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 ودر يعالامد ديدزتزرجتامد حباكلرف شع_اغلا ورتملا
 غشناعمد ءاًشال_نساتدصلا اضر كل امملاو راج اا

 هدوغ ملاو اقلام اكح و ح :اور لا :

 جاكازبجيتلادرمملا وزعلا من ل
 شضاعلزماعمو اهكون ة ذو ر اعلار ادا ايلمعو ابجبزره جولهرخسل ہلوشد جلل اناصدلأ

 تازنامامس تاسمللا اذلو اومل هو اغللزخنلاعتمكاننلاغن هرا !ودلام

 هحليوررلاعل اهنامز اللرههنالإحيتتساد4_مسملاوهاهرهشارنحاهجؤا ومنل واعنفلابم
 ارلنايزحرشنادنضتدجيراعناكا ذاهدبرزحاادراحلإيلا ليسو ںولکدن الوا الي ادنس

 انيلهبرامترآدرايكرعضتلاقو لابتدزف ةيالا دمرظد دلويام مزر
 لنزيابراراطرنلح تز ايلا راون عرلحتبحايلانت هرلسوامرلع»

 ررغعسرالا انز ناته دتعدحت هترتخيزجلت دنلوغيما او)لارس فامت ولاو

 ناكو دايلامياخلابصاون دوقفم كريط ىلصو ادرجلاواريجلاامصاج

 ن اشاف هرابجلا اناصلزلابيبلعزوعدادمز تريلا الا وركلانهرةف بلا

 لنفرمالنللبلعرواددبيزم اهترلقورس افذلاوس:خراصاغرييضخ مز شمدمالساسلعدرادر

 ىبتدخإيطلا السر طاوح 7 لسلايلع دوا نال لصاملن للبت حلالبخنناك
 ةالضلاذنتانوتيعرن ,لاا داصحلا ةلصل هبن ةن داعبلعزضوشدع رضن دبيل

 انت لابامفاخ»امقرترسزنانربعاهنإعاهمرلاقندكدلمتغاف هلنبيتركزمرلمل»
 لرّمراعاهددرنللذلعد !ةاينبملقررتعاطيعاهرغلمح هناضحلاًلطد دسا

 ٥ درل و اننتيؤصعلزاهرتحدعامرز م كاوعبرعاه» درريكلاشنكوم ارككاللطيل ليما

 ا نليلع تح ةناق دراوت الوا اغلز يلاوي تان اصلاامام دكلا زف

 انغوهوانوغمرغض تللم اينززحللزمملامع_روغصلا اماورامل زخنرعص افزرحلور

 هسنا نلاا هبياس هند امنلازياضنوغصلاطلا عالا هرقن ركيرضاملاامل
 لككو املإ:ز»اصلاراّغص هفدخانت يحلا د ةالصلا ط ادم اماللفصنوتضلا»

 دحاب يداب ایللاناو هتلناد اًمامترانلط دعم ءوتن اييفصرانل اموت !متمد

 تراصازاةدوجوشلاراجوهلامع هلراجاادوحدوكداجبلعتوربج عمرتوضكإدوكه»

 طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص

 ۔ _ ٥
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 حاكنلا ىف ةرشع ةعساتلا ةروننملا
 رارحألا جيوزت قو ب زوجي الامو ‘ كلذ ق زوجي امو

 ةرشاعمو 0 ءاسنلل تاقدصلا ءاضقو 0 كيلامملاو

 دوقفملاو بناغلا ماكحأو جاوزألا





 رتل د

 لي ًاَجردو 6 جرخلاو لخدلل ةليحمو . جرفلل اناصحإ حاكنلا لعج يذلا هتل دمحلا

 كرابت لاقف .رارحألاو كيلاملل شياعملا ماقم يف اهب :7 ةنيزو راعلا راد ىلإ اهيلع
 اهانس ،تايهتشملا يأ (')ه ءاسنلا نم تاوهشلا ب ح سانلل نيز » : ىلاعتو

 لجو زع هنلا وه نيزملاو .امْوهتشا ىتح اهنبحم يف اوكمهنا مهنأ ىلع ةغلابم تاوهش
 ةداعسلا ىلإ ةليسو نوكي هنأل وأ }ءالتبا هنيز هلعلو . يعاودلاو ل لاعفألل قلاخلا وه هنأل

 ءاقبإو شياعتلا بابسأ نم هنألو لجو زع هتلا هييضتري هجو ىلع ناك اذإ 3 ةيورخألا

 دواد نب ناهييلس نع ةصق ىلاعتو كرابت هلوق ةيآلا هذه ريظنو .كلذ ريغ ليقو . عونلا

 ىتح .يبر ركذ نع ريخلا بح تببحأ ينإ لاقف { ملسو امهيلعو انيبن ىلع هنلا ىلص
 اهيّممسُن] برعلاو ليخلا ريخلاب دارأو .ربخلا بح ترثآ ا" باجحلاب تراوت

 .هتعدخ يأ هترتخو لجرلا تلخ : لوقتف ماللاو ءارلا نبب بقاعتو .[عكلذك

 ليخلا» : ةْيتت هلوقل . منغملاو رجألا يأ ربخلا اهيصاونب دوقعم هنأل اريخ ليخلا تيمسو

 ىتلا ةيآلا يف ربخلا اذه ركذ يف ببسلا ناكو .'"ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاونب دوقعم

 نب ناييلس ازغ : ليق .ه دايجلا تانفاصلا يشل هيلع ضرغ ذإ ز }8كهذه لبق نم

 نم اهثرو : ليقو ۔سرف فلأ ( مهنم باصأف ٨5)نيبيصنو ، قشمد مالسلا هيلع دواد
 نب ناهيلس ىلص الف .رحبلا نم تجرخأ ليخ تناك ليقو . مالسلا هيلع دواد هيبأ

 يهو هيرك ىلع دعق .رهظلا ةالص نظأ يهو 5ىلوألا ةالصلا مالسلا هيلع دواد
 تبرغ دق سمنلا اذإف رصعلا ةالصل هنتف { ةئاعست هيلع تضرف هيلع ضرمت

 اهوُدرف «لع اهوُدر». : : لاقف ؛ كلذل مّتغاف .هل ةبيه كلذب ملعي لو ةالصلا هتتافو

 نيح !هتاضرمل ابلطو . هللا ىلإ ابرقت فيسلاب اهقانعأو 0")اهقوُس برضي لبقأف ؤهيلع
    

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٤.
 )٢ ( ص ةروس : ٣٢.

 يمرادلاو .داهجلاو تاراجتلا ين هجام نباو .داهجلا يف دواد وبأو .ةرامالاو ةاكزلا يف ملسمو .بقانملا يف يراخبلا هجرخأ )٣(

 . كلذك داهجلا يف أطوملاو .داهجلا 0

 )٤( ةينايرسلا اهتسردم اميدق ترهتشا .(غجغج) رهن ىلع .نيرهنلا نيب اميف ةنيدم : نّببصن .
 . ىلاعت هللا ىلإ ابرقت اهلجرأ مطقو اهحبذ يا .قاس عمج اهقوس ريسيتلا يف بطقلا لاق (د)

۔ _ ٩



 4 َىَلَع اًهوُدُر » مالسلا هيلع دواد نب ناييلس ينعم : ليقو .هتعاط نع اهب لغتشا
 اهودرف سمشلا ينعي ه ََلَع اَموُدُر » سمشلاب نيلكوملا ةكئالملا هنلا رمأي : لوقي

 . ملعأ هللاو ،اهتقو يف رصعلا ىلص ىتح .هيلع
 ةدحاو ةماقإو 3 مئاوق ثالث ىلع ةمئاقلا ليخلا يه : تانفاصلا امأ مالكلا ريسفتو

 وه نوفُصلا امأو (داصلا حتفب) نوُفَص اهتدحاوو ٦ لجر وأ دي ي رفاحلا فرط ىلع

 نم هرسكو يضاملا ءاف حتفب وهو انوفص نفضت ليخلا تنفضص : لاقي ليخلل لعفلا

 : رعاشلا لاق .لبقتسملا

 ارسك ثالثلا ىلع موقي امم هنأك لازي امف نوفُصلا تفلأ

 نفاصلاو «انوفص هفلخ انمق» ثيدحلا يفو ةالصلا ىلإ ماق مامالا فص نوفصلاو
 هدعقم أوبتيلف انوفص سانلا هل موقي نأ هرس نم» : ةق يبنلا نع ثيدحلا يفو .مئاقلا

 ذكرلا يف دوجي يذلا وهو دوجأ داوج عمج دايجلا امأو . ملعأ هلاو "٨امايق رانلا نم

 ًاديج راص اذإ ةدوج ءيشلا داجو هلايب هل داجأ ادوج دوجي داج هلعفو ديج عمج : ليقو

 دوج ديجو دوجم وهو شطع اذإ ادوج لجرلا ديجو داوج سرفو ،ةدوج سرفلا داجو
 : ةمرلا وذ لاق .ةرم شطع اذإ

 لسعلا ليبجنزلا معطب ًاباضُر ةدوج ديج اذإ انايحأ هيطاعت

 : هريغ لاق .قيرلا وه ،ةلمهملا ءارلا مضب : باضلا
 ريصعلا بنعلاك مونلا ديعي اهيف باضر ثيدحلا ةسنآ

 :)}0١ ارعش مناغ نب ديعس لاق ايك .رمخلا انهاه قيرلاب دارأ
 لباب ةفالس نم ىهشأو ذلأ اعصان ةفالسلاك اباضر ىفشرو

 ديدش هانعمو }“بباضرلا ةفص ًاعصان رمخلا يهو ةفالسلاك ًاقير ىضمو هانعم

 وهو . هصلاخ ضايبلا ديدش يأ . عصان وهف ًاعوصن عضن عضن : : لاقي © ضايبلا

 برضي دلب «لباب ةفالس نم ىهشأو ذلأ» : هلوق .لبقتسملاو يضاملا داص حتفب

 0'«لباب) تيمسو .ةفوكلاب ليقو 6قارعلاب يهو اهنسح لجل نم لثملا اهفالُسب

 )٩( ىسلايطلاو دواد رباو يذمزتلاو دمحا هاور .

 )١٠ ( .قحلملا ل هتمجرت

 ةلجد ۔ نيرهنلا نيب اييف . ةيقرشلا ةيبونجلا ةقطنملا لع أميدق قلطا مسإ : لباب )١١(
ةقباسلا روصعلا يف تفرع يتلا - تارفلاو .دكاو رموس



 لجو زع هللا اهركذ يتل ١ يهو هللا هنعل ؤ١ ")دورمن حرص طوقس دنع اهم ةنسلألا ابلب اتل

 .ملعأ هللاو . ًاضيأ ةرمخلا باضرلاو ٦ ةلاطإلا فوخ اهركذ تكرت هباتك ف

 مك تا ام اوحكناف ىماتيلا يف ] ,طسق ل متفخ نإو { : لجو زع هنلا لاق

 اوجّوزتف 6 نهم متجوزت اذإ ءاسنلا ىماتي ي اولدعت آلأ متفخ نإ : يأ ) ١٧ غ ءالا م

 اوحكناف ءاسنلا نب اولدعت الأ متفخ نإ : هانعم ليقو ٠ نهربغ نم مكل باطام

 ريغ : ليقو 5 ىماتيلا لثم فعضلا يف ءاسنلا نأل ،نهقحب افو هب مايقلا مكنكميام

 متفخ يأ ةدايزلا نأ ىلع (ءاتلا حتفب) اوطسقت ءىرقو . ةلاطإلا فوخ هتكرت ٠ كلذ

 هنعل سيلبإ ال اباطخ 7 كرابت هلوق ىنعملا اذه يف ةظفللا هذه ريظنو .اوروجت ن 1

 هذه تكرت ةلص .انهاه الف ١) 4 كرم ه ذإ دجست لأ كعنم ام لاق ظ . هللا

 تالْئَو ىتنم ِءاَسْنلا نم مكل باط ام أوخكناف ه : هلوق امأو . ةلاطإلا فوخ ةصقلا

 اعبرأ اعبرأو ،اٹالث اٹالثو ، نيتنثا نيتنثا : يهو ،رركم دادعأ ىلع ةدودعم هم عاب

 ريركتلاو ،ةفصلا رابتعاب عبرأو ثالثو نينثا نع ةلودعم اهنإف ١لدعلا ريركتل ليقو
 نأ عمجلا ديري حكان لكل نوذأم : اهانعم باط لعاف نم لاحلا ىلع ةبوصنم
 ٨ مكل باط نم يأ باطام ىنعمو ،نيفلتحو نيقفتم روكذملا ددعلا نم ءاشام حكني

 نب ىسومل هللا هنعل : نوعرف لوقكو .0“ امات اَمَو ِءاَسلاَو له : لجو زع هلوقل
 دحاو لك امو نم عضت برعلاو ١) ظ نيملاعلا بر اًمَو 3 : مالسلا هيلع نارمع

 يأ باطو ةيآلا ٧ ١) هنطب لع يشمي م مهنمف { : لجو رع هلوقل ىرخألا عضوم

 أوُموُمَ ن أ ه : ىلاعت هلوقك ربيختلل وأ ىنعمب عابرو ثالث يف واولا ليقو ىنثم ، لح

 .ملعأ هللاو (٨٧)هه ىَداَرْفَو ىننمم ه هلل

  

  

 ف للا هب برضي . .ضرالا يف رابج لوأ وهوه )٨ : ١٠١( نيوكتلا رفس يف ه هركذ درو ١ شوق نب ناعنك نبإ : دورمن )١١(
 1 ةيالا توبكنعلا ة هررس يفو . ةرقبلا ة هررس ف ٠ همسإ ركذ نود اضيا نأرقلا ه لإ راشأ ٠ توربجلا

 ءاسنلا ةروس )١٢(
 )١٤( :ا ةروس : ١٦.

 )١٥( د : سمشلا ةروس

 )١٦( ءارعشلا ةروس : ٢٢٣

 )١٧( رونلا ةروس : ٤٥ .

 )١٨( أبس ةروس : ٤٦.

۔ -_ ١١
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 اوحكناف وأ اوراتخاف 0'") ةدحاوف اولدعت لأ مخ نإف خف : لجو زع هنلا لاق

 مكيفكتف إهريدقت فوذحم لعف لعاف هنأ ىلع عفرلاب ءىرقو ،عمجلا اورذو ةدحاو
 ةفخ ، يرارسلا نم ددعلاو جاوزألا نم ةدحاولا ءاوس ،مكناييأ تكلمام وأ ةدحاو

 .رئارحلا نيب مزليام قوقحلا نم نهيف مزلي ال هنأل 3 نهنيب مسقلا بوجو مدعو نهتنؤم

 .اوليمت ال نأ ىلإ برقأ ةيرسلاو ةيرحلا نم ةدحاولا : يأ ه أوُلوُعَت أ ىندأ كلاذ
 نع ليملا ةضيرفلا لؤَعو ؛ راج اذإ : مكاحلا لاعو .لام اذإ ى نازيملا لاع : لاقي

 اذإ هلايع لجرلا لاع نم هنأ ىلع مكلايع رثكي ال نأب رسفو .ةامسملا ماهسلا دح

 نم اوليعت ال نأ ةءارق هديؤيو . ةيانكلا ىلع ةنوؤملا ةرثكب لايعلا ةرثك نع ربعف مهام

 يرستلا نأل 9 دالوألا ديرأ نأو جاوزألا لايعلاب دارملا لعلو . هلايع رثك اذإ لجرلا لاعأ

 وهو ١٠٢0ه ةلحن َنهتاَقُدَص ءاسنلا اوتا ] » : ىلاعتو كرابت هلوق امأو .دلولا ةلق ةنظم

 قاَذدَص هنم مسإلاو { ةقدص هتدحاوو «!فيفختلا ىلع لادلا مضو داصلا حتفب

 : ىلاعتو كرابت هلوقك اهريغو ضئارفلاو عوطتلا .ةقدص عمج ٥ لادلا ,حتفب تاقدصلاو

 اهرجأ اولطبت ال يأ م" . ىذألاو َنَملاب مكتاقَدَص أؤلطبت ال اونمأ نيذلا اهنأ زب

 هَلَحَن لاقي .ةيطع يأ هةلخحنإه : لجو زع هلوق امأو .ملعأ هللاو ؤ اهنم دحاو لكب
 نيئاحلا حتفب وهو ضوع عقوت الب سفن بيط نع هايإ هاطعأ اذإ 8 لازو ةلحن اذك

 ىتأو ةلحن نامعنلا هدلو دعس نب ربشب لحن» : ثيدحلا يفو . لبقتسملاو يضاملا نم

 .ال : لاقف ؟ اذه لثم تلحن كدلو لكأ : ةي يبنلا لاقف دهشي . ةلز يبنلا هب

 لومحم ثيدحلا اذهو . (""»همكدالوأ نيب , اولدعاو هللا اوقتاو ،يريغ دهشأ : لاقف

 ةقدلا ؛ لوحنلاو 5.هيلع هاعدا اذإ 5 هلوق لحن لاقيو .ةيهاركلا ىلع ءاهقفلا دنع

 اهبصنو ظفللا عضوم ىلإ ال ةيآلا موهفم ىلإ رظن .اهوحنو ةضيرفلاب ةلخن رسف نمو
 نهتاقدص نهوتآ يأ تاقدصلاو ،واولا نم لاحلاو .ءاتيإلا ىنعم يف هنأل ردصملا ىلع

 هل لوعفم هنأ ىلع .هب نادا اذك نالف لحتنا مهلوق نم ةنايد ليقو ؤ ةلوحنم وأ نيلحان
 ليقو جاوزألل باطخلاو ةعرش هللا نم انيد يأ ليقو "تاقدصلا نم لاح وأ

 ٣ : ءاسنلا ةروس )١٩(
 ( ٢٠ ( :ءالنلاة هروس ٤.

 )٢١( ةرقبلا ةروس : ١٦٤.
. 

 )٢٢( لخن يف يئاسنلاو .هدنسم نم عبارلا دلجملا يف دحأو . عريبلا ين دواد وبأ هاور

۔ _ ١٢



 هنم ءيش نع مكل َنبط نإف % 5مهئايلوأ نم ًاروهُم نوذخأي اوناك مهن أل ءايلوألل

 بيط نع تاقدصلا نم ائيش مكل نبهو نإف : ىنعملاو قادصلل ريمضلا 7 ًاسفن

 ، ناتفص ءىرما ىنعم .ةعبت الب الالح هوقفناو هوذخف . ه أئيرُم ائين ُهوُلُكَف ت سفن

 ماتلا { ةبقاعلا دومحملا ءيرملاو } ءيش هصقني ال يذلا غاسملا بيطلا ء ءينهلا : ليق

 .زمه ريغ نم امهيف ءايلا ديدشتب ه رم اينم ) ث رفعج وبأ أرق .رضي ال يذلا مضهلا

 اتلعج وأ ردصملا ايهب فص وأ ردصملا ماقم اتميقأ اهبصن يف ليقو اهنوزمهي نورخآلاو
 . ملعأ هللاو ريمضلا نم الاح۔

. 

 مكدابع نم نيحلاصلا مكنم ىمانألا اوكأ ز : ىلاعتو كرابت هتلا لاق

 .كولمملاو ةيلوملا جيوزت ىلع ليلد هيفو .ةداسلاو ءايلوألل باطخلاف '"ث)ه مكئامإو
 يلولا بجو امل ادبتسا ول ذا ،هب نادبتسي ال دبعلاو ةأرملا نأب راشأو .ايهبلط دنع كلذو

 وأ اركب ىثنأ وأ أركذ كلذك .مئاتي عمج يف ىماتيك ،مئايا بولقم ىماياو .يلاوملاو
 رعاشلا لاق .ابيث

 (٢}ميأتأ مكنم ىنفأ تنك ناو يميأتت ناو حكنأ يحكنت نإف
 هل جاوز ال نم ىمايألا اوحكنأو : ىنعملاو اهل لعب ال يتلا ةأرملا يهو : ميأ ةدحاوو

 يأ «هقح عضومو همأ قلعت لجرلا ظح نم» كرمع ثيدح يفو .لاجرلاو ءاسنلا نم
 اذإ ،ةميأو امويأو اييأ مئت تما هلعفو .هعفدي ال نم هقح نوكي نأو هميرح جيوزت

 : رعاشلا لاق . همأ تراص

 ميأ نهيف سيل دعس ةوسنو ةريثك ءاسن تّسُمما دقو انحرف

 «ماعو ما هلام» : لجرلا ىلع ءاعدلا يف لاقيو . ةيسداقلا موي صاقو يبأ نب دعس ينعي

 نأل نيحلاصلا صيصختو .هتيشام تكله اذإ .ماعو .هتأرما تكلهأ اذإ . اف

 مايقلاو حاكنلل نوحلاصلا دارملا : ليقو .مهنأشب مايتهإللو مهنيد ناصحإلا

 نأ حاكنلا ىلإ هسفن تقات نل بحتسيف ،بابحتساو بدن رمأ رمألا اذهو .مهقوقحب
 ثيدحلا يف ءاج هنأل 5 ةمألاو ةرحلا مدع اذإ 3 موصلاب هسفن رسكيلف دجي مل نإو جوزتي

 )٢٣) ءاسنلا ةروس : ٤

 )٢٤( رونلا ةروس : ٣٢.

