل رفغيو نذؤملا نذؤيو يبلملا يبلي ‘ةمايقلا
 وآ بطر وآ ردم وأ رجح وآ رجش نم هتوص عمس ءيش لك نذؤملاو يبلملل
 مهتانسح لثم دجسملا كلذ يف يلصي ناسنا لكب نينذؤملل بتكيو ،سباي
 ءيش لك ةماقالاو ناذآلا نيام هتنا مهيطعيو .ائيش مهتانسح نم نوصقندالو

 يف هل رخؤيو ءوسلا هنع فرصي وآ ايندلا ف هل لجعي نآ اما ،هبر لأسي
 هيف نذؤي موي هللا ليبس يف همدب طحشتملاك ةماقالاو ناذآلا نيبام هلو .ةرخآلا

 جاحلاو ،راهنلاب مئاصلاو ليللاب مئاقلا رجأ هلو ،ديهش ةئامسمخ رجأ لثم
 لوأو ٬محرلا ةلصو ةالصلا ماقاو هقفلاو نآرقلا لماح رجأو .رمتعملاو
 نويبنلا مث ا مث .ةلت دمحم مث . .هتلحب نمحرلا ليلخ ةمايقلا موي ىسكيام

 ةمايقلا موي مالسلا مهيلع ةكئالملا مهاقلتتو نونذؤملا ىسكي مث نولسرملاو

 اهلحرو .ريرحلا نم نيلآ رضخأ درمز نم اهتمزأ .رمحأ توقاي نم بئاجن ىلع

 قوف نمو سدنس نم ديابج اهيلع ،توقايلاو ردلاب للكم رمحألا بهذلا نم
 ةثالث ةدحاو لك ىلع ،رضخاأ ريرح قربتسالا قوف نمو ،قربتسالا سدنسلا
 مهقانعأ يفو .ؤلؤل نم راوسو ‘ةضفق نم راوسو غبهذ نم راوس ىرواس

 ٣١٦١/٨. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا نوريثكلا هدروأ )١٥٨(
 . ٩٩١/٢٣ لماكلا :يدع نبا ٤٣٦/٣، لبنح نب دحأ هجرخأ )١٥٩(

 . ناذألا زاوج مدع ةرهاظ بجوي :باوصلا لعل )١٦٠(

- ٥٦٤ 



 اهكارشو بهذ نم مهلاعن ثدجربزلاو درمزلاو توقايلاو ردلاب للكم بهذلا
 باش ىتف دحاو لك ىلع اهرظن دم اهوطخ عضت ةحنجأ مهبئاجنلو ردلا نم
 (١٦١)رفذالا كسملا اهوشح هسفن تهتشاام ىلع ةوسك هل سارلا دعج درمأ

 ضيبأ 6برغملا لها هتحئار دجول قرشملاب رانيد لاقثم اهنم رثانت ولو
 كلم فلا نوعبس مهعيشي ٬بايثلا رضخا ،يلحلا رفصا اهجولا رونأ إمسجلا
 ينبو مدآ ينب باسح ىلا رظنيل اولاعت :نولوقي ؤرشحملا ىلا مهروبق نم
 .قربلا رون نم ةبرح _ فلأ نيعبس مهيديا , نيبو ؛مهبر مهبساحي فيك سيليا

 لإ يمرملا قوسَتَو هادفو ِنمحلا قإ نيقتملا رشحت موي : ىلاعت هلوق كلذف
 اهيلع نيدفاو :يأ 6دوفولا عيمجلاو ثدفاو عمج : دفولاو 4 .(٦١؟)هيدرو منهج

 ةدافو دفي دفو هلعفو ؛مهماعناو مهماركا نيرظتنم كولملا ىلع دافولا دفي امك
 .ملعأ هللاو ںلبقتسملا نم اهرسكو يضاملا ةلمهم حتفب

 نذا نم» :لاق هنأ كلام نب سنأ قيرط نم ةلت لوسرلا نع لوقنملا يفو
 نمو ٬(٢٦١)«ضرالا باود ىلع همدو همحل هللا مرح ءابستحم نينس عبس
 ىلع همدو همحل هنلا مرح» :رخآ ثيدح نمو ."هبنذ هل هللا رفغ» :رخآ ثيدح
 موي اقانعأ سانلا لوطأ نأ» :ةريره يبأ قيرط نم رخآ .ثيدح نمو ى«رانلا

 لاقف ،كاقانعأ لوطأ» :ي هلوق ىنعم يف اوفلتخاو .(٤٦١)«نونذؤملا ةمايقلا
 .هرهاظ ىلع هانعم :مهضعب لاقو ،باوثلاب اقانعأ سانلا لوطأ ينعي :ركب وبأ

 لاقو اصيصختو رشحملا يف مهل ةمالع .الوط مهقانعأ ف ثدحي هتنا نأو

 لاق ،سانلا نم قنع ءالؤه :لوقن ،تاعامج :يأ ,قانعأ سانلا لوطأ :مهضعب

 هلصأو ،نيداقنم :يأ .(٥٦١)4َمضاَح اهك مُهَتاَتعا تللق : لجو زع هللا

 ىلع ربخلا كرتو عوضخلا عضوم نايبل قانعألا تمخفاف .نيعضاخ اهل اولظف
 دارملا :ليقو ؛مهارجم تيرجأ ءالقعلا ةفصب قانعألا تفصو امل :ليقو هلصأ

 .مهيف حوفي سانلا نم قنع انءاج :مهلوقو .تاعامجلاو ةلاسرلا اهب
 وهو هريغو ناسنالا قنع وهو ،نونلاو نيعلا مضب .قنع عمج قانعألاو
 .(٦٦١)4قاتعآلا قوق أوبرضاق» :لجو زع فا لاق ثثنؤيو ركذي "فورعم

 .ةحئارلا بيطلا : رفذلاو ©} ةبيطلا رفذلا ةحئار وذ :رفذالا )١٦١١(

 .٦٨۔٥٨ : ميرم ةروس )١٦٦(
 ٢٨٠/٦. ةنسلا حرش : يوغبلا ٠٦!٢\ ننسلا : يدمزتلا هجرخأ )١٦٣(

 )١٦٤( ءارعشلا ةروس 1 .هجام نباو ملسو دحأ هجرخأ : ٤
 )١٦١٦( لافنألا ةروس :

 ۔۔ ٦٥



 تلا ةنامأ ءاهفالختسا يف برعلا لوقتو سسوؤرلا وأ حبذملا يه يتلا اهيلاعأ
 نوكتف .نيدلاو ةنامألا عضوم قنعلا :ايؤرلا ةرابع يف ليق كلذلو ٠كقنع يق
 :ليقو .كلذ نع زجع اهفعضو ةنامألا ءادأ ىلع اهبحاصل ةوق اهتدايزو اهتوق

 مُهقاَتعا تلتق :ىلوالا ةيآلا ف هانعم :ليقو إمهتارسو سانلا فارشأ قانعألا

 مهنأل اديكوت امخفم فاضملاب ءاجو .هيلا فاضملا نع رخاف 4َبيِضاَح اهت
 :رعاشلا لاق !اولذ مهباقر تلذ اذاو مهباقر تلذ اولذ اذا

 لالهلا نم رارسلا ذخأ امك ينم نذخأ نبنسلا رم تأر

 : اضيأ لاقو

 مدلا نم ةانقلا ردص تقرش امك هتعذآ دق يذلا لوقلاب قرشتو

 اذه زوجيال نييرصبلا دنعو )١٦٧(. مه اهيعضاخ يأ : يئاسكلا :,
 ولو ‘مهتاعامج :يأ .4نبعضاَخ اهت مُهقاَتعآ تلت : :مهضعب لاقو “تفذحلا

 يف ةغل نوتلا مضب قنع ةغللا و ةعضاخ :لاقل ندبلا نم قنع عمج دارأ

 زعملا دالو نم ىثنألا وهو ةيناتلا ةمجعملاو ىلوألا ةلمهملا حتفب قانعلاو 0قنع
 : رعاشلا لاق ،قونعو قنع عيمجلاو

 هقيار قانع اهنم تضرم اذا
 . ةلاطالا فوخ هتكرت . ريثك هلثمو

 لصف

 هتنا يضر) سابع نباو ةريره يبآ قيرط نم ةي هنع رخآ ثيدح نمو
 ابستحم ارباص هللا دجاسم نم دجسم يف ناذآلا ىلوت نم» :لاق (امهنع
 .(٩٦١)«افلأ نعيرأ باوت هتنا هاطعأ .هتلا هجو دنرب تيقاوملا ىلع (٨٦١)اظفاح

 برشي يضوح» :ةلي هللا لوسر لاق :لاق ؤكلام نب سنآ نع رخآ ثيدح نمو
 .حلاصل دومت ةقان ثعيبو ءءاييت ألا نم يناقستسا نمو ييب نمآ نم نمو انأ هنم

 ىتح هربق دنع نم اهبكري هموق نم اونمآ نيذلاو اهنم برشيو اهبلتحيف
 تنأو .هللا لوسراي ذاعم :لاقف «اهيلع (٠٧١)......ءاغر اهل رشحملا اهب ناوي
 قاربلا انأ بكرأو ةمطاف يتنبا اهبكرت نكلو .ال» :لاق ‘ءابضحعلا بكرت
 ةمايقلا موي ثعبي اذه :لاقو لالب ىلا رظن مث .ءايبنألا نود نم اهتصصتنخلا

 )١٦٧() مه اهيعضاخ : باوصلا لعل .

 )١٦٨( اظفاحم : هلعل .

 )١٦٩( ةيلاعلا بلاطملا : رجح نبا هدروأ ٢٤٤.
 )١٧٠) لصألا ف 77 ريغ ةرابعلا .
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 اذاف ااقح وأ اصلخم ناذألاب اهرهظ ىلع يداني ةنجلا قون نم ةقان ىلع
 هلا لوسر ادمحم نأ دهشأ !هللا الا هلا ال نأ دهشأ ؛ءاهتمأو ءايينألا تعمس

 (١٧١)درو درو لبق نم لبقيف ،كلذ ىلع اندهش :نولوقيف ؛مهلك هيلا اورظن
 ىسكي نم لواو !اهسبلف ةنجلا نم ةلحب لبقتسا ؛هناذأ نم غرف اذاف اهيلع
 .(٢٧١)«نينذؤملا حلاص مث .الالب مث .ءادهشلا مث غنويبنلا .ةنجلا للح نم

 باوبا حتفت» :(هللا همحر) سابع نبا قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو
 ثيغلا لزن دنعو ىنآرقلا ءيراقلو .ةالصلا ةادانل لاصخ ثالثل ةنجلا
 ررشك ررش زربت مولظملا ةوعدلو ؛ةالصلا دنع فصلا يقو .ةوعدلا باجتست

 الجاع كل رصتنأ يرشبأ يرشبا :اهل لوقي 6شرعلا نود هتوعد درت ال .رانلا
 .(٣٧١)«الجآو

 لوسر اهبكر هنأ ثيدحلا يف يورام يهو ءارلاو ءابلا حتفب قاربلا امأو
 قربلا ناقربو .حاقل ريغ نم اهندب عملت قورب ةقانو .هب جرع امل ةي هللا
 اقرب رصبلا قربو ،لبقتسملا نم اهمضو يضاملا ةلمهم حتفب هلعفو .هناعمل
 قرت ادوف) :لجو زع ا لاق ؤلبقتسملا نم اهحتفو يضاملا نم ةلمهملا رسكب
 ىلا بتك صاعلا نب ورمع نأ ثيدحلا يفو ،توملا دنع ريحت ء(٤٧١)4هرتَصَبلا

 .قرعو قرب نيب دوع ىلع دود سفيعض قلخ هبكري ميظع قلخ رحبلا نأ رمع
 : رعاشلا لاق

 قربي داك ارفاس يم هيندعل تضرعت ميكحلا نامقل نآ ولو

 ءةقوربلا لكأ نم تلكتشا اذا ةقانلا تقربو . حمط : يأ :قرب : لاقيو

 عمل : يا .يضاملا ءار حتفب .هرصبلا قرب اذإق :لجو زع هلوق يف عفان ارقو
 .ةأرما مسا "ددشم ميملا حتفب ،يم :هلوق امأو .ةمايقلا موي لوه نم صخشو
 .ملعأ هللاو ةأرما مسا كلذك ةيمو

 ء«ربكأ هللا ربكأ هلنا» : نذؤملا لوق ىنعمف . ةماقالاو ناذآلا ربسفت امأو

 ةفصلا هذهب هل فصولاو ،كلذب هل ركذلاو ءلجو زع هن ميظعتلا هانعمف

 .هيلع در نم درو :باوصلا لعل )١٧١(

 ٣٩١٧٩. لامعلا زنك :يدنهلا ١٠/,٥٠٧، ةداسلا فاحتا :يديبزلا هدروأ )١٧٦٢(
 )٧٣ ١) ةداسلا فاعحتا : يديبزلا هانعمب هدروأ ٥/ ٢٢ .

 )١٧٤( ةمايقلا ةروس : ٧ .

 _٥٦٧۔



 ةلزنملاو ردقلا ربك كلذب دارملا امناو صخش الوهثج ربك ال .ةفيرشلا ةدومحملا

 نودحلملا هفصي امع ىلاعتو هناحبس وه الا هب فصويالو يذلا فرشلا ولعو

 هللاو "ليلجلا هتناو .ريبكلا هتناو ثربكألا هتناو ربكأ هتنا ىنعمو ءاربك اولع

 نوملسملا هيلعام الا ةماقالاو ناذآلا يف لاقيال نكلو ىدحاو ىنعمب هلك ؛ميظعلا

 ال نأ انيقي ملعأ :يأ ء«هللا الا هلا ال نأ دهشأ» : ىنعمو ربكأ هتلا» :مهلوق نم

 ميقملاو نذؤملل يغبنيف .نيقيلا ملعلا دعب الا ةداهشلا بجتال .هنلا الا هلا
 ةجرخم يهو اهب الا ناميالا ةظفل هذه نال اامهبولقب كلذ اركذي نأ امهريغو
 ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ةي هلوقل .ناميالا ىلا رفكلا نم ديعلا

 باذع نم ةيجخملا يهو .راكذألا مظعأ اهنال اهاوس يزجيالو .(٥٧١)«هئلا الا هلا

 همرح .هبلق نم اصلخم هتلا الا هلا ال نأ دهشي وهو تام نم» :ةي هلوقل رانلا

 ال نأ ملعي وهو تام نم» :ةي هلوقل ةنجلا حاتفم وهو .(٦٧١)«رانلا ىلع هثلا

 مرحي هيو .ةنجلا لخدي هب ميركلا مسالا اذهف .(٧٧١)«ةنجلا لخد هتلا الا هلا

 وهو ءايندلا ف لتقلا نع دبعلا نصح هبو ،مالسالاو ناميالا هبو رانلا ىلع
 ةالصلا نأل 6هربغ هنع ءيزجي الو 0 هتمتاخو ناذآلا حاتفمو .ةالصلا حاتفم

 .راكذألاو ةيعدألا لصا وهو .راصمألا ءاملع قافتاب هي الا اهحتفق حصيال

 هب هتنا صخ يذلا مظعالا مسالا وه اذهو ءهيلع الا ىنبت الو ةيفاشلا ايقرلاو
 تاجرد اولان نيذلا هئايقفصأو هلسرو هئايينأو هتكئالم نم هءايلوأو هصاوخ

 هنك غلبيالام لان هرس ىلع هللا (٨١٧١)هقفو هيف رظنلا نعمأ نم ‘همركو هلضف

 نع لوقنملا ربخلا يف درو امل .ةرخآلاو ايندلا يف هتاماركو هنلا فئاطل نم همهف
 ةوهشلا دي نم صلختو ‘ةضايرلاو ةدهاجملا صلخأ نم نأ ملعلا لهأ

 .لاخ ناكم يف سلجو .ةئيدرلا ةحيبقلا لامعألاو ةميمذلا قالخألاو بضفلاو
 ملاع ةبسانم يف بلقلا لعجو . نطابلا نيع حتفو "ساوحلا قرط قلغو
 نم هل ربخ ال ربصي نآ ىلا ناسنللا نود بلقلاب امئاد .هتنا هتنا :لاقو ‘توكلملا

 هل حتفنيف ٬ىلاعت هتلاب هروضح الا ائيش ىريال يقبو !ملاوعلا نمو هسفن

 حاورأ هل رهظتو ؛مونلا ق هرصيب يذلا ةظقبلا ق رصيأ ؟هنم رظنب (٩٧١)قاط

 تاوامسلا توكلم هل فشكنت و .ةليمجلا ناسحلا تاوصالاو ءايينألاو ةكئالملا

 )١٧٥( هيلع قفتم .
 )١٧٦( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ، نوريثك هانعمب هدروأ ٨/ ٥٦٤.

 )١٧٧( قباسلا ردصملا رظنأ . )١٧٨( هرس ىلع هللا هفقوأ : باوصلا لعل .
 )١٧٩( .ةوك وأ ةذفان : دارملا لعل & قاطلا
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 ضرالا يل تيوط» :ةي لاق امك اهفصو الو هحرش نكميال ام ءارو ضرالاو
 :الي دمحم هيبنل ىلاعتو كرابت لا لاقو | .«...اهبراغمو اهقراشم تيارف

 ءيش لك نم عاطقنالا هانعم ٨٠(. )هذيتبت ويلإ رتجبتو كت و كر سا ركذاو

 قيقحتلا لهأ ةقيرط يهو ؛هاوس امع سفنلا درجتو .ةيلكلاب ا 7 لاهتبالاو
 .ةفرعملا قح هللاب نيفراعلا

 لصف
 لاق هنا رخآلا مويلاو شاب ءاملعلاو ملعلا لهأ نع لوقنم ثيدح نمو

 :لاقف ،معن :لاق .اهيلع تردق نا ةدئاف كملعأ نأ ديرا : هبحاصل ةمئالا ضعب

 امب كليل موقتو 6كراهن موصتو هاوس ركذت ال .هلا هنلا :الوق ىلع مودت
 نكلو ءادحأ ملكتالو .اراهن الو اليل هقرافتال كركذلا اذه ىلع مودتو تعطتسا

 كلذ ىلع مد مث ثبئاجعلا كل رهظت مايأ ةعبس ٬سانلا نع لاخ عضوم يق

 كل رهظي ،ىرخأ ةعبس ىلع مد مث .تاوامسلا بئاجع كل رهظت مايأ ةعبس
 كاطعأو تاماركلا كل هنلا رهظأ اموي نيعبرأ تغلب ناف ،ىلعألا توكلملا

 :لجو زع هللا لوقب ةلزنملا بتكلا يف يور ام كلذ ديؤيو .دوجولا يف فيرصتلا

 ةكئالملا مكيلع تملسل اضعب مكضعب ركذيام لثم ينومتركذ ول مدا ينباي»
 هئامساب هنلا مهرثاتسا نيذلا نيقيدصلاو نييبنلا ةجرد هذهف ء«!ايشع و ةركب
 لوقع محفت ام تاداعلا قورخ نم اوغلبام اوغلب ىتح ىلعلا هتايآو ىنسحلا
 باتكلا اذه يف لوطن الئل .ةلاطالا فوخ هتكرت اذه لثم ريتكو بابلالا يوذ
 اباتك فضنف نامزلا دعاس نا ٧ هتا ءاش نا .نكلو ،قيقدلا نفلا اذه نم
 عيمجو انقفوي نأ هللا لاسنو .ةيلكلاب نفلا اذه لاصئتسا ىلع يوتحي

 .ريدق ءيش لك ىلع هنا عىضريو بحي امل نيملسملا

 ةيهولألا مسا قحتسيال هانعم .«ةلا الا هلا ال نأ دهشأ» : يف ىنعملا امأو
 عيش لك توكلم هديب .رمالاو دمحلا هلو كلملا هل .وه الا ةيقيقحلا ةيبوبرلاو
 ال َهَلا | .هل الا ةدايعلا قحتال هنأو ؛هدلا جاتحم قولخم وهف هاوسام نأو

 .هتداراو هتئيشم ىلع قلخلا قلخ دق . .(١٨١)هميظمكلا شركلا تروك

 هودبعيل مهقلخ لب سءيش عفد ىلع مهب نيعتسيالو ،ةلق نع مهب رثكتسيال
 امنو :لجو زع هلوقل شميظعتلا قح هومظعيو هوللهيو هوحبسيو هودحويو

 . ٨ : لمزملا روس )١٨٠(
 ٦١ : لمنلا ةروس )١٨١(

 _٥٦4٩۔



 ه هم -

 اَمَو ذل نم مهنم ديرأ اك .نوديعي إ ىنناو ثحلا تقَلَك نأ ذيرآ

 .(٢٨١)يبتهلا ة ةوقلا ود قاورلا وه ه هتنا نا .نوممعطُت

 .هللا لوسر هنا انيقي املع كلذ ملعأ :يأ ء«هثلا لوسر ادمحم نأ» : ينعيو

 نأو ێاهيف بيرال ةحيحص هتلاسر نأو .هتنا دنع نم قحلا وهف هب ءاجام نأو

 الا زوجيالف هنع ىهن امو ٬هب ذخألاو هعابتا الا زوجيال بجاو هب ىتأ ام
 نمو .باقعلا بجوتسا دقف هفلاخ نم نأو .هلعف نع بنجتلاو هنع ءاهتنالا

 .لجو زع هتنا دنع نم باوثلا بجوتسا دقف هعبتا
 برعلاو .ةالصلا لعف ىلع ثحلا وهف ء«ةالصلا ىلع يح» : هلوق ىنعمو

 ء«حالفلا ىلع يح» :هلوق امأو ،‘ةالصلا ىلا ردابو عرسأ :يأ غيحب ثحت

 :مهضعب لاقو ةاجنلا .حالفلا :لاق نم مهنمف هوجو ىلع ةغللا يف حالفلاف

 .ءاقبلا حالفلاو حلفلاو .غةداعسلا :مهضعب لاقو .ةايحلا :مهضعب لاقو .رفظلا

 ءاهيلا باصتنالاو اهتماقا نع رابخا ء«ةالصلا تماق دق» :هلوق امأو ،ملعأ هللاو
 فوخ هتكرت !اذه ريغ ريثكو ناذآلا نايب نم هتنا رسيام اذهف .ملعأ هللاو
 .ةلاطالا

 لصف

 ةرات !ابلقنم هلاحو هرمأ نوكيال نأ ةرخآلا بلط يف دهتجملل يغبنيف
 ءلجو زع هلل ركذلاو .ةعامجلا ةالصل دجسلا يق هطابرو .هناذأ ىلع طباري
 .هشاجب ايوق ءاتباث هرمأ نوكي لب 6كلذ يف هل ظحال ،كلذ المهم ةراتو
 ربخ» :لاق ةت لوسرلا نع لوقنملا يف هنأل .هلامعأ يق امئاد ءهحراوجب اعراسم

 نكي مل نم ةلزنملا هبتك ف لجو زع هتنا لاقو 0(٢٨١)«لق ناو اهمودآ لامعالا
 هباهذ عرسأ امف ناصقن يف ناك نمو ناصقن يق وهف هنيد يف ةدايز يف موي لك
 ةيهادلاو ىمظعلا ةيلبلا يه هذهف .هبلق نم ةفرعملا بالتساو هنع هخالسنناو
 نا كلذكو .كلاهملا عيمج رش نمو كلذ نم هتناب ذوعن ،ىربكلا ةنحملاو ءءايهدلا
 .ةقدص وأ 6إموص وأ غلجو زع هتنا ركذ وأ غةالص درو نم لاصخ هل تلصح

 .ربلا لامعأ نم لبق نم اهفلآ دق ةلصخ كرتي الف .ربلا لامعأ نم كلذ ريغ وأ

 دجسملا يف ناذآلا ىلا عراسي الف موصي يذلا لتم افلآ اهيلع وه يتلا ثودحب
 لكألا ىلا عراسيل هتيب يف دعقف ءامظ وأ اعوج هب نأ لجأ نم ةعامجلا ةالصل
 ىلع قدصتيف .لبق نم كلذب مهفلآ دق ءارقف ىلع قدصتي يذلا لثم وأ سبرشلاو

 . ٥٦ _ ٥٨ : تايراذلا ةروس )١٨٦(

 ٨/ ٥٧٠. فاحتالا : يديبزلا هدروأ )١٨٣(

٧١٧ 

 ئ:
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 هدرو بتر يذلا لثم وأ .ةفلاسلا هتقدصب مهفلآ يذلا هباحصأ كرتيو نيرخآ
 يف موي لك ةءارق وأ .ربلا نم اهربغ لعفب اهلطعف .راحساألاب ةعكر اذك اذك
 نم هربغ لعفب هكرتف . زيزعلا هتنا باتك نم ءازجأ ةثالث وأ نيئزج هحابص

 عئاضبب رجاتلا لثمك هلثم امناف ارخآلا كرت ادرو لصح املك راصف ىربلا
 يتلا هذه حبرب هرورسب ىرخألا حبر كرت ةعاضب يف حبر املك ‘هعم ةربثك

 ءاهب حرف ةدحاو لصح املك ادارج ينجي يذلاك وأ حبر الب راصف .اهحبر
 ظفح املك عرشلا لئاسم ملعت يذلاك وأ 6هنع تراطف !اهسبح نع هتلغشف
 نع رصق ادرو لصح املك ةرخآلا بلط ق دهتجملا كلذكف ءىرخألا ىسن ةلاسم

 لب 6هرومأو هلاوحأ يف هبلقتب اذه هلعف يف ظحالو .ةدايز هل سيلف ارخآلا
 يف ةدايزلا بلطي ناك نا ةنسحلا هلاصخ نم هدوعتيام عيمج يف اتباث نوكي

 لامعألا ريخ نأل ؤلبق نم هسفن دوع يذلاب هدرو ىلع تبثي الاو هلضفو هرجا
 لوألا هدرو كرتيالف هدرو ىلع ادرو ديزي نأ دارأ اذاف ‘لق ناو اهمودأ

 .ميكحلا زيزعلا هلا دنع نم ؛ميظعلا رجالاو ميسجلا مركلا ليصحتل

 لاصخلاو ةيناميالا داروألا نم هسفن دوعي نأ دارأ نا كلذكو

 دعب الا اهكلسيالف ؛هئايفصأو هللا ءايبنأ راعشو لئاضف يه يتلا ةيباستحالا

 نم ننسلاب لاغتشالا نأل ،هيلع ىلاعت اهبجوأ يتلا ضئارفلا نم هصيلخت

 مل ضئارفلا لبق لفاونلاو ننسلاب لغتشا ناف اةنوعرو قمح ضئارفلا نود
 هلثم امناف ،ديدشلا باذعلاو هللا دنع راغصلاو لذلاو ناوهلا هقحلو .هنم لبقت
 هراهن يف هلمعي نأ هرجأ يذلا دارأ دق ائيش لمعي نأ ىلع رجأ ربجأ لثمك

 نم داحف ؛هيلع هرجأ يذلا اذه نم صلختي نأ نود هريغ لمعي نأ هاهنو
 يذلا كرتو كلذ هلمع يف هسفن بعتأو رخآ لمع ىلا هيلع هرجأ يذلا هلمع
 فلاخ نأ املف .هلعف نأ هدعوو هكرتي نأ هبحاص هيلع دعوت دقو هيلا بدن

 .ناوهلاو لذلاو بعتلاو بصنلا الا كلذل امف اهترجأ هعنمو ‘هتمدخ نع هدرط

 مدخي راصو ىباف .ةمولعم ةمدخب هصخو هتمدخب كلملا هرمأ يذلاك وأ

 نع ثيدحلا يف يور امك .هتيالوو هدي تحتو كلملا مداخ وهو ‘هريزو
 لبق لفاونلل يلصملا لثم» :لاق هنأ "بلاط يبأ نب يلع قيرط نم ةي لوسرلا
 الو ،لمح تاذ يمه الف تطقسأ اهسافن اند املف ،تلمح ىلبح لثمك ضئارفلا
 لثمو ةةضيرفلا يدؤي ىتح ةلفان هل هللا لبقي ال يلصملا كلذكف .ةدالو تاذ
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 يلصملا كلذكو ،هلام سأر ذخاي ىتح هحبر هل صلخي ال رجاتلا لثمك ىلصملا

 لغتشاو ةنسلا كرت نم كلذكو اةضيرفلا يلصي ىتح ةلفان هل هنلا لبقيال
 .مارحلا كرت ضئارفلا نمف ااهيلع صني ملو ضئارفلا عم بترتت مل ةلفانب
 قلخلا ةباجاو اهردق يف هيلع ضارتعالاو ءهقلخب ىلاعت هللاب كرشلاو
 ةعاط ال» :كي لاق امك ءهتعاطو لجو زع هللا ةعاط نع ضارعالاو .مهتعاطو

 .(٤٨١)«قلاخلا ةيصعم يف قولخمل

 رصان مامالا ةراما لبق ىوزن نم ةنونيدلا خئاشملا ضعب نأ انل يكحو

 هلل ركذلاو هليل مايقو همايصو هتالص يق دهتجا دق (هنع هتنا يضر) دشرم نبا

 ةراهطب هسفن ضرت مل ىتح ةرهاظلا ساجنألا نم هتراهطو هناسلب لجو زع

 لهأ ةئيهك ةئيهو ‘ةضيبم بايثب وهو .مههكاوف ةنباو 0(٥٨١)ىوزن ءاولخ
 سانلا ملظ ىلع مدقي نم لوآ كلذ عم وهو ،لجو زع هتناب نيقراعلا ةضايرلا

 نم لئاضفلاو لئاسولا ليصحت عم هداهتجا ناك فيك رظناف .انطابو ارهاظ
 ةبجاولا ضئارفلا كرت عم .ةلماكلا ةراهطلاو ليللاب مايقلاو ةقدصلا ةرثك

 قحلا ريغب ريرغتو ‘سفنلا ةنوعرو سانلا لاومأ ذخآ كرت نم اهلعف هيلع
 مث ،سانلا لاومأ نم ةمج مهدحأ بهني ناب ءاننيدل فالخلا الهأ هلعفي يذلاك

 نم ةمج هذهو ةدحاو ةئيس كلت نأ نلواتم .ءارقفلا نم ةمج ىلع هب قدصتي

 .ةميظع ةيلب الا كلذ امو .(٦٨١)يتاَتتل تلا َنبهذُث تاَتَسَكلا نإل ثتانسحلا

 ولتيو ع وضخو ع وشخب هتالص يلصي ي ذلا لثمك هلتم امناف ءءاعنش ةنحمو

 .بعتل د او بصنل ذلا إلا يلصملا كل ذل امق . اهي يلصي هيوت ق ةرذع لمح دق 39 لتربو

 عرشل اي موسوملا هعيب ق هقدص نم بتك ربخ هل لصح يذل ١ رجاتل ا لثم وأ

 نيديل هسفنل تلوسف .هلايعو هتنؤمل لماكلا قزرلاو ليلقلا حبرلاو

 تحُسل هتناو لسنلاو تركلا كلهيو غعرفلاو لصالا بهذيل ءابرلا (٧٨١)نيد
 بكتراو .اهئاداب هتنا رمأ يتلا ضئارفلا كرت نم لاح اذهف .(٨٨١)يداتتفلا

 ةتبلا سانلا لاومأ لجرلا اذه بنجت ولف ءاهلعف نع هتنا ىهن يتلا يهاونلا

 لبق نم هتركذ يذلا هبيترت ىلع ناكو ىرماوألا عيمجب ماقو ‘يهانملا عيمجو
 ٧/ ٢٦٥. ثيدحلا فارطآ ةعوسوم رظنا . نوريثكلا هجرخأ )١٨٤(

 .ىوزن ىولح : باوصلا لعل ،ىوزن ءاولخ )١٨٥(
 . ١١٤ : دوه ةروس )١٨٦)

 . ابرلاب نيدتسي نأ : حصفألا لعل )١٨٧(
 . ٢٠٥ : ةرقبلا ةروس )١٨٨()
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 هعئانصو هللا فئاطل نم ىأر ام ىأرل .راهنلاب همايصو ؛همايقل هليل رهس نم

 راعش لجو زع هلا ةعاطل ةظقيلا نال اهحرش نكميال ام هتمحرو هتماركو
 ىندأ يه يتلا فاصوألا نم مونلاو ؛هقلخ نم هئايفصأو هلسرو هئلا ءايبنأ

 فاصوألا نأل مونلاو ةنسلا نع هسفن هزن هلالج لج انبر كلذكف ،ةظقيلا نم
 هنم اوبرق امل هتكئالم كلذكو لجو زع هب الا قيلت ال فرشلا ةلماكلا ةليلجلا
 اهرهطاو عضاوملا عفرأ يف اوناك امل نانجلا لهأو ٬مهنع مونلا يفن ىلاعت

 لك رشلاو ،ةظقيلا يف ريخلا لك ريخلاف ؛مهنع مونلا يفن اهفرشأو اهالعأو
 اريثك برشو !اريثك لكأ :هسفن ىوهب لكأ نم نأل ةلفغلاو مونلا يف رشلا
 نم هتافو 6غلجو زع هبر ةعاطب همايق نم رصقام ىلع اريثك مدنو ءاريثك مانو
 اريثك لكأ نمك ناك مارحلا نم اليلق لكأ نمو اهفصو نع زجعي ريثك ريخ كلذ
 توكلم ىلا هرظن نع هيمعيو بلقلا سمطي مارحلا نأل 6هاوهب حابملا نم
 بهذ بلقلا ملظأ اذاف ؛هبهذتو لقعلا ملظت رمخلا نآ امك ضرألاو تاوامسلا

 توكلم ق ركف الو صالخا الو 6‘ةالص الف ناميإلا ايهذ اذاو .نامدإلا

 نيذلا زيح يف لخدي هاوهب اريثك لالحلا لكأ نم كلذكف ضر الاو تاوامسنلا

 ريثكلا برشلا ىلا يدؤي كلذ نأل 4 )١٨٩(. ممع اومت آويَتاوط :مهيف هلا لاق

 جاتحا ريثك عامج هنم دلوت اذاف .بثك عامج هنم دلوتي هنا مث . .بتكلا مونلاو

 عمج يف هسفن تبعت اذاف ؛هيلا هبلطتو هئاوهأ لاوحاب ميقيل لاملا نم ريثك لىا
 ناك ،سفنلا يف رطبو هرش جازم كلذب رهظيف اهيلع صرحلاو اهبلطو ايندلا
 راصف ىربغلا ىلع لواطتو ربكتو رخافت جازملا اذه نم دلوتيف ،لبق نم انماك

 قيمع رحب يف قرغي ذئنيحف هدسح نم لك باتفيو ؛هلواط نم لك دسحي
 تتكن يتلا ةنطابلا يصاعملا نم همور ريسع ٬هموع عيظف .هرمأ ديدش ؛هرعق

 التماف قحلا ريغب ريرغتلاو ربكتلاو قافنلاو ربكلاو دسحلاو لغلا نم بلقلا يق
 يف ءاوشع طايخ ؛هراطقأ تملظأو تكهتناو ٬هراونت تسمطناف ٬كلذ نم بلقلا

 هلاغتشا ةرثك نم هب رعشي مل ناميالا انس هل ألأل نا ،ءاملظ ةمهلدم ةليل
 لواطتلاو ؤعمجلا لآ هل قرقرت ناو سةمومذملا لاصخلا هذه نم هئالتماو

 نم هبام لازو اهركذ يوقو 6هرمأ حسفناو اهردص هب حرشنا صرحلاو
 نع ةتبلا رتفو إمجرلل ضقنا اذا مجنلا عارسا اهيلا عرسيف مومفغلاو مومهلا

 ,برشو هلكأ نم يناسفنلا ىوهلا عابتا نم دلوتي اذه لكف .لجو زع هتلا ةعاط
 هتا ر أوفرسُت رو ًاويَرشاَو ولكو :لجو زع هللا لاق ".دصقلا ربغ ىلع وه يذلا

 . ٣ : رمقلا ةروس | ١٤ . ١١ : دمحم ةروس )١٨٩(
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 اومزَحَت ل أوُدَما نيز اه اَي» : ,لجو زع هنلا لاقو ٩). ٧ )«يفرشملا تحال

 تحرش دقو .(١٩١)ههَنيَتعملا ثحبل هتلا ار اودعت الَو مَكَل “نرا كا اك تابيط

 زع هنلا ىهن اميف هسفن دهاجملا اهيأ رظناف عضوملا اذه ربغ ق ةيآلا هذه نايب

 حابملا لالحلاو مارحلا معي هلك كلذو .لكألا يف ءادتعالاو فارسالا نع لجو

 نوكي نأ ءرملا ىلع نأل اهتنوعرو سفنلا ىوهب الا دوصقملا ريغ ىلع ناك اذا
 نأ لجو زع هتنا ىهن دقو .ةيريخلا حلاصملا ىلا اهب يدؤي ارظن هسفنل ارظان

 هريغو لكألا نم مرح اميف هدودح ديقي نآو ێحايملا لالحلا لكألا يف فرسي
 حابملا لالحلا نأل ةَي دمحم هلوسرو ،لجو زع هئلا رمأ ام عابتا الا زوجيالف
 .ةملظ ىلع ةملظ مارحلاو .فارتا الو فارسا ريغ نم ناك اذا .رون ىلع رون
 .مارحلا نم ليلق لكاك هاوهب لالحلا لكاف ‘هيف ريخ ال ةرذ لاقثتمو اريقن ولو

 نم هتناب ذوعنف .ةواسقلا ناثرويو بلقلا ف ةملظلا نابلجي }سفن ىوهب هلك
 امو ںباتكلا لاطل نفلااذه يف عرشت نأ اندرأ ولو .كلاهملا عيمج رش نمو كلذ
 يف رخآ اباتك ىلاعت هنلا ءاش نا حرشنسو .(٩١؟)اذه ريغ ةلاطالا انباتك يف اندرأ
 .اربتك هتل دمحلاو رمعلا لاطو هتنا قفو نأ دعب نم ىنعملا اذه

 لصف
 ثيدحلا يفف ،بابلا لوأ يف هركذأ مل ةعمجلا لئاضف نم افرط ركذاسو

 حار مت ةعمجلا موي لستتغا نم» :لاق هنأ ةريره يبآ قيرط نم ر كم يينلا نع

 نمو .ةرقب برق امناكف ةيناتلا ق حار نمو ،هندب برق امنأكف ىلوألا ةعاسلا ق

 .ةجاجد برق امنأكف ةعبارلا ق حار نمو !اشبك برق امنأكف ةتلاتلا يف حار

 فحصلا تيوط مامالا جرخ اذاف ‘ةضيب برق امناكف ةسماخلا ق حار نمو
 دقو .(٢٩١)«ركذلا نوعمتسي ربنملا دنع ةكئالملا تعمتجاو مالقألا تعفرو

 ةعاسلاف ثدجسلا يف ةكئالملا بيترت ةفيظو [ةالصلا لئاضف] بابلا لوأ تركذ
 نع ةتلاثلاو سمشلا عافترا دنع ةيناتلاو ححيصلا ةالص دعب نوكت ىلوألا

 ةعبارلاو سمشلا رحب مادقألا تضمر اذا ىلعألا ىحضلا وهو ءاهطاسبنا
 .اهئاوتسا عم وأ سمشلا لاز اذا ةسماخلاو ،لاوزلا لبق نوكت

 )١٩٠( فارعألا ةروس : ٣١ .
 )١٩١( ةدئاملا ةروس : ٨٧ .

 .انركذ امم رثكأ ءاذه نم رثكأ : دارملا لعل )١٩٢(
 .هجيرخت قبس )١٩٣(

- ٥٧٤ 



 لصف

 ةريره ابااي» : ةريره يبا قيرط نم ةلي لوسرلا نع رخآ ثيدح نمو
 ةعمجلا لسغف : «كموي توقب ءاملا ءارش نأ راص ولو اةعمج موي لك لستغا

 اضوت اينج حبصأ ناو .هالومةمدخ هلسغي يونيو .نيملسملا دنع بحتسم

 ذخاب فظنتيو .كلذ هازجا ةبانجلاو ةعمجلل هلسفب ىون ناف ،لستغاو
 ةرهاطلا ضيبلا هبايث نسحا سبليو .ةنتنلا هتحئار عطقو هرفظو هرعش
 لهأ ىلع يلصت ةكئالملا نا» : ثيدحلا يف ءاج امل ،يدتريو ممعتيو .اهنم

 يفخو ؛هحير رهظ امم .ةبيط ةحئار بيطاب بيطتيو ء«ةعمجلا موي مئامعلا
 اعضاوتم اعشاخ .راقولاو ةنيكسلا هيلعو عماجلا ىلا هتيب نم جرخيلو ێهنول
 ىلع ةالصلاو هرافغتساو هئاعد نم ارثكم سلجو زع هتا ىلا ارقتفم اتبخم
 ءاداب هيلا برقتلاو اهتيب يف هالوم ةرايز هجورخب يونيو .ةت نلع هللا لوسر

 هبلقو هحراوج فكيو .هتيب ىلا هبالقنا نيح ىلا دجسملا ف فوكعلاو ءهضئارف
 ةعمجلا موي هتحار بوت علخبو دجسملا يفو هقيرط يف هسفن ىوه نع
 ق ةدابعلاو داروألا لصاويلو .اهايند ظوظح عيمج (٤٩١)مستحيلو اهتليلو

 هالوم ةمدخل ةعمجلا ةالص ءاضقنا ىلا هراهن لوأ لعجيف !ميظعلا مويلا اذه
 ةالص ىلا ةعمجلا ةالص ءاضقنا نم لعجي مث .ءاهربغو ةالصلا داروأ نم
 احيبست سمشلا بورغ ىلا رصعلا ةالص دعبو .ركذلا عامتسال رصعلا
 نأ راكذألا نم ةليلو موي لك يف تقولا اذه يف هب لغتشيام لضفأو .ارافغتساو

 .تيميو ييحي ءدمحلا هلو كلملا هل .هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال : لوقي

 لص مهللا .ةرم ةئام ،ريدق ءيش لك ىلع وهو .ريخلا هديب توميال يح وهو
 يحلا هتنا رفغتساو .ةرم ةئام .كيبنو ىمألا ىبنلا كلوسرو كدبع دمحم ىلع
 كلذف ،ةرم ةئام .كناب الا ةوق ال هنلا ءاشام .ةرم ةئام .ةبوتلا هلاسأو مويقلا
 موي يف ةرم فلا يدحا ةنلا وك لقإط ارق ناو .راكذألا عاونأ نم ةرم ةئامعبس
 نم لضفأ ناك ؛ةالص ريغ ق وأ ةعكر نيرشع وأ تاعكر رشع يف ةعمجلا
 هيف فعاضت موي هناف ةت يبنلا ىلع ةالصلا نم رثكيو .نآرقلا ةمتخ
 يونا اونمأ نينا اهت 7 :لجو زع هللا لاق .لاغشألا ق بنجتو .لامعألا

 نإ مكل ةح مُكِلَد عيبلا أورَدَو وفنا ركذ لاوكسا ةكممَخلا موت نم ة ةالصل
 يف ةالصلا لئاضفو !اهريسفتو ةيآلا هذه ركذ تنبب دقو 4 .(٥٩١)4َنوُمَلعَت متنك

 )١٩٤( لصألا يف ةحضاو ريغ .

 )١٩٥( ةعمجلا ةروس : ٩١

_ ٥٧٥ _ 



 اهتليلو ةعمجلا موي يف هدرو نوكي نأ قفتا ناو ،ملعأ هتناو "بابلا لوأ
 ازوف زاف دقف ،نيتبخملا ةالص يهو ،ةالصلا باب يف اهتعرش يتلا ةالصلا كلت

 قئارطل قفوملا هنلاو سيصاعملا عيمج مسح عم صالخا ةين ىلع ناك نا ءاميظع
 .باوصلاو قحلا

 هل

- ٥٧٦_



 ةرشاعلا ةرقنلا

 زوجيامو اهربغو ةاكزلا ىق
٠ 

٠٠ 

    
   زوجي ال امو كلذ نم





 ميحرلا نمدرلا هنلا مسب

 لقص .تاقدصلا ميلست لويسب لاومالا ضارعا رهط يذلا هلل دمحلا
 نيملسملا عيمج اهميلستب رماو ،تاوكزلا بوجو تقوب كالمالا رظاون
 ىلع ةالصلا اهملس بجوأ ىتح !تاناويحلاو مهاردلا لهآ نم تاملسملاو

 ةقدص مهلامآ نم ذُخ» :لجو زع هلوقل اهشغ عيمج نم كلذب هرهطو .هشعن

 .هلبقام ىلع قسن اهنإ ملعا كاو ةيآلا هذه .(١)«اهي مهيقزَو مُهرَهَصت
 مهيونذي اوفرتعا نورخأو : :مهنع ارابخا ىلاعتو كرابت هللا لاق يتلا يهو
 زوق هللا نا مهيلع وتيت نآ ةنا ىسع نتن رت رَخأَو آحياَص الحَع اوطح
 نع اوفلخت نيذلا ف تلزن ةيآلا هذه نأ : ملعأ هتلاو - ليق 4 )٢(. هميحر

 عم لالظلا يف نوكنأ :اولاقو ؤكلذ ىلع اومدن مث .كوبت ةوزغ يف ةي هللا لوسر
 نقثونل ةي هللا لوسر برق املف ءءاواللاو داهجلا يف ةلي هتنا لوسرو ثءاسنلا
 ءانرذعيو انقلطي وه ةلي لوسرلا نوكي ىتح اهقلطن الف يراوسلاب انسفنأ
 .مهآرف مهب رم ةلي هللا لوسر عجر املف ءدجسملا يراوسب مهسفنا اوقثواف
 نأ هللا اودهاعف كنع اوفلخت نيذلا ءالؤه :اولاقف «؟ءالؤه نم» : لاقف

 :ةي هللا لوسر لاقف ٬مهنع ىضرتو مهقلطت تنأ نوكت ىتح مهسفنا اوقلطيال
 ينع اوبغر ؛مهقالطاب رمؤإ ىتح مهرذعأ الو مهقلطأ ال نأ هناب مسقأ انأو»

 مهيلا لسراف .ةيآلا هذه لجو زع هللا لزناف 6«نيملسملا عم وزغلا نع اوفلختو
 انلاومأ هذه . هللا لوسراي :اولاق اوقلطأ املف ممهرذعو مهقلطاف ةلي هللا لوسر
 :أي هللا لوسر لاقف ءانل رفغتساو انرهطو انع اهب قدصتف كنع انتفلخ يتلا
 ءيرقو .ةيآلا هذه ىلاعت كلا لزناف ءائيش مكلاومأ نم ذخآ نأ ترمأ ام»

 .هرهطا نم مهرهطتو .مالل اباوج ءارلا نوكسب يمترت و 9 تم <
 لصف

 نا :لاقيو عضوم وهو .ةيناثلا فيفختو ىلوألا ةمجعملا حتفب 0 كوبت

 ؛ةقشملاو ةدشلا :ءاواللا ،ءاملا جارختسا وهو ،كوبلا نم لعفت وهو ةدئاز هءات

 نم اباجح هل نك مهئاوأل ىلع ربصف تانب ثالث هل ناك نم» :ثيدحلا يقو

 عساولا .ءالآللا دومحملا لل دمحلا» :هتبطخ يف يريرحلا لاقو ؛(٢)«رانلا

 ٣ : ةبوتلا ةروس )١(
 . ١٠٦ : ةبوتلا ةروس (٢)

 ثيدح يذمرتلاو ٢!/٢٢٥\ لبنح نب دحأ ٢١٦١/٥\ فاحتالا يف يديبزلا الوطم هجرخأ )٣(
 مقر ١٩١٦١.

 ۔ _ ٥٧٩



 نأ يعادلا هوعدي ىلاعتو كرابت هتنا نأ هانعم ء««ءاذألا مسحل وعدملا ءءاطعلا

 مسحي مسح :لاقي عطقلا مسحلا لصأو .دئادشلاو قاشملا عيمج هنع مسحي

 فيسلا يمس هنمو ،لبقتسلا نم اهرسكو يضاملا نم ةلمهملا حتفب امسح

 تيوك اذا :لاقي ‘همد ليسيال يك رانلاب هيك ةعباتم قرعلا مسحو .اماسح

 :يأ . ء(٤)هًَموُسَحم مات ك ةيِناَمَتَو لاَيَل عبشا :لجو زع هلوق امأو "مسحاف

 عمج سولج لثم .مساح عمج :لوقلا اذه ىلع اموسحف .باذعلاب ةعباتم
 هريدقتو 0 مهتعطق :يأ ؤاموسح مهتمسحو ٬ردصم اموسح :لاقيو .سلاج
 ابصتنم اردصم نوكي نأ زوجي :ليقو إموسلا ،موسحلا :ليقو موسح تاذ
 .ملعأ هنلاو ءاعطق ىنعمب .ةلعلا ىلع

 اهتمس يتلا مايالا يه .مايا ةَيِناَمَتَو لايك عبتتل : لجو زع هلوق امأو

 يف اهنأل ازوجع تيمس : ليقو .ةديدش حايرو درب تاذ روجفلا مايأ برعلا
 ابرس تلخد داع موق نم ازوجع نأل كلذب تيمس :ليقو ءءاتشلا زجع
 مسأ :ءاحلا مضب مسح امأو ‘كلذ ةحصب ملعأ هتناو ءاهتلتقف حيرلا اهتعبتتفقف

 : ةغبانلا لاق عضوم
 عراوقلاف انيرق نم مسح ىفع

 يهو ،يراوسلاب انسفنآ نقتونل : موقلا ةياور ف هلوقو .كلذب ملعأ هتناو
 :يرست اهنأل ،ليللاب يتات ةباحسلا ةيراسلاو ،ةناوطسالا يهو ،ةيراس عمج
 مجستت كاذ عم عمدلاب اهنعو ءاكبلاو كحضلا بحصتستت ةيراسو

 معفم لزنملا ءاملا نم ءانآ اهبرغو اهنم ضرالا قرشو تتابف
 مركأو ىخساأو ىدنتأ ىدهلا ماما دشرم نبا كنمق الهم اهل تلققف

 يضاملا نم ةلمهملا رسكب اكحض كحضي كحض :لاقي اهمضب ةكحضو
 اكحاض : ليق ولو 6داضلا رسكب كحضلاو :ليلخلا لاق .لبقتسملا نم اهحتفو
 :يآ .(٥)هتكحَصَق ةَمْئاَك هتارما : لجو زع هتنا لاق سايق ناك لصألا ىلع

 اهنأ :ليق ءاهكحض يف فلتخاو .مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا ةرما يهو .ةراس

 لطب :لاق ءاهموص يق ةآرملا تكحض ناف :لاق :يريرحلا لاق 6‘تقولا ف تضاح

 :نورثكاألا لاقو ‘تضاح :يآ بنرألا تكحض :برعلا لوقت امك ءاهموي موص

 ق اوفلتخاو .فورعملا كحضلا وه مالسلا هيلع ميهاربا ةأرما نم كحضلا نا

 ٧ : ةقاحلا ةروس )٤(
 ١ :دوه ةروس )٥(

- ٥٨٠ _ 



 .مالسلا هيلع ميهاربا نعو اهنع فوخلا لاوزل تكحض :ليقف .اهكحض ببس

 اولكاي ملف مهيلا ماعطلا ميهاربا برق امل :ليقو .(٦)4فَكَتَلاط :اولاق نبح

 لكانال :اولاق (٢)«وُنُكاَت اأ» :مهل لاقو اصوصل مهنظف ؛ميهاربا فاخف
 لاق ؛هنمثامو !اولاق .انمث هل ناف :مالسلا هيلع ميهاربا لاق ،نمثب الا اماعط

 .ليئاكيم ىلا ليئاربج رظنف اهرخآ ىلع هنودمحتو سهلوأ ىلع هللا مسا نوركذت
 هتجوزو مالسلا هيلع ميهاربا رظن املف .اليلخ هبر هذختي نأ اذهل قح :لاقو
 يوشملا وه :ذونحملا ضذينحلا لجعلا ىلا :يأ .(٨)ه ويا لصتال مهيديأز» ةراس
 يف ىلاعت هلوقل همسد ليسي انيمس ناكو 6ضرألا نم دخ يق ةراجحلا ىلع
 ةراس هتجوزو ميهاربا رظن املف 4 .(٩)ه نيمست لجويءاَجقل : رخآ عضوم
 ابجعاي :تلاقو ةراس تكحضو .«مُهَرَعَتِ» لجعلا ىلا لصتال ةكئالملا يديا

 :ليقو .انماعط نولكايال مهو امهل ةمركت انسفناب مهمدخن انأ اننايضال
 ناب ابجعت تكحض :ليقو .مهنم باذعلا برقو اطول موق ةلفغ نم تكحض
 ريغ :ليقو .ةراشبلاب ارورس :ليقو .اهجوز نسو اهنس ربك يف ،دلو اهل نوكي
 هللاو - ليق اميف هيلع اولخد نيذلا لسرلا ددع امأو ،ةلاطالا فوخ هتكرت كلذ

 .ةعست اوناك :ليقو ،ليفارساو ليئاكيمو ليئاربج .ةثالث اوناك مهنأ : ملعأ
 امأو .ةلاطالا فوخ هتكرت .كلذ ربغ :لدقو اةعبس هعمو ليربج ناك :ليقو

 وه :ليقو قشني نيح هعلط وهو لخنلا روفاك لاقي ةمجعملا حتفب كحضلا
 هل لعف اذا .انالف نالف كحضأ هيدعتمو .دهشلا :ليقو .دبزلا وه :ليقو .جلثلا

 اذهف .(٠١)هىگكبآَو كحض َوُهةَتَاَو» :لجو زع هلوقل .دحضيف .هنم بجعتيل
 لاق ءاكبلاو كحضلا ىتح هردقو هئاضقبف ناسنالا لمعي ناكام ىلع لدي

 :ليقو .رانلا يف رانلا لها ىكبأو ،ةنجلا ف ةنجلا لها كحضأ :يبلكلاو دهاجم

 نب رباجل ليق ثيدحلا يفو ضرطملاب ءامسلا ىكبأو ،تابنلاب ضرالا لحضأ
 نوسلجي هباحصت ناكو !معن : لاقف ,ةلي يبنلا سلاجت تنكأ» :ةرمس
 .اوكحض اذا مهعم مستبيو نوكحضيف ةيلهاجلا رم نم ءايشأ نوركذيو

 ةكم هللا لوسر باحصأ ناك له :رمع نبا لئس ثيدحلا يفو "ةي يبنلا ينعي
 .لبجلا نم مظعأ مهبولق يف ناميالاو ،معن :لاق .نوكحضي

 )٦( دوه ةروس : ٧٠\} تايراذلا ةروس : ٢٨ .
 ٧١) تايراذلا ةروس : ٢٦ .

 )٨) دوه ةروس : ٧٠

 )٩) تايراذلا ةروس : ٦

 )١٠) ةروس ١ مجنل : ٤٢٣ .

 _٥٨١۔



 : ةنيثب يف هلوق امأو

 مجست كاذ عم عمدلاب اهنيعأو
 امجسو اموجس رطملاو ؤعمدلا مجس : لاقي ،ناليسلا : موجسلا لصأو

 وهو ،ىدعتي الو ىدعتي إموجسم وهف ؛هينيع نم عمدلا مجسو .مجاس وهف
 : رعاشلا لاق لبقتسملا نم اهمضو يضاملا نم ةمجعملا حتفب

 مجسلا ةمئاد نيعلاو دلاخ ىلع ةعجه دعب ينقاض اوجش تركذت
 :يأ ءاوجش هوجشي هاجش : لاقي ٬ملعأ هتناو ى نزحلا : وجشللا

 .ملعأ هئلاو ء(١١)هنزخ

 لاق .(٢١)4هةاكلا نوتؤي نيلا تييرتُملِث ليَوَو» : لجو زع هلوق اماو
 :ىنعملاو ،سفنألا ةاكز يهو .هنلا الا هلا ال نولوقيال نيذلا :سابع نبا

 الو ،ةاكزلاب نورقيال هانعم :ليقو ،ديحوتلاب كرتلا نم مهسفنا نورهطيال
 نمو ىاجن اهعطق نمف ٬مالسالا ةرطنق ةاكزلا :لاقي ناكو ءابجاو اهنايتا نوري
 .ىوغو كله اهنع فلخت

 اونسحأو .مكلام تاينمأ مسحو .مكلاومأ ةاكز ءادأ ق .يناوخا . هتلا هتلاف

 الو 6مكئاملع و مكتمئآ لوق اوعمساو ٬مكئافعض ةبرك اومحراو ‘مكئابرقأل
 زع ع و .هلضف نم هللا مكاتآ ام اومتكت الو ٠4 ا مكتاقدصب اولخيت

 ةنا مهاتأ ام حوُمتكَيَو لخبلاي تستلا قوزُساَتَو نونَحبَي نيذتاط :لجو
 ليقو .ناك نم هلوق نم لدبلا ىلع بصنلا .. لحم .(٢١):4؛هلضف

 هربخ أدتبم :ليقو ،نولخبي نيذلا مه هريدقت ىلع عفر وآ مذلا ىلع بوصنم
 ارقو .ه«قساتلا نورُماَيَو هب اوحنم امب “وتَكبَي نيال هريدقت فوذحم
 عنم : :برعلا مالك ق هانعم لخلاو .ءاخلاو ءايلا حتفب يئاسكلاو ة ةزمح

 هذه نا : ۔ ملعأ هتناو - ليق .بجاولا عنم :عرشلا و غهتدئام لضف لئاسلا
 تلزن :ليقو .اهومتكو ةلي دمحم ةفص ناييب اولخب ٬دوهيلا ف تلزن ةيآلا

 موق ف تلزن:: (هنع هنلا يضر) سابع نبا لاقو .همتكيو ملعلاب لخبي نميف
 هبيبح نب ةماسأو ؤتوبانلا نب ديز نب ةعافرو ٬بطخأ نب ييحو ،ديز ينب
 راصتالا نم الاجر نوتاي اوناكو ئرمع يبأ نب رحبو عدا يبآ نب عفانو

 حصنألا لعل )١١(
 _٧. 7 : : مف ة ةروس )١٦(
 ٧ : ءاسنلا ةروس )١٣(

_- ٥٨٦٢_ 



 الو ،رقفلا مكيلع ىشخن اناف ؛مكلاومأ (ا٤)نوقفنت ال :نولوقيو مهنوطلاخيو
 .ملعأ هللاو .ةيآلا هذه لجو زع هتلا لزناف "نوكيام نوردت

 مكمهارد اوزنكت الو مكماما ىلا بجاولا اودأو اوربتعاو ںيناوخا . اومهفاف

 او ةضفلاو بهذلا وك نيذلاو :لجو زع هلوقل ةمايقلا موي مككلهتتف
 هي داري نأ زوجي ,(ا٥)همييآ ب باَدَكي , مهرِشَبق ول هللا ليي نراهَت وقت

 .كلذك نولعفب «نابهلاو رابحألا كي ز ارثك زط هلبقام ىلع افطع «تيزلاؤ»

 نيملسملا هب دارملا وأ ؤهب نتفلاو لاملا ىلع صرحلاب مهفصو يف ةغلابم نوكيف
 امل : ملعا هللاو - ليقو ‘بجاولا هنم نودؤي الو لاملا نوعمجي يذلا
 هللا نا» :هل لاقف .ةني هللا لوسرل رمع ركذف 6نيكرشملا ىلع ربك ةيآلا هذه تلزن

 ةالصلا هيلع هلوقو .(٦١).مكلاومأ نم يقبام اهب بيطيل الا ةاكزلا ضرفي مل
 ةالصلا هيلع هلوق امأو ؛(ا١٧)«زنكب سيلف هتاكز ىدأ لام يأ» :مالسلاو
 مل اذا دارأ اهوحن وأ ؛(٨١)«اهب يوك ءاضيب وأ ءارفص كرت نم» : مالسلاو

 .ةضفلاو بهذلا : :ينعي «ءاضيبوأ ءارفص » .ملعأ هنلاو اهنم ضورفملا دؤي

 هلوقل ق ههجو اهي ىوك .ران نم حئافص جفصت : :ي .يوك : هلوقو
 مهبونجَو مههابج اهي ىَوَكتَف متك رات فراههيتع ىمحي موي :لجو ع
 تاذ رانلا دقوت «مَنعَج ر اك فر اهيتمت ىتحت هوي دارملا 4 .(٩١)مُهزوُهَظَو

 مث ى ةغلايم رانلل ءامحألا لعجف .رانلا ىمحت هلصأو !اهيلع ديدش ىمح

 نم لقتناف دوصقملا ىلع اهيبنت ،رورجملاو راجلا ىلا لعفلا دنسأو رانلا تفذح
 .ريكذتلا ةفص ىلا ثيناتلا ةفص

 لصن
 بحاص نم ام» :لاق هنأ تي يبنلا نع ةريره يبأ نع ثيدحلا يف ءاجو

 هل تحفص ةمايقلا موي تناك اذا الا اهقح اهنم يدؤي ال ةضف الو بهذ

 .هرهظو هبنجو هتهبج اهب ىوكتف منهج ران يف اهيلع يمحاف ران نم حئافص
 نبب ىضقي ىتح ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي ف هل تديعأ تدرب املك

 يدؤيال لبا بحاص نم امو .رانلا ىلا اماو ريخلا ىلا اما هليبس ىربق ،دابعلا
 . اوقفنتال : حصفألا )١٤(
 ٤ : ةبوتلا ةروس )١٥(
 ٣/ ١٨٣. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا : نوريثكلا هجرخأ )١٦(
 ٢٣٢/٢. روثنملا ردلا يف يطويسلا هجرخأ )١٧(

 )١٨( هريسفت يف يربطلا هجرخأ ١٠/ ٨٤.
 )١٩( ةبوتلا ةروس ٣٥ .

 ۔ ٣٢٨٥۔_



 اهنم دقفيال تناكام رفوأ رقرق عاقب هل حطب ةمايقلا موي ناك اذا الا اهقح

 رم املك اههاوفاب هضعتو اهفافخاب هؤطت ٬ادحاو اليصف اهنم دقفيال ائيش

 يضقي ىتح .ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يق اهرخآ هيلع در اهالوأ هبلع
 الو منغ بحاص نم امو .رانلا ىلا اماو ةنجلا ىلا اما هليبس ىريف دابعلا نبب

 رفوأ رقرق عاقب حطب ةمايقلا موي ناك اذا الا اهقح اهنم اهبحاص يدؤيال رقب
 الو (؟١)ءاحلج الو (؟٠)ءاصقع اهيف سيل ائيش اهنم دقفي ال "تناكام

 هيلع در اهالوأ هيلع رم املك ءاهفالظاب هؤطتو اهنورقب هحطنت (؟؟)ءابضع
 ىريف .دابعلا نيب ىضقي ىتح ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يف اهرخآ
 .اهنم نيملسملا عيمجو هللا انذاعأ .(٢٢)«رانلا ىلا اماو ةنجلا ىلا اما اهليبس
 اذكه هب لعفي الو ةاكزلا عنميال لجو زع هتل هلمع صلخملا نمؤملا نأ يدنعو

 .ملعأ هللاو .4 .(؟٤)عضوملا ربغ ق كلذ تحرش دقو زجتبال نامدالا نال

 الام هثلا هاتأ نم» :لاق هنأ ةي يينلا نع ةريره ييأ نع ربخلا ف يورو

 موي هقوطي ناسأر هل عرقأ عاجشب ةمايقلا موي هلام هل لثم هتاكز دؤي ملف
 مث ثكزنك انأ ثكلام انآ :لوقي مث .هيقدش :ينعي شهيتمزهلب ذخاي مث شةمايقلا
 لغ نينا حُهاَتَأ امب ب نوَُحبَت نيذلا نبتسحيالو : ةلي هلا لوسر الت
 ةءارقلا )٢٥(. ةمايقلا موت وي اونخباص وشت وقت ل ثب وك لت مهل اريك
 4َنبَتسحَت و : :يآ ءالوعقم قباطتيل افاضم ردق ءاتلاي ارق دق نم :هيقف

 ارق نمو .«مهَك رم رس وك لت ر مه ايح ول .هَنونَحيت نيزا لخب دمحماي
 مهل كت ومن لبت مه آيك» لخبلا نودخابلا هتبتتحيالوإ :ءايلاب
 فوخ هتكرت كلذ ءهربغ :ليقو ءليق نم هتركذام ق هانعم .هي ه“4َنوق ةوطيتت

 ىنعم :ليقو .همثاو هرزو نولمحي : يأ .«َنوشَوَطيَسل ليقو .ةلاطالا

 :ليقو .اهلبق يتلا ةيآلا ركذ يف مهتركذ نيذلا دوهيلا يف تلزن اهنأ «َنولَحبتط
 .ملعأ هتناو ءةلاطالا فوخ هتكرت ،كلذ ريغ

 .هفلخ نم هينذأ ىلع هانرق ىوتلا ام سويتلا نم صقعألا : ءاصقع )٢٠(

 . اه نورق ال ىتلا رقبلا : ءاحلج )٢١(
 )٢٢( نذألا ةقوقشملا ةقانلا ىه : ءابضع .

 )٢٣( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ا نوريثك هجرخأ ٢٥٩/٩۔ ٢٦٠.
 )٢٤8( عضوملا اذه : لعل

 )٢٥( لآ ة ةروس » : ١٨٠ .

- ٥٨٤ 



 لصن
 ,رقرق عاقب :هلوق امأ ثيداحالاو تاياورلا هذه ريسفت نم افرط ركذاسو

 .نيفاقلا حتفبو عضوم مسا وه سفلاألا تابثاب رقرقو غسلمألا عاقلا وه
 .ربعبلا فخ وهو ءاخلا مضب فخ عمج فافخألاو ءاهفافخاب هؤطت .هلوقو

 وه ءاخلا رسكب فخلا امأ 6فورعم وهو ناسنالا هسيليب يذلا فخلاو

 : سيقلاؤرما لاق ںفيفخلا
 لقثملا فينعلا باوثاب يوليو هتاوهص نع فخلا مالغلا لوزي

 ضع هلعفو ثفورعم نانسألاب ضعلاو !اههاوفاب هضعت : هلوق امأو

 هيدي ىلع غيانتلا ًضَكَت وبول :لجو زع هللا لاق .نيلعفلا نيع حتفب ضعي
 يبا نب ةبقع ملاظلاب دارا . .(٢٦٢)ه يي ل وسرلا َعَم تذختا يِێتيتاَي لوقت

 فارشأ هبدلا ىعدف اماعط عنص الا رفس نم مدقيال ناك ةيقع نأ كلذو ءطيعم

 سانلل عنصف ثرفس نم موي تاذ مدقف هي يبنلا ةسلاجم رثكي ناكو ‘هموق
 انأ ام :ةليهلا لوسر لاق .ماعطلا برق املف ةلم هللا لوسرب اعدو ؛ماعطلا

 :ةيقع لاقف .هللا ةنا لوسر دمحم ينأو هللا الا هلا ال نأ :دهشت ىتح كماعط لكآب

 .هماعط نم ةي هنلا لوسر لكاف .هنلا لوسر ادمحم نأو هتلا الا هلا ال نأ دهشأ

 ةبقعاي :هل راق ثفلخ نب يبأ ربخأ املف فلخ نب يبال اقيدص ةبقع ناكو

 نم لكاي نأ ىباف لجر يلع لخد نكلو 6‘تابص ام هتناو ءال :لاق ،تابص
 .هل تدهشف معطي ملو يتيب نم جرخي نأ تيبحتساف هل دهشأ نأ الا يماعط

 لعفف ؛ههجو يف قزبتف هيتات نأ الا ادبأ كنم ىضرأ يذلاب انأ ام :لاقف .معطف
 تولع الا ةكم نم اجراخ كاقلا ال :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .ةيقع كلذ

 لوسر هلتقف فلخ نب يبأ امأو ءاربص ردب موي ةبقع لتقف 0 فيسلاب كسأر
 يي هنا لوسر هجو يف طيعم يبأ يب ةبقع قزب امل :ليقو دحأ موي ةلي هئلا
 هللا لزنآ ىتح ثتوملا ىتح كلذ رثأ ناكف ءهادخ قرتحاف ههجو يف هقازب عجر

 يف طرفام ىلع افسأو امدن .يويد ىلع ملاظلا ٌضكَي مويوط :ةبقع يف لجو زع
 نع هدص يذلا هليلخ ةعاطل هناب رفكلاو ةيصعملاب هسفن قثوأو .هتلا بنج

 اذكه ،لكاي مث ناتبني مث .هيقفرم غلبي ىتح هيدي لكاي :ءاطع لاق .هبر ةعاط

 .ملعأ هلاو .هللا بنج يف طرفام ىلع ارسحت اهلكأ (؟٢)هادي تبنت
 ے س ه م و .-

 ىتزرسحاب سفن َلوَقَت نط :لجو زع هلوقل ءةعاطلا . هتنا بنج ىنعمو

 )٢٦) ناقرفلا ةروس : ٢٧

 )٢٧) هادي تتبن الك : باوصلا لعل .

- ٥٨٥_ 



 ءهللا ٠ 1 ‘ . ٠2 ََ يح .ر ٠ } س دن . صس . و ت ۔<, س 2

 هلل ةعاط ق : يا (٨٢)ه«نيرخاسلا نمل تنك نلو وتلا بنج يفرتطرفاَم ىلع

 يذلا بناجلا ق تدصق :ليقو .هتلا تاذ ق تعيض :ليقو سهللا رمأ ق :ليقو

 ءكلذ ريغ :ليقو .ةيراعلا :ليقو .كلذ ريغو ىلاعت هلا ىضر (؟٩)نع يدؤي

 .ملعأ هتناو ،ةلاطالا فوخ هتكرت

 نا ،هل هثلا رفغ .(٠٢)ه“تيآزأم ةروس ارق نم» :لاق هنأ ةلت يبنلا نعو
 امب لمعلاو .هيناعم ريبدتلاو اذه يباتك ةءارق يق .هتنا هتلاف .«ةاكزلل ايدؤم ناك

 هللا ا اودهاعت الو ،مكتاقدصو مكل اعفأ عيمج يف دوهعلا ضقت اورذحاو 4 هيف

 نمت مهنيو ط :ةيلعت نع ار ابخاو ةصق لج و زع هلوقل اب ارس لوؤت ادوهع
 .4 ح ت

 نت مُهاتا اَمَلَك يجلاشلا ص “كوكتكنو نَقَدَصَتَل هلضق نم اناتا نل ه هللا دَهاَع

 نب ةبلعث يف تلزن اهنا :ليق .(١٢)4َنوّضرعتممممَو وتوتو وب اوكخَب هيضق
 نأ هتنا عدأ ،هتنا لوسراي :لاقف ةلي يبنلا ىلا ءاج هنال .يراصنألا بطاح

 ريخ ٬هركش يدؤت ليلق .ةبلعثاي كحيو» :ةلي هنلا لوسر هل لاقف .الام ينقزري
 ينقزري نأ هتنا عدا .هنلا لوسراي :لاقف ،كلذ دعب هاتأ مث ء“هقيطت ال ريثك نم
 يسفن يذلاو ،ةنسح ةوسن هتنا لوسر يف كل امأ» :ةلي هنلا لوسر لاقف ءالام
 . هللا لوسراي : لاقف اكلذ دعب هاتأ مث ،«كلذ ناكل ابهذ لابجلا تدرأ ول هديب

 لك نبيطعال الام هتنا ينقزر نئل قحلاب كثعب يذلاو ،الام ينقزري نأ هتنا عدا
 ذختاف :لاق .«الام ةبلعث قزرا مهللا» :ةلي هلا لوسر لاقف .هقح قح يذ
 لزنف اهنع ىحنتف .ةنيدملا هيلع تقاضف .دودلا ومني امك تمنف !امنغ ةبلعث
 همنغ يق يلصيو رصعلاو رهظلا ةي هتنا لوسر عم يلصي ناكو ،ىليبلا يداو

 الا دهشيال راصف ةنيدملا نع عطقنا ىتح تمنو ترثك مث تاولصلا رئاس
 ناك اذا ناكو ةعامج الو ةعمج دهشيال راصف غتمنو ةرثك ىتح ‘ةعمجلا
 تع هللا لوسر هركذف ىرابخألا نع مهلاسيل سانلا ىقلتي جرخ ةعمجلا موي

 امنغ ةبلعث ذختا .هتنا لوسراي :اولاق «؟ةبلعث لعفام» :لاقف ‘موي تاذ

 ۔ ليق اميف تارم ةثالث ۔ «ةبلعٹث حيواي» :ةيم هتنا لوسر لاقف ،داو اهعسيال
 الجرو }ميلس ينب نم الجر ةلي هللا لوسر ثعبف .ةقدصلا ةيآ ىلاعت هللا لزناف

 رمزلا ةروس )٢٨(
 )٢٩( ىلإ يدؤي : باوصلا لعل .

 (٣٠) نوعاملا ةروس : ١ .

 )٣١( ةبوتلا ةروس : ٧٥ _ ٧٦ .

_- ٥٨٦ _ 



 .امهل لاقف .نارذيو ناذخاي فيك .ةقدصلا نانسا امهل بتكو .ةنيهج ينب نم
 ىتح اجرخف .امهتاقدص اذخف ؛ميلس ينب نم لجربو .بطاح نب ةبلعثب ارم
 الا هذهام :لاقف .ةيَي هنلا لوسر باتك هآرقأو اةقدصلا هالاسف ةبلعث ايتأ
 امهب عمسو اقلطناف .يلا ادوع مث ءاغرفت ىتح اقلطنا 6ةيزجلا تخأ هذه .ةيزج

 املف .اهب امهلبقتسا مث ؤةقدصلل اهلزعف .هلبا نانسأ رايخ ىلا رظنف غيميلسلا
 سانلا ىلع ارمف ،ةبيط كلذب يسفن ناف هاذخ :لاق ؟كيلع اذهام :الاق هايأر

 :لاقف ‘هأرقف !امكباتك ينايرأ :لاقف .ةبلعث ىلا اعجر مث ‘تاقدصلا اذخأو

 املف ءالبقاف :لاق ،ييأر ىرأ ىتح ابهذا .ةيزجلا تخأ هذهو .ةيزج الا هذهام

 مث «ةبلعث حيواي .ةبلعث حيواي» :لاق !املكتي نأ لبق ةي هللا لوسر امهآر
 نم مب 2 مهنمو :لجو زع هلا لزناف . .. عينصب ه هاربخاف . .ريخب يميلسلل اعد

 اوناك امي ...ط :هلوق .... ةرقدصتنل هلضف ني اتات نئي هتا همامع

 جرخف ؛كلذ عمسف .ةبلعث براقأ نم لجر ةلك هللا لوسر دنعو .(٢٢)ه4َتوبذكِك

 ةبلعث جرخف .اذكو اذك كيف هللا لزنا دقل ةبلعثاي كحيو : لاقف بهاتأ ىتح
 لبقا نأ ينعنم هللا نا» :لاقف ءةقدصلا هنم لبقي نأ هلاسف ةلي يبنلا ىتأ ىتح
 كمع اذه» :ةي هلا لوسر لاقف .بارتلا هسار ىلع وثحي لعجف .ءكتقدص كنم

 عجر ؛هنم ةقدصلا ضبقي نأ ةلت ي هللا لوسر ىبا املف ..ينعطت ملف كترما دقو

 قيدصلا ركب يبا ىلا ةقدصلاب ةبلعث ءاج ةي هلا لوسر يفوت املف .هلزنم لىا
 ركب وبأ ضبق املف !هنم اهلبقي ملف غيتقدص لبقا :هل لاقف (هنع هتنا يضر)
 هللا يضر) باطخلا نب رمع ىلا اهب ءاج !اهلبقي ملو (هنع هللا يضر) قيدصلا
 هللا لوسر كنم اهلبقي مل :(هنع هللا يضر) رمع لاقف .يتقدص لبقا :لاقف (هنع
 ملف !هيلا اهب ءاجف ى نامثع يلو مث ؟انأ اهلبقأ قيدصلا ركب وبأ الو !ةي
 .ملعأ هئلاو .نامثع ةفالخ يف ةبلعث كلهو .اهلبقي

 لصف
 منغلاو رقيلاو لبالاو يشاوملاو ةضفلاو بهذلا ق ةقدصلا بجت دقو

 .يتقاط دهجب ائيش اهنم )٢٢( ...... كلذ ريغو ،بوبحلاو

 دارب نأ الا .ربمحلا ق الو ںلاغيلا ق الو ؛ليخلا ق الو دييعلا ق ةاكز الو

 نيب قرفيالو ،قرتفم نيب عمجي الو رشعلا عبر هيفف ء(؟٤)ةراجتلل ءالؤهب
 . ٧٥ _ ٧٧ : ةبوتلا ةروس )٢٦٢(
 . حرشاس هر هريدقت مالكلا ف اصقن كانه لعلو ٠ لصأل ١ يف اذكه )٢٣(

 . ةراجتلا اهب : باوصلا لمل )٣٤)

_ ٥٨٧_ 



 نوملسملا فلتخاو .(٥٢)مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك ةقدصلا راذح عمتجم
 نوعبرآ دحاو لكل لاجر ةثالث ناك اذا كلذ لثم :مهضعب لاقف .كلذ ليوات يق

 اهيف نوكتل اهوعمج قدصملا مهبلط اذاف .ةقدصلا مهيلع تبجو دقو .ةاش

 قرقيالو ںكلذ نع ةي يبنلا ىهنف غهايش ثالث مهيلع تبجو دقو .ةدحاو ةاش
 لاحأ املف .امهنيب ةكرش ةاش نوعبرأ امهل نيلجر لثم كلذو .عمتجم نيب
 نع اهانابأو اهامسق قدصملا اهبلطو ةاكزلا اهيف تبجوو لوحلا اهيلع
 .ةلي هللا لوسر هنع اناهنام اذهف .ضعب اهضعب

 غلبت ىتح اهتدايز يف ءيشال مث .ةاش ةاش نيعبرا لك يف منغلا ةقدصو
 اهيفف ةاشو ةاش يتئام ىتح ؛ناتاش اهيفف .ةاش نيرشعو ىدحاو ةاش ةئام

 .ةئامثالث ىلع داز اميف اوفلتخاو "فالتخا لصفلا اذه ف سيلو اهايش ةثالث

 تداز نا :ليقو ،هايش عبرأ اهيفف ةئامعبرأ غلبت ىتح ةرايزلا ف ءيشال :ليقف
 ةاش ةئامثالث ىلع تداز نا :ليقو ٬هايش عبرأ اهيفف ةاش ةئامثالث ىلع ةدحاو

 .لوألا لوقلا بحي (هنع هتنا يضر) انخيشو ‘هايش عبرأ اهيفف ‘ةاش نوعبرأ
 ةئامعبرأ راص اذا اولاقام الا .ةاش ةئامعبرأ ىلع داز اميف مهنيب فالتخا الو
 ةقدصلا اهب متت يتلا همنغ نم ءزج بهذ ناو .ةاش ةاش ةئام لك يفف .ةاش
 ةقدصلا هيلعف ةقدصلا هب بجتام .هيف يكزي يذلا هرهش لبق داعتساف
 لخدي نأ (؟٦)لبق ةاكزلا اهيف بجتام داعتسا مث اهلك همنغ بهذ ناو .ةبجاو

 موي نم لوحلا اهيلع لوحي ىتح ةقدص هيلع الف ءهيف يكزي يذلا رهشلا
 .رثكأ وأ لقأ وأ رهشب هيلا لوؤت نأ لبق تيكز دق منغ هل بهذ نمو .اهكلم

 اهتميق يف تناك ناف ناضو منغ هل ناك نمو .همنغ عم اهتاكز هيلعف
 تناك ناو غناك سنج يأ نم ةقدصلا قدصملا ذخأ يف قرف الف ةيواستم

 تعدص ناو ،باسحلاب هيف بجوام سنج لك نم ذخأ رادقملاو ةميقلا ةفلتخم
 ةاش رخآلا فصتلا نم راتخي ءافصن منغلا بر راتخاف نيفصن (٧٢)منغلا
 ةقدصلل قدصملا ذخايالو 0(٨٢)ادعاج ءاش نا قدصملل رايخلا نوكيل دعاجو

 .ءارلا ديدشتو فاكلا حتفب وهو ‘هداز يعارلا هيلع لمحي يذلا وهو .زاركلا
 : رعاشلا لاق امك

 )٣٥( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا : نوريثك هجرخأ ٧١/ ٣٤٦٢.

 )٣٦( دعب : باوصا لعل .
 )٣٧( تقرتفا : منغلا تعدص .

 )٣٨( نأضلا دلو نم ىشنألا : دعاجلا .

_- ٥٨٨_ 



 محا زارك حرحلاو ........ )٣٩()

 ةفولعملا ةاشلا يهو .ةميتلا الو لحفلا ذخاي نأ يعاسنلل زوج الو

 حتفب ۔ ةعذجلا ذخاي نأ يعاسلا ىلع سيلو اهحبذي نأ اهبر ديريو نمستل

 .بويعلا تاذ يهو (٠٤)ءاروعلا تاذ الو .ةمرهلا الو ةنس تنب نيتمجعلملا

 ءاروع يعاسلا ذخايالو .لاملا بر ءاشي نا الا ء(١٤)اضخام يعاسلا ذخاي الو

 افلتخا ناو .كلذ ق قدصم وهف هقح قدصملا ىلا لاملا بر ىتأ ناو ءءايرج الو

 نبفصنلا يا راتخي مث غنبفصن اهعدصي نأ :لاملا برل ليقف !منغلا ىلع افقوو

 كلذ ىلع وه مث ،ةاش قدصملا راتخيو ؛ةاش رخآلا فصنلا نم راتخي مث ىدارأ
 .ملعأ هللاو ءكلذ يقوتسي ىتح

 لصف

 الو عمتجم نيب قرفيال :يا ،طارو الو طالخ الو .ةاش نوعبرأ ةعيتلاو
 يفو ءاهكاردا لبق رامثلا عيب وهو 6ىنز دقف ىبحأ نمو 0قرتفم نيب عمجي
 ربتلا يهو اففخم فاكلا حتفو ءارلا حتفب .زاكرلا وهو سمخلا بويسلا

 لمت :لجو زع هلا لاق .يفخلا توصلا وه ءارلا رسكب زكرلا امزو ,يلهاجلا
 .(1٤)هازكپ مهت غتست وآ كا ني مهنم شحت

 لصف

 وه صقولاو .صاقوالا يف ةقدص الو ،ناددارتيف نيطيلخ نم ناك امو
 وهو رشعلا عبر (٤؟)ةقرلا فو .فاقلاو واولا حتفب وهو نيتضيرفلا نيبام
 قسوآ ةسمخ نود اميف سيلو !ابهذ الاقثم نورشع وأ ةضف مهرد اتئام
 .ةيناثلا نوكسو ىلوألا ةلمهملا حتفب وهو اعاص نوتس قسولاو سةقدص
 ةاش دوذلا قو .امهرد نوعبرأ ةيقولاو ةقدص قاو ةسمخ نود اميف سيلو

 .ملعأ هتناو ،لبالا نم سمخ وهو

 .لوحلا لامكو .كلملا رارقتساو ‘باصنلا لامك ‘ثالث ةاكزلا ضئارفو

 دنع لوحلا اهيلع لاح اذا ةطسو ةاش اهيفف . اسمخ تغلب اذا لبالا امأو

 .ناتاش اهيفف ارشع تفلب اذاف !ارشع غلبت ىتح ءيش اهيف سيلف ،نهبحاص

 . راوعلا تاذ : باوصلا لعل )٤٠( . لصالاب ضايب )٢٩(
 . لمح تاذ ةاش : اضخام )٤١(

 )٤٢) ميرم ةروس : ٩٨ .

 )٤٣( ةضفلاو بهذلا : ةقرلا .