 ر٢٥( .لوهجم تيبلا لئاق

 )٢٦( .لوهجم تيبلا لئاق

(٢٦(ُ : 

۔ _ ١٣



 : هللا همحر ("٨})بوبحم نب دمحم نع ءاجو ،‘"")ةضخضخلا نم ريخ ىمايألا حاكن»
 ىلع ةمأ جيوزت مث .ةرحلا جيوزت ىلإ لوطلا دبي مل اذإ ،زئاج ةنمؤملا ةمألا جيوزت»

 اهل لعجي و .اهقادص ذخأ عم جورخلا وأ هدنع ةماقالا يف ةرحلل رايخلا ناك .ةرح

 ، هللا همحر { ١٩٢لع نب ىسوم نع ءاجو كلذ ريغ ليقو . ةمألا ىلع جوزت اذإ رايخلا

 نأل © لوطلا مدع دنع اهجيوزت زوجيو . لاح يف ةرحلا ىلع ةمألا جيوزت زوجي ال» : لاق

 كرابت هلوق هللا همحر ىلع نب ىسوم لوق لوأتو .اهعسو الإ اسفن فلكي ال هتنا

 اًم نمف تانمؤملا تاَنضصحُملا حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نَمَو » : ىلاعتو
 نمل الإ ةيآلا هذهل ةمألا جيوزت د زوجي الف ٣) ' ) تانمؤُملا مكتاف نم م مكايا تلم

 رحلل زوجي ال هنأ ىلع يلع نب ىسوم لوق ىلع ليلد هيفو .رئارحلا جيوزت عيطتسي ال

 تنعلاو ،ةرضملا فوخ : يناثلاو ةرحلا رهم دبي الأ : امهدحأ نيطرشب الإ ةمألا حاكن

 اوربصت نأو مكنم تنعلا يشح ن كلذ ه : ىلاعتو كرابت هلوقل «انزلا وهو هسفن ع
 ةمألا جيوزت لصأ نأل .اقيقر دلولا نوكي الئل يأ .ءامالا حاكن نع )" ُُكَل ريخ

 الف .ةرحلا جيوزت نم آلدب ناك نإف كلذ ىلع عطتسي مل نمل ةرحلا جيوزت نم لدب

 زوج ال ءاملا نم لدب ديعصلا نأ اك هدوجو دنع هنم لدبملا ىلع لدبلا مدقي نأ نكمي

 .ملعأ هللاو 5، ءاملا دوجو دنع هب دعّصتي نأ

 لصف

 لاق : يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج امل ى 6 عيطتسملا ىلع ةضيرف جيوزتلاو

 : هل لاق .«ال» : لاق ؟ ةمأ كلأ : لاق .«ال» : لاق ؟ ة ةجوز كلأ لجرل

 ٣) ير تنأف نيرق ناطيشلل ناك نإف : هل لاق ! معن : لاق ؟ رسوم حيحص

 نكت نمو ن : ىلاعتو كرابت هلوق ةيآلا قفاوي .ةني يبنلا لوق نم لقاعلا رظنيلف

 حاكنو انزلا نم ريخ وه : لاقف ةضخضخلا نع سابع نبا لئسو .ينمي ىتح هركذ لجرلا يشوي نأ وه : ةضخضخلا )٢٧(
 ناسل رظنأ .كبرحتلا ةضخضخلا لصأو . جرفلا ريغ ين ينملا لازنتسا وهو . ءانمتسالاب ةضختضلا رسفو .هنم ربخ ةمالا

 .ضخ ةدام برعلا

  

 .(قحلملا رظنا) لئاوالا نيروهشملا ةيضابالا ءايلع نم ٠ليجرلا نب بوبحم نب دمحم وه : بربع نب دمحم )٢٨(
 . قحلملا رظنا : يلع نب ىسوم )٢٩(

 )٣٠( ءاسنلا ةروس : ٢٥.

 . )٣١( ءانلا ةروس
 ةنحلا يف ىري امو : لت هلوق دحأ ىررو .ا مكبازع مكاتوم لذارأو ٠ مكبازع مكرارش : ط لاق © ` دحأ ما دنم ل (٣٢)

 .«نيبذبذملا نم تنأن الإو جرزت ٠ فامكعاي» : هدنم ف دحأ هنع ىرر اين . ل لاقو . !بزعا

۔ _ ١٤



 ناطيشلا ةبحاصم سئبف ،اليلخو ابحاص يأ ("" نيرق ءاف ًانيرق هل ناطيشلا
 ايك ماللاو فلالا ءافلاب عطقلا ىلع : ليقو .ريسفتلا ىلع بصنو . هتنراقمو هتلخو
 ليقو .("ث)هئ الَذَب َنيملاظلل سنب ا : ىلاعتو كرابت هلوقو هتلادبع لجر معن : لوقت

 . ملعأ هللاو { ةلاطالا فوخ هتكرت كلذ ربغ

 يبنلا نع ليقو .ا . ٣٥) ١«ةمايقلا موي ممألا مكب رئاكأ ينإف اوجوزت» : : ةلت يبنلا لاق

 ينم سيلا : ةنيتم لاقو . (٦٢)«رئارحلاب جوزتيلف ارهاط هللا ىقل نأ بحأ نم) : زنل

 ينيع ةرق لعجو بيطلاو ءاسنلا : ثالث مكايند نم يلإ ببح دقو يتنس نع بزع نم
 هانعم لبقتسملا زرم همضو يضاملا ىاز حتغب ابوزع برعي بزغ ىنعمو )٣٧) «ةالصلا ف

 ال ,ضرالا يف ةرد لاقثُم نم كير نع بع امو « : لجو زع هللا لات . باغ

 .ةرذ ىلع افطع ةلمهملا ءارلا حتفب أرق (" ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ءاَنَسلا يف

 اوعمتج او ٠ ديكوتلل ةلذب راز نم ن 7 ٠ عضوملا ىلع ًافطع عفرلاب أرق بوقعيو ةزمح غ

 ي ءىرقو . ةلاطإلا فوخ هتكرت كلذ ريغ : : ليقو ٣) ٠ “)أس ة هروس ي عفرلاب ةءارقلاب

 لاق .اهل جوز ال يتلا ةأرملا بزعلاو .ملعأ هنلاو لبقتسملا ياز رسكب بزعي بزع

 : رعاشلا

 لهأ هل سيلو ىسمأ بزع ىلع تقدصت لغب تاذ انع هللا ىزج

 &؛'رزعب امل سيلو انجوزتام اذإ انب تلعف امب اهيزجنس انإف
 . ملعأ هللاو رعشلا لجأل برع كرح

 هللا ُهجَوَز ١ اهنيب عمجي ىتح ةأرم او لجر جيوزت 0 لمع نما : : ل يبنل ا ل اقو

 لكب هل ناكو .توقايو رد نم رصق يف ةأرما لك نيعلا روح نم ةأرما فلأ لجو زع
 .ملعأ هلل او ٨ اهراهن مئاص اهليل مئاق ة هنس ةدابع اهملكت ةملكو اهاطخ ةوطخ

 ءاسنلا ةروس )٣٣(
 "يكلا ذ ةروس )٣٤(
 .امهريغو . :راهطلا يف يذمزتلاو 7 ين دواد وبأ هاور )٣٥(

 )٣٦( هريارحلا جوزتيلف . .أرهطم أرهاط هنلا ىقلي نأ دارأ نمه : ظفلب .حاكنلا ي هجام نبأ هاور .
 )٣٧( دلجم ۔ هدنسم ين ما هاور ٦١.

 )٣٨( سنوي ةروس : ٦١.
 )٣٩( يبطرقلا هلاق . حتفلاب شمعالا هأرق دقف .عفرلا لع عامجالا عقي مل .

 ( ٤) فورعم ريغ تيبلا لئاق .

۔ _ ١٥



 ةيآلا هذه يف لجو زع هللا نب (٤٦٢) : مُكَناهُم أ مكيلع تمرح : : لجو رع لاق

 عبس ةرشع عبرأ لجو زع هتلا باتك يف تامرحملا ةلمجو } ةلصولا ببسب تامرحملا
 يهو ةعاضرلا نم ناننإف : ببسلاب عبسلا امأف ،ببسلاب عبسو بسنلاب

 هللا لوسر نيب دقو إهباتك يف هتنا نهركذ يتلا ةعاضرلا نم تاوخألاو ؛ تاهمألا

 قحلا هلوقو" 17 بسنلا نم مرجنام عاضرلا نم مرحا : هلوقب نهتمرح .. ةك

 نهحاكن مارح ءالؤهف ٠ جوزلا تاذ يهو ةنصحملا ةعباسلاو ؛ نلفس امو نهتانبف

 يرجي لعفب مرح حاكنلا عوقو لعب كلذف . يلعفلا ببسلا امأو 1 يلصألا ببسلاب

 . ملعأ هللاو دعب نم ه هركذأ نأ ىسعو 6 ادبا هل لح الو ٠ .امهنيب

 ,و ٤٤ ).ي ه مكئاَهَمأ مكيل تمرح ] ال : لجو زع هلوق بسنلا نم ىتلا عبسلا امأو

 : نو ث بألا وأ 6 مألا لبق نم نولع نإو تادجلاو مألا : اهيف لخدتو مأ عمج

 نإو تانبلا تانبو }نلفس نإو نينبلا تانب اذه يف لخديو ،تنب عمج يهو

 تاوخأ عيمج هيف لخديو .ةمع عمج ¡ هُمكناَتَعَوف ١ ميرحتلا ف تالخاد نلفس

 نهنإف كيبأ تاوخأ تاهعلا تانب الإ العامو كدج دج وأ كدج تاوخأو (٤د 'كيبأ

 : تاوخأ عيمجف .مألا تخأ يهو ةلاخ عمج ه (مكنالاخؤا . نلفسامو لالح
 مارح نولعامو ةدجلا دادجأ تاوخأ وأ ةدجلا ةدج تاوخأ وأ ةدحلا تاوخأ وأ | مارح

 تابو خالا تاَنو] ة نلفس امو لالح نه . مألا تخأ ةلاخلا تانب الإ 4 نهجيوزت

 ٠ .هلوصأ لوأ لوصفو .هعورفو هلوصأ لجرلا ىلع مرحي هنأل ؛ ؛ نلفس امو :تخألا

 تانبلا لوصفلاو . تادحلاو تاهمألا يه لوص الاف هدعب لصأ ناك نم لصف لوأو

 .ةوخألا تانبو . تاوخألا انبو تاوخألا نه هلوصأ لوأ لوصفو .دالوألا عيمج

 كرابت هلوقو . نولع نإو . تالاخلاو “تامعلا نه ٥هدعب لصأ ناك نم لصف لوأو

 )٤٦( ءانلا ةروس ٢٣ .

 ناسنإ توص تعمس ذإ : ةكم هنا لوسرو انأ ةدعاق تنك : تلاق اهنع هنا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ )٤٣(

 نم ةصفح معل .هنالف هارأ : لاقف .كتيب يف نذأتسي لجر اذه . هنلا لوسراي : تلقف ةصفح تيب يف نذأتسي

 عاضرلا نم مرحي معن » : : لاق .ةعاضرلا نم اف معل . يلع لخد ايح نالف يمع ناك ول : هتنا لوسراي : تلقف .ةعافرلا

 . عاضرلا يف حيحصلا عماجلا ٠. ٠بىللا نم مرحنام

 ءاسنلا ةروس )٤٤(
 . أوهس امهدحأ نم رأ نيوبالا ن نم .رال انه ارت (٤د)

۔ -- ١٦



 ةفص كلذف ٨ ةعاضرلا نم مكئاوخأو مكنعضرأ يالا مُكئاَهَمأَو له : ىلاعتو
 متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح ةعاضرلا مامتو .عاضرلا لجأ نم ءالؤه ميرحت
 : ةي يبنلا نع ءاج هنأل ،هيف عاضرلا متي الف نيلوحلا ءاضقنا دعب امأو ، ةعاضرلا

 مامتو دلولا لاح ف كلذو (‘ ")محللا تبناو مظعلا زشناام الإ عاضر ال : لاق هنإ»

 تضقنا ول ةعضرملا نأل 8 جيوزتلا لاح يف مرحم هريثكو هليلقف عاضرلا امأو هعاضر ..

 آليلق ناك كلذ يف حاكنلا ميرحت لخد . ايبنجأ تعضراو . نالماك نالوح اهدولومل

 .ريثك وأ.
. ) 

 نم مكروجُح ف الل مكيار مكئاسن تاهمأو { : لجو زع هلوق امأو ِ
 دارأف .(‘“)ك ُمُكيلَع حانج لف نهم متلخد اونوك آ نإف نهب ملخ قاللا مكئاسن

 ةنبالاب لخد نولع امو نهب جيوزتلا م ارحف ؛ لبق نم نهتركذ ىتلا جأوزألا تاهمأ

 ةبيبر تيمس . ةأرملا تنب يهو .ةبيبر عمجف : : بئابرلا امأو .ةنبالاب لخدي ل وأ

 رجح ىف نالف لاقي . مكتبرت ي يأ ه } مكروجح يف تاللا ] » : هلوقو .اهايأ هتيبرتل

 دارأ ۔نهومتعماج يأ " نهم متلخد قاللا ] : هلوقو . هتيبرت يف ناك اذإ .نالف

 نإو ٦ م مالاب لجرلا لخد اذإ ٦ نلفسامو .اهتانب تانبو ،اهتانبو .ةجوزلا ةنبا ميرحت

 ُمكِئانبأ ئالحَو ] ل : ىلاعتو كرابت هلوق امأو . ملعأ هللاو 7 هل لالح يهف اهب لخدي

 6 ليلح ركذلاو ٥ةليلح اهتدحاو . مكئانبأ جاوزأ ينعيف ل مكبالصأ نم نيذلا

 ىلع مرحي هنأ هتلمجو .كلذ ريغ ليقو هبحاصل لالح ايهنم دحاو لك نأل كلذب ايمس

 كلذكو 8“8بسنلاو عاضرلا نم اولفسامو 3 هئانبأ ءانبأ جاوزأو 3 هئانبأ جاوزأ لجرلا

 : ىلاعتو كرابت هلوقل .نولع امو دادجألا لئالح هلثمو ّ نبالا ىلع مرحت بألا ةليلح

 نوحكني ةيلهاجلا يف ناك ىوري .")ه ءاسنلا نم مكابأ حكناَم اوخكنت آلو

 راصنألا حلاص نم ناكو سيق وبأ يفوت م" )راوس نب تعشألا لاق . مهئابا جاوزأ

 ٨ كموق يحلاص نم تنأو . ادلو كتذختا ينإ : تلاقف هيبأ ةأرما سيق هنبأ بطخف

 )٤٦( ءاسنلا ةروس ٢٢٣ .

 .كلذك حاكنلا يف دجام نبا هاورو . زشنأه صوع هدش ه ظفلب حاكنلا يف دواد نبا هاور )٤٧(
 . ٢٣ ءاسنلا ةروس )٤٨(

 )٤٩( ءاسنلا ةروس : ٢٢٣

 )٥٠( ءاسنلا ةروس : ٢٢

 )٥١( قحلملا رظني .

۔ ١٧ ۔



 أوخكنت الو ه : لجو زع هقلا لزنأف 5هتربخأف هتتأف ؤ هرمأتسأ ةنيت : هللا لوسر يا ينكلو

 هنع وفعم وهف . ةيلهاجلا يف ىضمام يأ : َفَلَس دقام لإ ءاسنلا نم : مكؤأبأ كنام

 اتقم ثروي يأ . يصاعملا نم حبقأ ةشحافلاو ةلص هيف ناك يأ ٩ ةشحاف ناك هنإ

 كرابت هلوقو ، قيرطلا كلذ سئب يأ ه اليبس ءاَسَو { 8©ضخبلا تقملا لصأو . هت

 ال هنأل تامرحملا ىلع ًافطع عفرلا عضوم ق : نيتخألا ني 1 نأو ] ه : ىلاعتو

 وأ بسنلا نم ةوخألا تناك عاوس . .حاكنلا ف نيتخألا نيب عمجي نأ لجرلل زوجي

 لاق .اهتخا حاكن هل زاج .نئاب ًاقالط اهقلط مث ةأرما لجرلا حكنأ اذإف ،عاضرلا

 يدمسلا ناديبع .نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا وهو : رظانلا

 هل زوجي الف .انئاب ًاقالط اهقلط مث اهب لخدو ةأرما جوزت اذإ لجرلا نإ : )٥٣( يوزنلا

 هللاو هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهتدع ءاضقنا لبق .كلت اهتخا جيوزت

 .ملعأ

 اهنم ةيجوزلا مكح خسفنا دق كلت نأل اهتخأ حاكن هل زوجي تتام اذإ كلذكو عجر

 اهحاكن هل زجي مل نيميلا كلم نيتخأ نيتأرما لجر كلم اذإ كلذكو . ملعأ هللاو

 زع لوقو إاهتلاخو ةأرملا نيب الو .اهتمعو ةأرملا نيب عمجي نأ زوب ال كلذكو .ايهتيلك
 لبق ناك هنأل هنع وفعم وهف ىضمام نكل ينعي 4 َفَلَس دق ام آلإ » : لجو
 .اذوهي مأ ايل نيب عمج هنأل مالسلا هيلع بوقعي نم ناكام الإ : ليقو ٦ مالسإلا

 هلوق امأو : : يريرحلا لاق .ملعأ هللاو نيتخا اتناكو . مالسلا هيلع فسوي مأ ليحارو

 هللا تقَمَل نوداني أوُرفَك َنيذَلا نإ و : لجو زع هتلا لاق ٥ ضغبلا تقملا لصأف اتقم

 مكتقم نم ربكأ مكايأ هنلا تقمل ةمايقلا موي نوداني يأ 0ثاه مكَسُفنأ مكتقُم نم ربكأ

 نم همضب تقمي يضاملا فاق حتفب تقُم }هلعف اماو ءاوسلاب ءاسالا . مكسفنأ

 : يريرحلا لاق .اضغب يأ اتقم ،لبقتسملا

 اتوقمم كفنيام فكلا دماجلاو هقئالخ دومحم سانلا يف حمسلاو

 فكلا كلذك .نايرجلا دض وهو ءاملا دومج نم ذوخأم ٥ثفكلا دماجلاو ءاضوفغبم يأ

 ءاج هنأل .ًاضوغبم لازي ال ءاضوغبم يأ إاقلطنم سيل ،لاونلا نع ادماج ناك اذإ

 .لوكالاو .ربكتملا : ةئيطخ ريغ نم نوضومْبم ةثالث» : لوقنملا ثيدحلا ي
 دج هلعف امأو . ةئيطخ ريغ نم ضخبلا ةلزنم يف سانلا دنع ءالؤهف .هليخبلو

 .قحللا يف هب فيرعتلا )٥٢(
 )٥٣( رفاغ ةروس : ١٠

۔ - ١٨



 دهاشلا وه تيقلأ امأو . ملعأ هلاو ادومج ۔ لبقتسملا نم همضو يضاملا ميج حتفب

 0٠. أتيقُم عيش لك ىلع هللا ناكو ه : لجو زع هنلا لاق ؛ ردتقملا ليقو
 ف ر هيلإ توقلا لصوي يأ اتيقم ناويح لك ىلع هانعم : : ليقو ادهاش

 تيقلا ىنعم : : ليقو ٥) 7 وأ توقي نم عيضي نأ اثا ءرملاب ىفكو» : ثيدحلا

 : رعاشلا لاق .ردتقملا

 اة")تيقم هتءاسا ىلع تنكو هنع سانلا تففك رُغض وذو

 نيغل ١ نوكسو ةمجعملا داضل ١ رسكب وهو 6 دقحلا رْغضل ا لصأ او .اردتقم ي أ

 لئاسلا جرحي ي حأ 5٨) مكّناَغضأ جرخنو { : لجو زع هللا لات .ةمجعملا

 ىلع تنغض : لاقي هلعف امأو .ناغضألا جورخ لاومألا ةلأسم يف نأل ؛ ؛ مكناغضا

 نيفرحل ١ حتفب نغضل ١ ليقو . لبقتسملا نم اهحتفو يضام ا نبع رسكب وهو 53نالف

 : ‘؛)بيطلا وبا لاق ايك .نيتمجعللا

 . باوصلاب ملعأ هتلاو

 ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا . هللا همحر (_`)يوزنلا

 نذإب 3 ةكولم ةمأ اهيلع جوزت ٠ ةرح ةجوز هل تناك اذإ كولمملاو ؛ هللا همحر 3 )يوزنلا

 ؟ال مأ دبعلا ىلع اننأ ةرحلا تهركف .7

 . اهسفن تراتخاو 8©“اتملعام لعب ضرت ل اذإ ريغلا اهل : قيفوتلا هللابو باوجلا

 حص دق هنأ لقت ملو دقفلا لجأ يف لجر اهجوزت ؛ دوقفملا ةأرما يفو : هل تلق
 ؟ ال مأ جوزلا ىلع قادصلا اهل بجأ اهنيب قرف نإو ؟ ايهنيب قرفيأ .اهجوز توم

 لبق نم توملا ةحص تعدا نأ دعب .اهتدع تضقنا نأ دعب ايهنيب قرفي» : لاق

 : ءاسنلا ةروس )٥٥(

 .هدنسم نم يناثلا دلجملا ف دحأ مامإلاو .ةئرلا ف دواد وبا هاور )٥٦(
 .هنع رفنلا تقفك : ةياور يئو . ٢٩٦ /ص يبطرقلا هلاق بلطملا دبع نب ريبزلل تيبلا ) )٧ ٥

 . ٣٧ : دمح ة هروس )٥٨()

 )٥٩( ص هناويد رظنا يبنتملا بيطلا وب أ وه ٥٠٩. يجزايلا قيقحت .

 .قحلملا ف هب فيرعلا ( ٦)

 .قحلملا ف هب فيرعتلا )٦١)

۔ _ ١٩



 الف مارح هنأ ملعت يهو جيوزتلا اذه ىلع ةدمتعم تناك نإ ،قادصلا امأو ؛ جيوزتلا

 نأ وجرأف كلذ اهل زوجي هنأ تنظو ةلهاج تناك نإو ،ريخألا جوزلا ىلع اهل قادص
 : .ملعأ هتناو كال قادص ال مأ قادص اهل نوكي نأ نيب فالتخا اذه يف نوكي

 تهركف هديس نذإب { ةكولمم ةمأ اهيلع جوزت .ةرح ةجوز هل تناك اذإ كولمملا ىفو

 ؟ ال مأ دبعلا ىلع ةجح اهنأ ل ةرحلا

 هللاو اهسفن رتخت ملو ،©تملع امدعب ضرت مل اذإ ريغلا اهل : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 .ملعأ

 هلو .اهنع باغ دق اهجوز نأ تمعزو ىلاولا ىلإ تءاج اذإ ةأرملا يلو : هل تلق

 ٥ كلذ يف يلاولل زوجيام ،هلام يف اهنم هدالوأل ةقفنلا يلاولا ضرفي نأ .ديرتو دالوأ اهنم

 ؟ كلذ يف هل زوجيام تعداام الو اهفرعي ال يلاولاو . ادوقفم وأ ابئاغ اهجوز ناك

 هنأو .هتجوز اهنأو ١ هدالوأ مهنأ اهدالوأ ةفرعمو ،اهتفرعم ىلع ةحصلاب اهوعدي : لاق

 يف اهدالوألو اهل قحلا هجوم ىلع ، ةقفنلا يلاولا اه ضرفي ذئنيحف ،دوقفم وأ بئاغ
 . ملعأ هتلاو ايهتجح دوقفملاو بئاغلل ىنثتسيو ،دوقفملاو بئاغلا لام

 كلذ عداف اهجيوزت يف يلو اف نكي ملو ،ريغص دلو ةأرما دنع ناك اذإو : هل تلق

 ل اذإ دلولا كلذ ىلإ اهجيوزت نوكيأ . جيوزتلا ةأرملا تدارأو .ةيدوبعلاب دحأ دلولا

 ؟ ال مأ ؟ هديس مأ ؟ اهدلو اهجيوزت يليأ كولمم هنأ حصأ اذإو كولمم هنأ حصي
 نإف ةحص ريغب هل كولمم هنأ هيلع يعدملا ىوعد لبقي ل رح هنإ يه تلاق اذإ : لاق

 . مهمرحل نايبصلا جيوزت زاجأ نم لوق ىلع ،همأل هجيوزت زوجي نم دحب راص ناك
 الو .ةمأل هجيوزت زوجي الف كولمم هنأ حص نإ امأو .ةيرحلا همكح نأل ؛ هجيوزت زئاج
 نم دحأ اهل ناك نإف إهريغ اهقتعأ امنإو ةمأل اقتعم نكي مل هديس .ناك نإ 5هديسل
 مدع دنع نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا اهجوزيف الإو .هقاتعا وأ بسن لبق نم ءايلوألا

 . ملعأ هلاو مكاحلا

. 

 يتمَأب انالن جؤذ : هل لاقو لجر ىلإ لجر ءاج اذإو .‘٠"هتلا اهمحر هيلإ هنمو

 ين أريثك امهركذ رركت دقو .ركذلا فنآلا دوعسم نب دمحم نب رماع ىلإ ٠لماز نب حلاص خيشل ر )٦٢( ذ , كت ذلا فنآلا د دمحم اع ىلإ .لماز نب ديعس نب حلاص خيشلا نمو : دصقي 77

۔ -_ ٢٠



 مأ كلذ هل زوجيأ كدبع وأ ةمأ هل اذه يردي الو ةنالف ىتكولممب يدبع وأ .ةنالف

 ؟ ال

 حاكنلا ةدقع ىلع اودهش دوهشلا نإ : لوقي نم لوق ىلعف ٠ قيفوتلا هللابو : : باوجلا

 يذل ا اذه قيضي الف . حاكنل ا ةحص ىلع اودهشي ل ولو ٠ مهت تداهشب حاكنل ١ تبث

 ةداهشب الإ حلصي ال حاكنلا نإ : : لوقي نم لوق ىلعو ٠ ةمألاو دبعلا رمأ نم هتفصو

 ةمألا نوفرعي دوهشلا نوكي نأ الإ .اذه حصي الف حاكنلا ةحصب نودهشي دوهشلا
 . ملعأ هللاو ٠ هدبع هنأ دبعلاو ٠ هتمأ اهنأ

 ")ةدبع وأ 5ةأرملا هذهل ةكولمم انأ : هل تلاقو لجر ىلإ ةأرما تءاج اذإو : هل تلق

 ترمأف .جيوزتلا ةيدوبعلاب ةرقملا ةأرملا هذه تدارأف كانه ةأرملا ىلإ تراشأو .ةأرملا هذه
 ةدقع دقعي نإ لجرلا اهبيوزت يف اليكو تلكو وأ 5،اهجيوزتب ةيدوبعلاب اهل رورقملا ةأرملا
 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع تدارأو اهدارأ نمل ةأرملا هذهل حاكنلا

 مل .‘٠ث)ةكلملاب اهسفن ىلع ةرقملا ةأرملا هذه تناك نإ ثرثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 ترقأ نمل .هسفن ىلع هرارقإ زوجي نمم تناك نإ اهرارقإب اهيلع مكحي هنإف اهبذك حصي
 اذه .اهتدبع اهنأ اهلوق امأو ءاهجوزي نأ مكحلا رهاظ يف هل زئاجو .هل ةكولمم اهنأ هل
 ملعأ هتلاو اهل ةدبع اهنإ لوقت ىتح .رثألا نم هتعمسام ىلع هب مكحي ال ظفل

 . باوصلاب

 ةكلاملا ةعضرملا جوز دارأف 5 ةنبالا تتام مث 5ةنبا تعضرأ اذإ ةأرملا يفو : هل تلق

 هتجوزب لخد ناك نإ جوزلا امأ : لاق .؟ كلذ مهلأ .ةنبالا جوزتي نأ هينب دحأ وأ

 هلف .اهب لخدي مل ناك نإو .اهب جوزتي نا هل سيلف .ةنبالا هذه تعضرأ يتلاو & يه

 هتدلو داليم لبق نم ةنبإلا هذه هب تعضرأ يذلا نبللا ناك نإف هونب امأو ،اهجوزتي نأ
 ناك ولو . مهتخأ تراص اهنأل ؛ اهجوزتي نأ هدالوأ نم دحأل سيلف .جوزلا اذه نم

 نبللا ناك .اهجوزتي نأ دحأل سيلف ةعضرملا نم هونب ناك نإو ؛ ةعضرملا ريغ نم هونب

 . ملعأ هللاو '`ثهريغ نم وأ اهنم

 .ةمأ : باوصلا )٦٢(
 )٦٤( ةيكلملاب : باوصلا لعل .

 )٦٥( .هريغ نم وأ اهنم : باوصلا لعل

۔ _ ٢١



 اذإ متيأ © حاكنلا اهيلو متأف 5اهيلو ريغ اهجوز اذإ ةأرما يفو : هتنا ايهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ ةأرملاب جاوزلا لبق يلولا متأ

 هللاو ةأرملا هب تيضرو ٠ دوهشلا لُمَك اذإ مات حاكن وه : قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 . ملعأ ا

 يلولا ناك اذإ جيوزتلا متيأ اهيلو ريغ جوزملا ناكو تجوزت ةأرما يفو ٠ هل تلق

 ؟ هريغ وأ مع نبا لثم
 . ملعا هللاو مت ٠ لوخدلا لبق جيوزتلا يلولا متأ اذإ : لاق

 تتأو تجوزت مث 5اهب لخدي نأ لبق اهقراف مث .ةأرما جوزت لجر يفو : هل تلق
 كلذ زئاج : لاق .؟ ال مأ كلذ زوجيأ .ةأرملا ةنبا جوزتي نا لجرلا نبا دارأف !ةنباب

 . ملعأ هتناو

 هدنع تماقأو ،اهئطوو 5اهب لخدو ٥ةميتي ةيبص جوزت لجر يف لوقت امو : هل تلق
 اذإو ،ريغ اهل له ، جيوزتلا تريغ تضاحو تغلب املف ى جوزلا (٦٦)نوت يهو . انامز

 نوكيأ ،لجآلا اهقادص جوزلا اهركنأ اذإ تيأرأ ؟ اهقادص اهل بجأ اهربغ تبث

 ؟ ال مأ اهلوق لوقلا

 جيوزتلا تريغف ،كلذ دعب ضيحلا اهءاج مث غولبلاب اهل مكحي مل تمادام : باوجلا
 اهل هيلع مكح جوزلا اهم لخد دق ناك نإف . مكحلا 0 ريغلا اهلف .ضيحلا اهاتأ ىتح

 قادصب اهل هيلع مكحي نأ ينبجعيف الإو ،فورعم قادص اهل حص ناك نإف ،قادصلاب
 يه غلبت مل اذإ ءاسنلا نم اهبارتأ غولب امأو .حاكنلا يف ركني الو ؤاهئاسن نم اهلثم
 .فالتخا كلذ يفف ،نينسلا نم غولبلاب اهيلع مكحي يذلا .ملحلا

 ًالام اهل بتكف .اهيبأ نم غلاب ريغ ،ةريغص ةيراج لجرلا جوزت اذإو : هل تلق
 اهنيبو هنيب عقو اهغولب دعبف اهجوز عم ةجوزلا تغلبف ،لجاعلا اهقحب الصأ
 ؟ اهنيب ةمو هاللا نوكيو ريغلا اهل زوجيأ .ةلاهجلا تعداو لاملا نم تريغف ٠ ةموصخ

 ريغلا يه تدارأو عيبلا متي نأ اهوبأ دارأ نإ تيأرأ ؟ ال مأ اهيبأ نيبو اهنيب ةموصخلا مأ

 ؟ كلذ ظفل فيك نيميلا اهيلع تبجو نإو ؟ كلذ اهل نوكيأ

 8هب تي ضر تغلب الف ٠ لجاعلا اهقادصل ة ةريغص يهو لاملا اذه عاب ناك نإ : : لاق

 .جيزلا تحت : باوصلا لعل )٦٦(

۔ ٢٢ ۔-



 وه ىعداو ، ميبلا ضقن تدارأو 53هنم ءيش وأ ٨هب ةلاهجلا تعدا كلذ دعب نم مث

 دارأو ةحص ىلع ردقي مل نإف ،اهلوق لوقلاف ؛ اهغولب دعب هب تيضر نيح ةملاع اهنأ
 اهغولب دعب هب تيضرو اهيلع هعاب يذلا لاملا اذه ةلهاج اهنأ فلحتف .اهنيمي

 هب ةملاع اهنأ يعدتام لبق نم هعيب اهيلع تبثي ملو هنم ءيشب وأ ردقت نإف اهلوق لوقلاف

 . ملعأ هتلاو هذه اهنيمي تفلح نأ ىلإ اهغولب دعب هب تيضر نيح
 ملع املف .اهب زاجام دعب ةكولمم ةمأ اهنأ نيبت مث ،ةأرما جوزت يذلا يف : هل تلق

 ؟ امهنيب مكحلا امو ؟ هيلع بجعام .اهنم جيوزتلا ريغ ةمأ اهنأ

 لوق ىلعف ،رئارحلا جيوزت ىلع أرداق وه ناكو .اهديس اهب هجوز يذلا ناك نإ : لاق

 اهديس ملع اذإ ءيش ةمألل هيلع سيلو لطاب جيوزتلاف 5 ءامإلا جيوزت هل زيجي ال نم

 ناك ولو هيلع اهتبثي نم لوق ىلعو .اهقادص هيلع ناك اهديس ملعي مل نإو ٥ هملعك
 وهف رداق ريغ ناك نإو إاهقادص هيلعف اهقلطي نأ دارأ نإو تباث جيوزتلاف ارداق
 ريغ هل سيلو ٨ةرح اهنإف ةرح اهنإ : هل لاق .اهايإ هجوز نيح اهديس ناك نإو تبان

 اهديس جيوزت زوجي الو .اهديس نم اهجيوزتب ىلوأ يلو اهل نوكي نأ الإ اهبجيوزت يف
 ريغب ناك اذإ .لاح لك ىلع لطاب جيوزتلاف اهديس ريغ اهجوز يذلا ناك نإو .هنود
 اهجوز اذإ اهرقع موزلو ،فالتخا هيفف }لوخدلا لبق ديسلا همتي نأ آلإ اهديس نذإ

 . ملعأ هتلاو ۔اهئطو اذإ هنم هلدب الإ اهديس ريغ

 ؟ ال مأ كلذ لحأ .دوهش ريغب اهب زاجو }.هترضحب هتقلطم در يذلاو : هل تلق

 .ملعأ هللاو ادبأ هيلع تمرح دقف درلا اذهب اهعماج دق ناك نإف كلذ لحي الف

 ؟ ال مأ ةعاضرلا نم وأ بسنلا نم هاخأ كلمي نأ هل زوجي لجرلا يف كلوق امأو

 ؟ ال مأ ثرإلاب هيلإ راص اذإ قتعي لهو
 هكلم اذإ ١همأ وأ } طقف هيبأ وأ همأو هيبأ لبق نم ناك نإ بسنلا نم هوخأ امأ : لاق

 هعيب هل سيلو هكلم اذإ قتعي الف ةعاضرلا خأ امأو .ةيطع وأ ثاريم وأ ،ءارشب قتع

 . ملعأ هللاو هب هيدفي هربغ لام هعم سيلو .هنم هل دبال نيد يف الإ
 مزاللا اذه لبقتسملا نم يضاملا فاق حتفيف اقتع قتعي قتع هلوق امأ : فلؤملا لاق

 ءار حتفب ةعاضرلا امأو . عراضملا فرح مضبو يضاملا ىلع ةزمهبف يدعتملا امأو . هنم

 .عجر . ملعأ هللاو اهرسكب ليقو . حضوأ ةلمهملا

 ظفل فيكو .ةرهشلا وأ لودعلا ةداهشب ،دوقفم هنأ لجرلاب مكحي فيكو : هل تلق

۔ _ ٢٣



 ؟ كلذ انفرع .دقفلا يف اهب اموكحم نوكت يتلا ةداهشلا
 كلذ يف ملعن الو هيلع قفتم وهف ،لودعلا ةداهشبف دقفلا يف مكحلا امأ : لاق

 مكاحلا لبق نم بيرلا عفترا اذإ 3 ادعاصف ةسمخلا نم ةرهشلا ةداهشب امأو .افالتخا

 كلذ يف وجرأو مهنع انغلب اميف هللا مهمحر انخايشأ هب لمع دقف .مهتداهش ببسب
 ةللاو ةرهشلا نع وأ اعطق نودهشي لودعلا ةداهش الإ كلذ يف زجحي مل ضعبف إافالتخا

 كل برضأسو ،ةريثك عاونأ هل دقعلا نأل ةريثك ظافلأ يهف دقعلا ظفل امأو . ملعأ

 ظفلف رحبلا يف هتنيفس ترسكناو رحبلا بكر لجر نأ ول : اهيلع لدتست لاثمأ
 يف هتنيفس بكر ينالفلا نالف نب انالف نأ دهشأ انأ : دهاشلا لوقي هيف ةداهشلا

 اربخ كلذ دعب هل ملعأ الو .اهيف وهو رحبلا يف اهبكر يتلا ةنيفسلا ترسكناف .رحبلا
 . ملعأ هتلاو .هذه يتداهش تيدأ نأ ىلإ

. ) 

 نب نالف ةجاوز نم ةريغم انأ تلاقو يلع تعقو ةأرما يفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 ىرتا 5ًاجوز هب تيضرام موصلا ينمزل موي نم هتجاوزب ىضرأ تسل يناو ينالفلا نالف
 فيك مأ ةيجوزلاب اهيلع مكحيو ؟ريغلا اهف بجوي ال مأ ريغلا امل بجوي اذه اهمالك
 ؟ كلذ يف هجولا
 ٨ مهتغل ىلع سانلا ذخؤي نأ ينبجعيف إةميتي يهو تجوز ةأرملا هذه تناك نإ : لاق

 نم هجوب جيوزتلا اهيلع تبثي ةجح هعم ناك نإف .هنم تريغ يذلا اذه ىلع لسريو
 . ملعأ هتناو ٥ هل ةيجوزلاب اهيلع مكحي مل الإو ،هوجولا

 نمز يف ةقفنلا نم قحلاب هيلع اهل بجيام اهجوز نم تبلط اذإ ةأرملا يفو : هل تلق

 بجو نإو رمتلا ربغ اهل ءيش ال مأ بطر هيلع اهل بجأ ابطر أرملا تبلطف .ظيقلا

 ؟ اهل نوكي 0""اأنم مك بطرلا نم اهل

 تءاش نإو هتعاب تءاش نإف إارمت الإ اهل اوبجوي مل .ميدقلا رثألا يف ءاج يذلا : لاق
 ام اهل اولعجو ؤ،“بطرلا نمز يف بطرلا اهل اوبجوأف ، نيرخأتملا تاباوج يف امأو .هتلكأ
 رسبلا نم امأو هيف رسب ال يذلا نم .دم اهلا بطرلا نم افصنو انم رمتلا نم ناك
 . ملعأ هللاو ؤبطر بطرلا نمز يف اهل نوكي نأ ينبجعي انأو . نانمف

 )٦٧( يواسي نايع لهأ همدختسي ليكم : نملا ٤ غلك .

۔ _ ٢٤



 لاملا تيب نم مهل تبلطف ريقف بأ مهلو دالوأ اهدنع ناك اذإ ةأرملا يف كلوق امأو ا

 ؟ ال مأ لاملا تيب نم ىطعتأ : تلقف

 ىطعتام ىلع .ةنيمأ ةقث ةقث مهُمأ نوكت نأ الإ مهوبأ ىطعي نأ ينبجعي تفصوام ىلعف

 .ملعأ هللاو .لاملا تيب نم مهل

. ) 

 ادبع تسلأ : لئس هجيوزت دنعف {ةأرما لجر جوزت اذإو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 ؟ هجيوزت لاح امف ةيدوبعلاب رقأ 5ةأرملاب هتزاجاو هجيوزت دعبف ةكلملا ركنأف .اكولمم
 نالطبب رقأ دقف .جيورتلاب هديس هل نذأي مل هنأو ةكلملاب رقأ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ريغ مث انامز ماقأو غلب اذإ ميتيلا يفو : هل تلق .سبحلاب بدؤي نأ قيقحو .هجيوزت
 انل نيب ؟ ال مأ ريغ هلأ ،هغولب لبق هومستقا اوناك ءاكرش نيبو هنيب لام يف كلذ دعب

 ؟ كلذ

 وهو غلب هنأ حصأو .هلام هنأ هيعديو هلغتسي ،هدي يف لاملاو غلب نيح ناك نإ : لاق

 دعب يدنع هل ريغ الف } ةمسقلاب هملع عم غلب نيح راكنإ هنم رهظي ملو . ةمسقلاب ملاع

 ريغلا هل زوج يذلا هجولا اهنم ىعدا اذإ ةلاهجلا قيرط نم هربغ نوكي نأ الإ .كلذ

 . ملعأ هللاو

 ، يقادص مداخو !ابوتكم ناك اذإ هتميق مك (٧})يقادص مداخ يفو : هل تلق

 ؟ هسنج ةفص باتكلا يف نيبي ملو .ريرح بوثو
 ابهذ فصنو ليقاثم ةعبس يقادصلا مداخلا ةميق نإ ،رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق
 ىلإ هيف عجري نأ اذه لثم ينبجعيو . مداخلا فصن ريرحلا بوثو “بهذلا طسوأ نم

 . ملعأ هللاو كلذ يف فلتخي تاقدصلا يف نادلبلا ننس نأل ؤدلبلا ةنُس

 ٦ هريغ نم دالوأ ةأرملل ناكو . جورخلا نع هتجوز عنمي نأ دارأ لجر يفو : هل تلق

 . ًاماعط اهدالوأل حدكت اهجورخ نأ ةأرملا تجتحاف !ةبصع الو محر مهعم سيلو

 ؟ ال مأ جورخلا نع اهعنمي نأ هلأ ،نوجاتحم اهدالوأو .جرخت نأ وه ىبأو

 دحأ هيف اهيفكي نأ اهل نكي مو .هنم اه دبال يذلا جورخلا نع اهعنم هل سيل : لاق

 . ملعأ هلاو

 )٦٨( صلخملا نيمالا قداصلا مداخلا اهب دارملا ةيماع ةظفل : يقادصلا .

۔ _ ٢٥



 زع لاق ؤببسكلا وهو نيلعفلا نم ةلمهملا لادلا حتفب : حكلا : فلؤملا لاق
 ءازج يقالم يأ { (٩٦)يئ هيقالُمف ًاحدك كبر إ حداك كنإ ناسنإلا اما ث : لجو

 . عجر . .ارش وأ ناك اربخ كلمع

 لصف

 تنب ةنالف جوزتت نأ ديرأ : اهنبال تلاق ةأرملا يف كلوق امأو . هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 ةأرملاو لجرلا مأ تمصاخت جيوزتلا ىلع اقفتا الف .هل اهبطخت نأ اهرمأف ،نالف

 يف امنوق لبقأ تلقف ،اهتعضرأ ينإف هنالف جوزتت ال : لجرلا مأ تلاقف ،ةبوطخملا

 .م ؟ كلذ

 .ةداهشلا هذه يف بذكلاب ةمهتلا دح يف امأ تراص دق .ةأرملا هذه نأ تفصوام ىلعف

 الف ةموصخلا دعب الإ ةداهشلا هذه دهشت ملو رمألا لوأ يف هيلع ةريشملا يه اهنأل
 .ملعأ هللاو لالحلا نع قرف اهنإ هيف . مهتت يذلا اذه يف تامهتملا ةداهش لبقت

 تنب ةنالفو نالف نب نالف تعضرأ اهنأ : دلبلا يف ثدحتت ةأرما يف كلوق امأو

 كلت جوزتي نأ لجرلا اذهل زوجيأ : تلقف ايهتعضرأ ايهأ ةأرمللو لجرلل لقي ملو .نالف

 ؟ ال مأ لجرلا مأ ، يه ايهتعضرأ ايهنأ ةأرملا هذه يف اهب ثدحتت يتلا ةأرملا

 ةملاعلا ةأرملا تناك اذإ { ماكحألا يف امأو 5ةيافك هيفام ىضم دقف ةمهتلا ي امأف
 ينبجعي الف { جوزتلا كلذ لبق ناكو 5 ةنالفو انالف تعضرأ اهنأ اهسفن نع ربخلا اذهب

 الو اهنع هغلبو هسفنب اهعمسي مل نإو .ةمهتم ريغ ةربخملا تناك اذإ اهجوزتي نأ
 حصي ىتحف مكحلا يف امأو .اهلأسي ىتح اهجوزتي نأ هل ينبجعي الف ،هربخ يف بيرتسي

 هللاو بذكلاب ةمهتم ريغ تناك اذإ اهسفنب هل لوقت وأ .ةلداعلا ةنيبلاب كلذ اهنع

 .ملعأ

 لصف

 لجر يف كاذهو هتلا كمحر .هيقفلا خيشلا اهيأ كلأسأو : هتلا اهمحر هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ ` كلذ الأ ،ازرأ اهيطعي نأ تدارأو . ةقفنلا نم اهل اميف نايصاختي ةأرماو

 اولخدي ل مهغأ ۔ هللا مهمحر انباحصأ رثأ نم هتعمسام ىلع : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 نإو ةرذلاو ربلا لكأت نمم تناك اذإ ى ةرذلاو ا لخد امنإو ءاسنلا ةقفن يف زرألا

 )٦٩( قاقشنالا : : ٦.