_- ٥٨٩ _ 



 لبالا نم ضاخم ةنبا اهيفف ،نيرشعو اسمخ غلبت ىتح اهتدايز يف ءيشالو
 وهو ركذ نوبل نباف الاو ضاخم ةنبا لبالا ق دجوي مل ناف ‘ةنس ةنبا يهو
 .نيتنس نبا

 يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا هنظأو :رظانلا لاق

 نوبل ةنبا اهيفف نيثالثو اتس لبالا تغلب اذاف (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا

 .(عجر)
 ثالث ةنبا يهو ،لحفلل ةقورط ةقح اهيقف نبعيرأو اتس لبالا تغلي اذاف

 .قحلا ردصم ةقحلا كلذكو ىلبالا نم قحلا كلذكو ءءاحلا رسكب ىهو ءنينس

 يق الا ةعذج اهيف سيلو ءةعذج اهيفف ةدحاو تدازو ،نيتس لبالا تغلب اذاف
 عبرا هيلع تضم يذلا وه نيعلاو ميجلا حتفب ةعذنجلاو عذجلا .عضوملا اذه
 اتس ليالا تقلب اذاف .ةنس هل تمتام ءانشلا نمو سمنلا ق لخدو نينس

 .ناتقح اهيفف ةدحاو تدازو نيعست تغلب اذاو .نوبل اتنبا اهيفف نيعبسو
 اذاو .نوبل تانب تالت اهيقف ةدحاو كلذ ىلع تدازو نيرشعو ةئام تغلب اذاو

 رشعلا غلبت ىتح ءيش اهنم رشعلا غلبيال اميف سيلف كلذ نم رثكآ لبالا ناك
 يفف .نوبل ةنبا اهيفف ارشع لبالا تداز املكف .كلذ باسح ىلع قدصملا ذخايو
 ذخأ قدصملا ءاش نيذه نينسلا يأ قو .ةقح ةسمخلا قو ،نوبل ةنبا نيعبرألا

 كلذ نم راتخي نأ لاملا برل ناف قدصملا ذخأ نس يآ نمو سةضيرفلا هذه
 لاملا برل عيبي نآ قدصملل زوجيو ءاريعب قدصملا راتخي مث ناريعب نسلا
 لبالا بحاص ىلع ناك نا :ليقو .هضبق ولو :ليقو ‘هل هضبق دعب هنم ذخايام
 بحاص دريو اهذخاي نأ هلف ةقح اهيف دجوو ةعذج لبالا يف دجوت ملف ةعذج
 دجي ملو هقح بجوو ةعذجلا دجو نا كلذو .ةقحلا ىلع ةعذجلا لضف لبالا

 .ةقحلا ىلع ةعذجلا لضف لبالا بحاص ىلع دريو .اهذخاي نأ هلف ةقحلا
 (ةنا همحر) ديعس نب سيمخ انخيشو .هلثم وهف وحنلا اذه ىلع ناكام كلذكو

 هيلع تبجو نمو .ةميقلاب ضورعلاو منغلاو مهاردلا نم دري نأ هل ىري
 مهيلا هعفدي نكلو امحل ءارقفلا ىلا هملسيل هحبذي الف يشاوملا نم ةقدصلا

 يذلا يف :ليقو ،كلذ ريغ وأ حبذ وأ ةبه وأ عيب نم اوؤاشام هيف اوفرصتيل
 (٤٤)هطرتشي وأ رايخلا طرتشيو منغلاو رقبلاو لبالا نم ةيشاملا يرتشي
 رايخلا ناك عئابلا ىلع ةاكزلا نأ رايخلا ماي ف لوحلا اهيلع لاح ىتح عئابلا
 .اعيمج امهل وأ يرتشملل وآ هل

 . هطرتشي مل وأ : باوصلا لعل )٤٤(

 _٥٩٠۔



 لصف
 نم ةرايزلا يف اهلثم كلذك سمخلا نم لبالا ةاكز لثم اهتاكزف رقبلا اماو

 يف ضاخم ةنبا نس يف .ةعذج ةرقب اهيفف نيرشعو اسمخ غلبت نأ ىلا ؤهايشلا
 تغلب اذاف .لبالا نم نوبل نبا نس ةينث اهيفف نيثالثو اتس تغلب اذاف شلبالا
 اهيفف نيتسو ىدحا تغلب اذاف .ةقحلا نس ةيعابر ةرقب اهيفف نيعبرأو اتس
 .رقبلا نم ناتنب اهيفف نيعبسو اتس تغلب اذاف .لبالا نم ةعذجلا نس سدس
 نود سيلف ةئامثالث تمت اذاف .لبالا ةقدص هيلع يرجتام ىلع يرجت مث

 . .ءيش نبعبرألا

 ةمئاسلا كلذكو .لبالاو رقبلا نم لماوعلا نم ةقدصلا ذخأ يف اوفلتخاو

 :يي يبنلا نع يورو .ةراجتلل ىعرت يتلا ةمئاسلاو !اهيف اوفلتخا منغلا نم
 لماوعلا يهو ةلمهملا مضب ةعستكلاو .(٥٤)«ةقدص ةعستلا يف بجويال هنأ»

 حتفب يهو "برضت يأ عسكت اهنأل ةعسك تيمسو سريمحلاو رقبلاو لبالا نم
 .. ءاملاب برضي نأ دعب عرضلا برضي نأ عسكلا لصاو ،لبقتسلاو يضاملا نيس
 .نيللا دعصيل درايلا

 اهيفف عاص ةئامثالث اسباي ارمت تراصو تكردأ اذا لخنلا ةرمث امأو
 فصنو .يقس ريغب رمثنام عيمجو ءامسلاو راهنألا هتقس اميق رتعلا ةقدصلا

 ءاحلاب حضان عمج حضاونلا .حضاونلاو رجزلاو ءالدلاب ىقسي اميف رعلا
 هنم لكأ امف لخنلا سوؤر يف سبي اذا رمتلاو .اهيلع ىنسي يتلا يهو ةلمهملا
 نا هناف مراصلا معطيام امأو .ةاكزلا هنم تذخأو هلك هيلع يصح لاملا بر

 ءيشالف ،لكي مل وأ ليك :ليقو .الف لكي مل ناو .ةاكزلا هيفف هليك فرعو ليك
 ديعس نب سيمخ انخيش بحي يذلاو .ةاكزلا هيفف لكي مل وأ ليك :ليقو .هيف
 هيف نال ليكب الا اهنم لكؤي الف اهترمث تعني اذا لخنلا نأ (هتلا همحر)

 لكأ ام :ليقو .ةاكز هنم لكؤي اميف سيلو .هنم لكؤي :لاق نم لاقو .ةاكزلا
 انخيش لوقو .هيف ةاكز الف (٧٤)لمخلاو "بطرلا نم (٦٤)حاطصملا نم

 هرسكو يضاملا نون حتفب وهو تجضن اذا :هانعم اهترمث تعني (هللا همحر)
 : لجو زع هلوقل ٬اعانيا تعنيأو اعني ‘ةرمثلا تعني :لاقي ،لبقتسلا نم

 . ٢/ ٦١٩ دئاوزلا عمجم :يمثيهلا رظنا 6ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هانعمب هجرخأ )٤٥(
 .هفيفجت دصق رمثلا رشنو ‘ديصحلا سودل أيهملا ناكملا : حاطصملا )٤٦(
 .نيلي يك اهوحن وأ ةرجلا يف هعضو ،المخ رسبلا لمخ نم ذوخأم : لمخلا )٤٧(

_ ٥٩١_ 



 ةزمح رق .هكردأو هجضت :يآ .(٨٤)ههِنبَو َرَمثَا ادإ ورَمَك ا ١ آورَظناط

 عيمج ىلع )٤٩) رسي يقو هدعيامو اذه .4 .ميملاو ءاثلا مضي ةرمت يئاسكلاو

 انخيش لوقو .ملعأ هتناو غةرمثلا عمج ىلع اهحتفب نورخآلا ارقو .رامثلا
 نأل ثذاجلا وه مراصلاف مراصلا معطيام امآو (هتلا همحر) ديعس نب سيمخ

 وهو ءاهذج اذا امرص لخنلا مرص :لاقي ىذاذجلل مسا داصلا رسكب مارصلا

 اومسق ذارز» :لجو زع هتنا لاق .لبقتسملا نم هرسكو يضاملا ءار حتفب

 .دحا مهب ملعي نا لبق اوحبصأ اذا اهنذجيل :يأ .(٠٥).“تبحيصُم اهتمرصَيك
 هلعفو .عطقلا :مارصلاو ںداهجلا باب ق اهركذ ضعبب تيتأ ينال هذه تكرت

 : رعاشلا لاق ثدحاو فيرصتلا ق

 همارص يف ىدرلا ناك ولو هيلا هتبجأ لخ مرصلل ىعدام اذا

 اهنأل .ةلمهملا مضي برحلل مسا مارصو .عطاقلا فيسلا : مراصلاو

 لاق .ىنعملا ف براقتت .ةيهادلا يه مارصو ءاهعطقتو ةدوملاو ماحرالا مرصت
 : رعاشلا

 اهلآو اهيلع تلبأ دقو مارص اهيلو نود رسلا نيفخي لهو
 لاق امك .ةلمهملا داصلا مضب ءاهارص مكل مارص تبلح : لثملا ف لاقيو

 : رعاتنلا

 مارص تلص دقف مهالومو الوسر دعس ينب غلبأ الأ
 ةيارص هتدحاو لظنحلا ىرصلا .اهارص دعقأو ،هرخا رشلا غلب دقف :يآ

 . ةاكزلا ركذ ىلا انعجر .ملعأ هتناو .ءاهلاو ةيتحتلا ءايلاب

 ةاكزلا يف هيلع لومحم وهو رمتلا ةلزنمب وهف سبي اذا خوبطملا رسبلاو

 نع رمتلا جارخا نيملسملا ضعب زاجأو ،ةدحاو ةرمتو دحاو سنج نم هنال
 همحر) ديعس نب سيمخ انخيش امأو ،رسبلا ةلخن نم رمتلا ناك اذا رسبلا

 رثكأ رسبلا ناك امبر هنال ةميقلاب هجارخا نوكي نأ هفيلات ق تدجو دقف (هللا
 نم انمت رثكآ ناك امبرو ىرمتلا ي ةميقلا ناصقن عقيو .رمتلا نم انمث ةميق
 .ملعأ هتناو ،ةاكزلل رفوألا رظنيو ،رسبلا

 )٤٨) ماعنألا ةروس : ٩ .

 )٤٩( حضاو ريغ ىنعملاو : لصألا يف اذك
 )٥٠( ملقلا ةروس : ١٧ .

_ ٥٩٢ _ 



 هليك هبر فرعي ملو ؛هتاكز (٥ا)جرخت مل رمتلا نم جرخ اذا لسعلاو
 نا هيلعف هنزوو هليك فرعي رمتلا بر ناك ناو ؤةاكزلا هيفف .هنزو الو
 ارمت جرخي نا هيلعف !هلاح نع رمتلا ريغتي نأ الا نزولاب رمتلا نم جرخي
 .ملعأ هللاو .ةاكزلا نم همزل يذلا رمتلا لثم ريغتم ريغ

 انتكربو انخيش فيلات يف هتدجو امم غبوبحلا ةاكز نم افرط ركذاسو
 نا ىلع نوملسملا قفتا :لاق هنأ (ةلا همحر) يقاتسرلا ديعس نب سيمخ

 ةرذلاو بيبزلاو رمتلا :يهو ةتسلا فانصالا ف ضرالا تتبنأ اميف ةاكزلا

 .نيسلا مضب ،تلسلاو ريعشلاو ربلاو
 هترشق وهو رشقألا ريعشلا هنا :لاق نم لاقف ،تلسلا ىنعم يف اوفلتخاو

 ءاضيبلا نع صاقو يبأ نب دعس لئس :ثيدحلا قو ئ ربغص هبحو ةربغص

 ديعس نب سيمخ انخيش لاق ۔ ةطنحلا نم سنج ءاضيبلا ۔ ههركف تلسنلاب
 ريغ ةقدص ضرالا تتبنأ امم ىريال لوقلا اذه تبثي يذلاف (هنع هتنا ىضر)
 يف ىقبي امم بوبحلا رئاس وه تلسلا نأ : لاق نم لاقو ةتسلا فونصلا هذه

 .هيف ةاكز الف لبنس ريغ ناك امو ،لبنس وه امم هب نوتاتقيو اسانلا يديا
 البنس ناك امم بح مسا هيلع عقوام عيمج وه تلسنلا نا :لاق نم لاقو

 نخدلا لثم وهف ةلبنس ناكامو ،كلذ هابشأو ايبوللاو القابلا لثم ءانورقو

 ديعس نب سيمخ انخيش لاق .كلذ هابشأو زرالاو ربلاوريعشلاو ةرذلاو
 ريغ ف ملعأ الو يدنع مهلوق يناعم جرخت اذه بسح ىلعف :(هنع هللا يضر)
 لصبلاو موثلا لثم كلذو سانلا يديا يف يقب ولو ةاكز مهنم فونصلا اذه
 ءيش يف بجت ةاكزلا نا مهلوق رادقم ملعأ الو هب تاتقي ناك ولو كلذ هابشأو

 نطقلا يف نأ مهضعب نع دجوي دق هنأ الا لوكاملا يف الا ضرألا تتبنآ امم
 ىلع ضرع دق هنأ دجوي دق هنأ الا ةمئالا هب لمع امم كلذ ملعأ الو .ةاكزلا
 امو ؛ملعا هناو . ال :لاق ؟هيلع برضافأ :لئاسلا مهل لاقف .هبتني ملف مهضعب
 .رظن هيف هل ناك وأ لطابلا ىنعم ىلا هعم جرخي مل هنأ كلذب دارأ

 قشردلاو سدعلاو مسمسلا ق اضيأ ةقدصلا : ءاهقفلا ضعي لاقو

 وه ىقارعلا لهأ مالك يف .نيتمجعملا رسكب رجرجلا كرجرجلاو شاملاو نخدلاو

 )٥١( جرخت ملو : باوصلا .

 _٥٩٣۔



 يف ةقدصلا :لاق نم لاقو .هفرعا مل (٥؟)قشرودلا امأو .ءالقابلا وهو لوفلا

 ناكامو بضقلاو لصيلاو لقيلا لثم روذبلا بح الا ةالوكاملا اهلك بوبحلا

 ثك اهيف اتتبنآق» : لجو زع هلوقل ،تقلا وه بضقلاو .ملعأ هللاو . .ههبش

 :يا إماي لك ف بضقي هنال "بطرلا تقلا وه ليق .(٢٥)هابضقَو بتعو
 .ملعأ هناو ،باودلل فلعلا بضقلا :ليقو عطقي

 وهو لوألا عاصلاب عاص ةئامثالث تغلب اذا رمتلا لثم يهف بوبحلا امأو

 ءيش ةرشعلا نود اميف سيلو غعاص عاوصأ ةرشع لك يفف ,ةي يبنلا ععص
 .كلذ ريغ :ليقو غعاص ةئامثالث متت نأ دعب ،ةرشع متت ىتح

 سيمخ انخيش فيلات نم هتدجو يذلاف ضعب ىلع هضعب لمحي يذلاو
 ىلع لمحت منغلا نأ ناويحلا يق انفرع يذلا يف :لاق هنأ (هللا همحر) ديعس نبا

 نأ ملعآ الو سبئاجنلا ىلع لمحت لبالاو ،سيماوجلا ىلع لمحت رقبلاو ،ناضلا
 ةقدصلا ف ضعب ىلع هضعب بوبحلا نم ءيش لمحي :لاق نيملسملا نم ادحأ
 فلتخاف .رامثلاو اهانركذ يتلا فونصلا ىلع ةثالثلا فونصلا هذه ريغ

 هضعب لمحي :مهضعب لاق .ريعشلا ىلع ربلاو ثربلا ىلع ريعشلا لمح يق ءاهقفلا
 ريعشلا امأو ،ةاكزلا ف ضعب ىلع هضعب لمحي ال :نورخآ لاقو ضعب ىلع
 .ملعأ هتلاو .بعشلا رئاس ىلع لومحمق رشقلا

 يف ضعب ىلع هضعب لمحي :ليقف .رمتلاو بيبزلا ف اضيأ فلتخاو
 ناو لخنلا امأو .(هتلا همحر) خيشلا دنع بحأ وهو لمحيال :لوقو ‘ةاكزلا

 ملعن الو .ةقدصلا يف ضعب ىلع اهضعب لومحمفق اهناولأو اهؤامسأ تفلتخا

 لمحي ربلا كلذكو .بوبحلا نم اههبشي ائيش اهيق ملعنالو ءاقالتخا كلذ ق

 عرز نمو ‘هفونصو هؤامسأ تفلتخا ناو ةقدصلا ف ضعب ىلع هضعب
 داصحو ؛هذه داصح نم رهشأ ةتالت نم لقأ امهنيب ناكو ةئيطبو ةعيرس

 كلذكو .ةيمستلا ف اتفلتخا ناو ضعب امهضعب ىلع ناترذلا تلمح هذه

 يف ةاكزلا غلبت الو ةقرفتم ىرق ف ةقرفتم عئارز لجرل ناك اذاو .راضنلا

 .ةاكزلا باصت اهيف غلب ضعب ىلع اهضعب عمج اذا دارفنالا ىلع اهنم ةعارز
 .ملعأ هتناو .كلذ يف عرازلل عبت لماعلاو .ةاكزلا ف ضعب ىلع اهضعب تلمح

 يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا هنظأو :رظانلا لاق

 ةروكذملا فانصألا ةلكاش سفن نم هلعلو ،هانعم نيب وأ هيلا راشأ نم دجأ مل : قشرودلا )٥٦٢(
 . ٨٢۔٧٢ : سبع ةروس )٥٢( .هعم

_ ٥٩٤ _ 



 وأ اهلك جلفلاب ىقست امأ &دحاو سنج نم تناك اذا اذه (هتلا همحر) يدمسلا

 وأ جلفلاب فلتخا اذا امأو .ضعب ىلع اهضعب ةلومحم وهف اهلك رجزلاب
 جلفلا الو جلفلا ىلع لمحيال رجزلا نال ضعب ىلع اهضعب لمحي الف رجزلا
 ظفللا اذه يف رظنيف ٬ملعا هللاو .كلذك هيقس اداتعم ناك اذا اذهو رجزلا ىلع
 .(عجر) !اهلك نم وهو (هللا همحر) خيشلا لوق ريغ نم هنال ريخألا

 لمح ةيفيك يف فلتخاو .ةاكزلا ف بهذلا ىلع ةلومحم يهف ةضفلا امأو
 .ةاكزلل رفوالا ف رظني :ليقو .رثكالا ىلع لقألا لمحي :ليقف .ضعب ىلع هضعب
 ةميق رظني هنأ كلذو .ددعلاب ال ةميقلاب ضعب ىلع هضعب لمح يف ىنعملاو
 اهيف ناك مهرد يتئام كلذ عيمج ناك ةضفلا ىلا عمج اذا ناك ناف بهذلا

 بهذلا ىلع ةضفلا لمح اذاف ةضفلاو بهذلا نم هعم ناك ناو .ةاكزلا
 ةضفو ابهذ يلحلا ناك اذاو ضةاكزلا هيف ناك الاقثم نيرشع كلذ قحل فرصلاب
 مهاردلا ف ةاكزلا بوجوو .ةاكزلا هنم تجرخأو ضعب ىلع هضعب لمح

 ربصت ىتح ةاكز اهيف سيل مث ؛مهارد ةسمخ رشعلا عبر اهيفف ريناندلاو

 ةدايز اهيف سيل مث إمهارد ةتس اهنم جرخت مث مهرد يتئامو امهرد نيعبرأ
 امهرد نيعبرألا نم ناك الاقثم نيعبرأ تداز املكف ءامهرد نيعبرأ ديزت ىتح

 مهردلا وه مهردلاو .اهيف ةاكز الف مهرد نيتئاملا نع صقن ناو مهرد

 لاقثم فصن هيفف ابهذ الاقثم نيرشع غلب اذاف بهذلا امأو نامعب فورعملا

 .ليقاثم عبرأ غلبي ىتح ىةقدص هيف سيلف نيرشع غلبي مل امو .رشعلا عبر
 عبر هيفف ريثكو ليلق نم ةضفلاو بهذلا نم دازام :ليقو ،لاقثم رشع هيفف
 نم كلذكو .ملعأ هثلاو «سفنلا هيلا ليمت يذلا ريخالا لوقلا اذهو 4 .رتعلا

 .حبرلا اهب وني ملو ةينلا هذه ىلع اهارتشاو ةراجتلل اهب عفتنيل ةينآ ىرتشا
 { .ةاكزلا اهيفف حبرلا اهب ىون ناو

 لصف
 ريغ وأ ديبع وأ ناويح وأ ضورع وأ لوصا نم حبرلل ىرتشي ءيش لكو

 عبر ةاكزلا اذه لك يفف رهاوجلا وأ نداعملا نم ءيش وأ ةعتمألا نم كلذ

 غلبت ىتح بجتالو 4 .(٤٥)«رشعلا عبر ةقرلا » :راي يبنلا لوقل رشعلا

 يبأ نع يور اذكه .الاقثم نورشع نيعلا نمو مهرد قرولا نم وهو ‘باصنلا
 .ةقدص دوذ ةسمخ نود اميف سيل» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع "يردخلا ديعس

 ٤/ ١٢٤. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا الوطم هجرخأ )٥٤(

_ ٥٩٥ _ 



 قسوا ةسمخ نود اميف سيلو 6ةقدص قاو سمخ نود اميف سيلو
 قسولاو .امهرد نوعبرا ةيقولاو لبالا نم سمخ دوذلاو .(٥٥)«ةقدص

 ني هللادبع دمحم ييأ يضرلا خيشلا عماج نم هتدجو اذكه .اعاص نوتس

 .ملعأ هللاو .بهذلا نعلاو ءةضخفلا قرولا .(هنع هللا يضر) يولهيلا ةكري

 رطفلا ةاكز ضرف ةي يبنلا نأ تبث دقو ةضيرف يه رطفلا ةاكز امأو
 نم اعاص وأ !ارمت الا لكايال ناك نا رمت نم اعاص .نيملسملا نم سفن لك ىلع
 لضفألاو سهتوقو هلكام نوكي امم هريغو ريعشلا وأ ءارب هلكام ناك نا رب
 نع ءرملا اهجرخي ،نادبألا ةاكز يهو ةلق يبنلا عصب عاص يهو "لضفأ
 اهلجأل لمحتي نم مزليالو 0هديبعو هتجوزو هدالوأ نم هنومي نم نعو هسفن
 موي هتقفن همزلي نم عيمجو هتوق نم لضف هدنع نم اهيطعي نكلو انيد
 سنج يآ نم اهجرخيلف ةفلتخم بوبح نم هلكام ناك ناو ‘هتليل وأ رطفلا

 نايلألا وأ لوقبلا وأ موحللا نم تاتقي ناك ناو ،لضفأ ةطنحلاو ءاش

 .ديعلا ةالص ليق رطفلا موي اهجرخي نأ كلذ لضفأو ءاعاص اهنم جرخيلف

 .ملعأ هتناو

 مهترطف ةاكز نم مهكلام ىلع سيل ةراجتلا ديبع نأ ،رثألا ف 8 تدجوو
 .ملعا هتناو ءنهب لخدي مل يتلا تاجوزلا كلذكو ءيش

 هنأ ( هتا همحر) يسوفنلا ليعامسا خيشلا فيلات «رطانقلا» باتك نم

 اذا :لاق (هتلا همحر) ةميرك يبآ نب ملسم ةديبع يبآ ىلا بسن باتك قف دجو

 ةيشاملا وأ ثرحلا وآ ةراجتلا وأ ةضفلاو بهذلا نم كلام ةاكز جارخا رضح

 .«نيحلقفملا نم ينلعج او يسفن حش ) ٥٦ ( ينق أ مهلل ا» :لقو نبتعكر عكراف

 بيطاب قحأ برلا ناف هدوجأو كلام بيطأ جرخأو تارم ثالث اذه ددرتو

 ترمأو . ةاكزلا تضرف مهللا» :لقف كسقني اهقيرفت تدرأ اذاو :لاق .دبعلا لام

 .ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقا ينقزرا مهللا ءةالصلاب ةنورقم اهتلعجو ءاهئاداي

 قساف رابج لك نم ينملسو يندشراو ينددسو ءاهعضاوم يف اهعضأ نأو

 نا مهللا .اهجارخا ينتمهلأ امك ءاهعضاومل يندبو يبلق دهاو .ثعداخمو ركامو

 )٥٥( هريغو عيبرلا مامالا هجرخأ .
 )٥٦() ينق : باوصلا .

- ٥٩٦_. 



 ةاكزو ةراهط اهب يل لعجاو هيف كرابو ينم كلذ لبقت اهعضاوم تبصأ
 ناو اهجارخا ينقزرت ىتح ءيش الف اهعضاوم تاطخا ناو مهللا ءةليسوو

 فالخ الو كفالخ دمعتأ مل يناف "بويغلا مالع تنأ كنا ءاهعضاوم اهعضأ

 الو ىوه ىلا ينملست الو سىمع يف ينرذت الو ؤينقفوو يندشراف كلوسر
 ينتقزر امك ككيضري ام ينقزراو 6سىدهلا نع ينمعت الو ،ةلالض يل نيزت
 يف يل كرابف ،كقزرو كلضفو كئاطع نم كلذ ناف كلضف ةعس نم ينيضريام
 كمعنال ينلعجاو .ينتيطعأ اميف كرابو ككلضفو كقزر يف يل كرابو ،كئاطع
 هلوسرلو هثل ةعاط ةضيرفلا ةاكز جارخا كلذ يف هتين نوكيو ،«نيركاشلا نم
 ق اعمط الو ةعمسل الو ءايرل ال اصلخم هللا هجول اهيطعيو .زا دمحم

 كلذب حرشي ‘هرمأ هلل ضوفيو هلمع لل صلخي لب 6هنم افوخ الو قولخم
 .هردص

 لصف
 هجرخي نأ كلذو ٨(٧٥)«مهرد فلأ ةئام مهرد قبس» : ثيدحلا قو

 مهردلا كلذ نوكيف ىلاعت هنل هئاطعاب احرف ايضار هلام بيطأ نم ناسننالا

 :لجو زع هتلا لاق .صالخا مدعو ةيهارك عم مهرد فلأ ةئام نم لضفا

 امدس اهراك هيلا ءاج نم لمع لبقي الف .(٨٥)«“َنوهراَك مُهَو إ إ نوقفنُياَلَو»
 .باوصلاو قحلا قيرط ىلا يداهلا ملعأ هئلاو .هكرت اذا نيقولخملا نم اقراف

 لصف
 ناف اهمظعي الو هتيطع رغصتسي نأ ةقدصلا يدؤم ىلع بجاولاو

 باب يف هنم افرط تركذ دقو .تاكلهملا نم بجعلاو .اهب بجعأ دقف اهمظع
 :لجو زع هلوقل .ىذالاو نملاب ا هتقدص لطبيال ن هيلع بجاولا كلذكو, .دهزلا

 يف اوفلتخاو .(٩٥)ه4ى تالاو ناي مكتاَقَدَص ًاولطبت ا ًوُدَآ نيذلا اهيا اي

 نملا :ليقو .اهرهظي نأ ىذألاو .اهركذي نأ نملا :ليقف ،ىذألاو نملا ةقيقح
 :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا يو .رقفلاب هرييعت ىذألاو .ىطعملا مادختسا
 .ىذألاو نملا دلوت لصأ حرشاسو .(٦})«نانم ةقدص هنلا لبقيال»

 ٢٤٤٣. متر تحت هحيحص يف ةميزخ نباو ٢٩٦/٩\ فامتالا : يديبزلا هجرخأ )٥٧(
 ٤ : ةبوتلا ةروس )٥٨(

 )٥٩( ةرقبلا ةروس : ٢٦٤.
 )٦٠( فاحتالا : يديبزلا هجرخأ ١١٩/٤©، رافسألا لمح نع ينغملا : يقارعلا ٢١٧/١.

_ ٥٩٧_ 



 تتبن دقو يرطبلاو قمحلا ةرجش نم عرفت دق ىذألاو نملا لصا نآ ملعا

 لخبلا تالوضف ببس نم اهتتبن لصأو ،بلقلا طسو يف ةرجشلا كلت
 كلت يقست تراصف .لجو زع هثلا ىلع لكوتلا ةلق عم لاملل كاسمالاو
 ناكو !ةلطابلا ينامألاو .ةبذاكلا ثيداحألا نجآب ةرجشلا كلت تالوضذفلا
 «ناسللا ةناباب اهترمث تف دقف ۔ هئلا هنعل - سيلبا ةرجشلا كلتب مئاقلا
 كلذ لجأ نم ءرملا مرحف !اهترارح ةدش نم ررش اهناك لئاسلا ىلع تطقسف

 . .هبر باوث ليزج
 )٦١) لصف

 .لجو زع هثللا ىلع لكوتلاو ربصلا ماصمص همزع لماناب ضبقي نأ
 وه هدي فوه يذلا لاملا نأو 6هريغ قزار ال هنأ هب ملعلاو ثهيلا ضيوفتلاو
 اعفن الو ارض هسفنل كلميال هنأ اقيقح املع ملعيو ،ءاشي نم هيتؤي هنلا لام
 كلت هب مسحيف ماصمصلا كلذ عفري مت ؤاروشن الو ةايح الو اتوم الو
 ههجول صالخالاو لجو زع هللاب ناميالا ةميزع همسح دنع ولتيو ‘ةرجشلا
 ءزجو ٬ةماركلا مكرك نم ءزج كلذ دعب ذخاي مث ۔ هتنا هنعل - سيلبإ درطيل
 هلضف نم هل هللا مسق امب ىضرلا ءانا ف هعضيو !هلل ركشلاو دمحلا خم نم
 مهنأل هلاؤسل رورسلاو حرفلا فارقمب هكرحيو ةواخسلا ران ىلع هممحي مث

 هناك مهل فطلتيو مهل عضخي نآ هيلع بجاولاف ‘هتقدص مهلوبقب هيلع اونم
 لعجي لب ٬مهيلا نسحمو مهيلع معنم هنت هسفن ىري الو ؤمهل لئاسلا وه
 :لاق ةلي يبنلا نع ثيدحلا يق ءاج هنأل هبونذل نيرهطملا هيلع نيمعخملا هلاؤس

 دحأ نكي مل ولف .(٦؟)«برلا بضغ ءيفطت ةقدصلا ناف ةرمتب ولو اوقدصت»
 .كلذل قفوملا هتناو اهرجأ فعوض الو ةقدصلا تزاج امل ءارقفلا نم

 نم ةقدصب قدصتي دبع نم ام» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف ءاجو

 ىتح هليصف مكدحا ىبري امك اهيبريف اهذخاي لجو زع هتنا ناك الا بيط بسك
 لجرلا» :لاق هنأ ةي هنع ءاجو .ةنيدملا برق لبج وهو .(٢٦)«دحا لثم غلبت

 )١ ٦ ) طبرلا ف للخب يحوي قايسلا ٠ مالكلا يف صختنو .

 )٦٦٢( فاحتالا : يديبزلا هجرخأ ١٦٥/٤.©} لامعلا زنك :يدنهلا ،؟١/٦٢٦ ينغملا :يقارعلا
. ١٩١ 

 (٦٣) هذنسم ف ىعفاشلا هجرخأ ٠١ ١٠١ |{ هدنسم يف يديمحلاو ٨5١١٥١٤١ روثنملا ردلا : يطويسلاو

. ٣/ ٢٧٥ 
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 :لاق هنأ ةي هنعو ؛(٤٦)«دابعلا نيب يضقي ىتح ةمايقلا موي هتقدص لظ يف
 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو .(٥٦)«رشلا نم اباب نيعبس دست ةقدصلا»
 ةالصلا هيلع لاقف .رانيد يدنع :لجر لاقف ء«اوقدصت» :هباحصال اموي

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .رخآ يدنع :لاق ٬««كتجوز ىلع هقفنأ» :مالسلاو
 ىلع هقفنأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .رخا يدنع :لاق ء«كدلو ىلع هقفنأ»

 .(٦٦)«هب رصبأ تناف : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ،رخآ يدنع : لاق ««كمداخ

 ىتح هتلاسم هيلع اوعطقت الف لئاس لاس اذا» :لاق هنأ ةلي يبنلا نعو

 نم مكيتاي دق هناف ،ليمج درو لذبو نيلو راقوب هيلع اودر مث ااهنم غرفي
 .«لجو زع هللا مكلوخ اميف مكعنص فيك مكربخي ناج الو سناب سيل

 ةكئالملا شغت مل ابئاخ الئاس در نم :لاق هنأ مالسلا هيلع ىسيع نعو

 الا املسم وسكي ملسم نم ام» :لاق هنأ ةلي يبنلا نعو !مايأ ةتس تيبلا كلذ
 نم» :لاق هنأ ةت هنعو .(١٦)«ةعقر هنم هيلع تناكام ىلاعت هتنا ظفح يف ناك

 نم هللا هاقس ةبرش هاقس نمو !ةنجلا رامث نم هللا همعطأ ةرمت املسم معطأ

 هشرع لظ يف هنلا مهلظي ةعبس» :لاق هنأ ةلي هنعو ،(٨٦)«موتخملا قيحرلا

 .لجو زع هنلا ةعاط يف اشن باشو لداع ماما :هلظ الا لظ ال موي .ةمايقلا موي

 ي اباحت نالجرو .هيلا دوعي ىتح هنم جرخ اذا دجسملاب قلعتم هبلق لجرو
 نم عومدلاب هانيع تضافف ايلاخ هللا ركذ لجرو ٬كلذ ىلع اقرتفاو اعمتجا .هنلا

 هللا فاخأ ينا :لاقف لامجو نسح تاذ ةأرما هتعد لجرو 6لجو زع هنلا ةيشخ

 تقفنأام هلامش ملعتال ىتح اهافخاف ةقدصب قدصت لجرو ؤلجو زع
 .«ةنجلا ىلا هلهاب حئار» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .(٩٦)«هنيمي

 ةتوقاي نم رصق ةنجلا يف» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف يورو

 لوسراي وه نمل :ليقف .هرهاظ نم هنطابو اهنطاب نم هرهاظ ىري .ءارمح
 ١/ ٥١٠. :ءافخلا فشك : ينولجعلا ١٦١٠٩\ لامعلا زنك : يدنهلا هجرخأ )٦٤(
 ٥/ ٣٧٩. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنأ . نوريثك هجرخأ )٦٥(
 ٢٧٧/٤. ردصملا سفن رظنأ . نوريثك هجرخأ )٦٦(
 ٢٢٧/١. ىنغملا :ىقارعلا ١٧٢/٤\ فاحتا : يديبزلا هجرخأ )٦١٧(
 . ١٠١/٨ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا .هلثم هريغلو 0٦١٨/١ عيبرلا مامإلا هجرخأ )٦٨(
 . ٢٠٩/٥ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا .هريغو عيبرلا مامالا هجرخأ )٦٩(

 _٥٩٩۔



 .مايصلا مادو ،مالسنلا ىشنفأو ‘مالكلا باطأو إماعطلا معطأ نمل :لاقف ؟هنلا

 .متنأ :لاق ؟اذه قيطي نمو هللا لوسراي :ليق .ماين سانلاو ليللاب ىلصو
 هلا الو ،هتل دمحلاو .هنلا ناحبس :نولوقت متسلا :لاق ؟هتلا لوسراي فيك :اولاق

 متسلا :لاق ٬مالكلا بيطأ اذه :لاق ىهلا لوسراي ىلب :اولاق ؟ربكأ هتناو .هللا الا

 :لاق .ماعطلا ماعطا اذهف :ي لاق .هللا لوسراي ىلب :اولاق ؟مكيلها ىلع نوقفنت
 ,نا لوسراي ىلب :اولاق ؟هيلع ملسيف ملسملا هاخأ يقلي مكنم لجرلا سيل و
 ىب :اولاق ؟ناضمر رهش نوموصت متسلوا :لاق ٬مالسلا ءاشفا اذه :لاق
 ىلب :اولاق ؟ةمتعلا نولصت متسلا :لاق .مايصلا ةمادا اذه : لاق !هللا لوسراي
 سانلاو ليللاب ةالص يهف .مكريغ ىلع لقثت ةالص اهناف :لاق !هللا لوسراي
 لخد الا ةسمخلا هذهب هبر مكدحا ىقليال قحلاب ينثعب يذلاو .ماين
 .(٠٧)«ةنجلا

 ليبسلا نباو نيكسملاو هقح ىبرقلا اذ تآفإ» اوربتعاو .يناوخا . اومهفاف
 قفوملا هتناو 0(١٢)هينوحففملا مه كئلوأو هتنا هجو نوديري نيذلل ربيخ كلذ

 .باوصلاو قحلا قيرط ىلا يداهلاو

 نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم ةعقر يف هتدجو اممو
 دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا ىلا ،(هتنا همحر) يوزنلا ينيسارخلا يمازلا ديعس
 يذلا ةرذلا ةراضن يقو :(هللا همحر) يوزتلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نبا
 اموي نيعست مأ .ةلهأ ةثالث هدح نوكيأ ،ةاكزلا يف لوألا عرزلا ىلع لمحي

 زج نم باسحلا نوكي مآ ؟يناتلا كردي نأ ىلا لوألا كردأ ذم هباسح نوكيو
 .ميظعلا رجالا كلو انديس انفرع ؟كلذ فيك مأ ؟يناتلا زج ىلا لوألا عرزلا

 لوألا عرزلا كرد نأ دعب رهشأ ةتالث وهو ةلهأ ةثالث تضم نا :باوجلا
 رخآ لوألا عرزلا كردأ نا امأو ،لوالا ىلع رخآلا لمحي مل ،يناثلا كردي نآ ىلا

 رخآلا لمح .ةلماك رهشأ ةتالث هيلع ضمت ملو ةلهأ ةتالت هيلع تضمف رهشلا
 .ملعأ هللاو ،لوقلا اذه ىلع لوألا ىلع

 هنأ مث .مهاردلا ةاكز هيلع تيجو لجر يقو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو

 ىلع دجو هنأ انعمسف ‘ءيجي ملف همزلام يدؤيل مايأ ةتالث ىلا الجا بلط

 ٢٨١٢. ثيدحلا للع : يزارلاو ٤٢٤/١، بيغرتلا يف يرذنملا هجرخأ )٧٠(
 . ٣٨ : مورلا ةروس )٧١(
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 ريغت دق هنال اوه هنا انعم حصي مل هنأ الا .رحبلا هفذق دق ااتيم رحبلا لحاس

 .هتوسك نم ءيش دجو دقو .هتئيه ريغت نم كلذب بولقلا تنامطا دقو .هنول
 هتجوز تدارا ناو ؟ال مأ هيلع يتلا هلام نم ةاكزلا ذخؤتأ غهتمالع نم ءيشو

 ؟ال مأ كلذ نع عنمتأ .هتومب اهبلط نامطا امدعب جيوزتلا

 يف رضاح وهو لجرلا اذه لام يف اهبوجو حص اذا ةاكزلا امأ :باوجلا

 ىلع ربجيا هل ازئاج رمالا بحاص ناكو ءاهلطبت ةجحب جتحي ملو دلبلا
 امأو .لجرلا اذه لام نم ةاكزلا ذخأ ةفصلا هذه ىلع يدنع هل زئاجف ؟ةاكزلا
 يف لخدي نأ مكاحلل سيلف ءاهجوز توم اهدنع حص دق اهنأ تلاق اذا ةجوزلا
 تلاق نا اماو .رشبملا نب ديعس لوق ىلع ؤجيوزتلا دنع اهضراعي الو اهجيوزت
 نال ؤجيوزتلا نع ضراعت اهناف غنظلاب الا ةحص ريغ نم نامطا دق اهبلق نا
 (٧؟)اذهف ؤنولب لجرلا فرعي مل اذاو .(٧؟)هائينت قحلا تم ينغمل ؟رظلاط
 .ملعا هللاو .هيلع لمعال نظلاو ؤنظ الا

 تراص دقو .ةاكزلا باصن ىلع ديزي ريثك لخن هل لجر ناك اذاو :هل تلق
 ليلق الا لخنلا ف قبي ملو .حيرلا وا ليسلا هيلع ىتاف اهداصح نآ دق لخنلا
 ؟ال مأ يقب اميف ةاكزلا بجتأ .ةاكزلا باصن غلبي مل

 ةاكزلا باصن هرمت غلبل ةحئاجلا نم ملس ول نأ هيف كشال ناك نا :لاق

 ىلع ةاكزلا باصن غلبي مل ولو يقب اميف ةاكزلا نوكت نأ ينبجعيف ؤرثكأ وأ
 .ملعأ هللاو "ينبجعي يذلا لوقلا

 لخن لمع يف اوكرتشا (٤٧)ريدايب ةثالث يفو :(لا امهمحر) هيلا هنمو

 لمحيا .ةاكزلا هيف غلبي مل نم مهنمو ،ةاكزلا هلام يف غلب نم مهنم ،سانلل
 باصن غلب نا ةاكزلا هنم ذخؤتو ضعب مهضعب ىلع ريدايبلا ءالؤه بيصت
 ؟كلذ يف مكحي فيك .مات ةاكزلا

 رمتلا ف مهبيصن مهل تبثو ؤلمعلا ف ءاكرش ريدايبلا ناك نا :باوجلا
 لمح ةرمثلا نم اءزج مهبيصن ناكو ءاهيف مهلمع لبق نم كردت نأ لبق

 اهوملسي نأ ينبجعيف .ةاكزلا باصن غلب ناف اهلك لاومألا نم هلك مهبيصن
 .ملعأ ناو ؛هب لمعي يذلا لوقلا ىلع مهبيصن عيمج نم

 . ٢٨ : مجنلا ةروس } ٣٢٦ : سنوي ةروس )٧٢(
 )٧٣) اذه ناف : باوصلا لمل .

 )٧٤( .رجأب ةعرزملا يف لماعلا وهو ؛راديب اهدرفم : ريدايب

 ۔_٦١٠١۔



 لصف

 لجاع وهو ۔ اهجوز ىلع قح اهل ةأرما يقو :(لا امهمحر) هيلا هنمو
 تبلط ول تناكو ،نونس هيلع تلاح ىتح .ةاكزلا باصن دجي وهو ۔ اهقادص
 هنم تعلتخا ىتح قاقش اهجوز نبو اهنيب عقو مث ؛هتذخأل يلاولا دنع اهقح

 مأ هنم تعلتخا يذلا قحلا اذه يف ةاكزلا اهيلع بجتأ .اهل هيلع يذلا قحلاب

 ؟ ال

 لاح لوح لكل ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا اهيلع نوكي نأ ينبجعي :باوجلا

 اذا اهجوز نم علتخت نأ لبق ةاكزلا باصن غلبي وهو ؤقادصلا اذه يف اهيلع
 .ملعأ هتلاو ءاهجوز ىلع اهل بجو دق ناك

 يكزت فورعم رهش اهجوز ىلع اهل ةارما يقو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو
 مكاحلا اهضرف دق ةقفنلاو ءاهفوتست مل اهدالوأ ىلع ةقفن اهل ناكو !اهيلح هيف
 اذه لمحي ؛مهلام يف اهدالوأ ىلع انيد اهل تراصو نيملسملا ماكح نم وه يذلا

 ؟ال مأ ةاكزلا هنم ذخؤتو اهيلح ةاكز ىلع نيدلا
 مهاردلاب اموقي ملام اهلام سأر ىلع لمحت الف رمتلاو بحلا امأ :باوجلا

 نم اهل يذلا امأو هضبقتو امهنم دحآ وأ ةضفقب وأ بهذي وأ ريناندلاب وأ
 ةردق ىلع تناكو .مهيلع هتقحتسا دقو ىاهدالوأ ىلع ةضفلاو بهذلاو مهاردلا

 .ملعأ هتناو ،ةاكزلا يف اهلام سأر ىلع لومحم وهف هضبق نم
 هعرزل اعرزم لجر لك ىطعاف .عرازم ةثالث لجرل ناك اذاو :هل تلق

 بيصن لمحيت ؛نينثالا ف بجت ملو ؤدحاو عرزم يف ةاكزلا تبجوف ؛ثلثلاب
 نم هبيصن ىلع ةاكزلا امهيف غلبت مل يتلا نيتعطقلا نم لصألا بحاص
 هقحلت مل هلك هبيصن عمج اذا .ناك اذا ةاكزلا هيف تبجو يتلا ةعطقلا
 .هتا ءاش نا ميظعلا رجألا كلو كلذ انفرع ؟ةاكزلا

 ةاكز ال :لاق نم لوق انبجعي .فالتخا كلذ يف :قيفوتلا هللابو باوجلا
 .ةاكزلا امهيف غلبت مل يتلا عطقلا نم هبيصن يق هيلع

 تجتنا اهنا مث ةاكزلا هيف يرجت ةاش نوعبرأ هل لجر ناك اذاو :هل تلق
 ةجتنالا هذه لمحتأ ؛هيف اهتاكز جرخت يذلا رهشلا اهيلع لاحام دعب ةجتنأ

 نأ لبقو .هيف ىكزت يتلا هرهش لوخد دعب امنغ دافتسا اذا كلذكو ءال م
 ؟ال مأ ىلوألا همنغ ىلع هتدئاف لمحتأ ،قدصملا هيتاي

- ٦٠١٢_



 ةليل ناك ولو اهيلع لمحي :لاق ضعبف !ةجتنالا نم هتجتنام اما :لاق
 لكاي اهنم ناكام الا ةجتنألا اهيلع لمحتال :لاق ضعبو قدصملا ءيجم

 نآ الا ءاهعم ىعري راصام الا اهيلع لمحيال :لاق ضعبو ءءاملا برشيو رجشلا
 ىلع امنغ دافتسا اذاو ٬منغلا رئاس ىلع لمحي ذئنيحف 0قبت مل جاتنلا مأ نوكت

 هللاو هب لمعن يذلا لوقلا ىلع اهيلع ةلومحم يهف اهيكزي نأ لبق ىلوألا همنغ
 نم اهرسكو يضاملا ءات حتفب اجاتنو اجتن تجتن ردصم جاتنلا .ملعأ
 .هيدعتم ريغو هيدعتم ءاوس هلك لعفلا اذهو .ليقتسملا

 دوقنلا ةاكز يف هيلع لمحيأ هيبأ رجح يف ناك يذلا غلابلا دلولاو :هل تلق
 ةاكز ىلع لمحيا ةغيصلا نم ائيش يطعاف غلاب ريغ دلولا ناك اذا تيارآ ؟ال مآ
 ؟ال مأ دوقنلا يف هيبأ

 ةيطعلا تتبث ناو ںدوقنلا ةاكز يف هيبأ ىلع لمحي الف غلابلا امأ :لاق
 .رثألا ف انعمسام ىلع .ةاكزلا هيبأ ىلع تلمح دوقنلا ةاكز يف يبصلل

 نكي ملو .ابهذ الاقثم رشع ةينامث كلم نم يفو :(لا امهمحر) هيلا هنمو
 نم رثكأ بهذلا ةميق تناكو .ةراجتلل عاتملا نم ال ةضفلا نم ءيش هدنع

 ريغل وأ ةراجتلل بهذلا ناكأ ضةاكز بهذلا اذه ةميق يف نوكتأ إمهرد يتئام

 .رفص سولف مهرد ةئام هدنعو ؛ةضف مهرد ةئام هدنع ناك ناو ؟ةراجتلا

 اهفرصيل اهرخدا لب .ةراجتلل هدنع سولفلا نكت ملو .لوحلا كلذ ىلع لاحو
 ؟ال مأ ةاكز هيلع ىرتأ ،هسقن ىلع

 ءيش هدنع نكي ملو !ابهذ الاقثم نيرشع نم لقأ هدنع يذلا امأ :باوجلا

 مهرد ةئام هدنع يذلا امأو ءبهذلا عيب ىون ولو !هيلع ةاكز الف ةضفلا نم

 لوحلا لاحو ؛هيلا جاتحيام يرتشيل هتينو ءاساحن ةضف ةئام ةميقو ‘ةضفق

 .ملعأ هتناو ءةفصلا هذه ىلع ةاكزلا همزلت هنأ يدنعف ‘هدي يف لاحلا اذه ىلع

 كلذو ،رخآ لجر دنع ةقان فصن هلو قين عبرأ هدنع ناك نمو :هل تلق
 .؟ال مأ ةاكز فصنلاو عبرألا بحاص ىلع له .ةاكزلا هباكرب غلبي مل لجرلا

 ىعرملا يف دلب يف ةعمتجم اهفصن هل يتلا ةقانلا هذه هل تناك نا : لاق
 يذلا هصصاحيو .ةاش سمخلا هذه يفف .نيل اهب ناك اذا سبلحلاو ضيرملاو

 نكي ملو ،هلبا ف ةطلتخم ريغ تناك ناو .ةاشلا هذه رشعب ةقانلا فصن هل

 يف يدنع هيلع نكي مل اهيبري نمل هلبا نم اهجرخأ .هتيبرت هتين يف ببس نم

۔ _ ٦٠٣



 .ملعأ هثلاو ،ةاكز ةقانلا فصنو عبرالا هذه
 لصنف

 نآ نورقي اوناكو انيلا اومدق نا ءابرفلا ءالؤه نع ‘ يديس ٬كلاسأو
 نم ذخاي لب ٬هيلا اومدق اذا نيملسملا نم ذخايال هنأو كرشم مهمكاح
 نم ذخاي هنأ نورقي امك ‘ةصاخ نيملسلا نم ذخان نأ انل زوجيأ نيكرشملا

 ءالؤه راس اذا تيأرأ ؟نيملسملاو نيكرشملا نع ضرعن مأ ةصاخ نيكرشملا
 لهأ نم انناوخا مهنم ذخأو ،دكسم ردنب ىلا اولصوف ٬روص نم نومداقلا
 مهنم ذخان نأ انل ؛هجو يأ ىلع اوذخآ مهنأ ردن مل ،كلانه هوعاب امم دكسم

 ؟دكسم لهأ نم انناوخاب يدتقنو تاراجت نم روص يف يقب امم

 انأ ذا :(٥٢)4َنوفصَتاَم ىلع ناكملا ناول قيفوتلا هللابو باوجلا
 راص دق يذلا نامزلا لهأ ةرورض ىلا يناجلا امناو ءايتفلا لهآ نم (٦٧)سيل

 ربخأ امناو ؤيلع لزني يحوب يتفآ تسلو ؛ملعلا لهأ مدعل املاع لهاجلا هيف
 رحبلا ةاكز نآ نيملسملا راثآ نم تعمس دقو .نيملسلا راثآ نم هعمسن امع
 يف اهونيبي مل اهوجو رحبلا ةاكز يق اونيب مهنأ الا "كلذ يف قرفال .ربلا ةاكزك

 مه نيذلا نيملسملا ءابرغ نم نيملسملا ردنب ىلا مداقلا ناك نا : اولاق .ربلا ةاكز

 نم مهلامب اومدق اوناك ناف غنوملسلا هكلم يذلا رصملا لهآ ناكس نم اوسيل
 ةاكزلا مهنم ذخؤت الف ٬مهيلا اومدق نيذلا ةيامح يف تسيل يتلا نيملسملا نادلب
 ةعاط نم ببجراخلا كرتلا لهأ ءامح يق مهلاومأ ىلع لوحلا لوحي ىتح

 .ةعتمألا نم ءيش ىلا مهلاومآ اوبلقف .نبملسملا ردنب ىلا مهتمذو نيملسملا

 نم ةاكزلا مهنم اوذخاي نأ نبملسملل ناك .ةراجتلا ليبس ىلع اهوعابيو

 مهيلع لحي مل ولو ،نيملسملا ضعب لوق ىلع اهويلق وأ اهوعاب يتلا مهلاومأ
 حصي مل اذا مهناطلس ذخأ امأو .مهئامح لهأ نم اوسيل اوناك ولو لوحلا
 رارقاب وأ .ةلداع ةنيب وآ ،رابخألا رتاوت قيرط نم ىاهيف باتريال ةحصب هعم
 نم رصنلاو ىلوأ قحلاب كسمتلاو ؤمهيف دوهجم ىلع مدقت نآ كل سيلف !مهنم
 مهتيامح نم اوجرخ نيذلا امأو ،هريغ الو لاملا ةرثكب سيل .هلالج لج هلا
 لحي مل ولو ،مهلاومآ تاوكز اوذخأي نأ مهل ناك مهيلا اوعجرف 0نيرفاسم

 اومدقف مهرفس يف لوحلا مهيلع لاح اذا !اومدق امدعب لوحلا مهيلع
 مهنم ذخؤي هناف ،حلص الو نيملسملا نم ةمذ مهيلع رجت مل (٧٢)نيذلا

 . ١٨ : فسوي ةروس )٧٥(
 . مدقف : حصنفألا )٧٧( . تسل : حصفألا )٧٦(

- ٦٠٤ 



 امأو ءرشعلا مهنم ذخؤي :لوقو .هيلا اومدق اذا نيملسملا نم مهناطلس ذخايام

 هسفنب يدوهيلاو .نيملسملا ردنب ىلا لامب برحلا لهأ راد نم يدوهي مدق اذا
 نم هتعمسام اذهف كرشعلا فصن مهنم ذخؤي هناف .نيملسملل ابراحم سيل
 ءادتقا ذخات نأ كل ينبجعي الو 6هجوالا هذه ربغ اهجو ملعأ الو ،نبملسملا راثا

 ذخا يذلا لصالا تفرع ناف شهببسب ذخأ يذلا لصألا فرعت مل كنال ذخأ نمب
 يدتقت نأ كل زاج مهب يدتقي نيذلا ملعلا لهأ نم ذخآلا ناكو اهببسب ذخآلا

 لكو !اقحم وأ الطبم ناك .هل (٨٧)ديقتلا ىلع ال قحلل لوبقلا هجو ىلع هب
 الا زوجيالو سقح اهنمو لطاب اهنم ٬هوجو هل ذخألا نال .ملعي صوصخم
 .ملعأ هللاو 6لطابلا ذبنو قحلا عابتا

 نأ مهدنع فورعمو .يرتشملا نم ذخاي مهناطلس نا :اولاق اذا :تلقو

 مل وأ كلذ عئابلا ملع ،ناطلسلا هذخايام ردق هنم طقست )٧٩( ةلسلا نمث
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع مهنع ضرعي .ملعي

 هنا الا ،رثألا ف ةصوصنم اهنيعب ةلاسملا هذه ظفحأ مل 0 يخأاي ملعاف
 هلام نم ءيش ذخاب هل اوضرعي مل غنيملسملا نم مهيلع مداقلا ناك اذا يدنع

 .نيملسملا نم اذخأ اذه يدنع سيلف ٬مهتيعر نم ىرتشا نمم نوذخاي امناو

 هعايو هلام جرخأ ءاش ناو ،ىوسيام ىلع مهدلب ق عاب ءاش نا نيملسملا نأل

 .ملعأ هنلاو إمهدلب ريغ يف
 تدراف .اومدق اذا ءابرغلا نم ائيش ذخايال مهناطلس نا :اولاق اذا :تلقو

 ءاذكو اذك ذخاي مهناطلس نا :اولاق رشعلاب مهتبلط املف رشعلا مهنم ذخأت نأ
 ؟ال مأ اورقأ ام مهنم ذخان نأ انلا سرثعلا نم لقأ

 كتفص للع مهنم ذخات نأ ينبجعتال ،كلاب حلصأو هتنا كاده ،ملعاف :لاق

 .قيفوتلا هللابو .رايتخالا ريغ ىلع مهنم رارقا اذه نآل ،هذه

 دنع ةاكزلا اهيف بجت مهارد دوقفملل ناك اذاو :(هتا امهمحر) هيلا هنمو

 لايع ىلع اهنم قفني نيمألاو ؤنينس عبرأ ىلا ةاكزلا اهنم جرخت ملو ،نيمأ
 مك فرعأ مل ينأل .اهنم ةاكزلا جارخا ف هجولا فيك نينسلا عبرألا ق دوقفملا

 نم يقب مكو ثدوقفغملا لايع ىلع نيمألا قفنأ يذلا مكو !مهاردلا نسم اهدع

 ؟مهاردلا

 . ديلقتلا : هلعل ()

 )٧٩() ةعلسلا : باوصلا لمعل .



 يف مادام ،دوقفملا لام نم ذخآي نأ ينبجعيال هنأ !هللا كاده 0 ملعاف :لاق

 مكحي نآ دعب هتثرو نم ةاكزلا ذخاي امناو ٬هلاحام ردت مل كنأل اهدقف لجأ

 هيف بجت امم ناكو ؛هوقحتسا نأ دعب لوح هنم هوثروام ىلع لاح اذا هتومب

 هللاو مدقتملا مهنم هلام ىلع هلمحيو مهنم دحاو لكل باصنلا غولب نم ةاكزلا

 . .ملعأ
 ِ لصف

 ىلع لجآ قادص اهل :لوقت ةأرما يف لوقت امو : (هئلا امهمحر) هيلا هنمو

 رضحف .نيملسملا دنع زوجت ةحص اهدنع نكي ملو 6هتثرو ركناف ؤكلاه لجر
 ةاكزلا ىتأ .ةاكزلا هيف بجت امم مهاردلا نم ءيشب حلصلا ىلع سانأ مهنيب
 ؟لبق نم لاوحأ اهيلع تلاح دق ناك اذا هذه اهمهارد يف ةأرملا هذه ىلع

 اهركنأ اذا هنم سوؤيملا لاملا ةلزنمب يدنع هذه نأ ث هتنا كاده .ملعاف

 بوجوب هنم سوؤيملا لاملا ف نولمعي انخايشأو ‘ةحص اهل نكت ملو .ةثرولا
 لك نوطقسيو .ةاكزلا باصت غلبت مل ريصت نأ ىلا ةيضاملا نينسلل هيف ةاكزلا
 .ملعأ هتناو .هنم يقبام نوكزيو ةيضاملا ةنسلل هيف بجت ةاكز

 هذه :لاقو .يلاولا ىلا مهاردب لجر ىتأ اذاو : (هللا امهمحر) هيلا هنمو
 ؟هيلا اهدري مأ ،اهيلا تفتلي الو اهذخايآ ءاروب ىه اذاف اهرظنف ٬اهذخ ةاكز

 ةاكزلا بحاص ثحاب ءاش ناو ءاهذخأ ءاش نا كلذ يف ريخم وه :باوجلا
 .ملعأ هتلاو ،كلذ ق

 :يأ ءاروب روبي ءيشلا راب :لاقي .ةدساك : يأ ءاروب : هلوق فلؤملا لاق

 نلو دسفت نل :يآ 6(٠٨)هروُبَت نت ةَراَجِت نوُجرَيا :لجو زع هللا لاق &دسك
 هياوج .ه‘ينوجري : هلوقو سباوتلا نم هتنا دعو .ةراجتلاب دارملاو ،كلهت

 لصأ نأل ،هكلهأ :يأ .هرابآو ،ملعأ رتلاو ؛ ,هونا َتاَتِح َوتتَت َتيزتا اط :هلوقل

 بلغ .ىكلم :يأ ٨(١٨)4هازوُث اموق متنكو :لجو زع هلوقل .كالهلا راوبلا
 وهو .راوبلا هلصآو ،روب موقو ثرئاب لجر :لاقي ،نالذخلاو ءاقشلا مهيلع
 ردصم مسا وه :ليقو ءاهداسك وهو ‘ةعلسلا راوب هنمو .كالهلاو داسكلا

 . ملعا هتناو .ركذملاو ثنؤملاو عمجلاو نانتالاو دحاولا هيف يوتسي روزلاك
 .(عجر)

 ٩ : رطاف ةروس )٨٠(

 . ١٦ : حتفلا ةروس )٨١(



 لصف
 ماقاف ءانيلا يقلأ ؤ(٨؟)ناينابلا نم لجر فو :(لا امهمحر) هيلا هنمو

 .دكسم هنكسم ناك اذا ؛مهاردلا باسحب ةيزجلا هنم ذخانأ ارهش فصن انعم
 ؟ال مأ مامالا ىرق نم اهربغ وأ

 الا ةيزجلا هنم ذخؤت الف رهش بصن ماقأ اذا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 وه رقي وا ةيزجلا هنم ذخؤت ملو رهشلا مامت نامع يف ماقأ هنأ حصي نأ
 رثكا مويلا اندنع مهردلاو .مهرد مهلقاف هنم ذخؤيام امأو ،ملعأ هتناو .كلذب
 .ةيرال فصن نم

 ءانا ءيلم وأ 6نيقذعلاو قذعلا دادجلا تقو يلام نم تيطعأ اذاو : هل تلق

 ؟ال ما اريقف ىطعملا ناك اذا ةاكز هيف ىلعأ هرثكأ وأ لقأ وأ ةلخن وأ ءابطر
 هريغ نع اضوع نكي ملو 0 بطرلاو رسبلا نم كتيطع تناك نا : لاق

 تناك نا 6كيلع ةاكز الف ءارسب وأ ابطر ىطعملا اهلكاف ‘كنم عوطت وه امنا
 ءارمت تراص دقو ةيطعلا هذه تيطعأ تنك ناو .رثكأ وأ لقأ وأ ةلخن ةيطعلا

 هنع لطبت مل .مهل ةيامحلاب ةاكزلا هل تبجو دق غلداع ماما نمز يف تناكو
 .ةلمهملا رسكب قذعلا ؛ملعأ هتناو ينبجعي اميف ةاكزلا

 افقو ،ثانالا نود روكذلا نالف ينب ىلع افقوم لام ناك اذاو :هل تلق

 ؟ال مأ باصنلا غلب اذا ةاكزلا هيف بجت له .ةمايقلا موي ىلا ادبؤم
 .ةاكزلا هيف تبجو باصنلا غلب اذا : لاق

 يف ضعب ىلع اهضعب لمحي يتلا منغلا عامتجا يديس يل فصو :هل تلق
 ؟ ةاكزلا

 اهنبل طلخي ناك اذا بلحملا يف اهعامتجا نأ رثألا نم هانظفح يذلا : لاق

 .ملعأ هللاو «بلحلا دنع

 لاق ؛ماشلاب دلب بلحو .نبللا بلح ردصم حتفلاب بلحلا : فلؤملا لاق
 :اعيمج نيهجولا ف يريرحلا
 بعت ريغ نم ةمظاك نحبص بلح نم نحل نيب ةوسنو

 نع ديعب دلب مسا ةمظاكو ،ظيفلا ةمظاك :يأ ءةمظاكو ىدلب انهاه بلح

 :يناثلا هجولا يف لاقو .(٨؟)نميلاب اهنظأو سبلح
 بلح يف حبصلا حال نيح اوحبصاو ةمظاك ضرأ نم اورس نيجلدمو

 .(عجر) .دلب مسا انه ةمظاكو .لبالا نوبلحي : يأ
 . ماشلا ندم نم اهنأ : باوصلا )٨٢( . سودنهلا دونهلا ىلع قلطي يلحم مسا : ناينابلا )٨٢(

 _٦٠٧۔



 لصف

 نأ انل زوجيأ .ةليزه ةيشاملا تناكو ٬ةيشاملا ةاكز ترضحا اذاو : تلق

 ؟ال مأ نمست نأ ىلا اهرخؤن

 فوخ هريخات نم ىلوأ هئادآ ليجعتفق ،ضرذفلا ءادأ بجو اذا :لاق

 .ملعأ هتناو "ثداوحلا

 دلب نم ءاجف ،كرشلا لهآ دلب ىلا رفاس (٤٨)لوبذ لهأ نم لجرو :هل تلق
 ؟ال مآ ةاكز هيلع له ‘هعاتم عابو نامع ردنب ىلا كرشلا لهأ

 لبقاو ،كرشلا لهأ راد لصو اذا بيرغلا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع :لاق

 ذخؤت :لوق :نالوق هيفف اهريغ ةعلس يق اهبلق وآ نامع يق اهعابف ةراجتب اهنم
 هيلع لاح هنا رقي ىتح ةاكزلا هنم (٥٨)ذخؤت :لوقو ءاهنيح نم ةاكزلا هنم
 .ربجلا ىلع ةاكزلا هنم ذخؤتال هنأ :اثلاث الوق اهيف نأ وجرأو ،نامع يف لوحلا

 بيرقلا ناك اذا اذهو ،نيملسحملا ىمح ف لوحلا هيلع (٦٨)لوحي ىتح الا
 .ملعأ هللاو ءاملسم

 لصف
 رجزت اهلصأ ناك اذا لخنلا ف كلوق امأو :(هتلا امهمحر) هيلا هنمو

 بجيآأ :تلقف ٬دادجلا تقو ىلا اهقسي ملو ،(٧٨)تيبنتلا تقو يف ليسلا اهبرضف

 ؟ال مأ لخنلا هذه يف رشعلا فصن
 ةناو ءامات رشعلا اهيف نوكي ةاكزلا نأ يدنع هذه كتفص لعف : لاق

 .ملعأ
 رمتلا نم ظيقلا نمز يق هريغو مادالا يلام ةرمث نم تيرتشا اذاو : تلق

 ؟ال مأ ةاكز هيق يلعأ ثبطرلا وأ سياللا

 .ىنطملا ةلزنمب وهو .ةاكزلا هيف كمزلت :لوق تفالتخا كلذ يق :لاق

 .ملعأ هتناو ءلوقلا اذهب لمعت ةمئألا نأ وجرأو

 امب طيحي نيد هيلعو ءهتراديب نم رمت هل ناك اذا رادييلاو :هل تلق

 ؟ال مأ ةرطفلا همزلت ثةرطفلا جارخا تقو رضحو .هعم

 عضوم وهو ٠ باتكلا نم ثلاثلا ءزجلا يف درو اك ٠ ليبد : باوصلا لعل : لوبذ لهأ ( ٤ ٨)

 ٤٣٩. ۔ ٤٣٨/٦ نادلبلا مجعم : يومحلا .ةماميلا ضارعأ مخاتي
 .هنم ذخؤتال : باوصلا لعل )٨٥(
 .لوحي ىتح ربجلا ىلع ةاكزلا هنم ذخؤتال : لاقي نأ حصفألا )٨٦(
 . لخنلا ريبأت ،ىنعت ةينايع ةغل : تيبنتلا )٨٧(



 .ملعا هللاو 6هذه كتفص ىلع همزلتال : لاق

 نوكي فيك رهنلاب مث ارجزلاب مث ثرهنلاب تيقس اذا لخنلاو :هل تلق
 ؟اهنم ةاكزلا جارخا

 ةرمثلا هيلع تكردأام ىلع ةاكزلا نوكت :لاق نم لوقب لمعن نحن :لاق

 .ملعا هللاو كرسبلا اهيف رهظ اذا اهكارداو ؤرهن وأ رجز نم
 نم ذخؤتأ "بطرلا نم ليلق اهيفو .رسب هل الخن لجرلا دج اذاو :هل تلق

 ؟ال مأ اباود همعطي وأ ابطر هلكايل هدادج ناك رسبلا

 ةاكز الف ؛هباودل وأ ارسب وأ ابطر هلكأ لاملا بحاص ديريام امأ : لاق

 .هيلع
 داراف 3بطرلا نم ءيش هيف وأ !اسباي ارمت حاطصملا ف راص اذاو :هل تلق

 ريصي نا ىلا رخؤيو .هنم ةاكزلا ميلستو ؤسبايلا رمتلا مسقي نأ لاملا بحاص
 نم لكاي نأ لاملا بحاص ةينو غعيمجلا ةاكز ملست الأ قدصملا ىباف !ارمت
 ؟كلذ يف هجولا فيك ضحاطصملا يف هكرت يذلا بطرلا

 ناك ناو .ةاكزلا هيف هيلعف ؛‘بطرلاو رسيلا نم هرمتي نأ دارأ اذا : لاق

 نأ : هل لاقيف "يقابلا رمتو ؤابطر حاطصملا يف يذلا نم لكاي نأ دارآ امنا :لاق

 ةاكزلا :لوقو ؛هرمتي نأ ديري يذلا يكزيو ءابطر هلكاي نأ ديري يذلا لزعي
 .ملعأ هتناو ححاطصملا عمج اميف

 لمحتأ ؛انيراقو ارسب راص دقو .ةلخن الجر لجر ىطعأ اذاو :هل تلق
 ؟ال ما يطعملا ىلع

 الف .ارسبو ابطر ىطعملا اهلكاو ضوع ريغ نم ةيطعلا تناك نا :لاق
 .مدقتم ضوع نع ةيطعلا تناك ناو غيطعملا ىلع تلمح اهرمت ناو .اهيف ةاكز
 .ملعأ هللاو ءاهترمث ةاطعملا ةلزنمب نوكي نآ ينبجعيف

 لثم . رمتلا ةاكز ف قدصملا رياخ اذا لاملا بحاص يف لوقت امو : هل تلق
 الو نزو ربغ نم ادحاو رتخا :هل لاق ؟كلذ ربغ وأ سودك ةرشع هقرفي نأ

 ؟ال مأ كلذ قدصملل زوجيأ ؤليك

 بحاص سفن بيطب كلذ ناكو .ةاكزلا ىلع فيح كلذ يف نكي مل اذا : لاق
 .ملعأ هللاو .ةلمهملا مضب سدكلا .ملعأ هللاو .قدصملا ىلع كلذ قيضي الف .لاملا

 .همهارد تفلتف .ةاكزلا هيلع بجت نمع هتلاسو :(هلا امهمحر) هيلا هنمو
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 ذخؤت 6هيف يكزي ناك يذلا هلوح دعب ،باصنلا لامك ردقب ائيش دافتسا مث

 ؟هلوح لولح لبق باصنلا مامت ديفتسي ىتح مأ ةاكزلا هنم
 .نيملسملا لوق ضعب ىلع هلوح لولح لبق ديفتسي ىتح :باوجلا
 مهاردلا لمحتا : تلقف .رايخلا عيبب هتثرول الام فلخ كلاه ق :كلوق امو

 ةثرولا ضعب نم يدفا نا تيأر ؟هدحو لك ىلع مأ ءاضعب اهضعب ىلع اهلك

 ؟كلذ نوكي فيك هبيصن ردقب
 اعمتجم الام فلخ اذا كلاهلا نأ ،رثألا ف هانعمسام ىلعو ،تفصوام ىلعف

 ةاكزلا نا :لوقف ،هتوم دعب مسقي ملو .هتايح يف ةاكزلا هيف يرجت تناك

 نم دحاو لك ناك ولو هتايح يف كلاهلا ىلع يرجت تناكام لثم هيلع يرجت
 .اذه اننامز يف هب نولمعي يذلا وهو .ةاكزلا باصن هنم هبيصن غلبيال ةثرولا
 بيصن غلبيال لاملا نم يقب يذلا ناك ولو ،ةترولا دحأ بيصن ىدف اذا امأو
 مل ءهيلع هنولمحي لاملا نم مهعم سيلو .ةاكزلا باصن مهنم دحاو لك

 .ملعأ هتناو حمسقلا هبش هيف عقو دق هنأل ةاكزلا هنم ذخاي نأ ينبجعي
 .هيلع رجزي نأ نود .اليلق الا يقسيال فيعض جلف ناك اذاو :هل تلق

 ؟جلفلا مكح مأ رجزلا مكح همكح نوكيأ

 نم رثكا جلقلا ناك اذا اهنم بلغألل مكحلا نوكي نآ اذه يف ينبجعي :لاق

 ابلاغ رجزلا ناك ناو ،جلفلا ةاكز ةاكزلاف سرجزلا ءام ىلع هؤام ابلاغو سرجزلا
 اهدجن مل ةلاسلا هذه نأل ءانبجعي اذكه ٬رجزلا ةاكز ةاكزلاف .جلفلا ءام
 .هيجعب اذه نا :لاقف ،ناوخالا ضعي اهيق تركاذو .اهنيعي

 هدنع هيلع سيلو .ةاكزلا هيف بجت لام هل لجر يف لوقت امو :هل تلق
 تنأ ينطعاو .(٩٨)يحرطم ةلخن كيطعأ : لجرل لاقف ء(٨٨)مادقلا نم عيش

 ةلخن لاملا بحاص هاطعاف ٨مهرادلا نم اذك ةدايز كلو .(٩:)يديس ةلخن
 ق غلبت ملف .يديسلا ةلخنلا لاملا بحاص ىطعملا ىطعأو ثكردت مل يحرطم

 ةلخن ف نوكيأ .ةاكزلا هلام يق غلبت يحرطملا ةلخن بحاصو .ةاكزلا هلام
 ؟ال مأ يديسلا ةلخن ضوع يه يتلا ةاكز يحرطملا

 ةميق اهلكأ نم ىلع يديسلا ةلخن بحاصلو .زوجيال عيب اذه نا :لاق

 . مسوملا لوأ يف كردتو جضنت يتلا ةلخنلا يه : مادقلا )٨٨(
 . رطملا لوزنب فلتيال رمتلا نم فنص : يحرطم )٨٩(
 طسوأ نم وهو داوسلا ىلا لئام رمحأ نول تاذ ابطر يطعي ليخنلا نم فنص : يديس )٩٠(

 . بطرلا عاونأ

 ۔_٦١٠-۔



 هلاحب اكردم ناك نا هرمت يحرطملا ةلخن بحاصلو ٬رسب وأ بطر نم هلكام
 ٍ .ةاكزلا هب لمكتو هتميق هلف كردت مل ناو ،ةاكزلا هب لمكتو

 ةاكز رخأو هلام سار ةاكز ملس دقو لجا نيد لجرل ناك اذاو :هل تلق
 ؟ال مأ ةاكز ةدئافلا يف هيلعا .ةدئاف دافتسا مث ُهضبقيو لحي ىتح نيدلا كلذ

 .ةفصلا هذه ىلع ةدئافلا نوكت نأ ينبجعي مل :لاق

 نم ائيش ملسف ؛ميتيلا ةاكز نع يلاولا هلاس اذا ميتيلا يلوو : هل تلق

 ىلع نا (١٩)يلولا ناك اذا يلاولا اهضبقي ؛ميتيلا نع ةاكز هذه :لاقو ٬مهاردلا
 ؟ةاكز ميتيلا

 .ميتيلا لام نم اهنأ هضبق يذلا رقي مل اذا رثألا نم هتعمسام ىلع :لاق
 اهضيق ييف نيملسملا ماما يلاو ىلع قيضي مل ٬ميتيلا نع ةاكز هذه :لاق امناو

 .ةقث ربغ ناك ولو .هنم

 اذا كلذب يلاولا يفتكيأ ،ليكو ةماقا ىلا ميتيلا اذه جاتحا اذاو :هل تلق
 ؟ةقث ريغ ناك

 ناك اذا هلام نم هلام ةاكز جارخا يف ميتيلا ىلع لكوي نأ زوجيال : لاق
 يف زوجيالو .ةاكزلا هيف بجت يذلا ميتيلا لام يلاولا عم حص ولو .ةقث ريغ

 .ملعا هئلاو .ميتيلا لام ىلع نومأملا لدعلا ةقثلا الا اذه
 دق :لاقف ،لجاعلا اهقح نم مهارد اهجوز ىلع ةأرما تعدا اذاو :هل تلق

 اهيلعا ؛‘هضعب وأ كلذ ركنأ ؛مهاردلا هنم تبلط املف انامز ةنس ذنم اهل بجو

 ؟هايإ اهركنأو ىضم اميف ةاكز
 ملو ءيش هنم اهل لصحي مل اميف ةاكزلا ىلع ربجي نأ ينبجعيال :لاق

 .هضيقت

 .مهيف لاؤسلا كيلع ترثك دقو ءابرغلا ءالؤه يف كيار فيكو :هل تلق
 هنكل حيحص رارقاب كرشم هنا :اولاقف مهكلم نع مهانلاسف .انيلع اومدق دقو

 هتبراحم فاخي هيلا ملسي نأو هسفن نع هعفادي نيملسملا نم ناطلسلا ملسي
 ءالؤه نم ةاكزلا ذخأ يف انل ىرتام هتيعر يف هرظنب عطاق كرشملا اذهو
 ؟ءايرقفلا

 ق ءاجام سايق ىلع يدنع اميفو رثألا نم اهنيعب ةلاسملا ظفحأ مل :لاق

 هجو ىلع الا مهناطلس ذخاي امك نيكرشملا نم ذخؤيام هنأ نبملسملا راثأ

 اومدق اذا نيملسملا نم ذخاي ناطلسلا اذه ناك نا هجولا اذه ىلعف راصنتسالا

 . يلولا رقأ : اهريدقت ةملك طقس ودبي )٩١(
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 نم نيملسملا ىلا اومدق اذا هنيد لهأ راجت نم ذخاي نأ نيملسمللف .ةراجتب هيلا

 هللا نال ءهيزح نم هنم راصنتسالا هجو ع نيملسملا نم وه ذخاي امك .هدنع

 يدنعام اذهف .(1٦)هوي مكبقومئامت ثيب اوثِقاَعف مبقامت نإؤ» :لوقي لجو زع
 .ملعأ هتناو

 هل بوتكمو 0لجر ىلع قح هيف هل بوتكم كص هدنع ناك نمو :هل تلق

 .نالق يدلول قحلا كلذ نا :لاق ةاكزلا نع هانلاس املف .رايخلا عيب قحلا كلذ

 ؟ال مأ ةاكزلا نامتكب مهتي نمم ناك اذا هلوق لبقيأ

 .ديمح ينغ هتناو ٧هتنا ىلا هرمأ دريو ،يدنع هلوق لبقي :لاق

 ؟ءاوس هلكأ هرجح يق دلولا ناك نا تيأرأ : هل تلق

 .ملعأ هتناو (ءاحلا حتفب) رجحلا .يدنع اذكه : لاق

 اهنم ذخؤتأ .ةاكزلا اهيف يرجت تناك اذا دوقفملا مهارد يفو :هل تلق

 ؟ال مأ ةاكزلا

 نم ةاكزلا جارخال هماقأ ليكو هل نوكي نآ الا .ةاكزلا اهنم ذخؤتال : لاق
 .دعقي نآ لبق (همهارد) هلام

 ديزت تيقس اذا اهنأ الا رمثت يهو قست مل لخن تناك اذاو :هل تلق
 ىذلا امف ةرتكأ وأ كلذ نم لقآ وأ عيرلا وأ فصنلا وآ ثلثلا ردق اهترمث

 . ؛رجزلاب تبرش اذا اهتاكز جارخا يف كبجعي
 اذاو ءاهترمث ترتك .رجزلاب تيقس ‘ترجز اذا لخنلا هذه تناك نا :لاق

 اذه ىلع رجزلاب تيقس اذا ينبجعيف }تفعضو اهترمث تلق رجزلاب قست مل
 اهترمت نم ذخأ رجزت مل تكرت ناو ٬رشعلا فصن الا اهنم (٢٩)ذخؤي نأ

 .ملعأ هتناو ،كردت ىتح رجزلاب تيقس نا كلذو ،رتعلا

 ملو ءادوعق وأ ةقان هلبا نم عاب دق هنا :لبالا بحاص لاق اذاو :هل تلق

 ؟يرتشملا وآ عئابلا ىلع لمحي له .يرتشملا هذخاي

 .ريعبلا اذه طالتخاب ةاكزلا لبق ةطلخلاب : لوقي نم لوق ىلع : لاق
 ةعبرأ هعم ناك اذا يرتشملا نآ الا ،كلملا ببسب هيلع لمحي يرتشملا كلذكو

 .هارتشا ذنم لوحلا هيلع لوحي نأ دعب الا .ريعبلا اذه هيلع لمحي مل ةرعبا
 همزلي امب عئابلا صصاحي نأ هيلعو .ةاش هيلعف ةرعيبأ ةسمخ هعم ناك ناو

 هيلع غلبت امناو .ريعبلا اذه ةاكز هيلع سيل عئابلا نال اهريعب ةاكز نم

 . ١٦٦ : لحنلا ة روس )٩٦(
 . ذخؤيال : حصنفألا لعل )٩٣(
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 .ملع فلاو .هلبا ف طالتخاب هيلع ةاكزلا
 لصف

 (لا همحر) مامالا دلب ف نكسي يذلا يفو :(لا امهمحر) هيلا هنمو
 انلا .(لا همحر) مامالا همحي مل دلب ف (٤٥)نكسي مل ضعبو ؤةنس ضعب
 ءاهميلست )٩٥( هل انلق امدعب ةاكزلا اناطعأ نا تيأرأ ؟ال مأ هنم ةاكزلا ذخأ
 مامالا اهمحي مل يتلا هدلب ق اهملسي مل هنأ رقأ اذاو ؟ال مأ اهذخأ انعسبأ

 ؟ال مأ اهيلع ربجيآ (هللا همحر)
 يف اميقم لجرلا ناك اذا هنأ نيملسملا راثآ نم هتعمسام ىلع : باوجلا

 .ةاكزلا ذخأ يف نامع لهأ مكح همكح اذهف !ارفاسم جرخي امناو نبملسملا ىمح

 هيلع لوحي نأ ىلا نيملسملا عم دعقيال ناكو .ءابرغلا نم لجرلا اذه ناك ناو
 نأ الا ةاكزلا ءادأ ىلع هربج زوجنال اندنع اذهف ؛هلامب جرخ جرخ اذاو ،لوحلا

 ملست :يلاولا هل لوقي نأ هل زوجي ال هربج زوجيال يذلاو .كلذب هسفن بيطت
 بيرفلا اذه نوكي نآ الا .يلاولا نم ربجلا هبشي اذه نال .ةاكزلا نم كيلعام انل
 .ملعأ هتناو غنبملسملا ىمح يف لوحلا هلام ىلع لوحي

 .بئاغ لجر ىلع نيد هل ناكو همهارد ةاكز تقو رضح يذلاو :هل تلق

 .ةدئاف دافتسا نأ ىلا نيدلا كلذ ةاكز ملسي ملف ءاضوبقم انهر هب نهترا دقو
 ؟ال مأ دافتسا ام ةاكز هيلعأ

 همزلت نأ ينبجعيف !هضعبب مأ هلك هنيدب موقي نهرلا اذه ناك نا : لاق

 .هنيد نم نهرلا هب موقيام كزي مل اذا ،ةدئافلا يف ةاكزلا

 لام لمع نم هبوني اميف ةاكزلا هيلع بجت دجسملا لماعو :هل تلق
 ؟ال مأ هلام ىلع لمحيو .دجسملا

 ىلع لمحيالو .اهيف هيلع ةاكز الف لخنلا ةرمث نم هييصن يف امآ : لاق

 هبيصن يف تغلب نا ةاكزلا هيفف عرزلا امأو ءدجسملا لام ريغ نم هبيصن
 .هنم هبيصن ىلع لمح هربغ عرز هعمو غلبت مل ناو .ةاكزلا

 نأ ىلا اهملست ملف .ةاكزلا اهيف بجت يح اهعم ةارما تناك اذاو : تلق
 ءاهب لخد امدعب قادصلاب الصأ الام اهاضقف .قادص اهل بجوبف ‘تجوزت
 ؟ال مأ قادصلا كلذ اهيلع لمحي

 تضقتساو ابهذو ةضف وأ ةضف وأ ابهذ هلصأ قادصلا ناك اذا : لاق

 )٩٤8( همحي مل دلب يف نكسي اهضعيو : باوصلا لعل .
 )٩٥( هنم انبلط : حصنفألا .
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 .ملعأ هتناو .ةاكزلا اهيلع تبجو امدعب هب
 دقو ‘ةضفو ابهذ وأ ةضف وأ ابهذ تضقتسا اذا هنأ يدنعف : فلؤملا لاق

 ناك هتضقتسا يذلا كلذ اهدلع لمحيف .دعي اهملست ملو .اهيلح ةاكز تيجو

 دق تناك ناو ءاهتاكز ءادأ ميلست ىلع ةرداق تناك اذا اذهو ءايلح وآ مهارد
 انؤاملع هراتخي يذلاف كلذ ىلع ةرداق نكت ملو زجع نع اهتاكز ميلست تكرت
 ةردقم ريغ نع ميلستلا كرت ناك اذا اذه يف ةدئافلا لمحتال نأ (هللا مهمحر)
 اذكه .ةاكزلا ف اهيلع لمحي الف اهقادص نع الصأ الام تضقتسا اذا امأو .اهنم
 .باوصلاو قحلا قفاوام الا هنم ذخؤيالو ںكلذ ق رظنيف .نيملسملا نم هتفرع

 ۔(عجر)
 تقو ىلا اهربخات زوجي تبجو اذا ناضمر رهش ةرطف يقو :هل تلق

 ؟ال مآ ةعسلا هيف وجري
 اذا :لوقو .ديعلا موي نع اهربخات زوجيال : لوق :نالوق كلذ يق : لاق

 كلذ قيضي مل ءادألا ةين ىلع ناسنالا اهرخأ اذا نيدلا لثم تراص تبجو
 .لضفأ ليجعتلاو

 نورشع هلو ةيرال ةئام هدنع لجر يق (هتلا كمحر) لوقت امو :هل تلق

 ؟ال مأ ةيراللا ةئاملا ةاكز هيلع له سسلفم لجر ىلع ةيرال
 ةاكز همزلت الف اهنم سئي دق مهاردلا هذه تناك ناف موزللا ف امآ : لاق

 كلت هل تلصح نا نكلو ،مهرد ىتئام ةئاملا نود غلبت مل اذا ،ةئاملا يق
 .اندنع هب لومعملا وهو ،نيملسلا لوق ىلع ىضم اميف ةاكزلا تمزل نورشعلا

 ةثلاثلا ةلمهملا حتفو ىلوألا ةلمهملا مضب . سلفملا : فلؤملا لاق

 اسالفا لجرلا سلفأ :لاقي .ةيناثلا ةمجعملا ناكسابف تففخ ناو ؤاهديدشتو
 .مهارد اذ ناك نآ دعب سولف اذ راص اذا سلفلا نم هلصأو هلام لق اذا
 اهدجوف اهبحاص سلفآ مث ةعلس عاب نم» :ةني يبنلا لوق ‘هانلقام ىلع ةلالدلا

 .(عجر) (٦٦)«ءامرغلا نم اهب قحا وهف اهنيعب

 ءابرفلا ءالؤه ةاكز نع ينتلأس ام امأو :(لا امهمح ر) هيلا هنمو

 نمو ..عرشلا نايب» ءزج نم هتعمس امب كئبناف .كدلب يف مهب ىلتبملا نيمداقلا
 (هنلا همحر ( يمدكلا دبعس نب دمحم ني ددرعس ييأ نع «فنصملا» ءزج

 )٩٦( ننسلا يف ينطقرادلا هجرخأ ٤/ ٢٣٠.

 ۔٦١٤ -



 ناك ناو .رشعلا فصن مهنم ذخؤي برعلا ىراصنو "برعلا دوهي يف هلعل
 يف مهنكسمو ،نبملسملا عم ةمذ مهل تبث دق نيذلا كرشلا لهأ نم بيرقلا اذه

 او ةاكز مهيلع سيل فنصلا اذهف .ةيزجلا مهيلع يرجتو .نيملسملا رصملا
 .ةمذلا لهأ نم هنأ كرشملل اذه حصي ال هنأ يدنع .ةيزجلا مهيلع امناو ارشع

 همزليام يدؤيو .نيملسملل ملستسم هنأ وه رقي مل اذا :ةحصلاب حص اذا الا
 مهنم همالستسا حص نم الا نيملسملل برح كرشلا لصأ نال ةيزجلا نم

 مدق اذا بيرغلا امأو .ملعأ او .نيمسلملا نيبو هنيب ىرج حلصل وأ .ةيزجلل
 ىلعف ءىريناندو مهارد الا هلام نكي ملو !املسم ناكو ‘كرشلا لهأ راد نم

 ةاكزلا هنم ذخؤتال هنأ ««فنصملا»و ««عرشلا نايب» نمو ،رثالا نم هتعمسام

 مدق ناو 6‘هنومحي ثيح نيملسملا عم لوحلا هيلع لوحي ىتح ربجلا ىلع
 نا ةعاضبلا ةلزنمب يهف ةبورضملا ريناندلاو مهاردلا ريغ نم ةضفو بهذب
 ىنعم ىلع اذهف ،لوحلا لبق ولو .ةاكزلا هنم تذخأ 0 اهعاب وآ ءيش يف اهبلق
 الا قيفوتلا امو .يدهجب رظنلا هيف تنعمأو هتربتعاو .يدنع اميف هتعمسام

 .بينأ هيلاو ،تلكوت هيلع .هتاب
 ,لاملا غلابلا ملسف .غلبو ماتيأ هتثرو نيبو .الام فلخ كلاه يقو : هل تلق

 مسق املف شةلمج ةاكزلا هيف بجت لاملا ناكو ،ليكو الو يصو ماتيألل نكي ملو
 ؟كلذ يف مكحلا فيك .دارفنالا ىلع مهنم دحاو لك بيصن يف بجت مل

 هنأ نوملسلا هيف رظن وأ ،نوملسملا هيف لخد مسقلا اذه ناك نا : لاق

 نم ةاكزلا طوقس ينبجعيف ٬مسقلا دنع هيف اولخدي مل ولو ؛ماتياذلل حالص
 .ملعأ هللاو اهقرفت دنع بجت مل اذا .هتلمج

 يف بلوط املف ديبع هديب ناكو .ةاكز هيلع تبجو نمو :هل تلق
 دعبف !هتاكز تملس هتعب اذاف غيتمدخل يديبع نم دحاو :لاق ٬(٧٩)ةاكزلا

 ؟ال مأ ةاكز هيلع بجتأ ءهعاي كلذ

 ةاكز هنمث يف هيلع سيلف .هلام ةاكز جرخأ نأ دعب هعاب ناك نا : لاق

 همهارد ىلع هلمحي هناف .نمثلا كلذ هدنعو .يناثلا لوحلا هيلع لوحي ىتح

 .اهيكزي ناك يتلا
 يف اهاقرف امهنأ ريغ ،لوحلا ف ةعمتجم منغ امهل نيلجر يقو : هل تلق

 لوحلا ماي نم ءيش يف تقرف عضعب ىلع اهضعب لمحيأ ،لوحلا كلذ نم مايأ
 ؟ال مأ اريثك وآ اليلق

 . ةاكزلاب بلوط : حصفألا )٩٧(



 تعمتجا اذا الا ضعب ىلع اهضعب لمحتال اهنأ رثألا نم هتعمسام : لاق

 ةاكزلا بوجو :لوقي نم لوق ىلع ،ضيبرملاو ىعرملاو بلحملا يف الماك الوح
 .ملعأ هتناو .عامتجالاب

 وأ ناتنس تلخ نأ ىلا ؤاهب لخدي ملو ،ةأرماب جوزت لجرو : هل تلق
 كلذ دعب اهب لخد مث .ةاكزلا باصن اهيف غلبيو ،اهلجاع اهفوي مل وهو سرثكأ
 ملو .كلذ دعب اهب لخد مث ىةاكزلا باصن اهيف غلبيو ءاهلجاع اهفوي ملو
 ما اهب جوزت ذنم ةاكزلا اهيلع بسحيأ ،ةليوط ةدم دعب الا هنيح نم اهفوي
 ؟اهل هئافو دنع

 جوزت اذا :هب لمعي يذلا لوقلاو 6فالتخالا هيف يرجي اذه لثم يف لاق

 .اهب لوخدلا لبق اهلجاع نم فصنلا اهيلع بسحي ٬ءاجوز هب تيضرو اهب
 .هضبقت مل ولو ىاهب لخد ذنم ،هلك اهلجاع اهيلع بسحيف لوخدلا دعب امأو
 مكحب اهقح تذخأ هيلع تماقام ىتم ىايلم اهجوز ناك ناف ‘هتقحتسا دق اهنأل
 ىلع لوحلا لاح اذا لجاعلا اهقادص ةاكز ذخات نأ ينبيجعيف !مكح ريغب وا

 لخد نآ دعب لوحلا لاح اذاو .اجوز هب تيضرو اهب جوزت نأ دعب فصنلا
 ينبجعيف ىًاسلفم ناك ناو ،ةاكزلا باصن غلبي نأ دعب اهنم ةاكزلا تذخأ اهب
 اهيلع تبجو هتضبق اذاف .(٨٩)هضبقت ىتح الا ةاكزلا ءادأ ىلع ربجتال نأ

 .ملعأ هتناو سينبجعيام اذهف ةيضاملا نينسلا يف ةاكزلا
 هزوح قو هديب لاملا راصو ءالام اهل ادلو ةأرملا هذه تحنم اذاو :هل تلق

 لاومأ اهل ةأرملاو ءةاكزلا باصن غلبي مل لاملا لصأو .ةلغلا هلو .همدخيو
 ؟ال مأ لاملا اذه اهتاكز ىلع لمحيأ .ةاكزلا اهيف غلبت

 لمحي الف هدي يف تكرداف كردت نآ لبق ةرمتلا دلولا قحتسا اذا : لاق
 .همآ ىلع

 ؟ال مآ لاملا اذه هيلع لمحي لخن وه هل تناك اذاو : هل تلق

 .ملعأ هللاو ءهيلع تلمح لخن هل تناك نا : لاق
 كرتو .ةاكزلا باصن اهيف غلبي الاومأ فلخو لجر كله اذاو :هل تلق

 ةجوزلا تذخأ اذاف ؤهيلع اهل قحب هلام ثلت هتجوزل بتك دقو سةجوزو ةثرو
 هيف تغلب ةلمج ناك اذاو .ةاكزلا (٩٩)باصن هيف غلبي مل لاملا يقب ثلثلا اذه
 ةاكزلا اهنم ذخؤيو ةلمج لاومألا هذه لمحتأ ،دعب مسقت مل لاومألاو ،ةاكزلا

 .هضبقت ىتح ةاكزلا ءادأ ىلع ربجت ال : ألا )٩٨(
 . باصنلا نود لاملا نم يقي : حصفالا لعل )٩٩(
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 ؟ال مأ

 هذه ىلع لمحت اهنأ وجرأو 6فالتخالا هيف يرجي هذه كتفص لىع :لاق

 .ةفصلا

 اهريغو ةراجتو ابايث ىرتشاف تفورعم رهشب يكزي ناك نمو : هل تلق
 لخد نا ىلا ؛هتأرما ىلا هعفدي مل هدي يف كلذ يقبف ءاهجوزتيل ةأرما ىلا اهعفديل
 ؟ال مأ هارتشا يذلا اذه يف ةاكز همزلي ٬هيف يكزي يذلا هرهش

 تقو لوخد لبق هارتشا ذا }(٠٠١)ةراجتلل هب دري مل اذا هيلع ةاكزال :لاق
 .ملعأ هللاو ،رثألا نم انعمسام ىلع هتقو لوخد

 باوبأ ىلع فوقوملا لاملا نم باصأ نم ىلع ةاكزلا بجت لهو :هل تلق
 ؟ةاكزلا هيف غلبتام ردقب هبيصن ناك اذا ربلا

 نم ولخيالو .هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع هيف هيلع ةاكز ال :لاق
 ١ ملعأ هتل او . ف التخ ال .

 .قرولا نم لام هل ناك اذا دوقفملا ف لوقت امو : (هللا همحر) هيلا هنمو
 هنم ذخؤتأ !اعمتجم لاملا ىقب دقف املو .ةاكزلا هيف بجت هدقف لبق ناكو

 . ؟ال مأ تناك امك ةاكزلا
 فيك يرديال هنأل دوقفملا مهارد نم ةاكزلا ذخؤت نأ ينبجعيال : باوجلا

 ءاهوثرو امدعب لوحلا اهيلع لاحو هتثرو اهٹثروو هلجأ ىضقنا اذاف .هلاح
 ناك ناو .ةاكزلا اهيف بجت ذئنيحف .ةاكزلا هيف بجت دحاو لك بيصن ناكو
 يدنع يهف .ةاكزلا اهيف تبجو اهيلع هذه اولمح اذا لبق نم مهارد هعم

 ذخؤت اهناف .ةرمثلا ةاكز امأو .ملعأهنلاو ءاهوثرو نبح ةترولل ةدئافلا ةلزنمب

 .ةاكزلا ذخأ هل زوجي مامالا ناك اذا ءاهيف تبجو اذا دوقفملا بئاغلا لام نم

 .ملعأ هتناو

 نوكن نأ ربغ نم مهنيب الام اومسق .غلبو ماتيأ ةثرو ناك اذاو :هل تلق

 تبجو اذا جرخيأ مكاحلا لبق نم الو ؤمهيبأ لبق نم يصو الو ليكو ماتيألل
 ؟ءاكرشلا نم دحاو لك بيصن يف بجت مل اذا ،ةلمج لاملا ق

 .مهلام اومسق دق اوناك اذا ضعب مهضعب ىلع اولمحي نأ ينبجعيال :لاق
 .تصقتنا اهوصقن ناو تمت اهومتأ ناف ؛ماتيألا غولب ىلا ةلجؤم ةمسقلا نال

 ماتيالا متأ اذا هنال ةهبشلا ف لوخد ربجلا لع ضعب مهضعب ىلع مهلمحو
 . ةراجتلا هب دري مل اذا : باوصلا )١٠٠(
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 . .ملعأ هتناو هلوأ نم مت مسعقلا اذه

 نيملسملا دالب يف اونكس اذا ناينابلا يقو :(لا امهمحر) هيلا هنمو

 الو لهأ مهل نكي ملو ،نادلبلا نم اهريغو دنهلاو نميلاو دكسم ىلا نوريسيو
 امل ةيزجلا مهنم ذخؤتأ ،نيملسلا دالب يق دالوأو ةارما مهل ناك وأ .ةأرما
 ؟اهنع رفاس اذا هنع طقستو .نيملسملا دالب يق (١٠١)ماقأ

 نيملسملا ىمح نع اهيف جرخ يتلا مايالا ف ةيزجلا هنم ذخؤتال : لاق
 هل نكي مل وأ نيملسملا دالب ق لهأ هل نوكي نآ اقرق ظفحأ الو ءهنومحي ثيح

 .ملعأ هتناو ،لهآ

 فالخ وه .ميملا يهو ةلمهملا حتفو ةلمهملا رسكب ىمحلا : فلؤملا لاق

 نم ذوخام وهو .(٠١؟)«هلوسرلو هتل الا ىمح ال» :دراولا ثيدحلل حايملا

 موقلا تيمح و .هتعنم :يآ ءايمح ءيشلا تيمح :لاقي ‘تعنم :يأ ‘تيمح

 لاعفألا هذه لك .فنأ :يأ ؛ثهتيمح ءيثلا نم ىمحو ؛مهترصن :يأ .ةيامح

 نيتا َلَكَجاَمل :لجو زع هلوق امأو .لبقتسملا نم همضو يضاملا ميم حتفب

 سابع نبا نع هتدجو يذلاف .(٢٠١)«ماك الو ةَنيصَو لو ةبئاس الَو ةَريَِب
 اورحب ،نطبأ ةسمخ تدلو يتلا ةقانلا يه ةريحبلا :لاق هنأ (هنع هتنا يضر)

 ملو اهربو اوزجي ملو اهوبكري ملو اهيلع لمحلا اوكرتو اهوقش :يأ ىاهنذأ
 هلكأو هورحن اركذ ناك ناف ءاهدلو سماخ ىلا اورظن مث .الكلاو ءاملا اهوعنمي

 اومرحو اهوكرتو اهوقش :يآ ،اهنذأ اورحن ىتنأ ناك ناو ،ءاسنلاو لاجرلا
 ءءاستلاو لاجرلل تتام اذاف ‘ةصاخ لاجرلل اهعمام ناكو .اهنبل ءاسنلا ىلع
 نأ كلذو بيسي يذلا ريعبلا وهو .ةلوعفم ىنعمب ةلعاف يهف ةبئاسلا امأو

 زع هتنا ينافش نا :لاقف بيرق هل باغ وأ ضرم اذا ةيلهاجلا لهأ نم لاجرلا

 سبحت الف اهبيس مث .ةبئاس هذه يتقانف ؤيبئاغ در وأ يضرم ىفش وآ لجو
 ةعبس [تدلو] اذا ةاشلا تناك منغلا نمف ةليصولا امأو .ءام الو يعر نع
 ىتنأ ناك ناو ،ءاسخنلاو لاجرلا هلكأو هوحيذ اركذ عباسلا ناك ناف 0نطيأ

 :اولاقو .ىتنالا لجال ركذلا اويحتسا ىثنأو اركذ ناك ناو ٬منغلا يف اهوكرت
 تام ناف .ءاسنلا ىلع امارح ىثنالا نبل ناكف .اهدوحيذي ملف اهاخأ تلصو

 .هتماقا دنع : حصفألا )١٠١(
 . ٢٤١/٧١ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا . نوريثك هجرخأ )١٠٦(
 . ١٠٢٣ : ةدئاملا ةروس )١٠٣(
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 هدلو دلو بكر اذا لحفلا وهف ماحلا امأو ٬ءاسنلاو لاجرلا هلكا ءيش امهنم

 لمحي الو بكري الف هرهظ ىمح :اولاق 6نطبأ ةرشع هبلص نع جتن اذا اولاقو
 .ملعا هئلاو ثءاسنلاو لاجرلا هلكأ تام اذاف ،ءام الو ذاك نم عنمي الو هيلع

 لصف
 منغ سأر ردق ةاكزلا اهيف تناك اذا منغلا يفو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو

 .ناتاش اهيف بجت ىتح تدلاوت ،ةاكزلا تبجوو لوحلا اهيلع لاح املف
 اهيف تبجو ذنم لوحلا هيلع لوحي ىتح مأ ٬منغلا كلت نم ناتاش ذخؤي
 .ناتاش

 لوحلا دعب تداز اذا ةاكزلا يف منغلا ةلزنم نا رثألا نم هتعمسام :لاق
 امأو ،كلذ يف قرفال ؛مهاردلا يف دئاوفلا ةلزنم ؤةاكزلا اهنم جرخي نأ لبق
 اذا بسحت اهنأ لوقلا رثكأ يف !امنغ وأ ارقب وأ البا تناك .يتاوملل دالوألا
 تلكاف تيبلا يف ةسوبحم تناك ناو ؤىعرت اهمأ تناك نا اهمأ عم ةيعار تناك
 .ملعأ هللاو .ةاكزلا ق اهمأ عم تبسح رجشلا

 هرهش [ىتآ] املف "فورعم رهش يف مهارد يكزي لجر ناك اذاو :هل تلق

 مأ ةعاضبلا هيلع لمحتأ .هتاكز جرخي نأ لبق ةعاضب ذخأ هيف يكزي يذلا
 ؟ال

 يرجي اذه لثم يف نأ (هنا مهمحر) نيملسملا راثآ نم هتعمسام ىلع : لاق
 .هيلع يذلا نيدلا هنع طقسيالو .ةدئافلا ةلزنمب وه لوق تفالتخالا هيف

 ردقب هنع (٤٠١)طقسيف :لوقو .لوقلا اذهب ذخاي (هللا همحر) مامالا نأ وجرأو
 .ملعأ هللاو .يقبام بسحيو نيدلا نم هيلعام

 .ةامسم مهاردب .ءاملاو ضرألا غنيملسملل ةيفاص دعقتسا نمو :هل تلق

 ذخؤيو .دعتقملا لام ةلغ ىلع ةيفاصلا ةلغ لمحتأ .لخنلا ةلغ مئاقلا هحنمو
 ؟ال مأ ةاكزلا هنم

 [ةيفاص] لك كلذكو ءدعتقملا لخن ىلع ةيفاصلا لخن لمحيال : لاق

 عرزلا لمحي امناو ،دجسم ريغل وأ دجسمل تناك ةاكزلا اهنم بلطيو 6تعقو
 .ملعأ هنلاو .دعتقملل ناك اذا ةيفاصلا نم

 :ليقو .لبقتسملاو يضاملا نون حتفب وهو ءاطعالا حخذملا : فلؤملا لاق

 .(٥٠١)«هاخأ اهحنمي وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم» :ثيدحلا يفو ؛6هرسكب
 . طقسي : حصفألا )١٠٤(
 فارطأ ةعوسوم .ىرخأ تاجيرخت رظنا ١١/ ٥٥٠ ريبكلا مجعملا :يناربطلا هجرخأ )١٠٥(

 ثيدحلا ٨/ ٥١٣ _ ٥١٤.

 _٦١4٩۔



 .(عجر
 ذنم هايا هزوحف هلغتسي هل الام اغلاب ادلو ىطعأ يذلا يقو :هل :3 (

 كلذ لمحيا .ةاكزلا باصت غلبيال لاملاو لاملا كلذ ريغ هل ءيش دلولاو غنينس
 ؟ال مأ دلاولا لام ىلع لاملا

 لمحي مل هدي يف تكردأو ،كردت نآ ليق لاملا ةرمث دلولا قحتسا اذا : لاق

 .ملعا هتناو ،هيبآ رجح ريغ يق دلولا ناك اذا "بالا لام ىلع
 باصن غلبيام هدنعو ،لجأ نيد لام هدي يف ؤرما ناك اذاو :هل تلق

 مأ هدي ييف يذلا ىلع لجاألل نيدلا لمحي لهف ‘ينغ ءيرما ىلع نيدلاو ةاكزلا

 ؟ال

 لاملا ىلع لمحي نأ ريناندلاو مهاردلا نم لجألا نيدلا ف ينبجعي : لاق

 ىلع ناك اذا لح اذا الا \ )٦-١( ةاكزلا هنم ال نكلو . ةاكزلا يف هدي يف يذلا
 .ملعأ هتناو مكحلا يف هذخاي نأ هبحاص ردقي وأ غيو ينغ

 .رهن وآ رجز نم ناك بح ؛هلام عرز نم ءءيرمال لصح اذاو :هل تلق

 يف تبجو مهاردلا ةاكز نم هيلع لمحيآ ،هلام سأر نم ائيش جرخآ دق ناكو
 ؟كلذ ريغو تقلاو نطقلا كلذكو بجت مل وأ ةاكز بحلا

 "فالتخا كلذ يفق .ةرمتلا ةاكز هيف تيجوو ةراجتلل هعرز ناك نا : لاق

 رفوألاب ذخؤي :لوقو .ةراجتلا ةاكز ىكزي :لوقو ٬ةرمثلا ةاكز ىكزي :لوق
 يف هنم ذخؤيف .ةرمثلا ةاكز هيف تبجو نا :ليواقألا نم ينبجعي انآو ،ةاكزلل
 ةاكز هنم تذخأ ةرمثلا ةاكز هيف بجت مل ناو .ةرمثلا ةاكز ةنسلا كلت
 .ملعأ هتناو ،نيملسلا لام تيبل (١-٢)رفوأ ةراجتلا

 اهنع كتلاس تنك يتلا ةلاسملا يديس يل رسفو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو
 دلب ىلا راسف نيملسملا دلب يف انكاس ناك اذا يمذلا يف ةيزجلا رمآ يف يه يتلا
 .اهيف راس يتلا مايالا ف ةيزجلا هنم ذخؤتآ كل تلقف .ةجاح ءاضقل نيكرشملا
 هيلع نأ .نيملسملا دالب يف لهاو لام هل ناك اذا : لوق ىلع هنأ ينتبجاف
 دلب ف نيط تيب الو ضرا الو لخن هل نكي مل نا يديس تيارآ ةيزجلا
 ىذلا لاملا ةفص فيكو ؟ال مأ ةيزجلا هيلعأ صوخ ةميخ هل امناو ،نيملسملا

 . ؟ ةيزجلا هيلع تبجو نيملسملا دلب يف هل ناك اذا
 .الا ةاكزلا هنم جرختال : باوصلا لعل )١٠٦(
 . رفوأ كلذو : حصنألا )١٠٧(

 _٦٢٠-۔



 يضتقي هنأ يدنع اميفو ،لهالاو لاملا يف افورعم ادح كلذل ظفحا مل :لاق
 ىلا عجري نأ هتينو ءارفاسم هجورخ يف يمذلا اذه ناك نا ةلاسملا هذه ىنعم

 يواي يذلا لهالا نم دحأ هيف هل ناكو !انكس وأ انطو هذختا دقو !اذه هدلب

 ىلع يدنع ةلاسملا ىنعم نوكيف .رثك وأ لاملا لق ءهيلا يواي لام هل وأ هيلا
 ءاهب دتعيال اهنأ يدنعف هل تسيل ضرألا تناك اذا صوخلا ةميخ امأو ىاذه
 .ملعأ هللاو

 :لاق اذا هلوق لبقتأ : تلقف ؛ميتيلل مهارد هعم نأ رقأ نميف : كلوق امأو

 لبقي هناف ميتيلل اهنأ مهاردلا هدي يف نم رقأ ناف ؟ال مأ لوح اهيلع لاح هنأ

 الا لبقي الف سلوح اهيلع لاح دق اهنا :هلوق امأو .ميتيلل مهاردلا نوكتو .هلوق
 لاح اذاف ،رقملا اذه اهب رقأ ذنم اهلوح بسحيو .ةقث ربغ ناك اذا .ةحصلاب
 لام نم اهربغ ىلع تلمح اذا وأ .ةاكزلا اهيف تناكو اهب رقأ ذنم لوحلا اهيلع

 نم اهيف بجوام ضبقي ليكو ميتيلل ماقي ذئنيحف .ةاكزلا اهيف تبجو ميتيلا
 امأو ،ةاكزلا ضبق ىلع نيملسملل ربجلا زاج دق ناك اذا .نيملسملل ةاكزلا
 (٨٠١)زاج دق مامالا ناك اذا ؛ميتيلا لام ف تبجو اذا اهضبق قدصمللف رامثلا

 .ملعأ هنلاو .ةاكزلا ىلع ربجلا هل
 ةثرولا يطعاف .ينالفلا هلام نم هتيصو ذفنت نأ ىصوأ كلاهو :ةلاسم

 هيف غلبتال هدحو لاملا ناك ناو ؟ال مأ ةاكز لاملا ق هةيصولا ذافنال لاملا
 ؟ال مأ ةثرولا ىلع لمحيأ ةاكزلا مهلاومأ يف غلبت ةثرولاو .ةاكزلا

 عاونالا نم عونل وأ دحأل اهنيعب ةرمثلاب صوب مل اذا يدنع اميق : لاق

 الف 6ياصولا نم ءيش ذافنال اهعيبب ىصوأ امناو اةيصولا هيف زوجت امم
 .ملعأ هللاو ،ناك هجو ياب اهيف تبجو اذا اهنم ةاكزلا لطبت

 هلامع نم ادحأ اهيطعي نأ هل زوجي له ةاكز يلاولا تمزل اذاو :هل تلق
 ؟ال مأ هل اهعفديل

 .ةاكزلا ضبق هل لعج دق لامعلا نم دحأ ىلا اهعفدي نأ هل ىنبجعي :لاق
 انيمأ اهل ضباقلا ناك اذا .اهنم ءىرب ةاكزلا ضبق هل لوعجملا اهضبق اذاف
 . .ملعأ هنلاو .ةقث

 لاملاو !ارمت انم نيتس ةنس لك 6غدجسمل هلام يف كلاه ىصوأ اذاو :هل تلق

 لماعلا ذخاف .عساو لاملاو عسدسنلاي هيف لمعب لماع لاملا يقو .فورعم نعم

 طقسي مأ لاملا اذه نم هتصح عيمج يف ةاكز هيلع له ٬لاملا ةلمج نم هتصح

 . زاجأ دق : حصفآلا )١٠٨(
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 ؟ةيصولا سدس ردقب هنع
 ءزجب لمعي لماعلا ناكو .ةاكزلا لاملا ف تغلب اذا ةفصلا هذه ىلع : لاق

 نم رمتلا نم هتصح ةاكز لماعلا ىلعف ىرثكأ وأ لقأ وأ ارشع لتم .ةرمثلا نم
 كلذ نأل ثءعيش نيتسلا نم هنع طقسي الو ،هب لمعي يذلا لوقلا ىلع ٬لاملا اذه
 ءاش ناو ێلاملا رمت نم ىطعا ءاش نا لاملا كلمي نم ىلع لاملا لصأ يف قلعتم

 .ملعا هتناو لاملا كلذ رمت نم ةيصولا يق نكي مل اذا ،رمتلا طسوآ نم هريغ نم

 اهعيب قدصملل له ٬نادبالا ةرطف يف لوقت امو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو
 ؟زوجيال مأ اهضبق لبق هيلع بجت يذلا

 اهيف زوجيف ‘لوق ىلع ةاكزلا ةلزنمب اهنا : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 اهنأل ءاهضبق لبق اهيف ينبجعي الف .ةاكزلا ريغ اهنا :لوقو .ةاكزلا ف زوجيام
 نم مهنمو ىزرألا وأ ربلا يطعي نم مهنم ىاهب نيدبعتملا ىلع اهلاوحأ فلتخت
 نم لاضفاب دحأ لضفتي نأ الا لكاي امم جرخي لكو ،ربعشلاو ةرذلا يطعي
 .ملعأ هتلاو ثكلذ

 لصف

 ءاج مث !انمس اهنم جرخأو منغ هدنع ناك نمو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو

 ؟ال مأ ةراجتلل ناك اذا نمسلا هيلع لمحيأ ؛هقرو هيف يكزي يذلا هرهش
 هوتي نمس اهتم ءاجو ةراجتلل تذخأ منغلا هذه تناك نا : باوجلا

 نم الو سقرولا ةاكز نم ءيش هيلع قبي ملو همنغ ىكز نأ دعب ناكو ىعيبلل
 .نمسلا كلذ هيلع لمحي مل .ةراجتلا ةاكز نم ءىشالو ئةضخفلاو بهذلا ةاكز

 يقب ناك اذا .ةميقلاب نمسلا كلذ هيلع لمح .مهاردلا ةاكز نم ءيش يقب ناو
 .لكألل هاون وأ ،يناتلا ليبس ىلع الا رذع نم هكرتي مل ةاكزلا نم ءيش هيلع

 .ملعا هتناو .ةاكز هيف هيلع

 ؟ةاكزلا ذخأل انيلا مدق اذا يبرحلا ماكحأ يديس يل حرتا : هل تلق

 ردنب ىلا لامب مدق اذا يبرحلا نأ نيملسملا راثآ نم هتعمسام ىلع : لاق
 ةحصلاب الا كلذ نوكيال لوقلا اذه ىلعف .مهتاطلس ذخايام هنم ذخؤي نيملسملا
 مدق اذا يبرحلا نآ :المجم الوق رتألا يف ءاج هنأل .لاملا باحصأ نم رارقابي وآ

 مدق اذا ملسلا امأ .رشعلا هنم ذخآ مهعم (٩٠١)ردحو نيملسملا ردنب ىلا لامب
 نع هولاسي نأ نيملسملل زاج ‘نيملسلا ردنب ىلا ،كرشلا لهأ راد نم .لامي

 . نيب ريغ ىنعملاو : لصألا يف اذك )١٠٩(
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 دمحم نع لوق هيف ءاج ىتح رخآ عون ىلا اهبلق وأ هتعلس عابام نيح ةاكزلا
 ءارارم ةنسلا يف كرشلا لهأ ىلا هلامب رفاس ول هنأ (هللا همحر) بوبحم نبا

 هعابو ،رخآ عاتم بلقو .نيملسملا ردنب ىلا كرشلا لهأ راد نم هلامب مدق املكف
 هنم ذخؤت ال :لاقف (هللا همحر) مكحلا نب ناميلس امأو ،هنم ةاكزلا ذخأ زاج
 لهأ امأ :برحلا لهأو ةمذلا لهأ نيب قرفلا امأو اةرم ةنس لك يق الا ةاكزلا
 مهل ةيزجلا ميلست ىلع نيملسملا اهلهأ حلاص دق راد نم اوجرخ نيذلا ةمذلا
 اذه نم ءيش هنم نكي مل ناك ناو .نيملسملا ىلا مهلاوم) نم ءيش ميلست ىلع وأ
 وهو ؛ملسمل هنأ هدي يف لامب مدق اذا كرشملا امأو ٬ملعأ هتناو يبرح لهأ مهف

 يف فالتخالا نم جرخي مل هنأ يدنعف .نيملسملا ردنب ىلا هب مدق يذلا لاملا
 :لوقو قدصي هنا :لوقف ،لئاسملا نم ةلاسملا هذه هبشأام ىلع هقيدصت
 .ملعا هنلاو .نيملسملل قح هيف بجو دق ناك اذا إمهتا اذا قدصيال

 لاحف .ةاش نوعبرأ هدنع لجر نعو : (هللا امهمحر) هيلا هنمو : ةلاسم

 .نيرهش وأ رهش دعب قدصملا ءاج املف سقدصملا اهيلع فقي ملو لوح اهيلع
 ؟كلذ يف مكحلا فيك مأ ،ناسأر مأ سأر هيلعا ؛ء(٠١١)ناسأر اهيف بجي اهدجو

 سيل يلاولا نال يلاولا اهب رظتني رذع نم ةاكزلا ةيدات كرت نا : باوجلا
 هذه ىلع وهو هباود تفلت نا كلذكو .ةاكز هيلع ةدئافلا ف ينبجعي الف ،هبرقب

 ناك اذا يقبام كرتو ،لوحلا دعب ولو اهنم فلتام ةاكز هيلع سيلق ةفصلا
 .ملعأ هللاو ءهنم عييضت ريغ ىلع فلتلا

 هنع طقسي نأ يلاولل زوجي ؛مالسالا راد انكس ناك اذا كرشملاو :هل تلق
 هريغ وأ مهارد دقن لثم نبملسملا رومأ نم ءيش يف همدختسي ناك اذا ةيزجلا

 ؟ال مأ ءابرغلا ثيدحل نامجرت هنأ وأ

 .ةيزجلا همزلت نمم كرشملا اذه ناكو .امئاق نيملسملا رمأ ناك اذاو : لاق
 هيلع هللا اهبجوأ يتلا ةيزجلا هنع طحت نأ زجي مل .نيملسملا ىمح يف ناكو
 لام نم مالسالل هعفن ردق ىلع هضوعي نأ يلاولا دارأ اذا هنأ الا .هعفن لجأل

 .ملعأ هللاو ،كلذ هيلع قيضي مل نيملسملا
 لحو تام املف 6لجآ قادص هيلع اهلو اهجوز تام ةأرما يفو :هل تلق

 هضبق لبق ةاكزلا ميلست اهيلع بجيا .نينس ىلا يصولا اهفوي مل هيلع اهقادص
 ؛هضبقت مل ولو تضم يتلا نينسلا نم ىضم امل

 . نيسار ةاكزلا اهيف تبجو دقو : حصألا لعل )١١٠(

 _۔٦١٢٣۔



 الف (١١!)هنع ةعونمم يهو هذخأ ىلع ردقت مل تناك (١١ا١)نإو .......
 نع ةاكزلا يدؤت نأ ينبجعيف كلذ دعب هتضبق ناف هنع ةاكزلا ءادآ ىلع ربجت

 .ملعأ هتناو .ةيضاملا نينسلا
 .ةجحلا يذ رهش يف ىكزت تناك اذا يثناوملا ةاكز يف لوقت امو :هل تلق

 .ناسأر مهدحأ ىلع ناكو ،هتم لاغتشا لجأ نم عيبر رهش ىلا قدصملا اهرخاف
 ىلع نهيف بجت تراصف .نهيف ةاكزلا ةيدات رخأ يتلا روهشلا ملت يف تجتانتف
 ؟ةاكزلا مهنم ذخؤتأ ،(٢١١)ساورآ ةثالث دحاو لك

 جرخي مل ام ةدئافلا اهيلع لمحت /مهاردلا ةاكز لثم منغلا ةاكز نا : لاق
 .ملعا هنناو .نيملسملا لوق رثكأ يف ،مهاردلا ىلع لمحت امك اهتاكز

 .قرولا ةاكز هيف هيلع بجت باصن هدنع نم يف لوقت امو :هل تلق
 .هعيبي نأ هتينو .اريثك اكمس اهيف عمجف كمسلا اهيلع ديصي ةنيفس هدنعو
 ؟همهارد ىلع لمحيأ

 يذلا لوقلا ىلع عبي مل ام مهارد ىلع لمحي ال هذه كتفص ىلع : لاق

 .هي لمعن

 لقأ ةرمثلا نم لغتساف رايخلا عيبي الام ىرتشا نمع ينئبنآ : هل تلق
 مأ مهاردلا كلت ةاكز هيلعا ںلاملا اهب عاتيملا مهاردلا ةاكز نم هيلع بجت امم

 ؟ال
 لصأ اهب ىرتشملا مهاردلا يف ةاكزلا نا : لوقي نم لوق ىلع يدنع : لاق

 غلبت تناك نا مهاردلا ىلا رظني امناو ،اهتلقو للغلا ةرثك ىلا رظني ال رايخلا
 .ملعأ هللاو ،ةاكزلا باصن

 ثلت اهيف هربقلو ليالا نم رشع هدنع يذلا امأ ،ليالا ةاكز ق كلوق امأو

 ةرعبألا ةتالثلا ثلث هل يذلا هصصاحيو .ناتاش اهيف هيلعف .ةرعيآ ةتالث
 نكت مل .4 ةرعبأ ةتالث ثلث هلو ةرعبآ ةعيس هل يذلا امآو 4 ةاش سمخي

 هل ىتلا ةرعبألا تناك ناف ‘ةاش الا ةاكزلا نم هيلع نكي مل هلبا ف ةطلتخم
 ناو .هيلع عقي امب مهصصاح ةاكزلا اهيف همزلت لبا عم ةطلتخم ثلثلا اهيف

 اهيف ىتلا ةرعبألا هذه نوكت نأ الا هيفكت ةاشلاف .ةاكزلا اهيف همزلت نكت مل

 :لوق ىلعف .ةينربلل نيثلتلاب اهايا مهانقأ هنآ الا هترعبأ نم اهلصأ ثلثلا

 . مالكلا ف صقنب قايسلا ىحوي )١١١(

 .هنم : باوصلا )١١١(

 . سيورأ وأ سوؤر : باوصلا )١١٣(
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 هنأ هبحاص يعدي يذلا امأو ؛مهبيصنب هباحصأ هصصاحيو ناتاش همزلت

 ناو !امهتم ناك اذا قدصي نأ ينبجعي الف .ةمئاسلا يف كورتم وهو .رفسلل

 الف ةمئاسلا يف هكرت هنع ىنغتسا ناو .هيلا جاتحي ةعاس هيلع لمحي ناك

 .ملعأ هللاو ،ةاكزلا هنم اذه يدنع لطبي
 ءانامز يرتشملا دي يف لاملا ثكمف !الام لجر نم لجر ىرتشا اذاو :هل تلق

 هيلع بجتا .همهارد هل تبجوو .ريغلا هل زاجو .ةلاهجلاب هيف ريغ كلذ دعبف
 ؟ال مأ همهارد ةاكز ينعأ ،ةيضاملا نينسلا يف ةاكزلا

 نم هتعمسام ىلعف ؛ةاكزلا باصن اهيف غلبي مهاردلا هذه تناك نا : لاق

 ناف .ةلاهجلاب عيبلا ضقن اذا ةيضاملا نينسلل ةاكزلا اهنم لطبتال اهنأ راثآلا
 نم اهوذخاو ،نيملسملا لام نم هيلع اهودر ؛عئابلا نم اهوذخأ نوملسملا ناك

 .ملعأ هللاو .رثألا نم هتعمس اذكه يرتشملا

 نأ هل زوجيا ةاكز هيلعو .نيملسملا تيب يف ةرجأ هل يذلا يفو :هل تلق

 ؟ال مأ هترجاب هتاكز عطاقي
 ءاذه يف ةافاوملا ينبجعي انأو 6فالتخالا نم جرخي نأ ينبجعيال : لاق

 .ملعأ هللاو

 سأر نوثالثو ةسمخ هدنع لجر يقو :(لا امهمحر) هيلا هنمو :ةلاسم
 نوعبرألا هذه تمسق ول نأ سسانأ دنع منغ سأر نيعبرأ ق بيصن هلو ؛عنمغ

 انفرع 6هدي يف وه نم نهيكزي نوعبرألا كلتو ؤمنغ ساورأ ةسمخ هتءاجل
 ؟هتنا كاده

 هذه يف هيلع نا :لوقي نم لوق اذه ف ينبجعي : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 اهل يتلا منغلا نع ةلزتعم تناك اذا سأر نمث الا منغ سأر نيثالتلاو سمخلا

 .ملعأ هناو "بيصن [[اهيف]
 يذلا لاملاب ىصواف .رايخلا عيبب لام هدنع [ناك] اذا كلاهلا يفو :هل تلق

 ةاكزو .رمتلا ةاكز .لاملا كلذ يف ةاكزلا بجتأ هةجحلل رايخلا عيبب هدنع
 ؟ال مأ !مهاردلا

 رمتلا امأو 6'هذه كتفص ىلع اهيف ةاكزال نأ ينبجعيف مهاردلا يف امأ : لاق

 .ملعأ هئلاو مهاردلاب الا صوي مل ناك اذا ةاكزلا هيفف باصنلا غلب نا
 ؟ال مأ هنمث يف ةاكزلا ق بسحيأ هربغو نطق نم عرزلا يقو :هل تلق

 ؟؛عابي ىتح مأ مهاردلا ىلع لمحيو

۔ ٦٦٥



 عرز ناك ناو ‘مهاردلا عم هتميق تبسح .ةراجتلل عرز ناك نا : لاق
 .ملعا هللاو .عابت [و] غلبت ىتح بجت مل ةراجتلا ريغل

 يف اهيبا ىلع لمحتأ اغوص اهمأ اهتطعأ اذا ةريغصلا ةنبالا يف :هل تلق
 ؟ال مأ ةغيصلا نم ءيش اهمأل نكي مل اذا ،مهاردلا ةاكز

 ىلع لمحت سنيد اهل راصو .هوجولا نم هجوب ةنبالا هتقحتسا اذا : لاق
 هناف ءهسيلتل اهايا اهتراعآ تناك اذا الا اهم ىلع لمحت الو .ةاكزلا ف اهيبأ

 .ملعأ هللاو . اهمأ ىلع لمحي
 اذا (٤١١)ةيرماعلا ءالؤه دنع رقبلاو لبالا ةاكز ف لوقت امو :هل تلق

 ملو ثطئالخو عئادو اهنأ مهرتكأ لوقيف ؛مهتاوكز ضبقيل قدصملا انلسرأ

 ما ؟منغلاو لبالا نم مهعم هدجوام لك نم قدصملا ذخاي سلوح اهيلع لحي
 ؟كلذ فيك مأ ؟ نوعدي اميف مهقدصي

 .ةيشاملا ةاكز ضبقل جرخ اذا قدصملا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 دنع نم ةاش لك تناك ولو ةعمتجم اهدجو منغ لك نم ةاكزلا ذخاي :لوق

 يف لوح اهيلع (١١ه)لحيال اهنأ منغلا هدي ف نم لوق يف رظني الو .دحا
 هيلع لحي مل اهنأ ىلع اهبحاص جتحا ناف .ةاكزلا اهنم ذخاي :لوقو ؤطالتخالا
 .لوح اهيلع لاح دق اهنأ ملع اذا الا اهنم ذخألا هل بيطيال :لوقو ،هكرت لوح
 لدعاب ملعأ هتناو لوح اهيلع لاح دق اهنأ اهبحاص رقيف ‘كلذ هعم حص وأ

 كلام نب دشرم نب رصان ددسملا روصخملا ديؤملا مامالا نآ وجرأو .ليواقألا

 ةمهتلا هيلع ترهاظت .(٦١١)هتاكز يف ةانه ينب نم ادحأ نأ (هنع هنلا يضر)
 لبقيال :لاق نم لوقب هيف ذخاف سلوح هيلع لحي مل هلام نا :هلوق يف بذكلاب
 .ملعأ هتناو ،بذاك هنآ نيقيلا هنيب هنأل .هلوق

 لمحتأ ربلا باوبأ نم ءيش ىلع ةفوقوم الاومأ لجر دعقتسا اذاو :هل تلق

 ؟ال مأ ةاكزلا ف هلخن ىلع

 .ملعأ هتناو ءةفصلا هذه ىلع هلام ىلع لخنلا لمحيال :لاق

 لضنذ
 اهل ضباقلا ناك ءاهضبق لبق ةقدصلا عيب نعو :(هتنا امهمحر) هيلا هنمو

 ؛مامالا لبق نم وأ اريقف
 . ودبلا نم رماوعلا ةليبق كلذب دارملا لعل : ةيرماعلا )١١٤8(

 )١١٥( لحي مل : حصنألا .
 )١١٦( ترمهاظتن هتاكز يف بذك : دارملا لعلو لصألا يف ريبعتلا اذك .

 _٦٢٦۔



 ناك نإ ينبجعيو ىفالتخالا اذه لثم يف يرجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 كلذ ىار اذا ؤاهري مل و قدصملا اهآر كلذ زاوج مامالا لبق نم اهل ضباقلا
 .ملعأ هللاو ثكلذ زوجي الف اريقف اهل ضباقلا ناك ناو ،نيملسملل رفوأ

 ؟ةاكز هنمث ف له رايخلاب عيبملا لاملا فو :هل تلق

 غلبي وهو ،لوحلا هيلع لاح ىتح عئابلا دي يف ايقاب هنمث ناك نا : لاق
 قرف الو .ةاكزلا هيفف ؛هيلع هلمحي مهاردلا نم ءيش هعم وأ ثةاكزلا باصن

 ىلع هيف فرصتي هلام نال سوه هنيبو مهاردلا نم عئابلا دنع يذلا نيب هيف
 .ملعأ هتناو ثءاشيام

 غلبي لام هدي يف دجوو ؛ةاكزلا نامتكب فرعي ؤرما ناك اذاو .هل تلق
 مأ ةاكزلا هنع طقستو هلوق لوقلا نوكيأ اهل سيل هنا لاقو .ةاكزلا باصن

 سيلو هنبا ريغل وأ هنبال لاقف ؤلجر ىلع كصب بوتكم قح ناك كلذكو ؟ال
 ؟ال مأ ةاكزلا نامتكو بذك هنم نيبت اذا هلوق لوقلا نوكيأ .هل وه

 يف هلوق لبقي سيلف 6دحال هب رقي ملو هل سيل هنا : هلوق امآ : لاق
 نا ،هب هل رقأ يذلا نم ةاكزلا هنم بلطيف ؛لحأل هب رقأ اذا امأو .ةاكزلا لاطبا

 ركنأ ناو ؛قحلا هبجويام ىلع هنم ةاكزلا تذخا هرارقا قدص ناف كردي ناك

 هيف هيلع بجتال نمل هب رقأ ناو .لاملا هدي يف نم ىلع ةاكزلا تعجر هرارقا
 ةناو ںلبقي :لوقو .هلوق لبقي ال :لوق 6فالتخا كلذ ىفف ،يمذلا لثم ةاكزلا
 . .ملعأ

 وأ (١٧١١)ولفملا رسيلا لمحو دلب نم الخن لجر ىنطتسا اذاو :هل تلق

 وأ رمتلا هيلا لمح يذلا (٨١١)دلبلا نم ةاكزلا جرخأو ارخآ دلب ىلا رمتلا
 ؟ال مأ ءاركلا نم اهبيصن ةاكزلا ىلعأ .رسبلا

 نا ىلا هيف ةاكزلا كرت نكمي دلب نم لمح رسبلاو رمتلا ناك اذا : لاق
 ىلا اهلمح اذا ءارك ةاكزلا ىلع نوكي نأ ينبجعي مل ءاهضبقي ضباقلا ءيجي
 .هيف اهكرت نكميال عضوم نم ةاكزلا هذهل لمحلا عقو ناك ناو .دلبلا كلذ ريغ
 كيرش ةاكزلا نا :لوقي نم لوق ىلع ةفصلا هذه ىلعف .اهضبقي دحأ هيف سيلو

 .ةمذلا يف ةنومضم اهنا :لوقي نم لوق ىلعو ٬ءاركلا نم اهتصح اهيلع نوكي
 .ملعأ هتناو ذءارك اهيلع يدنع نكي مل

 بطرلا فانصأ ضعب ةجلاعم ةداملا نم ذا خوبطملا يأ يلغملا هلعل : ولغملا رسبلا )١١٧(

 .امهوحنو يكولدملاو يلسبملاك
 . دلبلا يف : حصفالا )١١٨(

 ۔٦١٢٧۔



 هيلعف .ةرعبأ ةتالث ثلت اهيف هريغلو ىلبالا نم هدنع يذلا يف كلوق امأو

 هل يذلا امأو ،ةاش سمخب ةرعبأ ةثالت ثلث هل يذلا ةصصاحمو ٬ناتاش اهيف

 نم هيلع نكي مل !هلبا ف ةطلتخم نكت مل سةرعبأ ةثالث ثلث هلو .ةرعبأ ةعبس
 يتلا هترعبآ نم اهلصأ ثلثلا اهيف هل يتلا ةرعبألا تناك ناف ،ةاش الا ةاكزلا

 هباحصا هصصاحيو ناتاش همزلت :لوق ىلعف .ةبقرلل نيتلثلاب امهايا مهانقأ
 الف ٨(٩١١)ةعاسنلا ق كورتم وهو رفسلل هنأ هيحاص يعدي يذلا امأو .مهبيصن

 .هيلا جاتحي ةعاس هيلع لمحي ناك ناو ،امهتم ناك اذا قدصي نأ ينبجعي
 .ملعأ هللاو .ةاكزلا نم يدنع اذه لطبي الف .ةعاسلا يف هكرت ىنغتسا ناو

 اذك ةنس لك هتلغ نم جرخي نآ ةيصوب هيف ىصوم لام يفو :هل تلق
 جرخت مأ ،ةيصولا هذه لبق ةاكزلا جرختأ ءناضمر رهش ةرطفل رمت نم ءاذكو
 ؟لاملا ةلغ نم ىقبيام ىلع ةليصولا هذه لمحت لهو ؟ةاكزلا لبق ةيصولا

 نأل ثةيصولا هذه جارخا دعي ٬ءامات اباصن ىقبي ىتح الا س ال : لاق

 .ملعأ هتناو ءاهيف ةاكز ال ةيصولا

 اهنع عطقي رحلا تقو يقو ثرجزلاب ءاتشلا تقو ىقسي لخن يق :هل تلق

 ؟كلذ ريغب اهترمت كردتو 6رجزلا [ءام]
 ناو .ةنيه ةرمث ترمثأ رجزلاب ىقست مل اذا ةلخنلا هذه تناك نا : لاق

 احضاو احالص اهيف رجزلا حالص نابو ،ةديج ةرمت ترمتآ رجزلاب تيقس
 ىرج يقسلا ناك رشعلا فصن نم رثكأ لخنلا هذه نم ذخؤي نأ ينبجعي الف

 ةناو ،ةرمثلا ف هحالص ناك اذا كردت نأ لبق اهنع عطقو كردت نأ ىلا اهيلع
 .ملعأ

 .رهشي هتاكز لحم لبق ندع ىلا رقاس لجر يقو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو

 املف .حسروو ءنيو .ديديع هعمو ءاج مت ءندع ق روهشلا نم هتلا ءاشام ماقأو

 ءتييلا هتمدخل دحاوو ستبئاغ لجرل دحاو هدنع :لاق ‘ةاكزلا نع لئس نآ

 .دكسم ق هعايو نيدلاب ندع نم هذخآ نيلاو .سانلل ةنامأ هدنع سرولاو

 راسو .هلك هلامي هدلب لخد دق وهو .ءيش هنم هل قيي ملو نايدلا هافاوو

 ؟(٠٢١)هيلع يذلا ناهدلا هافو هنا :لوقي وهو نبلا عابو دكسم ىلا هدعب

 ةاكزلا لطبت الف ةاكزلا هيلع تبجو نآ دعب نيدلا يف هافو يذلا امآ :لاق

 . لصألا يف ريبعتلا اذك )١٩(
 . هيلع يذلا ي : حصنفألا )١٦٠(

-٦٢٨_ 



 :لوقف ثفالتخا كلذ يفف ؛هيلع ةاكزلا بوجو لبق لاملا اذه هيلع نوكي نآ الا

 يذلا امآو .(هللا همحر) مامالا ذخاي اذهبو اطقسيال :لوقو ،نيدلا هنع طقسي

 دشرم نب رصان ديؤملا مامالا نأ تعمسف .؛هب ءاج يذلا لاملا نم هريغل هب رقأ

 .ةاكزلا نامتكب امهتمو .ةقث ربغ ناك اذا .هلوق لبقيال (هنع هللا يضر)كلام نبا

 .ةاكز هيف هيلع سيلف .ةراجتلل هوني ملو تيبلل هب رقأ يذلا دبعلا امأو
 .ملعأ هللاو ،هيف ةاكزلا بوجو دعي هارتشا نوكي نآ الا لوبقم هيف هلوقو

 لبق تتامف ،ةقدصلا هيف يرجت يلح اهعمو ؛تكله ةأرما يقو :هل تلق

 .اهيلح هيف يكزت يذلا رهشلا بجو نأ ىلا مسقي مل يلحلا يقبو ءاهتاكز لحم
 ؟قادصلا اذه يف بجيام ؛اهجوز ىلع اهقادص لجأ اهتوم دعب اهل بجوو

 ءاج ىتح موسقم ريغ يقبو .ةاكزلا بوجو لبق ةأرملا تتام اذا امآ : لاق

 يرجت تناك امك ةاكزلا هيف بجت هنا :لوقف 6فالتخا كلذ يفف اهتاكز تقو

 لك لوقلا اذه ىلعف .ةثرولا بيصن ىلا رظنيالو .ةارملا ةايح يف ںلبق نم هيف
 ناك 6ةضفلاو بهذلا نم ةغيصلا هذه ىلع لمح اذا ةاكزلا هيف بجت اهل لام
 .ةغيصلل عبات وهل مسقي مل اذا اهريغ وأ اهجوز ىلع اهل يذلا قادصلا نم

 نمم اوناك اذا ةاكزلا بلطي .ةاكزلا بوجو لبق هنم جوزلا ةثرولا أربأ ناو

 .قيفوتلا لابو .مهقوقح نم مهتءارب زوجت

 ةثالث هدنع لجر يف يديس لوقتامو :هل تلق (لا امهمحر) هيلا هنمو

 انثا اهدنع هجوز هعمو ؛لماوع عبرا اهيفو ريعب ثلث الا اريعب نورشعو
 ريغ اهبلحمو هريغ عار اهاعري هتجوز لبا نا جوزلا لوقيو ىلبالا نم رشع
 لبا بلحي نآ دارأ اذا دحاو لكو اعيمج ءيجملاو ريسملا يف نكل جوزلا بلحم
 ؟ال مأ هطلخ نوكتأ هعنمي مل هبحاص

 سيل كتفص ىلعف اهلام يف اهجوز ضوفت مل ةجوزلا هذه تناك اذا : لاق
 رثكأ يف رثألا نم انظفح انأل اهجوز لبا ريغ هلبا يعار ناك اذا ،ةطلخ هذه

 اهضعب ىلع اهلجأ نم يتلا يشاوملا ف ةطلخلا نأ هب نولمعي يذلا لوقلا
 .ملعأ هللاو ءضيرملاو بلحملاو ىعرملا ق نطلتخا اذا ضعي

 نم انم اذكو اذكي هل ىصوأ دقو .فوقوم )١٢١( لام ناك نمو :هل تلق

 ؟ةاكزلا يف هلام ىلع ةرجألا كلت لمحتأ .همايق ىلع هل ةرجأ هرمت

 هذهب يصولا اذهل ىصوأ امناو اهعيمج فقو دق لاملا اذه ناك نا : لاق
 . لام هل ناك نم : حصفألا )١٦١(

 _٦٢٩۔



 اذه نآ يدنعف .ءيش هل نكي مل اهب مقي مل ناو مايقلا طرش مايقلا ىلع ةرجألا

 .هلام ىلع لمحتالو ،لخنلا ةرمت نم هترجأ نم هل عقو اميف ةاكزلا همزلت ال
 عرزلا يف ةاكزلا امناو ،لخنلا ةرمت نم هيف ةاكز ال لوقلا رثكأ يف فقولا نال
 .ملعأ هتناو \هسقنل ةصاخ ةاكزلا همزلت نم اهعرز اذا

 يف فاقلا حتفو فيفختلاب هلام فقو نم وه فوقوم هلوق : فلؤملا لاق

 يذلا يف ،سيقلا ؤرما لاق سىدعتي الو 0 ىدعتي ،لبقتسلا نم هرسكو يضاملا
 : ىدعتدنال

 لموحف لوخدلا نيب ىونلا عبرب لزنمو بيبح ىركذ نم يكبن افق
 : ىدعتي يذلا يق اضيأ لاقو

 لمجتو يسأ كلهتال نولوقي مهيطم ىلع يبحص اهب افوقو
 :ي .(٢٢١)4َنوُلوَئسَت مهنا ممتوفق ظ :لجو زع هللا لوق ةغلابلا ةجحلاو

 خيشلا لوق امو ءافوقوو افقو فقوف افقو هتفقو :لاقي هنال ‘ مهوسبحأ
 نمل الا هنم لكألا نع عونمم سوبحم هانعم ،فوقوم لام :(هلا همحر) هيقفلا
 :لاقيالو ءهربغ نع هل هسبح :يأ ،غنالق ىلع هلام فقو :لاقي هنأل .هل فقو

 ىرتشا نامثع نأ» :ةفلاسلا ةمألا نع لوقنملا ثيدحلا يف كلذكو .هلام فقوأ

 لصألاو ،«نيملسلا ءالدك اهيف هولد لعجو ‘نيملسلا عيمج ىلع اهفقوو ارئب
 .(٢٢١)نيرثكألا نع هيف عوجرلا الو ‘هتبه الو "فقولا عيب هيف زوجيال
 : يريرحلا لاق 6هريغو جاعلا نم راوسلا اضيآ فقولاو

 فلآ مهنأ ولو نوديعت لاق فقو هدي يف نم مهمأ ناف
 هتكرت اذه ربغو .فقو ىنعمب .فيقوتلا نم فقوو ‘ةالصلا ق مهمأ

 .(عجر) .ةلاطالا فوخ

 (٤٢١)نيدآ وأ ادآ الا قبي مل اذا ةرذلا ةراضن يف لوقت امو :هل تلق

 يف لوألا لمحيأ ،نيدآب راضنلا اذه كردأو رجزلا ىلع لوألا عرزلاو سرجزلاب
 دحأ هلمحو ؛‘هربغ الو يقس ريغ نم كردآو راضنلا قسي مل نا تيأرأ ؟ةاكزلا

 ؟ال مأ هجولا اذه ىلع هذخآام در هيلع نوكيأ .ةاكزلا هنم ذخأو ،لوالا ىلع

 قسي ملو ءاراضن رضنو رجزلا ىلع سس لوألا عرزلا ناك نا : لاق

 )١٦٦٢( تافاصلا ةروس : ٢٤ .
 )١٦٣) نيرثكأللا دنع : حصنلا .

 ةرم ىقسي نأ انه دوصقملاو .جلفلا نم عرازملا هقحتسي يذلا ءاملا نم رودلا وه . دآلا ) ( ٤ ٢ ١

 .نيترم و أ
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 رجزلا ىلع سسا هنال غرجز عرز يدنع اذهف ثكردأ ىتح رطم الو جلف راضنلا
 :لوقي (هللا همحر) ديعس نب سيمخ انخيش انعمسو ؛هربغب قسي ملو

 .لوقلا اذه ىلعف 6فالتخا هيف لوقيو .رشعلا راضنلا اذه ف نوكي نأ هبجعي

 هيف غلبت مل ناك نا ذخأام در هيلعف دحأ هلمح ناف ‘لوألا عرزلا ىلع لمحيال

 .ملعأ هللاو فلت نا هلثم درو .هنيعي ةاكزلا

 رجشلا نأل .راضنلاو نسحلا نم ذوخام راضنلا هلوق : فلؤملا لاق

 ةغللا ف ىمسي هنأل ؛هتراضنو هنسح نم نيعلا ف قوري هتين لوأ عرزلاو

 .بهذلا كلذكو ‘بطرلا رضخالا رجشلا وه داضلا مزجو نونلا حتفب 0 رضنلا

 نأل ،بهذلا لثم اراضن كلذب لثمف لاجرلا ءامسأ نم مسا رضنلا كلذكو

 ف صلاخ وه عرزلا راضن ‘كلذك صلاخلا بهذلا وه نونلا مضب راضنلا

 نم نيعونلا نيذه جرختساف ؛هربغ الو تاومب سيل رضن ضغ ةرضخلا

 يضاملا نم نيتمجعلملا مضب رضني رضن هلعف امأو ءةراضنلاو نسحلا
 و

 رثكا 4 .(٥٢١)«ميجتلا ة ةرضَت مههوجؤ ق فرعتل :لجو زع هتنا لاق ،ليقتسخلاو

 ؛ةرضتل نم َءاهلا بصنو ةيقوفلا ءاتلاب فرعت نم باطخلا ىلع ءارقلا

 رضن :ليقو 4 .هدرضتط نم ءاهلا مضو .هفرعت نم ءاتلا مضب بوقعي الاي

 .رضان وهف اروضنو ةرضن ههجو رضن :لاقي امك سيضاملا داض حتفب ههجو
 دراولا ثيدحلل ؛ىدعتي الو ىدعتي روظنم وهف اففخم ارضن ههجو هتنا رضنو

 :يا .(7٦٢١)«اهاعوف يتلاقم عمس اديع هللا رضن» :لاق هنأ :ةلت ف , يينلا نع

 .ملعأ هنلاو .ںليعفتلا نم هرضن زوجيو .هنسح

 لصف
 نيملسملا ضعب هاتفأ لجر نع ينئبنأ :هل تلق (هتلا امهمحر) هيلا هنمو

 ةاكزلا ذخاي راصف ،دوسألا نخدلا ىلا فاضي ىوهسلا وه ضييألا لخدلا نأ

 ادحأ كلذ دعب لاس مث ضيبألا نخدلا ىلع دوسألا نخدلا فيضيو كلذ نم

 ؟هذخأ ام همزلي غلمحيال :ليقف ، نيملسملا نم
 . نم ةئطخت ىلع ردقأ الو ليواقألا عيمج نم يدنع كلذ جرخيال : لاق

 هيلا كلذف هسفنل طايتحالا قدصملا دارأ ناف نبملسملا ليواقأ نم لوقب لمع

 .نينسحملا بحي هتلاو

 : نيففطملا ة ةروس )١٢٥()

 يف ثيدحلل ىرخأ تاياور رظنا ٦/ ١. قشمد خيرات بيذهت ! ن نبا هجرخأ )١٢١٦()

 ١٠/ ٢٥. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم

 .۔_٦١٣١۔



 عابو ةنس لك اهملسي ةاكزلا باصن هدنع لجر يف لوقت امو : هل تلق

 نآ ليقو .ةاكزلا هيلع تبجو امدعب ناويحلاو ةعتمألا نم هريغ وأ احالس
 انيد هب يضقيل كلذ عاب هنأ جتحا كلذ نع هانلاس املف .ةاكزلا نم ائيش ملسي

 ؟كلذ يف يديس لوقتام !ارباع هيلع
 دعب لاملا بر اهدافتسا اذا ةدئافلا يف ةاكزلا نا :لوقي نم لوق ىلع : لاق

 نم لوق ىلع .ةاكزلا كلذ يفف هتاكز جرخت نآ لبقو .هتاكز تقو لخد نآ
 هتنس يف اهءاضق دارأ ولو .ةاكزلا بحاص نع نيدلا عفريال هنأ :لوقي
 .لوقلا اذهب ذخأ هرصنو هتا هزعأ مامالا نأ وجراو

 هذه ةلغ لمحتأ اهلغتسيل ةيفاص يلاولا وأ مامالا هاطعأ نمو :هل تلق

 ؟ال مأ ةاكزلا اهيف همزلتأ .هريغ لام هل نكي مل نا تيأرأ ؟هلام ىلع ةيفاصلا
 ؟ال مأ اهريغ ىلع هتصح لمحتأ .ةيفاصلا لماع كلذكو

 .ةاكزلا هيفف عرزلا امأو ،هيف ةاكز ال لخنلا يف اذه لك : لاق
 .تاهلق دجاسمل اهنا :نولوقي لاومأ مهديب سانا ف لوقت امو :هل تلق

 .ةنيعم ريغ بارخ يهو .ةفورعم ريغ دجاسملاو ءاهنونهريو اهنوعيبي مهو
 ؟ال مأ ةاكزلا يف مهلام ىلع مهديب يذلا لاملا اذه لمحي

 نأ ينبجعي الف ،تاهلق دجاس اهنا لاومألا هذه هديب نم رقأ اذا : لاق

 نكمي يتلا ءايشالا نم ءيشب هدي يف امب رقأ نم لك نأل ٬ةاكزلا اهنم ذخؤي
 اورقا اذا (١؟٧)اهعيب ريغ يلاولا ينبجعيو ،لوبقم هرارقاف ،ءيشلا كلذل اهكلم

 دوعت نآ نكمي هنأل !ابارخ تناك ولو دجاسملا فرعت ملو ،تاهلق دجاسمل هنآ
 هذه ىلع نيملسحلا لام تيبل لعجي نأ ينبجعيالو ةمئاق اضرأ تناك اذا
 هنم جرخملا رصبيال ءيش ييف ءرملل لوخدلا كرتو ىلوأ تاهبشلا كرتو ةفصلا

 .باوصلاب ملعأ هتناو ،ىلوأ
 بجت قحلاو ،لجر ىلع لجآ قح اهل ةأرما ف يديس لوقت امو :هل تلق

 ةاكزلا اهيلع بجتأ ،لجآلا قحلا كلذ الا هربغ ءيش اهعم سيلو ةاكزلا هيف
 ؟اهنيد ىلع لوحلا لاح اذا مأ لجرلا تنيد ذم لوح دعب

 تنيد موي ذم لوحلا اهيلع بسحي :لوق ىرثألا نم هتعمسام ىلع : لاق
 لح ذنم لوحلا اهيلع بسحي :لوقو ،لح اذا ةاكزلا هنم ضبقتو ،لجرلا
 لوقلا ىلع لمعي ۔ هئادعأ ىلع هرصنو هتنا هزعأ ۔ مامالا نأ وجرأو ،اهنيد

 اهيف اهيلع بجت مل امم علسلا نم ائيش هيلع تعاب اذا اذهو }ملعا هللاو ،لوالا
 . اهعيبي نأ يلاولل ينبجعي الو : لاقي نأ حصفآلا )١٦٧(

 ۔ _ ٦٣٢



 اذه ناك ناف .ةراجتلل ريناندلاو مهاردلاب اهترتشا نكت ملو ؤلبق نم ةاكزلا
 ةضفلاو بهذلا نم وأ ةضفلاو بهذلا نم هيدي يف عقو (٢١؟٨)لام امم نيدلا

 هللاو .اهدي يف لاملا اذه عقو ذم اهيلع لوحلا مكحف .ةاكزلا هيف اهيلع بجيام

 .ملعأ

 ةنس لك يف ةاكزلا ملست اهتايح يف تناكو 6تكله ةأرما يقو :هل تلق

 .ابهذ الاقثم نيتس اهعم نأ نيبت تتام املف اةضفقف ةيرال ةرشع يتنثا

 رشع ةعستو .ةيرصب ةيرال ةئامعستو سةضفو ابهذ ةيرال ةئامعستو
 رارقاب اذهو ،لبق نم تضم يتلا هذه ةاكز ف يديس لوقيام ءابهذ (١؟٩)افرح

 ؟ال مأ ةاكزلا بهذلاو مهاردلا هذه نم ذخؤيا .ةثرولا
 ةضفلاو بهذلا نم داز اميف ةاكزلاب مكحيال هنا هذه كتفص لع : لاق

 لزت ملو !اذكو اذك ةنس يف اهل ناك نأ ةحص ريغ نم ةارملا هذه توم دعب
 اهتاكز جرخت ملو "نينسلا نم اذكو اذك ةاكز هيف اهمزلو ،تتام نأ ىلا اهعم
 اهلام ىلع داز اميف ةاكزلاب مكحي الف الاو اذهاهيلع حصي مل ناف ،تتام نآ ىلا
 نمم اوناك اذا ،لاملا اذه يف ةاكزب ةثرولا رقي نأ الا ثدحت لاومالا نأل ،لوالا

 .ملعأ كناو .هسفن ىلع هرارقا زوجي
 نم (١؟0٢)تابلج اولزع اذا ريدايبلا يف لوقت امو :(هنا امهمحر) هيلا هنمو

 ىلع تابلجلا كلت لمحتأ 0 ةعارزلا كارد لبق هنأ الا ردنلا موي مهسفنأل عرزلا
 ؟ال مأ ةاكزلا يق و (١٢١)يوطلا ةعارز

 ىلع لمحي امناو "يوطلا ىلع لمحي الف .مهل اصاخ اعرز ناك نا : لاق
 .ملعأ هثلاو .مهبيصن

 بجتأ ٬(٢١؟)كيكاكم ةعبرأو ايرج نيثالث ةعارزلا تءاج اذاو :هل تلق
 ؟ال مأ روسكلا هذه يف ةاكزلا

 .لام نم : دارملا لعلو لصألا يف ريبعتلا درو اذك )١٦٨(
 .فلؤملا رصع يف ةلوادتملا ةيبهذلا ةلمعلا لاكشأ نم لكش هلعل : بهذلا فرحلا )١٦٩(
 . عرزلا نم صاخ ءرج انه دارملاو ٠ ةبلج اهدرفم : تابلج ) ( ١٣٠

 نم جضنلاو رجزلاب ىقست 7 ةعارزلا صنلا يف د درصنلملا لعلو ٦ رثبلا وه : : يوطلا )١٣١)

 . رئبلا
 ىقاوأ نامث لا لطر فصن وأ ،افصنو اعاص يواسي ليك وهو :كوكم اهدرفم كيكاكم )١٣٢(

 زوربفلا) . حي يبنلا دمب ادم نورشعو عبرأ وأ نورشعو نانثا ةبيولاو .ةبي يولا فصن وأ

 .(ك . ك . م ةدام . طيحملا سوماتلا : يدابأ

 ۔ _ ٦١٣٣



 ةاكزلا نا :لاق نم لوقب نوذخاي انخايشأ لعل فالتخا كلذ ق : لاق
 هبيصت يف هيلع بجت مل اذا لماعلا امأو اعيمج روسكلاو ربجلا ف ذخؤت
 .ةاكزلا هيلع تيجو نم ةصح ق ةاكزلا هيلع بجت نمل عبات وهف ةاكزلا

 هدحو لماعلا ىلع بجت مل نأ الا ،هل عبات هلماعف ةاكزلا هيلع بجتال يذلاو

 .باوصلاو قحلا قفاو امب الا ذخات الو حنيملسملا لاؤس نم ددزاو ،ةاكز
 فرعي نأ لبق هكارد دعبنم ةحئاج هتباصأ اذا عرزلا نآ رثألا نم تعمسو
 باصت نم لقأ ءيش هنم يقبف .ارابج وآ اليس وآ اباود ةحئاجلا تناك .هليك

 يقبام ىكزي :لوقو .يقب اميق هيلع ةاكزال :لوق "فالتخا كلذ يفف .ةاكزلا

 بحاص هل مرغ نا امأو .ملس ول نا ةاكزلا هيف غلبت هلصأ ناك نا هنم
 ناو .هبح ىلا فاضي الف باودلا هتلكأ نيح كردأ دق عرزلا ناك ابح باودلا
 نم بجعتم انأو .مهاردلا ق ةاكزال رثألا ق ءاج هنأ وجراف .مهارد هل مرغ

 .ملعأ هتناو ءلوقلا اذه

 نم ةفآ هيلع ترج ماياب هلوح دعبو .ةاكزلا هيلع تبجو لجرو :هل تلق
 ؟ال مأ ةاكزلا هيلع نوكتا ثهضعي وأ هلام فلتو ءهربغ وآ قرح

 دحا ىلا اهؤادأ هنكمأ ةاكزلا هيلع تبجو امدعب لجرلا اذه ناك نا : لاق
 .ملعأ هلاو ءاهؤادأ هيلعف ةفآب لاملا كله ىتح اهدؤي ملف اهقحتسي نمم

 .رفاكو ملسم نيب رثكأ وأ لبالا نم سمخ يف يديس لوقت امو :هل تلق
 ؟ال مأ اذه لتمب ةاكز ملسلا ىلع له

 نم اهلصأ ةيشاملا نوكت نآ الا ةاكز هتصح يق ملسلا ىلع سيل : لاق

 ىلع ةاكزلا اهيف نوكي نأ ىسعف .ةاكزلا اهيف يرجت يتلا نيملسلا يثناوم
 . .ملعأ هتناو ،لوق

 لصف

 يلاعسنلا يرمعملا ددرعس ني حلاص خيشلا ىلا (هنع هلا يضر) هنمو

 لك ةاكزلا نهيلع ملست .لبالا نم نورشع هدنع نميفو :(هللا همحر) يوزنلا

 لحم لبق جاتنلا لمحنأ رتكأ وأ لقآ وأ ارهش ةاكزلا لحم لبق تجتنو .ةنس

 ؟هتاكز تلح امدعب وأ هتاكز
 لحي :لوقو 6لاح لك ىلع لومحم :لوق سفالتخا كلذ يفف .......)١٣(:

 ىطعأ وأ البا ىرتشا اذا امأو .اهريغ عم وأ مأ عم ىعري راصو رجشلا لكأ اذا
 .نيملسملا لوق رتكأ ق هيلع لومحم وهف دئاوفلا نم كلذ

 . لاق : ةملك تطقس )١٣٣(

_- ٦٢٣٤ 



 يف لمحتا اسانلا لام وأ ؛مهيلهأ لام نم نايبصلا طقل اذاو :هل تلق
 ؟مهئابآ لام ىلع ةاكزلا

 نم اماو شمهئابآ لام ىلع لومحم وهف .مهيبأ لام نم هوطقلام امأ :لاق
 فاق حتفب هطقل ءيشلا طقل .ملعا هللاو ضمهئابآ ىلع لمحي الف شمهلهأ لام ربغ
 .ملعأ هللاو ،لبقتسملا نم همضو يضاملا

 لصف
 ىلع بساحي .ارمت (٤٢١)راهبب هلام ىنطأ نمو :(لا امهمحر) هيلا هنمو

 ؟كلذ فيك .ينطملا دنع نم ذخؤي مأ ةاكزلا يق راهبلا
 لخنلا دنع رضاح رمتلا راهبو .رمت راهبب ىنطلا اذه ناك نا : باوجلا

 ىنطملا لاملا نم ذخأ ءاش نا "رايخلا قدصملل اذه لثم يف هنأ يدنعف .ةانطملا
 زوجيال ءانط اذهف !ابئاغ رمتلا راهب ناك ناو .رمتلا ةميق نم ذخأ ءاش ناو
 .ملعأ هللاو .[لالحلا] لاملا ف ةاكزلاو ؤمارح وهو

 ءاجف .ةاكزلا هيف غلبت 6فورعم لام يف ى نيكيرش يف لوقت امو :هل تلق
 رماعلا يقبو ىلاملا كيرشلا مسق مث .لخنلا ةرمث نم فصنلاب لاملا رمعف لجر

 لاملا اذه نم ذخؤتأ ،ةاكزلا يف لوقتام ضلبق نم هيلع ناكام لثم هيف رمعي
 ؟ال مأ ةلمج

 يف ةاكزلا تفلب اذا الا ةاكز مهكيرش ىلع سيلف لاملا مسق اذا :لاق
 لماعلا ناف ؤالماع نوكي نأ الا ںلاملا اذه ربغ مهلاومأ ف مهعبتيالو .بيصن

 هلاو ںنيملسملا لوق رثكأ يف لاملا ريغ يف ةاكزلا هتمزل ولو لاملا بحاص عبتي
 .ملعأ

 هيلع بجتآ ىرخأ ةقان ثلث هلو لبالا نم عبرأ لجرل ناك اذاو :هل تلق
 ؟كلذ نوكي فيك مأ ةقانلا يثلث باسحب هنع طقستو ؟ال مأ ةاكزلا

 نوكيف هلبا يف نوكت نأ الا هيلع ةاكز ال ،رثألا نم هتعمسام ىلع :لاق
 ىلع ةطلخلا يف ءاجام ليبس ىلع ةقانلا نم هبيصن يقو ىلبالا يف ةاكزلا هيلع

 لجر ىلا اهعفدو ،هلبا جاتن نم اهلصأ ةقانلا نوكت وأ 6كلذب لوقي نم لوق
 .ليبسلا ىلع ةاكزلا همزلت :ليق هنأ يعمف !اهنم ءزجب هلبا اهعضري وآ اهفلعي

 نم سمخ نوكت وأ ،لبالا نم سمخ هعم نوكي نأ الا ةاكزلا همزلتال :ليقو
 لاو ثةطلخلاب لوقي نم لوق ىلع لوحلا اهيلع لوحي ىتح ةطلتخم لبالا
 .ملعأ

 .فالخلا ىلع رثكأ وأ لطر ةئامثالث يواسي ليك : راهبلا )١٣٤(

_ ٦٣٥ _ 



 هريعي دحاو لك فرع ولو غنيطلتخم هدالوأو لجر يف لوقت امو :هل تلق

 ملو هرجح ؤ اوناك نا كلذكو .ةاكزلا ف ضعب مهضعب ىلع نولمحبف

 .ملعأ هناو .هنع اوجرخي
 .امهيلع ربس ناربعي هدنعو ليالا نم عبرأ هدنع ناك نمو :هل تلق

 ؟ةاكزلا هذه ف بجتأ

 ي ةاكز هيلع سيل .ةقدص لماوعلا ف سيل :لوقي نم لوق ىلع :لاق
 .ملعأ هللاو "يدنع لمعلا هيلع لوقلا اذهو .عبرالا

 نمسلا مهدنع نأ ودبلا ءالؤه ف لوقت امو :(هئلا امهمحر) هيلا هنمو

 مهيلع .رمت الو بح مهدنع نكي ملو ںباودلاو رعشلاو فوصلاو لزغلاو
 ؟ال مآ ناديألا ةرطف

 اهيف رضي الو نيدب اهلمحتيو اهيلع ردقي نم مزلت ةرطفلا نا :باوجلا
 ةلاغ نم ةنس توق هعم ناك نم لوق ںفالتخا هيف اهيلع ةردقلا دحو .هلابعي

 .ةنسلا دعب ةرطفلا هسفن نع جرخيام هعم لضفتو ٬كلذ بغ وآ منغ وأ لام

 ليقو ،رهش دعب هتوق همزلي نم توقو رهش دعب هتوق نع لضفيام لوقو
 ىرتشا نا امأو .رهش دعب اهرسيأ نم نولمعي ةارشلا نأ تعمسو .كلذ ريغ
 ةبيطب ناك ناو ثزوجيالق ربجلاب ناك ناف ؛مهدنع نم نمسلاو فوصلا
 .يدنع كلذ هيلع قيضيالف ،نمث ناصقنبالو ،ةارادم الو ةيقت ريغ نم مهسفنأ
 ةرطفلا مه نوجرخيو ءاوؤاش فيك مهسفنأل مه نولاتحيف مهمزلت ناك ناو
 .ملعأ هنلاو ،مهتمزل اذا

 هيخأ تانيل ناترقيو : تارقب تس هدنع نميف لوقت امو :هل تلق

 ةاكزلا هيلع بجتأ هسفنل ناترقبو ‘يبص وهو .هنبال ناترقبو غتاميتي
 ؟هدي يف نهلكو

 :لوقو ،ةطلخ ىماتيلا ىلع سيل :لوق سفالتخا كلذ يف نا يدنع : لاق

 مهنم دحاو لك مهمزلتف ريخالا لوقلا اذه ىلعف .مهريغك مهو .ةطلخلا مهيلع

 .ملعأ هتناو ،كلذب لوقي نم لوق ىلع هبونيام
 مهلكو ،مهوبآ نهفلخ رقب مهعمو ىثغلبو ماتيا يف لوقت امو :هل تلق

 وأ ،ناترقب هل انم دحاو لك :اولاق ،كلذ نع قدصملا مهلأس املف .!اهيف ءاطلخ
 يوات اهلك تناك اذا .ةاكزلا نهيف بجتأ ،كلذك انوبأ مسق دقو ؤتارقب ثالث
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 ؟ال مأ مهمأ دنع اعيمج

 يف ةاكزلا اهيلع يرجتو ؛مهيبال تناك ةيشاملا هذه نأ حص نا : لاق
 .مهيبأ دنع اهتاكز تقو ءاج نأ ىلا اهطلخ ىلع تتبثو ،تام نآ ىلا كلاهلا ةايح

 .ملعا هلاو ؛هب لومعملاو لوقلا رثكأ ىلع يدنع اميف ةاكزلا اهيفف
 ةاكزلا ذخأ نع انفقوف .ةاكز هيلعو ةيشام هدنع نميف لوقت امو :هل تلق

 ؟ال مأ دئازلا لمحيأ ؛ةيشاملا تدازف ءاهنع نيملسملا لاسنل هنم

 يف تبجو اذا ةاكزلا نأ (هللا مهمحر) نيملسملا راثآ نم هتعمسام : لاق
 هتيشام تناك نا !امنغ اهبحاص دافتسا مث تبجوام نبح ذخؤت ملو ةيشاملا

 .يرش وأ ،جاتن ببس نم ةدئافلا تناك ءاوسو .ةاكز ةدئافلا يف هيلعف ءامنغ

 .همنغ ةاكز زيم نوكي نأ الا .ةاكزلا اهيف تبجو يتلا كلت هتنس يف ةيطع وأ
 نأ ينبجعيف .يلاولا رظتنت اهكرتو !هنم اهذخاي ملف .يلاولا ىلا اهعفد دارأو
 رقبلاو لبالاو ،ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا زيم امدعب .ةاكز ةدئافلا ف هيلع سيل
 .ملعأ هتناو ءكلذك

 لصف
 ناك اذا لخنلا يف (٥٢١)صرخلا يف لوقت امو :(هةلا امهمحر) هيلا هنمو

 ؟مهيلع صرخن نأ انرماتأ ،ةاكزلل رفوأ
 صرخلا نأ "باوصلاو قحلا قيرط ىلا يداهلاو 0 قيفوتلا هنابو باوجلا

 هذخايال نكلو .هلعف يلاولا ىلع قيضيالو .ةي يبنلا نع عفري رثألا يق
 نكلو ىرثٹكا وأ لقأ ناك ةرمثلا تءاجام الا ةرمثلا داصح دنع هصرخي

 .ملعأ هللاو .ةاكزلا نامتك دارأ نل بيهت صرذخلا
 ةثالث رادقم نهنم ةدحاو ىلع رجزيو ٬تارقب سمخ هدنع نميفو :هل تلق

 رقبلا هذه بسحت اهلك ةنسلا اهيلع رجزيالو 6ةنسلا نم رهشأ ةعبرأ وأ رهشأ
 ؟ال مأ ةاكزلا اهنم ذخؤتو عبرألا (٦٢١)ةرقب ىلع لمحت مآ .لماوعلا نم

 ةنسلا اهيلع رجزي مل ولو !اهيلع رجزيل ةرقبلا هذه ذختا ناك نا : لاق
 لمحتال اهنا 6يدنع ةاكزال :لوقي نم لوق ىلعف ،ةمئاس اهلعجي مل اذا ؤاهلك
 .ملعأ هتناو ،ةمئاسلا رقبلا ىلع

 نهرتسا يتلا مهاردلا ىلع ملسو .ةنيهر نهرتسا نميف لوقت امو :هل تلق
 انيلع بجي .ةنيب نهرتسلا دنع نكن ملو ؤنهارلا ركنأ كلذ دعبف .ةاكزلا اهب

 . افاج ارمت لخنلا يف بطرلا ةيمك ريدقت وه : صرخلا )١٣٥(
 . تارقبلا : باوصلا لعل )١٣٦(
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 ؟ةاكزلا نم ملسام هيلع درت نأ
 اودرت نآ ينبجعيف .ربجلا ليبس ىلع اذه نم ةاكزلا متذخأ متنك نا : لاق

 در مكيلع هل نكي مل .ةاكزلا نم اذه لاقو ءاعربتم مكاطعا ناك ناو .هيلع
 .ملعأ هتئاو يدنع

 يقاتسرلا ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا نع تدجو : فلؤملا لاق

 هيلع در الف 0نهارلا هدحجي نأ لبق هنم هذخأ ام نأ وجرأ :لاق .4 (هللا همحر)

 .ملع هلاو .نهارلا هيف وه هملظ اميف هيلع ةجحالو .قحب هذخا هنال .هيف
 جرختأ ءناضمر رهش ةرطفل ارمت انم نوتثالت ةيصو هيف لام يق :هل تلق

 بجت مل ةرطفلا [تناك] ناك اذاو .لبق ةاكزلا مأ .ةاكزلا جارخا لبق ةرطفلا
 جارخا دعب لاملا يقاب يف غلب اذا . ةاكزلا باصن اهب غلبيأ ءةاكزلا اهيف
 ؟كلذ يف مكحلا فيك مأ .ةرطفلا

 اهلك فوقولا عيمج نم ىلاعت هتنا لام لك نا :(هللا همحر) هباوج ناكف

 هيف نا لوقأ الو .ربلا باوبأ نم اذهو ،ةاكزلا باصن هب متي الو اهيف ةاكزال
 .ملعأ هللاو .باصنلا هي متي الو .ةاكزلا

 .ةيناثلا ةلمهملا فيفختو ىلوألا ةمجعملا رسكب باصنلا :فلؤملا لاق
 .ملعأ هتناو بكسلا باصن كلذكو ءيش لك لصأ كلذكو

 هدنع الام فلخو تام لجر يف نبملسملا نم هلاس نم ىلا هباوج نمو

 ةئامب مهاردلا هذه نم ىصوآو ،ةيرال نرشعو ةضف ةيرال ةئامب رايخلا عيبب
 ؟ال مأ نيرشعلا يق ةاكزلا هيف بجتأ .رايخلا عيبملا اذه نم ةجحلل ةيرال

 ق .هل ىتلا تايراللا هذه صخ يصوملا ناك نا : قيفوتلا هتنابو باوجلا
 نورشعلا امأو .ةاكز اهنم ذخؤت نأ ينبجعي الف .‘هتجحل اهنأ عيبلا اذه
 غلبيام مهنم دحاو لك مهاردلا نم ءيش مهدنع ةثرولا ناك ناف ،ةيراللا
 .ةاكزلا بوجو دنع نيرشعلا هذه نم همهس دحاو لك ىلع لمحيف ‘باصنلا

 ىلا هفاضأ اذا ةبراللا نيرشعلا هذه نم مهنم دحاو لك بيصنت ناك ناو

 لامك دعب لوحلا مهيلع لوحي ىتحف ‘باصنلا غلبام مهاردلا نم هدنعام

 .ملعأ هتناو ءباصنلا

 هيلع بجت له سنيتقان عابرأ ةثالثو لبالا نم عبرأ هدنع نميفو :هل تلق
 ؟لوألا ينعأ ۔ هيلع تبجو اذا نبيتقانلا ف هكيرش ىلع لهو ؟ال مآ ةاكز
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 عبرألا هلبا ف (١٢١))ةطلتخم ناتقانلا ناتاه تناك اذا وجرأ اميف : لاق

 ردق ىلع ةاشلا يف هكيرش ةصصاحم يفو ةاش اهيف هيلعف لوحلا اهيلع لاحو
 .هيلع ءيشال :لوقو 6هبيصن ردقب هيلع :لوقف 6فالتخا نيتقانلا نم هبيصت
 ناو .ةاكزلا هكيرش ببسب همزلت ملو ءلاح لك ىلع هيلع ةمزال ةاشلا نال

 ةناو ؛هدحو ةاشلا وه هيلعف !هلبا ف (٨٢١)ةطلتخم تسيل ناتقانلا هذه تناك
 .ملعأ

 سدس هلو ،نيريعب فصن هلو ءاريعب نورشع هدنع ناك نمو :هل تلق
 ردقب هنع طقسيو 6ضاخم ةنبا ةاكز هيلع بجت ارخآ ريعب عبر هلو نيريعب
 ؟؛مهيديأ يف تناك اذا ،هئاكرشل يذلا

 اهيف هل يتلا ةسمخلا ةرعبألا هذه تناك ناف نيرشعلا بحاص امأ لاق

 .بيلح اهيف ناك نا 6بلحملاو ضبرملاو ىعرملا ف هلبا ف تطلخ دق بيصن
 .ضاخم ةنبا اهيف هيلع نا لوقلا رثكاف .ةطلتخم ىهو لوحلا اهيلع لاحو

 هلبا عم ةطلتخم ريغ تناك ناو .لبالا نم مهبيصن ردقب ءاكرشلا ةصصاحمو
 ليبس ىلع هئاكرش عم اهعضوو هلبا دلو نم اهلصأ نكي ملو "نيرشعلا
 .هلبا دلو نم اهلصأ ناك ناو ؛هايش عبرأ هيلع ةاكزلاف ءةصحلاب (٩٢١)ةينقلا

 .نيرشعلا قوف لبالا نم سمخ يهو .اهنم ءزجب اهيبري دحأ دنع اهعضوو
 .مكحلاب هبيصن اهيبري يذلا قحتسي ىتح ةيبرتلا لجأ غرف دق نكي ملو

 ةنبا اهيف نوكيو ىرثألا هب ءاجام ىلع ةاكزلا يف هيلع لمحت اهنأ وجراف
 هوجولا هذه كل تنيب دقف .جرخت هوجولا يأ نم كتلاسم رظتاف .ضاخم
 .باوصلاو قحلا قيرطل قفوملا هثلاو ،اهلك

 نوكيأ 6نيتقان ف بيصن هلو ٬لبالا نم نامث لجرل ناك اذاو :هل تلق

 ؟ربعب فصن هلو .ةرعبأ ةعست هعم ناك وآ 0ناتاش هيلع

 .نيرشعلا بحاص يف باوجلاك ضعستلاو نامثلا بحاص يف باوجلا : لاق

 .ءاوس امهتلاسم نأل

 لباو ‘مهيبأ نم اهوثرو ،لبا مهعمو ةوخأ ةثالث يف لوقت امو :هل تلق
 مألا دنع نم يتلاو ؛تمسق دق :نولوقي }بالا دنع نم يتلاف إمهمأ نم اهوثرو