۔ _ ٢٦



 يأ نم اهنأ مكاحلا دنع حصي م اذإ جوزلا لوق لوقلاو 5ربلا اهلف ربلا لكأت نمم تناك
 نم نسحأ ،اهئاسن ةوسكو اهتوسك نإ : تلاق اذإ كلذكو : هل تلق . ىه سنج

 لهو ؟ كلذ ي ايهنم نم لوق لوقلا ،اهئاسن ةوسك اهنأ لجرلا اهيعدي يتلا ةوسكلا
 ؟ ميظعلا رجألا كلو كلذ انل نيب ؟ ناينأ كلذ يف امهنيب
 ۔ بلغألا ىلع نوكيف افلتخا اذإ ،اهيف امهدحأ لوق حصي مل اذإ ةوسكلا امأ : لاق

 ادبأ ربلا لكأت اهنأ تعا اذإو : هل تلق .ءاسنلا نم اهسنج نم دلبلا لهأ ةوسك نم

 ؟ ةحصب اهاوعد ىلع تأت ملو .كلذ وه ركنأو زرألاو
 ينبجعيف !ادبأ ربلا لكأت اهنأ تعدأ اذإف ربلا امأو .هركذ ىضم دقف زرألا امأ : لاق

 .اهل هيلع ةبجاو اهتقفن تناك اذإ هنيمي تدارأ اذإ نيميلا هيلع امهل نوكي نأ

 زوجيام هريغ نم اهيطعي نأ اهجوز دارأو ةقفنلل ")ىنب ارمت تبلط اذإو : هل تلق
 ؟ كلذ يف
 نم الو ديجلا نم ال إاهدلب رمت طسوأ نم اهل نوكي نأ ينبجعيف ،رمتلا امأ : لاق
 الإ مهل سيل دلب يف تناك اذإ .زرألا كلذكو ،رمتلا نم ًاعون دلب لكل نأل .ءيدرلا

 . ملعأ هتناو اهعبشيام ردقب اهعضوم ماعطب اهل مكحيف .وه

 لصف

 لاقف نكسلا يف ايصاخت اذإ هتأرماو يدابلا نع هتلأسو .(هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 ريغ يف اهنكسي نأ وه ىبأو .كلذ نع يه تبأو ةيدابلا يف يعم نكست نأ ديرأ : وه
 وأ ٨ ةيدابلا ين اهفصني مل اهنأ يه تجتحاو .وه ىبأو ةيدابلا يه تبلط وأ .ةيدابلا
 ؟ كلذ ي مكحلا فيك .ةيدابلا يف هقح دؤت ل اهنأ وه جتحأ

 اهفصني مكاح هيف دجوي ال ناكم ىلإ اهب جرخي نأ دارأ اذإ امأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 عم رضحلا يف نكسي نأ وه دارأ نإو كلذب اهيلع مكحي الف نيملسملا ماكح نم هنم

 هيلع اهل بجيام اهيلإ ىدأ اذإ هعم نوكت نأ اهيلع مكح ،كلذ يه تبأو نيملسملا

 مكحي ةأرما لك نأ رثألا نم هانعمسام ىلعف نكسلا امأو كلذ ريغو ةوسكو ةقفن نم

 . ملعأ هتناو ةرضم هيف اهيلع سيل اهب اقيفر انكس اهلثم “نكسب اهجوز ىلع اهف

 لجاعلا اهقادصب لام اهاضقو قارفلا هتجوز نم بلطو ضرم لجر يفو : هل تلق

 .هيف كرابم ديج ولح رفصا رمت )٧٠(

۔ _ ٢٧



 كلذ هضرم ف دعقيو موقي وهو لاملا كلذ اهاضق الف ‘ اهعلاخمو هأربت نأ ىلع ٠ لجأآلاو

 ءاضق ف ةثرولا ىلع ةربغم ةأرملا تءاجف .هنم أربي لو ضرملا كلذب يفوت كللذ دعبف

 ؟ال مأ اذه ف ةجح اهلأ إ يح كلاهلاو ريغت لو هب ةلهاج اهن ا تجتحاو .كلذ

 .هتوم دعب لوقلا رثكأ يف ةلاهجلاب اهف ريغ الف كلاهلا ةايح يف هب تيضر تناك نإ : لاق
 . ملعأ هتناو

 انيلو يذلا دلبلا ريغ نم يهو إاهجوز نم ةيكاش انيلإ تءاج ةأرما يفو : هل تلق
 ىلإ اهل يراكي نأ اهجوز نم تبلط هيلع اقفتاام ىلع اقفتاو انعم هانرضح الف ى هرمأ

 ؟ ال مأ كلذ هيلع بجأ .هيف انكس يذلا دلبلا

 ةرجأب هيلع اهل مكحي هنإ : لوقأ الف دلبلا كلذ ىلإ هيأر ريغب تجرخ تناك نإ : لاق
 . ملعأ هللاو اهعوجر ءارك

 دقو اهجوزي نأ اهجيوزت يلي نمل زوجي له .ةغلاب ريغ ةرح ةنبأ هل كولمم يف : هل تلق
 ؟ كلذ يف حالصلا اهل رظن

 . ملعأ هلاو ةميتيلا ةلزنمب يهو .جيوزتلا بلطتو غلبت ىتح جوزت ال : باوجلا

 دق اهابأ نإ : لاقف ،لجرب اهجوزي نأ ديرت يلاولا ىلإ تءاج ةأرما يفو : هل تلق
 دنعف وه هنأ هفرعي ل وأ يلاولا هفرعف اهوبأ هنإ لجر ركذ هنأ الإ 3 هفرعي ال يلاولاو تام

 ؟ ال م آ اهجوزي ن أ يلاولا ٠ ةجاتحم ة ةريقف يهو هتومب اوعمس ن نسب كلذ

 ةحص تناك نإف ٦ اهيبأ نم اهسفنب كلمأ تراصو تغلب دق ةأرملا هذه تناك نإ : لاق

 اهيبأ لعب يلو ةأرملا هذه ناك نإف . ناغ رصم نم هتبيغ ةحصو عقت ل اهيبأ توم

 يلو اهل نكي مل نإو .اهئافكا نم ناك نإ هب جيوزتلا تبلط نمب اهجؤزي نأ اهّيلَولف
 كلذكو ،عافكألا لاجرلا نم تءاش نمب هيلإ تبلط نإ .مكاحلا اهجوزيف اهيبأ دعب

 هذه ىلعف ٨|٨ تيم وأ ي ىح وه الو وه نيأ ردي لو ناع نع اهيبأ ة ةبيغ (٧ا)تلو اطت نإ

 . ملعأ هللاو 3 مكاحلا ىلإ اهجيوزت نوكي ةفصلا

 الجر اهجوزف لاجرلا نم تءاش نمب هتنبا چيو زت يف لجر هلكو نمو : هل تلق
 اهجوزي نأ ليكولا 6 هربغ وأ اهجوزتي نأ دارأ اهتذع تضقنا املف .اهقلط لجرلا نإ مث

 ؟ ال مأ جرز لدعب «

 .نيملسملا نيب فالتخإلا اذه لثم يف ىرجي هنإ 5رئآلا نم هتعمسام ىلع : لاق

 )٧١( هتبيغ تلاط نإ : باوصلا .

۔ -_ ٢٨



 عزني وأ .هنيعب جيوزت يف هل ددجي مل اذإ جوز دعب ةيناث ةرم اهجوزي نأ هل سيل : لاق
 . ملعأ هللاو لوقلا اذه انبجعيو .ةلاكولا

 : هل لوقيف سانلا نم لجر وأ مكاحلا ىلإ ءيجي يذلا يفو .(هنلا امهمحر) هيلإ هنمو
 الو جوزلا فرعي مل ناك اذإ لعفي نأ رومأملل زوجيأ . يتخأ وأ يتنبأ لجرلا اذه جيز

 ؟ جؤزمل
 ل اذإ ى مكاح رغ وأ ًامكاح ناك . جيوزتلا دقعي نأ هل سيل : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . مهتداهشب مهتفرعم تبنت دوهش مهتفرعمب هعم دهشي ن أ الإ ى جوزلاو يلولا فرعي

 ٠ هنيعت ل وأ هنيع اجر هتنبا جوزي ال نأ هتجوز قالاطب دحأ فلح نإو : هل تلق

 ؟ جيوزتلا ىلع بألا ربجي مأ (ةأرملا خأ) .هدلو جوزت زوجيأ ، جيوزتلا هتنبا تبلطف

 اذإ ؤ جيورتلا تبلط نإ اهجيوزت يف اهيبأ ىلع جتحي هنإ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 ١ ذإ خال ا اهجوز اهجو زت زد نزرع اهوب أ عنتما نإف اهسفنل كلمأ تراصو تغلب دق تناك

 .اهئافكأ نم جورلا ناك

 ؟ اموي نوعبرأو ةسمخ وأ اموي نوعبرأ وهأ ةمألا ف ءاربتسالاو : هل تلق

 تسيأ تلا وأ .ضحت ل ىتلا ةريغصلا ةمألا يف اموي نيعبرأو ةسمخب لمعن نحن : : لاق

 . ضيحملا نم

 اذإ اهتدع ءاضقنا ٢ كلذكو نتضيح اهؤاربتسا ءامالا ف بجاولاو : فلؤملا لاق .

 .ملعأ هللاو ] ناترم اهقيلطتو تقلط

 جوزتي نأ دبعلا دارأف 6 ماتيأو غلب ن سب ناك اذإ كولمملا دبعلا )٧٢( .رع انتفا : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ زوجب له . .غّلبل نذإب ةأرما

 زوجي لوقلا ضعب ىلعف . مهيبأ لبق نم ىصو ماتي ألل نوكي نأ الإ كلذ زوجي : لاق

 . ملعأ هللاو 3 ماتيألا نع ىصزلا نذإب

 ٨.حاكنلا ةدقع ادقعي ملو .جيوزتلا ىلع اقفتاف ةأرما بطخ لجر يفو : هل تلق

 مث تالوكأملا رئاس نم كلذ ريغو 5زبخلاو محللاو بايثلا ةأرملا يطعي لجرلا راصف

 .ين انتفأ : باوصلا )٧٢(

۔ ٢٩ ۔



 .هنم فلخلا ناك كلذ هلأ .اهيلإ هادهأام لجرلا بلطف . جيوزتلا نع اعجرو افلتخا

 ؟ م وأ

 . نم هتعمسام ىلع اهنم وأ هنم فوقولا ناك .]هيلع اهذر اهيلعف بايثلا لثم امأ : لاق

 ضعبف ههابشأو محللا لثم لثم تالوكأملا امأو ٦ جيوزتلا ©اببسب ةيطعملا تناك اذإ رب ,

 ال ةأرملا نأ دلبلا كلت ةداع ف ناك ل ينبجعيو كلذ اهمزلي ل ضعبو 8 هدر اهمزلا

 هل ناك نإ بهذ دق ناك نإ ٥هلثم وأ هدر اهيلع نوكي نأ كلذب الإ جيوزتلا ىلإ هبيبحت

 . ملعأ هللاو 5هتميقف لثم هل نكي مل نإو لثم
 هللا لاق ءاخلا رسكب ةبطخ بطخي بطخ هلعف في رصتنف بطخ هلوق : فلؤملا لاق

 .ءاخلا مضب ةبطخ ربنملا ىلع لجرلا بطخو "" ءاسنلا ةبطخ نم )ف : لجو زع
 . لبقتسملا نم همضو يضاملا ءاط حتفب نيلعفلا الكو

 اهل نإ : نولوقي ةماعلا ضعب عمسو اهب لخدو ةأرما جوزت لجر يفو : هل تلق

 هل له اجوز امل نأ هعم حصي ل جيزتملاو ٠ كلذ نوركني اهدلاوو ةأرملاو ابئاغ اجوز

 ؟ لدع يدهاشب كلذ حصي ىتح مأ \ ادعاصف ة ةسمخ نم ةرهشلا ةداهشب امنزَتُعَ نأ

 .ادعاصف نيملسملا نم نيلدع ةداهشب الإ اهل ن نيعي نايض همزلي الف مكحلا يف امأ : لاق

 .ملعأ هللاو ، هل ملسأ اهكرتف | ةرهشلا ةداهشب هبلق نأمطا نإ 'ث)هرتتلا قيرط نم امأو

 : لاق ؟ جيوزتلا يف اهيبأ ةبيبرو ةأرملا نيب عمجي نأ لجرلل زوجي لهو : هل تلق

 . ملعأ هتناو "كلذ زئاج

 يف ةقث ريغ جوزتملا ناكو ںلجرب جيوزتلا ديرت ةيبص ةأرما تءاج اذإو : هل تلق
 ىف احالص اهل ىريو .اهيلو نذإب حاكنلا ةدقع امهنيب دقعي نأ دحأل زوجيأ .ةلادعلا
 ؟ جيوزتلا
 .اهملظي نأ ريغ نم اهيلع نمؤي لجرب الإ ى جوزت الف ةميتي تناك نإ : لاق

 يف اهلوق لبقيأ هغولب نكمي نم دحب تناكو غولبلا تعدا نإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ال مأ كلذ

 زئاج اهرارقإ لبق غولبلاب تّرَقأف ،هسفن نع غولبلاب رارقا لبقي نم دحب ناك نإ : لاق
 . ملعأ هللاو ٦ ءافكألا نم هب تيضر نمب اهجيوزت

 )٧٣( ةرقبلا ةروس : ٢٣٥ .

)٧٢٤( سرماقلا رظني .ةلطاب لاوقأ : ةرتتلا .



 لبق فالتخا امهنيب عقوف .غلاب ةنبإلاو الجر هتنبا جوز لجر يفو : هل تلق
 ؟ كلذ هل سيل مأ جوزلا مصاخي نأ لجرلل له ،لوخدلا

 اهنأ جيوزتلا يفو ،هترثكو هتلق نم قادصلا ىنعم يف فالتخإلا اذه ناك نإ : لاق

 ةحيحص ةغلاب ةأرملا تناك اذإ بألا نود ةأرملل اذه يف ةموصخلاف ؛ ال مأ ةيضار

 . ملعأ هتلاو ، ةلقاع

 ءاكرشلا دحأ قلطو زاج نإو ءاكرشلا نيب ناك اذإ هجيوزت زوجي دبعلا يفو : تلق
 ؟ ال مأ هتأرما قلطتأ

 قالطلا امأو .ةكرش هيف مهل نيذلا ءاكرشلا نذإب الإ زوجي الف هجيوزت امأ : لاق

 ىلع اوعمتجي ىتح قلطت ال لوقو 5ءاكرشلا دحأ قلط اذإ قلطت لوق هيف فلتخمنف

 . ملعأ هللاو { اهقالط

 ؟ دعب نم مذجو اهب لخد دق ناك اذإ هتجوز قالطب هيلع مكحي موذجملاو : هل تلق
 ربجي مل ءاهاسكو اهيلع قفنأ نإف ،اهب جوزت نأ دعب هيلع اثداح كلذ ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هتلاو .ةدحاو ةرم ولو اهب لخد دق ناك اذإ .اهقالط ىلع

 قالطلاو اهنذإب جيوزتلا نوكيأ {ةأرما هكلمت تناكو جوزت اذإ دبعلا يفو : هل تلق

 . هلثم

 ٧) لاجرلا نم ادحأ رمأتف ٠ هتجوزل قااطلا امأو \٧( ٠ )هداق هجيوزت امأ : لاق

 ناك اذإ دبعلا ةبقر يف نوكي قادصلاو ،قالطلا عقو اهسفنب يه تقلط نإو ،اهقلطي

 . ملعأ هتناو ءاهيلع نوكيف هتديس هب نمضت نأ الإ ،هديس نذإب جيوزتلا

 دوهش ترضحأف .جيوزتلا تدارأو اهل يلو ال يتلا ةأرملاو : (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ ةداهشلا ظفل مه بتكي نأ يلاولل زوبأ .ةداهشلا ظفل اوفرعي مل دوهشلا ناكو

 هللاو ؤ مهتداهش ليدعت نم ('')ءيش هدنع نم دوهشلا مكاحلا ني نأ ينبجعي : لاق

 .ملعأ

 ؟ كلذ ريغ وأ ران وأ رمق ناك اذإ ليللا يف جيوزتلا تبثي لهو : هل تلق

 .اهنذإبف : باوصلا )٧٥(
 ث .نأ تطقس )٧٦(

 .ائيش : باوصلا )٧٧(

۔ _ ٣١



 فرع اذإ ران ريغب امأو ،راهنلا نيبو كلذ نيب قرف الو ،كلذ زئاجف رانلاب امأ : لاق

 .هزجي مل ضعبو هزاجأ ضعب كلذ يف فلتخا دقف .راهنلاب مهتفرعمك اضعب مهضعب
 . ملعأ هتناو هيف رمق ال وأ رمق ناك سابل ليللا لاقو

 .رحبلا عطاق اهيلو ناكو ى اهئفكب مكاحلا ىلإ جيوزتلا ةأرملا تبلط اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ مكاحلا اهجرزيأ

 ناكو ،اهئفكب مكاحلا ىلإ جيوزتلا تبلطو ،ةلقاع ةرح ةغلاب ةأرملا تناك نإ : لاق

 نم اهيلو جرخ اذإ اهجوزي نأ مكاحلل زئاج .رحبلا عطق دق يذلا ريغ ىلو اهل سيل
 . ملعأ هلاو رصملا

 زوجيأ ، يصو ميتيلل نكي ملو جيوزتلا تدارأ اذإ ؤ ميتي ةمأ يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ كلذ زاج اذإ جوزتت نأ ةمألا هذهل

 . ملعأ هللاو . هيبأ نم يصو ميتيلل نكي ل اذإ ميتيلا غلبي ىتح كلذ اهل زوجي ال : لاق

 نأ زوجيأ : تلقف .جيوزتلا تدارأو ؤبئاغو رضاح ءاكرش نيب ةمأ تناك اذإ امأو

 زوجي ال هذه كتفص ىلعف ؟ هنم ةلاكو الو .بئاغلا هكيرش رمأ ريغب رضاحلا اهجوزي

 .'١٧)مهرمأ نوكلمي اوناك اذإ .اهيف ءاكرشلا عيمج نذإب الإ ةمألا جوزت الو كلذ هل

 . ملعأ هتلاو .هنذإ ريغب اهجوزي نأ رضاحلل زجي مل دحأ مهنم باغ نإو
 تدارأو نايع َرْصم زواجت يتلا نكامألا ضعب يف اهيلو باغ اذإ ةأرملاو : هل تلق

 ؟ ثكام ريغ مأ هرفس ىف ادبأ اثكام اهيلو ناك مكاحلا اهجوزيأ ى جيوزتلا ةأرملا

 هل زاج مكاحلا ىلإ جيوزتلا تبلطو ،اهسفن كلم اغلاب ةأرملا هذه تناك نإ : لاق

 ١ عوجرلا يوني ناك ولو نايع رصم نم جرخ يذلا ريغ يلو ال نكي ل اذإ اهجؤزي نأ

 . ملعأ هلاو

 كانه تماقأف دلبلا نم تراس مث انئاب ًاقالط هتجوز قلط لجر يفو : هل تلق
 .البلا ىلإ تعجر من جيزلا نم اهتدع يضقنت نأ نكميام ردقب روهشلا نم هللا ءاشام
 اه اوعد حصت ىتح م أ ةق دَصُم نوكتو اهلوق لبف أ ٠ اهقلطو لجرب تجوزت اهنأ ا تلاقو

 ؟ كلذ انل ن نين

 يه لوقف فالتخإلا اهيف ىرجم ةلأسملا هذه نإ رنألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 ةحص و . ةنينئمط وأ ة ةرهش لبق نم كلذ ن سبتي ىتح ةقدصم ريغ يه لوقو .ق ّدَصُم

 .اهرمأ : باوصلا )٧٨(

۔ ٣٢ ۔-



 مارحلا ىلع ةأرج الو بذك الو فيرحتب مهتت ال ةأرملا هذه تناك اذإ .انأ ىنبجعي اميف

 . مارحلا نع عرولا ةلقو بذكلاب مهتت تناك نإو قدصت نأ اهلوق ىلإ بلقلا نأمطاو

 . ملعأ هللاو ٠ اهقيدصت ينبجعي ل

 ةنبا وأ ،يتخأب وأ ،يتنباب انالف جؤز : هل لاقف لجر ىلإ ءاج نمو : هل تلق
 اهجيوزت ٢ ةأرملا لكو وأ ٠ ليكو هنع ءاج وأ اهيلو هزأ معزي ةأرما نم ناكام وأ ٠ يمع

 وأ هءاج يذلا اذه فرعي ل حاكنلا دقع هيلإ بولطملا لجرلاو . اهجوزي نزم رمأي نأب

 ؟ ال مأ كلذ هل زوجيأ هليكو ءاج

 هرمأ يذلا لجرلا فرعي جيوزتلا دمعي يذلا ناك نإ رنألا نرم هتعمسام ىلع : لاق

 : لوق فالتخا كلذ يفف .مألل ةنبا وأ اتخأ ةأرملا هذه تناك نإف { هتمرح جوزي نأ
 لوقلا اذهب ")ولمعي مهنأ وجرأو .هتخا وأ هتنبا فرعي مل ولو هرمأب اهجوزي نأ هل

 1 ةلداع ةنيم اهبسن فرعي نأ الإ هرمأب اهجوزي نأ هل سيلف معلا ةنبا امأو ٠ مألا كلذكو

 . ملعأ هللاو .اهتبسن ىلع هنم عالطاب وأ ءاهب بلقلا نئمطي ةرهشب وأ

 نالف نب نالف اذه نأ دهشأ : لوقيف كلذ يف ةداهشلا ظفل امأو : فلؤملا لاق

 ينالفلا نالف نب نالف امههابأ نأو { ةينالفلا نالف نب نالف تنب ةنالف هذه نأو ينالفلا
 اهل نأ ملعأ الو .جوز نم ةدع يف اهنأ الو اجوز ةأرملا هذهل نأ ملعأ الو .تام دق هنأو

 .هذه يتداهش تيدأ نأ ىلإ ،هيلإ هديب ريشيو ،اذه نالف ريغ اهجيوزت ىلي نامعب ايلو
 . ملعأ هتلاو

 هللا همحر (" )ىقاتسرلا ىصقشلا ديعس نب سيمخ يلولا ىضاقلا خيشلا باوج نمو

 (هللا همحر) ا٨يوزنلا ىلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ

 جيوزتلا ترّبغ تغلب املف ،اهجوز باغو لجرب اهوخأ اهجوز ةأرما نع تلأسو
 ؟ ال مأ كلذ اهلا هربغ جورب جوزت نأ تبلطو

 زوجي الو فالتخإلا هيف يرجي اذه لثم يف نأ رثألا يف دجوي : قيفوتلا هنلابو باوجلا

 .هتبيغ يف جوزت نأ ©بئاغ وهو .اهجوز نم جيوزتلا تريغو تغلب اذإ ةيبصلا هذهف

 َ .نولمعي : باوصلا )٧٩(
 .قحلملا يف .هب فيرعتلا )٨٠(
 .قحلملا يف .هب فيرعتلا )٨١(

۔ ٣٢٣ _۔



 ىلع اهنإ : لوقو . ىضرلا اهنم ىعداو ماكحألا اهنم دارأ اذإ اهنم عطقنت ل ةجحلا نأل

 هريغ اجوز جوزت نأ افو . ضقتنم حاكنلاف جيوزتلا تريغو تغلب اذإو .رييغتلا مكح

 نم ىوأ جورفلا يف ةقيثولاب ذخألاو .ةهبشلا نع دعبأ هنأل لوألا لوقلا ىنبجعي انأو
 . ملعأ هتلاو .تاهبشلا يف لوخدلا

 لصف

 يوزنلا ىن ةيسارخلا ىل ما زلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يوزنلا زاعسلا ي رمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هتلا همحر

 نم اهجوز اف ءىربيل الجر تلقوف دلب ٢ اهنع ابئاغ ةأرملا جور ناك اذإو (هتلا همحر)

 نأو اهقح نم هأربأ دق هنإ اه لاقو ليكولا ءاجف اهسفن اهل ءعىربي نأ ىلع ى اهقح

 تضقنا اذإ .جوزت نأ هللا نيبو اهنيب اميف اهل زوجيأ .اهقلط وأ اهسفن اه أربا دق اهجوز
 ؟ هب اهبلق نأمطاو اهليكو لوق يف بترت مل اذإ .قالطلا دعب اهتدع
 ذخؤي نأ يغبني جورفلا هذه نأل كلذ اه ينبجعي ال : ۔ قيفوتلا هللابو ۔ باوجلا