 . نيتطلتخض : باوصلا )١٣٧(
 . نيتطلتغ اتسيل ناتقانلا ناتاه : باوصلا )١٣٨(
 ىلع اهنوؤشب موقي رخآل الثم ةقانلا لجرلا يطعي نأب لاملا ةيمنت ةينقلاب دوصقملا : ةينقلا )١٣٩(

 .امهنيب جاتنلا نوكي نأ
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 ثارعم نم هدي يف يذلا ىلع همآ ليا نم هيونيام دحاو لكل بجيأ .مسقت مل

 ؟ال مأ هيبأ

 لبق نم هل يتلا ىلع همآ لبق نم يتلا لبالا نم هبونيام بسحي : لاق

 .ملعأ هتناو لوحلا دعب ةاكزلا اهرف هيلعف باصنلا تفلب ناف .هيبأ

 ةقان هعمو هرشع ةعبرا هدنع نميف لوقت امو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو
 هيلع بسحتأ ،اهنم سوؤيم وه الو ،همعزب اعفن اهنم وجريام 0نسلا ةريبك
 ؟ال ما ةاكزلا يق

 نع لبالا نم ءيش هنع طقسيال هنأ رثألا نم هانعمسام ىلع : لاق

 ضعب لوق ىلع .اهيلع لمعيل اهذخا يتلا الا ‘ةاكزلا ىنعم ف اهبحاص
 اضعب نآ وجراف ءايعار هم عم يداولا طخي ملو دلو يذلا كلذكو 0نيملسلا

 .بسحي : لاق اضعب و ب بسحيال :لاق

 اوطخ وطخي لجرلا اطخ :لاقي .يداولا طخي هلوق امآ :فلؤملا لاق
 نبيب ام ءاخلا مضب ةوطخلاو .لبقتسملا نم همضو يضاملا ءاط حتفب ةوطخو

 ةوطخلا عمجو .ةدحاولا ةرملا ءاخلا حتفبو وطخلا نم مسالا وهو .نبمدقلا

 تاوطخ اوُعْيَتَت الوز :لجو زع هنلا لاق ،تاوطخو مضلاب اطخ ءاخلا مضب
 بنذلاب ىتأ اذا ءاطخ لجرلا اطخ نم زمهلاب ءيطاخلا امآو 0 )١٤٠( .يناطيشلا
 :لجو زع هتنا لاق ،لبقتسملا نم هحتفو يضاملا ءاط رسكب وهو ادمعتم

 دمعت اذا لجرلا اطخ نم اياطخلا باحصآ 4 (١٤١)4نوُئطاَكلا آلا هلكاي

 و ثءاي ةزمهلا بلقب «“َنوُيطاَخلا ءيرقو باوصلل داضملا اطخلا نم بنذلا

 .(عجر) .ملعا هناو ؤاهحرطب ه«“توطاخلا
 .ةاكزلا رهش ءاضقنا دعب هتيشام تفلت اذا ةيشاملا بحاصو : هل تلق

 ؟ يقب اميف ةاكزلا هيلع بجتأ
 .قدصملا رظتني فقو هتاكز تقو ءاج امل ةيشاملا بحاص ناك نا : لاق

 ءيجي نأ لبق ةيشاملا تفلتف كرذع نم هيناوت ناكو ؛هترضحب نكي مل هنال
 باسحلا نم يدنع اميف ؛هتيشام نم يقب اميف الا ةاكز هيلع نكي مل ؛قدصمل
 .ملعأ هتناو ،ةاكزلا نم اهيوني اميف

 هرارقا ىلع هبساحف ةيشاملا بحاص ىلا قدصملا ءاج اذا تيآرآ : هل تلق

 ١ : رونلا ةروس 0١٤٦ : ماعنألا ةروس 0١٦٨ ٢٠٨، : ةرقبلا ةروس )١٤٠(
 ٧ : ةقاحلا ةروس )١٤١(
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 .ةروسكم اهنأ ىعداف ةاكزلا يف اهبسحي نأ دارأ ناف ‘ةعاضب هعم دجو هنأ الا

 ؟كلذ يف لبقيا
 هنا وه رقي ملو .هل هنأ حصي مل عاتملا اذه ناك اذا ةفصلا هذه ىلع : لاق

 .اذه ىلع ةاكزلا هنم ذخؤت نآ ينبجعي الف هل
 نامتك ببس ىلع دحأ تيب شيني نأ قدصملا دارأ اذا تيأر :هل تلق

 ؟ال مأ لعفلا كلذ روجحمأ ةاكزلا

 ا ةاكزلا بحاص كرتيو .يدنع اميف ىلوا تويبلل شيبنتلا كرت : لاق
 .ديمح ينغ هللاو ؛ملعأ هلاو .هسفن الا نخي مل اهيف ناخ ناف !هتنامأ

 وأ يعارلا هل لاقف .ةعمتجم ةيشاملا دجو اذا قدصملا نع ينئبنأ :هل تلق
 نوكيأ .نيموي نم وأ ةعاسلا هذه تطلتخا ةيشاملا هذه نا :ةيشاملا بحاص
 ؟الوبقم هلوق

 اذا قدصملل بيطيال لوق .ليواقأ ةثالث ةلاسملا هذه يف نأ وجرا : لاق
 لاح هنأ هعم حصي ىتح عامتجالاب اهنم ةاكزلا ذخأ ةعمتجم ةيشاملا دجو

 زوجي نمم ناك اذا اهبحاص نم رارقا وا .ةنيبم ةعمتجم يهو لوح اهيلع
 .عامتجالاب اهيف ةاكزلا ذخأ ةعمتجم ادجو اذا لاقو .هلام يف هسفن ىلع هرارقا

 ىتح اهنم ةاكزلا ذخأ نع فقو لوح اهيلع لحي مل هنأ اهبحاص جتحا ناف
 يف رظنيالو اهنم ةاكزلا ذخأ ةعمتجم اهدجو اذا :لوقو ءلوحلا هيلع لوحب

 .ملعأ هتناو ،هريبغ الو لوحلا
 لصف

 ف رايخلا عيبب .لام هل لجر يف يديس لوقت امو :(لا اهمحر) هيلا هنمو
 نكاس لجرلاو .رايخلا عيبلا مهارد .ةاكزلا مهاردلا كلت ىلع ملسيو .نالعج
 كلذ دعيف !ةاكزلا ملسي ملف !هلام هيف يكزي يذلا هرهش ءاجف ٬روص دلبب

 ىلع تبجو يتلا ةاكزلا ميلست ةثرولا ىلع له سرايخلا عيبلا هل يذلا تام
 جرخي مل اذا .كلاهلا هفلخام ىلع ةثرولا نم عبتام لمحي لهو ؟ال مأ مهكلاه
 ؟لوألا يق

 هيلع يرجت تناك سانأل لام لك نأ رثألا نم تعمسام ىلع :باوجلا
 يلاولف اهجرخي نأ لبق تامف هتاكز تقو لاحف .هتايح يف هلام يف ةاكزلا
 ىلع ربجي مامالا ناك اذا 6هدنع كلذ حص اذا كلاهلا لام نم اهذخاي نأ .مامالا
 تبجو يتلا ةاكزلا جرخت نأ لبق ريتاندلاو مهاردلاب ةثرولا عاب ناف ةاكزلا
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 هللاو ،ةدئافلا ةلزنمب اهنأ يدنعف ٬مسقي مل اعمتجم لاملا ناكو ،مهكلاه لام ي

 . .ملعأ
 لصف

 همحر) يقاتسرلا يصقشلا ديعس نب سيمخ يضاقلا خيشلا باوج نمو
 امم هتميق يلح اهل ةأرما يفو :(هتلا مهمحر) نيملسلا نم هلاس نم ىلا «(هثلا
 ؟ال مأ ةاكزلا ف نهرلا طقسيا هعيمج وآ ائيش هنم تنهراف .ةاكزلا هيف بجت

 هنم عفري نآ دعب يلحلا ةميق نم قبي مل اذا : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 مات باصن هيف غلبي امم يقب اذاو .هيف ةاكزال نأ مات باصت هب غلبيام نهرلا

 .نهرلا ةميق حرطيو هيف بجيام هنم جرخأ
 مأ ءيدرلا باسحب بسحتأ ةئيدرو ةديج تناك اذا ةضفلا يقو :هل تلق

 ؟ديجلا
 ,ةئيدر وأ ةديج تناك .ةاكزلا اهيفف مهرد يتئام ةضفلا تغلب اذا : لاق

 هيف بجيام ردقب ديجلا نم جرخيو ٬ملعأ هتلاو ةضفق هنأ فرعت تناك اذا

 .ملعا هللاو هيف بجيام ردقب ءيدرلا نمو
 لصف

 ىلا رفاسيو ،نالعج يف نكاس يسوجم يقو :(هلا امهمحر) هيلا هنمو
 ؟هتيزج لاحام ،نالعج ىلا عجريو ،نيرهشلاو رهشلا اهيف دعقيو روص

 ةناو .مهنامآو مالسالا ضرأ يف ناك اذا .رهش لك يف ةتباث هيلع : لاق
 .ملعا

 مألا ىلع يلحلا لمحيآ ةيبص يهو ايلح اهتنبا ةأرملا تطعأ اذاو :هل تلق
 ؟ال مأ ةاكزلا يف بالا ىلع مأ

 لمحي مألا دنع نم يذلاو بالا ىلع لمحي بالا دنع نم يذلا يلحلا : لاق

 اباصن يحلا غلبي نأ الا امهيلع لمحيال .امهريغ دنع نم يذلاو ٬مألا ىلع
 .ملعأ هللاو ۔امات

 نا :لوقي وهو ،ةيرال ةيرشعو ةئامب ةنيهر هدنع لجر يقو :هل تلق
 .هيلع يتلا همهارد ردقب ةنيهرلا هذه نم هل لاحف ،ةيرال نيثالث هدلول هيلع
 هدلاو ىلع دلولا لام لمحي مآ ءةاكزلا هنع طقستأ ،هيبأ رجح يف يبص دلولاو
 ءاذكو اذك هنبال نا:لاقف ،هل باتكلاو ةنيهرلا تناك نا تيأرأ ؟رغصلا لاح ي

 ؟الوبقم هلوق نوكيأ ىاذكو اذك هتجوزلو

- ٦٤٦٢_



 ءاغلاب ريغ وأ اغلاب ناك ؛6هيلع لومحم وهف ؛هرجح يف دلولا ناك اذا : لاق

 يف هيلع لمحت الف هتجوز اماو 6هيلع لمحي مل هنع انئاب اغلاب ناك اذاو
 ىتجوزل اذهو يل اذه نا :لاق اذاو ءنيضوافتم اناك اذا .ةلغلا ف لمحتو دوقنلا
 . .ملعا لاو . هبذك نيبتي نأ الا كلذ يف قدصم وهف

 ىلع :لاق غقدصملا هءاج املف ؛ةاش نوعبرا هل لجر نع ينئينأ :هل تلق

 نكي ملو ،يدجلا اذه وهو ؛منغلا تدلو اذا يدج وهو (٤١؟)ناتنس ذم رذن

 ىلع ةاكزلا هنع طقستأ : (ا٢٤)ناموي وآ موي ذم هصخ نكلو .رذنلا دنع هصخ

 ؟ال مأ ةفصلا هذه

 هلزي ملو !همنغ يف هدعب ناك اذا هتاكز نم طقسيال هنآ يدنع اميف : لاق

 .ملعأ هللاو ذهب رذنام ىلا
 لجاع نم رايخ عيب الام هتجوز ىلع عاب لجر يف لوقت امو :هل تلق

 عقو كلذ دعبف ؛هزجت مل وأ هتزاجا رايخلا عيبب نونس هل ىضمو !ءاهقادص
 نم ىضم اميف ةاكز اهيلع نوكيأ قحلا اذهب ةرملا تدتفاو علخ امهنيب
 ؟ال مأ ننسلا

 لاو ءهيف تبجو امدعب ةاكزلا لطبت ال لجاعلا اهقادصب اهتيدف : لاق
 .ملعأ

 دعبف ؛مهاردلا نم ةاكزلا ملسيو . (٤٤١)جانزم ةلخن ىنطأ نمو :هل تلق
 انأ :ةلخنلا بحاص لاقف غبيعب اهدر وأ ؛ىنطملا هليقي نأ ينطملا بلط كلذ

 هلا ێجانزملا ءانط نم ةاكزلا نم ذخأ امب بساحأو اهريغ ينطأو ابطر اهلكا

 ؟ال مأ كلذ

 مث ێجانزملا هذه ةاكز ذخأ قدصملا ناك نا رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق
 نا .ةاكزلا يف هلام يهف ىنطملا نم ىنطأو ةلاقاب وأ بيعب اهبحاص ىلع تدر
 يفف ارمت تراص ىتح اهكرت ناو .اهيف هيلع ةاكز الف ارسب وا ابطر اهلكأ
 .ملعأ هللاو .ةاكزلا هيف تبجو نا ةاكزلا اهرمت

 امهنيب عقوف هاخأ لتق هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يف لوقت امو :هل تلق

 ةنس لك هيطعي نأ ىلع امهقافتا ناكو ،ةيرال فالآ ةثالث هيطعي نأ ىلع حلص

 )١٤٢( نيتنس ذنم : باوصلا .
 )١٤٣( نيموي : باوصلا .

 ،اديج ارمت نركي نأ حلصيال .ةزيمم ةرمث هل ليخنلا فانصأ نم فنص : جانزم ةلخن )١٤٤(

 .ابطر لكؤي امناو

 _۔٦٤٣۔



 ؟لوحلا اهيلع لاح اذا مهرادلا هذه يق ةاكزلا لاحام .ةئامسمخ
 ةاكز الف .لتقلل هنم راكنالا ىلع عقو حلصلا اذه ناك نا وجرأ اميق : لاق

 بجت يهو 6ضبقلا دعب لوحلا هيلع لاحو ؤاهضبق اذا الا مهاردلا ف هيلع
 نأ ىلع احلطصاو ادمع لتقلا ناكو ،لتقلاب رقأ امدعب ناك ناو .ةاكزلا اهيف
 اضيأ اذهف ،ةئامسمخ هيطعي ةنس لك نأ ىلع فالآ ةثالث هيطعيو هنع وفعي
 .ملعأ هتناو هنم اهضبق اذا لوحلا دعب الا هنم ةاكزلا ذخؤت نأ ىنبجعيال

 لصف :
 :لاقف ،ةاكزلا هيف بجتام ردق منغ هعم نميفو :(لا امهمحر) هيلا هنمو

 نوحبذي مهنا :نولوقيو .ديعلل اسأر نيعبرآ وآ اسأر نيثالث ردق هذه يف نا
 ؟ال مأ الوبقم هلوق نوكيأ ،ديعلا موي منغلا هذه نم

 ةيصو لبق نم هريغ ون ديعل اهب رقأ يتلا منغلا هذه تناك نا :باوجلا
 .هتايح يق اهزيم هنأو 6تاقوألا نم تقول وأ ديعلل حبذت نأ كلاه اهب ىصوأ
 اهوحبذي نأ اودارا مهنأ مهرارقا ىنعم يف اوناك ناو اهيف هيلع ةاكز الف
 ةاكزلا يدنع مهلوق لطبي الف "مهلاومآ نم يهو .تاقوألا نم تقول مأ ديعلل

 .ملعأ هتناو إمهمنغ ف يهو لوحلا اهيلع لاح اذا
 ,نادبألا ةرطفل انخد ملسي نأ دارأو ةرذلاو ربلا لكأي نميفو :هل تلق

 ؟ال مآ هنم لبقيأ

 .لكات امم ةرطفلا جرخت نأ كيلع :هل لاقيو ناسنالا اذه حصاني : لاق

 .دبعلا نع ينغ هتناو سبحي نأ ينبجعي الف ،ىيأ ناق

 .ةرذلا هذه (٥٤١ه)اوفيص املف .ةرذ عرز يف ءاكرش يف لوقتام :هل تلق

 يقسي مهنم دحاو لك راصف .رضني مل هضعبو هضعب رضن دق عرزلاو
 مأ (٦٤١)اكورشم هلصأ ناك اذا قورفلا هذه يق مهتمسق زوجي همسق رمعيو

 ؟ال مأ ةاكزلا هنم ذخؤتأ ةاكزلا مهنم دحاو لك بيصن ق تيجو اذاو ؟ال

 عرزلا مسقف ثكردت ىتح اهوكرتيل ترضن امدعب اهومسق اوناك نا : لاق

 روذجلا اومسق اوناك ناو ،ةكرشلا ىلع هلاحب عرزلاو .زوجيال هكاردا لبق

 يف هبيصن دحاو لك رضني نآ اومزعام دعب نم ضرألا اومسقو ءاهوعلقيل
 يف ضعب ىلع هضعب لمحي ملو .قرتفم يدنع عرز اذهف سضرالا نم هبيصت
 اذا لوقلا رثكاف .ةمدقتملا ةرذلا فيصو راضنلا نيب يذلا لجألا امأو .ةاكزلا

 . اهحالط ودب نم بيرق تقو ىلا اهومدخ : اوفيص )١٤٥(
 . اكرتشم : حصفألا )١٤٦(

- ٦٤٤ 



 .ملعأ هللاو ضعب ىلع هضعب (٧٤١)هلمح .رهشا ةثالث نم لقأ امهنيب ناك

 .ةبجاو ةاكز هيلعو ،هلجا لحي مل سانلا ىلع نيد هل ناك نمو :هل تلق
 فيك ما هضبق اذا هلام سأر عم ةاكزلا هنم ذخؤت لجآلا نيدلا ف كيجعيام
 .كلذ

 ىلع لح اذا الا ةاكزلا هنم ذخؤتال نأ ينبجعي اميف لجآلا نيدلا نا : لاق

 .هذخا نم ةردق ىلع ناك اذا ىضمام باسح

 اهيلع ناملسي امهو .ةيرال ةئامتس نئاهر امهل نيميتي يفو :هل تلق
 ةاكزلا نيتئاملا ف بجتأ .ةيرال ةئامعبراب الصأ الام ايرتشا كلذ دعيف .ةاكزلا
 ؟ال مأ

 .باصنلا امهنمدحاو لك غلبت ىتح ةاكز نيتئاملا يف امهيلع سيل : لاق

 ةاكزلا هيلع يرجت تناك اعمتجم الام فلخ اذا كلاهلا نأ رتألا ف تعمس دقو
 امك ةاكزلاف غكلاهلا ىلع لوح لاح ىتح ةثرولا همسقت ملف اهتايح يف هيف

 ول نا ةاكزلا هيف بجتام ةثرولا نم دحاو لكل عقي مل ولو غلبق نم تناك
 هلام ف بجو اذا ميتيلا ةاكز امأو .ملعأ هللاو لوقلا ضعب ىلع اذهو .مسق

 تذخأ ةرمثلا ف تناك ناو 6مهارد تذخأ مهاردلا يف تناك نا .هلام نم ذخؤتف

 .ملعأ هتناو ،ةرمث
 هتمدخ وأ نيكسم هنا :لاقو ةعنص هدي يف تناك اذا يسوجملاو :هل تلق

 ؟هتفص امو ةيزجلا هيلع بجت يذلا دح امو ؟ةيزجلا هيلع بجتآ .ةليلق
 هتوسكو هشاعم نم هيلا جاتحيام دعب اهيلع ارداق ناك اذا هدح : لاق

 .هنويد ءاضقو

 .غلاب ريغ وأ اغلاب ايبص اهعم دجوف منغلا ىلا قدصملا ءاج اذاو : تلق
 ؟منغلا هذه نم ةاكزلا ذخأ فيك ذهل تسيل يهو

 تناك ناف اهرمأ نيبتي نأ ينبجعيف غيه نمل منغلا فرعي مل اذا : لاق
 الو يصو (٨٤١)يبصلل ملو .ةاكزلا بوجو اهيف هدنع حصو يبصلا كلذل
 مساقي اليكو يلاولا هل ماقأ ؤةاكزلا ذخأ ىلع اربجم مامالا ناكو ،بأ الو ليكو
 ناكو منغلا هذه يف ةاكزلا بوجو هدنع حص ناو يبصلا منغ قدصملا
 .ملعأ هئلاو ،ةاكزلا لهأ مساقي ةقث اليكو يلاولا هل ماقأ ارضاح ريغ اهبحاص

 ةلمهملا حتفب وهف ىلوألا ةلاسملا ف ةعنص هدي يف هلوق امأ :فلؤملا لاق

 . لمحي وأ لمح : باوصلا )١٤٧(
 . يبصلل نكي مل : حصفألا )١٤٨(

- ٦١٤٥_ 



 ري و س و 7 ۔ ر ۔ و < ق رس . - .
 (٩٤١)4مكساب ني مكتصحتل مكل سوبل ةَكنَص ةانملمعَو إ : ىلاعت هلوقل ىلوالا

 وهو عوردلا لمع وه كلذ ق ىنعملا امأو ،مالسلا هيلع دواد ىلا ةعجار ءاهلاف

 . .سابللا لصألا يق
 لصف

 ءاهدرسو اهقلحف حئافص تناك :ليق ءاهسويل (٠٥١)ةلاح لك سيلأ : لاق ِ

 ءاهدرسو اهل لعج اهقلح هلوق امأو سوبلل ةفصو ملعب قلعتم هيمكَللو

 يف ردقو .(١٥١)هدرتنلا فر رد :لجو زع هلوقل ثريماسم اهل لعج :يز
 الو 0قلفتف اقاقد اهلعجت الف اهريماسم ردق وأ ءاهقلح بسانتي ثيحب اهجسن
 :لجو زع هلوق هديؤيو ثةرمسم نكت مل هعورد ناب درو سقرختف اظالمغ

 نم ءاش فيك هفرصي عمشلاك هدي يف هانعلج : يأ 0 (٥١؟) هديدحلا ةت اتنو
 .(عجر) .ملعأ هنلاو س (٢٥١)ءادتبالا قرط الو ءامحا ريغ

 ناو لوبقم هلوق نأ لوقلا رثكاف لوح همنغ ىلع لحي مل : لاق يذلا امأو
 امو دجسم يف لكأل فوقولا يف اياصولا نم همنغب رقآ يذلا امأو تفلح مهتا

 .ملعأ هثلاو ءقلح مهتا ناو لوبقم لوق نأ يدنعف .ههبش

 يق اهجوز ىلع ةجوزلا لام لمحي الف نيجوزلا ةلاسم يف كلوق امأو
 رقبلاو منغلا نم ةيشاملاو رامتلا لمحت امناو !امهنيي ةضوافملا ببسب مهاردلا

 .ملعأ هتناو ءاهاطلخ اذا لبالاو

 .ةكردم هترمتو عطق عيب وآ رايخ عيب هلام عيبي لجرلا يقو :هل تلق
 ؟عئابلا لام ىلع مآ يرتشملا لام ىلع لمحيأ 6يرتشملا اهذخايف

 .يرتشملا ىلع وهف كردي ملامو 0عئابلا ىلع لومحم اهنم كردأام : لاق

 .ملعأ هللاو

 خيشلا ىلا ء (هتا همحر) ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نمو

 اراح رسيلا راص دقو .ةلخن دجي نميفو : (هللا همحر) دوعسم نب دمحأ يلاولا

 ذخؤت له .ةلاسع هل لمعيل دادجلا ق هتداراو هلام ق ةاكزلا هيلع بجت وهو

 ؟ةاكزلا هنم

 )١٤٩( ءايبنألا ةروس : ٨٠ .
 )١٥٠( ةلاح لكل : هلعل .

 )١٥١( أبس ةروس : ١١ .
 )١٥٦( أبس ةروس : ١٠ . )١٥٣( لصألا يف اذك .
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 رسبلاو بطرلا يف ىري نم لوق ىلع ةاكزلا هيف :قيفوتلا هللابو باوجلا
 .ةاكزلا

 الو 6رجزلاب ىقست لخنو ؛رهنلاب ىقست لخن يف لوقت امو : هل تلق
 ؟ضعب ىلع اهضعب تلمح اذا الا دارفنالا ىلع ةاكزلا امهيف غلبي

 .دارفنالا ىلع دحاو لك يف غلبي ىتح جلفلا ىلع رجزلا لمحيال : لاق
 انم اذكو اذك هيف وأ ،ناضمر رهش ةرطفل سمخ هيف لام يقو : هل تلق

 ذخؤيا ،ةرطفلل يه يتلا تالخنلا كلت نم ةاكزلا هرمت يف غلبت ملو ،رمت نم
 ؟ال مأ ةرطفلا ردقب هنع طقسيو .ةاكزلا هنم

 نا يقب اميف ةاكزلاو !اهيف ةاكز الف ةمولعم ةنيعم لخنلا تناك اذا : لاق

 .عيمجلا يف ةاكزلاف مولعم نزوب ناك ناو .ةاكزلا هيف تبجو
 ينيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع هظفحي رظانلا لاق

 دعب نم ةاكزلا تغلب ناف .ةاكزلا لبق علطت ةيصولا نأ :(هللا همحر) يوزنلا
 ذخؤتالو "لاملا ىلع لمحت الف ةاكزلا غلبت مل ناو .ةاكزلا تذخأ ةيصولا
 .ملعأ هللاو .باصنلا غلبت مل اذا يقب امم ةاكزلا

 يوزنلا ينيسارخلا ناسغ نب دمحم ني هللادبع هيقفلا خيشلا باوج نمو

 :(هللا همحر) يوزنلا يرمعملا دوعسم نب (٤٥١)دمح يلاولا ىلا . (هتلا همحر)

 نهيف (٥٥١)نهبحاص ىعداف ضمنغ سأر نوعبرأ وأ ؤمنغ سأر هدنع ناك نمو
 ؟ال مأ كلذ ق هلوق لبقأ .ربك ألا جحلا ديعل ةصو ساورأ ةسمخ

 .ةاكزلا هنم ذخاي :ليقف اعمتجم امنغ قدصملا ىأر اذا يخأاي ملعاف

 ءيش اهيف هريغل اهنأ الو .لحي مل مأ لوح اهيلع لاح هنأ لاملا بر قدصيالو
 مامالا يلاو ءانغلب اميف لوقلا اذهب لمع دق ؤكلذ ريغ الو ةعيدو الو ةيصو الو
 هقدص نا لوقي اميف قدصم لاملا بر نا :لاق نم لاقو ءرفيج نب انهم
 .هلوق ليقي الف الاو ،هلوق ليق ةقث ناك نا :لاق نم لاقو ‘هفلح الاو قدصملا

 .ملعأ هتلاو

 .(عجر) .ملعا هلاو .ةزمهلاب انهملا نوؤرقي ناوخالا تعمسو: فلؤملا لاق

 ةاكزلا لجأل لخنلا قوذع رشع جارخال ةقذاعملا ق لوقت امو : هل تلق

 . دوعسم نب دحأ : هلعل ( ١٥٤(

 )١٥٥( اهبحاص : حصفآلا .
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 ؟هرمابو ةبيط لاملا باحص سفن ناك اذا
 دوعسم خيشلا نع تلق مت ،نيترم اذه لعف نع كانيهن دق يديس ملعاف

 ينا مث }كنع تكسف .نيترم كلذ زاوجب كاتفأ هنأ (هللا همحر) ناضمر نبا
 نب دمحم هنادبع اب رهطملا ملاعلا مظعملا خيشلا ةلاسملا ف تعجارف تككش
 نم حيحصلا وه يدنع اذهو ،كلذ زوجيال :لاقف ،(هتلا همحر) دادم نب رمع

 نأ ردقأ الو ناسحا وأ فعض وأ ناصقت وأ ةدايزب ةفرعم رذعتت هنأل ءلوقلا

 مكل هبر عفدو .مكنم بلطم ريغ لاملا بر نم اعربت ناك ناف ؤاذه ريغ كل لوقأ
 .ملع هتناو ،كلذ زوجي ىسعف ةاكزلل رفوو نسحأ هنأ مكرظن يفو

 .امنغ وز اباكر هنم فوتساف .لجر ىلع نيد هل لجر نع ينئبنا :هل تلق
 لامجلا اذه ىلع ملسأ ال :لاقو .هتاكز تقو رضحم ضورعلا نم كلذ ريغو

 ؟رضاحلا دقنلاب تقولا اذه يوسيام الا ملسأ الو ءاهتعب اذا الا منغلاو
 هيلعف .ةراجتللو ةراجتلا نم اهذخأ منغلاو لامجلا هذه تناك اذا : لاق

 نع ادئاز ناك .ةاكزلا هميلست موي يوسي امب ةراجتلا نم هدنعام لك موقي نأ
 .ملعأ هتناو ق وتسا مكب الو ىرتشا مكب رظنيالو ءاصقان وأ ءارش

 يلمازلا ديعس نب حلاص يلاولا ملاعلا يضرلا خيشلا باوج نمو

 نسحلب نب رماع نب هتلادبع خيشلا ىلإ ،(هتلا همحر) يوزنلا ينيسارخلا
 نأ دارأو .ةاكزلا هيلع تبجو نميف : لوقت امو ى(هنلا همحر) يلاعسلا يرمعملا
 تاذ ةعنص بحاص ناكو ىاهيفوتسي نآ ىلا نويدلا لجأ نم اهميلست رخؤي
 هتوسكل مهاردلا كلت فرصي نآ داراق موي لك ف هيلع لخدت ةريثك مهارد

 هيلع لصألا يف هنأل ،اهدفني نأ لبق نم هيلع بجي ءاهنم جوزتي نأو ؛هتقفنو
 ؟هيلع لخديام لك يق ةاكزلا

 ملو غسانلا ىلع انويد اهلك اهتاكز رخأ يتلا همهارد ناك نا :باوجلا
 ةاكز هيلع نكت مل ،هتاكز تقو لخد نأ دعب لحت نآ ىلا اهتاكز رخاف ،لحت

 لحت نأ ىلا هتاكز رخاف .هيدي يف لاملا نم ءيش هعم ناك ناو ثةدئافلا يق

 ناو ،هنيد لخد اذا هتاكز تلح امدعب هداعتساام يكزي هناف ثهيكزيل نويدلا

 باصن غلبيام لاملا نم ءيش هدنع سيل ناك ناو .هنم سوؤيم ريغ نيدلا ناك

 اذا هنيد لحي مل ولو .هدافتسا ام يكزي هناف .هنيد عم هتاكز رخأو .ةاكزلا
 .ملعا هتناو ،هنيد فلت ولو هيلع ةاكزلا بوجو دعب هدافتسا
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 دعي هنم ذخؤتأ ضلبق نم ةاكزلا هيف يرجت الام ىرتشا يمذ يقو :هل تلق

 ؟ال مأ كلذ

 يرجت لبق نم لوصألا هذه تناك اذا :هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع : لاق

 .ملعا هللاو "يمذلا دنع اهنم ةاكزلا لطبت ال كلذكف نيملسملا دنع ةاكزلا اهيف

 كلذ دعيف ؛لوح اهيلع لاح ةيرال ةئام هدنع نميف لوقت امو :هل تلق

 موي ةاكزلا هنمذخؤتأ .ةاكزلا باصن هب متي ام (٦٥١)طنقلا نم رمت هدنع عقو

 ؟ال مآ رمتلا هدي يف عقو

 .هلام نم رمتلا ناكو .ةاكزلا باصن مهاردلا نم هدنعام غلبي مل اذا : لاق
 لاوحا هيلع لاح ولو "رمتلا لبق نم مهاردلا ف هيلع ةاكز الف هعبي ملو
 باصن غلب لوحلا هيلع لاحو همهارد ىلع هلمح اذا .نمثب هعيبي ىتح ةريثك
 هيلع لاحو ةراجتلل هارتشا رمتلا ناك ناو ٠ .ةاكزلا همزلت ذئنيحف ةاكزلا

 .ملعا هنلاو ثةاكزلا باصن لمكت هتميق ناك اذا .ةاكزلا هتمزل همهارد عم لوحلا

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا .(هللا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع
 هديب نميف يديس لوقت امو : (هةلا همحر) لاعسلا يرمعملا دوعسم نبا
 لاملا بحاصو .هنم ةاكزلا ملسي نأ هرماي ملو ٬نامع ريغ نم ‘هريقل وهو .لام

 يف يذلا لاملا نم ةاكزلا ملسي نأ لاملا هديب نمل زوجي له .ةاكزلا ىلع نيمأ ريغ

 نأ رماي ملو سبيرغ لجرل هدي يف يذلا لاملا نا رقأ اذا هنم ضبقي لهو ؟هدي
 ؟لدع ربغ نيمألا ناك اذا ةاكزلا هنع ملسي

 يلاولل سيل هنآ نيملسملا راثآ ف هتدجو يذلا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يردي الو بئاغ هنال ةقدص قرولا نم بيرغلا لام نم ذخاي نآ هريغو
 ذخاي نأ هل زياج كلذ ناف ،بئافلا ليكو هيلا كلذ ملسي نأ الا هدنعام

 كلذ نم ذخاي وأ كلذ ىلع ليكولا ربجي نأ امأو .هجولا اذه ىلع هنم ةقدصلا
 نم لاقو .بئاغلا عم ام يرديال هنأل .الف رامثلا نم وأ رضاحلا نم ذخاي امك

 هدنعام يرديال هنال قرولا نم ةقدص بئاغلا لام يف سيل :نيملسملا نم لاق
 اصوصخو .ربج ريغ نم ليكولا نم ذخاي نأ ةقدصلا بحاصل كلذ زاج امناو
 لام يف ةبجاو ةاكزلاف .رامثلا يف امأو «بئاغلا لام نم هنا ليكولا لقي مل اذا

 .ملعأ هللاو ءتحص اذا بئاقلا

 . نيب ريغ ىنعملاو لصألا يف اذك : طنقلا )١٥٦(
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 دقو ،نامُع ريغ نم ملسم لجرل هب رقأو كرشم دي يف ناك ناو :هل تلق
 . بئاغلا نع اهملس اذا ةاكزلا هنم ضبقت له .نامع يف لوح لاملا ىلع لاح
 ؟ بئاغلا لام نم هنآ رقأ وأ بئاغلا لام نم هنآ هملس امب رقي ملو

 نع ملس اذا امأو ‘هنم ضبقت الف ،بئافلا لام نم هنأ رقأ اذا : لاق
 ضبق قيضي ال هنأ وجراف ،بئاغلا نع ةاكزلا نم مهاردلا هذه :لاقو بئافلا
 .ملعأ هتناو ‘هنم كلذ

 ءاجف .ةراجتلل ناويحلا نم مهريغ وأ اديبع ىرتشا لجر يفو :هل تلق
 وا ارهش هتاكز بوجو دعب ىتح هلام ةاكز ملسي ملو ،هيف يكزي يذلا هرهش
 ةنسلا ةاكز هيلع نوكتأ .هتيب ةمدخل ديبعلا كلت ف هتين لوح مث رثكأ
 ؟ ديبعلا ةميق ىنعأ ةيضاملا

 .ديبعلا ةميق ف ةيضاملا ةنسلل ةاكزلا هيلع بجت هذه كتفص ىلع : لاق
 ةاكزلا باصن غلبي امم لام هلو ملسأ كرشم يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ال مأ ملسأ نيح ةاكز هيلع بجت له .نامزلا نم ةدم لامللو
 .ملعأ هتلاو ملسا ذنم لوح هيلع لوحي نآ الا هيلع ةاكزال : لاق

 نب هتلادبع نب دشار يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا "(هنلا همحر) هباوج نمو
 لوقت امو :(هللا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا هللادبع نب دشار نب كرابم
 كلذ لاق .ةاكزلا ذخأيل قدصملا ءاج املف .مهارد هدنع لجر يق (هتلا كمحر)
 ؟ال مأ الوبقم هلوق نوكيأ .ةنامأ هدنع مهاردلا هذه : لجرلا

 همهتا ناف ءاذه لتم يف ربجي الو :لوبقم هلوق نا : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ةاكزلا هيف هيلع بجت الام رتسام هللا نيمي هيلعف !يلاولا وأ مامالا

 يدنع لاملا اذه : قدصملا هءاج نيح لاقف لام هدنع ناك اذاو :هل تلق
 .لام يل هدنع سيل :لاقف ،لاملاب هل رورقملا لئسف لجرلا كلذ تامق .ةنامأ
 ؟ال مأ ةاكزلا لاملا كلذ نم ذخاي

 هيف بجت لاملا اذه يلاولا دنع حص اذاف سةحص ىلع الا ذخؤيال : لاق
 .ةاكزلا ذخأ هل زئاجف هنم جرخت ملو ةاكزلا

 .مهل دجاو وهو .ءايلوألا ريغ ةرافك وأ هتاكز لجرلا ىطعأ اذاو :هل تلق

 ؟كلذ هيزجيآ نوجاتحم مهو
 .ءايلوألا ريغو ءايلوألا هتاكز يطعي نآ زوجي هنأ :لوقلا رثكأ : لاق
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 .(٧٥١)ءايلواألا هتاكز يطعيال :لاق نم لاقو

 ؟ال مأ كلذ هيزجبأ !ةريقف تناكو ءينغ ةجوز هتاكز ىطعأ اذاو :هل تلق

 .اهل افصنم ناك اذا ينغلا ةجوزل ةاكزلا زوجتال : لوقلا رثكأ : لاق

 هلو ادحاو الاقثم الا ايهذ الاقثم نيرشع لجرلا اذه كلم اذاو : هل تلق

 ؛ال مأ اباصن نوكيو ةضفلا ىلع بهذلا لمحيل امهرد نورشع اضيا
 .ةاكزلا هيف تغلب اذا ةاكزلا هنم ذخؤتو .رخآلا ىلع امهدحأ لمحي : لاق

 .ملعأ هللاو

 لصن
 همحر) يوزنلا يجولفلا هئلادبع نب حلاص يلاولا ىلا ؛(هلا همحر) هنمو

 له .كردي مل ضعبلاو .لخنلا ضعب كردأ دقو .هلام ينطي نميفو :(هتلا
 ؟ال مأ عيمجلا كاردا لبق ةاكزلا يف هبلاطن نأ انل زوجي

 اهبحاص ىلع ةاكز الف ةكردم ريغ يتلا لخنلا نا :قيفوتلا هللابو باوجلا

 .هسفن ةبيطب اهملسي نأ الا .هيف
 نم دحأ دنع (٨٥١)ءاسحألا باكر نم .7 قدصملا دجو اذاو :هل تلق

 وه لقي مل وأ ابصغ وأ ةقرس اهباحصأ نم اهذخأ هنا :اهبحاص لاقف .ةيدايلا

 ءاسحالا لهأ دنع نم ةذوخام اهنأ باكرلا كلذ ربخ رهتشا دق ناكو ،كلذ

 ؟ال مأ ةاكزلا اهنم ذخاي له .قرسلاو بصغلاب
 نمل اهمكح سيلو اهلهأ ىلا درت ةبوصغملا وأ ةقورسملا باكرلا نا : لاق

 .ةلبقلا لهأ لاومأ ةمينغ زوجتالو .ةقرسلا وأ بصقلاب اهكلمي
 ملعأ هنلاو ثةاكزلا اهنم ذخؤت الف ةفصلا هذه ىلع هلعل : فلؤملا لاق

 .(عجر)
 ىلع رجاتسا .ةاكزلا هيف بجت عرز هدنع لجر ناك اذاو : هل تلق

 ةرجالا لثم .ةرجالا نم اهبيصن ردقب ةاكزلا اهيلع ىرت له ؛مهاردب هداصح
 مهاردلا ةرجأ نيب مأ .اهريغو ةاكزلا لبق ةرجالا لعجي نم لوق ىلع بحلاب
 ؟ كلذ انل نيب سقرف بحلاو

 .مهاردلاب سودلا ةرجأ تناك اذا ؛عهاردلا نم ءيش ةاكزلا مزليال : لاق

 )١٥٧( ءايلوألا الا : باوصلا لعل .
 )١٥٨( اهنكسي تناك ،جيلخلل يبرغلا لحاسلا ىلع ، ايلاح فوفملا ةقطنم يه : ءاسحالا

 ودبلا . َ
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 اهايا مهيطعي يتلا (٩٥١)بياوقلا جالفألا هذه يف عراز عرز اذاو :هل تلق

 اهيف بجت له :اهعيمج كوكم ةئامئالث هتعارز تغلبف .عبرلاو سمخلاب يلاولا
 ؟لاملا تيب بيصن ريغ وه هبيصت يق غلبت ىتح مأ ةاكزلا

 تءاجف مولعم ءزجب نيملسملا لام تيبل اضرأ لجرلا دعتقا اذا : لاق
 نيب فالتخا كلذ يفف نيملسملا لام تيب بيصنتب عاص ةئامثالث ةعارزلا

 بيصنلا هيلع لمحيو اهتصح يف ةاكزلا عرازلا ىلع نا :لاق نم لاقف .نيملسملا
 الا نبملسملل يذلا بيصنلا عرازلا ىلع لمحيال :لاق نم لاقو ،بيملسملل يذلا

 يف غلبت مل ناو .ةاكزلا هنم ذخؤت ذئنيحف .ةاكزلا عرازلا بيصن يق غلبت نأ
 اذهو .عرازلا ىلع ةاكز الف .نيملسملل يذلا بيصنلاب الا ةاكزلا عرازلا بيصن
 .يلا بحأ ريخألا لوقلا

 ىلع هتعارز لمحت له .ةيفاص وأ دجسم ضرأ دعتقا اذاو :هل تلق

 ؟هلوصآ نم يتلا ةعارزلا
 ءيش ضرأ يف وأ ،ةيفاصلا ضرأ وآ ثدجسملا ضرأ يف اعرز عرز اذا : لاق

 لمحي هناف سانلا نم دحآ ضرآ يف وأ اهسفن ضرآ قف عرزو [تافوقولا] نم

 ضرأ فو ،سانلا ضرأ و ‘هسفن ضرأ ف هعرز يذلا هعرز عيمج هيلع
 .ملعأ هتناو ،تافوقولا عيمج ضرأ يقو دجسملا

 نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا سيوزتلا يدمسلا يدنكلا ناميلس

 يف (هتلا كمحر) لوقت امو :(هئلا امهمحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم
 .نامزلا نم ةدم دعب نمثلا ضبق دارأ املف نمتلا ضبقي ملو هلام ىنطأ لجر

 اميف ةاكز هيلعأ هنع طحف :مهاردلا نم ائيش هنع طحي نأ ينطملا هنم بلط
 ؟ال مأ هنع طح

 ةلاسملا هذه يف هانظفحو هانفرع يذلا نا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 كرت اذا ةاكزلا طحنت الو ؤعيمجلا ةاكز هيف هيلع :لاق نم لاقف س فالتخا
 ةلاسملا بحاص امأو !اينغ ينطملا ناك اذا اذه ىنبجعيو .هلام لاملا بحاص
 هسيل . هلام نم لاملا بحاص كرت اذا :لاق نم لاقو ءاطرش اهيف طرتشي ملف

 وهو ليغلا نم هؤام ذخؤي جلفلا وهو ،ليبق اهدرفم ،نالبقلا جالفألا : باوصلا لعل )١٥٩(
 . يداولا يف يراجلا ءاملا

 .؛لصف» ةملكل عضوم : لصألا يف ضايب )١٦٠(
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 ةاكز الف ،اهوجري ديل الو ،لبق نم امهنيب تمدقت (٦١ا)ديل الو ينطملل ايباحم
 .افيعض ىنطملا ناك اذا اذه ينبجعيو ءءانطلا نم طح اميف

 مل ةأرملا تناكو .ةاكزلا هيف بجت ايلح تكرتو ةأرما تكله .اذاو :هل تلق
 ةكلاهلا دنع هيلع تلاح يلحلا اذه نأ ةثرولا ضعب رقاف ءاهتايح يف اهملست
 الو هسفن ىلع قدصي ىتح مأ هلك يلحلا نم ةاكزلا ذخوتأ .ةربثك لاوحأ

 ؟كلذ انفرع ؤهريغ ىلع قدصي
 اذا ،ةلاسملا هذه يف (هللا مهمحر) نيملسملا راثآ يف ءاج اميف هنأ يعم : لاق

 بهذلا نم ناك اذا يلحلا اذه ةاكز ملست مل ةأرملا هذه نأ لدع ادهاش دهش
 ةأرملا هذه نأ ادهش وأ .ةاكزلا هيف بجت امم وهو الوح اذكو اذك اةضذفلاو
 .اذكه حص ناف 6تتام نأ ىلا الوح اذكو اذك يلحلا اذه كزت مل اهنأ ترقأ
 دحأ نأ الا ءاهرارقاو دوهشلا مدع اذا اماو ححصام ىلع ةاكزلا هيف بجتف
 انطعأ :رقملل لاقي هنأ الا ءاذهب امكح هيلع مكحأ نأ ردقأ ال ،كلذب رقأ ةثرولا
 ىلع لاح اذا الا ةاكزلا مهيلع بجت الف ةثرولا رئاس امأو ءةاكز كيلع ناك نا
 بجتام مهنم دحاو لكل حص تمسق ول نا تناكو ؛هوكلم ذنم لوح يلحلا اذه

 بجتام .دحاو لكل ةمسقلا ف حصي مل ناو .ةاكزلا مهيلعف .ةاكزلا باصن هيف

 كلابو !اذه ريغ اهيفو ضنيملسملا ضعب لوق ىلع ٬مهيلع ةاكز الف .ةاكزلا هيلع
 .قيفوتلا

 مأ ةاكز ينطملا ىلعأ ءابطر ينطملا هلكاف شهلام لجرلا ىنطأ اذاو :هل تلق
 ؟ال

 اميف :لاق نم لاقف .فالتخا هيفف اارسبو ابطر هلكأ ينطملا ناك اذا لاق

 ةاكزال :لوقو ؛هانعمس اميف مويلا هب لومعملاو ؤلوقلا رثكأ وهو .ةاكزلا ىنطأ
 .ارسبو ابطر هلكأ اذا ىنطملا ىلع الو هيلع

 هيلعأ !ارسيو ابطر هلكاف الام هلام نمثب لاملا بحاص ىنطأ اذاو :هل تلق

 ؟ةاكزلا هيف
 . ةلاسملا لوأ يف كتفرعام ىلع : لاق
 ؟هسفنب هانطأ يذلا هلام ىنطأ اذاو :هل تلق
 .نمثلا ةاكز هيلع نكلو .كلذ دارأ اذا الا مهارد ءانطلا ةاكز همزليال : لاق

 .ملعأ هللاو

 . ةيزملاو ةمعنلا : انه ديلا )١٦١١(

 ۔ ٦٥٢٣



(١٦٢(]......... ] 

 وه انطأو هريغ اهانطآ جانزم ةلخن هل لجر يف :(لا امهمحر) هيلا هنمو
 يتلا جانزملا هتلخن ةرمت يق ةاكز هيلع لهو ‘هربغ دنع نم جانزم ةلخن اهنمثب

 ؟كلذ انفرع ؟اهريغ ىنطأو اهريغ ةلخن هب ىنطأ
 يذلا اذه نأ 0 نبملسلا راتا ف ءاج يذلاف : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 هلكأ اميف : لاق نم لاقف ،يآرلاب نيملسملا نم فالتخالا هيف يرجي هتركذ
 نيملسملل مامالا هماقآ يذلا قدصملا رظن ىلع وهو .ةاكزلا ارسبو ابطر ىنطملا

 اذه ىأر ناف ،ةيعرلا ىلع مكاحلا هنأل كلذب مامالا هرمأو ،كلذل الهأ نوكي نمم
 ىنطملا هلكأ اميف ةاكزال :ليقو .هتفلاخم ةيعرلل نكي مل هب ذخألاب رماو لوقلا

 هب ىنطا نا :ليقو ۔ لاملا باحص هب ينعأ هريغ هب انط ولو ارسبو ابطر
 كنأ وجرأ .ربثك فالتخا هيفو ؛هيف ةاكز الف لايعلا قح يف هكلهتساو هريغ

 .ملعأ هتناو ثهب فراع

(١٦٣(]......... ] 
 نميف لوقت امو :هل تلق ٬(هتلا همحر) هينلاسام اذهو .(هللا همحر) هنمو

 .هتراجتب اهطلخي رجات اهب براضف .ةاكزلا اهيف بجت مل مهارد هل تناك
 ؟ال مأ ةاكز لجرلا اذه ىلع بجتأ

 ةنا مهمحر) نيملسملا راثآ نم هظفحت يذلا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .ةراجتلل نوكتو ءاهتميق وأ مهرد يتئام غلبت ملام مهاردلا هذه نأ (مهل رفغو
 لوق رثكأ ىلع اهيف ةاكز الف الاو اهتميق ىلع و اهيلع لوحلا لوحيو
 .نيملسملا

 بجيآ ةاكز نم مهارد يلاولا وأ مامالا يطعي نأ ؤرما دارآ اذاو :هل تلق

 هذه هل لوقي نأ هيفكي مأ ،اذكو اذك ةاكز نم مهاردلا هذه هل لوقي نآ هيلع
 ؟ ةاكزلا نم مهاردلا

 وأ ضباقلل كلذ هل زاج ىةاكزلا نم هذه و) .ةاكز هذه : لاق اذاف : لاق

 ؟ةكردم ريغ وأ ةكردم ةلخنلا تناك ىطعملا ىلع
 ديل الو ،تمدقت ديل هتيطع نكت ملو اهكاردا دعب اهايا هاطعأ اذا امآ : لاق

 ماما تقو نكي ملو ءارسب وأ ابطر ىطعملا اهلكأو .هلام نع ةيقت الو ءاهوجري
 اميف لوقلا رثكأ ىلع امهدحأ ةاكز ىلع ةاكز الف اريقف ىطعملا ناكو 6لدع

 .'لصف» ةملكل عضوم لصالا يف ضايب )١٦(
 .'لصف» ةملكل عضوم ، لصالا يف ضايب )١٦٣(

- ٦٥٤ 



 .ارمت تراص ىتح ىطعملا اهكرت وأ اهوجري ديل وأ ةافاكمل ناك نا امأو ءاندنع

 .اريقف ىطعملا ناك نا يطعملا ىلع ةاكزلا :لوقو ؤلوق ىلع ةاكزلا يطعملا ىلعف
 اهزرحاو ؛كاردلا لبق ةيطعلا تناك ناو .ةاكزلا ىطعملا ىلعف ءاينغ ناك ناو

 ثاو .ةاكزلا همزلت تناك نا ىلع ةلومحمو .ىطعملل يهف كاردلا لبق ىطعملا
 .ملعأ

 هيلع بجتأ !اهنع نفغتسم وهو حالس وأ ةينا هدنع ناك نمو :هل تلق

 ؟ال مأ رطفلا ةاكز

 مل ةادألاو ةينآلا تناك نا :لاق نم لاقف غيارلاب فالتخا كلذ ف : لاق

 ةنس هلوع همزلي نمو وه هتنوؤم هيفكت اهعاب اذا ناك ناف ءاهيلا جتحي
 ملاعلا هيقفلا خيشلا تيار دقو .رطفلا ةاكز هيلعف - لوقلا رثكأ وهو - ةلماك
 اذهب يتفي (لا همحر) يوزنلا ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا
 هيفكت تناك اذا :لاق نم لاقو .القاع اغلاب ناك اذا هسفنب ىلتبملا عوطتي نأ الا
 هلايعو وه هيفكت تناك اذا :لاق نم لاقو .ارهش هلوع همزلي نمو وه هتنوؤم
 رطفلا ةاكز نع هلاس الئاس نأ (هلا همحر) ةديبع يبأ نع تدجوو اموي

 نودا رتشاو امهعب :هل لاقف غنايلاغ نابوث لئاسلا ىلعو ؟ال مأ هيلع بجت
 .ملعأ هتناو رطفلا ةاكز جرخأو امهنم

 يرمعملا دوعسم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا باوج نمو : ةلاسم
 ىتش سان اهعرزف .يتش ضورأ هل نميقو .(لا همحر) يوزنلا لاعسلا
 ىلع ةاكزلا تغلبو هدارالا ىلع عرازلا ىلع ةاكزلا غلبت ملو "بحلا نم ءزجب
 ؟ مأ لصألا بحاصل اعيت عرازلا نوكيأ .لصألا بحاص

 ضعب لاق .نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 تذخاو .عرازلا هيلع لمح لصالا بحاص ىلع ةاكزلا تغلب اذا :نيملسملا
 تغلب اذا ُهدحو لصالا بحاص يلع ةاكز ال :مهضعب لاقو .عيمجلا نم ةاكزلا
 ملاعلا خيشلا نع هتظفحو .لمعلا هيلعو .رثكا لوقلا اذهو .هبيصن يف ةاكزلا
 تظفح كلذكو ،هبجعي يذلا وهو (نا همحر) يمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا
 .ملعأ هناو .(هللا همحر) يحنملا ديقعلا فلخ نب دشار يلاولا خيشلا نع

 :هل تلق .(هللا همحر) هنع تلاسام اذهو (هللا همحر) هنمو :ةلاسم

 نأ زوجيأ ؛ةمذلا لهأ ءارقف الا دجي ملو ةاكزلا هيلع تبجو نميف يديس

 ؟ال مأ ةاكزلا كلت مهيطعي

٦1٥٥



 نم ادحأ ةاكزلا هيلع تبجو نم دجي مل اذا : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 نيملسملا نيدل فالخلا لهأ ءارقف الو نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نبملسملا ءارقف

 نم دجي نآ ىلا اهسبح ناو .ةمذلا لهأ ءارقف اهيطعي نآ زئاجف .ةلبقلا لهأ نم
 .هللا ءاش نا حنسح وهف .اهب قحأ وه

 مهارد هيلع تناكو .ةاكزلا اهيف غلبت مهارد هعم تناك نمو :هل تلق
 طقسأ اذا هتنا نيبو هنيب اميق ملسيآ ٬مهارد هيلع تناكو .ةاكزلا اهيف غلبت

 ؟طقسي نيدلا نا لوقي نم لوق ىلع نيدلا

 مكحي ملام نيدلا طقسي نأ هل زئاج :لاق نم لاقف "فالتخا كلذ يف : لاق
 ءكلذ ق مكحلا هل نم وأ مامالا هيلع مكح اذا امأو ءكلذي يلاولا وأ مامالا هيلع

 الف لوقب مامالا ذخأ اذا :لاق نم لاقو .هيلع هل هيلع مكحام الا هل زوجي الف
 نيدلا طقسي مل ۔ هرصنو هتنا هزعأ مامالاو ههفالخب ذخاي نآ وه هل زوجي

 .(هللا مهمحر) خايشألا رظن عم كلذو

 يتلا مهاردلا تناكو سلفم دحاو عم مهارد هل تناك اذا تيأرأ : هل تلق
 ةاكزلا اهنم ذخؤيو ؤسلفملا ىلع يتلا مهاردلا هذه لمحتأ .ةاكزلا اهيف غلبت مل
 ؟ال مأ

 باصن نيدلا اذهب متي الف هوجريال سلفم ىلع نيد هل ناك اذا : لاق
 نينسلا نم ىضمام يكزي نأ هيلعف ؛هافوتساو اذه هنيد رهظ اذا نكلو .ةاكزلا
 .ملعأ هتناو حخايشألا هي لمعي يذلا لوقلا ىلع

 ةعمج نب هثلادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم هتدجو
 رماع نب هتنادبع هيقفلا خيشلا ىلا ٨(هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع نبا
 لهأ نع هتلاسو : (هللا همحر) يوزنلا يرقعلا ديعس ني هتنادبع نبا

 ىلع همرغ نوكيا مهعاتم اوحرطف ٬رحبلا يف بخلا مهانع اذا ١٦٤( )باشخألا
 ؟دحأ نود دحآ ىلع مأ 0(٥٦١)قادحلاو عاتملاو باكرلا

 ىلع مرغلاف اةصاخ لاملا ىلع فوخلا ناك ناف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ىلع سفنألا ىلع مرقلا ناك سفنألا ىلع فوخلا ناك ناو ٬هردق ىلع لاملا

 سقنالاو لاملا ىلع مرغلا ناك 0 سفنألاو لاملا ىلع فوخلا ناك ناو سسوؤرلا
 .بكرملاو

 .بكرملا ينعت ةيلحم ةغل ،ةبشخ اهدرفم باشخألا )١٦٤(
 .اهلايعو ةنيفسلا ةنبابر : دارملا لعل :قادحلا )١٦٥(

 ۔ _٦٥٦



 ؟ سفنالا ىلع بجيامو ٬لاملا ىلع بجيام :هل تلق
 ردقب لك 6فصنلا لاملا ىلعو }كلذ نم فصنلا سفنالا ىلع بجي : لاق

 لماز نب ديعس نب ........[)٦٦( ] خيشلا باوج نم هتظفحام ىلع .هتصح

 .(هنع هللا يضر) ينيسارخلا
 ؟ةميقلاب مأ هتفخو عاتملا لقث ىلع ةمارغلا نوكت :اهافش هل تلق

 نال 6هعاتم ةميق ردقب لك .ةميقلاب مهنيب صصاحي نأ ينبجعي : لاق
 دابزلاو كسلا لثم ةليقثلا ىلع افاعضأ ديزت اهتميق ةفيفخلا ةراجتلا نم اريثك
 ,ةميقلاب الا اذه ميقتسي الف .ةليقثلا نم هريغو ديدحلاو صاصرلاو ربنعلاو
 . ملعأ هللاو

 .ديعس نب حلاص اهلعل لصألا يف ةطقاس ةملك )١٦٦(

- ٦٥٧ _ 

 





  

   

    

   

  

 ةرغ ةيداحلا ةروشنملا
 كلذ نم زوجي امو موصلا ىق

 زوجيال امو





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةورذو .باقعلا نم ةنجمو .باذعلا نم ةنج موصلا لعج يذلا هلل دمحلا
 هدابع ىلع هضرف ىتح .يصاونلاب ذخالا موي ةداعس ىلا ةاقرمو ‘صالخالل

 هئايلوال انصح هلعجو ثباحسلاب للظملا هيين ىلع هلزنأ يذلا ،باتكلا صتي

 .ناميالا مئاعد نم ةماعدو .ناوضرلا يلاعم ىلا اجردو ؤناطيشلا سواسو نم
 جيم اونمأ نيذلا اهنآاي» :ىلاعتو كرابت هلوقل 6نمحرلا ضئارف نم ةضيرفو
 .مكيلع بجاو مايصلا يأ ،(ا)يمكلبت نم نيذلا ىتنك بتك امك ماتلا ٌمَحيَلَع

 تماص :لاقي :توكسلا موصلا لصأو .دحاو ينعمب مايصلاو موصلاو

 سمشلا توتسا اذا راهنلا ماصو .ماد اذا ءاملا ماصو ٠تدكر اذا اموص حيرلا
 :سيقلا ؤرما لاق ءلظلا ماقو .ءامسلا طسو ق

 ارجهو راهنلا ماص اذا نومأ ةرسجب كنع مهلا لسو اهعدف

 ةقان يه ةثلاثلا ةلمهملا حتفو ةيناثلا ةلمهملا مزجو ةمجعملا حتفب ةرسج
 .رسج لمج :لاقيام لقأو :ليلخلا لاق .هيلع ةمئاد ريسلا ف ةيضام ةيوق

 يف مادقالا ةراسجلاو هلمعو روسجلا دقع وهو ٬رسج ردصم روسجلا هنمو
 نم ةمجعملا حتفب لاعفألا هذه لك ءاهريس يف ةقانلا كلذكو ءاهريغو برحلا
 يف اهروتف نمأ يتلا ،قلخلا ةقثوم .نوما :هلوقو .لبقتسملا نم اهمضو يضاملا
 لاق ؛مئاقلا مئاصلاو ؛مايقلا موصلاو ءاهراثع نمأ يتلا يه :ليقو .ريسلا

 : رعاشلا

 امجللا كلعت ليخو جاجعلا تحت ةمئاص ريغ ليخو مايص ليخ
 يذلا وه ةيناثلا ةمجعملا ديدشتب جاجعلاو .رابغلا ةلمهملا حتفب جاجعلا

 .هريده يف لحفلا كلذكو ستوص هئامل اجاجع ارهن يمس كلذ نمو .رابغلا رثني
 :ثيدحلا فو ءاجيجعو اجع موقلا جع :لاقي ٬ءاعدلاب توصلا عفر جعلاو
 مد بص جثلاو .ةيبظلاب توصلا عفر جعلاف }(؟)«جثلاو جعلا جحلا لضفأ»
 جع هنم لعفلاو .جيجعلا كلذكو ؛(؟)امهيتوص ريعبلاو دعرلا جعو 0يدهلا

 .ملعأ هللاو اجيجعو اجع لبقتسملا ةلمهم رسكب جعي

 )١) ةرقبلا ةروس : ١٨٢.

 بصن : يعليزلا ١١٨٨٢، لامعلا زنك :يدنهلا ٢/ 0٢٢٤ دئاوزلا عمجم : يمثيهلا هجرخأ )٢(
 ٣/ ٣٣. ةيارلا

 .امهاتوص : باوصلا (٣)

 ۔_٦١٦١-۔



 ةلمهم حتفب كلع لاقي ،ماجللا غضم وه مدقملا تيبلاب هركذ يذلا كلعلاو
 لابجلا رجش نم وه نيتلمهملا حتفب كلعلاو اكلع لبقتسملا نم اهمضو يضاملا
 هنأ :لاقي ضيبأ ظيلغ نبل هلو غلوطاو هنم مظعأ هنأ الا صاصقلا هبشي
 .ملعأ هتناو .مومسلا يف طلخي

 : موصلا ىنعم يف كلام ني عذجالا لاق كلذكو

 مايص ليخ انفانكأ يذل ادوعق انسلاجم يف مويو
 انحبصأ وأ .ادوعق انسلاجم يق اندعق :يآ ردصملا ىلع ادوعق باصتناو

 .نيدعاق : يأ ءادوعق انسلاجمب انللح ىنعمب لاحلا ىلع وأ ءادوعق انسلاجم يق

 نونلاو فاكلا حتفب فنك عمج فاتكألا نأل !انتيحان يق :يا .!انفانكأ يف :هلوقو

 نع لوقنملا ثيدحلا يف ليق امك ،زرحلا فنكلاو 6'هاحانج رئاطلا فنك كلذكو
 .تيبلا ىنعمو .ملعأ هتناو اهزرح يق :يا ،«هقفنكو هتنا طفح يف تنآ» :فلسلا

 موصلاو .ملعأ هتناو .ةمئاق ليخ انتيحان نمو انسلاجم يق اندعق موي برو
 فلآ ولو ديعي :لاق ؟موص هيلعو ىلص ناو» : يريرحلا لاق ٬ماعنلا قرذ
 .ملعأ هلاو . .سخب ماعنلا ق قرذ نأل هانعمو . .«موي

 نم نيذلا ىلع تق امك : ةمدقتملا ةيآلا ف لجو زع هلوق اماو
 لعفلل ديكات هيفو .مالسلا هيلع مدآ ندل نم ممألاو ءايبنألا ينعي .(٤)همكيبق

 :لجو زع هلوق امأو .ملعأ هتناو حناضمر رهش يف ىنعملاو .لعفلا ي بيغرتو
 رسكي موصلا ناف ركانملاو يصاعملا عيمج اوقتت يكل :يآ 4 .“َنوقَتَت دت مكلعل ط

 مكنم عاطتسا نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك اهؤدبم يه يتلا ةوهشلا

 لاقي .زومهم هلعفو ء(٥)«ءاجو هل موصلاف عطتسي مل نمو جوزتيلف ةءابلا

 يف ىنعملاو ‘ملعأ هتناو اهضر اذا هقنع اجوو هبرض اذا نيكسلاب هاجو :هل

 ناف .موصيف الاو جوزتيلف جيوزتلا مكنم عاطتسا نم ةنيتم لوسرلا مالك

 يزلا يقفع تسيلو : ىلاعتو كرايت لاق امك ۔ءاهرسكدو هتوهش ضري موصلا

 .ملعأ هتناو ءاهريغو ةوهشلا عمقو ةفعلا يق اودهتجي :يأ .(٦)هپآحاگي نودجي

 .ربسفتلا ىلع :ليقو .هلعاف مسي مل ام ىلع :ليقو تفرظلا ىلع ةبصتنم امايآو

 .ملعأ هللاو

 . ١٨٢٣ : ةرقبلا ة ةروس )٤)

 ٤٥٦٠١ لامعلا زنك :يدنهلا ١١٩/٤، يرابلا حتف :رجح نبا ٢ حاكن : يئاسنلا هجرخأ )٥(

 : رونلا ةروس )٦(

 _٦٦٢-۔

 



 مايأ نم ث ةدك رم رفنت لك وآ ضيرمت مكنم ناك نمتَق» : لجو زع هتلا لاق

 هناف ضمايصلا لع ردقي ملو اديدش اضرم مكدحأ ضرم اذا : يأ . (٧)هَرَحَا

 رهش هكردأ اذا رفاسملا كلذكو ءيرب اذا رطفا ام لدبيو رطفي نأ هل زوجي

 ماص ناو ‘هدلب ىلا عجر اذا هلدبيو رطفي نأ هل زئاجف رفسلا ف وهو ناضمر
 ىلع فاخو موصلا هدهجأ نميف اضيأ ليقو .ملعأ هللاو ' لضفأ وهف هرفس
 هموي لدبيو اهسفن هب ييحيام ردقب برشيو لكاي نآ هلف ،كالهلا هسفن

 زع هلوق امأو ٤ .ملعأ هلاو هسفن هب ييحيام ردقب الا برشلاو لكألا يف ديزيالو

 ىدلا نمث : تانبو سانلل ده ثأرقلا ه هف ؤ لزنأ يذلا ناتَمَر رثهتتل :لجو

 نم لدعي وأ هدعبام هربخو !أدتيملا ىلع عوفرم هنا :ليق يذلاف 4 )٨()‘ يناقرفلا

 ءيرقو .ناضمر رهش موص مكيلع بتك :يأ فاضملا فذح ىلع مايصلا
 .تادودعم مايأ نم لدب وأ ناضمر رهش اوموصو رامضا ىلع بصنلاب
 يضاملا رسكب وهو .قرتحا اذا ضمر ردصم ناضمرو ةرهشلا نم رهشلاو
 وأ "شطعلاو عوجلا نم مهضامترال كلذ يمس امناو 0لبقتسلا نم هحتفو

 ضمرت تناكو .ديدشلا رحلا ف نوموصي اوناك مهنألو ؤهيف بونذلا ضامترال
 .ناضمر رهش :لاقب سلجو زع هللا ءامسأ نم مسا وه ناضمر :ليقو .ةراجحلا

 لعل ناضمر بهذو ناضمر ءاج اولوقت الف :ثيدحلا يقو !هللا رهش .لاقي امك

 بهذو ناضمر رهش ءاج اولوق امناو ءلجو زع هللا ءامسأ نم مسا ناضمر

 ُزأرقلا هيف ف َلزنأم : لاعت هلوق ىنعم امناو .ملعأ هلاو إ(٥)«ناضمر رهش
 نآرقلا يمسو .عطقلا ىلع بصنلا لحم يف يهو .ةلالضلا نم ،ه“ييساتلن ئدهمك

 .يهنلاو رمألاو صصقلا عيمجو "فورحلاو يآلاو روسلا عمجي هنأل انآرق
 .زمهلا فذحي قو .عمجلا نآرقلا لصأو 4 .خ وسنملاو خسانلاو ثديع ولاو دع ولاو

 ءارلا حتفب هيأرقلا) ريثك نبا رقو .هتعمج اذا ضوحلا يف ءاملا تبرق :لاقيف

 .هأرقي يعفاشلا ناك كلذكو .زمه ريغ نم

 ةلمج هلزنأ :ليقف ناضمر رهش يف نآرقلا لوزن ريسفت يف فلتخاو
 يف ةزعلا تيب ىلا ناضمر رهش نم .ردقلا ةليل يف .ظوفحملا حوللا يف ةدحاو

 يف اموجن ةلي هللا لوسر ىلع مالسلا هيلع ليربج هب لزن مث ءايندلا ءامس
 ١٨٤. : ةرقبلا ةروس )٧(

 )٨) ةرقبلا ةروس : ١٨٥ .

 )٩( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا .نوريثك هانعمب هجرخأ ١٨٨/٧١.
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 رهش نم ةلىللوآ ميه اري ١١ فحص تلزن » :لاق دنللع ييبنل ١ نعو .ةنس نيرشع

 .ةليل ةرشع ثالثل ليجنالاو رهشلا نم بضم تسل ةاروتلا تلزنآو حناضمر
 .قيفوتلا هبو ملعا هناو ،(٠١.)«ناضمر روهش نم ةليل نيرشعو عبرال نآرقلاو

 .(١١)مكانمِن قايثَقولا ماضلا ةنيل مكَك لحأ» :لجو زع هلوق امأو
 فلسلا نع لوقنملا ثيدحلا ف ءاجو . .ليق اميف عامجلا نع ةيانك هثَقّرلا>

 يلصي نآ ىلا بارشلاو ماعطلا هل لح لجرلا رطفأ اذا رمالا ءدب يف ناك هنأ
 هيلع مرح اهلبق دقر وأ ءءاشعلا ىلص اذاف .هلبق دقري وأ ةرخآلا ءاشعلا
 يضر) باطخلا ني رمع نا مث .ةلباقلا ةليللا ىلا ءاسنلاو بارشلا وآ ماعطلا

 ءهسقن موليو يكبي ذخأ لستغا املف ٬ءاشعلا ىلص امدعب هلهأ عقاو (هنع هتا
 هذه نم يسقت نم كيلاو هتنا ىلا رذتعأ ينا هتنا لوسراي :لاقف ,ةلي يبنلا ىتاف

 بيط ةحئار تدجوف ءاشعلا تيلص امدعب يلهأ ىلا تعجر ينا .ةئيطخلا
 ء«رمعايب كلذب اريدج تنكام» : زنع ييتلا لاقف .يله تعماجف يسقن يل تلوسف

 .ملعأ هتناو هباحصأو رمع يف ةيآلا هذه تلزنف .هلتمب اوفرتعاف لاجر ماقف
 ناكملا ريدجلاو ،اذكو اذكب نوريدج مه .هل اقيلخ :يآ ،«كلذب اريدج» :هلوقو
 : رعاشلا لاقو رادج هيلاوح ينب

 اريدج داو لك يف نونبتو
 .ريدج وهف ةرادج نيلادلا مضب ردجي اذك لعفب نالف ردج هنم لعفلاو

 و ۔ ۔ و ھ۔ ۔' ے۔ .قيلخ :يآ
 نم ضّيبآلا طيكلا مك تَبَكَي ىت اوبرشاو اولكو :لجو زع هلوقو {
 نم لجر يف تلزن ةبآلا هذه نا :ليق يذلاو .(٢١)هيرجتقلا ص دسألا طيخلا

 سنآ نب مرص سيق وبآ :ليقو ‘ةمرص نب سيق نب ةمرص وبأ همسا راصنألا
 عجر املف ‘مئاص وهو هل ضرأ يف لمعي هراهن لظ هنآ كلذو ُةمرص يبآ نبا
 همعطت نأ ةآرملا تداراف .ماعطلا يمدق :هتأرمال لاقو سرمتي هلهأ ىلا ىضم

 ىلص وأ مان نم مالسالا ءدب ف ناكو ءانيخس هل لمعت تذخاف ءانيخس ائيش
 دق وه اذا هماعط نم تغرف املف بارشلاو ماعطلا هيلع مرح ةرخآلا ءاشعلا

 )١٠( ىربكلا ننسلا : يقهيبلا هجرخأ ١٨٨/٩©] ٥٩٧٥ تافصلاو ءايسألا يفنو ٢٣٤.
 )١١( ةرقبلا ةروس : ١٨٧ .
 )١٦( ةرقبلا ةروس : ١٨٧ .
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 .لكاي نأ يباو هلوسرو هللا يصعي نا هركف هتظقياف ؤلكو ىيعا دق ناكو مان
 ىتأ قافا املف ؛هيلع يثغ ىتح راهنلا فصتني ملف !ادوهجم امئاص حبصأو

 :ليقف .ةيآلا هذه لجو زع ثا لزناف .ةي للا لوسر هآر املف .ةلي هللا لوسر

 ىتح نولازي الف دوسأو ضيبأ نيطيخ ىلا لاجر دمع ةيآلا هذه تلزن ام

 امهب ينعي هنا اوملعف 0 هرجلا نم) : دعب لجو زع لا لزناف ؤمهل انيبتي
 6ليلب يداني الالب نا» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يقو ،راهنلاو ليللا
 هل لاقي ىتح يدانيال ىمعا لجر !موتكم مأ نبا يداني ىتح اوبرشاو اولكف
 تيسما :هلوقو ؛ملعا لاو اهرخانمب هربتعي هنا : ليقو ء(٢١)«تحبصأا

 هنم لعفلاو ،ةبيعم :يأ ؤةحيلط ةقانو ؤحيلط ريعب :لاقي .ابيعم :يا ءاحيلط
 احلطو ةحالط لبقتسملا نم ةلمهملا حتفب حلطي ،يضاملا نم ةلمهملا رسكب حلط
 لاو ؤعلطلا لكأ نع تفكنتسا اذا لبالا تحلطأ كلذكو .ملعأ هتناو عىيعآ اذا
 .ملعأ

 موي رخآ يف ةليتي هللا لوسر انبطخ :لاق يسرافلا ناملس نع ثيدحلا يفو
 رهش ،كرابم رهش ؛ميظع رهش مكلظأ دق هنا سانلا اهيا اي» :لاقف ،نابعش نم
 هليل مايقو ؤةضيرف همايص لا لعج كرهش فلا نم ريخ .ردقلا ةليل هيف
 .هاوس اميف ةضيرف ىدأ نمك ناك ريخلا نم ةلصخب هيف برقت نم ءاعوطت
 ربصلا وهو .هاوس اميف ةضيرف نيعبس ىدأ نمك ناك ةضيرف هيف ىدأ نمو
 هيف رطف نم .نمؤملا قزر ديزي شةاواسملا رهش وهو .ةنجلا هباوث ربصلاو
 نآ ريغ نم هرجا لثم هل ناكو .هتيقرل اقتعو هبونذل ةرفغم هل ناك امئاص

 ؟مئاصلا هب رطفيام دجي انلك هلا لوسراي : اولاق ٠«ءيش هرجا نم صقتني
 نبل ةقذم ىلع امئاص هيف رطف نم باوثلا اذه هللا ىطعي» :ةلي هتنا لوسر لاق

 يضوح نم ةبرش هللا هاقس امئاص هيف عبشأ نمو ،ءام نم ةبرش وآ ةرمت وأ
 هقتعاو هل هنلا رفغ هكولمم نع ففخ نمو ،ةنجلا لخدي ىتح اهدعب امظيال
 رانلا نم قتع هرخآو .ةرفغم هطسواو ؤةمحر هلوا رهش وهو .رانلا نم
 ىنغال نيتلصخو !مكبر مهب نوضرت نيتلصخ :لاصخ عبرا هيف اورثكتساف
 هللا الا هلا ال نأ ةداهشف ‘مكبر امهب نوضرت ناتللا ناتلصخلا امأ ،امهنع مكل
 هللا نولاست امهنع مكل ىنغال ناتللا امأو ؛مكبونذ عيمجل هنورقفغتسنتو

 )١٣( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا . نوريثك هجرخأ ٢٩٦/٢.
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 .(٤١)«رانلا نم هي نوذوعتو ةنجلا

 .ةمايقلا موي دبعلل ناعفشي نآرقلاو مايصلا» :لاق هنأ ةةلتي ع يينلا نعو

 ينعفشف راهنلاب تاوهشلاو بارشلاو ماعطلا هتعنم ينا بر :لوقي مايصلا
 هيلع هنعو .(٥١)«هيف ينعفشف ليللاب مونلا هتعنم بر :لوقي نآرقلاو \هيف
 هنا ةلت هنعو .(٦١)«موصلا ةدابعلا بابو يباب ءيش لكل» :مالسلاوةالصلا

 هلمع و ٬باجتسم هؤاعدو غحيبست هتمصو ةدابع مئاصلا مون» :لاق

 . .ملعأ هللاو . )١٧() «فعاضم

 لصف

 نم» :لاق هنأ يراصنألا دوعسم نبا قيرط نم فلسلا نع ثيدحلا قو

 .هلالح لحأو ،لجو زع هللا ركذنو توكسو تاصنا يف ناضمر رهش ماص
 ترفغ دقو ناضمر هنع خلسنا الا ُةشحاف هيف بكتري ملو ،همارح هيف مرحو
 ءارضخ ةدرمز نم ةنجلا يف تيب ةليلهتو ةحيبست لكب هل ينبيو ءاهلك هبونذ
 اهيفو ،ةفوجم رد نم ةميخ ةتوقايلا كلت فوج يق ،ءارمح ةتوقاي اهفوج يق
 , .«نيعلا روحلا نم ةجوز

 مهل ةيأو : لجو زع هلوقل ناضمر رهش ىضم هانعم تلسنا زهلوق
 هانعم رخآ قيرط نمو ‘طشكنو يضمن :يأ .(٨١)هراتلا ةنم م خلسن رشلا

 نم راعتسم .هناكم نع ٍهفشكنو هليزنت رخآ قيرط نمو ،راهنلا هنم لصفن
 .(٩١ريمزحلا ؤهشآلا حكسنا ادك : ىرخأ ةيآ ف لجو زع هلوقو .دلجلا خلس
 .ةاشلا خلس نم ذوخام .هيشيال امم ءيشلا خالسننالا لصأو 4 .ىضقنا هانعم

 ةدعقلا وذو بجر :ليقو ێاهيف اوحبسي نأ نيبئاتلل حيبأ يتلا مرحلا رهشألاو
 .ملعا هتناو ةلاطالا فوخ هتكرت ٬كلذ ربغ :ليقو ‘مرحملاو ةجحلا وذو

 هيلع ليربج لجو زع هللا رماي ردقلا ةليل ناك اذا» :لاقي ثيدحلا يقو
 ىلع هزكريف رضخأ ءاول هعمو ضرألا ىلا ةكئالملا نم ةبكبك يف لزنيف مالسلا
 ةلق دمحم ةمأ نم ركاذو دعاقو مئاق لك ىلع ةليللا كلت نوملسيف ةبعكلا رهظ

 ١١/ ١٠٠. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا . نوريثك هجرخأ )١٤(
 ٥/ ٣٩٢. ردصملا سفن رظنا : نوريثك هجرخأ )١٥(
 فاحتا : يديبزلا ،١/٢٣ينغملا : يقارعلا ٢٣٥٩١\ لامعلا زنك : يدنهلا هجرخأ )١٦(

.٤/ ١٩٦ 
 )١٧( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا . نوريثك هجرخأ ٩١/١٠ .

 )١٨( سي ةروس : ٣٢٧ . )١٩( ةبوتلا ةروس : ٥
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 هيلع ليربج يدانيو ثرجفلا علطي ىتح مهئاعد ىلع نونمؤيو مهنوحفاصيو
 يف لجو زع هللا لعفام :ةكئالملا لوقتف ٬ليحرلا ةكئالملا رشعماي :مالسلا

 :اولاق ،ةعبرأ الا مهل رفغو مهيلا رظن هللا نا :لوقيف ؟ةألَي دمحم ةمأ جئاوح

 :اولاق غنحاشمو ٬محرلا عطاقو .هيدلاول قاعو .رمخلا نمدم : لاقف ؟مه امو
 ريسفتب ملعأ هللاو ،(؟٠٢)«هاخأ ملكيال يذلا :لاق ؟نحاشملا امو هتنا لوسراي
 قاع :هلوق امأ ؤيتقاط دهجب هنايب نم ركذأ ينأ الا ثيدحلا اذه يف ءاجام

 ملكيال يذلا وهف نحانشملا امأو !امهيلا ةءاسالاو امهب ربلا كرت هانعم هيدلاول

 .(١٢)«هل ةيالو الف مايأ ةثالث قوف هاخأ رجه نم» :ثيدحلا يف ءاج هنأل !هاخأ

 مضب وهو .ةكئالملا نم ةريثك ةعامج يف :يأ ,ةكئالملا نم ةبكبك يق :هلوقو

 ةهلآلا :يا 6(؟؟)4َوؤاَكلار مه اهيف اوشكبكتإل :لجو زع هتنا لاق .نبفاكلا
 مهضعب حرط :ليق وأ . اوعمج :يأ :(هنع هنلا يضر) سابع نبا لاق ٬مهتدبعو

 رانلا ف يقلأ نم ناك 6هانعم ريركتل بكلا ريركت ةبكبكلا ليقو ضعب ىلع
 رسكب ءاوللا امأو شملعأ هنلاو ؤاهرعق يف رقتسي ىتح ىرخأ دعب ةرم بكني
 نبا لاق ،لمرلا وه روصقملا ىوللا امأو "ربمألا ءاول وه ادودمم دودمملا ماللا

 :دكدرد

 ءاوللا قفخ تقراف دق ىوللاب ماطع مكو
 ةوادعلا ةنحاشملا امأو .نيمآ :نولوقي مهئاعد ىلع نونمؤي :هلوقو

 اهنحشي ةنيفسلا نحشو يودرط اذا هنحشأ كلذكو .هل ايهت اذا ءاكبلل نحشأ

 ق مهتترذ اتلك انا مهت ةنأوزط :لجو زع هللا لاق ءاهالم اذا نيئاحلا حتفب
 4مهتاتزئط بوقعيو ماشلا لهأو ةنيدملا لفأ أرق .4 .(٢؟)ه نوحشملا كلفلا

 ءابآلا ةيرذلاب دارملاو .ديحوتلا ىلع 4مهتَترذ»ط نورخآلا رقو عمجلاب

 كلفلا امنو 6دالوالا ىلع عقي امك ءابآلا لع عقي ةيرذلا مساو .دادجألاو

 حون ةنيفس يلقلا هذهب دارملاو ءادحاو هلك نوكيو .ءولمملا وهف ه}نوخشنملا
 يف اوناكو ؛مالسلا هيلع حون عم لمح نم لسن نم ءالؤهو مالسلا هيلع
 .ملعأ هتناو ءمهبالصأ

 )٢٠( حيباصملا ةاكشم : يزيربتلا هجرخأ  0٢٠٩٦روثنملا رد : يطويسلاو ٣٧٧/٦.
 دنع ثيدحلاو ٢٤٨٦٨ لامعلا زنك : يدنهلا ؤ٨/٧٦ دئاوزلا عمجم : يمثيهلا هجرخأ )٢١(

 .. ظفلب ةنسلا

 )٢٢( ءارعشلا ةروس :
 )٢٣( سي ةروس : ٤١ .
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 .ةرئاجلا ةليل ةيللا كلت تيمس رطفلا ةليل ناك اذا» : ثيدحلا قو

 توصب نودانيف ككسلا هاوفآ ىلع نوموقيف رطفلا ةادغ يف ةكئالملا هنلا ثعبيف
 ىلا وجرخا :لي دمحم ةمآل نولوقيف "سنتالاو نجلا الا قئالخلا عيمج هعمسي
 زع هللا لوقي .مهالصم ىلا اوزرب اذاف .ميظعلا رفغيو .ليزجلا يطعي مكبز
 زع هثللا لوقيق ءهرجآأ قوي هؤازج :اولاق ؟هلمع لمع اذا ربجألا ءازجام :لجو

 الا مكايندو مكنيدل ائيش مويلا ينولاستال لالجو يتزُغوف ينولس :لجو
 .ملعا هثلاو "«مكتيطعأ

 لصف
 موصلا ف ضرفلا :لاق (هللا همحر) دمحم يبأ خيشلا عماج يف تدجوو

 ءبارشلاو ماعطلا نع كاسمالاو سةينلاو مغرهشلاب ملعلا :لاصخ سمخ

 .هنم ضرتفملا قرط غارفتساو ،عامجلا نع كاسمالاو
 غن دهت دهت نَمَق» :لجو زع هتا لاقام رهشلاب ملعلا بوجو ىلع ةجحلاف

 دهاشمو .ةيؤرلا يف ةدهاشم : نيبرض ىلع ةدهاشملاو .(؟٤)هةمضيلق ههشلا

 .لالهلا ةيؤر نع زجع وأ ةبيقغب هرصب رصق نمو ىمعالا وحن ملعلا يق
 ماعطلا نع كاسمالا يف ةجحلاو .هيلا رظنلاو هل ةدهاشملا وه يناثلا ملعلاو
 ربخأ اميق هركذ لج هللا لاق .كاسمالا وه برعلا ةخل ق موصلا نأ بارتلاو

 ملكأ أ نق اموص نمحرلل ترَدَك يتإط :مالسلا امهيلع نارمع ةنبا ميرم نع
 يف انركذ مدقتام ةينلا ف ةجحلاو .ملعأ هتناو ءاككسما :يأ 4 .(٥٢)ياتسنا ويلا

 :لجو زع هلوق راهنلاب عامجلا نع كاسمالا ف ةجحلاو .ةراهطلا عضوم
 كلذ يفو ؤعامجلا وه ثفرلاو 4 .(٦٢)يمكيانمش ق تقلا ماَيَّضلا ةنيل مكل حاط
 هللا َبَتَكاَح اوّةَتباَر نهورشاك َنآلاقإت : هلوقب راهنلاب كلذ رصح ىلع ليلد

 بارشلاو ماعطلا نع كاسمالا : يهو .ةثالث اماكحأ ةيآلا هذهب اندافاف .همكل

 رجفلا عولط تقو نم كلذو ضرتقملا قرط قارغتساو ،عامجلا نع كاسمالاو
 آوقتباو ةمهورِشاب الاق : ىلاعت هلوق ىنعمو ‘سمشنلا بورغ تقو ىلا
 هيلع تقفتا امو !ملعأ هئلاو ،ليللاب كلذو دلولا كلذب ينعي .يمكلا جتَكاَص
 نع يور امي اوجتحاو .ةراقكلاو ءاضقلا هيلع نآ راهنلاي ءيطو نم نأ ةمألا

 )٢٤( ةرقبلا ةروس : ١٨٥ .
 )٢٥() ميرم ةروس : ٦

 )٢٦( ةرقبلا ةروس : ١٨٧ .



 موص زوجيالو 0(؟٧)سةرافكلاو ءاضقلا راهنلاب ءيطاولا مزلأ هنأ» :راي يبنلا

 تيبي مل نم» :يي يبنلا نع يور امل ضليللا نم ةين تييبتب الا لفن الو ضرف
 ىضقنا ؛ملعأ كلاو .موص لك ىلع لمتشي مومع اذهو .(٨٢).ليللا نم مايصلا
 .(هللا همحر) دمحم يبأ خيشلا عماج نم يذلا

 مايقلا ىلع هيف اوبظاوو ،ناضمر رهش مكمايص يف ؤيناوخا 0 اوظفاحف
 الف ،نيدتهملا ليبس اوكلساو .نينمؤملل ةبيغلا ناسل اوعطقاو .مايصلاو
 هبوكر لجا نم كلذو 6شطعلاو عوجلا همايص نم هظح يذلاك اونوكت
 ةميمنلا» : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور هنال .ةبيغو انطابو ارهاظ مراحملا
 ضعي لاقو .(٢٩٢)«ءوضولا ضقنىو مايصلا ضقني بذكلاو ةبيغلاو ةبذاكلا

 نع ةياورلا يف ءاجو .ءوضولا ضقني نكلو ءموصلا ضقني ال بذكلا : ءاملعلا

 هلل سيلف ، لهجلاو هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم» :لاق هنأ ةي يبنلا
 .ملعأ هللاو ،(٠٢)«هبارشو هماعط هل عدي نآ ف ةجاح

 ءابه يف مكمايصو مكمايق نوكي نأ 6ينيع ةرقو يناوخا . هنلا هللاف
 لوخد اومرحتو .نيمدان متلعفام ىلع اوحبصتو "نيبئاخ ةمادنلاب اوعجر رتل

 يتمأ تيطعأ» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا ف يور هنأل ،نييبنلا عم نانجلا

 للا دنع مئاصلا مف فولخ :مهلبق ةمأ اهطعت مل لاصخ سمخ ناضمر رهش يق

 ةدرم هيف دفصتو .اورطفي ىتح ةكئالملا مهل رفغتسيو ںكسملا حير نم بيطأ

 يف 6هتنج هيف هئلا نيزيو ؤهربغ يف نوصلخيام ىلا هيف نوصلخي الف ،نيطايشلا

 ىذالاو ةنوؤملا مهنع يقلي نوحلاصلا يدابع كشوي :لوقيو هنم ةملك

 كيلع هللا ىلص هلا لوسراي :ليقو شهنم ةليل رخآ يف مهل رفغتو .كيلا اوريصيو
 .(١٢)«هلمع رخآ هرجأ وي لماعلا نكلو . ال : لاق ؟ ردقلا ةليل يهأ

 ىلا لوحلا نم نيزتل ةنجلا» : لاق هنأ ي يبنلا نع رخآ ثيدح نمو

 ٣١٦. مقر ثيدح ،ارصتغ ثيدحلا صن 3 عيبرلا مامالا جرخآ )٢٧(
 ٢. موص : يئاسنلاو ٣٣. مرص يذمزتلاو ٧١. موصلا باتك ف دواد وبأ هجرخأ )٢٨)

 ٠. مرص : يمرادلاو

 . عيبرلا مامالا بيرق ظفلب هانعم هجرخأ )٢٩(
 (٣٠) هريغو عيبرلا مامالا هجرخأ .

 )٢١( عيبرلا مامالا هضعب ركذ .
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 نم حير تبه ناضمر رهش نم ةليل وآ ناك اذاف ناضمر رهش لوخدل لوحلا
 عمسيف ‘ضعيراصملا قلح ةنجلا قرو قفصتف ةريثملا اهل لاقي شرعلا تحت
 نمقي ىتح نيعلا روحلا نيزتق ‘هنم نسحا نوعماسلا عمسي مل نينط كلذل
 :نلقي مث ،انم هجوزيف هللا ىلا بطاخ نم له نيدانيف نانجلا تافرش نيب
 لوأ هذه ناسح تاريخاي :لوقيق .ةيبلتلاب نهبيجيف ؟ةليللا هذه ام ناوضراي
 ةنجلا باوبأ حتفا ناوضراي : ىلاعت هئلا لوقيف ناضمر رهش نم ةيل
 ةدرم دفصفقف ضرألا ىلا طبهأ ليربجايو ةلت دمحم ةما نم نيمئاصلل

 زيم هتمأ ىلع اودسفيال ىتح رحبلا يف مهب فذقا مث ‘لالغالاب مهلغو نيطايشلا
 عولط دنع ناضمر رهش نم موي لك ف لجو زع هلا قتعيو ء(٢؟)«مهموص
 .ءاماو ادبيع رانلا نم مهقتعي .رانلا نم قيتع فلأ فلأ راطفالا دنع و سمنلا

 تحت نم يداني كلم هلو .هرخآ ىلا هلو نم قتعلا لثم رهشلا رخآ ف قتعيو

 نم له ؟هل باجتسيف عاد نم له ؟هيلع باتيف بئات نم له شرعلا
 ىطعيف لئاس نم له؟ هل رفغيق رفغتسم نم له ؟هللا هرصنيف رصنتسم
 هتلا ثعبيف .ةزئاجلا ةليل ةليللا كلت تيمس رطفلا ةليل تناك اذاف .؟هلؤس
 هعمسي توصب نودانيق ككسلا هاوفآ ىلع نوموقيق رطفلا ةادغ يق ةكئالملا

 مكبر ىلا اوجرخا :ةي دمحم ةمأل نولوقيف ،سنالاو نجلا الا قئالخلا عيمج
 ائيش مويلا ينولأستال يلالجو يتزع وفق ،ينولس يدابعاي ،ليزجلا يطعي
 .(٢٢)«مكتيطعا الا مكايندو مكنيدل

 :مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم ىلا ىلاعت هتلا ىحو امم ارخآ ثيدح نمو
 .:ناضمر رهش ماوص ىلع اتملسل ضرألاو تاوامسنىلل تنذأ ول ينا ىسوماي»

 :مهل لوقآ إمهرطف موي زئاوجلا نم مهل ترخذ امم هاترشبو هاتملكو
 مكلزانمو مكلاحر ىلا اوعجرا ،يلجا نم ناضمر رهش اوماص يذلا يدابعاي
 موي مكزئاوجو ‘مكمايص نم مكباوث تلعجو ‘مكنع تيضر دق !مكل اروفغم
 مكيلع عسوأ نأو ءاريسي اباسح مكبساحأ نأو ىرانلا نم مكقتعأ نأ مكرطف
 ءةرثعلا مكليقأو .مكتاقفن مكل فلخأ نآو ءمتشعام ايندلا ةايحلا يق قزرلا

 ينولاستال يتزعب تمسقأ يناو 6داهشألا سوؤر ىلع ةمايقلا موي مكريسأو
 الا مكترخآ رمأ نم ائيش مكرهش مايصو مكعمجو اذه مكفقوم دعب

 .مالكلا يف صقنب قايسلا يحوي )٢٢(
 )٣٣( بيغرتلا يف يبهذلا هدروأ ٩٩/٢\ لامعلا زنك يف يدنهلا ٢٤٢٨١.

- ٦٧٠_ 



 نينمؤملل لق ىسوماي . هيف مكل رظنأ الا مكايند رمأ نم ائيش الو غهومكتيطعأ

 انأو 6ليخبلا ضغبا ينأو .ريسيلاب اولخبت الو "يتوعد ةباجا اولجعستيال
 .ملعأ هناو ء«لاس نم مركاو ىطعأ نم قحأ ،تاربخلاب حاتفلا

 رهش ماص دبع نم ام» : لاق هنأ ةي هللا لوسر نع رخآ ثيدح نمو
 هللا لاق امك .ةفوجم ةرد نم ةميخ ق نيعلا روحلا نم ةجوز جوز الا ناضمر

 ىلعو ٠(٤٢)هماتخلا ن اروصقمت زوح :ةلت لا لوسر ناسل ىلع لجو زع
 ىطعتو ،ىرخألا نول ىلع ةلح نهيف سيل ؛ةلح نوعبس نهنم ةأرما لك
 جوسنم رمحا توقاي نم ريرس ىلع نهنم ةأرما لكو "بيطلا نم انول نيعبس
 نوعبس ةارما لكل 6قربتسا نم اهنئاطب اشارف نوعبس هيلع .ردلاب
 :تانسحلا نم لمعام ىوس 6ناضمر رهش نم هماص موي لك يق اذه .«ةفيصو
 .دجسملا ف فاكتعالاو .نآرقلا ةسرادم ناضمر رهش لئاضف نمو

 6لدع دحاو لوقب كلذ هل لصحيو .رهشلا ةبقارم مئاصلا ىلع بجاولاف
 ثيدحلل 6كشلا موي مايص زوجيالو "يلدع ةداهشب الا لصحي الف لاوش امأو

 موي مايص زوجيال» :لاق هنأ (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمع نع دراولا
 رهش لاله ةيؤر نع باحسلا هيف مكارت يذلا مويلا وهو ٬(٥٢)«كشلا
 فلاخملاو .كشلا موي مايص نع ةلي هللا لوسر نع ربخلا ءاج كلذكو سناضمر
 مايص نال 6هضرفل ايدؤم نكي مل كلذك ناك نمو ؤهبرل صاع ةي هتا لوسرل
 نوكي نأ اماو ،نابعش رهش نم نوكي نأ امأ :نيينعم نم لخي مل كشلا موي
 رهش نم هنأ همايص حصي الف نابعش نم ناك ناف .ناضمر رهش نم

 موي مايصب ناضمر رهش مايص اومدقتتال» :ي هتنا لوسر لوقل سناضمر
 (٧٢)مويلا كلت .مايص نأ ىلع ةجحو ةلالد اذه يفف .(٦٢)«نبموي وآ دحاو

 كشلا ىلع ماصف اهعم حصي مل وهو ؛ناضمر نم مويلا كلذ ناك ناو ثزوجتال

 ميدقتب الا حصتال لامعألا نأل ؤهتين لبق هلمع مدق هنال ئهضرفل ايدؤم نكي مل
 ءيرما لكلو .تاينلاب لامعألا» :ةلي لوسرلا لوقل ةحلاصلا تاينلا

 مكارت نم لالهلا هيلع يمغ دق ناكو مويلا كلذ مص نمو ،(٨٢)«ىونام
 : نمحرلا ةروس )٢٣٤(

 . ٣٢٤ مقر ثيدح . ل مامإلا هجرخأ )٢٥(
 ٦/ ٢٢٣. قشمد خيرات بيذهت : ركاسع نبا هدرواو ٩ 77 يئاسنلا هجرخأ )٣٦(
 . مويلا كلذ : حصفالا )٢٧(
 . هريغو عيبرلا مامالا ظفللا اذهب هجرخأ )٣٨(

 ۔ _٦١٧١



 رهش نم مويلا كلذ ناك نا هيف هتين نا .انباحصأ ضعب لاق دقف .باحسللا

 ێعوطت وهف نابعش رهش نم ناك ناو سناضمر رهش نم وهف ،ناضمر
 نأ يدنعف .زئاج اذه انباحصأ دنع ناك ناف ناضمر رهش مايص نع طاتحاو

 ىنعم ىلع ال بدالا ىنعم ىلع جرخي مويلا اذه مايص نع ةي لوسرلا ىهن

 اولحي نآ لخدم هيف انباحصال نكي مل ميرحتلا ىنعم ناك ول هنال .ميرحتلا

 امو هودُخَق لوسلا مكاتأ مو :لجو زع هتنا لاق دقو .ةي هنلا لوسر مرحام

 ءيفلا نم ةودح لوسرلا مكاتأ اكو ىنعمو .(٩٢)يآوُهتناك ةنمع مكاَهَت
 امنو ةعاطلا بجوأ هنال .هب اوكسمتق .هب مكرمأ يذلا مكل لالح هنال .رمالاو

 ةفلاخم ق :يأ :1 اوقتاو .هنايتاو { هذخأ نع :يأ . .ياوهكنات ة هنم مكاَهَت

 هلوسر فلاخ نمل باقعلا ددس هللا اط .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هيين

 ةلي هتنا لوسر مرحامم الا انباحصأ لقي مل ةتبلا امرحم ناك ولف ةت دمحم
 .بابحتساو بدأ يهن كلذ ناك نا هنكلو اهلك ءايشألا عيمج نم هلحأ امو

 ملو .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هناسل ىلع يهانملا نم ريثك يق ءاج امك
 . ةلاطالا فوخ اهركذأ

 هتلا يضر) كلام ييأ خيشلا نع ركذي دمحم ييأ خيشلا نع تدجو دقو

 ناضمر نم ناك نا هنأ ىون اذا هنآ كتتنلا موي وهو مويلا كلذ موص نأ (هنع

 يف ناضمر رهش لوخد ةحصي ءاج ولو ‘هماص نمع يزجيال ناضمر وهف

 هللاو ،ءادتبالا ق نبقي ربغ ىلع اموص دقع امنا ناك اذا هرخا ق وآ راهنلا ردص

 .ملعأ

 لصفن
 يتين مهللا : لوقي نأ وهف ناضمر رهش موص يف ةينلا دقع ةفص امأو

 رهشلا اذه امئاص هتنا ءاش نا ادغ حبصآ ناب يسفن ىلع دقتعمو يداقتعاو

 نوثالث وهو ٬هرخآ ىلا هلوأ نم هموص يلع ضرتفملا ناضمر رهش وهو كرابملا

 رجفلا عولط نم امئاص هيف حبصأ موي لكو ءاموي نورتعو ةعست وآ اموي
 ضرم وأ رقس يل ودبي نأ الا "دحاو داقتعاو ةدحاو ةينب ؛ليللا روضح ىلا

 بحتسلاف .دا دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلا ءادأ .رخآ مايآ نم ةدعق

 نم لوق ىلع اذه ،ناضمر رهش نم ةليل لوأ داقتعالا اذه دقتعي نآ مئاصلل

 يذلا امأو .داقتعالا اذه هيزجيق ةدحاو ةضيرق هلك ناضمر رهش نآ ىري

 )٣٩) رشحلا ةروس : ٧ .
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 .ملعا كلاو ؤةليل لك يوني نأ هل بحتسملاف ةضيرف موي لك ىري

 لاوش لاله نأ الا لبق نم تركذام وهف ناضمر رهش ةيؤر ةيفيك امأو
 مئاصلا هرصبا ناو ،هتيؤرب نادهشي نيملسملا نم نيلدع ةداهشب الا زوجيال
 زوجيال هنال ؤارس رطفي هنكلو ،سانلا عم لكالا رهظي نأ هل زوجي الف انيقي
 .ناضمر رهش لالهل هتداهشب ةجحلا هب موقت ال وهو ديعلا موي موصي ن هل
 .ملعا هللاو "تقولا كلذ يف هملع رهظيف

 بيبطلا هيقفلا خيشلا هنع تلاس يذلاف ،ناضمر رهش لوخد ةيفيك امأو

 تلاسو :(هنا همحر) هباوج ناكف (لا همحر) يوزنلا يرقعلا رماع نب يع
 نب كلملادبع نع بتكلا يف هتدجو يذلاف .ةلهألا لوخد ةيفيك نع خالا اهيا

 ما لالهلا لهتسا ملعت نأ تدرأو لالهلا ةليل يف مامغلا ناك اذا :لاق هنأ ناورم

 يذلا مرحملا لوا سماخ هلعجاو يضاملا مرحملا هب لخد موي لوأ ىلا رظناف ؟ال
 هب لخدي يذلا مويلا نم عبارلاب لوألا عيبرلا لخدي مب رظناف اهيف تنأ
 مرحملا هب لخد يذلا مويلا نم يناثلاب ىرخألا يدامج لخديو مرحملا
 لخديو مرحملا هب لخد يذلا مويلا نم سداسلاب رخآلا عيبرلا لخديو
 ثلاثلاب بجر لخديو إمرحملا هب لخد يذلا مويلا نم عباسلاب لوآلا يدامج
 .مرحملا هب لخد يذلا عبارلا مويلاب نابعش لخديو ،مرحملا هب لخد يذلا
 مويلاب لاوش لخديو ؛مرحملا هب لخد يذلا سداسلاب ناضمر رهش لخديو
 لخد يذلا مويلاب ةدعقلا وذ لخديو ؛مرحملا هب لخد يذلا مويلا نم عباسلا
 كناو ثكلذك ةنس لك يؤر ؛مرحملا هب لخد يذلا ةجحلا وذ لخديو .مرحملا هب
 .(هةنا همحر) رماع نب يلع خيشلا نع يذلا ىضقنأ !ملعأ

 ةدابعلا بابو .باب ءيش لكل» :لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع ربخلا يقو
 ءايندلا يف دهزلا نيب ةاهايملا ةنيز ق ةني هللا لوسر عمج دق ٬(٠٤)«موصلا

 اهيأ :لوقيف .دباعلا باشلاب هتكئالم ىهابي هللا نا» :لاقف موصلا نييو

 ضعبك يدنع تنأ ٬يل هبابش يف هسفن لذابلا .يلجأل هتوهش كراتلا باشلا
 نا رفسلا يف رييختلا نأ الا "بجاو رفسلاو رضحلا يف موصلاو ،(١٤)«يتكئالم
 ةيآلا تدرو امل راطفالا بوجوب جتحم جتحا ناف ارطفأ ءاش ناو ماص ءاش

 . هجيرخت قبس )٤٠(
 )٤١( لامعلا زنك : يدنهلا هدروأ ٤٣٠٥٧، عماوجلا عمج :يطويسلا ٥١٥٧.

 ۔ _٦٧٣

 



 ت وو ے۔ ۔ م ص, س ح ت ص . ےس ِِ

 مايآ نيي ةدق رقس ىلع وت ضيرَت مكني ناك نكك» :لجو زع هلوقل
 نع يتلا ةنسلا ىلا عجري نكلو .ةلمجمو ةماع ةيآلا نا :هل لاقيف .(٢٤)هَرَحأ

 ةياورلل بجاوب سيل .هنلا نم ةصخر رفسلا يف راطفالا ناب ةلت لوسرلا

 عوجلا ةرثك نم هلعلو ،توملا هطلاخ دق الجر يقل نيح ةي يبنلا نع ةدراولا
 ءاهولبقاف هنلا ةصخرب مكيلع :كلذ دنع لاقف ،بوثب هيلع للظف شطعلاو

 هللا نم ةصخرلا نال ةصخر هامس امل ابجاو ناك ولف ارفسلا يف راطفالا ينعي

 اويجوأ دق انباحصأ نأ الا ةةقدص هنلا نم ةالصلا ق رصقلا ناك امك ةةقدص

 نع ةياورلا تدرو دقو ،رفسلا يف اهمتآ نم ةالص اودسفأو ،ةالصلا يف رصقلا
 لئس دقو ؤةالصلا رصق يف ةلي يبنلا نع ،(هنع هنلا يضر) باطخلا نب رمع
 ينعي .(٣٤)«هكلا ةقدص اولبقاف مكيلع اهب هتنا قدصت ةقدص» :لاقف هنع

 طرش دق اذكهو .داسفلاو رفكلا لماو دادنألاو دادضألا نيبب نم كلذ ف ةصخرلا

 نآ حاتجث مكيع سينك ضرآلا قر متيرَع ادإك» :لجو زع هلوقل هباتك ف هلا
 دنع جرحلا ىفنف .(٤٤)هآوؤمك نيزا مَكَتتفَت نآ متفخ نارقتالَصلا نم اودحت
 مايصلا ربلا نم سيل» :ةلي هللا لوسر لوقب جتحم جتحا ناف 0نيرفاكلا نتف
 رطفيو رفسلا قف موصي ناك هناب ةي هنع تدرو دق :هل ليق ء(٥٤)«رفسلا ق

 ماص ءاش نا رفسنلا ق هماص ق ءرملاف كلذ نولعقي هباحصأ كلذكو .هيف

 هب لمعف رقسلا ف رصقلا امأو .راطفالا هيلع بجاوب سيلو رطفأ ءاش ناو
 .ملعأ هتناو .رفسلا يف مامتلا زاجأ ادحأ نأ ملعي ملو .انباحصأ

 ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا خيشلا باوج نم ةعقر يف هتدجو اممو
 نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا ىلا ،(هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا يمازلا
 رهش هيلع لخد هلعل لجر قو :(هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم

 هنطو يف ماص مت ءامايأ رطقأ مث ،امايأ هنم ماصف ،رفسلا يف وهو ناضمر
 مأ ،ماصام متيأ ،رهشلا مامت هرفس ق ماص مت ءامايأ هرفس يف رطفأ مث .امايأ
 ؟؛كمداخ فرع ‘هيلع نولمعي يذلا لوقلا ىلع .مدهني

 راطقا هبقعأ ولو سرفسلا مايص مامتب :لاق نم لوقب لمعن نحن : باوجلا

 )٤٦( ةرقبلا ةروس : ١٨٤.

 )٤٣( ةيارلا بصن يف ىعليزلا هدروأ ١٨٨/٦ ۔ ١٨٩ .
 )٤٤( ءاسنلا ةروس : ١٠١ .

 )٤٥( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا . نوريثك هدروأو هجرخأ ١٨١/٦ .
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 .ملعأ هللاو .رفسلا ق

 لوأ كلت هتبانج تناكو ادمع ناضمر رهش يف بنجأ نمو :هل تلق

 ؟همزليام هغولب

 هرهش موص نم ىضمام لدب همزلي نأ ينبجعيف تفصوام ىلعف : لاق

 .ملعأ هللاو .راهنلا ف بنجأ ناك نا هلك
 اعوطت موصي نأ هلا ،ناضمر رهش نم لدب هيلع يذلا يفو :هل تلق

 ؛رخا تقو ىلا لدبلا رخؤيو
 .ملعأ هللاو ،لفاونلا نم ىلوأ مزاوللا ةيدات نأل .اهوركم كلذ : لاق

 .ةليللا كلت هتجوز عماجف له لاوش رهش لاله نأ عمس نمو :هل تلق
 ؟همزلي ام .وه هري ملو ٬لودعلا ةداهشب حصي ملو ارطفأو ابنج حبصآ ىتح

 الا همزلتال نأ ينبجعيف ؛كلذ دعب لاوش نم مويلا كلذ نأ حص نا : لاق

 حبصا ناك نا ةرافكلاو رهشلا لدب هيلعف لاوش نم هنأ حصي مل ناو ،ةبوتلا

 همزلي نأ ينبجعيف هنم الهج ناك ناو موصلا ةمرحل كتاه هنأ ةين ىلع ابنج
 ؛لسفلا نع ناوتي مل هبتنا ىتح اطخ هنم كلذ ناك ناو هموص نم ىضمام

 .ملعا هنناو ؛هموي نم رثكأ همزليال نأ ينبجعيف

 حبصي نأ دارأو باحس ناك اذا كشلا موي يقو :(هنا امهمحر) هيلا هنمو
 ؟ مويلا كلذ مايص يف هتين نوكتام امئاص

 نابعش وأ ناضمر نم ناك موصلا ةين مويلا كلذ يف هتين نوكت : لاق
 هللا يضر) ةشئاعب ءادتقا ناضمر نم اموي رطفي الئل هسفن ىلع اطايتحا

 .ةلي ادمحم هلوسرلو ن ةعاط .ةي يبنلا جوز (اهنع
 كلذو غلسغ هيلع سيل نأ نظو .لزني ملو هتجوز عماج نمو :هل تلق

 لدبلا هيفكيو ةصخر هل لهو ؛موصلاو ةالصلا ف همزليام ،ناضمر رهش ي
 ؟ال مأ ةراقك الي

 ةصخرلا نم اولخيالو . ةرافكلاو لدبلا - لوقلا ضعب ىلع ۔ هيلع : لاق
 ؛لدبلا عم هيزجت ةدحاو ةرافك ينبجعي انأو .ةرافك الب لدبلا هيلع نوكي نأ
 . .ملعأ هناو

 ناضمر رهش ماص نم .مايأ ةرشع لدب هيلع لجر يف لوقت امو :هل تلق
 نوكي الو ؤاهلك رشعلا لدب هيلع نوكيأ رطفاف رفاس مث ؤنيموي وأ اموي ماصف
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 ؟زوجي ام ينفرع رهشلا نم يقبام لدب هيلع مأ ءاعباتتم الا دلبلا موص
 وه سيل :لوقو ءاعباتتم الا لدبلا نوكيال :لوق "فالتخا كلذ يف : لاق

 نم عجر اذاف .هرفس يف رطفي نآ هل زئاج لوقلا اذه ىلعف ،ناضمر نم دشاب
 هللاو عىضمام هيلع دسف هعوجر دنع هيلع نبي مل ناف ‘هموص ىلع ىنب هرفس
 .ملعأ

 ىلا دحآ رظنب ملو .مام ةليللا كلت ق ناك اذا كنتنلا موي يقو :هل تلق

 زوجيال مأ ىحضلا تقو ىلا راظتنالا دعب مويلا كلذ راطفا هل زوجيا .لالهلا
 ؟كلذ فيك مأ مويلا كلذ راطقا

 دمحم هيقفلا خيشلاوهو (هتلا مهمحر) انخايشأ نم هتعمسام ىلع : لاق

 خيشلا نع ناعفربي (هللا امهمحر) ناضمر نب دوعسم خيشلاو رمع نيا

 موي يف موصلا هبجعي ناك هنأ (هللا همحر) نرقلا دمحم نب هنادبع هيقفلا
 ءيش سيل لالهلا ةليل ناك ناو سباحسنلا لالهلا ةيؤر نع لاح اذا ءكشلا

 ىلا راظتنالا ينبجعيف ،باحس وأ ةرمح وأ ةربغ نم هتيؤر نيبو مهنيب لوحي
 .راطفالا زاج الاو لالهلا نع ربخ ءاج ناف .رفسلا لهآ هيف مدقي يذلا تقولا

 .ملعا هللاو
 لوأ وهو .هرفس يف ناضمر ضعب ماص اذا رفاسملا يف لوقت امو :هل تلق

 ؟ال مآ (٦٤)ساب له ماص مت هرفس يف رطفأو ،موي
 نبب رطقآ ام لدبيو ؛ماصام هل متي هنأ ليواقألا نم ينبجعي اميف : لاق

 .ملعأ هناو ،ليللا نم راطفالا ىون اذا كلذو ،نيموصلا

 يرمعملا نسحلب نب رماع نب هتنادبع خيشلا ىلا "(هللا همحر) هباوج نمو
 هتينو ىليللا يي ةبانجلا هتباصأ اذا مئاصلا يقو :(هتلا همحر) يوزنلا يلاعسنلا

 لدب نم رثكأ يدنع هنم نكي مل غلسقلا نع ناوتي ملو سرجفلا لبق لستغي نأ
 ىضمام لدب همزل لسفلا رمآ ريغ يف رجفلاب ملع نيح ىناوت ناك ناو ههموي
 برقل رجفلا لبق لسغلا هل لصحيال هنأ ملع هبتنا نيح ناك ناو ‘هموص نم
 نم ىضمام همزل ؤلستغي نآ لبق رجفلا هيلع علطو !مميتلا لهجو ،رجفلا
 .هموص

 يف هتجوز عماجف ناضمر رهش يف اليل هداقر نم هبتنا اذا :هل تلق
 ؟هموص يق همزليام .عامجلا لاح يف وهو حبصلا هكردأ مث ،لاحلا

 .سأب هب له : باوصلا لعل )٤٦(
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 لبق لستغيو .عماجيل ةعس يف تقولا نأ نظي لجرلا اذه ناك نا : لاق

 هموي لدب الا لادبالا ةفصلا هذه ىلع هيلع نكي مل ،كلذ يف هنظ اطخاف ٬حبصلا

 ملع دق ناك ناو .عامجلا كرت نعو لسفلا نع رجفلاب ملع نيح ناوتي مل اذا
 كلذ ىلع دمعتف رجفلا لبق لسغلاو عامجلا هيف نكميال هنأو تقولا قيضب

 حبصلاب ملع نيح ناك ناف 6لستغي نأ لبق وأ غعماجي وهو حبصلا هكرداف
 .ملعأ هثلاو ؛هموص نم ىضمام لدب همزليام لقاف ناوتي مل

 هيلع لخد دق دلب يف دعاق رفاسم يف لوقت امو :(لا امهمحر) هيلا هنمو

 ءهالب ىلا ارفس دارأ مث ،رثكأ وأ لقأ وأ مايا ةرشع هنم ماصف سناضمر رهش

 مأ هموص متيآ ؛رهشلا ةيقب هدلب يف ماصف .رثكأ وأ لقأ وأ نيموي وأ اموي رطفأ

 ؟ال

 ىلع ينبجعي اميف :لجو زع ةناب الا كاياو انل قيفوت الو : باوجلا
 لاو !امات ارخآو الوأ هماص يذلا هموص نوكي نأ فالتخالا نم كلذ يف ءاجام

 .ملعأ

 لصف
 يوزنلا ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب ادبع خيشلا باوج نمو

 نمو .يمايرلا يرورسملا كرابم نب هللادبع نب دمحم خيشلا ىلا ،(هتنا همحر)

 هيلع بجي !اهندب عيمج سمل امدعب هتعنم اهب مه املف ‘ هتجوز اطي نأ دارأ
 ؟ال مأ هبارطضا دعب ينم ليلحالا نم جرخ اذا لسغلا

 بارطضاو ندبلا زازتهاب ةفطنلا لزني مل امف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ناك ناو ،لاستغا الب هنم ةراهطلا هيلع هنأ الا لسغ هيلع سيلف ؛ليلحالا
 .ملعأ هللاو ءلسفلا هيلع ناك زازتهاب قفادلا ءاملا فذق

 ناديبع نب ةعمج نب هادبع نب دمحم ىضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يجولفلا ةللادبع نب حلاص يلاولا خيشلا ىلا .(ةنا همحر) يوزنلا يدمسلا
 لدب وأ .ةرافك موصيل رجؤتسا لجر يف يديس لوقت امو :(هللا همحر) يوزنلا
 ؟كلذ يف ظفللا ينفرع ،ناضمر رهش

 نيثالث امئاص حبصأ هللا ءاش نا ادغ : لوقي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 امئاص حبصأ هتنا ءاش نا ادغ :لاق ؛مايالل اضرتعم لجرلا اذه ناك نا اموي
 رهشأ لدب نم همزل امع نالف نب نالف كلاهلا نع ءاضقو الدب اموي نيثالث
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 ىلا رجفلا عولط نم امئاص اهبف حبصأ مايألا هذه نم موي لكو سناضمر

 ناو .ةي دمحم هلوسرلو هتل ةعاط ضرفلا ءادأ داقتعاو ةدحاو ةيتيب .ليللا

 حيص]) هللا ءاش نا ادغ :لوقي هناف مايألل اضرتعمو ةرافك نع مايصلا ناك

 هب ىصوأ امم ةظلغم نيمي وأ مايص وآ ةالص ةرافك نع اموي نببتس امئاص

 هذه نم موي لكو مايص وأ ةالص ةرافك نم همزل امع ءاضق ة و الدب كلاهلا

 داقتعاو ةدحاو ةينب ليللا ىلا رجفلا عولط نم امئاص اهيف حبصأ مايألا

 لالهل ليللاب مايصلا ءادتبا ناك ناو ،هلوسرلو هتل ةعاط ضرفلا ءادأ ،دحاو

 نالف كلاهلا نع كرايملا رهشلا اذه امئاص حبصأ هللا ءاش نا ادغ :لوقي هناف

 ىلع ةرافك نع موصي ناك اذا كلذكو .ظفللا نم مدقتام يلع نوكيو ينالف نب

 نيذه امئاص حبصأ هللا ءاش نا ادغ :لوقي هناف لالهلاب ءادتياو كلاهلا

 نيمي وأ مايص وأ ةالص ةرافك نع نيعباتتم امهموصآأ نأ امهتينو نيرهنلا
 .ملعأ هتلاو ڵظقللا نم يقب امب يتايو نالف نب نالف كلاهلا نع

 الدب .انامز رهشأ ةسمخ مايصب الجر يصوملا ىصوأ اذاو :هل تلق

 نآ يصولل زوجيأ :تلقف ؟ناضمر رهشأ موص داسف نم همزل امع ءاضقو

 ؟ال مأ هكلاه نع موصي نأ ةترولا نم ادحأ رجاتسي

 ناضمر رهشا ةسمخ كلاهلا ةيصو ناك نا كلذكو ،‘كلذ زوجي معن : لاق

 دحاو لك ادحاو ارهش اوموصي نآ لاجر ةسمخ رجاتسي نأ يصولل زئاجل
 كلذكو .اعيمج هوممتي نآ ىلا دحاو رهش يق مهلكو اهرخا ىلا هلوأ نم هب اديب

 اوذخايو ،مايصلا نم هيونيام دحاو لك ٬مهكلاه نع اوموصي نآ ةثرولل زئاج
 .تاقت اوناك اذا كلذ ىصولملا عسيو .رهشألا مايص ةرجأال اهي ىصوملا مهاردلا

 .رهشأ ةسمخ ةيصولا تناك اذا ،دحاو رهش يق مهلك اوموصب نأ مهل زئاجو

 بان اذا امأو .ملعأ هتناو حنبمئاص هومتيو رهشب مهلك اودبيف ءةسمخ لاجرلاو

 ةثرولا نم دحأ دارأ اذاف ،ةمولعم مايأ لثم ةرهش نم لقأ ةثرولا نم دحاو لك

 نم امئاص هيف حبصأ هتنا ءاش نا ادغ : لوقي نأ كلذ يف ظفللاف ‘موصي نأ

 هنل ةعاط ضرفلا ءادأ "دحاو داقتعاو ةدحاو ةينب ليللا ىلا رجفلا عولط

 اذا امئاص حبصي هناف .رهشلا ةيقب موصي نأ دارأ اذاو .يي دمحم هلوسرلو

 زوجي الو مدقتام ىلع ظفللاو اعباتتم موصلا نوكيو همايص رخآلا ىضق
 متأ اذاف )٤٧(. رهش ق إلا مهلك مهمايص ناك اذا .ةثرولا موص نبي راطفالا

 مايصب ىصوأ نآ امأو رطقي نآ هل زئاجف هماص يذلا رهشلا مايص مهدحأ

 . رهش يف مهمايص ناك اذا : باوصلا لعل )٤٧(
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 .ملعأ هلاو غنيرهشلا نيب راطفالا هل زوجي الف ؤنيعباتتم نيرهش
 مأ اموي نيثالث موصيأ : تلقف ؛مايالا ضرتعا اذا مئاصلا ف كلوق امأو

 مايصلا ناك ناو ئرهشب مايصلا ناك نا اموي نيثالث موصي معنف ؟ال

 امأو .اذه ريغ زوجيالو مايالا ضرتعا اذا ءاموي نيتس موصي هناف ،نيرهشب
 نم لاقف .نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف رفسلا يف ةرجالاب مئاصلا رطفأ اذا

 نم لاقو .ناضمر رهش نم دشاب وه سيلو رفسلا يف راطفالا هل زوجي :لاق

 .ناضمر رهش نم دشا وهو رفسلا يف رطفي نا ةرجالاب مئاصلل زوجيال :لاق
 .ةفصلا هذه ىلع ناضمر رهشأ لدب مايص كلذكو

 مئاصلا ناك 6ضرملا ف رطفي نأ مئاصلل زئاجف ضرملا يف راطفالا امأو
 حص اذاف 6ضرملا يف رطفأ ام لدب الا همزليالو ناضمر رهشأ لدب وأ ةرجالاب
 يتلا مايالا مايصب اهرطفأ يتلا مايالا همايص لصوي هناف هضرم نم ضيرملا
 .ملعا هئلاو ںلبق نم اهماص

 لصف

 ارهش دقعف نيكلاهلا نع موصي لجر ناك اذاو (هللا امهمحر) هيلا هنمو
 ائيش ماص نأ دعب رطفأو موصلا لطي ملف ضرم مث ،كلاهلا نع نيرهش وأ
 نأ ةليحلا امو كلذ مكح فيك ؛ماق وأ كلذ هضرم ق تامو .ةرافكلا هذه نم

 ؛همايص متي
 قطي ملو هموص متي نأ لبق ضرملا هكردأ اذا لجرلا اذه نا : باوجلا

 ىلع ىنب موصلا قاطأ اذاف ؤارطفم حبصي مث ليللا نم راطفالا يونيف موصلا
 مت دقف هكلاه ىلعام ةيقب امئاص ثراولا حبصأو اهضرم نم تام ناو ‘هموص
 ولو !امايأ ىناوتو .همايص ىلع هثراو نبي مل اذاو .ةرجألا هل تلحو هموص
 اذا كلذكو ءةرجألا نم ءيش هل سيلو !كلاهلا موص دسف ادحاو اموي ناك

 هكردأو ليللا نم راطفالا وني مل اذا امأو .موصلا ىلع ةردقملا دعب وه ىناوت
 اذا همايص ىلع ينبيو .راطفالا هل زئاجف .كالهلا هسفن ىلع فاخو حيبصلا

 يفف ىليللا نم ةين ريغ نم رطفأو كالهلا هسفن ىلع فخي مل اذا امأو 6ردق

 .ملعأ هلاو .هموص داسف ينبجعيو .(٨٤)كلذ

 لصف
 رهش يف تقولا لهج نميف (لا همحر) هتلاسو :(لا امهمحر) هيلا هنمو

 لدب هيلعأ 6هنيح نم عزف نذؤملا هيلع نذاف برشيو لكاي ماقف 6سناضمر
 . فالتخا : اهريدقت ةملك تطقس )٤٨(

 ۔ _٦٧٩



 ؟ال مأ هموي

 يف لكاي هنأ هدنعو .لكاي لكآلا اذه ناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم لاق نم لاقف سرجفلا عولط دعب لكأ هنأ كلذ دعب هل نيبت مث .ليللا
 لجرلا اذه ناك اذا امأو .هيلع لدب ال :لاق نم لاقو ‘هموي لدب هيلع :نيملسملا

 .رجفلا عولط دعب لكأ هنأ كلذ دعب هل نيبت مث ،لكألاب رطاخم وهو لكاي
 هنأ هل نيبتي مل لجرلا اذه ناك اذا املو ‘هموص نم ىضمام لدب هيلع فاخاف .

 نكي مل اذا لدي همزلي الف ءليللا ق لكاي هنأ هدنعو .رجفلا عولط دعب لكأ

 هنذؤملا ناذأ دعب لكألا نع فقو اذا ةصاخو رجفلا عولط دعب لكاي هنأ هدنع
 .ملعأ هثناو

 . راطفالا ىون اليل (٩٤)قرف ىهتنا املف كرفس نم مدق نميفو :هل تلق
 .مايصلل هماعط ةلق كلذ بيس ناكو ٬مويلا كلذ ق ىوزن ىلا مدقيب نأ هتينو

 ۔امئاص وأ هرقس يف ارطفم ناك ءىش همزليأ

 هيف ىدعت رفس نم مدق لجرلا اذه ناك اذا : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 همزلي الف لكأ اذاف .قرف دلب يف وهو رجفلا هيلع علطو ؤهنطو نم نيخسرفلا
 ءىوزن دلب ينعأ ىدلبلا نارمع يف الخاد ناكو رجفلا هيلع علط اذا امأو يعيش

 .هدلب نارمع لخد دق اذه نأل ،راطفالا هل زوجي الف

 .ةيرشبلا ءامسألا ىلا ةبوسنملا اهرسكبو ةلمهملا مضب نارمع :فلؤملا لاق

 . ۔(عجر)
 لصق

 موص ناك اذا .مايصلاو راطفالا ق كبجعيب يذلا يديس يل رسفو :هل تلق

 ؟ضقتنيال امو ،كلذ نم ضقتنيامو ،نيراطقفا نيب
 ق .يأرلاب نيملسملا نبب فالتخالا كلذ ق يرجي : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ق راطقا هيقعأ رقسلا ق موص لك :لاق نم لاقف اهرفس ق رطفأ اذا رفاسملا

 .مات وهف رضحلا موصي الصتم رقسنلا موص نوكي نأ الا ضقتنم وهق رفسلنلا

 الا رقسنلا ق راطفا هيقعأ اذا رقسلا موص ضقتنيال :نبملسملا نم لاق نم لاقو

 لاح لك ىلع مات رفسلا موص نا :لاق نم لاقو ،نيرطف نيب موصلا نوكي نأ
 ناك لوقلا اذهو ،رفاسملل راطفالا زاجأ لجو زع هتنا نال راطفا هبقع ولو
 ىلع (هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا هب لمعي
 .ملعأ هنلاو ءهنع تظفحام

 . ىوزن ىرق ىدحا يهو . اقرف :ب اوصلا )٤٩(
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 ق اهسفن تجلاع ةأرما نعو «عرشلا نايي» ءزج ق تدجو : فلؤملا لاق

 له لدبلا اهمزلي اليكل ناضمر ر هش يف ضيحلا اهنع بهذ ىتح ناضمر رهش
 ؟؛اهضيح مايا ردق اهيلع لهو ؟اهمايص زوجي لهو ؟ءيش اهيلع

 اهيلع ىرأ يناف «ناضمر رهش دعب ةأرملا تحاص اذا : ديعس وبأ لاق

 .جالعلاب عطقنا امنا ضيحلا مد نال غناضمر رهش يف اهضيح مايا مايص لدب
 هتعطق ىتح اهتقو يف اهءاج نأ دعب ضيحلا تجلاع نا اهنقيآ نم :هربغ لاق
 اهنع عطقناو تقولا كلذ ليق تجلاع ناو .مايألا كلت لدي اهيلعف اهسفن نع

 لاق .يلا بحا يأرلا اذهو زئاج اهمايصو اهيلع لدب الف رهشلا كلذ يف مدلا
 جالعلا كلذ نأ :لوقي اضعب لعلو .ذخان اذهب : (هللا همحر) نسحلا نب دمحم
 نب ناهبن لاق :(هللا همحر) يراوحلا وبآ لاق ؤةينلا ىلا مدلا رمأو ءيشب سيل
 ثاو .اهيلع لدب الف عطقناو ضيحلا يف اهسفن تجلاع نا :(لا همحر) نامثع
 .ملعأ

 لصن
 ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا هنع تلاس اممو

 رطخ نميف يديس لوقت امو :هل تلق !(هللا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا
 موص لطبيأ !امئاص ناكو .قفادلا ءاملا لزناف جورفلا نم عيش ركذ هلايب

 .جورفلا ركذل ابلجتسم ناك اذا تيأرأ ؟كلذل ابلجتسم نكي مل اذا كلذ هموي

 رقو ال ثكباوج انعمس ؟همايص مكح امف .قفادلا ءاملا لازنا هتدارا نكت ملو

 ؟كعمج مره الو كعمس
 نم ءيشل الو ةوهشلل ابلجتسم نكي مل اذا : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ركذل ابلجتسم ناك ناو .هيلع لدبال :لوقو .هموي لدب هيلع : ليقف . اهبابسأ
 مل اذا اذهو غىضمام لدب :لوقو .هموي لدب هيلع :لوق غةوهشلل وأ جورفلا
 .ملعأ هللاو .عماجملاك وهف ينملا لازنا دارأ ناو ؤينحلا لازنا دري

 هموص لدب هيلعا ءايسان هل يلو هجو حبق وأ نعل اذا مئاصلاو :هل تلق
 ؟ال مأ

 هموص ضقن يفف .ةنعللاو حبقلا قحتسيال نمو هتاذ حبق ناك نا : لاق

 .ملعأ هتناو ءاذه لثمل دوعيالو هيلع ضقنيال :لوقلا رثكأو 0 فالتخا

 هنطب يف ءاملا لخدف ةساجنلا نم همف لسغي نأ دارأ اذا مئاصلاو :هل تلق

 ؟ال مأ موي لدب هيلعا ‘هرايتخا ريغ ىلع
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 .هقلح ءاملا لخد اذا ةالصلل ءيضوتملا لثم يف فالتخالا نم مدعيال : لاق
 ايسان ناك ناو 0هيلع لدب الف همايصل اركاذ ناك نا :ليقف .هرايتخا ربغ نم

 لدبلا هيلعف هموصل ايسان ناك نا :لاق نم لاقو ،هموي لدب هيلعف هموصل
 لدبال :ليقو ىلدبلا هيلعف 0ةالصلا تقو ريغ ف هوؤضو نوكي نأ الا لدب الو
 ينبجعيال اذه ىلعف تقو ريغ وأ ةالص تقو يف اهربغ وآ ةالصل ناك هيلع

 اهلسغ نا امأو ءاهلتم لسغ قوف دزي ملو ‘ةساجنلا لسغ همق لسغ اذا لدي

 .ملعأ هللاو ،لدبلا هيلعف ااضرمت الا ىنعم ريغل ةساجنلا كلت لثم لسغ قوف
 .مايأ ةتس مدلا اهءاجف .مايأ ةرشع اهتداع ةأرما تناك اذاو :هل تلق

 كلذ دعب نم مدلا اهءاجف .٬مايأ ةتالث وأ نيموي وآ اموي ءايقن ارهط ترهطف
 ؟ال مأ نيمدلا نيب اهرهط ماي هتماص يذلا اهموص متي !اهتداع مامت

 وأ ،ناضمر رهش مايأ ةيقب هتماص يتلا مايألا هذه تناك اذا امآ : لاق

 "فالتخالا هيف يرجي اهموص مامت يفف ،اهترافك مايأ ةيقب وأ ءاهلدب مايأ ةيقب
 اهيلعف ٬‘كل تفصو امك نكب مل اذاو ںلدي اهيلع :ليقو مات اهموص نأ :ليقف

 اذا ءاذه اهضيح مايأ ف موص اهل حصيالو اهضيح مايأ تناك اهنأل لدبلا
 اذا امآو .(هللا همحر) ديعس يبأ نع تظفح اذكه ىاهئرق مايأ ف مدلا اهعجار

 .ملعأ هتناو ءاهل مات اهموصف ءاهئرق مايأ تضقنا نأ ىلا مدلا اهعجاري مل

 لصف

 اموي نيتالث دقع نميف يديس لوقي امو :(هل رفغو هتنا همحر) هتلاسو
 نآ ىلع بجر رهش لوأ هدقع ناكو ،كلذب هنم اطايتحا ناضمر رهش لدب

 رهش نم نيرتعو ةعست ىلع نابعش لاله لهف سلالهلاب هلهج لجال هموصي
 يتلا مويلا رخؤي نآ هل زوجيآ ،ةرجالاب نابعش موصي نأ داراف ،بجر
 نابعش لوأ موصي مأ ؟ناضمر ءاضقنا ىلا بجر رهش نم هيلع (٠٥)تيقب
 ؟ميظعلا رجألا كلو كلذ انفرع ؟ةرجالا موي رخؤيو هيلع (١٥)يتلا

 نيتالٹ موصي نأ ىونو مايألا ضرتعا اذا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ناو ىاهلك مايألا كلت متي نأ هيلعف ‘هنم اطايتحا ناضمر رهش لدب ؤاموي
 رخآ ناو ٬مايآلا كلت نم ىضمام هيلع ضقتنا رذع ريغ نم ائيش اهنم رطفأ

 .اذه ريغ لوق هيفو ٬لوقلا رثكأ ىلع كلذ زوجي الف .رهش دعب رهش ىلا اهضعب

 ضرتعاو 6هريغ نع ةرجألاب ارهش دقعي نأ دارأ ناو ٬مايالا كلت تضم اذاف
 . هيلع يقب يذلا : حصفألا )٥٠(

 )٥١( هيلع يذلا : حصقفألا .
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 موصي نأ يونيف ضنابعش رهش نم موي ىضم دقو سةفصلا هذه ىلع مايألا
 موي دعب لاوش رهش يف هرهش نم هيلع ىقبام متي نأ هل زئاجف ءاموي نيثالث
 هموص نم ىضمام هيلع ضقتنا رطفأ ناف ؤديعلا موي دعب رطفيالو ديعلا
 ثاو ،(هللا مهمحر) نيملسملا راثآ يف هانظفح اذكه ؤنابعش رهش يف وه يذلا
 .ملعا

 :ليقف !همايأ ضعب يف رطفي نأ داراف اعوطت همايص ناك نا امأو

 .هيلع لدبال :ليقو هسفن ىلع دقعا ام لدب هيلعف رطفأ ناف ،كلذ هل زوجيال

 .هيلع لدب الف هبلقب تناك ناو ،لدبلا هيلعف هناسلب هتين تناك نا : ليقو
 يف لاح لك ىلع هيلع لدبال :لاق نم لاقو .هلاح ىلع لدبلا هيلع :ليقو
 لعفب لجو زع هلل هتدهاعم مامتا هل انبجعيو اهدعو فلخم وهو .عوطتلا
 .ملعأ هناو ،ةعاطلا

 رهش يف هتجوز عماجي نا داراف اهرفس نم رفاسملا مدق اذاو :هل تلق
 ؟كلذ ىلع هعواطت مل اذا اهموي لدب اهيلعأ ،ناضمر

 ءيطوو هرفس نم رفاسملا مدق اذا هنأ ةلاسملا هذه يف يدنع يذلا : لاق

 ملو كلذ يف هعواطت ملو .اهل هنم هاركالا ىلع ةرفاسم ريغ يهو هتجوز
 لدبال :ليقو ،اهمويل لدبلا اهيلع نا :ليقف 6فالتخالا كلذ يف يرجيف ‘6هدعابت
 .هلعف يف ءيسم وهو .ءيش همزليال :ليقو ءاهمزليام همزلي هنا :ليقو ؤاهيلع
 .ملعأ هتلاو

 لصن
 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نمو

 رهش لدب هيلعو تام نم يف (لا همحر) هتلاسو "(هللا همحر) يوزنلا
 اذا تيأرأ ؟ال مأ مايصلا ةرجأ ذخايو يصولا هنع موصي نأ زوجيأ ناضمر

 حأ كلذ هموص ىلع ةرجأ هل بجتو هنع موصي نأ هل زوجيأ .كلذب صوي مل

 ؟ال

 .ةثرولا رماب كلذ زئاج : باوجلا
 مل اذا :(هنا همحر) كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا هنظأو اهريغ لاق

 .(عجر) ؛ملعا لاو ضماتيأ ةثرولا يف نكي
 نم امأو .ءيش ةثرولا همزلي الف هنع ماصي نأ تيملا صوي مل اذا امأو

 نأ هل زوجيالف يصولا امأو 6هتثرو هنع موصي نأ نسحف بابحتسالا قيرط
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 .هنع مايصب كلاهلا صوي مل اذا كلاهلا لام نم ةرجألا ذخايو هنع موصي

 .ملعأ هتلاو

 ربغ ناك اذا كلذ هيزجي الدب ناضمر رهش موصي ناك نمو :هل تلق

 ؟رفس وأ ةلع ريغ نم عباتتم
 ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا نع كلذ تظفح : لاق

 رهش نم دشاب وه سيلو زئاج هنأ :(هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا يمازلا
 .ملعأ هثلاو سلوق ىلع ناضمر

 دجوي يذلاف .رجفلا هيلع لكشاف هداقر نم ماق اذا مئاصلا يف كلوق اماو
 ق ليقق .كشت ال ىتح لك .لئاسلل لاق هنآ .4 «عرشلا نايي»و «فنصملا» ق

 ىتح :لاق ضعبو .رجفلا علطي مل دعب :يآ ،ليل هنأ كشتال ىتح لك هريسفت
 لكأ هنأ حص ناو .علطي مل رجفلا نآ ملعت ىتح :يأ .علط دق رجفلا نأ كشتال

 ةرهاظ لئالدلا هيف تناك نا :ضعب لاقو .هموي لدب هيلعف رجفلا علط امدعب

 لهاجلا اذه لجأ نمو ‘علط دق هنأ هقرعل فقاولا عضوم يف فقو ول نأ

 نم ىضمام هيلعو كلذ يق هل رذع الف علطي مل هنأ نظي لكأ رجفلا عولطب

 لدب هيلع :لاق نم لاقو .ةدحاو ةضيرق ناضمر نا لوقي نم لوق ىلع هموص
 هتظفح اذكه ‘ةضيرف ناضمر نم موي لك نآ :لوقي نم لوق ىلع كلذو اهموي
 .(هالا همحر) يوزنتلا ينيسارخلا ديعس نب حلاص ملاعلا خيشلا نع

 ناضمر رهش نم ةليل رخا ماقف مصأ ناك نا ىمعألا نع ينئينآ :هل تلق

 ؟كلذ يف همزليام ليل هنآ هنظ عم .رجفلا عولط دعب برشو لكاف
 اميف رجفلا نأو 0قاب هدعب ليللا نآ نظي وهو لكأ اذا ىمعألا امآ : لاق

 عيضي ملو ةجحلا هب موقت نمم دحأ نم ةجح هيلع مقت ملو ،علطي مل هدنع
 هيلعف ،رجفلا علط امدعب هلكأ نأ حصو .كلذ يف لاؤسلا نم هيلع بجي اميف
 .ملعأ هتناو ءهموي لدب

 لصف
 .(لا همحر) يوكزالا يمايرلا دشار نب دمحم يضاقلا خيشلا باوج نمو

 يحنملا يدومحملا يلع نب دمحم نب هتنادبع دمحم يبآ دهازلا يلولا يضاقلا ىلا
 لدب وأ ةالص ةرافك وأ ،ناضمر رهش نم هيلع الدب ماص نميفو :(هللا همحر)
 ؟ال م ضرم وأ رفاس اذا رطفي نأ هل له .ةرافك

 الف رقسلا يف امأو ‘موصلا قلطي مل اذا زئاجف ضرملا يف امأ :باوجلا
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 يفو ؤموصلا قيطي الو رذع هيف هل نوكي رمأ هب لزني نآ الا راطفالا ينبجعي
 ردابيف موصلا نم ةعناملا ةلعلا تلاز ناو ںفالتخالا نم ىرعتيال رثالا لمجم
 .ملعأ هنلاو ءالجاع موصلا يق

 لصف

 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا تلاسو
 عابي نأ زوجيا ؛مرص هتحت اشن اذا ةرطفلا لخن يف :(هللا همحر) يوزنلا

 ؟ال مأ ةرطفلل ماعط هب يرتشيو مرصلا
 مرصلا نا :لوقي نم لوق ىلعف 0 فالتخا كلذ يف :قيفوتلا هنلابو باوجلا

 لصالا نم هنأ :لوقي نم لوق ىلعو .ةلغلاب لعفيام هب لعفيف .ةلغلا نم
 .ملعأ هثلاو ءلصألا هب حلصيف

 لصف

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 فلخ نب دمحأ يضاقلا خيشلا ىلا ء(هلا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع
 .ةرافك وأ ناضمر رهش لدب موصي يذلا امأو :(لا همحر) يوكزالا ينامداألا
 نم لاق .نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف .رفسلا ف رطفي نآ دارأو رفاس اذاف
 لدبلا نم هماصام هيلع ضقتني هناف رطفأ ناف .راطفالا هل زوجيال هنا :لاق
 لوق رثكأ وهو .مات هماص يذلا هموص و 6ضقتنيال :لاق نم لاقو .ةرافكلا وأ

 لوألا هموصف ضرملا لجأ نم رطفأ اذا امأو .اندنع هب لومعملا وهو 0نيملسلا

 .راطفالا هل زوجب يذلا ضيرملا امأو ؤحصيام نيح هموص ىلع ىتي اذا .هل مات

 مل راص اذا :لاق نم لاقو ؛ماعطلا هتشي مل راص اذا :نيملسملا ضعب لاقف
 ؛ةلاحلا هذهب راص اذاف .ليللا ىلا ليللا نم هغلبيام ماعطلا نم لكاي نأ ردقي

 ريغ نم ،راهنلا يف رطفي نأ امأو .ءارطفم حبصيو ٬ليللا نم راطفالا يوني هناف
 راهنلا يف هبيصت نأ الا نيملسملا لوق رثكأ ىلع كلذ زوجيالف ٬ليللا نم ةين
 هل زئاجف اهريغ وأ (٥؟)قوساعلا ةلع لثم توملا اهنم هسفن ىلع فاخي ةلع
 مف يف ءاملا ريطقت امأو .نيملسملا راثآ نم هتظفحام ىلع راهنلا يف راطفالا

 يف اورطقي نأ مهل زئاجف }توملا نم هلهأ هيلع فاخو امئاص ناك اذا ضيرملا
 يف هضرم نم ضيرملا تام اذا امأو .هنم بلطم ربغ نم ناك ولو .ءاملا همف

 مزليالف هضرم يف هرطفأام هنع ىضقي نأ صوي ملو رطفم وهو ناضمر رهش
 ضيرملا مزليال كلذكو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع ،(٢٥)هنع اوضقي نأ الا هتثرو

 . لاهسالا ببستو نطبلا بيصت ةلع : قوساعلا )٥٦(

 هنع اوضقي نأ هتئرو مزلي الف : باوصلا لعل )٥٣(

 ۔_٦٨٥۔



 لوق رثكأ ىلع حصي مل اذا هضرم يف رطفأ ام هنع يضقي نآ يصوي نأ
 . .ملعأ هللاو .نيملسملا

. 

 (دبصلا يف)

 نب ةعمج نب هئنادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم
 دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ،(هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع

 محلب ديصلا داص دايص يق :(هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نبا
 ؟ال مأ ديصلا لكأ لحيآ .ةتيم محل ةمعطلا كرت هناب كلذو .ةتيم

 ارث وم «عرتلا نايي» ءزج نم هتظقح يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .اهنيعب ةلاسملا هذه يهو هنيعب
 لصف :

 لكؤي ال ،ريزنخلا محلو ةتيملاب اكمس ديصي لجر :ةفاضملا ةدايزلا نم
 .اهانعم ربدتف .اهنيعب ةلوقنم ةلاسملا هذهف .ريزنخلا محلو ةتيملاب دصيام

 .هللاب الا كاياو انقيفوت امو
 .(هللا همحر) يراوحلا يبأ نع «عرتلا نايب» ءزج نم ةلاسم تظفحو

 لكاف ،ديصلا ىلع هبحاص هقلطأ مث .ةتيم لكأ هتيأر ثديصلا بلك نع هتلاسو

 ؟ةتيملا همفبو هحرجف ديصلا
 عطقيلف .هقورع يف رجي مل ام هنأ ملعي نأ الا هلكأي نأ بحأ ام :لاق

 .ملعأ هتناو .يقابلا لكايلو .هنم هلكأام

 دمحم هيزنلا ملاعلا خيشلا باوج نم ةعقر نم اهتدجو ةلاسملا هذهو
 خيشلا ىلا ،(هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع نب ةعمج نيب هللادبع نبا
 :(هللا همحر) يلاعسلا يوزنلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا

 ىلعآ ،رطفلا ىلع همأ هتهركأ ،ناضمر رهش مئاص يبص يف يديس لوقي امو
 ؟ةراقكلا اهيلع مآ رزولا نم ءيش همآ

 .هنع ريفكتلا هرطف نم ىلع : لوقف .فالتخا هيف : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 .ملعأ هثلاو لوقلا رتكأ وهو ثرزولا الا اهيلع ءيش ال :لوقو

 رهش كلذ نمق .هتجرد ولعو موصلا لئاضف نم افرط انهاه ركذأ
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 مايأ امأو ءانه هركذ نع ينغيام هلئاضف نم بابلا لوا ىضم دق ناضمر

 نم رشع ةسمخو رشع ةعبرأو رشع ةثالث يهو ى ميظع لضف اهيفف ضيبلا
 ىلا برغملا نم اهيف رمقلا ماودب يلايللا رهز اهنال ضيبلا تيمسو ئرهش لك
 امل كلذو ‘ضدبلا مايأ مايألا هذه تيمس امناو» : رخا ثيدح نمو .رجفلا

 دوساف سمشلا هتقرحاف ضرألا ىلا ةنجلا نم مالسلا هيلع مدا هثنا طبه]

 :لاق ؟كدسج ضيبي نأ بحتا مدآاي :لاقف ٬مالسلا هيلع ليربج هاتاف اهدسج
 مدآ ماصف .رشع ةسمخو رشع ةعبرأو رشع ةثالث رهشلا نم مصف :لاق .معن
 مث 'هدسج اثلث ضيباف يناثلا مويلا ماصو اهدسج ثلث ضيباف موي لوا

 .«ضيبلا مايأ مايالا تيمسف .هلك هدسج ضيباف ثلاثلا مويلا ماص

 نب يلع قيرط نم ةي هنلا لوسر نع مايالا هذه لضف يف رخآ ثيدح نمو
 .يلعاي :لاقف .هنم توندف ٬ينم ندا :ةت ع هللا لوسر ل لاق» :لاق بلاط يبأ

 (٤٥)موي كل بتكي ٬مايا ةثالث رهش ٣ مص :مالسلا هيلع ليربج كل لوقي
 ةئام ةثلاثلا مويلابو ؤةنسح فلا نوثالث يناثلا مويلابو ‘ةنسح فالآ ةرشع
 مويلا مايصو ؛موي فلاب هنم موي لوأ مايص» :رخآ ثيدح نمو .«ةنسح فلأ

 :رخآ ثيدح نمو .«موي فالآ ةثالثب ثلاثلا مويلا مايصو .موي يفلاب ينانلا

 مويو .ةنس فالآ ةثالث مايص لدعت رشع ةتالث موي وهو مويب لوأ مايص»

 مايص لدعت رشع ةسمخ مويو !ةنس فالا ةرشع موص لدعت رثع ةعبرأ

 مايأ كلذف ضيبلا مايأ ماص نم» :د هنع رخآ ثيدح نمو .«؟ةنس فلأ ةئام

 ةلي هللا لوسر انرمأ :لاق .كلملادبع قيرط نم رخآ ثيدح نمو .(٥٥)«رهدلا
 .«رهدلا ةيعك يه» :لاقو .رشع ةسمخو رشع ةعبرأو رشع ةتالت مايصب

 هراطفا دنع هلو ،نبمئاصلا نم بتك اقداص اموي ماص نم» :رخا ثيدح نمو

 .اقيدص نيرشع رجأ يطعأ اقداص نيموي ماص نمو ،تاباجتسم تاوعد رشع

 هرجأ بجو دق يدبع :ةكئالملا ىلا ىلاعت هئلا ىحوأ اقداص مايأ ةثالث ماص نمو

 تلخد» :رخأ ثيدح نمو .«رخات امو هبنذ نم مدقتام هل هللا رفغيف ىع

 :رخآ ثيدح نمو ."ضيبلا مايالا نوموصي نيذلا اهلهأ رثكأ (٦٥).......ةنجلا

 )٥٤( لوألا مويلاب : باوصلا لعل .
 )٥٥( ةعونصملا للا يف يطويسلا هدروأ ٦/ ٦٠ ثيدحلا فارطأ ةعوسرم بسح ٣٣٩/٨.

 )٥٦( تدجوف : هريدقت صنلا ف طقس .
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 رخآ ثيدح نمو .(٧٥)«بلقلا نم دسحلاو لغلا نبهذي ضيبلا ماي مايص»
 ةرشع نع موي لك نأ نوري مهناك مايا ةثالث رهش لك نم ماص نم» :لاق
 اذه هديؤيف .(٨٥)ياهياتمآ رشع ةنك ةتسكلاب ءاج نمم :لجو زع هلوقل .مايا

 .رهدلا مايص اهنأ ىلع ربخلا
 لصف

 لاوش نم تسب هعبتأو ناضمر رهش ماص نم» :ةي يبنلا نع يورو
 لضفأ مايصلا يأ» :ةيم هللا لوسر لئس ثيدح نمو .(٩٩٥)«رهدلا ماص امناكف

 لع هنع ثيدح نمو .«بجر وهو مصألا هتنا رهش :لاق ؟ناضمر رهش دعب

 ناك بجر ماص نمف ‘تانسحلا هيف فعضتو ةمرحلا ميظع بجر رهش» :لاق
 نمو ؛منهج نم باوبأ ةعبس هنع تقلغ مايآ ةعبس ماص نمو 6ةنس موصك
 اهيأ نم لخدي .ةنجلا نم باوبأ ةينامت هل تحتف مايأ ةينامث هنم ماص
 انل كراب مهللا» :لاق بجر لخد اذا ناك ةي هنع رخآ ثيدح نمو .(٠٦})«ءاش

 ماص نم» :الي هنع رخآ ثيدح نمو .(١٦)«ناضمر انغلبو نابعشو بجر يق
 باوبأ هنع تقلغأ مايأ ةعبس ماص نمو .رهش مايص لدع بجر نم موي لوأ
 نمو .ةينامثلا ةنجلا باوبآ هل تحتف مايآ ةينامث ماص نمو ‘ةعبسنلا منهج

 رشع ةينامت هنم ماص نمو ‘تانسح هتائيس هتلا لدي مايأ ةرشع هنم ماص

 نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .(٦؟)«لمعلا فناتساف ،كل رفغ دق هيدانم ىدان

 نابعشو .هتنا رهش بجرر» :يي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ قيرط
 هنأل :لاق ؟كلوق ىنعمام هل ليق .(٦؟)«يتمأ رهش ناضمرو ايرهش

 ذقنأ هيفو .هئايبنأ ىلع هتنا بات هيفو ءءامدلا نقحت هيفو ،ةرفغملاب صوصخم
 ةرفغم :ءايشأ ةتالت هتلا ىلع بجوتسا بجر ماص نم .هئادعأ دي نم هءايلوأ

 نماي ثلاتلا امأو هرمع نم يقب اميق همصعو هيونذ نم فلسام عيمجل

 دنسملا رظنأ .مايأ ةثالث مايص لاقف ©ضيبلا مايأ ىلع صني ملو لبنح نب دمحأ حل )٥٧)
 . ٤٣٦

 )٥٨( ماعنألا ةروس : ١٦١٠ .

 )٥٩( مقر ثيدح ، عيبرلا مامالا هجرخأ ٣١٦٢ .

 )٦٠( بجعلا نييبت : رجح نبا هجرخأ ٥٦ .
 زنك يف يدنهلاو ١٨٣/١ روثنملا ردلا يف ىطويسلا هدروأو ٢٦٥٩/١، لبنح نب دمحأ هجرخأ )٦١(

 َ . ١٨٠٤٩ لامعلا
 )٦٦٢( لامعلا زنك : يدنملا هدروأ ٢٤٦٢٦٢، ةعونصملا ىلآللا : ىطويسلا ٦٢ / ٦٥ .

 )٦١٣( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا ٥/ ١٢٠... "
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 زجعا ينا هلا لوسراي :لاقف فيعض خيش ماقف .ربكالا ضرعلا موي شطعلا
 ةنسحلا ناف ،هنم موي لوأ مص :ةلي للا لوسر هل لاقف .هلك همايص نع
 هماص نم باوث ىطعت كناف .هنم موي رخآو ؤهيف موي طساوأو .اهلامآ رشعب

 ةليل اهيمست ةكئالملا ناف .هنم ةعمج ةليل لوأ نع اولففتال نكلو .هلك
 الا ضرالاو تاوامسلا نم كلم ىقبيال ليللا ثلث ىضم اذا هنأ كلذو سبئاغرلا

 .متئشام ينولس يتكئالماي : ىلاعت هللا لوقيف ةبعكلا عم نوعمتجيو
 لاق مث غكلذ تلعف دق : ىلاعت هللا لوقيف ،بجر ماوصل رفغت نأ :نولوقيف
 ءاشعلا نيب يلصي مث بجر نم سيمخ موصي دحأ نم امف :لي هنلا لوسر

 باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف أرقي ؤةعكر ةرشع يتنثا ةعمجلا ةليل ةمتعلاو

 “نا َوُك لتل و 6‘تارم ثالث (٤٦)4ردقلا ة ةلك ق ه هانلزنأ ارط و .ة

 نم غرف اذاف سةميلستب نيتعكر لك نبي لصفي !ةرم رشع ىنثا )٦٥( هدح

 يمالا يبنلا دمحم ىلع لص مهللا :لوقي شةرم نيعبس هيبن ىلع ىلص .هتالص
 ةكئالملا بر «سودق ضحوبس :هدوجس يف لوقي ةدجس دجس مث .هلآ ىلعو
 امع زواجتو محراو رفغا بر : لوقيو هسأر عفري مث ‘ةرم نيعبس حورلاو
 لثم لوقيف ةيناثلا دجسي مث اةرنم نيعبس مظعالا زيزعلا تنأ كناف ملعت
 نذاب ىضقت اهناف 6هدوجس ق هتجاح هللا لاسي مث .ىلوألا ةدجسلا ق لاقام

 .«لج و زع هتنا
 لصن

 مويلا ماص نم» :لاق هنأ ةريره يبأ قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو
 هيف لزن موي وهو .«ارهش نيتس مايص هل بتك بجر نم نيرشعلاو عباسلا
 سابع نبا نع رخآ ثيدح نمو .ةلاسرلاب ةي يبنلا ىلع مالسلا هيلع ليربج
 يف (هللا همحر) سابعلا نب نادبع ناك» :لاق هنسحلا قيرط نم (لا همحر)
 .رهظلا تقو ايلصم لظيو افكتعم حبصي بجر نم نيرشعلاو عباسلا مويلا
 .ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لك يق ارقي .تاعكر عبرا ىلص رهظلا ىلص اذاف

 هدكا ترا َوُه 7 .ءاثالث ردقلا ة ةليل قر ُهاَنلَرنَا اترزو .ةرم نيتذوعملاو

 لوسر عنصي ناك اذكه :لوقيو ارصعلا تقو ءاعدلا يف دلخي مث ؤةرم نيسمخ

 ناملسو ةريره يبأ قيرط نم ذع هنع رخآ ثيدح نمو .«مويلا اذه يف ةين نكتع هللا

 ناك ىةليللا كلت ماقو مويلا كلذ ماص نم .ةليلو اموي بجر ق نآ» :يسرافلا

 ١ : ردقلا ةروس )٦٤(

 ١ . صالخالا ةروس )٦٥(

 ۔ _ ٦١٨٩



 وهو ،بجر نم نيقب ثالث نم وهو ىاهليل ماقو ةنس ماص نمك رجألا نم هل
 تقو ءاج اذاف» :رخآ ثيدح نمو ٦٦(. ).يي دمحم انيبن هيف ثعب يذلا مويلا
 مهللا .هتنا مسب :هراطفا دنع لوقي ااعوطت وأ اضرف امئاص ناك مئاصلا راطفا
 تنآ كنا !انم لبقت انبر ێكدمحبو كناحبس 0ترطفأ كقزر ىلعو تتمص كل

 . . )٦٧) «ميلعلا عيمستلا

 لصف

 نيح لي هلا لوسر لاق :لاق ناملس قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو
 نيثالث رهشلا اذه ن يلصي ةنمؤم الو نمؤم نم ام ناملساي» : بجر لهتسا

 ٬تارم ثالث هيد هنن نلا وك لقم و شةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف ارقي .ةعكر

 نم يطعأو .هيونذ هنع هتنا ىحم الا تارم ثالث (٨٦)؛وزفاقلا اَهَتَاات لقإل و

 لك هل عفرف .ةلبقملا ةنسلا ىلا نيلصملا نم ناكو ،هلك رهشلا ماص نمك رجألا

 عفرو ةنس ةدابع موي لك مايصب هل بتكو ىردب ءادهش نم ديهش لمع موي
 ةنجلا هل بجوأو راتلا نم هتنا هاجنأ ةالصلا هذه ىلص نمو ٬ةجرد فلآ هل
 لاق .مالسلا هيلع ليربج كلذب ينتربخأ .ىلاعتو هناحبس هللا راوج يف ناكو
 ءتاعكر رشع هلوأ يف يلصت :لاق ؟اهيلصا ىتم هنلا لوسراي تلقف :ناملس
 هدحو هتنا الا هلا ال :تلقو كدي تعفرو تملس اذاف لبق نم فصوام ةءارقلاو

 هديب ،توميال يح وهو .تيميو ييحي ءدمحلا هلو .كلملا هل اهل كيرشال
 ءتعنم امل يطعم الو ،تيطعأ امل عنام ال مهللا سريدق ءيش لك ىلع وهو .ريخلا
 رهشلا طسو ف لصو ‘كهجو امهب حسما مث ،‘دجلا كنم دجلا اذ عفني الو
 هلا ال :تلقو ءامسلا ىلا كدي تعفر تملس اذاف ،كلذك ةءارقلاو تاعكر رشع
 يح وهو تيميو ييحي "دمحلا هلو ،كلملا هل اهل كيرشال هدحو هتنا الا

 ذختي مل !ارتو ادرف ادمص ادحاو اهلا .ريدق ءيش لك ىلع وهو ‘توميال

 تاعكر رشع رهشلا رخآ لصو 0 كهجو ىلع اهب حسمت مت !ادالو الو ةبحاص
 ال :تلقو ءامسلا ىلا كيديب تعفر تملس اذاف ،لبق نم فلسام ةءارقلا يف لعفت
 يح وهو ‘تيميو ييحي .4 دمحلا هلو . كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هتلا الا هلا

 دمحم انديس ىلع مهللا لصو .ريدق ءيش لك ىلع وهو . ريخلا هديب ‘توميال
 حسما مث ،ميظعلا يلعلا هئناب الا ةوق الو لوح الو ،نيرهاطلا نيبيطلا هلآو

 . ٥٨ بجعلا نييبت : رجح نبا ٢٥١٦٩ لامعلا زنك : يدنهلا هدروأ )٦١١٦(
 )٦٧( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ، نوريثكلا هدروأو ۔٨٩٣٢ دواد وبأ هجرخأ ٢/ ٢٤٩.

 )٦٨( نورفاكلا ةروس : ١ .

- ٦٩٠ _ 



 منهج نيبو كنيب هللا لعجيو كؤاعد كل باجتسي كتجاح لسو ‘كهجو امهب
 ةعكر لكب كل بتكيو ضرالاو ءامسلا نيب امك قدنخ لك ءاقدنخ نيعبس

 نم ةلي يبنلا غرف املف :ناملس لاق .«طارصلا ىلع ازاوجو رانلا نم ةءارب
 . ثيدحلا اذه نم تعمس امل ىلاعت ك اركش يكبأ ادجاس تررخ ثيدحلا

 نم يلصملا غرف اذاف "بجر نم ىلوألا ةليللا ءاعد يف رخآ ءاعد نمو
 :نودصاقلا كدصقو غنوضرعتملا ةليللا هذه يف كل ضرعت يهلا :لوقي هتالص

 اياطعو زئاوجو تاحفن ةليللا هذه يف كلو ،نوبلاطلا كفورعمو كلضف لمايو
 كدبع انأ اهو .ءاشت نم اهعنمتو ٬كدابع نم ءاشت نم ىلع اهب نمت .بهاومو

 ثكفورعمو كلوطو كلضفب يلع ننماف ،كفورعمو كلضف لمؤملا ،كيلا ريقفلا
 . نيملاعلا براي كبيبحو كيبن دمحم ىلع لصو

 لصف

 اهموي موصو ،نابعش نم فصنلا ةليل مايق لئاضف نم دروام امأو
 نم هيف امل هفصي نأ فصاولا زجعي دق ؛ميسج هباوثو ميظع كلذ لضفف
 يهو . ةميظع ةكرابم ةليل اهنأل هدابع ىلع هتمحرو هتماركو هللا فئاطل
 ةءاربو 6ةمحرلا نم ءايقشألل ةءارب غنيتءارب اهيف نأل .ةءاربلا ةليل ىمست
 ةليل ناك اذا» :لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع يور دقو .نالذخلا نم ءايلوألل

 .نيرفاكلا لهميو .نينمؤملل ةرهاب هقلخل ةيآ هللا علطأ نابعش نم فصنلا
 ظفللا ىلع ال غىنعملا ىلع اذه .(٩٦)«هوعدي ىتح مهدقحب دقحلا لهأ عديو
 نيملسملل امك .ءامسلا يف )٧٠( نيديع يتليل ةكئالملل نأ ثيدح نمو .هنيعب
 ةءاربلاةليل ةكئالملا (١٧ا)دتعت ؛‘ضراألا ق ناديع .ىحضألا مويو رطفلا موي

 نأ رخآ ثيدح نمو .نومانيال مهنأل ليللاب ةكئالملا ديع نوكيو ؤردقلا ةليلو
 ردقلا ةليل نأل .ردقلا ةليل ىفخأو ةءاربلا ةليل رهظأ لجو زع هتنا نأ يف ةمكحلا
 اوملكتي الئل لجو زع ةلا اهافخأ ،نارينلا نم قتعلاو نارفغلاو ةمحرلا ةليل
 ءاضرلاو طخسلا ةليل .ءاضقلاو مكحلا ةليل اهنأل ةءاربلا ةليل رهظأو !اهيلع
 ةماركلاو .ءاقشلاو ةداعسلا ةليل .دصلاو لوصولا ةليل ،درلاو لوبقلا ةليل

 ىزخي دحاوو ىزجي دحاوو .دعبي اهيف رخآو .دعسي اهيف دحاوف .ءاقبلاو

 ٢٧/٦. روثنملا ردلا : ىطويسلا هدروأ )٦٩(

 )٧٠( ديع يتليل : باوصلا لعل .
 )٧١( ديعت : باوصلا لعل .

 ۔٦١٩١۔



 لوسغم نفك نم مكف ،رجهي دحاوو رجؤي دحاوو ٬مرحي دحاوو مركي دحاوو
 .رورغم رورسلاب هبحاصو روفحم ربق نم مكو سلوغشم قوسلا يف هبحاصو
 هناينب فرخز دق تيب نم مكو ىكلاه ليلق نع وهو كحاض مف نم مكو
 دشي وهو هلاجر هب ترختفا دق رطيسم نم مكو ؤهؤانف برتقا دق هبحاصو
 نم مكو ،باقعلا هل ودبيف باوثلا وجري دبع نم مكو ،هلاحرو هرفسل هباكر

 ودبتف تانجلا وجري لفاغ نم مكو ةراسخلا هل ودبتف ةراشبلا وجري ءيرما
 لماي لمآ نم مكو لصفلا هل ودبيف لصولا وجري دبع نم مكو .نارينلا هل
 هل ودبيف ميعنلا تانجب كلملا هل بسحي دقار نم مكو سءالبلا هل ودبيف اطعلا
 روصقلاو قئادحلا فراخزب رورغماي هبتناف .ميحجلا ءوسب (١٧؟)كلهلا
 سردت نأ لبق سروبحلاب تامسوملا مهاردلاو رودخلا ف تاروصقملا راكبألاو
 مدعتو .رورشلا كب لحت نأ لبق ،روتسلا كيلع ىخرتو .روبقلا حئافص تحت
 مومغلا بابسأ ف دصحتو روذحم لك كب لحي نأ لبق ،رورسلا كبلق نم
 ليق ٬روصعلا دمأ اذكو اذك اعئاض روهدلا فلاس ق ناك رح ق :ليق ،رودكلاو

 كلذ دنع كيلع ربكتق .روشنلا طاسب طسبي نيح ٬روجألا تاميظع مرحت نأ
 روقفقلا كلملا ةبساحم ذئنيح تزربف ٬رودصلاو بولقلا مدستو 6رومألا
 .روطسلا (٢٧)هتدحام ةموسوملا ةرضحلاو

 هل اوظفحاو !اباوج ميظعلا مويلا كلذل (٤٧)اودعتسا .هنلا هنلا مث .هللا هلدا
 ةعاطو رادلا هذه ضفرو ‘حلاطلا حيبقلا مسحو « حلاصلا لمعلاب !اباطخ

 ءاملعلا كلسم (٥٧)كولسلاو .راتخملا يبنلا ةنس عابتاو ةرابجلا نميهملا

 .بينأ هيلاو تلكوت هيلع هتناب الا انقيفوت امو ،رايخألا
 لصف ْ

 نم فصنلا موي هراد نم جرخي ناك هنأ يرصبلا نسحلا نع ىكحو

 :لاقف ،كلذ يف هل ليقف ،هربق نم جرخأ مت ،نقدو ربقأ دق ههجو ناكو نابعش
 :لاقف ؟كلذ ملو :ليقف غينم ةبيصم مظعاب هتنيفس هب ترسكنا (٦٧)اذام هتئاو

 مآ ينم لبقتآ يردأ الف ؤلجو ىلع يتانسح نمو نيقي ىلع يبونذ نم ينأل
 .درت

 . كالملا : هلعل ()

 . نيب ريغ ىنعملاو : لصألا يف اذك )٧٣(
 .اودعأ : باوصلا )٧٤(
 . كولس : حصفألا )٧٥(

 . يذلاام : باوصلا لعل )٦(

 ۔ _ ٦٩٢



 لصف
 ةليل ةدراولا ةالصلا يف .رايخألا ءاملعلا هتدكاو كرابخألا هب تدرو اممو

 فرش هل همايص كلذكو . .ميظعلا رجالا نم ىصحيال ام نابعش نم فصنلا

 : لف» ةرم فلاب .ةعكر ةئام ةليللا هذه يف ةالصلا ةفصو .ميظع
 ىهو ىربخلا ةالص !ةالصلا هذه ىمستو .ةحتافلا دعب تارم رشع ةعكر لك

 .اهل نوعمتجي ى ةعامج اهنولصي حلاصلا فلسلا ناكو .ادج ةكربلا ةروهشم
 نع دانساب رابخالا يف درو امك ،ريثكلا باوثلاو ريبكلا لضفلا نم اهيف امل
 ىلص نم نأ ةلي هللا لوسر باحصا نم نوثالث ينثدح :لاق سيرصبلا نسحلا

 اهاندأ ؤةجاح نيعبس ةرظن لكب هل ىضقو ةرظن نيعبس رظن ةليللا هذه
 تاموسوملا فئاطللاو تاماركلاب هدبع ىلع هلابقا ىلاعت هللا رظنو .ةرفغملا
 .ميظعلا لضفلا وذ وه هنا همركو هلضف نم ةعساولا ةمحرلاب

 ةليلو ؛مرحملا نم ةليل لوأ ق .اضيأ ةالصلا هذه يلصي نأ بحتسو

 ةعبس ةليلو ؤهنم فصنلا ةليلو سبجر رهش نم ةليل لوأو ؤهنم ءاروشاع
 سمخو !نيديعلا يتليلو .ةفرع ةليلو غنابعش نم فصنلا ةليلو غنيرشعو
 بحتسي كلذكو .رخاوالا رشعلا يلايل رتو وهو 6ناضمر رهش ي اهنم لايل
 عطقو .اهيف ةدابعلا ىلع ةلصاوملاو داروالاب اموي رشع ةعبس ةلصاوم
 فصنلا مويو .ءاروشاع مويو !ةفرع موي يهو .اهيف امو ايندلاب لاغتشالا

 يذ رشع :يهو ٬تامولعملا مايالاو ؤنيديعلا مويو ءةعمجلا مويو ،نابعش نم
 .ةعمجلا موي (٧٧)اهدكو .قيرشتلا مايأ :يهو ٬تادودعملا مايألاو هةجحلا
 اذا» :لاق ،كلام نب سنأ قيرط نم ةي يبنلا نع يور امل ،ناضمر رهشو
 .(٨٧)«ةنسلا تملس ناضمر رهش ملس اذاو مايألا تملس ةعمجلا تملس
 اهدحأ نيابتي الو ؛مايألا تملسو .ةنسلا تملس مايالا تملس اذا هنأ يدنعو
 .ملعأ هللاو .رخآلا نع

 .بايلا اذه يف تركذ يذلا دعب مايألا نم هيف ماصي نأ بحتسيام امأو

 هللا ىلص مدآ ةبوت لجو زع هئلا لزنأ هيف هنأل ؛مرحملا نم رشاعلا موي وهف

 اجن هيفو ؤيدوجلا ىلع مالسلا هيلع حون ةنيفس توتسا هيفو ؤملسو هيلع
 ءادج ميظع لضف هل ءاروشاع موي مايصو .بجلا نم مالسلا هيلع فسوي هتنا

 .ةعمجلا مري كلذكو : دارملا لعلو ، لصألا يف تدرو اذك )٧٧(
 ١/ ٢٣٢. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم يف هجيرخت رظنا )٧٨(

 ۔ _٦٩٣



 يف امايص ةنيدملا اولخد ربيخ دوهي يآر هنا ي يبنلا نع ثيدحلا يف يور اه
 ناك موي اذه :اولاق ؟مويلا هذه يف نوموصي مهلاب ام» : لاقف .ءاروشاع موي
 .ىسوم يخأ ثراب قحأ انآ :لاقف ءهموصيو مالسلا هيلع ىسوم همظعي

 . (٩٧)«هوموصي نأ هباحصأ رمأو .هماصف

 نم» :(هنع هتا يضر) سابع نبا قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو

 ثيدح نمو .«كلم فالآ ةرشع باوث يطع مرحملا نم ءاروشاع موي ماص
 .«ديهش فالآ ةرشع باوثو رمتعمو جاح فالآ ةرشع باوث يطعآ» :رخآ

 هل هللا عفر ءاروشاع موي ميتي سأر ىلع هديب حسم نمو» :رخآ ثيدح نمو

 رطف نمو» :هلعل رخآ ثيدح نمو .«ةنجلا ف ةجرد هسأر ىلع ةرعش لكب
 عبشأو تيع دمحم ةمأ عيمج هدنع رطقآ امناكق ءاروشاع موي انيكسم امئاص

 ةضرم الا ضرمي مل ءاروشاع موي لستغا نمو» : رخآ ثيدح نمو .«مهنوطب
 ةالصلا باب يق اهتركذ يتلا ةالصلا يلصي نأ لستغا اذا هل يغبنيو .«توملا

 موي لحتكا نمو :رخآ ثيدح نمو .رمحالا تيربكلا يهو .نيباوألا ةالص يهو
 داع نمو» : ثيدح نمو .(٠٨)«اهلك ةنسلا كلت هنيع دمرت مل ءاروشاع
 ىقس نمو» :رخآ ثيدح نمو .«مدآ دلو داع امنأكف ءاروشاع موي اضيرم
 :رخآ ثيدح نمو .«نبع ةقرط هتا صعي مل امنأكف ءام نم ةبرشب انآمظ

 رئاس هيلع هللا عسو ءاروشاع موي يف هلام نم هلايع ىلع عسو نمود»
 ردي مل ،هموي ماصو ءءاروشاع ةليل ايحأ نمو» :رخا ثيدح نمو .(١٨)«هتنس
 لك ،تاعكر عبرأ ءاروشاع موي ىلص نمو» :رخآ ثيدح نمو .«توملا صصغب
 هبونذ هنلا رفغ هيككآأنا ونه لق ةرم نيسمخو "باتكلا ةحتافب ةعكر
 .«ربنم فلا ىلعألا الملا ق هل ىنبو .البقم اماع نيسمخو ايضام اماع نيسمخ
 ميقتسيبال هنأل .هصاعم مسحو لجو زع هنلا ةعاط ق ادهتجم ناك اذا كلذو

 .ناذآلا باب يف لبق نم هتركذ امك ءهتضيرف ةماقتسا نود ةليضف نم لمع

 موي موصي نأ هل يغبنيو "باوصلاو قحلا قيرط ىلا يداهلاو قفوملا هللاو
 .ملعأ هتلاو ،ءاروشاع موي هنأ نبملسملا ضعي لاق هنال مرحملا نم عسات

 )٧٩( دئاوزلا عمجم ين يمثيهلا هدروأ ٢/ ١٨٤ - ١٨٥ .
 )٨٠( ةيارلا بصن : يعليزلا هدروأ ٤٥٦/٦ .