 دنع هطخ زوجي نم طخب وأ .ةلداع ةنيب ةداهشب اهعم حصي نأ الإ اهنم طوحألاب

 . ملعأ هللاو { ةقث ربغ هتلكو يذلا ناك اذإ اهيف باترت ال ةرهشبو ،نيملسللا

 لجرلا دقعيو ؟ ال مأ حاكنلا ةدقع هدلو ىلع دقعي نأ دلاولل زوجي امو : هل تلق

 ؟ ؟ حاكنلا ةدقع هسفن ىلع

 ةدقع امأو .ةأرملا ىلو وه ناك اذإ هدلو ىل إع حاكنلا ةدقع دقعي نأ هلف دلاولا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ زاجأ نم لوق ينبجعيو © فالتخا هيفف ةفصلا هذه ىلع هسفن ىلع

 هوركم : لاق ؟ ال مأ اهتبيبر قوف لجرلا اهب جوزتي نأ زوجي له ةأرملا يفو : هل تلق

 . ملعأ هللاو .ميرحت ريغب كلذ

 رخالا ةنبا ةنبأب هنبا نبا جوز اذإ ۔ بألا بأ ۔ دجلا يف يديس لوقت امو : تلق
 ريغلا ةنبا هنبال تبث اذإ دجلا مزلي ايف جيوزتلا تريغ ةنبإلا تغلب املف .نايبص امهو
 ؟ اهمع نبأ نم
 .اههغولب ىلإ فوقوم جيوزتلاف نايبص امهو هنبا ةنباب هنبا نبا دجلا جوز نإ امأ : لاق

 ترتغو ىبصلا لبق ةيراجلا تغلب نإف .امهدحأل الو بأ نييبصلل نكي مل اذإ
 دحلا ىلع الو .اهعماج مل اذإ ءيش يبصلا ىلع اهل نكي ملو .جيوزتلا لطب ،جيوزتلا

۔ - ٣٤



 8 مت همتأ نإف ى غلب اذإ يبصلل رايخلا ناك جيوزتلا تمتا نإو ى ءىشب امل نمضي مل اذإ

 . ملعأ هللاو ۔هسفن جوزي نأ يلوللو ؤضقتنا هضقن نإو

 هعفد اذإو .اهديسل مأ اهل ةكولمملا ةمألا قادص يفو : (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 .اهديس نذإ ربغب اهيلإ هعفد اذإ هنم أربي الو اهديسل اهقادص : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .ةقث نوكي نأ الإ

 رثكأ وأ لقأ وأ .ةنس هقالط دعب اهلخف اهجوز اهقلط اذإ ةمألا يفو : هل تلق
 ؟ ال م أ هنم اهدلو مكحك اهجوزب دلول ١ قوحل يف اهمكح نوكيأ ا دلوب تءاج مث

 1 اكولمم وأ ارح جوزلا ناك اذإ هنم اهدلو ة ةققن كلذكو

 هيلع اهل ةقفن الف ةكولمم تناكو .هيف اهتعجر كلمي ال ًاقالط اهقلط ناك اذإ : لاق

 وأ ًارح جوزلا ناك أرح نوكي نأ هطرتشي ل اذإ اهديسل دلولا نأل لمحلل يدنع

 .ملعأ هللاو ٠ اكولمم اهدلو ناك اذإ ٠ هيلع اهل سيل ي هدنع (٨")ةياب رلا كلذكو ٠ كولمم

 ركنأ املف ةكرش هتخا نيبو هنيب ةكولمم ةمأ جوزت لجر يف لوقت امو : هل تلق

 ۔ ةمألا ىنعأ ۔ اضيأ ىهو .اهم الو اهعماجي ملو ،اهب الخ هنإ : لاق يلاولاهيلع
 دارأف هتخأل ةمألا تراصو . هتخأ ةمألا نم هبيصن ىطعأ هنإ مث اهسمي ل هنأ : لوقت

 ؟ ال مأ كلذ هل زوجنأ .اهجوزت

 هكرتي نأ ىنبجعي الف . هتأرماب لجرلا ةولخ اهم الخ هنأ يلاولا عم حص ناك نإ : لاق

 دقف اهجرف سم اذإ اهعماجي مل ولو هنأل .اهسمي مل هنأ هلوق لبقي الو 5 ةيناث اهب جوزتي

 ةعامج الو ، ناطلسلا رمأ ريغب اهجوزي نم ترمأف اهل يلو ال ةأرما يف : هل ليق

 ملو ةولخلا كلت يف ضئاح اهنإ لوقت ةأرملا نأل 5ايهنيب ةولخلا تحصو .نيملسملا

 ؟ ال مأ تباث وه .حاكنلا اذه يف يديس لوقت ام .اهأ

 ديدجتف ادمعتم هيلإ رظن الو } هنم دمعلا ىلع اهجرف سمالو اهعماج مل هنأ ررقت نإ لاق

 وأ سم وأ رظنلا نم ءيش امهنيب عقو نإو ؤ هيلع ةماقإلا نم ىلوأ هجو ىلع حاكنلا اذه

 )٨٢( ةياعرلا : ةيابرلا .

۔ _ ٣٥



 ‘,ع فقوت نمل ا رثكأف ١ جيوزتلا ١ ذهس ةيضار ةلماع ةرح اغلاب ةأرملا تناكو . ءامح
 \١\ ت

 س

 . ايهغيب ةقرفلا

 رخا اجر لكوي ن أ ليكولل زوجي أ إ هتنبا جيوزت ٢ الجر لكو لجر ف و : هل تلق

 ,{ :؟ كلذ هل زوبيال مأ

 اهجوزي ادحأ رمأي وأ .هلكو يذلا هل لعجي نأ الإ هريغ لكوي نأ هل زوجي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . هترضحي

 اهجيوزت لوق : فالتخا اهيف ةقتعملاف اهجيوزت ىلي نم : تلقو ةقتعملا ىف كلوق امأو

 .بسنلا لثم ،برقألاف برقألا ةبصعلا كلذكو هدعب نم هينب وأ اهتتعأ نم ىلإ
 7 .كلبلا كلت ريغ يف ناطلسلا ناك اذإ ةنيبلل اهلمح امأو .مهنم ىلوأ ناطلسلا :

٥ 
 سب ة ه

 برسر ٠

 اذه لثم يف ىنبجعيو .اذه يف اوجرخي ن أ دوهشلا ىلع الو مكحلاب اهيلع كلذ سيلف

 . قيفوتلا .هللابو . يلو اه نكي ل اذإ \")اهعضوم يف اهجؤزيل مامإلا نذأتسي نأ يلاولل

 .هكلمي نأ دارأو لجرب اهجيوزت اهيلو دارأ اذإ ةميتيلا يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنسو

 ؟ كلذ كلاملل زوب له

 هنم \ . ح 7 الو \ ج م 7 ر ال انومأم ةقث ةمستىلل م جوزتملا ناك نإ ٠ قيفوتلا هللابو ` با ها

 .كلذ ريغ ناك نإو .حالصلا كلذ يف اه رظن اذإ اذه ىلع جوزت نأ ىنبجعيف .ةءاسإ

 . ملع ا هللاو . ملسأ اذه نع فكلاف . اهيلع قف اوي ال

 ;ةلطو لجرب تجورتو .اهبارتأ تغلب دق تناك اذإ ةيبصلا ىف لوقت امو : هل تلق
 مل يهو ا دالوأ تدلو دق ءاسنلا نم نسلا يف اهلثمو .رخآ لجر اهجوزتو 7 تدتعاو

 ؟ ال ما ريغ اه له جيوزتلا تريغو تغلب اذإ تيأرأ .غلبت
 غولبلا تامالع رئاسو ضيحلا اهتاي مل يآ . غلبت مل ةيبصلا هذه يف كانعم ناك نإ : لاق

 اهنم غولبلاب اهيلع مكحام اهنم اهيلع ىضم دق نينسلا ددع كلذكو اهيف ترهظ دق

 هذ ريغ الف .ةنس نيرشع وأ ،لوق ىلع }ةنس ةرشع ينايث وأ .ةنس ةرشع سمخ لثم

 هناو .ضيحلا اهتأي مل ولو ۔جيوزتلاب تيضر امدعب لاحلا اذهب تراص اذإ .يدنع
 اهل ةيالو الف .جيوزتلا يف ةيلو اهل نوكتأ ةمأ تقتعا اذإ ةأرما يف كلوق امأو .ملعأ

 )٨٣) هعضوم : باولا .

۔ ٣٦ -



 نيذلا رارحألا ةبصعلا نم دحأ اه نكي ل ةمألا هذه تناك نإو . جيوزتلا يف ةمألا ىلع

 لثم ةبصع اهتقتعأ ىت ولا ةأرملل ناكو . معلا نباو . خالاو .بألا لثم اهجيوزت نولي

 اهجيوزت لوقو .ةأرملا ةبصع ىلإ عجري ةمألا هذه جيوزت لوقف . مع نبا وأ خأ وأ بأ

 مهيفف روكذ نونب ةأرملل تناك اذإ . لوألا لوقلا ىلع يدنع لمعلاو ٥ ناطلسلا ىلإ

 هذه جيوزتب ىلوأ مهف اهتليبق نم اوناك نإو ةأرملا ةليبق ربغ نم اوناك اذإ 6ث١افالتخا
 .روكذلا ةبصعلا نم وأ .روكذلا نينبلا نم ادحأ فلخ ناك نإ لجرلا امأو .ةمألا

 نكي , ل اذإ ناطلسلا نم ىلوأ مهلعج نم ل وق ىلع . ةمألا هذه جيوزت نولي مهف

 دحأ ةقتعملا ةمألل الو كلاهلا لجرلل الو ةأرملل نكي مل نإو رارحأ ةبصع ةّقَنعملا ةمألل

 . ملعأ هللاو © ناطلسلا ىلإ هذه جيوزتف ،ةبصعلا نم

 لصف

 املف ةقلطم يهو مهمأ دنع هدالوأل ةقفنلا ملس ناك اذإو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 لثم ديعلا جئاوح نم هريغو '٠ةارازبلاو محللا نم ائيش مهمأ تبلط ديعلا ءاج

 ؟ال مأ كلذ هيلعأ {. نارفعزلاو '٨آ»رسرولا

 مش هيلع سيلو نوملسملا اهضرف يتلا ةقفنلا نم لوقت امم هل هدالوأل هيلع سيل : لاق

 . ملعأ هتلاو . محل الو '٠")ريزابأ الو نارفعز الو سرو

 .راغص دالوأ هلو سانلا ىلع قوقح هل ناك اذإ دوقفملا يف لوقت امو : هل تلق

 نأ معزتو . دوقفملا نم مه نيذلا اهدالوأل ةقفنلا ديرت مكاحلا لإ مهمأ تكشف

 مكاحلا مكحي له .قوقحلا كلت ريغ هل ءيش الو ةوسكلاو ةقفنلا ىلإ نوجاتحم اهدالوأ

 مكاحلا ضرفي لهو ؟ ليكو ةماقإ ىلإ جاتحت مأ ؟ مهمأل ملسي نأ قحلا هيلع نم ىلع

 ؟ كلذ مكح فيك مأ ؟ ةحصلاب الإ زوجي ال مأ ؟ هلام نم دوقفملا دالوأل ةقفنلا

 مه نيذلا راغصلا اهدالوألو .اهجوز لام نم ةقفنلا تدارأ اذإ دوقفملا ةجوز نإ : لاق

 . مكاحلا ىلإ دوقفملا لام نم ةقفنلا بلطت اهنإف نيملسملا ماكح يديأ ىلع .هدالوأ

 اه ضرفي نأ هنم اهدالوألو اهل دوقفملا اهجوز لام نم ةقفنلا هيلإ تبلط اذإ مكاحللو

  

 فالتخإ : باوصلا )٨٤)

 :خلا . . . دوسالا للفلاو ايفاو لننرتلا : نم ةنوكتملاو ةذيذل ةهكن ماعطلل يطعت يتلا تاراهبلا ينعت ; ةينايع ةظفل (رازبلا) ( ٨٥)
3 

 .ءاسنلا هب نهدت نارفعزلاك رفصأ تابن )٨٦(

 . .رازبا لع عمجت رازب )٨٧)

۔ _ ٣٢٧



 اهنأ هدنع ةحصلا دعب .ةوسكلاو ةقفنلا نم مهلو امل بجيام اهدالوألو اهل دوقفملا لام ي

 ضرف اذإف .هتجح دوقفملا ينثتسيو هدنع هدقف ةحص دعب هدالوأ اهدالوأ نأو .هتجوز

 . اهدالوأ ىلعو اهسفن ىلع كلذ قفنتو اهسفن ىلع نيدت نأ اهرمأو اهدالوألو ةقفنلا اهل

 نم كلذ ذخأ تدارأو نامزلا نم نم عيش ف تقفنا اذإف .دوقفملا لام يف انيد امل نوكيل

 ىلع مكحي نأ اهتقفنا اهنأ ةقفنلا هذه ىلع اهفلحن نأ لعب مكاحلل زاج ،دوقفملا لام

 لام يف هتقحتسا ايب ةجوزلا هذهل قحلا نم هيلعام ملسي نأ دوقفملا اذهل قحلا هل يذلا

 .ملعأ هتلاو .لاملا اذه الإ دوقفملل لامال هنأ ةحصلاب اهوعدي نأ هيلع سيلو ،دوقفملا

 )٨( ىضاملا ةقفنلا نم هتضبقام بتكي نأ يغبنيو اهدالوأ ةقفن يف نيميلا اهيلع امنإو

 .اهايأ اهاطعأو اهتضيرف يف ةقرو اهل بتك دق مكاحلا ناك نإ هطخ زوجي نم طخب

 . ملعأ هتناو دوقفملا لام فلتي الئل

 باغ دق مهابأ نأو اهونب مهنأ تعداف راغص دالوأ اهعمو ةأرما تءاج اذإ : تلقو

 مكاحلا دنع حصي ملف .ةقفنلا ىلإ نوجاتحم مهو سانلا ىلع قوقح مهيبألو دقف وأ
 هيلع نم رقأ اذإ فيكو }“كلذ يف لوخدلا فيك ،لجرلا اذهل دالوألا نأ الو دقفلا

 هدالوأ ىلع هقفنيل هضبق مكاحلل زوجيأ .دوقفم هنأ ةأرملا معزت يذلا لجرلل قحلاب قحلا

 ١ ؟ ال مأ
 > مدقت اييف هذه يف مكاحلا لوخدب كتفرع دقف

 مكحي نأ مكاحلل نإ : لوقي نم لوق ىلعف اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا امأو .ةلداعلا

 ينبجعيو . دالوألاو دقفلاو ةيجوزلا نم ةرهشلا قيرط نم هدنع حص امب هل زئاج هملعب
 ةقيقح فرع نمم قوقحلا نالطب فوخو لودعلا ةلقل نامزلا اذه يف لوقلا اذه

 ىلع هقافنإو هب هل رقأ امم دوقفملا قح ضبق هل زئاجف ؛ مكاحلا امأو ٠ مكاحلا نم ةرهشلا

 . ملعأ هللاو " قحلا هبجويام ىلغ هدالوأو هتجوز
. 

 ًاغّلْبو ماتيأ فلخ كلاهلاو كلاه ىلع ةأرمال قح ناك اذإو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ماكح نم دحأ ءافولا كلذ يف لخدي ملو .اهقح ردقب نمنلاب الام نوغلابلا اهافوأف

 لوبق اهل زوجيأ .اهايأ هوفوأ يذلا لاملا اوموقو دلبلا لاجر ضعب رضح لب ©نيملسملا

 مكاحلا ةماقإب الإ اهل بيطي ال مأ اهقح ردقب ناك اذإ ،ابيط الالح نوكيو لاملا كلذ

 .ةاضمم : باوصلا )٨٨(

۔ ٣٨ ۔



 ؟ كلذ يف مكحلا فيك مأ .اليكو
 ماكح نم رمأب كلذ يف لخدت نأ ىلع ةرداق تناك نإ : قيفوتلا هتلابو . باوجلا

 هنيد ءاضق يف كلاهلل يصو ريغ لاملا كلذ اهاضق يذلا ناكو اهل مهميوقتو نيملسملا

 تمدع تناك نإو نيملسملا ماكح نم رمأب الإ اهل بيطي ال نأ ىنبجعيف هلام نم

 هو هنم ىنوتسيل اهقح لثم كلاملا لام يف نكي ملو نيملسملا ماكح نم لبق نم كلذ
 اهيلع قضي مل .ماتيألا ىلع [فيح] هيف نكي مل ءاضقلا اذه ناكو الوصأ الإ فلخي
 . ملعأ هللاو ؤ هللا نيبو ايهنيب اميف يدنع كلذ

 ليملا فيحلا لصأ .ماتيألا ىلع فيح هيف نكي ملو : خيشلا لوقو .فلؤملا لاق
 نأ َنوُئاَحخَت مأ أوباترا مأ ه : لجو زع هللا لاق راجو لام يأ هيلع فاح لاقي

 ريسفتلاب دارأ نإ : اولاق . لل نوُملاظلا مه كنأ لب هلوسرو مهيلع \ فيح

 ىلع فيحي ال لاعتو لجو زع هنأل خببوتو مذ ماهفتسا اذه ه نوفاخي مأ أوباَترا مأ ] :

 : ىلاعت لاقو .6ث)ه ادحأ كبر ملظ الو ) ه : لجو زع هلوقل ا ادحأ ملظي الو دحأ

 اذه لثم ريثكو .6 7 نوُملظ مهسفنأ سانلا نكلو ائيش سالا ملظي ال هللا 7 :

 .ملعأ هتلاو ةلاطإلا فوخ هتكرت

. 

 دقفلاف دقفلا لجأ ةداهش نم ينيع ةرق تركذام امأو (هللا امهمحرر) هيلإ هنمو

 هيلع فاخت ثيح !رحبلا يف عقو وأ ليس وأ س هلمح دوقفملا اذه ناك نإف .فلتخي

 ليس هلمح وأ م عبس هلمح ينالفلا نالف نب نالف نأ دهشأ ينإ : دهشي دهاشلاف .قرغلا

 تيدأ نأ ىلإ ربخب اذه دعب هل ملعأ ملو ،هيف قرغ نم كلهي ريزغ ءام يف عقو وأ
 نم اذه لثم يف دوهشلا ددع نم نولبقي اذه لثم ف انخايشأ انكردأو .هذه يتداهش

 2 مل ولو .نيملسملا نم دوهشلا ناك اذإ ، مهتداهش يئ اوباتري مل اذإ ًادعاصف ةسمخلا

 ؛ بتك دوقفملا دقف دوهشلا ةداهشب مكاحلا عم حص اذإف .نيملسملا دنع ةيالو مهل

 حص دق هنأب ينالفلا نالف نب نالف انأو .نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل

 ٥ هدقفب تمكح دقو !هتداهش يف باترأ ال نم ةداهشب ينالفلا نالف نب نالف دقف

 . ٤٩ : رونلا ةروس )٨٩(
 )٩٠( فهكلا ةروس : ٤٣ .

 )٩١( سنوي ةروس : ٤٤.

۔ ٣٩ _۔



 .هليجأت هتثرو ضعب ىلإ بلط نأ دعب باتكلا اذه خيرات نم نينس عبرأ ىلإ هتلحأو

 . ملعأ هتناو

 ًادوقفم اذه نوكيأ ،ربخ هل نبي ملف ةنيفسلا ىلإ رحبلا ي حبس لجر يفو : هل تلق
 ؟ جيوزتلا اذه مكحام ٠ نامز ة هنس لعب هتجوز تجوزتو ادوقفم ناك نإو . ال مأ

 نزم هدقف تف لجا يضقني نأ لبق هت هتجوز تجوزت نإو اد ًادوقفم اذه ن وكي نأ ينبجعي : : لاق

 . 0 هتلاو انزلا لثم اذهو . ركنم اذه نأل .كلذ ىلع اهبقاعيو

 اهجوز ىلع امهل تبجوو ،الماح تناك اذإ ةقلطملا يفو (هنلا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ فدااتخا كلذ ؟ مأ مادإلا نم ءىش الأ © ةقفنلا

 .فالتخا هيفو اه مادإلا نأ "!"هيلع لمعن يذلا قيفوتلا هللابو ۔ باوجلا

 ةأرملا تناكو .يلاولا دنع ةوسكلاو ةقفنلا اهجوز نم ةأرملا تبلط اذإو : هل تلق

 راضحإ يف الجأ جوزلا بلطف .يلاولا اهيف يتلا ىرقلا نع ةديعب ةيرق نانكسي اهجوزو
 ىلإ هبحصت نأ يلاولا اهيلع مكحأ ،اهنم ةرشاعملا دارأو امهدلب ىلإ الصي نأ ىلإ ةقفنلا

 ؟ ال مأ كلانه اهل عفديل هدلب

 اهجوز ةرشاعمب ةأرملا ىلع مكحي ال .رثألا نم هانعمسام ىلع ۔ قيفوتلا هللابو _ باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغو ٦ ةوسكلاو ةقفنلا نم امل هيلع بجمام ")اهرضحي ىتح

 لاقيف لبقتسملا نم هحتفو يضاملا ءاح رسكب هبحصت نا : هلوق .فلؤملا لاق

 ءاتلا حتفب ٤١أ)هإ ينبحصت الف زنت : بوقعي أرقو ةباحصو هبحصي انالف نالف بحص

 يبنتملا لاقو . هل ةقفاوملاو ةطبارملاو ءيشلل ةمزالملا ةبحاصملا لصأو فلأ الب ءاحلاو

 : ارعش

 انانعام هرمأ نم مهانعو انامزلا اذ انلبق سانلا بحص

 انايحأ مهضعب رس ذن !و هنم مهلك ةصغب اولوتو
 ٠ نوبحصي : ليقو .نو رصني )٩٥) د نوبخصي انم مه الؤ م : لجو زع هلوق ام او

 .هب لمعت )٩٢(
 .اه رضحب )٩٣(

 )٩٤( فهكلا ةروس : ٧٦.

)٩٥( ءايبنالا ةروس : ٤٣ .