 )٨١( روثنملا ردلا يف يطويسلا هجرخأ ٦/ ٣٤٥.

- ٦٩٤_. 



 لصف
 يفف .ةالصلاو ةجحلا يذ نم ىلوألا رشعلا موص لضف ق دروام امأو

 نم» :لاق هنا (اهنع هنلا يضر) ةشئاع قيرط نم ةي لوسرلا نع لوقنملا
 لوط رمتعاو جح نم ةدابع هلا دبع امناكف ةجحلا يذ يلايل نم ةليل ىيحأ
 .«هتنس رئاس ماص امناكف اموي اهيف ماص نمو» :رخآ ثيدح نمو .«ةنس

 لجرل لاق هن .(اهنع هللا يضر) ةشئاع قيرط نم ةلي هنع رخآ ثيدح نمو
 .ةبقر ةئام قتع هموصت موي لك ددعب كل» :ةجحلا يذ نم رشعلا موصي
 موي ناك اذاف سىلاعت هنلا ليبس يف اهيلع لمحت سرف ةئامو .اهيدهت ةندب ةئامو

 يف اهيلع لمحت سرف فلأو ءاهيدهت ةندب فلأو سةبقر فلأ قتع كلف ةيورتلا
 ةندب يفلاو .ةبقر يفلأ فلأ قتع كلف ةفرع موي ناك اذاف ،لجو زع هنلا ليبس

 هنع رخآ ثيدح نمو .«لجو زع هلا ليبس ف اهيلع لمحت سرف يفلأو .اهيدهت
 اهلضف مايأ اهناف اةعاطلا ف اودجف ةجحلا يذ رشع لخد اذا» :لاق هنأ ةي

 ثلثلا يف ،رشعلا يلايل نم ةليل يف ىلص نم .اهراهن ةمرحك اهليل سلجو زع هنلا
 يسركلا ةياو .ةرم نيتذوعملاو ةحتافلا ةعكر لك يف أرقو ‘تاعكر عبرأ ريخألا
 :لاقو 6هدي عفر هتالص نم غرف اذاف !اثالث صالخالا ةروس رركيو ةرم

 يحلا ناحبس ٬توكلملاو ةردقلا يذ ناحبس ،توربجلاو زعلا يذ ناحبس
 بر هللا ناحبس ںتوميال يح وهو تيميو ييحي وه الا هلا ال ،توميال يذلا
 هلالجو هتردقو ،لاح لك ىلع اكرابم ابيط اريثك هلل دمحلاو .دالبلاو دابعلا
 زع هللا تيب ىلا جح نم لثم رجالا نم هل ناف .ءاش امب وعدي مث ؤناكم لكب
 زع هئلا لاسي ملو ؤلجو زع هليبس يف دهاجو ةي دمحم هيبن ربق رازو غلجو
 لا هلحأ ءرشعلا يلايل نم ةليل لك يف اهالص ناو ،كلذ هاطعأ الا ائيش لجو
 يغبنيف .«لمعلا فناتسا :هل ليقو .ةئيس لك هنع ىحمو .ىلعألا سودرفلا

 عيمج مسحي ناو اهمايقو مايالا هذه مايص يف ادهتجم نوكي نأ دبعلل
 هللاو ميسجلا باوثلاو ميظعلا لضفلا نم ةي يبنلا هركذام لانيف ؤ‘يصاعلملا

 .باوصلاو قحلا قيرط ىلا يداهلاو قفوملا

 تناك . ةدعقلا يذ نم نيرشعو ةسمخ موي ماص نم» : رخآ ثيدح نمو

زع هللا لزنأ هيف هلضف ميظع كرابم موي وهو ؤةنس نيعبس هبونذل ةرافك



 نمو .ضرألا ىلا ءامسلا نم تلزن ةمحر لوآ يهو ؛مارحلا تيبلا ةبعكلا لجو
 ديري امب لجو زع هنلا اعدو مرحملا نم ثلاثلا مويلا ماص نم» :رخآ ثيدح
 هبر اعد هنأل 6هاعد مالسلا هيلع ايركزل ءاجتسا امك هءاعد هل هتا باجتسا

 هيف دلو ةجحلا يذ نم موي لواو» :رخآ ثيدح نمو .«مرحملا نم ثلاثلا موي
 نمو .«ةنس هبونذل ةرافك ناك هماص نمف ؛مالسلا هيلع ميهاربا هللا ليلخ
 حلاصلا لمعلا مايأ نم ام» :لاق .هنع هنلا يضر سابع نبا نع رخآ ثيدح
 .«رشعلا مايآ ينعي ؛٬مايألا هذه نم لجو زع هتنا ىلا بحأ نهيف

 ناو ،كلذ مايص ردق نا مايألا نم نينتالاو سيمخلا مايص بحتسيو
 هلاق امب ايسات ،رهدلا موصيالو ءاموي رطفيو اموي موصيف ةوق هب تناك
 هللا لوسراي : لاقف :هلاسي ءاج الجر نآ» :ثيدح يف عفر اميف ةت لوسرلا
 ينعي يرهش لك نم مايأ ةتالت مص : (هللا همحر) دوعسم نبا لاق ؟موصآ اذام

 تسل :هل لاق \ ردصلا لغ نم رودصلا سواسو بهذت اهناف ضيبلا مايأ
 لاقف دوعسم نبا قدص :ةلي يبنلا لاقف ةي يبنلا لاسأ امنا ،لاسا كايا
 .(٨؟)ةعمجلاو نينثالا مص :هل لاقف ؟كلذ ىلع ةوق يل نا ،هنلا لوسراي :لجرلا
 كيخأ مايص مص :هل لاقف ،كلذ ىلع ةقاط يل نا .هنلا لوسراي :لجرلا لاقف
 .كلذ ىلع ةقاط يل نا هتنا لوسراي :لاقف ءاموي رطفيو اموي موصي ناك ءدواد

 .«ةاماصم نيمئاصلل دواد كرتام :ةلي يبنلا لاقف

 لصف

 هلك ناضمر رهش يف فكتعي نأ لجو زع هتنا ةعاط يف دهاجملل يغبنيف
 .هيلع لابقالاو ءيشلا ةمزالم فوكعلا لصأو هنم رخاوألا ةرشعلا ةصاخ
 الوت :لجو زع هتنا لاقام كلذ ديؤيو دجاسملا يق الا فاكتعالا نوكيالو

 .فاكتعالا ف عامجلا نع ىهنف .(٢٨).هدجاتتملا ن نوقكاَع متنآو ةمكوُرشاَكَت
 هتلا ركذو .ةالصو ،موصب الا فاكتعالا نوكي الو .فاكتعالا دسفي عامجلا نال

 يف كلذ نوكيو ،هجئاوح ءاضق نم هنم هل دبال اميف الا ثدحتيالو "لجو زع
 ءوضوو ءالخ نم هنم هل دبال اميف الا هفاكتعا نم جرخيالو .هفاكتعا عضوم

 هل دبال ةجاح ءاضقل جرخ ناو .هيف فكتعي يذلا دجسملا مزاليو ،كلذ ريغو
 فوخ هضقني ال امو هضقنيام ركذ تكرتو .رذنلا فاكتعاو ذهب ساب الق اهنم

 كلذ هل هنلا رسي نا ناضمر رهش يف هفاكتعا ىلع فكتعملا بظاويلف !ةلاطالا

 . ةعمج لك نم سيمخلا هلعل )٨٢(

 )٨٣( ةرقبلا ةروس : ١٨٧ .
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 ةليل ىيحأ نم هنال ردقلا ةليل ءايحال ابلط !هنم رخاوالا رشعلا ف ةصاخ
 اق نت يبنلا نع يورو .هبنذ هل هللا رفغ اباستحاو اناميا هتالصب ردقلا

 ثيدح نمو .(٤٨)ءاهنم رتو لك فو .ناضمر نم رخاوالا رشعلا يف اهوبلطا»
 وأ ةعباس وأ ىقبت ةعسات اهنا» :(هللا همحر) سابع نبا قيرط نم رخآ

 ةليل ردقلا ةليلف رهشلا يفو اذا :(هلل همحر) هنع رخآ ثيدح نمو .«ةسماخ

 ةعبس ةليل اهنا : ليقو .«نيرشعو ثالث يهف صقن اذاف ؤنيرشعو عبرأ
 .نيرشعو ةعست ةليل :ليقو .ربسافتلا ةمئأ دنع رهظأ لوقلا اذهو ءنيرشعو

 الئل ناضمر نم اهلك رخاوالا رشعلا ءايحا يف دهتجي نأ ءرملل طوحألاو
 تلخد اذا ناك هنأ» :ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف يور امل ءاهنم ءيش هتوفي

 : ليقو .(٥٨)«اهمايقل رزئملا دشو ؛هلهأ ظقيأ ناضمر نم رخاوألا رثعلا

 امك !اهلك هيلايل ءايحا يف اودهتجيل ناضمر رهش يف ردقلا ةليل ىلاعت هللا ىفخأ
 كلذكو .اهلك اهي ءاعدلا ق اودهتجيل ىنسحلا هئامسأ يف مظعألا همسا ىفخأ

 ةدابعلا يف اودهتجيل اهليلو ةعمجلا موي يف ةوعدلا اهيف ةباجملا ةعاسلا ىفخأ

 هذه تقو يف ءاملعلا فالتخا ركذ رم دقو !مويلاو ةليللا هذه يق

 موص لئاضف امأو .ةالصلا باب وهو لوألا بابلا ف ةعمجلا لئاضف وةعاسنلا

 ركذو !اهلضف ركذو ردقلا ةليل ةفصو بابلا لوأ ف هب تيتأ دق ناضمر رهش
 الو ةراح ال ةحمس ةقلط ةليل نوكت اهناف !اهترامأ امأو اهيف مهلزنو ةكئالملا

 اهل سيل اهتحيبص سمشلا علطتو .بالكلا حابن اهيف عمسي ال :ليقو .ةدراب
 نمل ةعاطلاو ةيالولاو ںبولقلا بابرأل اهبئاجع فشكتو 6(٦٨)تسطلاك عاعش
 .مهماسقأو مهلاوحأ ردق ىلع هدابع نم نينمؤملا نم ءاشي

 رظن ىلا اهب لدتسي تاراشا فشك ىلا ديعلاب ةيضفملا بابسألا ركذاسو

 تاضاير يف دهتجيلو .ةتبلا هللا يصاعم مسح كلذ لواف .ردقلا ةليل بئاجع

 ناضمر رهش يف فكتعي نأو ؤهتاعاطو لجو زع هللا ركذب لاغتشالاو هسفن
 لغتشيف .راحسألا ف ةصاخ هسفن نع مونلا درطي نآو .ةتبلا ةلماك ةراهطب

 ةلماك ةراهط عم .داهتجاو دجو 6لجوو عوضخو عوشخب هتالصب كلذ يف
 .نطابلاو غبوثلاو ندبلا ف ةرهاظلا ساجنألا نمف رهاظلا امأ ءانطابو ارهاظ

 )٨٤( دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هدروآ ٢/ ١٧٥.
 ( ٨٥) ردقلا ةليل : يراخبلا هجرخأ ٥ فاكتعا : ملسم ٧. ناضمر : دواد ربأ ١ .

 )٨٦( ساسط لع عمجت رفصلا ةينآ نم : : تسطلا .
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 بلقلا رون افص نطابلاو رهاظلا افص اذاف بلقلا يف ةنكاسلا سواسولا نمف

 نم هللا قلخ امو «ضرالاو تاوامسلا بئاجع نم رظنيام رظني راصف ،ءاضأو
 ةالصلا باب يف اهتعرش يتلا ةالصلاب ناضمر رهش ف هدرو نوكيو .ءيش
 الا يتاتتال ةالصلا كلت نال إموقألا رونلاو مظعالا مسالا تنمضت يتلا يهو

 قدصتيو ‘عاطتساام هرزئم دش مث اهسفن نع ةحارلا علخو مونلا ىفن نمل
 ىكح امك ءالبلا عاونأ يفنتو برلا بضغ ءيفطت ةقدصلا نأل .هيلع ردقام
 هدنع ناك هنأ (هنع هتنا ىضر) ينيسارخلا دمحم نب ناميلس يلولا خيشلا نع

 هب قدصتف .رمتلا ءالغ ةدش نم ديدش عوج سانلا باصاف .رمت (٧٨)ةمج

 ىكح اميق تخأ هدنع ناكو .عوجلا مهدهجأ يذلا نكاسملاو ءارقفلا ىلع هلك

 هتعب :لاقف ،كرمت تعب امك يرمت يل عب :هل لاقف ىريثك رمت اهعمو انل
 لجو زع هتنا دنع دودحم لجأ ىلا هتعب :لاقف ،كلثم يل هعب :تلاقف ‘ةئيسن
 كلذب ةيضار انأو تعبام لتم هعب :تلاقف .هباقع نم افوخو هباوث ف اعمط

 ةنم لك نم هئايلوأل هدعأ امم لجو زع هنلا دنعام كلذب وجرأ ىضرلا قح
 اذا ناك هنأ انل يكحو .هرمتب لعفام لتم اهرمتب قدرصتف ءهباوت ميسجو
 هتقو هل جاتحيام ردق ،هنم ذخأ ام ذخأ ء(٨٨)رونجلا ف بح ةليكم هل تفص
 هنع ىكحو .ءارقفلا ىلع رونجلا يف هلك هب قدصت هنأ الا ائيش رخدي ملو ،كلذ
 ىلع قرفي نأ هليكو دارأ نيح دجسملا باب ىلع دعقي ناك هنأ (هنع هتنا يضر)
 ليكولا مهاطعأ اذاف غنيمودعملاو نيرتملا لاسيف ،تاوالحلا نم ائيش ةعامجلا
 .كلذ ىبأ ءاطعلا ف نيمدعملا ىلع نيرتملا لضف دق ليكولا ىآر ناف كلذ نم

 .ةتبلاو ايندلا عماطم هسفن نع ىفن اميق هعنص فيطل رظناف ؤهب ضري ملو
 ليكو همظع اذا رتشي ملو مهاردلا ةرثكل هعم ناك اذا رعسلا ءالغب حرفي ملو
 هتلادبع نيب ددعس يضرلا خيشلا لئاضفو ؛هلئاضفو ءاطعلا ف دجسملا

 باتك يق هنلا ءاش نا نكلو باتكلا اذه يف اهنايب درأ مل ةمج (٩٨)ينيسارخلا
 .كلذ هثلا قفو نا ،رخآ

 ميظعلا لضفلا نم (هنع هتنا يضر) دمحم نب ناميلس خيشلل غلبام غلبف

 يقل هنأ انل يكح اميف .ردقلا ةليل بئاجع فشك ىلع لجو زع هتنا هعلطأ نأ ىلا

 . ةرثكلا هلعل : ةمجلا )٨٧(
 )٨٨( سود عضوم وهو ©رديبلا ينعت ةيلحم ةملك : رونجل ا ١ هلبنس نع بحلا لصفو عرزل .

 )٨٩( خسانلا نم ناك وهسلاو } دمحم نب نايلس هلعل .
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 .ناضمر يلايل بهايغ يف هضراعف .هلام رجزل لحملا ةدش نم بصن دق اراديب
 .هرش نم بعت امل لحملا ةدش فشك :لاقف .ةليللا هذه ف ىنمتت ام :هل لاقو

 .تينمتام هئلا كاطعأ :هل لاقف موي تاذ هيقلف .ةيدوالا نم لاملا يقسي حبصاف

 اهيا ركفو رظناف .ردقلا ةليل ةليللا كلت نأل ‘تيطعأل كلذ ريغ تينمت ولو
 ىتح .ةيفاص كبلق يف ةزعو .(٠٩})ةيماه ةوقو ةيلاع ةمه كل تناك نا ،بلاطلا
 .نيكاسملاو ءارقفلا ىلع كروسيمب لخبت الو دهجلا لك هتلا ةعاط ق دهتجت

 اقباسم ،تاريخلا ىلا اعراسم هريغ يفو ميظعلا رهشلا اذه ف كعورش نكيلو

 تالوضفلا مدعل ؛داهجالاو دجلاب هنم دبال اميف الا ايندلا عماطم امساح .اهل

 ءيش ىلع علطت نأ تدرأ اذا كنا مث ءتاضرتفملاو لئاضفلا دوجوو "تامرحملا
 ناضمر لهأ اذاو ،ترمأ امك مقتساف .ردقلا ةليل ىلع لدت تاراشا فشك نم

 .ةريبكت نيرشعو اسمخ ربكف ناضمر رهش لاله الباقم ةلماك ةراهط ىلع نك
 نم ناحبس .هتا كبرو يبر ؤهلا كهلاو يهلا لق مث ،كلذك حبسو ؤكلذك للهو
 كتاقوأ فرش نم ناحبس .تاكربلا هب تمعام هئامسأ نساحم نم كيف رهظأ

 نم ناحبس ىتاوعدلل ةباجالا باوبأ كيف حتف نم ناحبس ،تاقوذلا رئاس ىلع
 .تايسدقلا تارضحلا ةكئالم كيف رخس نم ناحبس ‘تافصلا متاب كفصو

 تمهلأ يتلا راكذألاب .ردقلا ةليل باوبأ ىلع يذلا لمساب كيلا تلسوت يهلا

 يندهشت نأ كالمالاو حورلا رقتسمب رهش فلأ ىلع هب تفرشف ،كتكئالم اهيف
 يتلا كئامسأ ركذ ينمهلأو !اهنم كدوهشل ةقباطم ةدهاشم ةليللا هذه ةدهاشم

 يسفنو ايكلم يفصو دوعيف ،ناركذلا حرمت ىتح ةليللا ةكئالم اهب كسدقي
 رركت .ةرم نيرشعو اسمخ كلذ لوقت .تنأ الا هلا ال مويقاي يحاي ايناحور
 دارأ نم !ةفيرشلا ةحتافلا رارسأ نم دروام كلذو ،تنأ الا هلا ال إمويقاي يحاي

 قش ىلع ةرم نيعبرأ اهلامكب ةراهط ىلع وهو اهأرقي نأ ردقلا ةليل ىري نأ
 ليللا نم ريخألا ثلثلا ف اهأرقيف رخآلا هقش ىلع بلقني مث .هبنج نم دحاو

 .هبلق دشيو ؛هنانج تبثيو ؛هتجاح بلطيف ردقلا ةليل ىري هناف تارم عبس
 مأ تيمسو .ةبيجع فئاطلو ةميظع ارارسأ ةحتافلل نأل \هعور حتفيالو
 هكرشلا يفنو }هعئارشو ديحوتلا تابثا نم نآرقلا يناعم تعمج اهنال نآرقلا
 تحت /هناحبس هل ركشو ءانثو حدم نم نآرقلا فام لكو }ثعبلاب ناميالاو
 .نجلاو سنالاو ءايبنألاو ةكئالملا ركذ نم هيفام لكو .يوني دمكلاؤت :هلوق
 :هلوق تحت ،قزرو ةمحر نم هيفام لكو .4نيكإكلا ترز :هلوق تحت

 . هبأرو ءيشلا ىلعأ يهو ى ةماما ىلا ةبسن هلعل )٩٠(
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 .«ميحرلاز :هلوق تحت 6فيفختو ةرفغمو وفع نم هيفام لكو ..«ينمحَلا»
 لاوهالاو رانلاو ةنجلاو نازيملاو طارصلاو ةمايقلا ركذ نم هيفام لكو
 عوضخو عوشخ نم هيفام لكو .هينيإلا موت كلمت :هلوق تحت باسحلاو

 قيفوتلا ركذ نم هيفام لكو .هبعت كاترم :هلوق تحت .يهنو رمأو ةدابعو
 .«نيتست َكاتَك» : هلوق تحت .يصاعملا نع ةمصعلاو ةناعتسالاو ةرصنلاو
 .«َميِقَتسملا طارتتلا ارهاط : هلوق تحت ثدشروةياده بلط نم هيفام لكو

 نيلسرملا ركذ نم هيفام لكو .مالسالا ىلع تابثلاو عرضتلاو ءاعدلا كلذكو

 تمقنآ تيزلا طارص : هلوق تحت .نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 لكو . ..ي مهيح بوضفملا ريمتإل :هلوق تحت ؤدض ركذ نم هيفام لكو ..همهيتع
 .يلاحلا لوط :هلوق تحت ،عدبلاو ةفلتخملا لاوهألاو قافنلا ركذ نم هيفام

 هزه
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 زوجيال امو ،هريغو جحلا ىف    
   كلذ نم





 ميحرلا نمدرلا هنلا مسب

 ةنجو ٬بوحلل ةرهاطو ؛بونذلل ةرافك جحلا لعج يذلا هلل دمحلا

 نوعيطتسي نيذلا سانلا عيمج كلذب معف سبوطخلا عيمج نم انمأو ،بوركلل
 ,هسفنب اعيطتسم نوكي نا ءامهدحا ضنيعون ىلع ةعاطتسالاف اليبس (١)هل

 .هريغب اعيطتسم نوكي نأ :رخآلاو
 لوعو ةلحارلاو دازلاو باهذلا ىلع ردقي يذلا وهف هسفنب عيطتسلا امأ

 سانلا نم دحأ هيفكي نأ وهف هريغب عيطتسا امأو اهرفس نم همودق ىلا هلايع

 يتلا قوقحلا عيمجو لايعلل لوعلاو ةلحارلاو دازلا نم هيلا جاتحيام عيمج
 نم كلذ ىمسي ءءاملا نادجوو قيرطلا نامأ كلذكو ءاهريغو نويد نم هتمزل
 يف (؟)لضافت اذا جحلا هيلع مزالف مسجلا ليلع امأو .ةعاطتسالا هوجو دحأ

 اذا هنع جحي نم رجؤيف الاو ،بوكرلا ىلع ردقو هلامب عاطتساو .(٢)رهشأ
 نأ هولمعتسا ام رثكاف مويلا انباحصأ امأو .فالتخا هيفو كلذ نع وه زجع

 .ملعا هللاو ،تام اذا هنع رجتؤي

 لصن
 عِضؤ نيب لوا : :لجو زع هللا لاق ،تيبلاو ةكم يف سانلا فلتخاو

 .(٥)ءاملا ضرالا هجو ىلع رهظ تيب وا ليقف .(٤)هًاكرابُم ةكبي يذل سانلل
 ةديز تناكو .ماع يفلاب ضرألا ليق هنلا هقلخ ؛‘ضراألاو تاوامسلا قلخ دنع

 عضو لجو زع ا نا :ليقو .اهتحت نم ضرألا تييح دق ءاملا ىلع ءعضيب
 رمأ مث 6هب اوفوطي نأ ةكئالملا رماف .رومعملا تيبلا وهو ؤاتيب شرعلا تحت
 هردقو هلاثم ىلع اتيب ضرألا يف اونبي نأ ضرألا ناكس مه نيذلا ةكئالملا

 لهأ فوطي امك هب اوفوطي نأ ضرألا يف نم رمأو ؤحارصلا همساو كلذ اونبف

 اوناكو س ماع يفلاب مدآ قلخ لبق ةكئالملا نأ يورو . .رومعملا تيبلاب ءامسلا
 .مدآاي كجح رب : ةكئالملا هل تلاق مالسلا هيلع مدآ هجح املف .هنوجحي

 .ةلاطالا فوخ هتكرت كلذ ريغ :ليقو ؛ماع يفلاب كلبق تيبلا اذه انججح

 )١( هيلا نوعيطتسي : حصفألا .
 )٢( لاملا نم الضف دجو : لضافت .

 را يف : باوصلا (٣)

 )٤( نارمع لآ ةروس :

 )٥( ءاملا قوف : ل و ©ضماغ ىنعملا .

 _۔٧٠٢٣۔



 لصف
 ءامس يف مارحلا تيبلا لاثم ىلع وه يذلا تيبلا اذه نآ ارخآ ثيدح نمو

 يف ٬ظوفحملا حوللا نم ةلمج نآرقلا هيف لزنأ يذلا ةزعلا تيب ىمسيو ايندلا
 زع هلزنأ مث .هباتك يف لجو زع هللا هركذ امك ،ردقلا ةليل ف حناضمر رهش

 .هاسني الو هظفحيو هلقعي ىتح ائيشف ائيش اموجن ةي دمحم هيبن ىلع لجو
 مث كلم فلأ نوعبس موي لك هب فوطي تيبلا اذه نأ ارخا ثيدح نمو
 فوخ هتكرت ءلوطي ثيدحلا اذه لثمو .ةمايقلا موي ىلا كلذ دعب هبونيال

 .ةلاطالا
 لصف

 لوسراي تلق :لوقي (هللا همحر) يرافقلا رذ يبا نع ثيدحلا ف يورو
 :لاق ؟يا مث :تلق ؛مارحلا دجسملا :لاق ؟الوآ ضرألا ق عضو دجسملا يا :هنلا

 كتكردأ ام نيأ مث ءةنس نوعبرأ :لاق ؟امهنيب ناك مك :تلق ىصقألا دجسملا
 .هيف لضفلا ناف اهلصف ةالصلا

 بقاعت برعلاو ءاهسفن ةكم يه :ليق ،هيف فلتخا دقف .ةكب ريسفت امأو

 ةكب :ليقو ،مزالو بزال ةبرضو ‘هدمسو هسأر دبس :لوقتف ىميملاو ءابلا نيب
 .اهيف نوكابتي سانلا نأل ةكب تيمس :ليقو ،هلك دلبلا ةكمو ،تيبلا عضوم
 رميو ضعب يدي نيب مهضعب يلصيو ءاضعب مهضعب يكبي ،نومحري :يأ
 :يأ .ةربابجلا قانعأ تكبت نأل ةكب تيمس :ليقو ‘ضعب يدي يب مهضعب
 ةلقل كلذب تيمس ةكم امأو .ىلاعت هتنا هبقاعو الا ءوسب اهدصقي ملف ءاهقدت
 نم اهيفام لك صتما اذا تكتماو ‘همأ عرض ليصفلا كم :برعلا لوق نم اهئام
 .لاحلا ىلع «اكرابم» بصنو . .لزنت اهيف ةمحرلا نأل ؤمحرلا مأ ىعدتو ىنبللا
 نيا رق .(٦)ه اتتت تايأ ويف نينمؤملل ةلبق هنأل ،نيملاعلل ىدهو ةكرب :يأ

 كب كبلا نم لعفلاو .ملعأ هنلاو ، ديحوتلا ىلع ةنيب ةيآ (هنع هنلا يضر) سابع
 .ملعأ هتلاو غلبقتسيملا نم ءايلا مضب وهو همحر اذا اكب كبي

 ے ب ح م 9 .ر ت
 لك ىلمعو الاك ر ر كوتات جحلاب يساتلا ق ,نلو : لجو زع هتلا لاق

 لاقف .«جكلأي» .ميهاربااي :ياتلا قح داتو (٨)ملع :هانعم .(١)«ريلتَع
 . ٩٧ : نارمع لا ةروس )٦(

 (٧) جحلا ةروس : ٢٧ .

 (٨) ملعأ : حصفلا .



 ميهاربا ماقف ثغالبإلا يلعو ناذألا كيلع : لاقف 0 يتوص غلبيامو : ميهاربا

 لبقاف ،لبجلا (٢)لوطلاك راص ىتح ماقملا عفتراو ماقملا ىلع مالسلا هيلع

 ىنب دق مكبر نا الا سانلا اهيا اي :لاقو ءابرغو اقرش .الامشو انيمي ههجوب
 نم جحي نم لك هباجاف !مكبر اوبيجاف مهيلا جحلا مكيلع بجواف اتيب مكل
 نيذاتلا اذهب روماملا نا :ليقو .كيبل مهللا كيبل غتاهمألا ماحرآو ءابآلا بالص]

 زنع يبنلا نع ة ةريره وبا ىورو .عادولا ةجح يف كلذ لعفي نأ رمأ ةلت دمحم

 .يار َكوتائإط :لجو زع هلوقو .«اوجحف جحلا ضرف سانلا اهيأاي» :لاق

 مايصو مئاصو ؛مايقو مئاق لثم ٬لجار عمج وهو ٬مهلجرأ ىلع ةاشم
 ىلوألا ةلمهملا مضب يورو .ملعأ او .يدنع اميف لاحلا ىلع هباصتناو
 ىلع انابكرو 0 «رماَض لك موط ؤيلاجعك يلاجرو .هليقنتو ميجلا فيفختو
 لومحم رماضل ةفص تابنو ،هلزهو رفسلا لا دعب هبعتا لوزهم ريعب لك
 .فانئتساو نابكرلاو لاجرلل ةفص هلعج 4 .نوتاي ¡ ارق يذلاو ‘هانعم ىلع

 ناكم 1 دهشيل ديعب ناكم :يأ 4 .هقيمع ف زُك نم سانلل ريمضلا نوكيف

 عفانملا نم عون اهي دارملا نال ءاهربكتتو ةرخآلاو ايندلا ييف هنلا يضريام 4 ..4مُهك

 نم : مهَقررامك ٢ تاولعمت م قروتلا كسا اوزركذك ةدايعلا هذهي صوصخم

 هتكرت كلذ ريغ :ليقو .قيرشتلا ماياو ةفرع موي هانعم }(ا})يماكنآلا ةَميهَب
 ثبجاوب سيل ةحايا رمأ .اهنم ًولُكَكل :لجو زع هلوق امأو .ةلاطالا فوخ

 قفتاو .ائيش مهاياده موحل نم نولكايال اوناك (ا١)...... نأل : كلذ لاق امناو
 نم هجوب مزالب سيل ءاعوطت ناك اذا هنم لكالا زوجي يدهلا نأ ىلع ءاملعلا
 .ملعا هتناو هنم لكألا زوجي الف ،عرشلاب بجاولا يدهلا امأو هوجولا

 ال :ليقو .ةيده هتدحاوو ؛معنلا نم تيبلا ىلا ىدهيام يدهلا لصأو
 ىلع يده باصتنا .(ا؟)4هةَبعكلا لاب ايدمكل : لجو زع هللا لاق ٬هل دحاو

 ىلع ةبعكلا لابز باصتناو .كلذ ريغ :ليقو .ءازج نم وأ هموي يف لاحلا
 مرحلاب هحبذ .ةبعكلا هغولب ىنعمو .(ا؟)...... هتظفل ةفاضا نأل اةفصلا

 .ءاش ثيح هب قدصتيو !مرحلاب حبذي :ةفينح وبأ لاق .هب قدصتلاو
 لابجلا لوطك : حصنألا )٩(

 . ٢٨ : جحلا ةروس )١٠)

 .برعلا نأل ريدقت : صقان مالك )١١(

 . ٩٥ : ةدئاملا روس )١٦١(
 . مالكلا ف صقن )١٣)

 ۔٧٠٥۔



 عضوت نآ زوجيال دجاسملا نأل .ةيعكلا مرحب حبذلازوجنال يدنع دوصقملاو

 .ملعأ هتناو غنسحف ةكم مرح ينعي ناك ناو .ملعا هتناو !اهيف ةساجنلا

 امهنم دحاو لك يزجتو ‘عتمتملاو نراقلا ىلع جحلا لجأل يدهلا بجيو
 يف جحلاو ةرمعلا نيب عمجلا نارقلا لصأو ؛ملعأ هناو ةكرشلا زوجت الو غةاش
 .ةعطق اهنم دحاو لك عطقي نأ رمأو ء«ةتدب ةئام قاسو» :ةلي هلوقل ثيدحلا

 ايده ىدهأ نم نأل ،رظن ربخلا اذه يفف ؤقرملا نم ىستحيو تلكأو تخبطف
 .ملعأ هتناو ءاعوطت ناك اذا الا هنم لكالا زوجيال ابجاو

 نافاوط هيلع :مهضعب لاقف .ةرمعلاو جحلاب نراقلا ف سانلا فلتخاو

 لوقل سدحاو يعسو دحاو فاوط هترمعو هتجحل هيزجي :رخآ لاقو ،نايعسو
 نع كيزجي كيعس و تيبلاب كفاوط» :(اهنع هتنا يضر) ةشئاعل ةلت يبنلا
 ءايشألا نأل .ملعلا لهآ رتكأ هيلا ليمي يذلا لوقلااذهو .(٤١)«كترمعو كتجح
 ماقام الا دحاو اهمكح ناك تعمتجا اذاو إمكح دحاو لكل بجو تقترفا اذا

 لوقلا ىلا اولام امهل هعمج لجأ نمق .جحلاو ةرمعلا نبب عمج اذهو .هليلد

 حتفب نرقو نارقلا نم لعفلاو .ملعأ هتناو هيفكي دحاو يعسو ،دحاو فاوطب
 .ملعأ هتناو ،انارقو انرق لبقتسملا نم اهمضو يضاملا ةلمهم

 لصف

 مضب ةعتم هثينات نم مسالاو ،حاكنلا ف عتمتملاو ؤجحلا يف عتمتملا امأو
 لجرلا جوزتي مالسالا ردص يف تناك حاكنلا ةعتمف .ينعملا يف ىلوألا ةلمهملا

 نكل لالح ةعتملا لصأو .هعيضمب حاكنلا خسفني مث مولعم لجأ ىلا ةأرملا

 هلاو ثيراوملا رسعو بيرلا عوقو فوخ ءاهنع يهنلاو اهكرتب اولمع انباحصأ
 عتمت نمف : ىلاعت هللا لاق ‘ةجح ىلا ةرمع مضت نأ جحلا يف ةعتملا امأو .ملعأ

 لجو زع هللا ىلا برقلاب عفتناو عتمتسا نمف :يأ )١٥(٨ هجحلا ل ةرمعلاي

 عاتمتسالا وه عتمتلا ىنعمو .هرهشأ ف جحلاب برقتلاب عافتنالا لبق برقتلاب
 .جحلاب همارحا ىلا مارحالا ف هيلع اروظحم ناك امب ةرمعلا نم جورخلا دعب
 ىلا ةرمعلاب عتمتف ؤجحلا ماي يف ارمتعم ةكم لخدي نأ وه جحلاب عتمتلاو
 : ىلاعتو كرابت هلوقل إمايصلا هيلع ناك زجع ناف عتمتملا مد مزلي اذهف جحلا

 . ٥/ ٤١٦ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم اضيأ رظنا ١٨٩٧. مقر ثيدح دواد وبأ هجرخأ )١٤(
 ١٩٦١. : ةرقبلا ةروس )١٥(



 .مكيلهأ ىلا .همتعجر ادإ ةعمسو كلا ريآ ةداكت ماتصق دجي مم نمقي
 مدلا نال غقيرشتلا مايأ موصي :ليقو ؤرشعلا موصي :ليقف إموصلا يف فلتخاو
 ماص هلهأ ىلا عجر اذاو ؛مدلا نم الدب موصلا بجو امناو يبجو كانه

 .ملعا هللاو ٬مايالا ةعبسلا

 رهشأ يف ناك امف .هوني ةرملاو جحلا أوُمتأو» : لجو زع هلوق اماو
 . ةرمعب درفا نمو .ةمات يهف جحلا رهشا ريغ يف ناك امو ءةعتم وهف جحلا

 دحاو يعسو دحاو فاوط هيزجيو جحلاب ليمي هناف ةفرع هتوفت نأ فاخو
 ناك اذا هيلع مد الف جحف جحلا رهشا ريغ يف رمتعا نمو .هترمعو هجحل

 درفآ نمو .حبذلا همزليف ؤعتمتف رمتعم هنا جرخو ؤجحلا رهشأ يف ارمتعم
 جحلاب وا .ةرمعلاو جحلاب مرحأ دقو ةكم لخد نمو .مد همزلي الف جحلاب
 .لباق نم جحي نأ هيلعو .ةرمعب ناك كلذ يأ نم لحيلف ؤجحلا هتافف اهدحو

 .ملعا هللاو لباق نم جحي هناف جحلا هتاف اذا :ليقو .يده هيلع الو

 امهمتي نأ وه :مهضعب لاقف .ةرمعلاو جحلا مامتا يف اوفلتخاو
 امع ءاهتنالا (١٧١)اهمامت :مهضعب لاقو .امهننسو امهدودح و (٦١)امهكسانب

 الو 6هلايعلو هل الالح ةقفنلا نوكت نأو ٠هلا لحأ اميف كولسلاو !هتنا مرح

 :لاق هنأ (هللا همحر) باطخلا نب رمع نع ءاج هنال ؛ةجاحل الو ةراجتل حزمي
 اوعبات» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف يورو .«ليلق جاحلاو ريثك دفولا»

 ديدحلا ثبخ ريكلا يفني امك بونذلاو رقفلا نايفني امهناف ةرمعلاو جحلا نيب
 نع يورو .(٨١)«ةنجلا الا ءازج ةروربملا ةجحلل سيلو ةضفلاو بهذلاو
 ماع ةلي هنلا لوسر عم انجرخ» :تلاق اهنأ (اهنع هنلا يضر) نينمؤملا ما ةشئاع

 لهأ نم انمو .ةرمعو جحب لهأ نم انمو .ةرمعب لهأ نم انمف عادولا ةجح

 .ملعأ لاو .ليق اميف جحلاب ةي هلا لوسر لهأو ،«جحب
 نأ وهف دارفالا اماف نارقلاو عتمتلاو دارفالا :هجوأ ةثالث ىلع ةرمعلاو

 نم جحلا رهشأ يف رمتعي نأ عتمتلا ةفصو .رمتعي غارفلا دعب مث جحلاب درفي
 دجسم نم ليقو ؛مارحلا تيبلا نم جحلاب مرحي .ةرمعلا لامعأ نم غارفلا دعب

 . اهكسانمب : باوصلا )١٦(
 . اهمامت : باوصلا )١٧(
 ٢٧٧/٢. دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هدروأ )١٨(

 _٧٠٧۔



 مرحي وآ ءاعم ةرمعلاو جحلاب مرحي نآ نارقلا ةفصو ؤىنم ىلا ريصيف نجلا
 امأو .ملعأ هللاو ءانراق رصيف فاوطلا خسفي نآ لبق جحلا لخدي مث ةرمعلاب
 .متعنم ؤهانعم ١٩(. )هيدهلا نم رتنيتسا امف مترصحأ ناق :لجو زع هلوق
 .هدصأو هدص لثم يضملا نم هعنمو هسبح اذا هرصحأو ودعلا هرصح :لاقي

 :(هنع هتنا يضر) سابع نبا نع ثيدحلا يف ءاج امل ودعلا هرصح دارملاو

 .جحلا ىلا ريسملا ىلع ردقيال اضرم ضرمي وآ 0(؟٠0٢)«ودعلا رصح الا رصحال»
 ثعبيو لباق نم جحلا هيلعف جرع وأ رسك نم» :أي يبنلا نع يور امل
 .هلحم يدهلا غلب اذا الا همارحا نم لحي الو ء(١٢)«همارحا نم لحيل يدهلاب
 يجحر» :بيزلا تنب ةعاصل لاق هنأ اتي هنع ثبدحلا يقو ملعأ هتناو

 عتتيكسا اَمَق» :لجو زع هلوقو ،(٢؟)«ينتسبح ثيح مهللا :يلوقو يطرتشاو
 :ىنعملاو رسيتسا ام اودهاف : يأ ،يدهلا نم رسيتسا ام مكيلعف ..يدقنلا ه
 نم هل رسيتام يدهلاب ثعبيف ؛همارحا نم لحي نأ دارأو ،مرحملا رصحأ نا
 .هلحم يدهلا غلبي ىتح الا هسنر مرحملاو قلحيالو ؤةاش وأ ةرقب وأ ةندب
 .(٢٢)ه ةنحم ن يدهلا لبك ىتح مكتتنوؤُر وقلحتالو» : ىلاعتو كرايت هلوقل

 .ناكملا ةيناتلا ةلمهملا رسكب لحملا نأل .هيق رحني نأ بجي يذلا هناكم :يآ

 هنأ ىنعملاو .اذكو اذك لحم ىلا هتفلس :لاقي امك ٬تقولاو لجألا اهحتفو

 وآ غلب هتعب يذلا يدهلاب ملعي ىتح الا قلحلا الو مارحالا نم لالحالا بجيال

 زع هلوقل يدفيو قلحيف هسآر لجأ نم ارطضم وآ اضيرم نوكي نآ الأ 0غلبام

 ةقرتك وأ مات نع ةكد ه هسازگ نم َىذآ و هي وآ ًاضيرقت مكنم ناك نعط :لجو

 نب بعكل ةي يبنلا لوقل هسأر قلحيف كلذك هي ناك اذا هانعم 4 )٢٤(. يتش وآ

 :لاف ؟كماوه كيذؤيأ :لاقف ههجو ىلع هسأر نم طقسي هلمقو هآر نيح ةرجع
 مهو .اهيف نولحي مهنأ مهل نيبتي مل شةيبيدحلاب وهو .قلحي نأ هرماف .معن
 معطي نأ ةلي هنلا لوسر هرماف .ةيدفلا هتنا لزناف ،ةكم اولخدي نآ عمط ىلع

 : ىلاعت هلوق ىنعم نأل ،ةاش حبذي وأ .مايأ ةتالث موصي وآ ،نيكاسم ةتس

 اهطسوآو ةاش اهاندأو ةندب اهالعأ .ةحيبذ :يآ .ةكيسن اهتدحاو .هيكسن وآ

 ١٩٦١. : ةرقبلا ةروس )١٩(
 ٦٢/ ٢٨٨. ريبحلا صيخلت رجح نبأ هدروأ )٢٠(
 ٨/ ٥٦٢٧. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا : نوريثك هدروأ )٢١(
 ٤/ ٥٣٠. قباسلا ردصملا رظنا نوريثك هدروأ )٢٦٢(
 ١٩٦ : ةرقبلا ةروس )٢٣(
 . ١٩٦ : ةرقبلا ةروس )٢٤(



 هللاو ححبذ وأ قدصت وأ )٢٥( ...... ءاش نا ،ربيختلا ىلع ةيدفلا هذهف .ةرقب

 .ملعأ
 لصف

 رصح :لاقي ؤيعلا رصحلا امأ .مالكلا اذه لوأ نم ةغللا ف ءاجام امأو
 ءاضيا رصحو ءاضيا رصحي اهحتفب رصحي يضاملا ةلمهم رسكب !مالكلا نع
 :لجو زع هللا لاق غقاض :يأ .هردص رصحو .لخب :يا .رصحو .هلام لق :يا

 نسحلا أرق .تقاض :يأ .(٦٢)4مُكولتاقث نآ مهرودص ترتمك مكوءاك وآ

 ىلع ناك اذاو مهرودص تقيض :يأ ،ةنونم ةبوصنم “ترتمَحل بوقعيو
 اميف ةيآلا هذهو .فوصوملا ىلع ةفصلا ميدقتب لاحلا ىلع بوصنم وهف اذه
 اشيرق اودهاع و !اولتاقيال نأ نيملسملا اودهاع اوناك .جلدم ينب ق تلزن :ليق

 .ملعأ هئلاو 6ضابقنالاو قيضلا رصحلاو .مهولتاقيال نأ
 :لجو زع هلوقل ؤباكرلا نهو ندبلا ةدحاو ةندبلاو ٨«ةندب» : هلوقو

 ماخضلا ماظعلا لبالا كلذب دارا .(١٢)هوئا رئاعش ني مكل امكاَتلكَج ديلاوم
 التما اذا ةنادبو انادب نيلادلا مضب ندبي لجرلا ندب :لاقي امك .ماسجالا

 نمو .يمك اماَتلَعَجط لعفي هباصتناو ،لبالاو رقبلا ندبلا :ليقو "يوقو
 َرََقلاَو» ( ٢٨ )هہامماتلزنآ ةروشإلط : ىلاعت هلوقك ؛ءاءعدتيبم هلعج هعفر

 م تايآلا ثالثلا هذه يف بصنلاو عفرلا زوجي .(؟٩)هةاَترَتَك
 ادتبم نهلعج .نهعفر نمو ؛لعفلا ىلع مدقتملا لوعفملا ىلع نهلعج نهبصن
 :يا ،هيونلا رئاكَش نيت : مُكَل امكاَتلكج َندُبلاَوِ» :لجو زع هلوق امأو .ملعأ هناو

 .اهمانس يف ةديدحب نعطت نأ وهو ؤرعشنت اهنأل رئاعش تيمس ٬هنيد مالعا نم
 افلأ نيعبس انرحن .لماكلا دسأ لاق .لبالا اهنأ ريسفتلا رثكاو .يده هنأ ملعتف
 ءاملا دكر :لاقي .ادوعقو انوكس :يأ ءادوكر مهلوح سانلا ىرت نديلا نم

 .انكس اذا .ادوكر لبقتسملا نم اهمضو يضاملا ةلمهم حتفب حيرلاو
 نم هيف لستفب نأو دكارلا ءاملا ق لابب نأ زي َ يبنلا ىهن ثيدحلا يقو

 .بلص عضوم ق وهو ثرجب مل اعطقنم انكاس ناك اذا اهانعم «4 ٢٠). )ةبانجلا

 لثم ؛راهطلا هب زوجت ال ءاملا ناكو ٬كلذ ريغ وأ جوراص وأ ردم وأ لبج لثم

 . ماص : هريدقت طقس مالكلا يف )٢٥(
 ٩٠. : ءاسنلا ةروس )٢٦(
 . ٢٦ : جحلا ةروس )٢٧(

 )٢٨( رونلا ةروس : ١. )٢٩( سي ةروس : ٢٩ .
 )٣٠( مقر ثيدح ، عيبرلا مامالا ةبيرق ظافلأب هجرخأ ١٦٦.

 _٧٠٩۔



 هبناج ىلا ةكرحلا هتنت مل هبنج نم هتكرح اذاو ةلق نيعبرأ نم لقأ نوكي نأ
 نم اهريغ وأ ةبانجلا نم هب لستغي نأ زوجي سيلف اذكه ناك ناو ةرخآلا
 ربصي الئل س الف لوبلا امأو .ةلاطالا فوخ هتكرت كلذ ربغ :ليقو ێتاساجنلا
 عضوم ق ءاملا اذه ناك اذا امأو .ملعأ هتناو .ةعساو هتنا ضرأو نيملسملل اشغ

 ريسيو هيلا ءيجي نآ لمتحي امم ،كلذ ريغ وآ ةاصح وأ لمر ناكم وآ ةيدوالا
 .ملعأ هتناو ‘ ةساجن لك نم هب لستغي نآ زياجف هنم

 : رعاشلا لاقو \ ىوتسا اذا 4 نازيملا دكرو

 ادكري ىتح نازيملا موقو
 اذا ةنيفسلا تدكرو .توص مهل قيب ملو اوده اذا ادوكر موقلا دكرو

 نيقبيف : هانعم .4 .(١٢)هيورهتت لَع ةياور َنلَلظَيَق» : لجو زع هنلا لاق تنكس
 .ملعأ هتناو \ بهذت الو يجتال رحبلا رهظ ىلع تباوث

 .همالعآو جحلا لامعأ يهو .راعش عمج وهفق ..4رناكشتإت :هلوق امأو

 مظعي ن : لجو زع هللا لاق شمئامعو ةمامع لثم لئاعف ىلع تعمجو
 بانتجا نم تركذ )٢٢( نيذلا ينعي 4)٢٢(. بولقلا ىوقت نم اهتاك و وتلا ر رئاَحَش

 .هكسن عضاومو جحلا ضئارف ءادأو هيصاعم بانتجاو روزلا لوقو سجرلا
 اهميظعتو .هدعب ام رهاظل قفوأ وهو ؤجحلا ملاعم نم اهنأل ايادهلا : ليقو
 ةئام ىدهأ هنأ» : نيت يبنلا نع يور امك .نامثألا ةيبلاغ انامس راتخت نآ

 فنأ ق لعجت ةقلح ةربلا .«بهذلا نم ةرب هفنأ يق لهج ييا لمج اهيفو .ةندي

 ني اهتإقز» : ىلاعت هلوقل .هل لضفأ ناك هنا رئاَكَت مظت نمل .ربعبلا
 بولقلا ىوقت يوذ لاعفأ نم هللا رئاعش ميظعت نآ ز :يأ .هيبونقلا ى َوقَت

 اهوبكري ناب :ينعي .(٤٢)هتمتتش : لكا ك ٌعفاَتَم اهيف مكل : لجو زع هلوقو

 اهراعشا وه ىمسلا لجألاو .ايده اهومسي نأ لبق .اهولمغتسيو اهوبلحيو
 لاح ق الا عافتنالا )٣٥( ...... دعي زوجب الق .يدهلل اهتيمستو اهقالعو

 ناك اذا اهبوكر وأ ؤاهب رضي نبللا ناك اذا اهبلحو اهدلو عاضر نم رارطضالا

 ريغ نم اهب عافتنالا زوجي ذئنيحف .كالهلا هسفن ىلع فاخي ةعطقم يف لجرلا
 ؛كسانملا ءاضق يف باوثلاو رجألاب عفانم اهيف مكل :ليقو .ملعأ هتناو ءةرضم

 ٣٣. : ىروشلا ةروس )٢١(

 ٢ : جحلا ةروس )٣٢(
 . يتلا : باوصلا )٣٣(

 )٣٤( جحلا ةروس : ٣٣ .
 )٣٥) مالكلا ف صقنب قايسلا يحوي .

 _٧١٠۔



 ىلا ةيهتنم اهلحم :يأ ٬قيتعلا تيبلا ىلا اهلحم مث ؤجحلا مايأ ءاضقنا ىلا : يأ

 اهرحنم :ضعب لاقو ،روجالا هيف فعاضتو لامعالا اهيف عفرت يتلا تيبلا
 اذه هل اولحيال بلقلاو .كلذ يف يي يبنلا نع اربخ اولواتو .قيتعلا تيبلا دنع

 . راعشلا ركذ ىلا انعجر غساجنالا نم رهطم تيبلا نأل ،لوقلا
 وه ىلوألا ةمجعملا حتفب راعشلا امأو اهتفص تضم دقف ‘ رياعشلا امأ

 عفر وهو .كلذك جحلا راعش نأ نظأو ،راعشلا ةريثك ضرأ :لاقي رجشلا

 ثدسجلا رعش يلي هنال دسجلا يلي يذلا سبللا نيشلا رسكبو .ةيبلتلاب توصلا
 يفو .«راثدلا نود راعشلا نأ» : ةدوملاو برقلاب فصوي نمل لثملا يف لاقي

 .(٧٢)يمدأ يف متنأ !(٦٢)«راٹد سانلاو راعش متنأ» :رن يبنلا نع ثيدحلا

 لاق رعشأو رعش راعش عمجو ؛ هذه دعب هضعب ركذاس راثدلا ةفصو

 مث يراعش الوأ مكنيرال :اهرعش نع اولاس امدعب ةزوجعلا ةصق يف يريرحلا
 ىداني ةمالع راعشلاو .اهرعش :يناثلاو !اهبوث : لوألا .يراعشأ مكنيورأل

 دراب وهو "فورعم ريعشلاو اضعب مهضعب فرعيل ،برحلا يف موقلا اهب
 رامسم يف لعجي رامسملا ةربعشلاو .ةبحلا ريعشلاو ںىلوألا ةجردلا ف سباي

 علطي وهو .نيشلا رسكب 6بكوك رعشلاو "فيسلا مئاقو ،نيكسلا (٨٢)باصن
 : يأ ٬(٩٢)4ىرعشلا ثرا وك ةتزؤ» : اعت لا لاق .احابص فيرخلا لوآ يف
 مهل نس نم لوأو ،ةيلهاجلا يف اهدبعت ةعازخ ناكو .ءازوجلا فلخ بكوك
 عطقت موجنلا نال :لاقو !اهدبع ؤةشبك وبأ : هل لاقي إمهفارشأ نم لجر كلذ
 اهتدبعف ؤبكاوكلل ةفلاخم يهف .الوط اهعطقت ىرعشلاو ضرع ءامسلا
 ةشبك ابأ هومس !نيدلا يف برعلا فالخ ىلع ةلي للا لوسر جرخ املف ،ةعازخ
 :امهدحأ ،ناترعشلا امهو غىرعشلا ةدابع يف ةشبك يبأ فالخك مهايا هفالخل
 لاق امك ءءايض رثكأ اهنأل رويغلا انه اه دارملاو .اصيمقلا : ىرخألاو ٬رويفلا

 : نيترعشلاو ليهس نيب الثمم ناميلس نب دمحأ يرعملا
 ناقفخ يف بحملا بلقو نوللا ف بحلا ةنجوك ليهسو
 ناسرفلا ضراعم ودبي ملعملا سرافلا هناك ادبتسم
 نايمعلا ةلقم حمللا يف عرسي امك رارمحا يف عرسي

 )٢٦( /ا ةياهنلاو ةيادبلا : ريثألا نبا هدروأ ٣٢٥٧.
 )٣٧( .لصألا يف اذك

 )٣٨) لصن : هلعل . الا يف اذك .

 ٣٩) مجنلا ةروس : ٤٩ .

 _٧١١۔



 ناترعشلا هل ةمحر تكبف يداعألا فويس امد هتحرض
 بارطضالا ناقفخلاو 4 بيبحلا ءاحلا رسكب بحلا : تايبآلا ربسفت

 :يأ ءاقوفخو اناقفخ لبقتسملا نم همضو يضاملا ءاف حتقب قفخ هعلقو
 : بيطلا وبأ لاق ۔ابارطضا

 قفخي بلقو ةدهسم نيع ىرأ امك نوكي نأ ةبابصلا دهج
 7 إ تودجَيال نيذلاو : لجو زع هتنا لاق .ةقاطلا ميجلا مضي دهجلا

 ةبابصلا دهج :لوقي .قوشلا ةدش ةبابصلاو ،ةقشملا حتفلابو .(٤.)«ممدهُج
 : يأ قفخي بلقو .ةقرؤم : يأ ؤةدهسم نيعو .ىرأ امك نوكت نأ اهتياغو
 يق انه اليهس فصو 4 . يرعملا العلا يبأ تيب ركذ ىلا انعجر .برطضي

 ءهتخطل :يأ ٬هتحرض ىنعمو ٬يداعألا فويس ءامد هتحرض هناك هرارمحا

 ىنعمب ففخم وهو امهرسكيب هحرضت يضاملا نم ءارلا حتفب هتحرضو

 :لاقي لاعفألا امأو .ةلاطالا فوخ هتكرت اذه لثم اريثكو .ديدشتلاب هتحرض
 نم اهمضو يضاملا ةلمهم حتفب وه هتنطف هل نطف اذا اروعش ءيشلاب رعش
 ترعش مهضعب ىكحو .رعتتنلا يناعمل نطقي هنال رعاشلا كلذكو ليقتسملا

 ممنو » :لجو زع هتا لاق ئارعحشلا كلذكو ؛(١٤)هتلمع اذا ءيشلا

 نب مامت وبأ بيبح لاق كلذكو ،نونطفي الو نوملعي ال :يأ ٨(٤؟)؛َوُرُغشَتاَل
 : يئاطلا سوأ

 افسأ تسيأ وأ احرف تغط اذا ترعش اهنأ ول اهم رودخلا يقو

 مضب ردخو ءاخلا رسكب ةأرملا ردخ “سفورعم وهو ردخ عمج رودخلا
 لادلاو ءاخلا حتفب ردختلاو .يردخلا ددعس ويآ مهنم .راصنألا نم يح ءاخلا

 لبقتسملا نم هحتفو يضاملا ةلمهم رسكب وهو ردخت هلجر تردخ .فورعم
 : يأ 6هماظع تردخو ،كرحتت الو ةعاس اهمد دمجيف اهبيصي مد وهو اردخ
 : ةفرط لاق ،ترتف

 ردخ روفعيل ليللا رخآ انلحرآ ىلا ديبلا تزاح

 يهو ءاديب عمج ديبلا 6ضرالاب ةقوزللا كلذب ينعي ‘ فسخلا وهو
 ةآرملا هبش .هفعضو هفرط نوكس سعان هناك .رتاف :يآ ءردخو ىةزافغملا

 ٩ : ةبوتلا ةروس )٤٠(
 .هتملع : باوصلا )٤١(

 ةروس 80٢٠٢ : ءارعشلا ةروس ١٥.©} ١٠٧© : فسوي ةروس ٩٥}] : فارعألا ةروس )٤٦٢(
 :فرخزلا ةروس ٥٢. : توبكنعلا ةروس ٩. ١١. : صصتلا ةروس 0١٨ ٥٠. : لمنلا
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 .ةلاطالا فوخ هتكرت اذه لثم ريثكو ،ريحتملا ردخلا روفعيلاب
 عمج اهملاو ؛ةيشحولا ةرقبلا يهو ءاهلاب هاهم عمج ميملا مضب اهملا امأو

 لاقيو سءاتلاب ةاهم :لاقيو .ةردلا :لاقيو اضيأ ةرولبلا يهو ءاهلاب ةاهم
 :يا ؤاحرف تفطو ؛تنطف :يأ ى ترعشو .ةاهم اهناك :ءاضيب تناك اذا ةأرملل

 تسيا» وأ ،لحضتو حرفتف اهلامجو اهنسح لا اهرظنب اهسفن يف تمظع
 :ليقو 0 نيزح :يأ .راوسا لجر ىنعمب ناك نأ 6تديلا ىنعم فرعأ مل «افسأ

 ةأرملا هذه :تيبلا اذه ىنعمو .(٤٤)هب يردا ال .ملعأ هللاو ،(٣٤)هلثمو نايس
 ىتوم سانلا تأر ثيح نم تكب اتكحضو تكب تركفو اهسفن يف تنطف اذا

 وأ ءاهلامجل اقشعو ةدومو اهب آففش ةيواخ لخن زاجعا اهنأك اهيلع
 :لاقيو .ملعا هللاو ءايندلا ف ريظن اهل ال ؛ءاسنلا نسحأ اهنأ لجأ نم تكحض

 ال تءاج ادإ اهنا آ مكووشياكو» :لجو زع ا لاق ؛هاردأ اذا ءيشلاب هرعشت

 نبا أرقو .ةيآلا ىلا ةعجار اهلاق راكنا ماهفتسا مكيرديام : يأ 4)٤٥(. نونمؤت
 :ءادتبالا ىلع ةزمهلا رسكب اهتأ» مصاعو ركب وبأو ةرصبلا لهأو ريثك

 مهنأل "نينمؤملل باطخلاو 4 .يمكرئ وشت اكول :هلوق دنع مالكلا مت اولاقو

 ارقو ،كلذ ريغ :ليقو .نيكرشملل :ليقو ٠ مهناميا يف ف اعمط ةيآلا ءيجم نونمتي
 .هقونمؤن لط : هلوق يف اوفلتخاو .ءاتلاب رتوتو ةزمحو رماع نبا
 تايآلا نا نونمؤملا اهي ركرعشيامو ةيآلا ىنعمو 6ةلص هيلإ :يئاسكلا لاقف

 آ مهنا امكاتكلهآ ةيرق لع مارحو : هلوقك .نونمؤي نيكرشملا تءاج اذا
 لوقت نأ ةءارق يف وه كلذكو .اهلعل ىنعمب «اهنأ» :ليقو 6(7٤)«َن وعجري
 :ديز نب يدع لاقو .كلعل :يأ .ءايشأ يرتشت كنا قوسلا ىلا بهذا : برعلا

 هدغ ىحض ق وأ مويلا ف ةعاس ىلل يتينم نأ كيردي ام لذاعأ
 ` : جحلا ركذ ىلا انعجر
 رهشأ جحلا تقو :يا .(٢٤)4ت تاَموُلعَك هش : لجو زع هللا لاق

 نويف ّضَرَك نمل ,ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش وهو 3 تامولعم
 مرحأ نم ىلع ليلد هيفو . ةيبلتلاو مارحالا هسفن ىلع بجوأ نمف :يا كلا
 هلا نأل .ةرمعلاب همارحا دقعنيو .جحلاب همارحا دقعنيال جحلا رهشأ ريغ يق

 . نبب ريغ ىنعملاو لصالا يف اذك )٤٣(
 )٤ ٤ هب دارملا يردآ ! : باوصلا لعل .

 )٥؛٤() ماعنألا ة ةروس :

 )٤٦) ءايبنألا ة ةروس : ٩٥ .

 )٤٧() ةرقبلا ةروس : ١٩٧ .
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 نكي مل اهريغ يف دقعنا ولف ءاهيف جحلا ضرفب رهشألا هذه صخ لجو زع
 ضرفب مرحأ نم مث ،تيقاوملاب تاولصلا قلع هنأ امك ةدئاف صيصختلا اذهل

 ريغ :ليقو ٬ملعأ هتناو ضرفلا نع همارحا دقعني ال اهتقو لوخد لبق ةالصلا
 نوكت نأ هتعاطتساو سجحلا همزل رهشالا هذه يف عاطتسا نم كلذكو سكلذ
 (٨٤)لمحت ريغ ةجح ريغ نم ٬هجح نم همودق ىلا هلايعو هيفكت مهارد هدنع

 ر قوسف الو َتَقَر لق » :لجو زع هلوق امأو !ملعأ هناو ءلصأ عيب الو نيد
 ارقو ءاعفر نيونتلاب بوقعيو ورمع وباو ريثك نبا ارق ،(٩٤)4تَحلا قرَلاَدح
 يذلا مالكلاو عامجلا وهف ثفرلا امأو ؛ملعأ هناو ابصن نيونت الب نورخآلا
 يضاملا ءاف حتفب اهيلا ثفر هلعف امأو سشحفلا قيرط نم ةارملل ضرعي
 : رعاشلا لاق .اهعماج اذا هانعم اٹوفر لبقتسملا نم همضو

 ابوكر مهحالس يف لاجر انم تابو نوتفري اوتابف
 .(٠٥)«لتاقي الو ثفري الف لجرلا فكتعا اذا» : ةي يبنلا نع ثيدحلا يقو

 امأو ءلوقلا شحفاب همالك يق ىتآ :يأ ٨(٥؟) ثرفأو .(١٥)لتقي الو هلعل

 دح نم جرخام لك نأل ،هريغو مارحلا بوكر نم يصاعملا عيمج وهف قوسفلا
 :لجو زع هللا لاق ءةعاطلا نم جورخلا وه قسفلا نأل قسف وهف لالحلا

 هبر ةعاط نع جرخ ،سيلبا نيعللا يف ىنعملاو 4 .(٢٥)ههيوترت رمآ نمك قسف
 يصع امناو ًاديأ يصعيال كلملا نأ ليلد هيفو "مالسلا هيلع مدآل ؛ دوجسلا كرتي

 .ةلاطالا قوخ هتياور تكرت .هلصأ يف اينج ناك هنأل هلا هنعل - سيليا

 يف هرسكب :ليقو 77 نم همضو يضاملا نبس حتفب قسف هلعف امأو

 رسكب .(٤٥)هَنوقسفيت آ اك اكيز» :شمعألا أرقو ححصفا مضلاو لبقتسملا
 .قحلا ريغب :رصخلاو ر وهف هنع يهنملا لادجلا امأو .ملعأ هتناو .نيسنلا

 يه يتاي الإ باتكلا لمت ؟ولداجتو» :لاقف .كلذ نع ىهن لجو زع هتنا نأل
 ةالصلا هيلع هيبنل لجو زع هتنا لاق ،قحلا يف ةلداجملاب رمأو 4 .(٥٥).4نتتتحآ

 .نيد لمحت ىلا ةجاح ريغ نم : باوصلا لعل )٤٨(
 )٤٩( ةرقبلا ةروس : ١٩٧ .

 )٥٠() لامعلا زنك يف هظفل نود هانعمب درو ٦٢٤٠٠٧“} ٢٤٠١٧ .

 )١ ٥) خسانلا 7 بيرصتلا

 )٥٦٢( ثفرو فرأ : باوصلا . )٥٢٣( فهكلا ةروس : ٥٠ .
 )٥٤( ةرقبلا ةروس : ٩ ماعنألا ةروس ث :  0٤٩فارعألا ةروس : 0١٦٣ ١٦٥،© ةروس

 توبكنعلا :

 )٥٥() هروص : :

- ٧١٤ 

 



 سيل لطابلاب لادجلا لصاو .(00)هنَتحَا يه يلاي مهلياجوز» :مالسلاو
 .ملعا هلاو "جحلا ريغو جحلا يف زئاجب

 ركشلا نع هللا اوركذا تافرع نم تضق ً اذاف : لجو زع هلوق امأو

 ةدحاو ةعقب ناك ناو !اهلوحام تعمج .ةفرع عمج تافرع . .)٥٧(. .يوازحلا

 نم هلصأو ٠ ةرثكب عفد ةضافالاو متعفد ؛متضقأط و .قالخأ بوث مهلوقك

 فذحف ؛مكسفنأ نم متضفأ هلصاو اهبص :يأ ،ءام لجرلا ضافأ :برعلا لوق

 .تافرع (٨٥)فقولا يمس هلجا نم يذلا ىنعملا يق يف اوفلتخاو ‘كلذ نم لوعملا

 ءاوحو دنهلاب عقو ضرالا ىلا طبه امل مالسلا هيلع مدآ نأ :ليق ةفرع مويلاو
 بلطي امهنم دحاو لك لعجف ،رحبلا لحاس ىلع ةكم يبرغ دلب يهو ةدجب
 عضوملاو ،ةفرع مويلا يمسف ءافراعتف ةفرع موي تافرعب اعمتجاف ‘هيحاص

 ىتح ةيبلتلاب هوباجاو سانلا يف ميهاربا نذأ امل) : ثيدحلا ف ليقو ‘تافرع

 غلب املف غجرخف هل اهفصوو تافرع ىلا جرخي نأ هللا هرماف ؛‘هاتأ نم هاتأ

 عم ربكي ؛تايصح عبسب هامرف هدري ؛ناطيشلا هلبقتسا ةبقعلا دنع ةرجلا

 ىلع عقوف .راطف .ربكف هامرف ةيناثلا ةرمجلا ىلع عقوف .راطف ةصح لك
 قلطناف ههجو ىلع رف كلذ ناطيشلا ىأر املف .راطف ؛هامرف !ةثلاثلا ةرمجلا

 ةفرع تقولا يمسف فصولاب اهفرعف 6تافرع ىتأ ىتح مالسلا هيلع ميهاربا

 ىلا فلدزا يسمأ ىتح سمشلا بورغ ىلا اهب فقو ىتح ،تافرع عضوملاو
 ةليل ىأر مالسلا هيلع ميهاربا نأ ۔ ملعأ هللاو - يوريو . .(ةفلدزملا يمسق عمج

 ركف :يأ غعمجأ هموي ىور حبصأ املف !هنبا حبذب رمؤي هنأ همانم يق ةيورتلا

 لذ يأر ث .ةيورتلا وب هيبلا يمسف ؛ناتيشلا نم ما ايؤرلا هذه هللا نم

 كلذب يمس ليقو غلجو زع هللا نم كلذ نأ فرع حبصأ املف .ةيناث ةفرع ةليل
 .مهبونذب نوفرتعي سانلا نأل

 هيف نوكتف سبصي :يأ ؛مدلا اهيف ىنمي هنال كلذب تيمس ىنم امأو
 .ىنم لخد :يا لجرلا ىنمأ :لاقيو ءابيط عضوملا نوكي الف ءامدلاو ثورفلا
 ولو ال :لاق 6ىنمأ نم ىلع لسغلا بجي لهو : لاق ؛هتاماقم ف يريرحلا لاق
 هلوخد ىنعم ناك اذا ةرم دعب ةرم ىنمأ نم ىلع لسفلا بجيال :ي ؛ىنث

 ةلا لاق ؤينملا هنم جرخ اذا لسفلا هيلع بجاوف ينملا نم ىنمأ اذا امأو 6ىنم

 . ١٦٥ : لحنلا ةروس )٥٦(
 )٥٧( ةرقبلا ةروس : ١٩٨ .

 )٥٨( فقوملا : هلعل .
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 ىلع ادر ءاتلاو ءايلاب ءعيرقو )٥٦(. ىتم يك ني ٥ ًةَكقطَت كت ملآ :لجو زع

 عامج وأ مالتحا نم ةبانجلا هنم تجرخ نم ىلع لسفلا بجاو هنأل ةفطنلا

 هللاو ٦٠( ) يآوزمَعاَق ايت متنك نإو : لجو زع هلوقل كلذ ربغ وأ ثبع وأ

 . باوصلاب ملعأ
 ثيدحلا يقو رسحم يداوو ةفلدزملا نيي ليج وهف .مارحلا رعشملا امأو

 يهو .سلغب ةفلدزملاب ينعي رجفلا ىلص امل هنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع
 اعدف مارحلا رعشملا ىتأ ىتح هتقان بكر ،رامجلا ىصح اهنم طقلي يتلا
 مارحلا رعشملا دنع لجرلا فقي الو .رفسا ىتح افقاو لزي ملو 0 للهو ربكو
 اهنم جرخ نمو .مد همزلي الئل اهعولط لبق ىنم لخديو «سمشلا عولط ىلا
 دنع ناملع كلانهو مد همزل سمشلا عولط لبق جحلا موي ‘ةفرع ادصاق

 .ةدابعلل ملعم هنأل مارحلا رعشملا يمس امناو .ملعأ هتلاو حجورخلاو لوخدلا

 (٦)نرقتو .هيلي امو مارحلا رعشملا دنع ىنعملاو ُهتمرحل مارحلاب فصوو
 .ملعأ هللاو .هيف ركذلا لضقأ هناق !هنم

 افصلا .(٢٦)هيوتنا رئاكشش نم ةورملاو اصلا ثح : ىلاعتو كرابت هلوقو
 ةاصحو افصو ةافص :لاقي ،ءاسلملا ةيبيلصلا ةرخصلا يهو .ةافص عمج

 ريثكلا اهعمجو ؤتاورم اهعمجو ،وخرلا رجحلا ةورملاو سىونو ةاونو اصحو
 .ةكمب نيفورعملا نيلبجلا امهب هتنا ىنع امناو سرمتو تارمتو رمت لثم ،ورم
 .(٦؟)هيفو مالعأ هلا رئاعشو .قرشلا ىلا ةبعكلا لابج نم راغص يهو

 .ةورملاو افصلا لجأل انه تركذ امناو .ليق نم رئاعتتنلا حرش تركذو

 نآ هيلع حاتجث الك رمتعا وآ تيكلا ك نمف : ىلاعتو كرابت هلوقو
 نَمقإ» : ىنعملا .ةرايزلا ةرمعلاو دصقلا ةفللا ق رجحلاف ر(٤٦) امهب فوطي
 نآ هيلع مثا ال :يأ يامه فّولَكَت نآ نآ هك هبيَلَع حاتم الَك رَمَكعا وآ تحبلا ةك

 ربسلا امهي فوطتلاو .ءاطلا ق ءاتلا تمغداف فوطتب هلصأ .!امهي فوطب

 ءاعدلا ركذاسو .نيملعلا نيب لورهيو طاوشأ ةعبس هذه ىلاو هذه ىلا سقفرب
 .ملعأ هللاو ؤاهب رودي ةبعكلا فوطتك وه سيلو .اذه دعب هيف

 ٧ : ةمايقلا ةروس )٥٩(
 ٦١ : ةدئاملا ةروس )٦٠(
 . برقي : هلعل )٦١(
 . ١٥٨ : ةرقبلا ةروس )٦٦٢(
 واولا طاقساب : هيف باوصلا )٦٢(
 . ١٥١٨ : ةرقبلا ةروس )٦٤(
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 لصف
 .ةليانو فاسأ 6نامنص ةيلهاجلا ف ناك هنا ةيآلا هذه لوزن ببسو

 نيب نوفوطي ةيلهاجلا لهأ ناكو .ةورملا ىلع ةليانو افصلا ىلع افاسأ ناكو

 ترسكو ؛مالسالا ءاج املف امهب نوحسمتي .نيمنصلل اميظعت ةورملاو افصلا
 لجال ةورملاو افصلا نيب يعسلا نع نوجرحتي نوملسلا ناك ؛عانصاألا
 .هلا رئاعش نم هنأ ربخأو ؛هيف هتا لزناف .نيمنصلا

 ضرف هنأ :لاق مهضعب ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف ءاملعلا فلتخا
 بحتسمف امهيف ءاعدلا امأو !ةنس :ضعب لاقو !امهنيب يمسلا بجاو

 نع يور امل ؛يعسلا يف ةورملاب متخيو افصلاب أدبيو .ملعأ هللاو سةليضفو
 امب ادبن» :لاق افصلا ديريو .ةبعكلا وهو ثدجسملا نم جرخ نيح ةلي يبنلا
 ىلع هب ىعدي يذلا ءاعدلاب وعديو اثالث ربكي فقو اذا ناك . «(٥٦)هللا أدب
 ِ .ةورملاو افصلا

 نففص دق تامئاق .(٦٦)4قاوص اهيع وتلا سا اوزُكذاك» : هلوق امأو
 تلقع اذا فاوطلا :ليقو .مئاوق ثالث ىلع امايق هانعمو ،نهلجراو نهيديآ

 هتكرت كلذ ريغ ءيرقو .مئاوق ثالث ىلع تماقو ث.تففصو ىرسيلا اهلجر

 .ملعأ هللاو ثةلاطالا فوخ

 هجو ىلع تطقس : يا .(٢٦)هاهتوُئُخ تبتكو ادإ : لجو زع هنلا لاق
 رمأ غبيغملل تطقس اذا سمشلا تبجو لاقي ؤعوقولا بوجولا لصأو .ضرألا
 ىطعي امبو هدنع امب يضارلا عناقلا )٦٨(. هتماق عناقلا اومهف ةحابا
 حتفب عنقي عنق هنم لعفلاو غلاؤسلاب ضرتعملا هرتكملاو » هلثم .هريغ نم
 يضاملا نون رسكب عنقو ،لاس اذا اعونق لبقتسملاو يضاملا نم نيتمجعملا

 وهف هب يضرو لجو زع لا هاطعأ امب عنق :يأ .ةعانق لبقتسملا نم اهحتفو
 ريثكلاب الو عنقت ليلقلاب ال مدآ نبااي» : لجو زع هللا لوقي ثيدحلا يفو ؤعنق
 .باوصلاب ملعأ هئلاو ««عبشت

 )٦٥) هب هللا أدبام وأ © هللا هب أدب .

 )٦٦) جحلا ةروس : ٣٦ .

 )٦٧( جحلا ةروس : ٣٦ .

 )٦٨() جحلا ةروس : ٢٦ .
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 ِرصف
 وينَكوئا كسا ركذيل مك اتم أولُكاك الو : لاعت ا لاق .حابذلا يف اماو ]
 مسا ىلع اهنوحبذب يتلا حئابذلا ميرحت يف ةيآلا : ليق 4)٦٥(. قسف هت

 مكيع تمزح : ىلاعتو كرابت هلوقل ةتيملا ميرحت ف ةيآلا :ليقو .مانصالا
 هحبذ ىلع ركذام : يآ ٠(. )هوي ونا ريخي نك امنو ريزنخلا ممحكَو مدلاو ةيلا
 سابع نبا لاق ءتومتف قنتخت يتلآ يه هةقنَتنلاؤ» : ىلاعت هللا مسا ريغ
 ءاهولكأ تتام اذا ىتح ةاشلا نوقنخي ةيلهاجلا لهأ ناك (هنع هلا ! يضر)
 اذاف . .يصعلاب اهنوبرضي اوناك :ليقو .بشخلاب ةلوتقملا يهو «ةدوقؤملاؤ»

 ءتتامق رئب وأ ولع نم تددرت يتلا يه هي زرالاو و اهولكأ تتام

 ام :يا .يبصلا لكآ اموي ،لقنلل ءاتلاو ىرخا اهتحطن يتلا هةكيليتلاؤإط
 يتلا اهتلكا اذا ديصلا حراوج نآ ىلع لدي وهو .تامف عبسلا هنم لكأ
 آلر» : ىلاعتو كرابت هلوق اماو لحي مل ديصلا بالك لثم هتداطصا
 ةعقاو ةمرحلاف الاو .ةرقتسم ةايح هيفو ،ةياكذ متكردأ ام الا : يأ .يممتيَكَداص
 ؛مدلا راهناو جادوألا عطق نم مامتالاو موقلحلا عطق ةاكذلاو ،ءانتتسالا يق هب

 .«رفظلاو نسلا الا لكؤيف هيلع هتنا مسا ركذو مدلا رهنأ ام» : ةي يبنلا لاق
 وآ جاجز وأ رجح لثم هريغو ديدح نم عطقي دودحم لكب حبذلا زوجيو

 كرابت هلوقو .(١٧)يهنلا نع ةيب يبنلا يهنل ريفظلاو نسلا الا كلذ هابشا
 تناك راجحأ يهو 4 باصنألا دحاو 4 هي بصنلا َلَع يذ اكو : ىلاعتو

 مانصألا يه :ليقو ،ةبرق كلذ نودعيو ءاهيلع نوحبذي تيبلا لوح ةبوصنم
 مانصالا ىلع يمس حبذ امو ريدقتب اهلصأ ىلع وأ .ماللا ىنعمب «و
 ؟ومِسقتسَت نآؤإ : ىلاعتو كرابت هلوق باصن دحاوو عيج بصنلا :ليقو
 اذا مهنأ كلذو ،حادقألاب ماسقتسالا مكيلع مرحو : يأ 04قسف مكلذ مزآلاي

 يناثلاو ؤيبر ينرما اهدحا ىلع بوتكم ،حادقا ةثالث اوبرض العف اودصق
 . كلذ ىلع اوضم رمألا جرخ ناف .ءيش هيلع سيل لفغ ثلاثلاو ،يبر يناهن

 ىنعمو .ةيناث (٧؟)اولاحأ لفغلا جرخ ناو ؛هنع اوبنجت يهنلا جرخ ناو
 :ليقو ؛مالزالاب مسقي ملام نود ‘مهل مسقام ةفرعم بلط ماسقتساالا

 . ١٢١١ : ماعنألا ةروس )٦٩(
 . ٣ : ةدئاملا ةروس )٧٠(

 )٧١( حبذلا : باوصلا .

 )٧٢( اوداعأ : باوصلا .
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 ملز مالزالا دحاوو ،ةمولعملا ءابصنألا ىلع حادقالاب (٢٧)ءزجلا ماسقتسالا

 مكلذ» : هلوق ىنعمو .ملعا هثلاو امهعمضب ملز :ليقو ماللاو يازلا حتفب

 لالضو ،بيغلا ملع يف لوخد هنال اقسف هنوكو إماسقتسالا ىلا ةراشا ؟قسف

 ملعا هللاو ،(٤٧)هللا ينري ديرا نآ هنلا ىلع ءارتفاو ؤهيلا قيرط كلذ نأ داقتعا ق

 هلوق تاروكذمملا ءالؤه ىلا رطضا نمل رذعلا لجو زع هئلا لزنأ مث .باوصلاب

 ىلا 6هرظضا نممَق» ىنعملاو .(٥٢)هه ةصتخم ر تظضا نَمق» : ىلاعتو كرابت

 «مئل فناجتمن ريمع» .ةعاجم هةصقخَم ف ێتامرحما هذه نم ءيش لوانت
 هلوقل ةصخرلا دح ازواجتم وأ ءاذذلتم اهلكاي نأ ىلع دمعتم وأ هيلا لئام ربغ

 زوفمت فا إ وينَع مئإ التق اع الو غاب ربمت عضا نتتق» : ىفاعتو كرابت
 كلاو «تامرحملا هذه لكأل دمعتلا ربغ .رارطضالا لاح ق لكأ امل .(١٦٧)ه يحو

 .ملعأ
 ., لصف

 ىضم دق «ةقيخنملاوإت :هلوق امأ ،تاروكذملا ءامسألا هذهل لاعفألا امأو

 ةمجعملا ءاخلا رسكب .قانخلا عسوم وه نونلا ديدشتب قنخنملا امأو !اهركذ

 يضاملا نون حتفب قنخ هلعف اماو .هب قنخي يذلا لبحلا وه نونلا ففخم
 لصأ نأل ةبورضملا ه“ةدوقؤملازإ» امأو .ملعأ هتناو ءاقنخ لبقتسملا نم همضو

 ةشئاع ثيدح يفو .هتنعضأ :يأ .ةلعلا هتدقو :لاقي برضلا ةدش دقولا

 يضاملا فاق حتفب وهو .هفعض :يأ .قافنلا دقو اهيبأ يف (اهنع هللا يضر)
 يف طوقسلاو روهتلا ىدرتلا لصأ ةيدرتلا امأو ملعأ هتناو لبقتسملا نم هرسكو

 :يا 6(١٧))«ىةرَت ادإ هلام ةنمع ينغت امو» :لجو زع هنلا لاق .رئب وأ ةاوهم
 لدعاب ملعأ هللاو إمنهج رعق يف ىدرت :ليق .كله :ليق .ربقلا ةرفح يف طقس

 ةحيطنلا امأ .قيفوتلا هبو .ملعأ هئلاو ءهب قحتلا اذا ءادرلاب ىدرتو .ليواقألا

 هحطن :لاقي برعلا دنع فورعم حطنلا نأل سةلوعفم ىنعمب ةليعف ةحوطنملا
 لزنم اضيأ حطنلاو .لبقتسملا نم هحتفو يضاملا ءاط حتفب وهو احطن هحطني

 .ملعا هتناو ميج اذه يف سيلو لمحلا جربو رمقلا لزانم نم

 )٧٣( اطقس مالكلا ين لعلو ‘لصالا ين اذك .
 )٧٤( نيب ريغ ىنعملاو لصألا يف اذك .

 )٧٥( ةدئاملا ةروس : ٣ .
 )٦( ةرقبلا ةروس : ١٧٣ .

 )٧٧) ليللا ةروس : ١١ .

-٧١٩_ 

 



 اّممزط :لجو زع هئلا لوق وهو ،لبق نم اهب انيتا يتلا ةيآلا ركذ ىلا انعجر
 عفر لثم هللا ريغل لهآ يذلا قسفلا ،(٨٢)هقسفت تو هيع ونلا مسا ركذت مك
 نأ الا هريغ الو ملسم ةحيبذ لكؤتال كلذكو اهريغ وأ مانصالا ركذ ف توصلا

 .اهيلع هئلا مسا ركذي نوكي
 .ةليبقلا ليقتسن مث هتلا قلخ بذعي الئل ةرفشلا دحي نأ حيبذلا ةفصو

 .رحذملا ىلع ةرفشلا كرحي الو .ربيبكتلاو ليلهتلاو ةيمستلاي هنلا مسا ركذيو

 هللاو غلمكي نأ ىلا كلذك مث ءاهعفريو ةرفشلا بذجي نكلو ءءايشالا عطقك
 اذا نسحأ وهف بارتلاب اهمميتي وآ ءاملاب اهلسفي ىتح اهريغ حبذي الو ٬ملعا
 ِ .ملعأ هتناو ءاملا مدع

 ىلع فطع وه .(٧؛)4يجراوجلا نيت متملع امو :لجو زع هلوق امأو

 .لالحلا تابيطلا عيمج وأ .عرشلا ىلع تحبذ يتلا حئابذلا يهو ،هتاُبِيتلاط
 نم كلذ ريغو ،بلكلاو رمتلاو دهفلاك مئاهبلا عابس نم رساوكلا حراوجلاو
 دعب اهعيمج ديص لحيف ىميلعتلا لبقت امم اهوحنو رقصلاو يزابلاك ريطلا
 حراوجلا بدؤم بلكلاو &۔يصلا هايا نيملعم يَّيبتَكْمال ىنعمو .هلل ركذلا

 نألو ثرثآو هيف رثكأ نوكي بيداتلا نأل بلكلا نم قتشم ،ديصلاب اهب رضمو
 نم ابلك هيلع طلس مهللا» : مالسلا هيلع هلوقل ؤابلك ىمسي عبس لك
 .ميلعتلا يق ةغلابملا اهتدئافو يمتملمعإ»ف نم لاحلا ىلع هباصتناو 0(٠٨)«كبالك

 قرطو ليحلا نم .ينا مّكَملَع اتم ٥ْهَتوْسْتَعَت» : ىلاعتو كرابت هلوق اماو
 يذلا لقعلاب بستكم وأ .ىلاعتو هناحبس هتنا نم ماهلا اهب ملعلا ناف ،بيداتلا
 عابتا نم هوملعت نآ هينلا مُكَمَنَع اكم» وأ ، ىلاعتو هناحبس هنم ةحنم وه

 هيلع كسميو ‘هئاعدب فرصنيو ٬هرجزب نرجزني هبحاص لاسراب ديصلا
 ةملعملا ةحراجلا نأ دارأ ،هيمكيتَع َنكتسمآ اتم ولُكَك» اهنم لكاي الو ءديصلا
 راوتي مل اذا لالح ناك .هتلتقو ديصلا تذخأو !اهبحاص لاسراب تجرخ اذا
 يبنلا نع ثيدحلا يف درو امل ةحراجلا هلاسرا دنع هتنا مسا ركذو ،لسارلا نع
 هيلع هتنا مسا تركذو ثكبلك تلسرأ اذا» :لاق متاح نب يدعل لاق هنأ ةلي

 طلاخ ناو اهسفنل كسمأ امناق لكات الف لكأ ناك ناو ،لكق لتقو ‘كسمأو

 الف ائيش ندص ناف ‘لكات الف تابلكم نكت ملو ءاهيلع هتنا مسا ركذي مل ابالك

 . ١٢١ : ماعنألا ةروس )٧٨(
 )٧٩( ةدئاملا ةروس : ٤ .