 زوجي الو }هنم ريجم يأ نالف نم بحاصو .كل راج ينإ : برعلا لوقت ايك نوراجي
 لا نم ةبحاصملا نأل قلخلا رئاس ةبحاصمك ةبحاصملا يف لجو زع هقلا ىلع قالطإلا
 «هيفكي هتلاف ًابحاص دارأ نم» : ثيدحلا يف ءاج اك ٦هل ةرصنلاو ةراجالا لجو زع

 ي ةفيلخلاو رفسلا يف بحاصلا تنأ كنإ مهللا» : ءاعدلا يف ءاجو ًأرصانو اربجم يأ

 اذه يف رظنيف '"“دلولاو لاملاو لهألل رفسلا يف ظفاحلا انل ربجملا تنأو لاملاو لهألا

 . عجر .كلذ باوصب ملعأ هتلاو . يملع ةلق مم هترَسف يننأل

 لاقو .ةأرملا لجرلا ركنأف ةقفنلا اهجوز نم تبلط ةأرما يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .هتيب يفو .هتجوز اهنأ دلبلا يف رهتشا دقو يتجوز يه سيل
 اذإ ةلداع ةنيبب ةحصلا هذه تناك نإف هتجوز اهنأ مكاحلا عم حص اذإ امأ : لاق

 مكحي نأ مكاحلل زوجي ذئنيحف .اذه اهاوعد ركنأ امل مكاحلا دنع ةجوزلا اهترضحأ
 .اهقالط ىلع هربجي الو كلذ تبلط اذإ .كلذ ريغو ةوسكو ةقفن نم اهل بجيام هيلع

 .ةيجوزلا مكح نع هنم تجرخ اهنأ ملعي ال وهو هملع قيرط نم ةحصلا تناك نإو
 هنم تجرخ نوكت نأ نكمي اهنأ الإ ااذه لثم يف هملعب هيلع مكحي نأ ينبجعي الف

 تبلط نإف “كلذ يه هنم بلطت مل اذإ اهقالطب هيلع مكحي الو .ةيجوزلا مكح نع
 كلذب هيلع مكح .اهقلطي نأ امإو .اهوسكيو اهيلع قفنيو هتجوز اهنأ رقي نأ امإ
 . ملعأ هللاو كلذ نم هل دبالف

 ةأرملا تبلطف لجآو لجاع قادص ىلع ةأرما جوزت لجر يف لوقت امو : هل تلق
 في ملف الجأ يلاولا هلجأف قالطلا امإو .لوخدلاو لجاعلا نم هيلعام ميلست امإ

 آلإ ةأرملا تبأف "هرسي تقو ىلإ ةوسكلاو ةقفنلا ملسي نأ دارأو ،رسعلاب لتعاو هيلعام

 ؟ ال مأ كلذ املأ .قالطلا وأ ،قادصلا نم اهلام راضحإ

 . .اهل هيلع بجيام ملس اذإ اهقالط ىلع ربجي ال هنإ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 اهسفن ىلع هتزاجأ نكت ملام هترشاعم ىلع ربجت ال اهنأ الإ .ةوسكلاو ةقفنلا نم كلذ
 . ملعأ هللاو ،كلذ لبق

 جوزتي نأ دارأ مث اهفرعي ال ةأرماب انزف راهن ؤأ ليلب ةيرق لجر لخد اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ كلذ هلأ دلبلا كلذ نم ةأرماب

 )٩٦) ناذثتسالا ىف ىمرادلاو .تاوعدلا يف يذمزتلا هاور .

۔ ٤١ ۔



 نا هدنع حصي ىتح دلبلا كلذ نم جوزتي نأ هل سيل لوق : فالتخا كلذ يف لاق

 : لوقو ، عرولا قيرط نم اذهو .ةأرملا كلتب هانز لبق نم هيلع مرحت مل اهجوزتي يتلا
 نكمي هنأل رظن هيف يدنع لوق اذهو اهنم ربكأ وأ اهنم رغصأ دلبلا كلذ نم جوزتي نأ هل

 هدنع حصي ىتح مكحلا يف جوزتي نأ هل : لوقو .اهتدج وأ اهمأ وأ اهتنبا نوكت نأ

 ىنعم يف اذهو ةأرملا كلت نم هانز لبق نم هيلع تمرح اهنأو اهب انز يتلا يه اهنأ
 . ملعأ هتناو .مكحلا

 ؟ ال مأ ران الب وأ رانب تبنيأ 6 ليللا يف عيبلاو جيوزتلا يفو : هل تلق
 توبث يف فالتخا هيفف ،راهنلاب هتفرعمك هفرع اذإ رانلا ريغب امأو 3زئاجف رانلاب امأ : لاق
 دق عيش ىلع اعيابت اناك نإف عيبلا امأو .جورفلا رمأ يف ه هنما انبجعيو ،درلاو جيوزتلا

 ران ريغب ليللاب افرعت اذإ ًاضيأ فدااتخا كلذ يفف ناويحلا نم نكي ملو لبق نم هافرع

 . ملعأ هللاو .'‘“)ةماتملاب مرحي الو ضقتنم عيبلاف يرتشملا هرظني ل ع يش ىلع اعيابت نإو

 لصف

 لاصخلاو .ةروكذملا بهاذملاو .ةروهشملا لئاضفلا يذ نع هنظأ باوج نمو

 يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان ديؤملا مامإلا كلذ . ةيضرملا لايعألاو ةيضرلا

 ةأرملا وكشت ةراتو لجرلا وكشي ةراتف نايكاشتي هتأرماو لجر يفو (هللا همحر)ا"“يوزنلا

 اهجوزت اهنأل جيوزتلا نم ةريغم اهنإ ةأرملا تلاق كلذ دعبف .جيوزتلا ىلع ارراقت دقو

 ماكح نم مكاح اهجوزي ملو اه يلو ال اهنإ : تلاقو اهاضرو اهرمأب الإ يلو ريغ نم

 ؟ جيوزتلا اذه يف ىرتام .نيملسملا
 .اذه لثم يف اندنع يذلا ،“باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلاو . قفوملا هتلاو باوجلا

 جوزلا اهب لخد نإو .هريغو لاو نم نيملسملا ماكح نم مكاح جيوزتلا ددجي نأ

 . مهسبلب ىلوأ مهو هيف كسفن لخدت الو ااذه لثم نع فقوت نوكتف

 هلأ لستغي نأ لبق ىرخألا هتجوز عماجي نأ دارأف ،هتجوز عماج نمو : تلق
 ؟ كلذ

 دارأ اذإ ركذلا لسغيف بابحتسإلا ىنعم ف امأو زاوجلا ىنعم ٢ كلذ زئاج : لاق

 . ملعأ هتلاو ىرخألا عامج

 )٩٨( عيبلا مامت : ةماتلا .

 )٩٩( ص .٢٦ج .نايعالا ةفحت رظني .ه٤٦٠١ يف ةمامإلا ىلو ةبراعيلا يف مامإ لوأ : ٣٠ .اهدعب امو

۔ ٤٢ ۔-



 لصف

 . نم اهلامو ؟ اهجوز ىلع اهل بجام"٠٠ءاقتّرلاو (ايمهل رفغو هتا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ هيف اهسفن جلاعت يتلا ةدملا

 هلا همحر) (ا})ىنيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا نظأو

 تلجأ اهجوز ضري ل اذإ ءاقترلا نإ : نيملسملا راثآ نم هتعمسام ىلع : لاق (هل رفغو

 الو .اهسفن ىلع لجألا يف اهتقفنو ©قادص الب تجرخ الإو اهسفن تحلصأ نإف ةنس

 هتأرما يهف اذه اهلاح ىلع اهترشاعمب يضر نإف "لجألا يف اهتجلاعم يف هيلع ساب
 . . ملعأ هللاو .اهتقفن هيلعو

 ىضر الب اهجيوزت تبثي له 6ميتيل كولمم دبع اهجوزت ةقوتعم ةمأ يفو : هل تلق
 . ةفصلا هذه ىلع اهاضرو اهرمأب اهجوزت نأ تيأرأ ؟ هغولب لبق ىضر هل لهو هالوم

 ؟ ال مأ اذه تبثي له اهسفن ىلع هتزاجأو
 نم يصو ميتيلل نوكي نأ الإ تبني ال ميتيل ناك اذإ كولمملا دبعلا جيوزت نإ : لاق

 ٠ ميتيلل حلصأ كلذ يصولا ىأر اذإ كلذ زئاج : لوق ىلعف جيورتلاب هرمأو 5هيبأ لبق

 متأف ميتيلا غلب اذإ هيف اوفلتخاو تبثي الف هئايصوأ نم دحأ رمأ ريغب هجيوزت امأو

 : هل تلق .ملعأ هللاو ،هزبي مل ضعبو هزاجأ ضعبف كولمملا اهب لخد امدعب جيوزتلا

 جوزلا دارأو .اهقلطو .رخآ جوزب تجوزتف اهجوز اهقلط ةأرما يف يديس لوقت امو
 .يلاولا رضحي ملو اهاضرب لجر اهجوزف يلو رمأ ريغب اهدرو درلا ىلع اقفتاو اهدر لوألا

 ؟ ال مأ ًادساف حاكنلا اذه نوكيأ

 ٨ جيوزتلاب ضري مو ابأ هذه يلو ناك نإف لوخدلا دعب حاكنلا ديدجت عفني ال : لاق

 .ةأرملاو جوزلا ينعأ ،سبحلاب نابقاعيو يبنجألا اهجوز اذإ امهنيب قرفي نأ ينبجعيف
 ناك نإف .هيلع اودمعتو كلذب اوملع نإ دوهشلا كلذكو .اهجوز يذلا كلذكو

 نم دبالو لوخدلا دعب امهنيب ةقرفتلا نع نوفقي نيملسملا رثكأف بالا ريغ اهيلو
 . ملعأ هتلاو { ةبوقعلا

 همحر) ٠" ")يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا وهو كلذ يف رظانلا لاق

 )١٠٠( سوماقلا يفو عامج هيف نوكي الو هيف قش ال ةافصلاك اهجرف ماحتلا قترلا : لينلا حرش يف بطقلا لاق : ءاقترلا :
 .لابملا الإ اه قرخ ال وأ اهجرف قيضل اهعامج عاطتسي ال قترلا ةنيب .ءاقتر ةأرما كلوق ردصم ةقرلا

 . قحلملا رظني(١٠١)
 )١٠٢( قحلملا رظني .

  

۔ _ ٤٣



 جوزلل اهدر زوجي اله إهنم اهتدع ءاضقنا دعب لوألا اهقلطمل ةأرملا هذه در امأ : (هتلا

 هلاو دقعلا دعب ةأرملا ىضرو قادصو نيدهاشو يلوب حاكنلا ديدبحت ريغب لوألا

 .ملعأ
. 

 .ضئاح اهنأ : تعدا ةجاح اهنم اهجوز دارأ املك ةأرما يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 اهرئاك الف ،لبق نم ةالصلا ةليلق يهو .ةريثك ارارم هبذكت تدوع اهنإ : لوقيو
 مأ ةمرح كلذ يف هقحليأ .نايبلا دعب عزنف جلوأ دقو : تلاق ايك اهدجو , اهيشغو

 ؟ ال
 ل ضعبو 3.هبذكت تدوع اهنأ لجأ نم رذعلا هل لعج ضعب : فالتخا كلذ ىف لاق

 . ملعأ هللاو .ملسأ ةأرملا هذه نم ةمالسلاو .تعقو دق ةمرحلاو .ارذع هل لعب

 ينإ هتلاب انيمي فلحف هتأرما هيلع _٨٠هتبصعت لجر يف لوقت امو : هل تلق
 ؟ ال مأ كلذ يف ءاليإ هقحليأ .ةنس لوح ىلإ اهيضرأام

 هتبلط بلط يف ايهنيب ناك رمأ وه امنإو عامجلا ريغ رمأ يف اهيضري ال هتين ناك نإ : لاق
 عامجلا اهاضرب دصق ناك نإو .ءاليإلا هقحلي ال يدنع اذهف هيلع بجاو ريغو هيلإ

 ةعبرأ اهكرت اذإ ءاليإلا هقحلي يدنع اذهف عايجلا يف اهاضر نأ اهنم فرع دق ناكو إاهل
 مل هيلع تعنتماو قحلاب هيلع امهل بجنام اهءاضرإ هيلع تبلط تناك نإو .رهشأ
 ةعب رأ اهكرت اذإ ءاليإلا هقحلي نأ فاخأف }هنم عانتمإلا اهل زوجي اميف قحلا كلذ اهطعي

 . ملعأ هتلاو .هريغو اذه لثم يف قحلا قفاو ايب ذخف رهشأ

. 

 .اهقلطو .جوزلا اهب لخدو ١لجرب تجوزت ةأرما يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 مايأ ةثالث هعم تماقو .اهب لخدو .رخا لجرب تجوزتو .رهشأ ةثالث ردق تنكمف
 : لاقف .ةقفنلا ريخألا جوزلا نم تبلطو .لماح اهنإ : تلاق كلذ دعبف .اهقلطو

 ليقف لوألا جوزلا نم دلولا نإ : تلاق كلذ دعبو ، ينم سيل لمحلا نإ ريخألا جوزلا

 عطقأ ملو .اٹالث وأ نيترم ضيحلا مد لثم مد ينءاج : تلاقف ؟ كلذ فيك : اهل

 )١٠٤( ةظفللا هذه نوينايعلا لمعي اذكه .تبضغ ىنعمب .

- ٤٤ _



 بجيام .قارفلا هنم تبلطف لماح اهنأ تفرع ريخآلا جوزلا اهب لخد الف .ةالصلا

 ؟ اهتدع ءاضقنا دعب تجوزت اهنأ ترقأ نإ ؟ ةأرملا هذه ىلع
 لبق هب تجوزت اهنأ هيلع اهلوق لبقي الف ريخألا جوزلا امأ ۔ قيفوتلا هتلابو ۔ باوجلا
 وه اهقدص نإف .تضقنا دق اهتدع نإ هدنع جيوزتلا لبق ترقأ اذإ اهتدع ءاضقنا

 ريخألا جوزلا ينعأ اهب لخد دق ناك اذإ لوألل هنأ لمحلا يف : اهلوق لبقي الف اهقلطو
 وهف .ريخألا جوزلا اهب لخد ذم رهشأ ةتسل هب تءاج نإف .لجؤي لمحلا نكلو

 ملو ؤاهب لخد دق ناك نإ لوألل وهف .رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإو .ربخألل

 ىلع تجوزت اهنأ ترقأ تناك نإ سبحلاب ب بقاعنو .اهقلط ذم ناتنس اهل ضمي

 .لوألا نم لمحلا نأ ترق وأ اذإ ى ربخألا ىلع اه ةقفن الو اهتدع ءاضقنا لبق دمعتلا

 ريغ ىلع ناك اذإ طلغلا ىلع وه انإو .دمعتلا ريغ ىلع تجوزت تناك نإ اهدر لوذألالو

 هللاو .ريخألا جوزلا اهقلطام دعب اهلمح عضت نأ لبق اهكردأ نإ هنم لمحلا نأ نيقي

 .ملعأ

 املف .عرشلا هبجويام ىلع ةوسكلا اهجوز ''٠)للع ةأرملا تبلط اذإو : هل تلق
 تنك اذإ كلذ يف مكحلا فيك .ريرحلا اهلهأ ةوسك نأ تعدإ ةوسكلا اهجوز اهل رضحأ

 ؟ اهلهأ ةوسك فرعأ مل

 ةماع ىلإ درت اهنإ : رثألا نم هتعمسام لعف .ريرحلا اهلهأ ةوسك نأ حصي مل اذإ : لاق

 .ملعأ هللاو .ءاسنلا نم اهلثم وه نمف .اهدلب لهأ ةوسك
 كلذ نع زجعف ،مهل ةقفنلا تبلطو هنم دالوأ اهتحت ناكو .اهقلط اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ ةقفنلاب هيلع مكحأ ءاشعو ءادغ مهمعطي نأ دارأ اذإ هنأ الإ

 ةقفن ىلع ردقي ال لجرلا اذه ناك نإف ٠٨" اهعسو لإ اسفن ُهَللا فلكي آل { : لاق

 مهيبأ عم مهتكرت تءاش نإو . ةقفن الب مهتذخأ تءاش نإ .ةأرملل رايخلاف دالوا

 . ملعأ هللاو

 لصف

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هتلا همحر) ''٠""يوزنلا يدمسلا
 .اهجوز نم : باوصلا )١٠٥(

 )١٠٦( ةرقبلا ةروس : ٢٨٦ .

 )١٠٧( قحلملا رظىي .

۔ _ ٤٥



 اهل لصحي مل اذإ دوقفملا ةأرما يف : لوقت امو (هللا همحر)"'٦“يوزنلا يلاعسلا يرمعملا
 نأ مكاحلل زوجيأ . نيلا اهيلع عمتجي نأ دعب هلام نم اه عابيل .سانلا عم نادت نأ
 ؟ هلام نم اهدالوأو اهيلع قفنيو نادت نأ لبق هلام نم اه عيبي

 زئاجف 5دوقفملا دالوألو اهسفن ىلع نات نأ اه لصحي مل اذإ : - قيفوتلا هتلابو _ باوجلا

 .ملعأ هللاو راغصلا هدالوأو هتجوز ةقفنل دوقفملا لام نم ء يش عججب رمأي نأ مكاحلل

 هيلع مكحي الف مويب اموي الإ اهتقفن هتجوزل ملسي نأ ردقي ملو امدنُم جوزلا ناك اذإو

 ةقفنلا هذه تراصو هتجوزل ةمدقتم ةقفن هيلع ناك اذإف ليفكلا امأو .كلذ نم رثكأب

 ارقف ناكو دحأل قح هيلع ناك اذإ نويدملا نأ رثألا نم هتظفح يذلاف .نيدلا ةلزنمب
 هدنع ناك نإو .هيلع ليفك الو نيدلا نم هيلعام يفويو لمعي هنإف .ةعانص هدنعو

 ليفكال : لاق نم لاقو ليفكلا هيلع : لاق نم لاقف هلام عيبيام ردقب لجأ الام

 . ملعأ هللاو .هيلع

 لصف

 لح هتجوزل جوزلا مزلي لهو : هل تلق نيملسملا ضعب ىلإ (هنلا همحر) هباوج نمو
 ؟ ال مأ

 جوزلا مزلي ال : نيملسملا نم لاق نم لاق نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 همزلي يذلاو ،اهسأر لسغل لح همزلي : لاق نم ناقو 6اهسأر لسغل لح هتجوزل
 ٠ :7 سايك ةعمج لكل همزلي لخلا

 ؟ فظنمو ةالصلل بوث همزلي لهو : هل تلق

 نم لاقو . ةالصلل بوث اه همزلي : نيملسملا ضعب لاق فالتخا كلذ يف : لاق

 همزلي الف فظنملا امأ : لاق نيملسملا لوق رثكأ وهو .ةالصلل بوث همزلي ال : لاق

 . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ©بيط الو ''_٠)»سرو اهل همزلي الو كلذ

 ىلع كلذ همزلي ال : لاق . ؟ دايعألل محلو ('١١٩رشوك اهل همزلي لهو : هل تلق

 : لاق . ؟ ظيقلا مايأ يف بطرو ةهكاف اهل همزلي لهو : هل تلق .نيملسملا لوق رثكأ
 لكل اهلف ابطر اهل ملسي نأ هسفن تباط نإف هسفن ةبيطب الإ كلذ همزلي ال

 )١٠٨( قحلملا رظني .
 .ةيلحم ةينايع ةغل يهو تيزلا نم مولعم رادقم : لح سايك )١٠٩(

 .ءاسنلا هب نهدت رفصأ تابن : (سرو) )١١٠(

 )١١١( طقف ءاسنلل لعن :.(شوك) .

 م موي

۔ -_ ٤٦



 .رمت نم موي لكل اهلف رمتلا امأو فصنو
 لكل همزلي لهو : هل تلق .ال : لاق .؟ ةداسوو ةياقو اهل همزلي لهو : هل تلق

 .رازإو ©نابابلجو ،ناصيمف : باوثأ ةتس ةنس لكل همزلي : لاق ؟ ةوسكلا نم ةنس

 .ريرحلا ةوسك هتجوزل جوزلا مزلي الف .ريرحلا سك الا .اهلثم ةوسك ردق ىلع .ءادرو
 .نيملسملا يأر نم ")هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع

 عبس رهش لكل همزلي : لاق .؟رهش لكل ةقفنلا نم اهلامو : هل تلق

 رلا لكأت نمم تناك نإف .ىوزن لايكمب .بح كوكم فصنو \©ابحا'٨)كيكاكم

 اهلف ةرذلاو ربلا لكأت نمم تناك نإو . ةرذ اهلف ةرذلا لكأت نمم تناك :نإو رلا اهلف

 اهلو رب ثلثلاو ةرذ ناثلثلا : لاق نم لاقو .ةرذ فصنلاو رب فصنلا .ةرذلاو ربلا

 .رمتلا طسوأ نم اهلو .ىوزن نم رمت نم نوالث

 (١})تايدص ت تس رهش لكلا اهل لاق .رهش لكلاا١ثءالحلا نم اهلامو : هل تلق

 نأ ينبجعيف ه اينغ ناك نإو 1 اريقف ناك اذإ اذه . هارن يذلا لوقلا ىب اع اهنهدو اهمدأل

 . ةأرملل مادإ )ال : : لوق هيفو ٠ تايدص عست اهل نوكي

 لهو : هل تلق .كلذ اهل همزلي ال : لاق .؟ ''اا)لايسَد اهل همزلي لهو : هل تلق

 مدخت نأ اهل لهو : هل تلق . ةمدخ هتجوزل جوزلا مزلي ال لاق . ؟ ''٧٩)ةمدخ اهل همزلي

 نإف "هريغو لزغ نم اهجوز تيب يف مدخت نأ ةأرملا تدارأ نإ : لاق ؟ هريغو لزغ نم

 . مدخت نأ اهلف اهعم رضاح ريغ ناك نإو مدخت نأ امل سيلف اهعم ارضاح جوزلا ناك

 الإ هتيب نم جرخت نأ اهل سيل : لاق .؟ هتيب نم جرخت نأ اهل زوجي لهو : تلق

 ال سيلو . هاضرب الإ اهعم هتيب لخدي نأ دحأل سيلو ١ اهريغ الو ةرايزل ال . هاضرب

 ماكحألا نزم ءىش اهانع اذإ امأو ٠ غراف نكسم اهلو ٠ اهتيب ف ادحأ اهعم نكست نأ

 .كلذ همزلي ال : لاق نم لاقف .اهعم نوكي نأ تبلط نإ راهنلا يف امأو .جورخلا اهلف

 . ملعأ هللاو ،اهعم نوكي نأ هيلعف ليللا يف امأو

 .هب لمعت : باوصلا )١١٦(

 )١١٣( فورعم ينايع لايكم وهو كوكم عمج كيكاكم .
 )١١٤( مادالا وه : الحلا .

 .نايع يف ةلوادتم ةلمع : تايدص )١١٥(

 .هجولا هب فشني شايف : لايسد )١١٦(
 . مداخ : ةمدخ ) ( ١١٧

۔ -_ ٤٧



 لصف
 5 وزنلا ى ىنيسارخلا ل اماز ١ نب ديعس نب حلاص هير لا لاعلا هيقفلا خ . خسنلا بارج نمو

 ه / ١' ٠. ث ٠ ١' ١! د ١' ٠ى -
 ت و زنل ١ ل عل ١ ي رمعمل ١ دوعسم نب دمح ن رماع 7 اه ١ ن ا ١ عيش ١ ٣ ١ ) هلا همحر (

 نع ١ ديعب ٢ انل ١ نونكسي اهجوز هررم تب زاك ! ذإ ه ارما ئ : انديس وقت امو ) هلل ا ۔رحر (

 ٠. !ا ف . ٠ا۔.۔' إ . ۔ . ;¡ ۔ ى ١١٨٨ . .
 ال_'٦د ,كست نأ اهدي را >= لا لاقف ) ( ل وكسلا ف ء ٠؛اّ هن عشث٦ث .اب .ث .ا

 .۔ رس إ ے۔۔ َّ -=. َ ِ 1
 ت ۔ ال . ِ ٠

 ٥ . . ع ١ ؟ "٠ ے !ز !, ۔؟ ١ ٠ - . ۔`ا:'إ ى .