 )٨٠( راطوألا لين رظنا ، هيلع قفتم ٨/ ١٥٦ .

 ۔_٧٢٠۔



 راوتي مل اذا هلك اذهو ،(١٨)«هريغ ما لتق كبلكأ يردتال كناف .كلذ نم لكات

 هتناو ءهلكأ زوجي الف الوتقم هعم ديصلا دجوف ىراوت اذا امأو .ببصلاب بلكلا

 رصن .ملعأ

 ال» :يي يبنلا لوقل هلكاي الف الوتقم ءاملا ف هدجوف ارئاط مار ىمر اذاو

 اذا هنأل ،لهجلا ربثك يننأل ملعأ هثلاو حيدنعو .(٨؟)«ال ما هلتق كمهس يردت

 يرديال هنال لكاي الف ءاملا ريغ يف اتيم دعب نم هدجوف هنع ىراوتف مار ىمر
 ديصلا عطق اذا بلكلاو .ملعأ هتناو اتيم مأ ايح ضرالا هجو ىلع طقسا

 .وضعلا كلذ لكأ زجي مل هنم اوضع عطق ناو .ليق اميف هلكأ زاج نيءزج

 وهف ةيح يهو ةميهبلا نم عطقام» : ةلي يبنلا لوقل ،بلكملا بلكلا يف كلذ
 ديصلا التقف ءامهيلع هللا مسا ركذو ءامهيبلك نالجر لسرا اذاو 6(٢٨)«تيم
 تداطصا ام لكأ ءاهيلع هللا مسا ركذو ةحراجلا لسرأ اذاو ااعيمج امهل ناك

 اذا امو ،كلذك هركذو ثديصلا ىلع اماع هلاسرا ناك اذا اذه يريثك وآ ليلق نم

 بلكلا هلتق اذا لكاي مل هربغ. بلكلا ىتاف انيعم اديص لاسرالاو ركذلاب صخ

 .ملعأ هتناو ءلالح وهق هيكذي لوتقم ريغ ناك اذاو

 يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ خيشلا عماج يف تدجوو
 (هنع هنلا يضر) سابع نبا قيرط نم ةلي يبنلا نع يورو :لاق (هلا همحر)
 ةوطخ لكب هل هللا بتك اهيلا عجري نآ ىلا ايشام ةكم نم جح نم» :لاق هنأ
 نآ ىلا هلزنم نم يشملا ىلع ردق نمف .(٤٨)«مرحلا تانسح نم ةنسح ةئامعبس
 ىشمو هلزنم نم بكر نمو .هل لضفأ ناكو !ازئاج كلذ ناك هجح نم غرفي
 ىلا هجح لوأ نم بكر نمو .هل ازئاج كلذ ناك هجح يضقني ىتح ةكم نم
 نع يور امل فلكتيو يشمي نأ رحبلا فاخي نمل يغبنيالو .هل ازئاج ناك هرخآ
 نآ ترذن يتخأ نا هللا لوسراي» :لاقف ةت يبنلا ىلا ءاج الجر نأ سابع نبا
 جحتو اهنيمي نع رفكت اهءاقش بحيال هتنا نا» :لاقف ء«ةيشام جحت

 . ٨/ ١٥٣ راطوألا لين رظنا 0 هيلع قفتم )٨١(
 . ٤٩٥ ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هجرخأ )٨٢(

 ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا ،ةريثك ةبراقتملا هتاياورو ، ظفللا سفنب ثيدحلا ىلع رشعأ مل )٨٣(
 ٢٣٨١ _ ٢٤٠.

 )٨٤( نيقتملا ةداسلا فاحتا يف يديبزلا هجرخأ ٢/ ٢٦٢.

 _٧٢١۔

 



 يذلا ملألا لجأل هيلع قافشالل هب رذن نم يشملا نم ةلي عنم اذاف .(٥٨)«ةبكار

 ردقو راتخا نمل يثملا انرتخا امناو ‘هعدي نأ ىرحأ رذني مل نم ناك ،هب قحلي
 ملو جحلا ىلا يشمي نأ رذن نم ةرافك :انباحصأ لاقو .هل باوتلا فيعضتل

 .ابكار هعم جحي نا ،ردقي
 قحل ظافحو نيد اذ افيفع الجر بحصتسي نأ جرخ نمل بحتسملاو

 :لاق هنأ ةلي يبنلا نع دراولا ربخلل هدحو دحآ ربسي نأ هوركمو ثةبحصلا

 نم ىلع بجاولاف .(٦٨)«هدحو ليلب دحأ راسام ةدحولا ام مكدحأ ملعي ول»
 نأو هتريرسو هتيتالع يف هن صلخي نآو هدهج ةيلكب عضاوتي نأ جحلا دارأ
 بجعلاو ءانحشلاو ةعمسلاو ءايرلا بنجتيو هللا دنعام ىلا هتمه فرصي
 تاروجحملا يصاعملا عيمجو ؛ةلداجملاو ةعزانملاو ضغبلاو دسحلاو

 .هبر دنع (٧٨)ىفلزو قرف هلام نم ردقام قفنيو هل بهاتي نأو ،تاهوركملاو

 هللا ليبس يق قفتملاك جحلا يف قفنملا» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ربخلا يقو
 ضئارف ءادأ ف همه نكيلو .ركذلاو ءاعدلا نم رتفي الو .«ةئامعيسب مهردلا

 دقلو .جئاوحلا نم اهريغ الو ةراجتلل جرخي الو ‘هبحتسمو هننسو جحلا
 تاراجتلا نم لمحيف جحلا نم مهدحأ رفاسي اننامز لهأ رثكأ تدجو
 نم همنغو هحبر لاوحأ دوجوب هراهن عطقو هليل رهسأ دقو غقيطيالام
 ربتعيفف ٬نيرئازلاو نيجاحلل هدعأ يذلا لضفلا ىلا رظني ملو ‘تاراجتلا

 هدازل هيفكي ناكام الا جحلا ىلا هجورخ دنع ةدئازلا ةراجتلا كرتيو لقاعلا

 ادسح هرهظ ءارو هذبنيالو ءاذه يباتك حرش مهفيلو ؤهيلا جاتحي امو هئاركو
 ليلق هبحاص نأل هطلغو هللخ حلصيلو ،قحلا هل نيبتام دعب نم ‘هسفن نم
 .ملعأ هتناو ٬ملعلا

 لصف
 ينيسارخلا يلمازلا ددعس ني حلاص هيزنلا ملاعلا خيشلا باوج نمو

 دوعسم نب دمحم ني رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ء(هللا همحر) يوزنلا

 ىلا ارفاسم نامع نم جرخ لجر ق :(هللا همحر) يوزنلا لاعسلا يرمعملا
 جحلا ناك اذا هنع ائزجم جحلا اذه نوكيأ جحف جحي نأ هل ادب مت ،نميلا

 . مالكلا يف طقسب يحوي قايسلا )٨٥(
 ٦٢/ ١١٦. دنسملا :لبنح نب دمحأ هجرخأ )٨٦(
 .لصألا يف اذك )٨٧(

 _٧٢٢۔



 ؟ال مأ اضرف هيلع

 هءارك بسحي نكلو هيزجي نأ ينبجعي اذه نا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هتناو ،ءارقفلا ىلع قرفيو ةكم يف حبذيل امنغ هب يرتشيو نميلا ىلا هدلب نم
 .ملعأ

 دلب نم مآ هدلب نم ريسي نأ هل زوجي ةرجالاب جاحلا يفو :هل تلق
 ؟ال مأ هنع ج وجحملا

 زئاجف هنع جوجحملا دلب نم دعبأ ةكم ىلا ربسلا ف هدلب تناك اذا : لاق

 دلب نم جرخي عجري نأ هيلعف برقأ هدلب ناك ناو ،لوقلا ضعب ىلع كلذ
 لزنم يق نيتعكر يلصي نأ هل بحتسيو .هتيب نم جرخي :ليق دقو غيصوملا
 .ملعأ هللاو .يصوملا

 ربس نوكي يأ نم ؟انطو نيدلب اذختم هنع جوجحملا ناك ناو : هل تلق

 ؛هتجحب جاحلا
 .ملعأ هتناو ثهيف تام يذلا هدلب نم جرخي نأ ينبجعي : لاق

 ةيرال يتئام اهجوز تطعأو تضرم ةأرما يقو :(هللا امهمحر) هيلا هنمو
 اهدع وو ٠ جوزلا اهلبقف غكل ةرجأ مهاردلا هذهو تم اذا ينع جحتل :تلاقف
 ؟اهنع :جحيل اربجأ رجؤي نأ دارأ اذا لوقلا ام .كلذب

 هل نكي مل ءاهل لبق كلذ ىلعو هسفنب اهنع جحيل هتصوأ تناك نا : لاق
 .جحلا ىلا حجورخلا ىلع هنم ردقيال نيب رذع نم الا هريغ ججحي نأ ىنغ

 اذا ةجحلا مهارد جاحلا قحستتيل ةليحلا فيك ةعيدولا ةجحلاو :هل تلق

 يتلا مهاردلا نودب الجر ريجألا رجاتساو ءاهب جحيل يصولا هرجاتسا
 امم هريغ و دازلا نم هناعأ اذا مهاردلا لضف هل نوكيأ سيصولا اهب هرجأتسا
 ؟ةراجالا ظفل فيكو ؟كلذ فيك مأ ةجحلا كلت ءادأ ىلع هب ىوقتي

 هريغ رجاتسي نأ هل سيلف اهب جحي نأ الجر يصولا رجاتسا اذا : لاق
 نالف نب نالف كلاهلا نع ةجحلا اذه هتيدات ىلع هرجاتسا ناو يدنع اميف
 نوجاحلا لعفيام ةجحلا هذه يف لعف ينأ ىلعو ةفرع ىلا ناكملا نم ينالفلا

 نم لقاب هريغ رجاتساف ءاذكو اذكب اهعادوو اهكسانم مامت ىلا اهمارحا ندل نم
 :ليقو ىكلاهلا ةثرول لضفلا :لوقو ،هل لضفلا :لوق تفالتخا كلذ يفف كلذ

 رثكأ وهو ‘هل لضفلا نا كلذ هبشأ امو لاعن وأ داز نم ءيشب جاحلا ناعأ نا

_٧٢٢٣۔



"٤`
\ 

 .ملعأ هتناو ،لوقلا
 اتتا وتلا دنِع روشلا اةَكع َنإ» : لجو زع هللا لوق ريسفت امو :هل تلق

 )٨٨(. هدر ةعبرا اهنم ضرالاو ٍتااَمَشلا َقَلَح موي ونلا باتك يراره َرَتَع

 ؟رهشألا ةعبرالا هذه ام

 لاوشو بجر اهنأ : لوق ٬مرحلا ةعبرألا نأ رثألا نم هتعمسام : لاق
 .مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذو بجر اهنأ :لوقو .مرحملاو ةدعقلا وذو

 .ملعأ هنلاو ى ريخألا لوقلا اذه ينبجعيو

 مث .لاوش رهش يق .مارحلا هنلا تيب ىلا جح همزل نميفو :هل تلق

 هيلع نوكيو .همزل دق جحلا نوكيأ ێجحلا رهش لوآ يف هيلعام (٩٨)ذفنأ
 ِ ؟ال مأ نيدلا ةلزنمب

 ةروهشم ىه امبر .ةلاسملا هذه يق نيملسملا راثآ نم هتعمسام ىلع : لاق

 الام كلم اذا حيحصلا لقاعلا غلابلا رحلا ملسملا نأ 6سانلا رثكأ دنع
 ضورع وأ ةضخقف وأ بهذ وأ هلام ةلغ نم مارحلا هللا تيب جح ىلا (٠٩)هغلبي

 نم هلايعو هيفكي ام هعم يقب اذا كلذو هعيب هرضيال عيب وآ !اهنع نفتسم

 لاوش نم موي لوآ يف كلم ول هنآ يدنعو ،جحلا همزل عيضي الو يقبام ةلغ
 .ملعأ هتناو ءانيد هيلع راصو جحلا همزل جحلا ريغ يف هبهذأ مث

 يرمعملا ديعس نب حلاص يلاولا خيشلا ىلا "(هللا همحر) هباوج نمو

 امهب جحف ى(١٩)نيتونع نيجح ذخأ نم يقو :(هللا همحر) يوزنلا يلاعسللا
 نم هذخأ هيلع (٢٩)ركنأ ؛هرجاتسا (٩؟)نيدلا نم ءافولا دارأ املف اعيمج
 ؟ال مأ كلذ يف ةجح هلآ .نيتونعلا نيتجحلا

 هارجأتسا (٤٩)اناك :باوصلاو قحلا قيرط ىلا قيفوتلا هللابو باوجلا

 نالف نع ةدحاو ةفقو امهب فقيو ،نيتجحلا (٥٩)هذهب ريسي نأ امهنم ملع ىلع
 هلعفي ام نبتجحلا )٩٦) كلت ق لعفيو ءادحاو افاوط امهي فوطيو .نالفو

 )٨٨( ةبوتلا ةروس : ٦١
 )٨٩( كله © قفنا وأ ذفن : هلعل .

 )٩٠) هغلبيام : باوصلا .

 )٩١( نيفلتخ نيصخش نع انه دارملا : : نيتونع .

 .يذلا نم : باوصلا )٩٦٢(

 .اركنأ هارجأتسا نيذللا : باوصلا )٩٣(
 .اناك نا : باوصلا )٩٤(
 .كنيت : حصقفألا )٩٦( . نيتاهب : باوصلا )٩٥(
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 رجتا ناك ناو ةفصلا هذه ىلع هترجأ يدنع لطيت الف امهنع (٧٩)نوجاحلا

 هنآ نظف اهريغ ةجح ذخأ هنأ ملعو !اهدحو هتجحب ينعي نأ رجتؤملا اذه

 يف ةدحاو ةجح امهب جحو .اعيمج نيتجحلاب اذه زاسف .ةيناث ةنس اهب ريسي
 رجؤتسا ام فلاخ هنأل ةرجأ ةفصلا هذه ىلع يدنع هل نكي مل ،ةدحاو ةنس

 .ملعأ هتناو اهيلع

 لصف
 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا ىلا ،(هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع
 ناركس وهو تافرعب فقو اذا جاحلا يق :(هنلا همحر) يلاعسلا يرمعملا دوعسم
 ؟ال مأ هجح متيا

 نم لاق نم لاقف ءافالتخا ةلاسملا هذه يف نا : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 راثآ نم ةلاسلا هذه حرشاسو !مات :لاق نم لاقو .مات ريغ هجح نآ :نيملسملا

 `.رثاألا نم ‘ اهنيعب هذه يهو .نيملسملا
 لصف

 مل ناف .لقعيال ناركس وهو تافرعب فقاو فقو اذا : رثؤملا وبآ لاق
 جحلا هيلعو .هل جح الف سمشلا بيغت ىتح لوقيام ملعيق ‘هركس نم حصي
 لباق نم جحيلو .جحلا كسانم نم هيلع يقبام لباق نم يضقيو ؤلباق نم

 تبثتو هقاتعو هقالط زيجيال هنال مات هجح نا :ليق دقو :لاق ‘هريغ نمو
 .(هللا مهمحر) نيملسملا رثأ نم هتظفحام اذهف ،دودحلا هيلع

 مسا يسن ،قيرطلا ضعب ىلا جرخ املف كلاه نع رجؤتسا نمو : هل تلق
 ءانع هل بجيآ 6هنع رجؤتسا ام نع ةجحب مرحاف !هنع جحي نأ رجؤتسا نم
 ؟ال مأ

 .ملعا هللاو ءءانع هل بجيال : لاق
 لصف

 يرمعملا نسحلب نب رماع نب ديعس خيشلا ىلا .(لا همحر) هباوج نمو
 ريغ وهو جحلا رهشأ ريغ يف الام كلم نمو :(هللا همحر) يوزنلا لاعسلا
 ادبيام ،حجوزتم ريغ دعق جح ناو اةجحلا كرت هب جوزت ناف جوزتم

 ؛جحلاب مآ جيوزتلاب
 همزل جحلا همزليام ردقب جحلا رهشأ يف الام كلم نم رثألا ءاج :باوجلا
 . ايهنع جوجحملا : باوصلا لعل )٩٧(
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 اذا هنآ عيبرلا نع عقري رفعج نيا عماج نم ةلاسم تظفح ينأ الا .جحلا

 .ةجحلاب يصوي نآ ينبجعي انأو سجوزتي نآ هل نأ تنعلا هسفن ىلع فاخ

 . .ملعأ هللاو

 هباوج ناكف ‘ةجحلا دقع ظفل نع هتلاسو (هللا همحر) هباوج نمو

 هريغ وأ يصولا لوقي هنإف ةجحلا دقع ظفل نع ينتلاسام امأ :(هللا همحر)
 ترجأ دق كناب نالف نب نالفاي كيلع دهشن ميحرلا نمحرلا هتنا مسب :ريجالل

 ىلع .مارحلا هتنا تيب ىلا مالسالا ةجح نالف نب نالف كلاهلا نع جحت نأ كسفن
 ءتيبلاب فوطتو .رامجلا يمرتو "تافرعب فقتو ‘تاقيملا نم مرحت نأ
 ةجحلا هذه يف لعفتو .رحنلا موي تيبلا روزتو .ةورملاو افصلا نبب ىعستو

 اهكسانم مامت ىلا اهمارحا ندل نم ةنسو ةضيرف نم نوجاحلا هلعفيام
 ىلع ملستو "برثي ةنيدمب يذلا ةي دمحم يبنلا ربق روزت نأو ءاهعادوو
 يف لعفت نأو ؛(امهنع هتنا يضر) باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبآ هيبحاص
 كلذ تبث .معن :لاق اذاف ةضف ةيرال اذكو اذكب نورئازلا هلعفيامةرايزلا هذه
 .ملعأ هتناو ،اذهف

 لصف

 ديعس نب سيمخ نيملسملا يضاق هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 نب هللادبع دمحم يبأ يلاوملا يلاولا خيشلا ىلا ،(هنلا همحر) يقاتسرلا يصقشلا
 هللا تيب ىلا اجاح جرخ نم يقو :(هللا همحر) يحنملا يدومحملا يلع نب دمحم
 نم لحأو 0هربغ وآ ،ناضمر رهش يف ءارمتعم ةفيرتلا ةكم لخدو ؛مارحلا

 ةنيدملا يف دعقف ,ةي دمحم هيبن ربق ارئاز برذي ةنيدم ىلا راسو ‘همارحا
 يداو ىلا جرخي نآ داراف رعسلا صخر فيرشلا يداو ف هل فصوف .دعقام
 يف دعب هنأ الا ،ةدعقلا يذ رهش يق وأ ءهرخآ وأ لاوش رهش لوأ يف فيرشلا
 ثكمي نأ هدصق نأل ؛٬مارحا ربغب تاقيملا زواجي نأ زوجي له ‘جحلا نعةحسف

 نم عباس وأ سداس موي ىلا دعقف .ةكم نع موي ريسم وهو "فيرشلا يداو يق
 تاقيملا زواجيال مآ ؤةرمعلا نم وأ فيرشلا يداو نم مرحيآ 6ةجحلا يذ رهش
 ؟ةرمع وأ ةجحب امرحم الا

 نم ائيش زواجو مرحلا نم جرخ نم لك نا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةكم نم نيخسرف زواج دقو .ةرمع وأ جحب ةكم ىلا عوجرلا دارآو “تيقاوملا
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 دىري ناك ناف مارحا الي تيقاوملا زواج ناو ءامرحمالا تيقاوملا زواجي الف

 وآ ںتيقاوملا نم عضوم ىلا عجري هناف تيقاوملا ىلا عوجرلا هنكميو ؛مارحالا

 نم مرحا جحلا توف فاخ ناف ‘كانه نم مرحيو عضاوملا نم اهيذاحيام

 وأ ةرمعب مرحا نم لكو .مد هيلعو ٬مات هجحو جحلاب هيف وه يذلا هعضوم
 ةكم لخدو ةرمعب مرحأ ناك ناف جحلا رهشأ ريغ يف جح وأ ةرمعو جح
 الف جحلا رهشأ لوخد لبق ةورملاو افصلا نيب ىعسو عكرو تيبلاب فاطو
 ناف .جحلا رهش نم نماث موي ناك اذا ذةكمب ماقأ نا جحلل مرحيو .هيلع يده
 نم مرحا ءارمتعم وأ اجاح ةكم لوخد دارأ اذاف ؤمرحلا زواجو ةكم نم جرخ
 جحلا رهشأ ريغ يف ةجحب مرحأ ناو .امرحم الا تيقاوملا زواجيالو ستاقيملا
 نم لحيو سةورملاو افصلا نيب ىعسيو .تيبلاب فوطيو ةرمع اهلوحي نآ هلف
 عتمتيو همارحا نم لحي نآ داراو ؤجحلا رهشأ يف ةجحب مرحأ ناو .همارحا
 ناو .جحلل ةكم لهأ جورخ دنع جحلاب مرحيو .ةعتملا يده هيلعو .كلذ هلف
 .جحلاب همارحا ىلع ماقأو ٬هترمع ىضق .جحلا رهشأ يف ‘ةرمعو اجح نرق
 ءكلذ هلو ،يدهلا هيلعف !همارحا نم لحيو عتمتي نأ دارأ ناو هيلع ءيشالو
 .ملعأ هللاو

 لصف
 ةكم لخدو 4 .جحلا رهشأ ف ةرمعب لهأ نميفو :(هتلا امهمحر) هيلا هنمو

 نم جرخ مث هةلَي يبنلا ربق ارئاز جرخ مث ءهمارحا نم لحأو ىعسو فاطو
 له .همارحا نم لحأو ىعسو فاطو ةكم لخدو .ةرمعب لهاف اعجار ةنيدملا
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع نامد هيلع بجيو .ناترمع همزلت

 .جحلاب لهي ملو تيقاوملا نم ةرمعب لهأ اذا هنا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 .هترمع ءاضق دعب هلهأ ىلا جرخ اذا نكلو ٬كلذ هل هركيف ركيف .جحلا رهشأ يق

 يده هيلعق جحي نأ ىلا ةكمب ماقأ ناو ‘هيلع مد الف هتنس نم جح ‘عجرو

 لكل هيلع نأ وجراف جحلا رهشأ يف نيترم رمتعا اذا .ىنعملا اذه ىلعف ءةعتملا
 رهشأ ريغ يف رمتعا ناو .جحلا رهشأ يف رمتعإ اذا اذه ءامد ةرمع نم لالحا
 رمتعملا ىلع بجيالو .ملعا هتناو ءهترمع مامت الا هيلع سيل نأ وجراف جحلا
 رهشأ ق همارحا نم لحيو .جحلا رهشأ ق ةرمعلاي مرحأ اذا الا ةعتملا يده

 لبق دعبلا يف هلثم وأ هدلب ىلا عجري ملو ،كلذ ةماع يف جحلاب مرحا وأ ،جحلا
 .ملعأ هتناو ،مارحلا دجسملا يرضاح لهآ ريغ نم نوكيو ،جحلا
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 لصف

 نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 جاحلا نع :(هللا همحر) هتلاسو !(هللا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا ناميلس

 هيزجيا .ةفرع ريغ مويلا (٨٢)كلت نأ حص مث "نيفقاولا عم ةفرعب فقو اذا
 نآ هيلع يتلا (٩٩)ةحصلا ق ينفرعو ؟ال مأ ساانلا عم مويلا كلذ ق هفوقو

 ؟هفوقو دعب اهلبقي
 ال يتلا رهشلا ةحص دعب اذه هفوقو ناك اذا :قيفوتلا هللابو باوجلا

 دعب فقوو .اهب لمعو .نيملسملا مكح يف اهب لمعلا بجيو اهيف باتري
 نم حص ولو .هل مات هجحف ءاهضقني امم ةدلبلا كلت ف حصي ملو ااهتحص
 .مهلاله موق لكل نال مويلا كلذ ريغ مهعم جحلا موي نأ دلبلا كلت ريغ يف دعب
 ةلهألا ميدقتب نيفورعملا ةربابجلا دحأ لوقب اذه هفوقو ناك نا امأو
 الو لدع يتداهشبالو ؤنيربخملا نم ةرهشلاب هعم حصي ملو ءاهريخاتو
 نأ هيلعو !هلوقب ةفرعب فوقولاو ،هلوقب ذخألا زوجيالف اهسفنب هتنياعمب
 فقي مل ناف .ةيقتلا هنم هسفن ىلع فاخ ولو ‘هعم لالهلا حص امدعب فقي
 .ملعأ هللاو ءهل جح الف ةحصلا دعب

 وأ امهالك مارح ،‘بصاقلاو قراسلا ةحيبذ ف يديس لوقي امو : هل تلق

 مأ امهريغو ةبادلا برو قراسلاو بصاقلا ىلع امارح نانوكيو امهدحأ
 ؟امهدح و امهيلع

 قراسلا ةحيبذ نا لاق نم لوقب لمعن نحن : قيفوتلا هنابو باوجلا
 باتك ف تدجو كنا كلوق امو .ملعأ هتناو ءامهربغو امهيلع مارح بصافلاو

 ؟ال مآ كلذك وهأ ٬مرحت ةحيبذلا نأ ةبوصفم نكسي تحيذ اذا ةاشلا نأ

 .مرحتال :لاق نم لوقب لمعن نحنف
 ؟ال مأ مهحئابذ لكأ زوجيآ ىراصنلاو دوهيلا حئابذ يقو :هل تلق

 ءاجام ىلع .ةبادلا مهحبذ دنع هتنا اوركذو ،نبملسملل املس اوناك اذا :لاق

 مهماعط رئاس امأو .ملعأ هتناو مهحئابذ لكأ زوجيف ٬لجو زع هتلا باتك يق

 هنع هزنتلاب رما ضعبو .تابوطرلا نم ناك اذا هسجن ضعبف .هيف فلتخمف
 .ملعأ هتناو غلكألل هسجني ملو ةالصلا رمأل

 . كلذ : حصفألا )٩٨(
 . ةنيبلا : يأ ةحصلاب : هلعل )٩٩(

 _٧٢٨۔-



 هنأل ،الف كلذ ربغ امأو 6تاللحمل ا نم هنوحبذي اوناك اذا اذه :فلؤملا لاق

 زوجي الف ٬لكألل تامرحملا نم كلذ ريغو بالكلاو ريزانخلا نوحيذي انغلب
 .ملعأ هللاو حباتكلا صنب ريزانخلا لكأ

 يمدالا ةعمج نب شيورد دهازلا هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا فيلات نم
 (هللا همحر)

 تيبلا غ سانلا ع تلا : لجو زع هلا ا لاق 4 .ميحرلا ن نمحرلا هتلا مسب

 ضنئارفو . (٠١:)4“بماَكلا نمع كنت نلا ةرك رَكَك نمَو الييتت ويا عاطتسا نم
 عم !اهيف فالتخا الب .نيملسملا نم اهيلع عامجالاب اهيأ الا متيال يتلا جحلا
 ةرايزو تافرعب فوقولاو مارحالا اهلوأ .باتكلا قطانو ةنسلا هيلع تلدام
 هتاف نمف 0 اهيلع قفتم ضئارف هذهف ،حيذلا دعب رحنلا موي مارحلا تيبلا

 يهو ٬هجح دسق جحلا هب سنفي امب اهدسفأ ناو .هل جح الف اهنم ةلصخ

 ثدحأ نم مارحالا نم مزليام لك يف ،جحلا لئاسم اهب جرخي يتلا جحلا دعاوق
 طورش نم يم : لاق نم لاقو .ةضيرف اهنا :لاق نم لاق دقف ةرمعلا امأو .هيف

 ناو ءاعتمتم ناك جحلا رهشأ يف رمتعا نم .ةعتم جحلا رهشأ يف يهو ،جحلا
 .جحلا ق مارحالاك بجاو اهيف مارحالاو .ةمات تناك جحلا رهشأ ربع ق تناك

 .ةنس مارحالا يف ةيبلتلاو .قلحلاو لالحالاو يعسلاو تيبلاب فاوطلاو
 فاوطلاو .ةبجاو ةينلاف .جحلا ضئارف نم اهلك لامعألا نم ضرف ةينلاو
 ةنس فاوطلا ف لاقي يذلا ريبكتلاو حيبستلاو ضرف تيبلاب ةرايزلل
 ةنس هيف ءاعدلاو ضرف ليللا ىلا تافرعب فوقولاو يبحتسم ءاعدالاو

 سمشلا بورغ دعب تافرع نم ةضافالاو ،دودحم ريغ ءيش وهو .عامجاو
 ‘ضرف ليللا ىلا فوقولا نأل .هجح متي مل بورغلا لبق ضافأ نمف !ةنس
 مارحلا رعشملا دنع ركذلاو ،ةنس مارحلا رعشملا دنع فوقولاو .ةنس ةضافالاو

 مارحلا رعشملا دنع سمشلا عولط لبق ةضافالاو .ضرف : موق لاقو .ةنس
 ةنس رامجلا يمرو .امد ءازجلا همزل سمشلا علطت ىتح فلخت نمو ةتس

 .ةنس قلحلاو ،ةنس حبذلاو إمد همزل رحنلا موي ةبقعلا ةرمج مري مل نمو
 همزل ةبقعلا ةرمج يمري نأ لبق قلح نمو ٬مد همزل حبذلا لبق قلح نمو
 يمري ىنح هقلحل مد همزل همارحا نم لحي نأ لبق قلح نم لك نأل ىمد
 موي ةرايزلا ليجعتب رمؤي رادزي مث لحي مت قلحيو حبذي مت ةبقعلا ةرمج

 )١٠٠( نارمع لا ةروس : ٩٧ .
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 دقف قلحو حبذ اذاف .رادزا اذا ءيش همزلي مل كلذ رخأ ناو هةضيرفلل رحنلا
 نمو ںتييلا روزي ىتح ديصلاو ءاسنلا الا لالحلا هل لحو ‘همارحا نم لحأ

 جرخ عكرو تيبلاب فاطو رادزا اذاو ءهجح دسف مرحم وهو جحلا يف عماج
 ىلع ءاعدلاو ،ةنس ةورملاو افصلا نبب يعسلاو .ةورملاو افصلا نيب ىعسو

 ءيطوو رزي مل نمو .مد همزل يعسلا كرت نمو . د ةورملاو افصلا
 عدوي مل نمف .ةنس عادولاو .ةنس ءاعدلاو ‘هل جح الو هجح دسف ءاسننلا

 ةليل لك يف .مد همزل ةرايزلا دعب ىنم يلايل ةكمب تاب نمو .مد ءازجلا همزل
 نهيف ضَرَك نَمَك تامولعمت كهتشآ كلاه و .ءازجلا هيلعف ةليل تاب اذا .مد
 جحلاب نهيف مرحا نمف ء(١-١) .4 كلا قر َلاَدج رو قوست و َتَفَر الَق كلا

 قوسفلاو قوسف لو .هجح دسف عماج ناف .عامجلا وهو هتقر الفط
 هاصع نمو .همزل ءازجلا همزلي امب جحلا ق هتلا اصع نمف .هتنا ةيصعم

 ٍقرَلاَدج الوز .هجح دسف عامجلا لتم جحلا داسف هيف مزلي ءيشب قسفو

 (٠١؟)معط ءازجلا هيلعف لطابلاب لداجو مصاخ نمف ماصخلا وهو هحكلا
 بجي ضرف هنال مارحالا ضرف يق ناك امف . ءازجلا هيف مزليام لكو نيكسم
 هريغ الو نهدب بيطتي الو بيطلا سميال مرحملاو .(٢٠١)جحلا مارحالا هيف
 الو اصيمق سيليالو ٬مد كلذ ق ءازجلا همزل لعف ناو ‘بيط فرع هيف امم

 ناف بوتب الو طيخلا دقع هسفن ىلع دقعيالو ٬‘هسأر يطغيالو ةمك الو ةمامع

 .هزواجي ىتح تاقيملا نم مرحي مل نمو }مد ءازجلا همزل كلذ نم ائيش لعف
 ناو ،مد تاقيملا نم مارحالا كرتل همزلو ٬مرحلا نم وأ ركذ ثيح نم مرحأ
 ارفظ اموي عطق ناو مد صق ناو ،مد قلح ناو مد همزل هسأر مرحملا ىطغ
 داطصا ناو .مد رافظأ ةتالت يقو .نانيكسم نيرقفظلا يقو .نيكسم ماعطا همزل

 اذا ءازج كلذ نم ءيش لكل همزل ٬مرحلا ف اديص لتق وأ ديص محل لكأ وأ

 .مد همزل ماد ناو ،ىنبو كلذ علخ ‘اطخ سيل وأ ءاطخ هسأر ىطغ ناو .لعف

 سبل ناو ،مدب يدفو برحلا ةلآ سبلو ودع مرحملا ءاج ناو ،مد ءاطخلا ىلع
 عطق ناو ٬متاخلا الا مد يلحلا سبل يقو ٬مدريرحلا سبل يقو ،مد همزل ابقلا
 ناو ،مد مدلا يفف يمداف عطق ناو ،مد همزل ىمدق عطق ناو ،مد همزل هسفن

 .مد رثكآ ام ىلا تارعش ةتالت يقو .نانيكسمف نتنتا يقو ٠4 .نبكسمف ةرعش فتن

  

 )١٠١( ةرقبلا ةروس : ١٩٧ .
 )١٠٦١) ماعطا وأ ماعط : هلعل .

 )١٠٢٣( لصالا يل ةرابعلا اذك .
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 رجش نم ائيش عطق ناو إمد همزل ةورملاو افصلا نيب ةلورهلا كرت ناو
 امبو 6كلذ لثم ءازج كلذ نم نامكحلا هب مكحي امب ءازجلا همزل مرحلا
 لدع اوذ هيلع مكح ديصلا نم ائيش لتق ناو .كلذ نم ةميق هيلع نامكحي
 ىريام رثكأ وأ لق ‘هلثم ةميقب هيلع مكحي !معنلا نم لتقام لثم ءازج
 نم لكو ديصلاو رجشلا يف اذه .نيكسم ماعطا هلقأو ،هندب هرثكأو .نامكحلا
 روقعلا بلكلاو بارغلاو ةأدحلاو ةرافلا الا ءازجلا هيلعف مرحلا يف ائيش لتق
 ذؤم لك لتقيو ؤمرحلا يف نهلتق نم ىلع ءازج ال ءالؤه ناف س برقعلاو ةيحلاو
 نم ةضبق وآ ةمقل ةرذلا يفو .ةرمت ليقو ةموكح ةدارجلا يفو ؤتارضم اهنأل
 ةمخرلا يفو ،اهنم ريخ وهف اهنع معطأ نمو .ةرمت وأ ةبح ةلمقلا يقو ماعط
 يبظلا يفو 6ةلخس بنرألا فو سشبك عبضلا قو ععاص بضلا قو يناقناد
 ةرقب ةماعنلا يفو روزج رامحلا يقو .ةرقب ةرقبلا يفو .ةاش ةمامحلا يفو ؤةاش
 .هلثم روزج دلو ةماعنلا دلو قو إمهرد فصن ةماعنلا ةضيب يقو سروزج وآ
 هلك كلذو ممهرد فصن ةمامحلا ةضيب يفو اهلثم روزج دلو رامحلا دلو يقو
 يفو سروزج ةحودلا قو ‘ةاش رجشلا نم ةلزجلا يفو ثةموكحلا ىلا عجري
 .نيكسم معط ةقرولا قو .مهرد فصن ريغصلا بيضقلا يقو اهعرد دوعلا
 نأ مرحملل زئاجو .نيلدعلا ةموكح ىلا اذه امناو ءةموكح رجشلا يف اذهو

 دجي مل اذا عتمتملاو .عيضي ال هلام زرحيو هيوقح ين همهارد نايمهب مرحي
 اثالث .ةلماك ةرشع كلت عجر .اذا مايأ ةعبسو جحلا يف مايأ ةتالث ماص ايده
 مايألاو قيرشتلا مايأ نه تادودعملا مايألاو .هعوجر دعب ةعبسو رفسلا يف
 نال ،قيرشتلا مايأو ،رحنلا مويو .ةفرع موي :رشعلا ف اضيأ نه تامولعملا
 ةميهب نيت مَقَرَراَم ىلع تاكوتعت مايآ رونلا حسا اوركذتو ن بولطم كلذ
 َلََعَت نمق ؤىنم يف رامجلا مايأ تأدودعملاو ححبذلا ىلع يهف (ا-٤)هياقنألا
 ضئاحلاو .(٥٠١)هىقتا نمي هينع منإ اك رشك نمو يتمع مئال نيمو قر
 .سندلا بوث مرحملا )١٠٦( سبليو .ضقتنيالو امهمارحا ىلع امه بنجلاو
 تيبلاب فاوطلا الا جاحلا لعفي امك لعفت ضئاحلاو .اهربغ بايتب لدبتستو
 ضعب يقو ،كلذ اهيزجي ءاهترمعو اهجحل ادحاو افاوط فوطت مث سرهطت ىتح
 روصحملاو .همارحا نم لحأ طقف نيمرحملا نم تيبلاب فاط نم هنآ ثيدحلا

 . ٢٨ : جحلا ةروس )١٠٤(
 )١٠٥( ةرقبلا ةروس : ٢٠٢ .

 )١٠٦( سبلي ال : هلعل .
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 رحنيو .) ٧)هيدَهلا َنم عَمميَكسا اَمَق» ،يدهلاب ثعب .جحلا لصي مل اذا

 هسار ني ىذا هيز ن اك نمو ،لباق نم جحيو همارحا نم وه لحي مث شهنع
 ةتس س وأ مايأ ةثالث ىلا :مايصلاو هيس وأ ةقدص وآ مات نه "ةيدفقط قلحف

 ماوه هب ناك نمو . ةاش :كسنلاو ،ةرثتع ىلا ةتس معط :ةقدصلاو .مايأ
 ءاذه نم رثكأ جحلا لئاسمو .انلق امك كلذ ىدفو قلحف اهسار يف هيذؤي
 .اذه انرصتخاف

 جحاا يف ةلالدلا ام
 َلَع نو : :لاقف جحلا ةضيرف مظعو ضئارفلا ضرف يذلا ه دمحلا

 نمع ةمع هنلا ةوق رَكَك نممو اليبيس ويت عاطتسا نمت تيبلا ةح سانلا
 كنيد ضقاو ءكرذنب فواو نام رفكف جحلا تدرأ اذاف .(٨٠١)هييكاكلا

 كناريج نم كيلع دجو نم ىلع بتعاو ٬كماحرأ لصو 6كعيابت نم صلختو
 جورخلا تدرأو كتلحار تققوأ ذاف ‘كقلخ عستيل كداز نم عسوو كناوخاو

 نمم ينلعجاف هب ترمأو جحلا تضرتفا مهللا :لقو ،كلزنم يف نيتعكر لصف
 اذاف تيمسو تننكو تيضتراو نيضر نيذلا كدفو نم ينلعجاو كل باجتسا
 اذاف ثةقفشلا مهل رهظأو مهعدوو كلهأ ىلع ملسف كتلحار بكرت نأ تدرأ

 ةفيلخلاو .رفسلا ف بحاصلا تنأ مهللا .ربكأ هللا .ربكأ هنلا ،ربكأ هنلا :لقف تبكر
 نسحب انلهأ يق انفلخاو انرفس يق انبحصأ مهللا ،دلولاو لاملاو لهألا يق

 كقلخ عم تنآو ،يلهآ ف يعم تنأو يرفس يف يعم تنأ مهللا :لقو ‘كعنص

 هلل دمحلا :لقف ترس اذاف .يلهأ يف ينفلخاو سيرفس يف ينظفحاف ءاوناك امنيأ
 ةالصلا هيلع دمحم انيبنب انيلع نمو نآرقلا انملعو مالسالل انده يذلا
 نم انقزرو رحبلاو ربلا يف انلمح يذلا هئلا دمحلا :لقف تبكر اذاف !مالسلاو
 اذهك اَتك رخس يزا ح ناكبش» .اليضفت قلخ نمم ريثك ىلع انلضفو تابيطلا
 ثررني ةمكناؤ)» 6(١٠١)4توشيقنمت تنر قراو نرقم هتاتك امو
 اذاف :موق لاقو ‘حبسف تطبه اذاو .ربكف افرش تدعص اذاف ١٠(. )ههيكإكلا

 ترط .نيملاس انغلب يذلا هتنا دمحلا :لقف الزنم تلزن ا اذاو .هللا رمحاف تطبه

 اذه انلزنم ةكرب انقزرا مهللا 6(١١١)ه«َيدزتُلا ًيَح تنآو ةكرام الزنم ينيزت
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 )١٠٧( ةرقبلا ةروس : ١٩٦ )١٠٨( نارمع لآ ةروس : ٩٧ .
 )١٠٩( فرخزلا ةروس : ١٣ ۔١٤ .

 )١١٠( ماعنألا ةروس : ٤٥ &\ تافاصلا ةروس : ١٨٢ .

 )١١١( نونمؤملا روس : ٢٩ .
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 ام انلدباف لزنم ىلا لزنم نم انتمدقآ اذاف .هءابوو 4هسابو هرش انع فرصاو
 هيلع تردقام كداز نم عسوو .كقيفر (١١؟)نم كقلخ نسحتلو .هنم ربخ وه

 تيتأ اذاف ؤلعفاف نيتعكرب لزتملا عدوت نأ تعطتسا تنأ ناو ‘كقلخ عستيل

 (٢١١)ململو .ةنيدملا لهأل ةفيلحلا : يهو ةلي هنلا لوسر اهتقو يتلا تيقاوملا

 .قارعلا لهأل قرع تاذو ؤدجن لهال نرقو ضماشلا لهأل ةفحجلاو .نميلا لهال
 نم هيف بيط ال نهدب نهداف مرحت نأ تدرأو تيقاوملا هذه دحأ ىلا تغلب اذاف
 كازجأ الاو كلذ نكمأ نا ءيمطخ وأ ردسب لستغا مت ههبشأ امو تيز وأ لح
 .نيديسغ وأ اسبل انوكي مل نيديدج نيبوث كمارحا يبوث سبلت مث ؤغءوضولا
 مٹ .كيلع يتلا كبايثب مارحالا كازجأ الاو كلذ بحتسم اسبلي مل السغ ذم
 ءمارحالا تدرأو تملس اذاف .ةبوتكم ةالص ترضح نكت مل نا نيتعكر يلصت
 ىلع ةينلا دقعتو كتالص نم ملست نأ دعب لقف ةرمعب مرحت نأ تدرآ نا
 كل كيرش ال كيبل ،كيبل مهللا كيبل :لوقتف إمارحالا هيلع دقعت نآ ديرتام
 اهغالبو اهمامت ةرمعب كيبل غكل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نا 6كيبل
 .يبلت تنأو كتلحار بكرتف موقت مث ،تارم ثالث كماقم يف كلذ لوقت يكيلع
 ريبكتلاو ديمحتلا نم ةرم لوأ يف كل تفصو امك لقف كتلحار كب تراس اذاف
 نرقم ةك َتُكاَمَو ادم تك رَكَس يلا ناحبتئإم :لوقتو ؤىلاعت متلا ىلع ءانثلاو
 علط اذا يبلت و .راحسالاب يبلتو .يبلت كلذ عم تناو ؤهوُبيقن اتير قاياتإك
 يف بنتجاو .بنج تنأو يبلت :ليقو ٬ءوضو ريغ ىلع تنآو يبلتو كرجفلا
 ةغوبصملا بايثلا سبلو ريرحلا سبلو يلحلاو ءاستلا نايشغ كمارحا
 الو ،بيطلا بنتجاو ،نولملا ريغ (٤١١)ناروشلاب عبشملاو سنارقعزلاو صرولاب
 .نيفخلا الو .ةمك الو .ةمامع الو اصيمق الو .ليوارس كمارحا يق سبلت
 .متاخلا سبل هركيو اتام اذا هنع عزني ائيش سبلي الو .نيلعنلاب سابالو
 بنتجاو ءءازجلا كمزل كلذ نم ائيش تسبل ناو ءاساب متاخلاب ري مل ضعبو
 محل لكات الو .نيمرحملا ىلع مارح كلذ ناف .مرحم تنأو دطصت الو ديصلا

 اذاف ؤةكم مدقت ىتح ةيبلتلا عطقت الو ؤمرحلا رجش نم ائيش عطقت الو ثديص
 نع تكسمأ ةبعكلا باب ىلا ترظنو &دجسلا باب ىلع تفقوو ،ةكم تمدق
 تدرأو كلزنم تلزن اذاف ‘هيف لزنت اعضوم كسفنل رظنت نأ دعب ةيبلتلا

 . عم : باوصلا لعل )١١١(

 .لملي : باوصلا )١١٣(
 )١١٤8( ظيلغلا محللا ءيرهي تبنو غبص وهو رفصعلا : ناروشلا .
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 ترظنو ءتيبلاب تيتأ اذاف ء‘ءوضولا كازجآ الاو كلذ كنكم نا لستغاف تيلا

 اميظعت و افرش اذه كتيب دز مهللا ربكأ هللا ربكأ هللا ،ربكا هنبا :لقف ءةيعكلا ىلا

 اميركت هرمتعاو هجح نمم همركو هفرشو همظع نم دزو .ةباهمو اميركتو
 :لقف ،لوخدلا تدرأو بابلا ىلع تفقو اذاف .نيحلاصلا كدابع نم اربو انامياو
 انلخدأو مالسلاب انيحف مالسلا عجري كيلاو مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا
 ثنا ،ربكأ هنا :لقف .يثمت تنأو ،تيبلا ىلا ايضام تدصق اذاف . مالسلا راد
 مامتاو كاضر بلطأ ثيح ،كتيب تيبلاو ىكدلب دلبلا نا مهللا "ربكأ هنلا .ربكأ
 كوعدأو ،ريقفلا سئابلا ةلاسم كلاسأ ،كردقب ايضار كرمأل اعبتم ،كتعاط
 كباذع نم فئاخلا غكرمأل ملستسملا كيلا رطضملا سريجتسلا فئاخلا ءاعد

 نأو ںكترفغمب يل دوجت نأو ثكوفع ميظعب ينلبقتست نأ ،كتبوقع نم قفتملا
 ىلع ملستو هربكتو هحبستو هللهتو هتنا دمحت مث ،كضئارف ءادأ ىلع يننيعت
 مهللا :لقف رجحلا تيتأ اذاف .تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغستو .ةلت دمحم

 .يترثع ينلقأو ،يبتوت لبقتو ،يبونذ يل رفغاف ؤيلمع فعضو ،يبونذ ترثك
 مهللا :لقف هملتستل رجحلا تيتآ اذاف سيرزآ نم طحو ،يتئيطخ نع زواجتو
 .يتبقر كاكف يتزئاج لعجاف غيتبحعر تمظع كدنع اميفو ؤيدي تطسب كيلا
 هللهتو هللا دمحت مث ةرجحلا لايح فق مت ،غيترخآو يايند يف يندعسأو
 هللا ىلصو .ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح ال :لوق نم رثكتو هحيستو

 اذاف سفاوطلا ق ذخأت مت .تانمؤملاو نينمؤمللو كينذل رفقغتستو .ملسو هيلع

 ىرت الام ردقب اليلق كراسي ىلع هلعجاو رجحلا نكرب ءدبف فاوطلا تدرأ
 :رجحلا نكر دنع لوقت مث كراسي نع تيبلا العاج فاوطلا يف ذخات مث .بابلا
 .كباتكب اقيدصتو سكب اناميا كلاسأ ينا مهللا ،ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 مث .ةني دمحم كيبن ةنسو .كتنسل ًاعابتاو ،كتيبوبرب ارارقاو ،كدهعب ءافوو
 تلاو ،هللا الا هلا الو ،هن دمحلاو .هتنا ناحبس :لوقت تنأو فاوطلا يف يثمت

 دمحم ىلع هتنا ىلصو ‘ميظعلا يلعلا هتناب الا ةوق الو لوح الو دمحلا هتلو ،ربكأ
 مهللا .ربكأ هنلا كربكأ هئلا ،ربكأ هللا : لقف بابلا تدصق اذاف .اميلست ملسو هلآو
 :لوقت تنأو يشمت مث ،نيحلفملا نم انلعجاو انسفنأ حش انقو ءانبونذ انل رفغا

 الو لوح الو .دمحلا هتلو ،ربكأ هلاو ،هتلا الا هلا الو ،هتن دمحلاو 0 هتا ناحبس
 .ملسو هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو .ميظعلا يلعلا هتاب الا ةوق

 . ربكأ هتنا :لقف بازيملا )١١٥( تدصاق اذاف .كفاوط نم ءيش يق رجحلا لخدتالو

 . تدصق : بارصلا )١١٥(
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 دنع ريسيتلاو وفعلاو ؛توملا دنع ةحارلا كلاسأ ينا مهللا "ربكأ هنلا .ربكأ هنلا
 :لوقت تنأو يشمت مث سباذعلا نم ةاجنلاو "طارصلا ىلع زاوجلاو باسحلا
 هتلاي الا ةوق الو لوح الو .دمحلا هللو ىهتنا الا هلا الو .هتل دمحلاو .هتلا ناحبس

 يبونذ يل رفغا بر ملسو هلآو يبنلا دمحم ىلع هتنا ىلصو .ميظعلا يلعلا

 هتنا :لقف يناميلا نكرلا ىلا تيتأ اذاف يباسحلا موقي موي تانمؤملاو نينمؤمللو

 ربقلا باذعو رقفلاو رفكلا نم كب ذوعأ ينا مهللا ربكأ هلا ،ربكأ هللا كربكأ

 ةرخآلا قو ةَتَسح ايندلا ق تتأ اترم مهللا .ةرخآلاو ايندلا يق يزخلا فقومو

 ءكلذ ىلع تردق نا يناميلا نكرلا ملستساو .4 .(٦١١)هيراتلا تاَدحح اتقو ةتَسَح ةتَسَح

 .هللا دمحلاو .هتنا ناحبس :لوقت تنأو ىشمت مث . .ادحأ ذؤت الو .هلايح ربكف الاو

 هللا ىلصو !ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ءدمحلا هللو !هللا الا هلا الو
 ربكف الاو ءملستساف رجحلا نكر ىلا تلصو اذاف .ملسو هلآو يبنلا دمحم ىلع
 .ربكا هتنا ،ربكأ هتنا . ربكأ هتنا :رجحلا نكر دنع لوقت مت ءادح ذؤت الو هلايح
 ارارقاو ءكدهعب ءافوو ،كباتكب اقيدصت و .كب اناميا كلاسأ ينا مهللا

 .تافيوطت عبس كلذ لعفاف .ةلي دمحم كيبن ةنسو ،كتنسل اعابتاو ،كتيبوبرب
 تاف ںفاوطلا نم تجرخ رجحلا ىلا رجحلا نم طاوشتآ ةعبس تممتأ اذاف

 ءامات اناميا كلاسأ ينا مهللا .:لقو كسأر ىلع بصو اهئام نم برشاو مزمز
 اقزرو ءاعفان املعو ءاحلاص المعو .اعشاخ ابلقو .اميق انيدو اتباث انيقيو
 هيلع ميهاربا ماقم فلخ نيتعكر لص مت .ءاد لك نم ءاقشو ،الالح اعساو

 رجحلا نكر تاف نيتعكر تيضق اذاف .دجسملا نم كنكمأ ام ثيح وأ ،مالسلا
 رفغتساو ةلق دمحم ىلع يلصو هيلع نثاو هربكو هللهو هتنا دمحاو هلايح مقو
 :لقو لطت الو كترخآو كايندل كجئاوح هلاستو ،تانمؤملاو نيتمؤمللو كبنذل

 افصلا باب نم ضماو .رانلا ىلع يمحل مرحف ىرانلا نم كب نيذئاعلا ماقم اذه
 اذاف "كتمحر باوبا انل حتفا مهللا :لقو .نيتبهذملا نبتناوطسألا نيب نم وهو
 :موق لاقو ءاهيلع لعت الو ةبعكلا لباقتام ردقب اهيلع دعصاف افصلا تيتأ
 هللاو .هللا الا هلا ال .ربكأ هتنا ،ربكأ هتنا .ربكأ هنلا :لق مث ڵتاجرد سمخ رادقم

 هللا ناحبسو !اريثك ادمح هلل دمحلاو ءارببكت ربكأ هتناو .هتنا الا هلا ال ءاريبك ربكأ

 دمحلاو !انالوأو انادهام ىلع هثل دمحلاو .ربكأ هتناو .هتنا الا هلا ال ءاليصأو ةركب
 يحي دمحلا هلو كلملا هل ؛هل كيرشال هدحو هتنا الا هلا ال ءاناطعأ ام ىلع هلل

 .هتلا الا هلا ال ريدق ءيش لك ىلع وهو .ريخلا هديب ‘توميال يح وهو 0 تيميو

 ١ : ةرقبلا ةروس )١١٦(
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 اهلا هللا الا هلا ال نوملسم هل نحنو ادحاو اهلا هتنا الا هلا ال ،دايا الا دبعنالو
 هلا ال حنوصلخم هل نحنو دحاو اهلا هتنا الا هلا ال غنودباع هل نحنو ادحاو
 الا هلا ال ءادلو الو ةبحاص ذختي مل !اعدبم ايدبأ ادمص ادرف ادحاو اهلا هتنا الا
 انير هللا الا هلا ال ثديجملا نسحلا ءانثلاو ديمحتلاو ربكتلاو ليلهتلا لهأ هنلا

 هل بصلخم ا الا هلا ال .هايا الا دبعن الو هنلا الا هلا ال ،نيلوألا انئابآ برو
 نوكرشملا هرك ولو نيدلا هل صلخم هللا الا هلا ال غنورفاكلا هرك ولو نيدلا

 بازحألا مزهو 0 هدبع رصنو ‘هدهع قوو هدعو قدص هدحو هتا الا هلا ال
 نينمؤمللو كبنذل رفغتستو ملستو هلآو يبنلا دمحم ىلع يلصت مث .هدحو
 .هتلم ىلع انفوتو .ادمحم انيبت ةنسب انلمعتسا مهللا :لوقت مث تانمؤملاو
 نم ردحنت مث ،تارم ةثالث كلذ لوقت .نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم انذعأو
 لكل ةرافك ىثنملا اذه لعجأ مهللا :لوقت تنأو يثمت .ةورملا ىلا اردحنم افصلا

 رفغا بر :لوقت تنأو نيملعلا نيب تلوره ملعلا تيتأ اذاف ؤينم هتهرك يشم
 ؛مركألاو زعألا تنأ كنا .موقأالا طارصلا يندهاو .ملعت امع زواجتو .محراو

 موي انزختالو .نيملاس اعارس رانلا نم انجن مهللا .مكحلا تنأو برلا تنأو
 ىلا تيشمو ؛ةلورهلا نع تكسمأو ةورملا يلي يذلا ملعلا تيتآ اذاف نيدلا

 ةورملاو افصلا ىلع كئاعدب وعدت .ةبعكلا لباقيام ردقب اهيلع دعصاف : ةورملا

 تممتأ اذاف .ءاعدلا كلذ تارم ةتالت افصلا ىلع لوقتو طوش لك يق تارم ثالت
 اذاف .ةورملاب متختو افصلاب أدبتو .ةورملا ىلا افصلا نم طاوشأ ةعبس
 هلك لالحلا كل لحو ،كترمع نم تللحأ دقف كسأر تقلحو ةورملا نم تردحنا
 ةيورتلا موي ناك اذاف .نيمرحملاو يلحملا ىلع مارح هناف مرحلا ف ديصلا الا
 كنكم نا لستغا مت هيف بيط ال نهدب كسأر نهداف جحلاب مارحالا تدرآو

 هب فطف تيبلا تئا مث كمارحا يبوت سبلأ مث ءوضولا كازجأ الاو كلذ
 تدرأ اذاف ،كفاوطل نيتعكر لصف طاوشأ ةعبس تممتأ اذاف اطاوشأ ةعبس
 :نولوقي ءاهقفلا رثكأو ،كمارحال بتعكر لصف جحلل دجسملا نم جورخلا

 لصف ‘ سرحلا دجسم :هل لاقيو 0نجلا دجسم هل لاقب يذلا دجسملا نم مرحأ

 ال كيبل ؤكيبل مهللا كيبل :ملست امدعب لوقت مث .زئاجف تلعف اميأ ،نيتعكر
 .كيبل كل كيرش ال ،كدحو كل كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نا كيبل كل كيرش

 نم موقت مث ،تارم ةتالث كلذ لوقت ،كيلع اهغالبو اهمامت ةجحب كيبل
 ؛تدرأ كاياو ى تدصق كيلا مهللا :لوقت تنآو ،ىنم ىلا ازواجتم كسلجم
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 يهو ىنم هذه مهللا :لقف ىنم ىلا تيتأ اذاف حيرمأ يل رسيو 0غيلؤس ينطعاف

 ىلع هب تننم امب اهريغ فو اهيف يلع ننماف .كسانملا نم هيلع تللد امم
 ةالصو .رهظلا ةالص تاولص سمخ اهيف لصو ٬‘كتعاط لهأو كئايلوأ

 ىلا ضما مث .ةادغلا ةالصو .ةرخآلا ءاشعلا ةالصو ‘برغملا ةالصو رصعلا

 ىنم نم زواجت الو سسمشلا علطت ىتح فقف رسحم ىلا تغلب اذاف ،تافرع
 كلذ عم تنأو تافرع ىلا ضماف سمشلا تعلط اذاف .سمشلا عولط دعب الا

 تافرع هذه مهللا :لقو اهب لزناف تافرع ىلا تيتأ اذا .ةيبلتلا عطقت الو يبلت

 .هلك رشلا عماوج اهيف ينع فرصاو !هلك ريخلا عماوج اهيف يل عمجاف
 اذاف ءاهب لزنتو اهيف دعقتو .كتعاط لهأو كءايلوأ تفرعام اهيف ينفرعو
 كازجأ الاو ,بحتسي هناف كلذ كنكمأ نا ،ءاملاب لستغاف سمشلا تلاز

 فلخ مضت ‘كلذ نكمأ نا مامالا عم رصعلاو رهظلا ةالص يلصت مت .ءوضولا
 .كل هتنا حتف امب عداف سانلا عم فقف ةالصلا تيضق اذاف ،هنيمي نع وأ مامالا

 نم رثكأو .ةورملاو افصلا ىلع كئاعد لتم عداو .ةلأسملاو ءاعدلا يف دهتجاو
 وهو تيميو يحي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرشال هدحو هتلا الا هلا ال :لوق
 يبنلا دمحم ىلع هتنا ىلصو .ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب توميال يح
 :اهلك كجئاوح هلاستو .تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو .ملسو هلآو
 نم ضما مت 0راطقالا بجيو “سمشلا برقت ىتح ءاعدلاو ةلاسملا نم رتكأو

 اميفو تدصق كاياو تضفأ كيلا مهللا :لوقت تنأو مارحلا رعشملا ىلا تافرع

 كنا ،يتبوت لبقتو ،يبونذ يل رفغاف تقفشأ كباذع نمو ،(٧١١)تدرآ كدنع
 عماوج عمجاف عمج هذه مهللا :لقف عمج تيتأ اذاف اميحرلا باوتلا تنأ

 تفرعام اهيف ينفرعو .هلك رشلا عماوج اهيف ينع فرصاو !هلك ريخلا
 ةاصح نيعبس اهنم ءييهو سانلا عم تبو اهب لزنأو ،كتعاط لهأو كئايلوآ
 فق مث ،سلغب نيتعكر لصف رجفلا علط اذاف اهلسقتو فذحلا ىصح لثم
 نثاو هتنا دمحاو .ةورملاو افصلا ىلع كئاعد لثم عداو مارحلا رعشنملا دنع

 نينمؤمللو كبنذل رفغتساو .ملسو هلآو يبنلا دمحم ىلع لصو ٬هيلع
 .يبلت كلذ يف تنأو ،ىنم ىلا سمشلا عولط لبق عمج نم ضفآ مث .تانمؤملاو
 تكسمأ ةبقعلا ةرمج تيتأ اذاف ةبقعلا ةرمج يتات ىتح ةييلتلا عطقت الو

 ينقفوو ىدهلل يندها مهللا :لقو يداولا نطب نم ةرمجلا تئاو .ةييلتلا نع

 عبسب اهيمرت مث يداولا نطب نم اهتياتو ٬ىلوألاو ةرخآلا يف ينفاعو ىوقتلل
 . تبغر : باوصلا )١١٧(
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 هللا ى ربكأ هثلا :ةاصح لك عم لوقتو .ةريبكت ةاصح لك عم ربكت ،تايصح

 :لقف اهيمر نم تغرف اذاف ،دمحلا هللو :لوقت ةصح رخآ قو .ربكأ هللا ربكأ
 يف نهلعجاو ،ينع نهلبقتف .ينم اهل يل ىصحأ تنأو يتايصح هذه مهللا

 ثيح نم اهنع فرصنا مث ،كناوضرو كنارفغ نهيلع ينتئاو ێيل ارخذ ةرخآلا
 تئا مث ءاهريغ رامجلا نم ذئموي مرت الو 0 اهتيمر اذا اهدنع فقت الو ،تئج
 سيلو ‘ بحتسي كلذف نيتعكر تيلص تنآ ناو ،كتحيبذ جبذاف كلزنم
 كنكمأ ام اهنم تقرفو كتحيبذ نم تغرف اذاف ‘ىنمب ديعلا ةالص بجاوب

 تملقو (٨١١)كتيحل افعو كبراش نم ذخآو كرعش تذخأو كسأر تقلحو

 ديصلاو ءاسنلا الا هلك لالحلا كل لح دقف ،كتناع تقلح تئش ناو ،كرافظأ
 ىلا ضماو .كلذ كنكم نا لستغاو .اهلجعأ كلذ لضفأو .ة تييلا روزت ىتح

 ينتنعأ دق مهللا :لقف ةبيش ينب باب ىلع فقف تيبلا تيتأ اذاف .ةرايزلل تيبلا
 يف تلق امك لقف تيبلاب فاوطلا تدرأ اذاف غيل هملسو ينم هلبقتف يكسن ىلع
 افصلا ىلا تررم مث .ءاعدلاو ريبكتلا نم ةرمعلا ف كل تفصوام ىلع كترمع
 دقف ىعسلا نم تغرف اذاف .ةرمعلا يف كل تفصو امك تلعفو ءافصلا باب نم
 مرحلا ديص الا بيطلاو سابللا نم هريغو ءاسنلا نم هلك لالحلا كل لح
 ةرايزلا دعب ىنم ىلا جورخلا تدرأ اذاف ،نيمرحملاو نيلحملا ىلع مارح هناف
 تبت الو ىنم ىلا جرخاو ،بايت وأ ماعط لثم كلزنم نم هيلا جاتحيام تذخأ
 مايأ ةثالث اهب مقاف .هلك لالحلا كل لح دقف قيرشتلا مايأ ىنمب دعقاو .ةكمب

 مرت الو ،سمشلا لوزت امدعب رامجلا يمرتو قيرشتلا مايأ رحنلا موي دعب
 قرشملا يلت يتلا ةرمجلاب دباو كلذ بحتسي ٬ءوضو ىلع تنأو الا رامجلا
 اهيمر نم تغرف اذاف ثةرببكت ةاصح لك عم ربكتو ‘تايصح عبسب اهمراف

 ثالث كلذ لعفت .ةورملاو افصلا ىلع كئاعد لتم عداو .ةلبقلا لبقتساو اهمدقتف

 عبسب اهمراو ثكنيمي ىلع اهلعجاو ىطسولا ةرمجلا ىلا ضما مث ،تارم
 كراسي ىلع اهمدقتف اهنم تغرف اذاف .ةريبكت ةاصح لك عم ربكتو ێتايصح
 نم اهمراف ةبقعلا ةرمج تئا مت ٬لوألا دنع كل تفصو امك عداو ليسلا دنع

 نم فرصناف اهيمر نم تغرف اذاف ةريبكت ةاصح لك عم ربكتو يداولا نطب

 تغرف اذاف .قيرشتلا مايأ كلذ لعفت .اهتيمر اذا اهدنع فقت الو \تئج ثدح

 عم حر ،نيموي يف لجعتت نأ تدرأ نا ،يناتلا موي وأ ثلاثلا موي كيمر نم

 ىلا عجرت نأ تدرا اذاف تفاوطلا نم رثكأو .كل ادبام اهيف مقاف ةكم ىلا سانلا
 . كتيحل توفعو كبراش نم تذخأو ... . : حصفالا )١١٨(
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 نم برشاف مزمز تئا مث ،نيتعكر لص مث ،طاوشأ ةعبس تيبلاب فطف كدلب
 دنع لعقت كلذكو ءةرمعلا دنع كل تفصو امك لقو .كسأر ىلع بصو اهئام

 هدمتعاف دوسألا رجحلا نيبو افصلا نبب مقف عجرا مث ،ءاعدلا نم ةرايزلا

 ةضباق ىرسيلا كديو ،كدي غلبت ثيح بابلا )١١٩( ةكفسأ ىلع ىنميلا كديب

 هللا حتف امب عداو هلايح مقف الاو ةبعكلا رادجب كنطب قزلا مث .ةبعكلا راتسل
 ءانملسأ كلو ءانمآ كبو ‘ انججح كل مهللا :كلذ دنع لقو ،ءاعدلا نم كل

 . انبونذ رفغاو .انكسن لبقتف ىانوعد كاياو ،انقثو كبو .انلكوت كيلعو
 متاوخو انرئارسو اننامياو اننيد كعدوتسن انا مهللا ثكتعاطب انلمعتساو

 نيكردملا بلقنم انبلقأ مهللا ؤملسو هلآو يبنلا دمحم ىلع هتنا ىلصو انلامعأ
 نم بلقنم ٬مهبولق ةرهطملا ‘مهتءعاسا ةاحمملا .مهاطخ طوطحملا إمهءعاجر

 هناسل كركذب ترمع نم بلقنم ٬ارزو لمحي الو ءارمأ اهدعب كل يصعيال
 كدبع نبا كدبع ينا مهللا .هنيع كتفاخم نم تعمدأو ‘هسفن كتاكزب تيكزو

 .كنمو كمرح ينتمدقآ ىتح كدالب يف ينتريسو ،كتباد ىلع ينتلمح .كتما نبا
 ددراف يل ترفغ دق تنك ناف غيل ترفغ دق نوكت نأ ينظ نسحب توجر دقو

 نأ لبق يلع نآلا ننماف يل رفغت مل تنك ناو ،ىفلز كيلا ينبرقو ،ىضر ينع
 الو 6كتيب نع الو }كنع بغار ريغ فارصنا ناوأ اذهف ؤمارحلا كتيب نع دعتبأ
 مارحلا كتيبب ينم دهعلا رخآ اذه لعجتال مهللا .كتييب الو ثكب لدبتسم

 اذاف مهللا .ينع كتمحر عزنت الو نيمحارلا ريخ تنأو ينمحراو يل رفغاف
 ىوأ تنأ كناف .كقلخ ةنوؤمو يلايع ةنوؤمو يتنوؤم ينفكاف يلهأ ىلا ينتمدق
 رظنملا ءوسو بلقنملا ةبآكو رفسلا ءاثعو نم كب ذوعأ ينا مهللا .ينم كقلخب
 اناو "نودماح هل نودباع نوبيآ نويئات هتنا ىلا نحنو .دلولاو لاملاو لهألا يق

 رتشت الو عبت الو تعدو اذا جرخاو .نوبلقنمل انبر ىلا اناو حنوبغغار انبر ىلا
 .باوصلاب ملعأ هناو غتيبلا قارف ىلع نوزحم تنأو رمتو ،عادولا دعب

 ححلا لناسم يف اضيأ باب

 .مارحلا تيبلا ةرايزو 0تافرعب فوقولاو ‘مارحالا :جحلا ف ةضيرفلاو
 نم مهنمو ،ةنس يه :نورخآ لاقو ,ةضيرف يه : موق لاق .ةرمعلاو : لاق
 : لاق .(٠٢١)هيوني ةرمعلاو جحلا اومتأو :ىلاعت هثلا لاق جحلا بابسأ نم :لاق

 نم مهنم ،لالحالا دنع سأرلا قلحو .بحتسي ةورملاو افصلا نيب يعسلاو
 .اهيلع أطوي يتلا بابلا ةبشخ يهو ، ةفكسأ : باوصلا )١١٩(
 ١٩٦. : ةرقبلا ةروس )١٦٠(
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 .بحتسي ةورملاو افصلا دنع ءاعدلاو .ةنس هنأ :لوقلا رثكأو هةضيرف :لاق
 .نميألا هسأر قشب قلاحلا أدبيو ،ةنس ةرمعلا نم لالحالا دنع سأرلا قلحو
 يف ناكرألا دنع هب ىعدي يذلا ءاعدلاو .ةلبقلا لبقتسم وهو .رسيالا مث
 قلحو .ةنس رامجلاو .ةنس فاوطلا ق ريكتلاو حيبستلاو .بحتسي فاوطلا

 دجي مگ نمق عتمتملا ىلع ةبجاو ةيحضاو 6ةنس جحلا نم لالحالا دنع سئرلا

 تافرعب ءاعدلاو .مكيلهأ ق «مئعججر ادإ ةَعبَسَو جكلا ف ماتآ ةتالك مايق
 ناك هللا ىلا بلطلا يف دبعلا حلأ املكو .هنلا حتفام الا ادودحم ائيش وه سيل
 ركذلاو .ءاهقفلا رثكأ لوق يف كلذو .ةنس مارحلا رعشملا دنع فوقولاو .برقأ

 .ةضيرف مارحلا رعشملا دنع هلل ركذلاو فوقولا :لاق نم مهنمو ،ةنس هلل
 مرحم وهو ديصلا نم ائيش لتق ناو ،بجاو مرحملا ىلع ديصلا لتق بانتجاو
 ؛نارح ناملسم نالجر مكنم لدع اوذ هب مكحيو ءازجلا هيلعف مرحلا يف وأ
 فصنو مكحلا هيف بجي اميق .نيكسم ماعطا يدهلا لقأو .ةبعكلا غلاب ايده
 هب مكحيام ىلع ةرقب وآ ةندب وآ روزج هرثكأو ناقناد ةمخرلا يف :ليقو .مهرد
 َنم َلَتَقاَك نت ءاَركَف»ل وه امناو ‘ةاش كلذ نم طسوألاو ،نامكحلا
 مكح ديصلا لتقو .اضيأ ءازجلا هيف بجي مرحلا رجش عطقو .(١٢١)يمعتلا

 يف ةلالدلا دنع كل تفصوام ىلع كلذ ةميق لثم رثكأ وأ لق اميف لدع يوذ

 بايثلاو ريرحلاو يلحلا سبلو بيطلاو ديصلا نم بنتجيام باتكلا ردص
 مرحملا سبلي الو .جحلا يف لادجلاو قوسفلاو ثفرلا بانتجاو ةغوبصملا
 فارصنالا دارأ اذا جاحلا ىلعو .ةمكلا الو ةمامعلا الو ليوارسلا الو صيمقلا

 هيلعف عادولا كرت ناف ،عادولا دعب ءيش لعف ىلع جرعي الو تيبلا عدوي نأ

 هيلعف تاقيملا نم مرحي مل ناو .مد هيلعف ةكمب ىنم يلايل جاحلا تاب ناف ‘مد
 مرحلا نم مرحأ تقولا توف ناحو لعفي مل ناف ،تاقيملا نم مرحي عجري نأ
 يف .مد اهكرت ةرمج لكل هيلعف قيرشتلا مايأ رامجلا يمر كرت ناو .مد هيلعو
 هيلعف سمشلا عولط لبق مارحلا رعشملا دنع نم ضفي مل ناو .مد موي لك
 ةموكح هيف سيلف هلتق نمف .ددصلا نم سيل يذلا ماوهلا نم ناك امو .مد

 ةدارجلا يق .اهنم ريخ اهنع معطيام ةلمقلاو ةرذلا يفف .هيف فلتخم هؤازجو

 ريرحلا سبل ناو .مد هيلعف يلحلا مرحملا سيل اذاو . ةرمت : ليقو ةموكح

 هيلعف ادمعتم ةمامعلا سيل ناو .مد هبلعف بيطلاب بيطت ناو .مد هيلعق

 .مد هيلعق ادمعتم هعفنق ناو ىبلو عانقلا فشك اطخ هسأر عنق ناو .مد

 . ٩٥ : ةدئاملا ةروس )١٢٦١(
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 مرحملا سبل ناو .مد هيلع مث .اموي عانقلاب هيطغي ىتح :لاق نم مهنمو
 .ىبلو لفسأ نم اهحرطأو اهقش اطخ ناك ناو مد هيلعف ادمعتم صيمقلا
 مارحاو هسار يف لجرلا مارحاو .مد هيلع ناك ليللا ىلا اموي اطخ اهسبل ناو
 (٢١؟)اهطغي نآ ةأرملل الو هسار يطغي نأ لجرلل سيلو اههجو يف ةارملا
 ناو .مد هيلعف هسأر مرحملا قلح اذاو . ءازجلا امهيلعف كلذ العف ناف ءاههجو
 ةرعنتتنلا يقو .نينيبكسم ماعطا نيترعنتلا يقو .مد هيلعف تارعش ثالث فتن

 .مد هيلعف رافظأ ةثالت عطق نمو ٠نبكسم رفظلا يقو .نيكسم ماعطا ةدحاولا

 هيلع فصنلا نم رثكأ كرت نمو .مد هيلعف هلك يعسلاو ةلورهلا كرت نمو

 ةنيزلاو نارفعزلاو سرولاب ةغوبصملا بايثلا ف بيطلا بنتجت ةأرملاو مد
 ةلوره اهيلع سيلو ىنيلعنلاو نيفخلا سبلتو اههجو يطغت الو ىلحلاو
 تاقيملا تغلب اذا ضئاحلا ةأرملاو .ةورملاو افصلا نيب يشملا يف عرست نكلو

 مرحتو .ةرمعلاو جحلاب لهت مث اهمارحا بوذل ةياقو اهبوث لسفت اهناف
 ىتح فوطتال اهناف .تيبلاب فاوطلا الا ءيش لك يف جاحلا عنصي امك عنصتو

 :لاق نم اهنمو .اهترمعو اهتجحل تيبلاب تفاطو تلستغا ترهط اذاف سرهطت
 فاوط ،نافاوط :لاق نم مهنمو .اهترمعو اهتجح نع اهيزجي دحاو فاوط
 عم فقت !معن :لاق ؟تافرعب سانلا عم فقتو :تلق .جحلل فاوطو .ةرمعلل

 فوقولاو رعشلا ذخأو حبذلا نم جاحلا لعفي امك لعفتو رامجلا يمرت سانلا
 .رهطت ىتح .ةرايزلاو فاوطلا الا جاحلا لعفيام لكو ٬مارحلا رعشملا دنع

 دارآ ناف .يشملا ف عرست نكلو ةورملاو افصلا نيب ةلوره اهيلع سيلو

 اهلامج اهيلع سبحيلو عدوتو فوطت ىتح جرختال اهناف جورخلا اهباحصت
 اهمزلي هناف عادولا لبق تضاح مث جحلا تضق دق تناك ناف ،فوطت ىتح
 مارحالا نم جاحلا لعفي امك لعفت اهناف ةضاحتسملا امأو .مد عادولا اهكرتل

 يه سيلو رهاطلا ةلزنمب يهو جاحلا مزلي املكو .رامجلا يمرو فاوطلاو
 .(٢٢١)هيتامكولعمت اتآ قروتلا كسا ؟ورَكذك و : ىلاعت هللا لاق .ضئاحلا لثم

 قيرشتلا ماياو رحنلا مويو ةفرع موي :نيملسملا ضعب لوق (١؟٤)نع يهو
 قر َلتَكَت نمق قيرشتلا مايأ يه تادودعملا مايألاو .حبذلا نوكيام تقو

 مويلا ليق نيمويلا ق رفن .(٥٢١)هيديَلَع م مثإ الك رخات نممَو ه هيلع مثا الَق نيوت

 . يطغت نآ : باوصلا )١٢١(
 )١٦٢٣( جحلا روس : ٢٨ . )١٢٦٤( ىلع : حصفألا .

 )١٢٥() ةرقبلا ةروس : ٣
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 دعق ناف .لاوزلا دعب رامجلا يمري امدعب رفني امنإو هويلع مثإ لق ثلاثلا
 ملو ضرم نمو .لاوزلا دعب ثلاثلا مويلا ف يمري ىتح دوعقلا همزل ليللا ىلا
 ةثالث ماص الاو حبذ ةعتملا كسن هعم ناك نمو .هيلو هنع ىمر رامجلا مري

 :لاق نم لاقو ؤةفرع مويو ةيبلتلا موي ؤعجر اذا ةعبسو جحلا يف مايا
 نمو .موصي مث .هلزنم ىلا عجري ىتح :لاق نم مهنمو .قيرطلا ف نهموصي
 وأ ةكمب هنع رحني هلزنم ىلا لصو اذا هب ثعبي هناف ،ةكمب دجي ملو مد همزل
 هيلع مكحي نم دجي ملف مكحلا يف ءازجلا همزل هنأ الا يدهلا دجو نمو .ىنم
 وأ ددص لتق نم ءازجلا همزل نمو .هنع رحنت ةكم ىلا هب ثعب لودعلا نم

 :نورخآ لاقو .هلدب همزل هنم لكأ ناف ثءازجلا كلذ نم لكألا هل زجي مل رجش

 لبق قيرطلا نم عجر مت ةرجألاب ناسنال ةجحب جرخ نمو . هلكأ ام همزلي
 جح عجر وه ناو ءءانع هل سيلو ىاهلك مهاردلا در هيلعف ةجحلا يدؤي نأ

 ىلع ةجحلا ذخأ ناك ناو .هل رجؤتسا ام ىدأ طقف ةدم ةجحلل ناكو لباق نم

 ومتي نآ الا هبابرأ ىلا هدري جحلا ءاضق دعب هنم لضفام هناف عوطتلا هجو

 مت نامضلا هجو ىلع ةجحلا ذخآ ناك ناو .مهسفنأ ةييطب هوكرتيو يكلذ هل

 ذخأ نمو ،ةجحلا يضقي ىتح جرخي نآ هيلعق ءءاضقلا لبق قيرطلا نم عجر
 ضعب يف اذه ءاقدصم انيمأ نوكي هناف تيدأ دق :لاقف عجر مت جرخ مث ةجح

 دنعو تافرعب تيقاوملاو جحلا عضاوم يف كلذب دهشي :لاق نم مهنمو .لوقلا
 كلذك ،نالف ةجحب فقاو هنأو ؤنالف ةجحب جرخ دق هنأ ةرايزلا دنعو مارحالا
 زوجيالو ںنالف ةجح يضق دقو ‘نالف ةجحب فاط دق هنأ دهشي ةرايزلا دنع
 نع جحي نأ دحأل سيل :ليقو ؛ءاقدصم انيمأ الأ تيملا نع ةجحلا ىطعت نأ

 جحي نأ زئاجف ةرورض نم كلذ ناك نا :ليقو .هسفن نع جحي ىتح دحأ

 .هالوتي نم نع الا دحآ جحي ال :اولاقو .هسفن نع جحي مل ولو ،ةرجألاب

 هالوتيال نم نع جح نم :نورخآ لاقو .هل وعدي الو هالوتي نمع زئاج :ليقو
 طرتشي نأ هل زوجيال هنأ :ليق دقو .مهتمل اوعديال هنأ هئايلوآ ىلع طرتشي هنآ

 ةنوعملاو ةنوؤملا رجآ يصومللو ءاهب جاحلل اهرجا ةجحلا نآ :ليق دقو .كلذ
 ضوع ريجألل امناو ‘هنع جوجحملل اهلك ةجحلا :نورخآ لاقو .مهاردلاب
 . قيفوتلا هتنابو !اهذخاي يتلا مهاردلاب هئانع

 ةفرع ةيشع ءاعد ىف باب
 .كتمحر تايشع نم ةيشع هذه نا مهللا }‘ ميحرلا نمحرلا هتنا مسب
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 اهيف بيجتو .ءاكبلاو عرضتلا اهيف محرت دقو 6كترفغم تاعاس نم ةعاسو
 اوعطق .جاهنمو كلسم لك نم كتءاجو .جاجحلا دوفو كتتأ ءءادنلاو ةوعدلا

 .كنارفغ ءاجرو ،كناوضر ءاغتبا ێجاومألاو جحللا اوبكرو سجاجعلاو ةيدوألا
 عيمساي ؤغنوجريو مهنم لوبقلا نولمايو نوعديو 0مهنع حفصلا كنولاسي
 .لالجلا اذاي . زيزعاي .ءالبلا ليمجاي .ءاطعلا ليزجاي ءادنلا بيجماي :ءاعدلا

 نملا ميسجاي .ناطلسلاو كلملا ميظعاي .لاعفلا ميركاي .لاونلا لينماي

 .هئانف بيحر هراوج نع قيضي الو .هئاطع ةرثك هديزيال نماي ناسحالاو
 الو ‘هئاجر لهأ هدنع نم ةبيخلاب عجري الو ‘هئاجر بالط هباب نع درطيالو
 انتاجاح بلطنو .ىهتنملا اهيلا يتلا انتياغ نأو هئاعد لهأ هئاعدب ىقشي
 .ةدعاص كيلا انلامعأو ةقداص انلامآ لعجاف ىنغ كنع انل سيل يتلا
 كركذ ةوالحو .ةعجار كدنع نم ججحلاب انتاجاح و .ةعفان كيلا انحادكأو

 نع انل ىنغال غنورظتنم كتمحرلو ،نوذئال كدابع انا ميركاي ،ةعقاو انبولقب
 نمبو غعزفن كربغ نم ىلاف تعنم ناف ‘كدصق نع انل ضوع الو 6كدفو

 حتفي يذلا اذ نم ؟عجرن نم ىلاو بهذن نيأو ؟عمسيو عمطن نمبو ؤعفشن
 نم ؟ليللا ةملظ يف يداني يذلا اذ نم ؟هباوق كرحيو ،‘هباجح عفري الو هباب
 داوجاي كلذ تنأ .هتينمأ هنع زجعيام لئاسلا ىطعيف ؟هيطعيف لاسي يذلا اذ
 كناطلس نهوي الو ءانم كماقتنا ككلم يق ديزيال انهلا ءدابعلا براي كاذ تنأو
 فطاوعلا انتلدو .كيلا كنم انبره دق كيدي نيبب كدابع نحناهو ءانع كوفع

 تلذأ دقو ،حدكنو اهيف اهلاقتاب موعنو سجبسن بونذلا يف نحنف ٬كيلع كنم
 نحنف ىاهتلوطف لامآلا تطلاخ و ىاهتلقتأف رودصلا ىلع تمتخو اهتلذاف باقرلا

 لوطأو .رمآ دغلا ف نحنو ءرادقألا ساب لزنيو .رامعألا بهذت نأ نوفئاخ
 .ةعراص اندودحلو .ةعطاق انمايألو ةعقاو انب ةينملا ذإ لقعاف .هيلع انكام

 كيدي نيب انرضح دقو .لامآلا هيلا دمن انك يذلا تقولا يف ىلاوتلا موي اذهو
 انل دوجتو غحفصتو انع وفعت نأ كلاسن ٬كيلا ةئطاخلا انيديأ انطسبو

 انل ترفغ دقو الا انسلاجم نم فرصنتنال مث غحتفت نأ باوبأل نذاتو حمستو
 كيدل ءاجرلا لهانم اندجو دق انا مهللا ءميركاي انع زواجتو .ميظعلا بنذلا

 ثافتسا نمل ةتاغتسالاو ثةحتفم كاعد كاعد نمل ءامسنلا باوبأو .ةعرشم

 عضاوم كئاعدل انيفلأو 6(١؟١)ةحجنم كدصق نمل (٦٢١)جئاوحو .ةحابم
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 ميركاي .ةباجالا بيرق كيلا هجوتمللو .ةثاغا يلو كب نيريجتسمللو .ةباجالا
 .قرطتن كلبس حجنم يفو سلوعنو قثن كمركبو غلكوتنو دمتعن كيلع انا
 كناسحاو ،بطخنو وعدن كئامسابو ،برهن كيلا كنمو سقدصتن كاودجبو
 كتمحر بابو ؤعجرن كيلا تاململا قو ؤعركن كماعنا ببس يفو "بلطنو يغبن
 ام انب لعفاف ثدفحنو ىعسن كيلاو "دصقنو مورن كدوجو ،عرقنو حتفتستن
 لهأ تنأو 0 ةريرجلاو ةريحلا لهأ انا .هلهأ نحنام انب لعفت الو ،هلهأ تنأ

 ِ .ةرفغملاو ىوقتلا
 هب هنلا حفن رخآ ءاعد

 لضفأاي :جحلا يف (٢١؟٨)موي هب وعديل هل خأل سابعلا وبآ هبتك اممو

 بولطم دوجأاي هيلع لوزنم ربأو ،هيلا دوصقم ريخاي ،وعدم برقأو سوجرم
 ةرثك همريال نماي رذاع عسوأو رداق ملحأاي ،هيدل ام لوؤسم مركأو ،هدنعام
 هتوق تنهو يذلا فيعضلا محرا ٬لاونلا ةرثك هدنعام صقني الو ،لاؤسلا
 يذلا نوزحملاو ؛ثهتئيطخ تمظع يذلا ءيطاخلاو .هتليح تلق يذلا نكسملاو

 كب عفشتو ىكيلا كنم برهو ‘هتبيصم تلح يذلا بوركملاو هتيلب تدتشا
 هتجاحل الو ثكاوس اداس هتقافل الو ءكربغ اربجم هتبيصمل دجي مل ںكيلع

 ضراو ،ةحزان دالبو .ةقيمع جاجفو .ةديعب ةقش نم كاتآ ،كنود ايضاق
 مؤي ابهار ابغار ،كلضف لومام هقوسيو ،ثكمرك دوهعم هدوقي 6ةطحاش
 ابلاط ‘كلضاوفل ايجار ،ةليلج راطخأو .ةليقث رازواب ،كعابح وجريو ىكءانف
 يف (٣١}رافكستم اياطخلا تارمغ يق (٩٢١)اجحتلم .كلئانل اعجتم ىكنفاونل

 .هبويعب افشكتم ‘هبونذب افرتعم ىايازرلا تارطخ ىلع افرشم ىايالبلا تاركس
 .هتاعبت ترثكو .هتائيس تمج .مئاظعلا بكتراو .(٢١))مراحملل كهتنا دق
 ىدعتو ترمأ ام فلاخ .ةياجالا اطباف هتوعدو ؛ةماركلا ليقي ملف هتمركأ

 .هامدق لمألا بصنو ؛هماما لهجلا لعجو ‘همامز ىوهلا ىطعأ ،تمرحام

 هعلخف .كتمارك بوث هتسبلأو كتيصعم بوكرب افطاف ،كتفرعم رون هترعشنأ
 :هتملع و .دعابتف هتبرق .كافج اذا هتفلاتو كاصع اذا هتينات .كتعاط كرتب
 مهللا ،ةبغرو ةبهرو اسن هتشحوو .ةقث هطونقو ءاعمط هسأي داع هل كالمأو

 .هفرع موي : هلعل )١٦٨(
 . صمخغلا وأ نيعلا يف صخللا وه جحللا : ةغللا يفو ، لصالا يف اذك )١٦٩(
 .لفسألا اهنفج وأ اهبادهأ بانم © نينيعلا فكسأ : ةغللا يفو .لصألا يف اذك )١٣٠(
 . مراحملا : هلعل )١٣١(
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 هيلع تغبسا ام كمركب ممتأو كتفرعم نم هيلع هب تننم ام كترفغمب عفشاف
 .هلهج ىلع كلضفب .ةداعسلاب هل متخاف ةماركلاب هتآدبأ امكو كمعن نم

 كداقو نبي ةيشعلا هذه يف همستقتام لك نم هل لعجاف .همرج ىلع كملحبو

 نيلمؤملا كتحاسب نيلزانلا ،كيلا نيدفاولاو ،كيلع نيدراولاو ،(٣٢١؟)كيبانتمو
 ةقشم اودباك دق ،مهدولج ةلحانلا .مهناولأ ةبحاشلا ثربغلا ثعشلا ‘كفورعم

 ابيصن لجآلا ةداعسو لجاعلا ةمارك نمو ٬رهسنلا ةرارم اوقاذو رفسلا

 هدمغت .هسفنل هرظن ءوسي ‘كرظن نسح هنمرحيال ءايفاو اطخ و ءارفاو

 نأ ملعأ ينأ مهللا ككناوضرب هلك كلذ ممتآو ،كناسحاب هيلع نمو .كنارفغب
 كناف ںكباذعو كتبوقع اعيمج اوبجوتسال اهلك قئالخلا ىلع تمسق ول يبونذ
 الدع كلذ ناك بونذلا نم ريغص الو ءاهنم بنذ رغصاب ىرانلا يف ينتدلخ ول
 .قلاوحلا داوطألاو غقهاوشلا لابجلا تلمح ول اهنأو ،الهأ كلذل تنكو ىكنم
 ريسي ىلع مظعتيال يذلا ميظعلا تنأو !اهلقنل تضعضتلو اهلمحتال نأ تداك

 كنم دهعأ مل نأ كنيبو ينيب ناكام بهت نأ مكتحم مويلا يئاجرو ،هركشي نأ
 .روجتال لدع يلع كناو ثكلضفق وجرأ امك .كباذع فاخأ ينكل امركت الا

 تعمجو ءاضقلا لصفل تزرب اذا كيلا ينمكاحي نمب فيكق .فيحتال طسقمو

 .يوقلل فيعضلا نم ذخاتو ملاظلا نم مولظملل فصنت .ءازجلل قئالخلا
 نأ كلاساف ثكمرك ىلا كتمعنب عفشتساو .كباذع نم كلضفب ذوعأ ينكل

 مهللا .ءيش لكل دحاو غعساو كناف ،كتقيلخ ينع ىضرتو ،كتمحر ينعسوت
 مداقلا ‘هاوه عيتملا غهالوم نم قبآلا ٬هسفن ىلع فرسملا لرلذلا ديعلا ماقم اذه

 عرضتي كيدي نيب مئاق ءطرفام ىلع فساتملا .عنصام ىلع (٢٢١)فهلملا ٬مدانلا

 نع كؤانغ ؛ميركاي داوجاي ٬ميحرلا ربلا اذاي كعنمي الف .كيدلام بلطي ىكيلا

 هتزوج امم هتبهرو .هتبغر اميف هتبغر ةلقو اهنود كدبعي نم ةرثكو ،هتعاط
 هلغشتو .كتمدخل (٤٢١)هعيطتستو كتعاطل هقفوتو كفطلب هيلع لضفتت نأ

 ةجهبو ٬كتاجانم ةذل ينقزرا مهللا كتمحر باوبأ هل حتفتو ‘كتدابعل

 (١؟٥)لضفملا نسحملا معنملا تنأو وجرأ ال فيكو .كنام فطلو ،كتافاعم
 كتمعن ىلع ركشلا همهليام ؛هنم قاقحتسا ربغ نم كدبع ىلع معنت يذلا مركملا

 . لصألا يف اذك )١٣٢(
 )١٣٣( فهلتملا : هلعل .

 )١٣٤( كتمدخ ىلع هيوقت : حصنفألا لعل .
 )١٣٥( لضفتملا : حصفألا .
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 اميف كقح ىضق نا مث ءةمعن ركشلا ديزيل ،كدنع نم اهنأ هفرعت امدعب

 هب تننمو .هتيتاام ىلع كدمحب هتركش .هل كتنوعمو .هايا كقيفوتب هتيلو
 كقيفوتب كركش ىضق ؛هايا كفيرعتب كقح ةفرعم ىلع (٦٢١)هيحن مث ؤهيلع
 مث !ماركالا ةياغ كلذ سيلآ إمالسالا ةمعنب يتتأدتبا يذلا تنأ تسلا !هل

 كمالكل فوج تلعج مت .(١٧٢١)ةموشرم عاونأ نم ةموحرم ةمأ نم ينتلعج
 ةمرح اهمظعأو عاقبلا لضفآ ىلا ينتقس مث ،ءاوح كتفرعمل يردصو ءاعدو
 ثكيبن ربق ينترزآ ةليضف اهفرشتأو ،ةليسو اهبرقآو ةجرد اهعفرأو
 .هراثآ ينتيرأو .هرجاهم ينتمدقأو هيبحص ىلعو ،هيلع مالسلاب ينتمركأو
 هترايز ىلا تنكو .اليبس مارحلا كتيب ىلا يل تلعج مث اهدجسم ينتلخدأو
 باحصأ تعمتجا دقو ؤيل كرظنو ،ينع كوفع ينينميام اذه نود يفف ىاليلد
 نوجري .كيلا (٨٢١)اهوعفرل ةلضافلا ةكرابملا ةيشعلا هذه يف جئاوحلا
 اهتيصحأ دقف . تيسن امو اهنم تركذ اميف اهيصحأ ال جئاوح يلو !اهءاضق

 .ينيدو يايند يف حالصب يلع دوعيال هنآ تملعام الا اهرخآ نع يل اهضقاف
 انيقي ىيلق المت نآ ‘تايغرلا يطعمو تاجاحلا ىهتنماي يجئاوح مهأ نم ناو

 .كيلا قوشو .كل ابحو كنم ءايحو اتابخاو ةباناو ءاعوشخو ةمكحو ىارونو
 نمو ںكتيصعم نع ينرجحيام كتيشخ نم يل بهت نأو ،كيدل اميف ةبغرو
 ثكتعاط يلا ببحيام كتبحم نمو .كتبيه نم يردص ق مظعيام كترفغم

 ةقرلاو كقلخ عيمجل ةمحرلا ينقزرت نأو "كتدابع ىلا ينظ تبثيو
 ينرهطتو ،بونذلا نم ينلسقتو ‘كلئاضف يقو كئاقل يف يل كرابو ‘ةحيصنلاو
 هنأ تملع امب كدنع نم يندرت ىتح كايا يتلاسم ىلا ينلكت الو ،بويعلا نم

 نم يضاملا يل رفغتو ،كتاضرم بلط ىلع ينعأو ضيتلجآو يتلجاع يف يل ريخ
 ىلا طخستو هركت امم ينلوحتو ‘يرمع نم يقابلا نم ينمصعتو ،يبونذ
 يناريجو يدالوأو يلايع نم ةنمؤمو نمؤم لكل كلذ عنصتو ‘ىضرتو بحتام
 ثكتالاسرب هتيفطصا يذلا ٬ثكلوسرو كديع دمحم ىلع يلصت نأو .يناوخاو

 لضفأ ،كقلخ عيمج نم هتبختناو ءكيحو ىلع هتنمتأو ثكتوبنب هتمركأو

 هيطعتو .كتكئالم نم كلمو ،كلسر نم لوسرو ،كئايبنأ نم يبن ىلع يلصام
 هب رقتام هتمأو هترتعو هتيرذ نم هب قحلتو ،ةنجلا يف ةليسولاو ةجردلا

 . لصألا يف اذك )١٣٦(
 )١٣٧( اهزيمت ةمالعو ةمس تاذ : يأ ، هموسوم : هلعل .

 )١٣٨() اهعفرل : باوصلا .
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 دلو امو يدلاولو يل رقعت ناو ،هتدعو يذلا فيرشتلا ماقملا ق هثحعيباو .هندع

 ينملع نمو ،يئاعد وجري نمو ثكيف هتببحأو ينبحأ نمو ،يدالوأ نم
 ةرحلا بر كيرت َن َناكبشإل ةماع تانمؤملاو نينمؤملا عيمجلو ذةصاخ ينبدأو
 .(٩٢١)4بكاعلا بر هني مكلا هتييسزملا ىع مالسو نوفصي اتم

 رخآ ءاعد

 .ردصلا ةمالسو .بلقلا ةمالس ينقزرا مهللا \ ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 نم ينلعجا مهللا .نيملاعلا برل ةبحملاو غنيكاسملل ةمحرلاو 0غسنفنلا واسو
 نيرارقلا «مهسفنأ ىلع نيحاونلا مهبر ىلا نيقاتشملاو ،مهبونذ ىلع نيكابلا

 مامت ينقزرا مهللا .لاح لك ىلع ل نيدماحلا ؛مهبولقب نيباوألا مهبونذب
 .هلمع صلخأ نم نيقي يلب به مهللا .كلذ ىلع ركشلاو .ةيقاعلا ماودو ةمعنلا

 ينا مهللا .اهيلع اطاشناو ةدابعلل اغارف يل به ٬هبر فرع نم صالخاو

 مل نا لهاج .يننغت مل نا ريقف سينزعت مل نا ليلذ ،ينوقت مل نا فيعض
 مل نا كلاه غيندشرت مل نا ءعيطخم ٠0 ينقفوتو ينغلبت مل نا زجاع .ينملعت

 مل نا مورحم غينرصنت مل نا لوذخم غينذقنت مل نا قيرغ .ينكرادت
 .يننمؤت مل نا فئاخ ينحلصت مل نا دساف ،يندهت مل نا لاض ينقزرت

 ىلا يتيصانب ذخو ،كتعاط ىلع ينوقو ينمحراف مهللا سينمحرت مل نا بذعم
 ينعسو امكو ؛ملعتام يل رفغاف ٬ملعأ ام يلع ترتس امك مهللا .كاضر هيفام
 .نارفغلاب كتمعن ممتاف ناسحالاب كنم ينتأدتبا امكو سكوفع ينعسيلف كملح

 ينمركاف كتينادحو ينتفرع امكو ىاهترفغمب ينعفشاف كترفغمب يتترمأ امكو
 تئشام يل رفغاف ‘كتمصعب الا هنم مصتعأ نكأ مل امم ينتمصع امكو كتعاط

 الا اهئاضق نع زجعأ يناف .يلبق كقلخ قوقح ينع لمحت . هتم ينتمصع ول

 مهنع يننغاو .كيف مهل اهتبهو دق يناف ،مهلبق مهقوقح ينع لمحتو ىكب
 يف اقحم ٬كايا يبلط يف ادجم ينلعجا مهللا ،كنود يجئاوح نوعسيال مهناف
 امل اقفاوم .هنلعأ امب اقدصم هرسأ ام يل لجع مهللا !كب الا كتبحم ياوعد

 يعوشخ و ٬نيقتملا ةدابع يتدابع و ءنيصلخملا لمع يلمع نوكي ىتح هبحت
 ينيقيو ،نينقوملا ةعاط يتعاطو ؤنيعيطملا ركش يركشو ،نيتبخملا عوشخ
 ،قدصلا موزلو قزرلا ةعسو ٬قلخلا نسح ينقزرا مهللا .نيفراعلا رون
 ةداعسلاو توفلا دنع ةداهشلاو ،تولملا لبق ةمالسلاو .قلخلا نع ىنغلاو

 كتردقب ينرصبو .كتردقب ربتعا ىتح كتمكحب ينعفنا مهللا .توملا دعب
 . ٢٢ _ ١٨٦ : تافاصلا ةروس )١٣٩(
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 رون نمو .كتفرعم يل رونيام كميظعت نم ينقزراو ءكتمظع ينفرعيام
 نمو ،كتيشخ يبلق رعشيام كتبيه نمو ؤكتبيه يردص يف مظعيام كتفرعم

 كتبحم نمو .كتبحم ينبسكيام كتعاط نمو ،كتعاط ىلع يننيعي ام كتيشخ
 بحتام يل ببح مهللا .كتنج ينيوؤيام كتمحر نمو ،كتمحر يل بجويام
 مهللا .هبانتجا يلع ق ت قشيال ىتح هركتام يل هركو ؤهبالط لع قشي ال ىتح

 يف ةحيصنلاو ىاننادبأ ف ةحصلاو ىانبولق يف نيقيلاو ؤانراصبأ يف رونلا لعجا

 نمو ىانعنقف انقزرت امبو ىانتنسلآ ىلع راهنلاو ليللا يق كركذو انرودص
 عيبر ميظعلا نآرقلا لعجا مهللا .اننغاف كاوس نع كبو !انقف ايالبلا عيمج

 انمومهل ابهذمو .انبوركل افشاكو ىاننازحال ءالجو ءانراصبأ نيقيو .انبولق
 .ميعنلا تانج كتانج ىلاو ،كيلا انقئاسو انليلدو ءانبونذل ةرفغمو .ءانمومغو

 هتجرف الا امه الو س هترفغ الا ابنذ انل عدتال مهللا .نيمحارلا محرااي كتمحرب
 الا ابيع الو .هتيفش الا اضيرم الو ،هتددر الا ابئاغالو اهتيضق الا انيد الو
 اهتضق الا ةرخآلاو ايتدلا جئاوح نم ةجاحالو ‘هتيده الإ اللض الو ههتحلصأ

 ةمس نسح انل بهو ىرازوألا لقث ططحا مهللا .نوبغار كيلا نا .ءاهترسيو
 ىلع لص مهللا .راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ف كل ماق نم انب فقاو ثراربألا
 يقو .هتلزنم نيمدقتملا قو ‘هتدوم نيقباسلا ف لعجاو ،دمحم لآ ىلعو دمحم
 .ىشغي اذا ليللا ف دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا .هتجرد نييلع ىلعأ

 كتكئالم ىلعو دمحم ىلع لص مهللا ،ىلوألاو ةرخآلا ف دمحم ىلع لصو
 صصخاو 6نيضارألاو تاوامسلا لهأ نم ێنيلسرملا عيمجو كئايبنأو ،نيبرقملا
 بنذب الا ماقملا اذه نم انفرصت ال مهللا .ميلستلاو ةالصلا لضفاب ادمحم

 انبولق قرشا مهللا .روبت نل ةراجتو .روربم لمعو ٬روكشم يعسو ،روفغم
 كلضفبو ىانيدتها كرونب مهللا .كيلا قرطلا برقأ انلدو ،لتبحم رونب
 رخآلا تنأو .كلبق ءيش الف لوألا كنا ءانيسمأو انحيصأ كفنك يقو ءانىنغتسا

 ىنغلا ةنتفو .ربقلا باذع نمو ،لسكلاو لشفلا نم كب ذوعن ،كدعب ءيشال
 نم انلعجاو ىراكفألا سواسوو ىرارشألا رش انع فرصا مهللا .رقفلاو
 يي كتعاطب انلمعتساو .ةلفغلا تاقوأ يف كركذل انهبن مهللا .رايخألا نيفطصملا
 كب نمآ نمم انلعجا مهللا .ةلهس اقيرط كتبحم ىلا انل جهناو ٬ةلهملا مايأ

 مهللا هتمحرف كيلا عرضتو .هتيطعاف كلأسو ‘هتيفكف كيلع لكوتو .هتيدهف
 انغلبيام كتعاط نمو 6‘كيصاعم نيبو اننيب هب لوحتام كتيشخ نم انل به
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 انعتمو .ةرخآلاو ايندلا بئاصم انيلع هب نوهتام كب نيقيلا نمو 6كتمحر
 لضفأ نم انلعجا مهللا .انم ثراولل هلعجاو !انتيقبأ ام انراصبأو انعامساب
 يلايللا نم هدعبامو مويلا اذه يف همسقت ريخ لك يف ابيصنو اظح كدنع كدابع

 .هفشكت رض وأ ‘هطسبت قزر وأ ءاهرشنت ةمحرو ،هب يدهت رون نم ؛مايألاو
 ىلع كنا .اهب نمت ةافاعم وأ ءاهفرصت ةنتف وأ !اهعفدت ةدش وأ هرفغت بنذ وأ

 .توملا دعب شيعلا دربو ‘ءاضقلاب اضرلا كلاسأ ينا مهللا .ريدق ءيش لك

 .رب لك نم ةينغلاو ثكترفغم مئازعو 6كتمحر تابجوم كلاسا ينا مهللا
 توملا ىلع انعأ مهللا .رانلا نم ةاجنلاو !ةنجلاب زوفلاو مثا لك نم ةمالسلاو

 طارصلا ىلعو ؛هتعورو ةمايقلا موي ىلعو ‘هتشحوو ربقلا ىلعو ؤهتركسو
 رونو ىراهنلا ءايضو ٬ليللا داوس كل دجس يذلا تنأ هاديساي هابراي .هتلزو
 نأ كلاسن ‘راحيلاو ءاملا يودو .راجشألا فيقهو ‘ سمنلا عاشعشو .رمقلا

 رهظأ نماي غكرتس انع فشكت الو ،كتمحر انع فرصتالو ‘كركذ انيسنتتال

 ميظعاي .ةريرسلا كتهي ملو .ةريرجلاب ذخاؤي ملو ێحيبقلا رتسو ليمجلا
 اءدتبماي 6ةمحرلاب نيديلا طساباي .ةرفغملا عساواي 0 زواجتلا نسحاب ،وفعلا
 الو ،كتمحر نم نيبئاخ انفرصت ال معنماي نسحماي ىاهقاقحتسا لبق معنلاب
 .كئاطع ليزج كلاسن انا مهللا .ريدق ءيش لك ىلع كنا كتباجا نم نيمورحم

 يف ارون انل لعجت نأو كئالآ نم ديزملاو ثكراوجب زوفلاو ،كئاقلب ةداعسلاو
 لصوتن ارونو ءانرشحم يف ارونو ،انروبق يف ارونو ءانتامم يف ارونو ،انتايح
 نوعرضتم دكيلاونلو سنولئاس كبابب اناف ،كيدل هب زوفن ارونو ىكيلا هب
 لعجت نآ كلاسن ‘ىلعألا رظنملاب وهو ،ىري الو ىري نماي غنوجار كلاضفألو
 انل كفطلو ٬ابذاج كتعاط ىلا كقيفوت و ءايداه كناوضر ىلا كتفرعم رون انل
 نيقيلا نع انب كشلا الو ،الداع دشرلا ىلع انب ىوهلا لعجت الو ءايفاو اعباتتم
 ءكتمعن ركش يق اننادبأ غرفو ،كتمظع ركذب انبولق لغش لعجا مهللا .الئام
 انفكاو غناطلسلا ةلوصو ٬نامزلا بئاون انقو ‘كتنم فصوب انتنسلأ قلطاو

 ققحو .انلاجآ ريخلاب متخا مهللا .باسح ريغب مهللا انقزراو "باستكالا ةنؤم
 لاوحألا عيمج يف نسحو ىانلبس كاضر غولب ف لهسو ىانلامأ ءاجرلاب
 ءالبلا دهج نم كب ذوعن انا مهللا .كيلا انتبغرو كنم انفوخ لعجاو ىاتلامعأ
 ديزي اميف انتبغر لعجا مهللا ءءادعألا ةتامشو .ءاضقلا ءوسو .ءاقشلا كردو
 نم هب انمصعتام ايندلا نم انل مسقا مهللا .ىنفيو ديبي اميف اندهزو ێىقبيو
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 اهل تقملاو اهنع ولسلا انبولق ف لعجاو ءاهلهأ نع هب انينغتو ءاهتنتف
 ةبغرو ادهز اهقراف نم بولق يف هتلعجام لثم ىاهبويعب رصبلاو ءاهيف دهزلاو
 انطعاو !ايازرلاو ايالبلا عيمج انفكاو .اياطخلا نم انبولق قن مهللا .اهنع
 الا ابنذ ماقملا اذه يف انل عدتال مهللا .هنطابو هرهاظو همتاوخو ربخلا حتاوف

 ابيع الو .هتيفك الا اودع الو 6هتيضق الا انيد الو 6هتجرف الا امغ الو اهترفغ
 ءاهتددس الا ةلخ الو .هتفليأ الا ايئامغالو .هتيفاع الا اضيرم الو .هتحلصأ الا

 كئامساب كوعدن انا مهللا .اهتيضق الا ةرخآلاو ايندلا جئاوح نم ةجاح الو
 :ىضرلاب الا اهنم لانتال يتلا كتمحر كلاسنو .ىلعلا كلاثماو سىنسحلا

 اهفارطاب نوضرالاو ءاهفانكاب تاوامسلا اهب كل حبست يتلا كئامسابو
 نيقيو ںنيحلاصلا لمع انقزرت نأ ءاهججل يف ناتيحلاو ءاهجاوماب راحبلاو
 .ريقفلا ينغتو .ريسكلا ربجتو ،ليبسلا يدهت كناف ،نيتبخملا ةباناو ،نيفراعلا
 .كيصاعم عيمج نم جورخلاو ٬كباذعب نقيآو ‘كتمحر فرع نم لاؤس كلاسن
 .ةئيس لك نع وفعلاو 0 ةكله لك نم ةاجنلاو ،كيضري اميف لوخدلاو
 كيلا انبو سةجاح كيلا انل نا مهللا .ايتدلا عاطقنا دنع ىرشبلاو ةرفغملاو
 .كتمحرو كلضفي انع زواجتو ‘كوقع ةعسب هربجاف ربصقت نم ناك امف .ةقاف

 ؛تيطعأ امل عنامال هناف ،ادساف ناكام انم حلصأو .احلاص ناكام انم لبقتو
 نمل رصان الو تيلاو نمل لذم الو ‘تيده نمل لضم الو ‘تعنم امل يطعم الو
 ءكطخس بوجو نم مهللا انذعأ ،كيلا الا كنم ىجنم الو اجلم الو تيداع
 ىلع انل ربص الو ںدهجلا ىلع انل ةقاطال هناف كتمعن لاوزو ‘كتمقن لوزنو
 الف ،كدقر ق بثك ريغو ،كدجم ق ربسي كانلاس يذلا نا مهللا .ديكلاو ءاليلا

 مركأو ،لومام ريخاي ،كتباجا نم نيمورحم الو "كتمحر نم نيبئاخ اندرت
 بيجمايو ،نازحالا بهذمايو ‘مهلا سفنمايو مغلا جرفماي مهللا .لوؤسم
 ميحرو ينامحر تنأ !امهميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحرايو ‘نيرطضملا ةوعد
 رفكلاو قافنلاو ءايرلا نم ينرهطت نأو ‘دمحم ىلع يلصت نأ كلأسأ .ءيش لك

 ركملاو ںدقحلاو لقلاو ع۔سحلاو يغبلاو ث ربكلاو بجعلاو :قاقشلاو

 مالكو قلخلا ءوسو ةعفرلاو هاجلا بحو .ةدمحملاو ءانتلا بحو اةعيدخلاو

 قيفوتلاو ،ىوقتلاو حالصلاو ؤىدهلاو ملعلا ينقزرت نأ مهللا كلاسأو ،روزلا
 ةمعنلاو .ركفلاو تمصلاو ربصلاو ملحلاو .دادسلاو ديياتلاو ثداشرلاو

 عرولاو ۔صالخلاو ةبوتلاو ءءاخرلاو ةيقاعلاو .ءاخسلاو ءانفلاو .ركنتنلاو
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 .نيقيلاو لكوتلاو ععوضخلاو للذتلاو ععوشخلاو عضاوتلاو صالخالاو
 كنا انل بجتساو 6دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لصو ٬نيقتملا قالخاب قلختلاو

 نم اهريغو .نامع يدلبل كلاسأو مهللا ؤنيملاعلا بر هلل دمحلاو بيجم بيرق
 اهيف مقأو ،نيماآلا كيبن ةنسو نيملسملا ةوعد اهيف رهظت نأ نادلبلاو راصمالا
 داسفلاو لهجلا نم اهرهطو "لضفلاو عرولا لهأ اهيف وقو .لدعلا ماكحأ
 ءايضرم اماما اهل رتخاو قحلا ىلا نيبعادلاو قدصلا لهأ ةملك اهيف رهظأو

 ةدرملا يداعيو ،نيملسلا لوقب لمعي ءايلو عمطلا نع اهيزن .ايقت احلاص الدع
 نيرمآلا ,كتعاط ىلا نيعادلا ءكراصنأ شويج مهللا رصناو ،نيمرجملا
 عمساو ،يئاعد بجتسا ىهلا اي .هلا اي .هللااي .ركنملا نع نيهانلا فورعملاب
 نم نايكبي .نيلطاه نينيع يل لعجا مهللا .يئاكبو كيلا يعرضت محراو .يئادن
 لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا .نيمحارلا ريخ كنا ،ينمحراو يل رفغاو .كتيشخ
 .ديجم ديمح كنا ميهاربا لآو ميهاربا ىلع تكرابو تمحرو تيلص امك .دمحم

 تاوامسلا رطا ملا قل : :ءامدلا رثا ىلع لاقي نا بحتسيو اذه
 هيف وناك اك قر كراجكع بك بك مكحت تنآ آةداهتلاز بيكلا َهلاَع ضرلاؤ

 هل تنأ امو ،بجتساف تعمس ١ دقو .4 .رفغاف تملع دق هللا ١٤٠). .)هتوفلتخَت

 .نيملاعلا براي نيمآ ،لعفاف لهأ
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هناعد نمو

 ىلا درم نمو ،ةرمغ ىلع ةتومو .ةلفغ يف ةايح نم كب ذوعآ ينا مهللا
 سانلا ىلا الو إمدناف يلمع ىلا الو .كلهاف يسفن ىلا ينلكتال مهللا .ةرسح
 .عيضاف

 : رخآ ءاعدو

 يف ينفاع مهللا .اراق اشيع و ىاراد اقزرو ءاراب لمع كلاسأ ينا مهللا

 . ةرخآلا باذعو ايندلا يزخ نم ينرجأو ءاهلك رومألا
 جحاا ننس ركذ باب

 جحلا ننسو :قحسا وبآ لاق لاصخلا رصتخم نم ةلصخ نوثالث يهو
 .همارحال لسفلا :يناثلاو .تاقيملا نم مارحالا :اهدحأ : ةلصخ نوتالت

 .ةلفان وأ ةضيرف ةالص فلخ نوكي نأ :ثلاثلاو .لضفأ لسفلاو ءوضولاو

 بيط ال نهدب نهدي نا :سماخلاو .نيرهاط ءادرو رازا يف مرحي نأ :عبارلاو
 لك يف ايداو طبه وأ افرش الع اذا ةيبلتلا ماود :سداسلاو .لسفلا لبق هيف

 ٦١ : رمزلا ةروس )١٤٠(
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 نبب يعسلا :عباسلاو .ةبقعلا ةرمج يمري ىتح كلذب توصلا عفر عم لاح

 :نماثلاو .ةنس كلذ لعج نم لوق ىلع مزال فاوط لك دعي نم .ةورملاو افصلا

 .امرحم مادام بيطتي ال نأ :عساتلا .ةرهاط ةرتسب ارهاط الا فوطيال نأ

 اذا سيلبال نأ :ةرشع يداحلاو .كلذك مادام ارساح ميقتسي نأ :ةرشاعلاو

 الو هندب ىلع ينجيال نأ :ةرشع يناثلاو .كلذك مادام اطيخم ابوث الجر ناك
 ةليل ىنمب تييملا :ةرتع ثلاتلاو .هريغ نم الو كلذك مادام هرافظأو هرشب

 سماخلاو .سمشلا عولط دعب الا ةفرع ىلا ودغنال نأ :ةرشع عبارلاو .ةفرع

 نأ :رشع سداسلاو . سمشلا بورغ دعب الإ تافرع نم ضيفيال نأ :رشع
 عباسلاو .بجاو كلذ :ليق دقو ‘حبصلا عولط ىلا رحنلا ةليل ةفلدزمب تيبي
 نأ :رشع نماثلاو .سمشلا عولط لبق ىتم ىلا ةفلدزم نم ضيفي نآ :رشع
 نأ دعب ىنمب يدهلا حبذي نأ :رشع عساتلاو .رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمري
 رصقي وأ قلحي نأ :نورشعلاو .انراق وأ اعتمتم ناك نا 6ةبقعلا ةرمج يمري
 اهلك رامجلا يمري نأ : نورشعلاو يداحلاو .لضفأ قلحلاو .حبذي نأ دعب

 يلايل ىنمب تيبي نآ :نورشعلاو يناتلاو .لاوزلا دعب رثع ثلاثلا موي
 فاوط اذهو ،لضفأ وهو قلحي نآ دعب رحنلا موي فوطي نآ مويو قيرشتلا
 رامجلا يمري ىتح رفني الف ليللا ىلا فقي نأ :نورشعلاو ثلاثلاو .ةرايزلا
 نيتعكر يلصي نأ :نورشعلاو عبارلاو .لاوزلا دعب رشع ثلاثلا موي ااهلك
 هيلا ءاعدلاو هلل ركذلا :نورشعلاو سماخلاو .يعسلا لبق فاوط لك فلخ
 ةفرعب فقوملا قو رامجلا يمر دنعو يعسلاو فاوطلا يف ايندلاو نيدلل
 دقو .ةبقعلا ةرمج يمري ىتح ةيبلتلا عطقيال هنأ الا لاح لك يف ةفلدزملاو
 ءارملا كرت :نورشعلاو سداسلاو .مارحلا رعشملا دنع بجاو هتل ركذلا :ليق

 :نورشعلاو نماثلاو .عادولا فاوط :نورشعلاو عباسلاو .هيق يصاعملاو

 رجحلا ليبقت :نورشعلاو عساتلا .ةورملاو افصلا نيب يعسلا يق ةلورهلا
 .مرحلا رجشل الو ديصلل ضرعتيال نأ :نوثالثلاو .فاوطلا ف دوسألا

 الف ةضيرفلا فاوط تيبلاب فاط نم :رتوملا ويآ لاق :ةلأسم .هربغ نمو

 هلاسي وأ هفاوط يف هب دعي اددع هفاوط يف هنيعت ةجاح وأ هنلا ركذب الا ملكتي
 الف ةضيرفل ةورملاو افصلا نيب ىعس نم كلذكو :لاق .هفاوط ءاصحا نع
 تيبلاب فاط اذاو :لاق .هيعس رمأ يف هنيعت ةجاح وأ هللا ركذب الا ملكتي

 .ةورملاو افصلا نيب ىعسي ىتح ماني نأ بحأ الف ةضيرفل عجرو
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 : لاصخاا رصتخم باتك نمو

 ةدحاو ةلصخ اهنم كرت نم ةلصخ نورشعو سمخ :قحسا وبأ لاق
 فقي ىتح هيلا عجريال مث مارحا دعب تاقيملا ىدعت نإ :اهادحا :مد همزل

 هسأر يطغي وأ اطيخم سبلي نأ :ثلاثلاو . ةيبلتلا كرت :يناثلاو .ةفرعب

 نا :سماخلاو .اطخ وأ ادماع ليللا ىلا اطيخم سبلي نآ :عبارلاو .ادماع

 ميقي نأ اسايق هلوق :سداسلاو .ادمع بيط نهدب وأ فولخو سروب بيطتي
 مث سمشلا بورغ لبق (١٤١)تافرع نم :عباسلاو .ادمع ليللا ىلا ابيطتم

 ةلاسملا هذه يقو ،دسقفي هجح نا :ليقو ،لوق ىلع امد هيلع ناف هيلا عجريال
 ىتح ادماع وأ ايسان ةورملاو افصلا نبب يعسلا كرت نا :نماثلاو .فالتخا

 .قيرشتلا مايا يف ةرايزلاو فاوطلا كرت نا :عساتلاو .قيرشتلا مايأ يضمت
 نأ :رشع يداحلاو .ليللا ىلا رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر كرتي نا :رشاعلاو

 .حبذي نأ لبق قلحي نأ :رشع يناثلاو .ةبقعلا ةرمج يمري نأ لبق حبذي
 ضيفي نأ :رشع عبارلاو .رحنلا ةليل ةفلدزمب تييملا كرتي نأ :رشع ثلاثلاو
 ىنمب تييملا كرتي نأ :رتع سماخلاو .سمنلا عولط دعب ىنم ىلا ةفلدزم نم

 ةثالثلا يف رامجلا يمر كرتي نأ :رشع سداسلاو .مد ةليل لك يفف ،ىنم يلايل
 رافظأ ةثالث ملقي نأ :رشع عباسلاو .مد موي لكل تقفصوام ىلع مايألا

 .نينيكسم ماعطا نيرفظلا يقو نيكسم ماعطا دحاولا رفظلا يفو ءادعاصف
 ماعطا ةرعشلا يقو ٬ادعاصف تارعش ثالت هرعش نم عطقي نأ :رثع نماثلاو

 :رشع عساتلاو .رفظلا يف اهتفصو امك .نينيكسم ماعطا نيترعشلا يقو ؤنيكسم
 .ةوهشل رشابي وأ لبقي نأ :نورشعلاو .لوق ىلع هريغ وأ هسفن يمدي نأ
 نأ نورشعلاو يناثلا .ىنم ريغب قلحيو قلحلا كرتي نأ :نورشعلاو يداحلا
 وأ ةساجن هبو ةرايزلل فوطي نأ :نورشعلاو ثلاثلاو .ىنم ريغب حبذي
 نأ :نورشعلاو عبارلا .ىنم مايآ تضم ىتح هدعب فطي ملف سسجت بوثب
 وأ اديص لتقي نأ :نورشعلاو سماخلاو .امهدعي ملو فاوطلا يتعكر كرتي
 .اهوحن وأ مرحلا رجش نم ةرجش عطقي وأ اهوحن

 :رفعج نبا عماج نم راهجاا يمر ينو
 .هيف تضفأ يذلا كهجو نم ةبقعلا ةرمج يمرت ىتح ةيبلتلا نعطقت الو

 ىلع ربكو "فذحلا ىصح لثم ٬مرحلا ىصح نم تايصح عبسب ةرمجلا مراف
 الو سةبقعلا قوف نم اهمرت الو سيداولا نطب يق اهمراو .ةريبكت ةاصح لك رثا

 . تافرع نم ةضافالا : باوصلا )١٤١(
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 ىلا تفرصنا اذاف ءاهربغ ذئموي رامجلا موي مرت الو اهتيمر اذا اهدنع فقت

 رامجلا مرت الو ،قيرشتلا مايأ مقأو ىنم يلي امم ةبقعلا ءارو نم لزناف ىنم

 نم اهيمرتو قرشملا يلت يتلا رامجلا نم يمرتام لوأ سمشلا لوزت ىتح

 ةاصح لك عم ربكتو ستايصح عبسب اهيمرت ‘هراسي نع يهو يداولا نطب
 نا ةورملاو افصلا ىلع هئاعد لثم وعديف .ةبعكلا ةهجو اهزواجت مث .ةريبكت

 لثم اهيمربف يداولا نطب نم ىطسولا ةرمجلا يتاي مث ٨(٤١)ضفخو هللا ءاش
 يلصيو هيلع ينثيو هللا ركذيف كلذ نم لوطأ فقيو . ١٤7(. )هنيمي يهو ىلوألا

 ةرمج ىلا اهمدقت مث .تانمؤملاو نينمؤمللو كسفنل وعدتو .ةت دمحم ىلع

 مايأ نم موي لك عنصت ءاهدنع فقت الو !يداولا نطب نم اهيمرتو ةيقفلا

 .ثالث و نيموي يف قيرشتلا
 يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش .(٤٤١)ه“تاكولعت 3 رهشأ رهشا كلال

 اهغالبو اهمامت ةجحب نالف نع كيبل :لاق ‘هريغ نع ءرملا جح ناو .ةجحلا
 اهغالبو اهمامت ةرمعب نالف نع كيبل :لاق ،ةرمعب هريغ نع مرحا ناو .كيلع
 ةرمعلاو(٥٤١)جحلا الا مارحا ريغب ةكم لخدو تيقاوملا نود ناك نمو .كيلع

 .امرحم الا هلزنم زواجتي الف
 لصف

 ىتح ةرمعب فطي ملو ،همارحا ىلع ماقأف ةرمعب امرحم ةكم لخد ناو
 مد الا هيلع ءيش الو .ءاسأ دقف تافرع ىلا جرخو ٬ةيورتلا موي جحلاب لهأ
 ةجحلا نع يزجتال ةجحلاو ،هترمعو هتجحل ةرايزلا فاوط هيزجيو 6ةعتملا
 .ةجحلا نع يزجتال ةرمعلاو .ةرمعلاو

 لصف
 فاوطل ةينلا هتين هل :لاق .مرحي الو همارحا ىلع يضمي رمتعملا يق

 ءةضيرفلا فاوط طاوشأ ةعبس تيبلاب فوطأ يداقتعاو يتين مهللا :تيبلا
 ةرمعلا لاوط :لاق ةرمعلل ناك ناو .ةي دمحم هلوسرلو هل ةعاط ضرفلا ءادأ
 دمحم هلوسرلو هتل ابرقت :لاق :ةعاط ناك ناو .ةت دمحم هلوسرلو هنل ةعاط

 .نالك

 )١٤٦( ضفخأو : باوصلا .
 )١٤٣) هنيمي للع يمو : باوصلا .

 )١٤٤( ةرقبلا ةروس : ١٩٧ .

 )١٤٥( جحلا ديري وهو : باوصلا لعل .

_ ٧٥٤ 



 ححاا ةضيرف هيلع تبجو نم نع ةينلا ىف باب
 هلوسرلو هنل ةعاط مارحلا كتيب ىلا اذه يجورخ يف يداقتعاو يتين مهللا

 يجورخ يق يداقتعاو يتين مهللا :ةني دمحم يبنلا ربق ةرايزل ةينلا يف
 نأ هير ىلا هب اعفشتسمو .هترايز مكح ىلع .ةت دمحم كيبن ربق ةرايز ىلا اذه

 نع جح نمو .ةلي دمحم هلوسرلو هنل ةعاط .هتمحرو هترفغمب يلع نمي
 رئاس يفو .هيزجت ت اهناف ةدحاو ةرم نالف نع كيبل :لقيلف مرحأ اذاف هميمح
 .نيحلاصلا نم هب تملع اذا نالف نم ليقت مهللا :لوقي تيقاوملا

 حسبذسلا باب
 ناو .ينم اهلبقتف كيلاو كنم هثلا مسب :لقو كتحيبذ حبذاو كلزنم تآ مث

 . كنارفغ هيلع ينتأو ينم هلبقتق يكسن اذه مهللا :لقو .هحسماف تئش

 .كل اديام هنم لكو ،كل اديام هنم معطأو

 لصف
 ۔ هتلا هظفح ۔ دعم نب هتلادبع نب ديعس نب رمع خيشلا باوج نمو

 ءارو نم ةكم لخد مث مارحا ريغ نم تاقيملا زواجو ةنيدملا نم لبقأ نميفو
 هيزجي مأ هادعت يذلا تاقيملا ىلا عجري نآ همزليآ .نرق نم مرحو تاقيملا

 ؟ال مأ مد همزلي هدلب ىلا جرخو هيزجيال ناك ناو ،نرق نم همارحا
 .ملعأ هنناو غتيقاوملا دحأ نم مرحأ هنأل هيزجي هنأ يعمف
 يف نولعجي .......)١٤٦( .نميلا قيرط ف ليسلا نم ءام ذخأ نميفو

 ؟ال مأ كلذ هل زوجيأ ءاضوتيل لجرلا اذه ذخأو سبرتلل ةيعوأ قيرطلا

 .ملعأ هتناو ءءعوضولل هنم ذخؤي نأ زوجي الف برشلل الوعجم ناك اذاف
 جحلا ىلا اهب ميقي نأ داراف ىرقلا نم ائيش ديري ةنيدملا نم مدق نمو

 نم وه ثيح نم الا مارحالا هيلع نوكي مأ ؟ال مأ مارحا هيلع ،ةكم لخدي ىتح
 ؟ىرقلا

 دنىربال ناك اذا امأو .جحلا دارأ اذا امرحم الا تاقلا زواجدال هنأ ملعاف

 .امرحم الا تاقيملا زواجي زوجيال :لوق .فالتخا هيفف ةكم لوخد دارأو ،جحلا

 هللاو حجحلا دار اذا هيف وه يذلا هعضوم نم مرحيو .هيلع مارحا ال :لوقو

 .ملعأ

 . ةءورقم ريغ ةملك )١٤٦(

. ٧٥٥_ 



 مارحالل ةينلا باب
 مرحي نأ دارأ وأ إمرحآ امب ردي ملو ةرمع اهلوح مث ةجحب مرحأ نميفو

 .كلذ هيشأ امو .هيلع رميف هياحصأ مرحأ امي مرحأ وأ .هفالخي مرحاف جحلاب

 يف هتين هلف اعيمج ةرمعو جحب ىبلف لهجف ةرمعب يبلي نأ يوني ناك نمو
 .كلذ

 لصف

 يف عجر مث .ةنيدملا ىلا عجر مث ؤغةرمعب جحلا رهشأ ريغ يف لخد نمو
 الو ةرمعب متي ملو مرحأ ناف ،ةعتملا يده هيلعف ةرمعب امرحم جحلا رهشأ
 دارأ وأ ةجحب مرحاف ةرمعلا ىوت نوكي نأ الا ةجحب مرحم وهف .ةجحي

 وبأ لاقو .كلذ نم هب اطخأ ام هرضي الو ؛هتين ىلع وهف امهنرقف امهدحأ

 .ةيمستلا نع يزجت ةيبلتلا عم ةينلا :دودوم

 لصن
 نأ بجيف .ةرمعب وأ ةجحب ‘مرحأ امب ردي ملف مرحأ امرحم نأ ولو

 يضقي مث جحلاب (٧٤١)ةيورتلا موي ىتح لحي الو سىعسيو فوطيو لخدي
 وهف امهياب مرحي هنأ ةين هل تمدقت دق همارحا لالحا لبق نوكي نأ الا ؛هجح

 قاس نمو .مهلثم وهف اومرحأام لثم مرحأو باحصآ هل ناك ناو ‘هتين ىلع
 ناو ٬مارحالا هيلع بجو دقف ةجح ىون ناك ناف ؛هدلقو تيبلا مؤي وهو ايده
 بجوي رايخلاب وهف امهدحأ يق هتين نكت مل ناو ،هيلع تبجو دقف ةرمع ىون
 .يدهلا رحني ىتح مرحملا هنع كسمي امع كسميلو .ءاش امهيأ هسفقن ىلع

 ءيش الف ةجحب ىبلف ىسننف ةرمعب يبلي نأ دارآ نمو .اهللح نا كلذك سيلو

 ناف .اهيلع جرخ يتلا هتين ىلع وهف ةرمعب لوقي نأ ىسنف ىبل نمو .هيلع
 .مهلتم وهف اورمتعاف هباحصأ عنصيام لتم عنصي نأ ديري وهو جرخ ناك

 لصف
 .هتني : هل لاق مرحي الو همارحا ىلع يضمي رمتعملا يقو

 :اللي يبنلا ربق ةرايز ىيف باب
 ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : لوقت نابنبلا تلباقو ةنيدملا تيتأ اذاف

 وتنا لونت نمع اوفَلَحَتَك نآ بارعألا ن مهَلوك نممو ةكيرملا له ال ناك امط
 ةنيدملا ككس تلخد اذاف .ةلا مامت ق | (٨٤١)هوييفت نمع مهييفناي +7

 )١٤٧() هيوزتلا موي مرحي ىتح :: : باوصلا .

 )١٤٨( ةبوتلا ةروس : ١٢٠ .

 _٧٥٦-۔
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 وهو .... : هلوق ىلإ .ه“...ويلع زيزع مكسفنا ني لوسر مكءاج دقلإت : لوقت
 تررمو .ةالصلا ءوضو تاضوت دلبلا تلخد اذاف )١٤١(، هميظعلا شركلا ثَر
 .تايآلا هذه ةوالت تنلعأ دجسملا باب ىلع تفقو اذاف .دجسملا وحن ادصاق
 كلذ ريغ ءيشب لغتشت ال ربقلا ءاقلت كهجو نوكيو .ربقلا وحن ادصاق تنأو
 تنأو .ةلي هنلا لوسر هجو ءاقلت ربقلا ىلا تيهتنا اذاف "دحأ ىلع ميلست نم
 اليلق رخاتت مث .(٠٥١)هلبقو نكرلا ملتساف أدباف ةلبقلاب ربدم هيلا لبقم

 كيلع مالسلا .هتا لوسراي كيلع مالسلا :لوقت تنأو ىنميلا كديب ريشتو
 .هلوسرو هللا ديمع دمحماي كدلع مالسلا .هللا ةوفصاي كيلع مالسنلا .هللا نيمأاي

 انأ .هتاكريو هئلا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا .مساقلا ايأايب كيلع مالسنلا

 تغلب دق كنأو ٬هللا لوسر كنأو هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهنتأ

 تدبعو ،كبر ليبس يف تدهاجو ‘كتمأل تحصنو ىةنامألا تيدأو ،ةلاسرلا
 لضفأ انع هتنا كازجو اتيمو ايح كيلع هللا ىلص .نيقيلا كاتأ ىتح كبر

 لعجتف مدقتت مث ،روكذملا هب ركذي ام نسحاب كركذو هتمأ نع ايبن ىزجام
 نم ٬نالف نب نالف انأ .هنلا لوسراي :لوقت مث ،ههجو ءاقلت طئاحلا عم كهجو
 نأ لجو زع هتنا ىلا كب اعفشتسم ٬كيلع املسم ارئاز كتئج ،اذكو اذك ضرأ
 ةيقب ف ينمصعيو غيبويع رتسيو ،يبونذ يل رفغيو .يرازو ينع طحي
 كلذ نم لقأ الو ،نيع ةفرط هقلخ نم دحأ ىلا الو يسفن ىلا ينلكيالو يرمع

 نع اليلق رخأتت مث .اميلست ملسو كيلع هنلا ىلص ‘يعيفش نكف رثكأ الو
 .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :لوقت مت ؤقرتملا يلي امم كنيمي

 مث ثكيعيجضو كيسنؤمو كيبحاصو كيرصانو كيريزو ىلعو كيلع مالسلا
 كيلع مالسلا .هللا لوسراي كيلع مالسلا :لوقت مث كنيمي نع اليلق رخاتت
 ركب ابأاي كيلع مالسلا .نينمؤملا ريمأاي كيلع مالسلا .هتنا لوسر ةفيلخاي
 يبأ نب قيتعاي كيلع مالسلا ،نامثع نب هئلادبعاي كيلع مالسلا غقيدصلا
 .راغلا ف بحاصلاو .راقولا ندعمو .راختفالا خيشاي كيلع مالسلا ةفاحق

 :لوقت مث اليلق رخاتت مث ،هتاكربو هتنا ةمحرو خيشلا اهيأ كيلع مالسلا
 اهيآ كيلع مالسلا باطخلا نب رمعاي كيلع مالسلا صفح اباي كيلع مالسلا
 مالسالا نعو امكيبن نعو انع هلا كازج ‘هتاكربو هتنا ةمحرو قورافلا

 . ١٦٩ ۔ ١٦٨ : ةبوتلا ةروس )١٤٩(
 رجحلاب صاخ ليبقتلاف ،هوعدتباو سانلا هداتعا ام الا .ةنسلا نم ءيش اذه يف تبشي مل )١٥٠(

 . دوسالا

 _٧٥٧۔

 



 . .(١٥١)اربخ

 تنأ مهللا :لقف ةنيدملا تمدق اذا :(هتلا همحر) نسحلا وبأ خيشلا لاق

 راد انلخدأو ؛مالسلاب انيحف ؛مالسلا عجري كيلاو .مالسلا كنمو ؛مالسنلا

 ركذاو ثدجسلا تئاو تردق نا ءاملاب لستغتو ٬ماركالاو لالجلا اذاي .مالسلا
 دنع كماقم نوكيو .يبنلا ىلع ملسو ي هللا لوسر يبنلا ربقب ءيدتبا مث هنا
 ةناوطسالاب رسيالا كبكنمو .ةلبقلاب ربدم .هيلا لبقتست تناو .ربقلا ةيواز
 كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشأ : لوقتو هلي هتنا لوسر سأر دنع يتلا

 تالاسر تفلب دق كنأ دهشأو ،هلوسرو هدبع هتنادبع نب دمحم نأ دهشأو .هل

 هللا تدبع و !هتنا رماب تعدصو كبر ليبس ق تدهاجو ‘كتمأل تحصنو ٬كير

 مث ءءازجلا ربخ هتنا كازجف .قحلا نم كيلع يذلا تيدأو ،نبيقيلا كاتأ ىتح

 كدبع دمحم ىلع لص مهللا :لوقتو ءاعدلا نم تعطتساام هلا ىلع ينثت

 لمكأو لضفأك .كقلخ نم كتريخو كيحو ىلع كنيمآو كيفصو كلوسرو
 ديمح كنا ،كيلع ةماركلا لهأو كلسرو كئايبنأ نم دحأ ىلع تيلصام نسحأو

 ىلع كرابو .نيملاعلا ف حون ىلع تملس امك 6دمحم لآو دمحم ىلع ملسو شديجم
 ..ديجم ديمح كنا ميهاربا لاو ميهاربا ىلع تكراب امك "دمحم لا ىلعو دمحم

 :لوقتو ةلأسملاو ءاعدلا نم كسفنل ربخت مت دمحم ىلع ةالصلا ف دهتجاو

 ىلوتت نأ كلاسأ ءاهملعأ مل وآ اهتملع .اهكلاسأ مل وأ اهكتلاس ةجاح لك مهللا

 .دا يبنلا ماقم ىلا مدقتت مت ءاهرببكو اهربغص يجئاوح عيمج ءاضق حاجن

 ءًاقولح نهرتكأ يه يتلا ةقلحملا ةناوطسالا فلخ وهو ىكل هتنا حتف امب لصتف

 نوكيو ،كيبعك نيب نوكيو اهفلخ نم اهيلت يتلا مادق مقو كيدي نيب اهلعجاو
 كنم نوكىو كيقتك ني (٥١؟)اهفلس نكيلو ةالصلا ق دجست ثيح كسلجم

 ماقم .كماقم نم تغرف اذاف .يي هنلا لوسر ربق يلي امم ؤاهنم اجراخ رسيألا
 ذخو .ةلبقلا لبقتساو ربنملاب نميالا كبكنم قزلاف ربنملا ىا مقف تي لوسرلا
 اذاف ،كتجاح لاساو دهتجاو كير ىلع نتا مت ذ ىنميلا كديي ةلخادلا ةنامرلا

 سيمخلاو ءاعبرألا ةنيدملا ق تقفاو ناف .ةنيت :يم يينلا ىلع ملسفق جرخت نآ تدرأ

 امم وه امناو .ةلي هلا لوسر نع ءيش هيف تبثي مل هيلي يذلاو لصفلا اذه يف دروام لك )١٥١١(

 ونل يبنلا ىلع مالسلا درجت فولا كلذ يف نيللاو ‘ هرعدتباو سانلا هيلع فراعت

 : باوصلا )١٥٦٢()

_-٧٥٨_ 



 نيبو اهنيب يتلا ةقلحملا ةناوطسالا دنع موي لك لصو نهمصف .ةعمجلاو
 فلخ ثلاثلا مويلاو .ربقلا يلي امم اهيلي يتلا يناثلا مويلاو .ةناوطسأ ربقلا
 دجسم ق ةالصلا نم رثكأو .ايك يبنلا ماقم .ماقملا فلخ ىتلا ةناوطسالا

 ربقلا تآ مث غكنكمأ نا لستغاف ةنيدملا نم (٥١؟)تدرا اذاف .ةلي هلا لوسر
 عنصاو (امهنع هللا يضر) رمعو ركب يبأ ىلع ملسو ةلت لوسرلا ىلع ملسف
 نمك اتيم ينآر نم» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور دقو يتلخد نبح تعنص امك
 يف ينآر امناكف يتافو دعب ينآر نم» :لاق هنأ ةلي هنعو .(٤٥١)«ايح ينآر
 موي نينمآلا نم ثعب نيمرحلا دحأ يف تام نم ربخ يقو .(٥٥١)«يتايح

 الا دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ لدعت اذه يدجسم يف ةالصلاو .ةمايقلا

 ةالص ةئام لدعت مارحلا دجسملا يف ةالصلاو .(٦٥١)مارحلا تيبلا هللا لضفام
 .ديك هللا لوسر دجسم ق

 .(١}٧٥)«ينافج دقف ينرزي ملو جح نم» : لاق هنأ ةت يبنلا نع يورو
 .زم .«يلع ملسي نم ىلع مالسلا درأل يحور يلع درت» :زلم هنع ةباور يقو

 .(٨٩٥١)«ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع اذه يربنم» :لاق هنأ نت يبنلا نع يورو

 مل :ةبيتق نبا لاق .(٩٥١)«ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيبامو»
 هنيعب كلذ نأ «ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيبام» :يي هلوقب دري
 وهف .ةنجلا ىلا يدؤي هيف ركذلاو عضوملا اذه يف ةالصلا دارأ امناو ةضور

 ىلا ةعرشملا باب ةعرتلاو .ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع اذه يربنمو ااهنم ةعطق
 فعس نم ةضور ءامسلا يف عضوملا كلذ نا ليقو ،ةنجلا باب وهو ديريام
 .ةنجلا ضاير نم ةضور امهنيبو (70٦١)هل

 تيجو دقف يربق راز نم» : لاق هنآ ي يبنلا نع يور ءابيوتكم تدجو

 )١٥٣) جورخلا تدرأ :ب اوصلا .

 )١٥٤( ننسلا يف ىنطقرادلا "ىنراز» ظفلب هجرخا ٢٧٨/٢ .
 )١٥٥( قباسلا ردصملا . "

 )١٥٦١( نيتتملا داسلا فامحتا يف يديبزلا هجرخأ ٤١٦/٤ .
 )١٥٧( لامعلا زنك يف درو ١٢٣٦٩ .

 )١٥٨( لبنح نب دمحأ هجرخأ ٣٢٦٠/٢\ لامعلا زنك ٣٤٨٦٥ .
 )١٥٩( يراخبلا هجرخأ ٢٩/٣، لبنح نبا ٣/ ٦٤.

 )١٦٠( لصألا يف اذك .

- ٧٥4٩_ 



 هل تنكو ءابستحم هل تنك ةنيدملاب ينراز نم» :آلي هنعو .(١٦١)«يتعافش هل

 التف :ةلت ز يبنلا ربق دنع فقو نم ربخلا يقو ,(٢٦١)«ةمايقلا موي اديهشو اعيقش

 وبع آوتص اونَمأ نيزا اهتاي يبنلا لَع نونَصت هَتَكناَلَصَو نلا نر :ةيآلا هذه

 هادان .ةرم نبعبس اهلوقي ىتح . دمحماي كيلع هتنا ىلص .4 .(٢٦١)يآمييست اوملسو 5

 بعك نأ :بهو لاق .نالفاي ةجاح كل طقست مل ضنالفاي كيلع هتنا ىلص :كلم
 ربقلاب نوفحي ةكئالملا نم افلأ نوعبس لزن الا علطي رجف نم ام : لاق رابحألا

 طبهو ،اوجرع اوسمأ اذا ىتح يبنلا ىلع نولصيو مهتحنجاب نوبرضيو
 ةكئالملا نم افلأ نيعبس يف جرخ ضرألا تقشنا اذا ىتح كلذ نوعنصي مهلثم

 . .هنورقوي

 ءهتلا لوسراي :تلق مونلا يف ت م يبنل ا تيأر : لاق ميحس نب ناميلس نع

 .مهيلع درأو .معن :لاق ؟ مهمالس هقفتأ .كيلع نوملسبف كنوتاب نيذلا ءالؤه

 روزي لجر نم ام» :رتم هللا لوسر لاق :تلاق (اهنع هتلا يضر) ةشئاع نعو

 .(٤٦١)«موقي ىتح هيلع درو .هي سنناتسا الا هدنع سلجيو .ز ربق

 يماو تنأ يباب :لوقي وهو ةي يبنلا ربق دنع ايبارعأ تعمس : لاق

 كبر نع انل تيكحام (::ه)كتع انلقو كنع انظفح اميف ناك دق !هلل لوسراي
 ًاورَقغَتساَك كوءاك مُهتتشنآ آوُمَلَت ذإ ا مهتا وكو : ۔ قحلا هلوقو - .لوقي هنأ

 نيرقم كانيتأ دقلو 6(٦٦١)هًميِح5 بات هنا اودجو لوسرلا مُهَك ركفَتساَو نا
 .انل رفغتست نآ كلاسن ءىانل هتنا رفغتساف ءانسفنال نيملاظ ءانبونذب

 لضفأو ،ةيضابالا نم (هللا مهمحر) برغملا لهأ نم انباحصأ باتك نمو

 ةرغلاو .ةبيطلا ةمسنلا اهيفو ال فيكف غفالخ الب ةنيدملا ةكم دعب دالبلا
 .ربخلاو ربقلاو ةسدقملا حورلاو ،ةسيفنلا سفنلاو ءةنوميملا ةعلطلاو سةكرايملا
 لوسر لاق :لاق يلع نعو .الينو افرشو الضف اذهب كيهانو ةرمعو ركب وبأو

 . ٢/٤ دئاوزلا عمجم رظنا ،؟٢/٨٧ ننسلا يف ينطقرادلا هجرخأ )١٦١١(
 . ٤٢٥٨٤ لامعلا زنك اضيأ رظنا ٢٣٧/١\ روثنملا ردلا بحاص هجرخأ )١٦٦٢(
 ٥٦. : بازحألا ة ةروس )١٦٣)

 ١٠١/ ٣٦٥. نيقتملا ةداسلا فاعحتا : ل هجرخأ )١٦٤(
 )١٦٥( باوصلا :

 )١٦٦() .لا ةروس : 7
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 نيبام يهو .ةنيدملا تمرح انأو .ةكم مرح مالسلا هيلع ميهاربا نا» :ةي هنلا

 ةكئالملاو هنلا ةنعل هيلعف !اثدحم ىوآ وأ ءاثدح اهيف ثدحأ نمف .روث ىلا ربع
 نم ربخ اذه يدجسم ق ةالص» : مالسلا هيلع لاقو .(١٢٦١)؛‘نبعمجأ سانلاو

 نعو .(٨٦١)«فلاب لمع لك كلذكو مارحلا دجسملا الا هاوس اميف ةالص فلأ

 ةنيدملا دجسم يف ةالص» :لاق هنأ ةي يبنلا نع (هنع هتنا يضر) سابع نبا
 دجسملا يف ةالصو .ةالص فلاب ىصقألا دجسملا يف ةالصو .ةالص فالآ ةرشعب
 .(٩٦١)«ةالص فلا ةئامب مارحلا

 . هلل دمحلاو .هتنا ناحبس :لاق هنأ (هتلا همحر) دمحم يبآ خيشلا نعو

 هللا ىلصو ؛ميظعلا يلعلا هتناب الا ةوق الو لوحالو ،ربكأ هتناو سهللا الا هلا الو
 عضاوملا لك يف هب ملكتي نأ جح نمل فاك اذه نا .ملسو هلآو دمحم انديس ىلع
 ٬تافرع يقو .ةورملاو افصلا ىلعو .اهلك ناكرألاو \ رجحلا دنع .(٠٧١)فقاوملا

 . .رامجلا يمرو

 يلمازلا بعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 نوكي نأ الا ءابرغلا مزلت ال ةيحضلا نأ :(هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا
 .ملعأ هتناو ءاهريغ وآ ةعتم مد نم مهتمزل

 ةضيرف اهنأ : لوقو .ةليسو اهنأ :لوق .فالتخا اهيف ةرمعلا نأ :هنمو
 .جحلا رهشأ ق لخد ءاش نا .ربخم جاحلاف .ةليسو (١٧١)اهنا نم لوق ىلعف

 .ةجحب مرحا ءاش ناو .جحلاب ةرمعلا نرق ءاش ناو .ةرمعب عتمت ءاش ناو

 ردصلا فاوطو .يده هنأ فرعيل هيف لعجت ةمالع وهف يدهلا ديلقت امأو

 ءيزجيالو .ردصلا فاوط وه اذه تيبلاب فوطيو لستغي نأ رمأ جحلا رهش
 . ٢/ ٢٩٣ لبنح نب دمحآ هجرخأ )١٦٧(
 . ٠٠٥ جحلا ملسم ٢/ ٧٦. يراخبلا هجرخأ )١٦٨()

 ٤/ ٢٨٤. ةداسلا فاحتأ : يديبزلا هجرخأ )١٦٩(
 . فقاوملاو : هلعل )١٧٠١(

 . اهنا لوقي نم ىلعف : باوصلا )١٧١(
 . نماثلا مويلا : حصفالا )١٧٦٢()
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 .هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع رجفلا ةالص دعي الا مارحلا رعشملا دنع فوقولا

 .هيلع لمع الف .همارحا نم لحي موي هتيحل (٢٧١)افع نم جاحلا ذخأ امأو

 نم جاحلا ذخاي نأ وهف نيرصقملا ىنعمو .لحملا هل رصقي وأ هقلحي مرحملاو
 نم لحيل سوم وأ ضارقمب ادعاصف تارعش ثالت نم اليلق ائيش هسأر مدقم
 يذلا وه هسأر قلحي يذلاو .ةالصلا يف ميلستلا ةلزنمب هنأل ءهمارحا

 .نارقالا لبق نمو .ةعتملا لبق نم يذلا حبذلاو .ملعأ هللاو .هسأر (٤٧١)قلحي
 .ثلثلا نم رثكأ لكأي الو .ملعأ هنلاو ‘هنم لكاي نأ هل نأ وجرأ

 .يعسلل ىضمو .ةرايزلل فاط اذا هيزجي جاحلاو :(هللا همحر) هنمو
 هيتمك سيت :هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نآ دهشن : لاق افصلا يتأ املف
 6:اصبآلا ردت َوممَو زاصبآلا ةكرشل 0(٥٧١)ه4همىصتلا عيمسلا َومكَو ي
 هيلع هنلا ىلص هلوسرو هديع ادمحم نأ دهشأو )١٧٦(. ه“يرييَحلا فتلا وُمَو

 انناوخالو انل رفغا انبر ىانتائيس انم رفكو ءانبونذ انل رفغأ انبر ملسو
 .ملعأ هللاو كلذ هيزجي هنا اذه ربغ لقي ملو .ناميالاب انوقبس نيذلا

 لبق ةني ء دمحم يينلا ربق ةرايز (٧١)٧)مدقتام امأو :(هتلا همحر) هنمو

 .جرح ىلا هب غلبيالو 6غهوركمف جحي مل نمل جحلا
 لصف

 :لوقي نأ وهف كلاه نع ةجحب جراخلا ةين امأو :(هلا همحر) هنمو

 نم سينالفلا نالف نب نالف كلاهلا نع اجاح جراخ ينأ يداقتعاو يتين مهللا
 لضفأ هيلع .دمحم هيبن ربق هنع ارئازو ٬مارحلا هتنا تيب ىلا اذك ىمسملا هدلب

 نب رمعو قيدصلا ركب يبأ هيبحاص ىلعو هيلع املسمو !مالسلاو ةالصلا
 هلعقيام م ةرايزلاو ةجنحلا هذه يف لعفأ نأ ىلعو ى(امهنع هتنا يضر) باطخلا

 اذاف .ةي دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةنسو بجاو نم نورئازلاو نوجاحلا
 ني نالف كلاهلا ةجحي مرحم ينا .(٨٧١)يداقتعاو مهللا :لاق تاقيملا لصو

 . لصألا يف اذك )١٧٣(
 )١٧٤( قلح : حصفألا .

 )١٧٥() ىروشلا ة هرورس : ١

 )١٧٦() ماعنألا ةروس : ١٠٢ .

 )١٧٧( ةرايز مدق نم امأو :باوصلا .
 )١٧٨( يداقتعاو يتين مهللا .
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 كل كيرشال كيبل ؤكيبل مهللا كيبل :لاق 0 ةيبلتلا ىلع مزع اذاف ينالفلا نالف
 اهمامت ينالفلا نالف نب نالف نع ةجحب كيبل .كل كلملاو دمحلا نا .كيبل
 ينأ يداقتعاو مهللا .كلاهلا نع ةرايزلاو فاوطلا ف هتينو .كيلع اهغالبو
 ةرايزلا فاوط رجحلا ىلا رجحلا نم طاوشأ ةعبس اذه مارحلا كتيب فوطأ
 يتين مهللا :يعسلا دنع لوقيو .ينالفلا نالف نب نالف كلاهلا نع ةضيرفلا
 .ةرملا ىلا افصلا نم ‘طاوشأ ةعيس ةورملاو افصلا نبب ىعسأ ينأ يداقتعاو

 نالق نب نالف كلاهلا نع عباسلا يف ةورملاب متخأ نأو افصلا ىلا ةورملا نمو
 تافرعي فقأ ينأ يداقتعاو يتين مهللا :لوقي تافرعب فوقولا يقو .ينالفلا

 ضرف نم همزل امع ءادأ ينالفلا نالف نب نالف كلاهلا نع سمشلا بورغ لا
 عبس ةرملا هذه يمرأ نأ يداقتعاو يتين مهللا :لوقي رامجلا يمر يقو .جحلا

 دارأ اذاو ءاهيمر نم ىنالفلا نالف نب نالف كلاهلا مزل امع ءادأ تايصح

 دارأ اذاو ،ينالفلا نالف نب نالف كلاهلا نع ةي يبنلا ربق ةرايز ىلا جورخلا
 يداقتعاو يتين مهللا :لوقي مالسلا باب نم ةق دمحم يبنلا ربق ىلا لخدي نأ

 نأ ينالفلا نالف نب نالف كلاهلا نع ةي يبنلا ربقل ةرايزلا مارحا مرحأ ينأ
 قيدصلا ركب يبأ هيبحاص ىلعو هيلع هل ملسأو .ةت دمحم هيبن ربق روزأ
 هنع ةرايزلا هذه يف لعفأ نأ يلعو ء(امهنع هللا يضر) باطخلا نب رمعو
 .نورئازلا هلعفيام

 لصخ
 .جحلا هكرتب دسفي ةيعدألا نم ائيش ملعأ الو :(هنع هتنا يضر) هنعو

 امهنأ :الوق وجرأو .ةنس امهنأ : لوقنف ةضيرفلا فاوط يف فاوطلا اتعكر امأو
 ةرايزلا فاوط رجفلا يتعكر ىلاعت هلل يلصأ :لوقي ااهيف ةينلاو .ضرف
 دعب امهيلصيالو .ةلي دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ينمزل امل ءادآ ىلع نيتبجاولا
 دنع الو غعلطتو سمشلا برغت ىتح رجفلا ةالص دعب الو رصعلا ةالص
 هيف زوجتال يذلا تقولا ف ثرحلا ىهتنم يف ءامسلا دبك يف سمشلا ءاوتسا
 .ملعأ هتناو ءةالصلا

 ةجحلا ىضق املو ةجحب لهأو جحلا توف فاخ نمو : (هتلا همحر) هنمو

 هللاو .ةرمعلا ينعأ ءةضيرف اهلعج نم لوق ىلع ولو كلذ هيزجي هنأ رمتعا

 موي ةيبلتلا مويو جحلا رهش نم عباس موي وهف ةيورتلا موي امأو .ملعأ
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 مارحالاب يبلي جحلا ىلا ةرمعلاب عتمت يذلا نأ نم ةيبلتلا يمسو .نماث
 يتلا مايالا ةثالثلا يهو ؤعساتلا موي ةفرع مويو مويلا كلذ يف جحلاب
 هيقفلا خيشلا باوج نم هلك ىنعملا اذهو ،يدهلا دجي مل اذا عتمتملا نهموصي
 . هنيعب ظفللا سيل (هنع للا يضر) يوزنلا ينيسارخلا ديعس نب حلاص

 ادعاصف ةينثلا نم وهف يزجي يذلا مدلا نس امأو : (هللا همحر) هنعو

 .ملعا هللاو .ةثلاثلا ف تلخدو نيتنسلا تلمكأ دق يدنع اميف يهو زعملا نم

 ينيسارخلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج ىضقنا هلعل
 يلصيال نكلو ةلفان وأ ةبوتكم ةالص رثأ ىلع مرحملاو :هريغ نمو .(هللا همحر)
 زئاجو .هنيعب ظفللا ال يدنع اذكه .ةالصلا هيف زوجت يذلا تقولا يق ةلفان

 هيدي لخدي نأ )١٧٩( ريغ تفقوص ةيماش هيبكنمو هرهظ ىلع عضي نأ مرحملل
 همارحا يبوت ىلع سبلي نأ مرحملل زوجيو ىابقلا لثم اهنأل .ةيماشلا يمك يق
 ةطيخم ربغ وأ ةطيخم بايثلا نم ءاشام امهيلع فعضيو ؛بابتلا نم ءاشام

 (١٨١)ةقتف سبلي وآ ،(٨١-)نيتقتعلا نيب طيخملا نطقلا نم ضيبألا ءادرلا لتم
 ادوع رسك اذاو .ملعأ هتناو كلذ زئاجو ءاوس كلذ لكو ‘ةطيخم ريغ .ةدحاو

 اذا همزلي الف هير ريغ نم مد هنم علط ناو ‘همزليالف مرحلا رجش نم اسيباي

 تبتك اميف رظنيو .ملعأ هتناو ،ءازجلا هيف ةنيدملا رجشو .هيمدي ه ضرعتي مل
 , هللاو تدجو امم ىنعملا تيتأ يناف ،باوصلاو قحلا قفاوام الا ذخؤيالو
 " نا :ليقو .هتدجو اذكه امرحم مادام ةيدوألا نم داطصيال مرحملاو .ملعأ
 الو لوحال .هللا ءاشام :لوقيو .ةرم ةئام دمحيو ةرم ةئام حبسي ديب فقاولا

 هلو كلملا هل ،هل كيرشال هدحو سقلا الا هلا ال :لوقيو .ةرم ةئام .هللاب الا ةوق

 مت .ريدق عيش لك ىلع وهو ريخلا هديب توميال يح وهو تيميو ييحي دمحلا
 هتنا ره لق :أرقيو ءاهنسحي ناك نا ةرقبلا ةروس رخآ نم تايآ رشع ارقي

 رشحلا ة ةروس رخآو يسركلا ةيآ ارقىو .ةرم ةئام دحويو .تارم ثالت 4

 نَمحَولا و وك ةداهشلاو بيكلا ملاَع وه آلا ةلال يزا هنا ومه» .هلوق نم

 تاوامسلا َقَلَح يلا ا ةك د نإل :ارقيو .ةروسلا رخآ ق ؛(٨١؟)هٌميحَتلا
 اةنيثح ةبلطي راهنلا :9 يثيغي شركلا ىلمع ىوتسا كت ماقت ةتس رضرألاو

 . ريع نم باوصلا )١٧٧٩)

 . قنعلاو بكنملا نيبام وأ بكنملا نم ءادرلا ي : ةقتعلا )١٨٠(
 قوقشم صيمقلا عون نم بوث : دارملا لعلو 0 ةغللا بتك يف اهانعم دجآ مل : ةقتفلا )١٨١(

 . طيخ ريغ

 )١٨٦() رشحلا ةروس : ٢
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 رر هتل ا كرابت رملاو قلَكلا هل الآ ه هرمآي ِتارَخََُم موتلا َرَعَقلاَو مشلاو

 ترب ذوخحآ لتقت و .(٤٨١)ه4ساگنلا ترِ دوعا لقنو 4 )١٨٢(. هيلكلا
 يناكتالو ددعب ىصحتال يتلا كمعن ىلع دمحلا كل :لوقيو 4 )١٨٥(. قتفلا
 يتلا يتجاح كيلا بلطأ ينأ هنلا :لق و ،ةرم ةئام هلي يبنلا ىلع لصتو .لمعب

 .(٦٨١)لاح ىلع اهتيطعا نا
 ةعتملا يده همزليالو .ةعتم يكملا ىلع سيل هنأ :قيفوتلا هتنابو باوجلا

 .ملعأ هتناو ءنيملسملا راثآ نم هتظفحام ىلع
 وأ هل هتلمح حيرب همارحا ق بيط حير هل ضرع اذا مرحملاو :هل تلق

 ؟ال مأ هميشايخ دسيو هنم عنتمي نآ هيلع كلذ ريغ
 .مد هيلعف دمعت ناو ؛هيلع ساب الف ادمع بيطلا قشنتسي ملام : لاق

 لاحيف مرحملل زوجي راجشالا نم (٧٨١)يعاوفقلاو نيحايرلاو : هل تلق
 ؟ءيش نود (٨٨١)اهيف ءيش ق صخرم مآ ؟ال مأ همارحا

 نيمسايلاو درولاو "بيطب سيل ناحيرلا نأ نيملسلا راثآ ف تدجو : لاق
 .ملعأ هتناو ،هاوفألا ةئيهك بيط

 احابم ناك اذا مرحلا نم سبايلا بطحلا جرخي نأ مرحملل لهو :هل تلق
 ؟ال مأ

 بطحلا نم مرحملا جرخأ اميف سابال هنأ نيملسملا راثآ نم تظفح : لاق

 .رمثلاو قرولا نمو رجشلا نم طقس اميف سأبالو إمرحلا نم تيملا سبايلا
 .ملعأ هللاو

 مأ ةعتملا مد همزلت مل اذا ىنمب رحنلا موي ةيحضألا بجت لهو :هل تلق

 ؟ال

 .ملعأ هتناو ،كلذب وه عوطتي نأ الا ءيش همزل نكي ملام ءيش همزليال :لاق
 ءارقفلا معطي و هتعتم مد نم لكاي عتمتملا نآ رثألا ف دجويو :هل تلق

 ؟نوكت نملو ؟ةيدهلا هذهام اهنم يدهيو
 دحأ نود ادحأ اهب صخيالو ءارقفلا نم يدهملا دارأ نمل نوكت اهنا : لاق

 . ٥٤ : فارعألا ةروس )١٨٣(
 . ١ : سانلا ةروس )١٨٤(

 )١٨٥( قلفلا ة ةروس :

 )١٨٧( يهاونلا : هلعل .
 )١٨٨( اهنم : هلعل .

 _٧٦٥۔



 .ملعأ هتناو ءءارقفلا نم

 يدوو راشتنا هل ضرع ىتح هتجوز يف رظنلا نعمأ اذا مرحملاو :هل تلق

 ؟ال مأ هموصل اخيسوت كلذ هنم نوكي لهو ؟ال مأ ءيش همزليا .ريغال

 خسو دق هناف موصلا خيسوت امأو ‘هذه كتفص ىلع ءيش همزليال : لاق

 | .ملعأ هثلاو ضقتني الو هموص
 كلملا هلاوحأ بلغ اذا هلكأو مرحملل هؤارش نوكي جاجدلا ريطو :هل تلق

 ؟ال وأ

 ساب الف جاجدلا حبذ اذا مرحملا يف نيملسملا راثآ نم هتظفح يذلا : لاق

 راثآ ف اضيأ دجويو جاجدلا ضيب لكاي نأ مرحملا ىلع ساب الو .كلذب
 نأ ملعي ىتح ةجاجد الو اكيد حبذيال مرحملل هبحتسن يذلاو .نيملسلا
 ةجاجد حبذ اذا مرحملا ىلع ىرأو :لاق "ديصلا نم وه سيلو .يلهأ جاجدلا
 ضيب لكايال كلذكو ،لدع اوذ اهب هيلع مكحيو ةاش هيلعف ديصلا نم تناكو
 .ملعأ هتناو ؤيلهأ جاجدلا نأ ملعي ىتح جاجدلا

 نم رعشلا نم ءيش هديب جرخو هتيحلو هسأر حسم اذا مرحملاو :هل تلق

 ؟ال مأ ءازجلا نم ءيش همزلي هجورخ دنع اسح هل سحي نأ ريغ

 نم لاقو ءازجلا هيلع :لاق نم لاق ،نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 .ملعأ هتناو ءانظفحام رثكأ وهو .هيلع ءازجال :لاق
 اذاو ؟ال مأ ةضيرفلا ةجح لجرلا نع ةأرملا جحت نأ زوجت لهو :هل تلق

 ؟ال مأ هنع ناتأرملا جحت نأ زوجيأ ةأرملا زجت مل
 ةأرملا نع ةأرملاو ،لجرلا نع جحتال ةأرملا نأ نيملسملا راثآ ف تدجو :لاق

 نأ زوجي نكلو "ناتأرما هنع جحت نآ الا لاجرلا نع جحتال ةأرملاو زئاج
 ثنح ءيش يق ،مارحلا تيبلا ىلا يثملاب فلح اذا ،يثملا ف لجرلا نع ةأرملا جحت
 ةأرملا جحت نأ اوزوجو ‘هنع ةأرملا جحت نأ هذه ق (٩٨١)جحت نأ زوجيف .هيق

 راثآ نم هظفحام اذهو .نيملسملا ىلا بحأ .ةأرملا نع جحي لجرلاو سةأرملا نع
 .ملعأ هللاو .(هنلا مهمحر) نيملسملا

 موسوملا ناك ؛ةلع ربغ وأ ةلعل .رانلاب هربغ مسو اذا مرحملاو :هل تلق

 ؟ال مأ مد امهنم دحأ مزليأ .امرحم وأ الحم

 مرحملا نآ (هللا همحر) ديعس يبا نع .نيملسملا راثآ يف تدجو :لاق
 وأ قلح نم تاحابملا نم هل زوجيام هندب ق لعف اذا لالحلا يف هلعف هرضيال

 . لصألا يف ةدئاز )١٨٩(
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 نم امرحم موسوملا ناك ناو "فالتخالا نم جرخيال هنأ وجرأو هريغ وأ صق

 لاوقأ نم جرخيالف ةلع نم ناك ناو ،ءادقلا موسوملا ىلعف .قاب ةلع ريغ
 .(هنلا مهمحر) نيملسملا

 فاط وةكم لخدو جحلا رهشأ ربغ ق ةرمعي مرحأ اذا مرحملاو :هل تلق

 رهشأ يف ةكم ىلا عجرو اهريغ وأ ةنيدملا ىلا راس مث همارحا نم لحو ىعسو
 الا ةنسلا يف سيل نأ :لوقي يذلا لوقلا ىلع ةعتملا مد هيلع .ةرمعب جحلا
 ؟كلذ اتل نيب ةدحاو ةرمع

 .ملعأ هتناو نيملسملا راثآ نم هتظفحام ىلع ةعتملا يده هيلع نا : لاق
 هيلع مأ ءازج كلذ ق هيلعأ اطخو ادمع هربغ ىمد اذا مرحملاو :هل تلق

 ؟مثالا الا

 دمعلا ىلع امأو .كلذ يف انبجعيام ىلع ءيش همزلي الف اطخلا ىلع امآ : لاق

 .ملعأ هللاو مد هيلعف

 ؟ال مأ نامض هيفأ فاوطلا يف اضعب مهضعب سانلا ةكابم يفو :هل تلق

 .ءيش همزلي الف ادحأ ملآ الو ائيش دحأ يف رثأ هنأ ملعي مل اذا : لاق
 نأ اهيلعأ ،ىنم ىلا اهجورخ لبق مدلا اهءاج اذا ضئاحلا ةأرملاو :هل تلق

 يضقتو يه امك مرحت مأ ،مارحا اهيلع سيل مأ مرحتو يشتحتو لستفت
 ؟طقف تيبلا ةرايز الا اهتفت عيمج

 تيبلا ةرايز الا اهتفت عيمج يضقت نأ ضئاحلا ةأرملل زاج ت معن : لاق
 .ملعأ هتلاو ضيحلا نم رهطتت نأ دعب الا زوجي الف

 يق ءازجلا هيلعأ اطخ ائيش هنم دحأ باصأ اذا ةكم مرح رجشو :هل تلق

 يف ءازجلا ف ديصلا مكح همكح نوكي مأ ،دمعلا يق الا هيلع سيل مأ اطخلا

 ؟ال مأ دمعلاو اطخلا

 ناك ءازجلا هيفف هعطق وأ ائيش دحأ هنم ذخأ اذا مرحلا رجش نا : لاق

 لاو إمرحم الو لحمل هديص ذخأ الو مرحلا رجش عطق لحيالو اطخ وآ ادمع
 .ملعأ

 نم لك ىلع ةضيرف هؤانب نوكيأ مدهو برخ اذا قيتعلا تيبلاو :هل تلق
 ؟؛ةصاخ ةكم لهأ ىلع مأ ةرافكلا ىلع هيلع ردق

 نيملسملا نأ .نيملسملا راثآ نم تظفح امناو ،كلذ بوجو ظفحأ مل :لاق

 اذهف ؛يقاوصلا نم :لاق٬تيبلا نوسكي امب ٬هتلا اهفرش ةكمب اورفظ اذا
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 .ملعأ هللاو . هتظفحام

 ناك اذا مارحلا دجسملا يف مامالا ةالصب ةالصلا زوجت لهو :هل تلق

 ءارو الا زوجتال مأ مامالل الباقم ةبعكلا يبرغ مومأملاو ةبعكلا يقرش مامالا
 ؟لاح ىلع مامالا

 هناف مارحلا دجسملا يف سانلا مؤي مامالا يف نيملسملا راثآ ف تدجو : لاق
 ........ فصي مث ةيعكلا نييو هنيب ميهاربا ماقم لعجي

 هللاه
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 باتك نم لوألا ءزجاا مت
 .«مويقلا ىيهاا ةعاط ىف مولعلا هكاون»

 يناتلا ءزجاا ىلاعت هنلا ءاش نإ هيليو

 .رع ةعبارلا ةروثنملاب أدبيو
 يواعدلاو ماكحألا يذ ىهو

.زوجيال امو زوجي امم كلذ ريفو
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 يرف اغلا نانس ني فلخ خيشلل » مولعل ا هك اوف « باتك ظيرقت

 لوألا ءزجاا سرهف

 باتك نم
 "مويقلا يحلا ةعاط ىف مولعلا هكاوف»

 عوضوملا

 ىلوألا ةروثنملا

 .................................... (مالسلا هيلع) مدآ قلخ ق

 ةيناتلا ةروتخذملا

 ..... نآرقلا ريسفتو ،برعلا مالك نم ءيشو ملعلا بلط يق

 ةتلاتلا ةروشنملا

 ................. زوجيال امو كلذ نم زوجيامو ديحوتلا يق

 ةعبارلا ةروتخملا

 .................................. كلذ ريغو ةءاربلاو ةيالولا يق

 ةسماخلا ةروشخملا

 .. ةيكذلا ججحلاو . ةيبرعلا رابخألا نم ءيشو دهزلا يق

 ةسداسلا ةروتخملا

 زوجيامو ،ءوضولا يفو .ةبانجلا نم لسقلاو ةراهطلا يق

 ةعباسلا ةروتخملا

 مالكلاو ،نآرقلا نم تايآ ريسفتو .اهماكحأو ةالصلا يق

   ................................... كلذ ربغو .رايخألاو يبيرعلا
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 لوألا ءزجلا سرهف حبات

 باتك نم
 »» مويقلا ىحلا ةعاط ق مولعلا هكاوف «

 عوضوملا

 ةنماثلا ةروشنملا

 ........................ مهتاراوم و مهنيفكتو ىتوملا ةالص ق

 ةعساتلا ةروثنملا

 ةينآرقلا ريسافتلاو رابخألا نم هريغو بطخلاو ناذآلا يق

 ةرشاعلا ةروثنملا

 ............ زوجي الو كلذ نم زوجيامو اهريغو ةاكزلا يق

 ةرثع ةيداحلا ةروثنملا

 .................. زوجيال امو كلذ نم زوجيامو موصلا يق

 ةرمع ةيناغلا ةروتخملا

   ......................... كلذ نم زوجيال امو هربغو جحلا يق
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 م.م.ش ةينطولا ةعبطملا
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