 ک اهنكسأ ا نإ اهنا تجتحاو .دالبلا ف نلوكسن الإ ةارما تباف .ةالغلا ىف ىدنع
 ع . . ٠ : ,. ٠٠! ١ . م ث ۔.. .

 ؛ ال مأ كلذب اهيلع مكحا .اهسلض اذإ اهفصني نم دجن غ ةاافل
 ٠ . - ؟ - ٤٠ .

 ١ هل ب ر - ك اےح ١ ح هتعمس ام ىع : - ىيفرت ٠ ر نألا ١ ب ١ ح رملا ن ٥ ريحت ا ١ اهجو ر عابتا ىلع

ِ ِ ٦ 

 ن اكمل ١ كللذ ن وكيو ٥ .ؤ هسنن س اهفصن ا د ! ً نيملسم ١ د اكح 7 يرجح 5 حم ى ل

 وز هتجوز هبحصت نأ دارأو نادلبلا ضعب ل ىلإ ارفس لاجرلا دارأ اذا كلذكو : هل تنق

 ديري يذلا عضرملا يف نركسلا ديري ال ناك اذإ .رافسألا ين بحصت نأ اهينع .كعخنأ

 ؟ هبحصت نأ اهدارأف . عجريو ةجاح ءاضق ديري امنإو .هيلإ رفاسي نأ

 .انطو هذختي ل ولو ےارش : وأ عيب وأ ةعنصل هيف دعقي دلب ىل إ ارفس ديري ناك ن ا : لاق

 ةجاح يف رفاسم ره انإو . دوعق ديري ال ناك نإو . ىلوألا ف بارجلا لثم اهيف بارجاف

 ق هعم رش :ن ل 1 يدنع ٠ اهيلع مكحن 1 ` عجارو رئاص ره انإ . درعق 8 جاتحت ٧

 . ملعأ هللاو . قيرطلا

 قتعلا كلذب تقحتساف اهربد نم تام دقو . ةربدملا ةمألا ىف لرقت امو : هل تلق

 الأ ٨ كلذ دعب تراتخا مث اهنيح نم اهسفن ربخت ل ىت :تولاب تلمعام ن نيح نم جيز اهو

 ؟ ١ مأ اهئطي ل اذإ . تدارأام ىتم رايخلا

 ملو قتعلا تقحتسا اذإ اهنإ : لوقف : فالتخالا هيف ىرجي اذه لثم يف وجرأ : لاق

 " هنأ حصي ىتح ريغتلا ىلع اهمكح : لوقو .اهيلع تبني جيورتلا يف ريغ ہغ انم رهظي

 تيبت هتيب يفو هل ةرشاعم تناك نإ : لوقو . ةن وأ اهنم رارقإب ييورتلا تمتاف تيضر
 ةلزتعم تناك نإو ٨ كلذ دعب اهنم لبقي مل رييغت ہيغت ة اهنم رهظي ملو هلزنم يف هعم هيلع دعقتو

 اذإ تباث مكاحلا ريغ دنع اهرييغتو هل تيضر اهنأ حصي ىتح ريغلا ىلع اهمكحف دنع

  

 .نكملا : باولا )١١٨(
- 

۔ _ ٤٨



 . ملعأ هللاو ريغلا ظفل اذهف اجوز نالفب ضرأ مل تلاق اذإ ريغلا ظفلو كلذ حص
. ) 

 جحلا ىلإ رفاس دقو أجوز اه نإ : تلاقف تءاج ةأرما يفو (هقلا امهمحر) هيلإ هنمو

 تدار اف .اهجوز فرعأ الو اهفرعأ ال انأو ةريقف اهنإ لوقت يهو ( '٩٨١)ازئاج اهل كرتي و

 ؟ ال مأ كلذ يل زوججأ .ةقفنلا تبلط اهنأ ًاخمرات اهل بتكأ نأ

 نكمي الف اهفرعت ال تنك نإف ةأرملا هذه بلطم ةباتك امأ : ۔ قيفوتلا هتلابو - باوجلا

 اهبلطم اخغرات اه بتكت نأ تدرأ نإف .كلذ يف ةدئاف ال هنأل .هفرعت ال دحأل بتكت نأ

 ىلع فقي نم ملعيل : تبتك اهتفرع اذإف اهنسبو اهمساب اهتفرعم ىلع دوهشلاب اهعداف
 نالف انأو لوقأ : ميحرلا نمحرلا هنلا مسب بتكت نأ دعب نيملسملا نم اذه ياتك

 رحو هو اجوز اف اف نأ ىعدت .ةينالفلا نالف تنب ةنالف ىنترضح ''"")ينأب ينالفلا نالف

 ةقفنلا هنم ديرتو ؤةقفن اه كرتي لو اهنع باغ هنأو .ينالفلا نالف نب نالف نب نالف

 نم اذك رهش نم اذك موي باتكلا اذه ناكو .نوملسملا اف هيلع اهبجوي يتلا ةوسكلاو
 . ملعأ هتلاو كاديهش هب ىفكو هتلا دهش اذك ةنس

. 

 نم اهجوز ىلع ةجوزلل بجوي ىذلا ىف تلأسام امأو : (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 اهيفكيام ردقب بطحلا اهل هيلعف بطخلا امأف 6هريغو بطحلا نم تيبلا جئاوح
 اذإ مداخلا امأو . يلوتملا نم رظنلا ىلع الإ دودحم عيش وه سيلو .اهماعط حالصإل

 اذإ بحلا نحط امأو .كلذ الإ هيلع سيلف هسفنب اهمدخي نأ دارأو مدخت نمم تناك

 ءادرلاو . ةنسل رازإ لاق ةوسكلا امأو . هنحطي نم اهل ع يه نأ هيلعف مدخت نمم تناك

 . كلذ اهلف اهماعط ىلوتت نأ تدارأ اذإ امأو .رهشأ ةتسل بابلجلاو صيمقلاو .ةنسل

 . ملعأ هللاو ،كلذ اهل سيلف زرألا امأو . ءالحلاو رمتلاو بحلا نم اه بججيام تبلط اذإ

 كلذ تناك اذإ كلذك معنف .كلذ اهل هيلع سينف زرالا يف هلوق امأ : فلؤملا لاق

 ةليلق بوبحلا رئاسو زرألا هلهأ لكأم رثكا ادلب ناك اذإ امأو . بوبحلا نم ريثك هب دلبلا
 ر . ملعأ هللاو .كلذ اهف بجي هنأ ىسعف

 )١١٩( ةقفنلا انه هب دوصقملا : زلاجلا .

 ١٦٢٠( حصفأ .هنأب : باوصلا .

  

۔ ٤٩ _۔



 جيزب تجوزت اذإ ةأرملا نأ ملعاف تجوزتف دالوأ اهل ناك اذإ ةقلطملا يف تركذام امأو
 ريغ وأ ةقث جوزلا ناك .اهنم هدالوأب ىلوأ اذه نوكي : لوقف .دالوأ اهقلطم .

 : 2 ش جوز ناك ادإ : لوقو ٩8 همن اوغلبي مل اه أ اوناكو -. :77 . يلطم 7 يرسو

 رمأب مئاقلا رظن ىلإ اذه دري نأ ينبجعيو 6مهيبأ نم مهب لوأ يهف رايخلا دح
 مظعا اهنأل ىثنألا ةصاخو دالوألا ىلع انيمأ جوزلا ىأر نإف رظن هل ناك نإ .نيملسملا
 ةنامأ هل نيبتي مل نإو ى مهمأ عم مهتقفنب هيلع مكح مهمأ دنع حالصلا ىأرو 6 ةمرح

 . ملعأ هتلاو { مهيبأ عم اوريصي نأ مهب مكح !هنم فاخو !دالوألا ىلع جوزلا

 لصف
 كلت اهوسكي هنأ اهنيبو هنيب ايفو هتجوز وسكي لجر يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 ديرت نيملسملا ماكح نم مكاح ىلإ هنم تككش اهنإ مث .ةوسكلا نم هيلع اهامع ةوسكلا
 ىلوألا ةوسكلا ذخأي نأ هل له .مكاح رمأ ريغب ىلوألا ةوسكلا كلتو ةوسك اهوسكي نأ
 ؟ اهيلع ردق نإ

 اهل همزلي امم اهنأ .اهل اهعفدي نأ لبق اهيلع طرش ناك نإ رثألا نم هتعمسام لع : لاق
 .ةديدج ةوسكي اهل مكاحلا هيلع مكح اذإ هنلا نيبو هنيب اهذخأ هل زاج ةوسكلا نم
 .ملعأ هللاو

 تبلط مث . مكاحلا رمأ ريغ نم ةوسك اهجوز اهاسك اذإ ةأرملا يف لوقت امو : هل تلق
 اهرضحي نأ هيلع نركيأ .هررض ديرت اهنأ رظنلا يف تناكو ٠ مكاحلا دي ىلع ةوسكلا هنم
 رهشأ ةثالث وأ نيرهش لثم .ةليوط ةدم بلطو هيلع تبجو اذإو ‘تبلط ىتم ةوسك
 ؟ كلذ هل له
 لبق نم ،اهجوز اهاسك يتلا ةوسكلا ىلع لمعال هنأ ۔ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق
 رثكأ اذهو .ةوسكلا نم اهل همزل امم اهيلع طرش هنأ حصي نأ الإ .مكاحلا ىلإ اهبلط
 اهايإ اهاسك اهنأ ترقأ اذإ ةوسكلا نأ : رخا الوق اهيف نأ وجرأو . يدنع لوقلا

 . ملعأ هللاو .ةبحلا هجو ىلع اهل اهبهو هنأ حصي ىتح

 نم يذلا اهّيلحو ،اهتوسك اهلهأ نم ادحأ ىطعت نأ ترق قأ اذإ ةأرملا يفو : هل تلق

 اهجوز ىلإ اهقح در اهيلع بجاولا نإ ،كلذ ريغ ءيش اهعم نكي ملو .اهجوز نم اهقح

؟ ال مأ كلذ نم عنمت ادحأ اهقح يطعت نأ جوزلا هركو هوجولا نم



 لثم هيف لعفت نأ اهل زوجي .اهلام لثم وهف .هتقحتسا دق يذلا اهقادص امأ : لاق

 ةبهلا هجو ىلع اهيلإ اهعفد نإف .اهتوسك امأو . تاقدصلا ريغ نم .اهلام يف لعفتام
 امل اهتيطع اهجوز هرك اذإ ةأرملا هذه امأو .ةوسكلا ريغ نم اهلام يف لعفت نأ اهل زاج

 اهيلع رجحي نأ اهجوز دارأو ريذبتلا هجو ىلع يطعت تناك نإ رظنت نأ ينبجعيف .اهل
 . ملعأ هناو .رثألا نم هتعمسام ىلع كلذ هل ناك .اهلام

 مأ اهتوسكو اهتقفن اهجوز ىلع نوكيأ نجسلا يف تسبح اذإ ةأرملا يفو : هل تلق

 ؟ كلذ فيك مأ اهسفن ىلع

 هذه سبح ناك نإ : لاق نم لوق ليواقألا نم ينبجعيو : فالتخا كلذ يف .لاق

 ردقت نيد ىلع وأ اهنم عانتمإلا ىلع ردقت ال ةمهتب نكي ملو اركنم هتلعف لعف نم ةأرملا
 نإو اهجوز ىلع ةفصلا هذه ىلع اهل ةقفن الف تسبح ىتح هضقت ملف هئاضق ىلع
 .هئادأ ىلع ردقت ال نيد ىلع وأ هنم عانتمإلا ىلع ردقت ال ةمهت ىلع سبحلا ناك

 يف اهلبق نم نكي مل عيش اذه نأل .اهجوز ىلع ةقفنلا اهل اذه ىلع نوكي نأ ينبجعيف
 .نيملسملل حالصلا رظن ىلع اهيلع نوملسملا هبجوأ ءيش وه اينإو .مكحلا رهاظ
 . قيفوتلا هتلابو

 ٨ مكاحلا دي ىلع اهجوز ىلإ ةوسكلاو ةقفنلا تبلط اذإ ةأرملا يف لوقت امو : هل تلق

 هعم ةجوزلا نوكت نأ جوزلا بلطف .ةوسكلا راضحإ يف مايأ ةسمخ ردق مكاحلا هَلجأف

 ؟ كلذ ىلع ريجتأ هعم ريست نأ تبأف هتيب يف
 ىتح هترشاعم اهيلع بجي مل هنأل .هيف لجأ يذلا لجألا يف هترشاعم ىلع ربجت ال : لاق

 اهب لخد دق ناك نإو .اهاضرب الإ ةقفنلا يف لجأ هل سيلو 5اهيلع قفنيو اهوسكي

 . ةقفنلا هنم تبلطو

 ةنس ناكو . ب يه اذإف ركب اهنأ ىلع ىلع ةأرما جوزت لجر ف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ داز اميف هلأ ،بيثلا ىلع الضف اذكو اذك ركبلل نولعجي مهغأ دلبلا كلذ

 يه اذإف ركب اهنأ ىلع ةأرملا جوزت اذإ لجرلا نإ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 تناكو .اهريغ لبق نم كلذ نكي ملو ،اهسفن ىلع هتطرش طرشلا كلذ ناكو ؤبيل

 اهنأ لبق نم “بيثلا قادص نع اهداز دق وه ناكو بيثلا نم ًاقادص رثكأ ركبلا

 . ملعأ هللاو ٠ بيئلا فادص نع اهداز ايف اهيلع ةعجرلا هل ناك ركب اهغأ هل تطرش

 ةدوج يف افلتخاو ةوسكلا هيلع تبلطف لجر اهب جوزت اذإ ةمألا يفو : هل تلق

۔ _ ٥١



 ؟ ال مأ .لبق نم اهوسكي اهديس ناكام لثم اهوسكيأ اهنسحو ةوسكلا

 هيلع اهل تبجو نإ اهلثم ةوسك اهجوز ىلع ةجوزلل نأ .رثألا يف تعمس دق : لاق
 ةوسكلا امأو .اهديس اهوسكي ناكام ىلع يدنع لمع الف ةرح وأ ةكولمم تناك ةوسكلا
 ليللا اهديس هل اهالخ نإ ۔ رثألا نم هتعمسام ىنعم ىلعف ۔ اهجوز وأ اهديس ىلع

 تناك .راهنلا هنع اهسبحو ليللا هل اهالخ نإو جوزلا ىلع اهتقفنو اهتوسك تناك راهنلاو
 ليللا هنع اهسبح نإو اهجوز ىلع ليللا ينو اهديس ىلع راهنلا ين اهتقفنو اهتوسك

 نم اهجوز نع اهسبحي نأ اهديسل سيلو .ةوسك الو ةقفن اهجوز ىلع نكي مل راهنلاو

 ةمألا ةوسكو 6هاضرب الإ اهديس تيب نكست نأ جوزلا ىلع سيلو .رجفلا ىلإ ةمتعلا
 هللاو بابلجو ،رازإو صيمق ۔ ليواقألا نم ينبجعي اميف رثألا نم هتعمسام ىلع

 .ملعأ

 لصق

 تركنأو اهسفن يف ةنئاخ اهنأ هتجوز ىلع ىعدأ لجر ينو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 .هاوعد يه

 .انزلا هتجوز ىلع ىعدا اذإ جوزلا نإ .رثألا نم هتعمسام ىلع { قيفوتلا هلابو باوجلا
 دح همزل انزلا اهيلع ىعداام دعب هسفن بذما وه نإو .هتبذكأ نإ ةنعالملا ايهنيف
 يف ةنئاخ اهنأ اهيلع ىعدا ناك نإو .تاملسملا رئارحلا نم هتجوز تناك نإ فذقلا

 حرص ناك نإو نيميلاب اهيلع هل مكحي نأ ينبجعي مل .ةنايخلا هذه نيبي ملو ؤاهسفن
 اش ناك نإ اهقادص اهاطعأو .اهنيب مكاحلا قرفو مكاحلا دنع اهنال ۔ اهيلع انزلاب

 باتك يف ءاجام ىلع نيملسملا راثآ ين هانعمسام اذهف .ادبأ ناعمتجي الو قادص هيلع
 .لجو زع هللا

) . 

 (هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص هللا همحر خيشلا باوج نمو

 ةقفنلا نم اهل نوكيام .رسوملا اهجوز ىلع ةرسوملا ةأرملا ةقفن يف يديس لوقت امو
 ؟ لحلاو مادإلاو ةوسكلاو

 فصنو كيكاكم ةعبس رهش لكل اهجوز ىلع ةأرملا ةقفن نإ { قيفوتلا هتلابو باوجلا
 تناك نإو .ربلا الإ اه سيلف ًادبأ ربلا لكأت تناك نإ اهنأ الإ .أرسعم وأ ًأرسوم ناك

۔ ٥٦٢ ۔



 طسوأ : رم رهش لكل ارمت انم نوثالث اهلف رمتلا امأو .ةرذو رب اهلف ةرذلاو ربلا لكات نم

 . نامهردف ارسعم ناك نإ وأ . ارسوم اهجوز ناك نإ مهارد ةثالث اهمذإل اهلو .رمتلا نم

 : نالوق هيفف اهتوسك امأو .هب هل نومكحي ال مهنأ وجرأ مويلا انماكحف نهدلا امأو

 يهف بوثلا ةطايخ امأو . يه اهردق ىلع : لوقو .رسيلا يف اهجوز ردق ىلع : لوق
 اهسفنب مدخت ال يه الو .مدخت ال نمم ةأرملا تناك نإ بحلا ةنحطو .جوزلا ىلع

 دقو .اهسفنب بحلا نحطت اهنإف اهسفنب مدخت نمم تناك نإو . جيزلا ىلع ةنحطلاف

 تناك نإف .ةرذ ةرذلا نامز يفو ©رب رلا نامز يف ةجوزلا ةقفن نإ المحم رثألا ءاج

 ناك نإف .ةجوزلا ةقفن يف هظفحأ ملف ريعشلا امأو رلا اهلف ربلا لكأت نمم ةجوزلا

 .مكاحلا رظن ىلإ نهدلا كلذكو .مكاحلا رظن ىلإ كلذف ريعشلا دلبلا لهأ لوكام

 وأ .'٠"")لاغن رمت الإ دلبلا يف نكي مل اذإو .ارئاس ارمت انم نوثالث اهلف رمتلا امأو

 . ملعأ هتلاو .كلذ يفكي هنأ وجرأف .'""١يديس

 لصف

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يلاعسلا يرمعملا نسحلب نب رماع نب ديعس خيشلا ىلإ هللا همحر يوزنلا يدمسلا
 ؟ ايبص تعضرأ اذإ نبللا هقحلي مك ىلإ نبل اهبو هتأرما قلط نسو (هتلا همحر) يوزنلا

 لجرلل ًادالوأ نوكي ةأرملا هذه هتعضرأ نم عيمج نإ : ۔ قيفوتلا هنابو ۔ باوجلا
 رخآلا جوزلا اهب لخديو .رخا جوزب ةأرملا هذه جوزتت نأ ىلإ دودحم دح الب . قلطملا

 يئ رخآلل سيل : لاق نم لاقو .نافصن امهنيب نبللا : لاق نم لاقف .اهب لخد اذإف

 : لاق نم لاقف ةدايز هيف تناب نإف .ةدايز نبلل نيبتي نأ الإ لوألل وهو .عيش نبللا
 ةدايزلا تتبث ولو عيش نبللا ف رخآلل سيل : لاق نم لاقو .نبللا ىف ؤ ناكيرش امه

 جوزلل نبللا نإ : لاق نزم لاقف .فالا تالا كلذ ف يرجي ذئنيحف .هنم لمحت نأ لإ

 نوكي ذئنيحف اهلمح ةأرملا عضت نأ ىلإ لوألل همكح نبللا نإ : لاق نم لاقو ريخالا

 (٧"ث)رظنلا نب دمحأ خيشلا لاقو .افالتخا كلذ يف ملعأ الو .ريخألا جوزلل نبللا

 : (هللا همحر)

 )١٢٢( مسوملا يف بطرلا ل وأ ,نصا رمث : لاغنلا .

 )١٢٣( مسوملا ق بطر !ا يناث وهو رحأ رمت .

 )١٢٤( محلملا رظنب .

۔ _ ٥٢٣



 برش مل ن ابلل ا طلتخا اهلمح نيت ا ذإف لتلا حبرصتب لمحلا لبن نيجوزلا لوألو

 ٠ .... ببسالب طالخلا ىرص ريخألا دللا اهعوضوو
 ؟ ةعاضرلا نم هتنبا تخاب جوزتي نأ لجرلل زوجي لهو : هل تلق

 ىلع مرحتأ .هنبا ةجوزب لجر انز اذإو : هل تلق .نبللا هنم نكي مل اذإ معن : لاق

 بألا ىلع مرحتأ بألا ةأرماب انز اذإ نبالا كلذكو هل تلق .معن : لاق ؟ ال مأ نبالا

 .معن لاق ؟ ال مأ

 وأ يبص هنم لكأو .ءامو زرأ وأ .قيوس يف ناك اذإ نبللا يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ٧ مأ اعاضر اذه نوكيأ "برش

 رانلا تبهذف نبل هيف ءايب خبط اذإ زرألاو .عاضر وهف قيوسلا ىلع بلغ اذإ : لاق

 . عاضرب سيلف هيلع ابلاغ ءاملا راصو نبللاب

 5 "نارطملاو : هل تلق .معن : لاق ؟ ال مأ عاضر فنألاب طوعسلاو : هل تلق

 وهأ لبقلا وأ ربدلا وأ نيعلا يف نارطملاو : هل تلق .طالتخا هيف : لاق ؟ نذألا يف

 . معن : لاق ؟ال مأ عاضر وهأ ةتيملا ةأرملا نبلو : هل تلق .ال : لاق ؟ال مأ عاضر

 ؟ ال مأ اعاضر اهنم ءاملا نوكيأ غلاب ريغ يهو اهجوز اهب لخد اذإ ةأرملاو : هل تلق
 . عاضر هنأ لوق هيفو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع عاضرب اهنم سيل ءاملا ركبلا ةأرملا : لاق

 مأ اهحاكن هل زوربمأ هتنبا ةأرملا كلت تعضرأ نإف ةأرماب لجر انز اذإو : هل تلق

 ؟ ال

 ؟ اهحاكنو اهعيب هل زوجي له اهديس تعضرا اهنأ ةأرملا ترقأ اذإو هل تلق .ال : لاق

 اهعيب ينبجعي الو . لبقي ال اهلوق لعلف اهعيب امأو .كلذ هل زوجي الف اهحاكن امأ : لاق

 . ملعأ هللاو }هلام عيمج قرغتست نوي هيلع نوكي نأ الإ

 رهطي نأ هل زوبججيأ .اهتخا جوزتف ،هتأرما تتام لجر يو (هللا امهمحر) هيلإ هنسو
 ؟ ىتوملا ةراهط ىلوألا هتأرما

 . هتأرما هيلع مرحت مل هرظني ملو اهجرف سمي ملو اهرهط اذإو كلذ هل زوجي ال : لاق

 كلذ يف : لاق ؟ال مأ هتأرما هيلع مرحتأ هتأرما تخإب لجر ىنز اذإو : هل تلق

 .تابسلا نم حضار ره ايك نذالا يف ,بطنتلا دصتي هلعل ١٢٥(

۔ ٥٤ ۔



 .اقرف هاركإلاو ةعواطملا يف ظفحا ملو فالتخا

 كلذكو حكانلا ةنبا ذخأي نأ حوكنملل لحيأ لجر لجرلا حكن اذإو : هل تلق
 ؟ حكانلا

 امأو .هل زئاج هنأ لوقلا رثكاو ؤفالتخا حكانلا ةنبا هجيوزت يفف حوكنملا امأ : لاق
 ةللاو ،اندنع هب لومعملا لوقلا رثكأ ىلع .حوكنملا تانب ذخأي نأ هل زوب الف حكانلا

 . ملعأ

 يهو اهب اهيلو هدعوف ةأرما جيوزت دارأ لجر يف لوقت امو ،(هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ اهجيوزت هب دوعوملل لحأ .اهتدع ي

 ةنبالا تناك اذإ امأو .اهجوزت دوعوملل زوجي الف غلاب ريغ ةأرملاو ابأ يلولا ناك اذإ : لاق

 زوجي ال لاق نم لاقو .كلذ زوجي لاق نم : لاقف .فالتخا اهل هتدعاوم ىفف ةغلاب

 . كلذ

 بالل زوججما نبالا تاف غلبت ل ةيصب يبص وهو هنبال لجرلا جوز اذإو : هل تلق

 , ؟ ةيبصل ا كلت جوزتي نأ

 .اضيأ كلذ ينبجعي الف اهب لخدي مل اذإ امأو . كلذ زوجي الف نبالا اهب لخد اذإ : لاق

 ؟ هنم ةدعلا يف دعب ةقلطملاو هتقلطم ةلاخ جيوزت هل زوجي لهو : هل تلق

 هيلع مرحتأ هتأرما عىطوف لستغي ملو ةأرماب ىنز نمو : هل تلق .كلذ زوجي ال : لاق

 اهقلطمل لحتأ .اهقلطو دبع اهجوزت اذإ اثالث ةقلطملاو : هل تلق .ال لاق ؟ ال مأ هتأرما

 هالوم رمأب اهجوزت دبعلا ناك نإ لوقلا رثكاو فالتخا كلذ يف : لاق ؟ ال مأ لوألا

 .لوألا اهقلطمل لحت اهنإف

 اهجوزي نأ هل زوجيأ هتنبا جيوزت يف اليكو لجر لكو اذإو ،(هقلا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ هنيعب اجوز صخي لو ةقلطم ةلاكولا لعجي ملو جوز دعب اجوز
 اهجوزي نأ هل زوجي : لاق نم لاقف فالتخا كلذ يف : ۔ قيفوتلا هللابو - باوجلا
 نأ هل زوجحم ال : لاق نم لاقو .هلكو نزم هيلع عجري ملام ةلاكرلا كلتب جوز دعب جوزب

" ٥٥ .



 هللاو “سفنلا ىلإ ''"٦)قيشأو طوحأ يدنع لوقلا اذهو .ةدحاو ةرم الإ اهجوزي
 .ملعأ

 ؟ ال مأ قادص اه هيلع بجأ اهأطيل ةيناز لجر هركتسا اذإو : هل تلق

 .اهعلاخ وأ اثالث هتجوز قلط نمو : تلق .اهقادص هيلعف هارا ىلع اهئطو اذإ : لاق

 ؟ ال مأ اهتخأ ةدع يف اهتخأ ذخأي نأ هل زوجيأ

 ةدع يف يهو اهتخا جوزتي نأ هل زوجي ال هنأ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 جوزتي نأ هل زوبأ ،نهنم ةدحاو قلطف ةوسن عبرا هعم ناك اذإو : هل تلق .اهتخا
 . كلذ هل زوجي ال : لاق ؟ ال مأ .ةقلطملا ةدع ىضقنت نأ لبق ةعبار

 وأ .ءاسن نهنم ةدحاو ناتجوز هعم لجر ن نع هتلأسو (هللا همحر) هباوج نمو
 نهنيب ةرشاعملا هيلعأ .ةلع اهب وأ ضئاح
 تيبي نأ هيلع : ليقف ةرشاعملا نسح رمأ نم هتركذام امأ : ۔ قيفرتلا هللابو بارجلا

 هل يغبنيف دوهعملا .بيطلا مالكلاو ثيدحلا نم ةرشاعملا امأو .كلذ ربغ ليقو إاهعم
 . ملعأ هنلاو .هئاسن نيب لدعي نأ

 ؟ ال مأ اهرجهي نأ هل زوجيأ .اهناسلب هيذؤت ةدحاو تناك نإ تيأرأ : هل تلق
 نآ وجراف هسفن ىلع ررضلا وه فاخو .هب ًارضم ىذأ هيذؤت ةأرملا هذه تناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو .اهرجه نأ هعسي

 يدمسلا يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو
 ىوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا لإ ۔ هللا همحر ۔ يوزنلا

 ؟ ال مأ رحبلا عطاق اهوبأ ناك اذإ جوزت نأ ةيبصلل زوجي لهو هللا همحر
 غلبت ل اذإ ةيبصلا جيوزت ف نإ رنألا نم هتظفحام ىلع : ۔ قيفوتلا هللابو ۔ باوجلا

 : لاق نم لاقو .اهجيوزت ءايلوألا برقأل زاج بألا مد اذإ : لاق نم لاقف افالتخا
 الو اهغولب دح ىلإ فوقوم هنإ : لاق نم لاقو .اهب لخذ اذإ لطاب هنأو ؤ ًادبا زوجي ال

 .ملعأ هلاو . ةميتيلا نيبو ايهنيب قرف
 . (قرشلا نم) .قوشأو : باوصلا لعل )١٦٦()

۔ _ ٥٦



 اهريغ وأ خأ لثم اهيبأ نود 5 يلو اهب هجوز .ةريغص ةنبا لجرلا جوزت اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ ريغلا يف ةميتيلا جيوزت لثم جيوزتلا اذه نوكيأ .رحبلا عطاق اهابأ نأل

 ضرت مو اهيبأ ربغ اهجوز يتلا ةريغصلا ةيبصلا نأ .نيملسملا لوق نم هانفرعام : لاق

 اذإ ريغلا اهلف "تريغو تركنأو .اجوز اهيبأ ريغ هب اهجوز يذلا اهجوزب اهغولب دعب
 ةللاو اهل ريغال هنأ اندنع هب لومعملاو .فالتخا هيفف .اهغولب دعب تربغف اهوبأ اهجوز

 .ملعأ

) . 

 .اهيلع جيوزتلا دقع هنأ حصف ةأرما جوزت لجر يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 لجرلا ركنأف ۔ ةأرملا لجرلا جيوزت ذنم رهشأ ةتس ءاضقنا دعب دلوب ةأرملا تءاجف

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .ةنيب لوخدلا ىلع حصت ملو دلولاو ةأرملاب لوخدلا

 عماج) نم هانظفح يذلا نأ ةلأسملا هذه يف تفصوام ىلعف ۔ قيفوتلا هتلابو - باوجلا
 جوزت اذإ لجرلا نأ بتكلا نم هللا ءاش امو '_'٨“عرشلا نايبو) 0'"رفعج نبا

 ٨ مكاحلا دنع دلوب تءاجو ،اهب جوزت هنأ ةلداع ةنيبب حصو .جيوزتلاب رقأو ةأرماب

 اذه نالف نب نالف دلو وه اهدي يف يذلا دلولا نأو .اهجوز لجرلا اذه نأ تعدأو

 .ةأرملا هذهب لوخدلا ركنأو دلولا اذه اهديب يتلا ةأرملاب جوزتملا ينعأ .رضاح وهو

 اهيلع قلغأ ةأرملا هذهب جوزتملا اذه نأ ةلداعلا ةنيبلا ةأرملا ىلع مكحلا يفف .اهب جاوزلاو

 الإو دلولا مكاحلا همزلأ .ةفصلا هذه ىلع ةلداع ةنيبب تتأ نإف ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب

 ةللا نيبو ايهنيب ايف امأو .مكحلا يف جيوزتلا حسفنيو .اهدلو دلولاو ،دلولا همزلي الف

 اذهو ٥ كلذ هل زوجي الو .دلولا مكح اهمكح لطبي الو .امهرمأ نم ناكام ىلع ايهف

 تبثي ال : لوقو . ضعب اهضعبب نيجوزلا رارقإب مكحلا يف ةيجوزلا تبثي نم لوق ىلع

 يدهاشب جيوزتلا حصي ىتح ضعب ايهضعبب نيجوزلا رارقإب مكحلا يف ةيجوزلا
 .لوقلا رثكأ وه ضعب ايهضعبب نيجوزلا رارقإب جيوزتلا تبثي نم : لوقو ‘لدع

 . ملعأ هللاو . مهنع اندجو اميف انباحصأ لمع هيلعو

 لصف

 ىلع اهعايجب أدبف ةأرما هيف ىأرف هشارف ىلا ءاج لجر نع هتلأسو (هللا همحر) هنمو
 .هب فيرعتلا قبس : رفعج نبا عماج )١٦٧(
 .هب فيرعتلا قبس : عرشلا نايب )١٢٨(

۔ _ ٥٧



 امارح اجرف بكار هنأو هتأرمأ ربغ اهنأ هل تصحصح ةفشحلا ةبوبيغ دعبف هتجوز اهنأ

 يه اذإف اهتخأ الو هتأرما مأ ةلعفلا هذهس دصقي لو .كلذ ٢ تاوهشلا نانع قلطأف

 ؟ ال مأ هتجوز هيلع لطبتا ٠ اهتخا وأ هتأرما مأ

 ملعن الو . هيلع مرحت هتأرما نإف هتأرما مأ عىطوف طلغ اذإ امأ قيفوتلا هتلابو۔ باوجلا

 لاقف “فالاتخا كلذ ىفف أطخ ناك نإف هتأرما تخا امأو . ملعأ هللاو افالتخا كلذ يف

 . ملعأ هلاو .اعيمج هيلع نادسفي : لاق نم لاقو .ةرخآلا هيلع دسفت : لاق نم

 ` ةئباص وأ ةينارصن وأ ةيدوهم يه اذإف ةملسم اهأ ىلع ةأرما جورت نمو : هل تلق

 ؟ ال مأ حاكنلا اذه لطبيأ

 لهأ ريغ نم ةينارصن وأ ةيدوهي جوزت هنأ هظفحناس امأو .الف اهنيعب اظفح امأ : لاق

 .الف . نيباتكلا لهأ رغ نم ةئباصلا امار . لالح يهف برجلا

 عدبلا للهأ ةلم نم يه اذإف ةيسوجملا لهأ نيد نم اهنأ ىلع اهجوزتا ذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ هيلع لطبتأ

 ىلإ عوجرلا اهيلع نأل تركذ نم جيوزت در ادحأ نإ ملعن الف ةلبقلا لهأ امأ : لاق

 ملعأ هللاو . قحلا

 جوزلا تعضرا اهنأ تعداف ةأرما جوزت نم ين (هللا كمحر) لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ .هدعب وأ لوخدلا لبق قرف هيف لهو .كلذب مرحتا
 بجوأ اذإ عاضرلا لبق نم اهب جوزت يذلل الالح تراص دق ةأرملا هذه نإ : لاق

 لبق ةأرملا هذه نم ةداهشلا هذه تناك نإ : لاق .اهيلع ةأرملا هذه ةداهش لوبق عرشلا
 ل اذإ 3 ةيمذ وأ .ةمأ وأ تناك ةرح . ةقث ريغ وأ تناك ةقن ةأرملا لوق لبق هب لوخدلا

 ٦ لوخدلا لعب امأو . مارح ىلع عمجت وأ لالح نع قرفت نأ اهتمهتو . ةمهتم نكت

 لوقب اجرف نيملسملا ىلع هتلا لخدأ دق هنأ دجري دق هنظأو اضيأ هيف فلتخمف

 هتجوزو لجرلا نيب عاضرلا يف لوخدلا دعب لبقت ال نأ : (هللا همحر) يلع نب ىسوم

 ةداهشب الإ لبقي ال : لوقو .لوقلا اذهب اولمع دقو ةلدعلا ةرحلا ةملسملا ةداهشب الإ
 . ملعأ هللاو لدع

 هلعفب منأ هجرف ن اصحإال ةعس دجم ل اذإ تنعلا فوخ هركذب ثبع نمو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ

 فاخ نإ : لاق نم لاقو رغصألا انزلا هنإ : لاق نم لاقف فالتخا كلذ يف : لاق

۔ _ ٥٨



 نإ : فلؤملا لاق .كلذ هيلع قيضي الف جيوزتلا ىلع أرداق نكي ملو هسفن ىلع تنعلا
 انزلا وه» لوألا لوقلا امأو .''"“)هتنا همحر بوبحم نب دمحم لوق ريخألا لوقلا اذه

 «ىلابح عباصأب ةمايقلا موي سان جرخي» : ةلي يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلاو . «رغصألا

 حاكن» ثيدحلا يفو . ةيب لوسرلا ناسل ىلع كلذ زوجي الف ةياورلا هذه تحص نإف

 ثبع وه ةضخضخلاو !انزلا نم ربخ ةضخضلاو .ةضخضخلا نم ريخ ىمايألا

 بيتتسا ةعامج مامإ ناك اذإ هنأ نيملسملا ضعب نع دجوي دقو 5‘'٢٨`)هسفنب لجرلا

 حاكن ىلع دوجولا مدع اذإ ءرملا نإ . ملعأ هتناو ۔ يدنعو هفلخ لصي مل الإو بات نإف
 .هنيد داسفو تنعلا فوخ هركذب ثبعف إايئاد هرهد مايص عم ىمايألاو رئارحلا

 ررضلا هقحل كلذ كرت نإو هسفن ءاومهأل هتوهش رسك ىنعم ىلع ءاسنلا رمأب هلاغتشال

 امأو . ملعأ هنلاو .كلذب كلمي الف ةطيرشلا هذه ىلع هركذب ثبع نإف ؤ هنيد داسف نم
 اذه انزلا يأ ''"'١ه مكنم تنعلا ئشخ نمل كلذ ز؛ : لجو زع هلوق ي انزلا تنعلا

 زع هلوقل 5 ةقشملا : : تنعلاو 8 طلغلاو .أطخلا : علا ليقو هقلا همحر سابع نبا لوق
 وهو( )١٣٣ ي مشن ام هيلع زيزع { : لجو زع هلوقو . خ متنغع ام أوُدَو ت : لجو

 لاقي .كلاهلا : تنعلاو .لبقتسملا نم اهحتفو ىضاملا نم ةيناثلا نم ةمجعملا رسكب

 : رعاشلا لاق .جورخلا عيطتسي ال اميف عقو اذإ لجرلا تنغ
 اولعف يذلا ريخلا اوردك مه الو يتنع يغتبي نم اوحلاص مه الف

 ديدشلا بلصلا وه : اهمضو ةيطسولا ةلمهملا ديدشتو ىلوألا ةمجعملا مضب امأو
 . ملعأ هتلاو يوقلا

 ضيح ١ 3 لصف

 اموي رهطتف . مايأ ة ةتسو مايأ ةسمخ اهتداع ةأرما نع هتلأسو !(هللا همحر) هباوج نم

 نيب يتلا اهرهط مايأ يف اهاطو اذإ اهجوز ىلع مرحتأ {ةباثا كلذ دعب اهئيجتف نيموي وأ
 ؟ ةباثالاو ضيحلا

 هيف يرجي هنأ ك نيملسملا راثآ نم اذه لثم يف انظفح يذلاف ۔ قيفوتلا هتلابو - باوجلا

 .زحللا يف هب انفرع ()
 .ثيدحلا جيرختو . .ةضخضملا ىنعم مدقت )١٣٠(
 ءاسنلا ةروس )١٣١(

 . ١١٨ : :. لآ ةروس )١٣٦(

۔ _ ٥٩



 مدلا نم اهرهط دعب اهأطو اذإ هيلع مرحي الو ءاسأ دق هنأ : لوقلا رثكاو .فالتخإلا

 .املاب اهرههطتو

 .اهسأر آلإ لسغت ملو .ىذألا عضوم تلسغام دعب اهأطو نإ تيأرأ : هل تلق
 . ؟ اهأطو اذإ اهجوز ىلع مرحت

 نم ترهط اذإ : لاق نم لاقف ، نيملسملا نم فالتخإلا يرجي اذه لثم يف : لاق

 نم لاقو .''"٤)لاهجلا نع رتشنو .هيلع دسفت ال اهنإ .ءاملاب رهطت مل ولو اهضيح
 أطو نمك اهمرحي نم لوق ىلع رمو اضئاح أطو نم ةلزنمب وهف هيلع دسفت اهنإ : لاق

 : لوقف فالتخا اضيأ هيفف .اضعب وأ اهجرفو اهسأر تلسغا اذإ امأو ضيحلا يف

 اذإ ٠ اهدسح عيمج وهو . ةااصلا هب اهل لحت ٠ ًارهط رهظت ىتح اهؤطر هل لحم ال هنإ

 اهؤطو هل زيجي نم لوق ىلع .ءاملل ةدجاو نكت مل اذإ مميتت ىتح وأ .ءاملل ةدجاو تناك
 تدع اذإ هيلع مرحت ال اهنإ : لوقو . يدنع اين للا نكأ وهو . اهضيحل اهمميت دعب

 اذكه ،اهؤطو هل لحي الف .اهيلع ةالصلا تقو ضمي ملامو رهطت رلو .ةالصلا تقو

 . ضيحلا ء ءطو ىف يف مرحي الو لحي ال هنإ : لاق مهضعبو (هللا همحر) ''")ديعس يأ نع

 رهطت ملام ًادمعتم اهضيح لاح ين اهاطو اذإ هيلع مرحت اهنأ : انباحصأ لوق رثكاو

 اوزاف ى ذأ ٣ لك .ضيحملا نع كنوس 8 لجو زع هللا لاق اك ءاملاب رهطتو

 ُمَكَرَمأ ١ تيح نم ن هو و ف نرَهظت ١ ذف نرههطن ىتح - ًرهوُبرقت الو .ضيحملا يف ا يف ءاسنل ا

 . : )٠` 4 ؟ هللا

 لصف

 اهتداع فرعت ملو اهغولب لوأ مدلا اهب رمتسا ةأرما يف هتلأسو : (هللا همحر) هنم

 نأ اهجوزل لحي ىتلا مايألا امو .ةالصلا عطقت مكو .لصتل مايألا نم رهطت مكف
 ؟ اهأطي

 لثم يف نأ (هتلا مهمحر) نيملسملا راثا نم هانظفح يذلاف : ۔ قيفرتلا هللابو © باوخجلا

 هنأ مدلا اذه ربتعت نأ ةأرملا ىلع نإ : مهنم لاق نم لاقف .فالتخإلا هيف يرجي اده
 ريغ ةحئارو .هنول ريغ انول هل نأو ةضاحتسإلا مد ريغ ضيحلا مد نأل ضيح مد

 ل ةأرملا هذه تناك نإف ٦ براجتلا تابحاص دنع فورعم ` نيخث دوسأ هنأو . هتحئار

 ١٢٨. : ةيوتلا ةروس )١٣٣(

 هاوقللا ةلاسا هذه ,كذت ال نأ : هدصف )١٣٤(
 . قحللا رظني) فور مملا ينايعلا لاعلا .يمدلا ديعس وبا ٠ هب ديري )٣١د٥ (

. ٢٢٢ : ةرقبلا ةر ;رس ) ١٣٦)



 ءاسنلا نم اهترضحب ناك نم لأست نأ اهيلعف .ةضاحتسإلا مد نم ضيحلا مد فرعت

 ةحصلا دعب الإ ةالصلا كرتت نأ لوقلا اذه بحاص دنع اهف لحي الو .هلاؤس اهنكمي امم

 ضيح وهف مايأ ة ةرشع رهط دعب ءاج مد ناك نإ : مهضعب لاقو . ضيح مد هنأ اهعم

 اذه ىلعف .هرابتعإ اهمزلي الو ۔ ضيح وهف ةأدتبم تناك وأ } لبق ضيحت نمم تناك نإف

 هرئكا نإ لوقي نم لوق ىلع ضيحلا رثكأ وهو مايأ ةرشع ةالصلا كرتت اهنإ .لوقلا

 همحر) بيبح نب عيبرلا نع لوقلا اذهو .يدنع اميف لوقلا رثكا وهو .مايأ ةرشع
 لستغتف .هب نولمعي انباحصأ دجن ملو اموي رشع ةسمخ ضيحلا رثكا نإ : ليقو : (هللا
 مايألا يف اهجوز اهئطو نإف . أموي رشع دحأ موي نم ةالص ديزتو . مايأ ةرشع يلصتو
 ماكحأ اهماكحأ مهدنع نأل .هيلع مرحت الف .اهيف ةالصلا نوملسملا اهف لحأ يتلا

 لسفختف ٧ مدلا ةرثك يف اهأطو دارأ نإف . مدلا ةرثك يف ولا هل اوهرك دقو . ةضاحتسإلا
 لوأ نم مايأ ةثالث ةالصلا كرتت نأ ةأرملا هذه ىنبجعي انأو .ةالص ربد يف نوكيو هل

 مايأ ةرشع كلذ نوكيف مايأ ةعبس اهجوز اهبرقي الو ںيلصتو لستغت مث مدلا اذه
 مايأ ةنالث اهؤطو اهجوزل زوجيو . مايأ ةرشع يلصتو ل استغت مث .ةالصلل اهل ًاطايتحا

 مايأ ةرشع رهط دعب هنأك هنأل فوقولا اض ينبجعي مل ؛ مايألا ة ةرشعلا هذه لوأ نم

 موي نم ةالص ديزتو .ةضاحتسإلا ةلزنمب نهيف يهو ،ىلوألا ثالثلا نم .طايتحا
 ةثالث وهو ك ضيحلا لقأ اهتداع نوكي الئل . مايأ ةثالث ةالصلا كرتت مث . اموي رشع دحأ

 ىلإ رظنت اهنإ : رخا لوق هيفو .اهنع هنلا جرفي نأ ىلإ ا '"“)اهبأد نوكي اذه ىلعف .مايأ
 ليواقأ نم لوق هنكلو لوقلا اذهب نولمعي انباحصأ دجن ملو .اهتاوخأو اهتاهمأ تقو

 ةعبسو إمايأ ةتس ةفورعم ةدع اف تناك اذإ امأو .ةئدتبم تناك اذإ اذه .نيملسملا

 نهيف نوكتو . مايأ ةرشع يلصتو ل استغتو ءاهئف مايأ ةالصلا كرتتف . مدلا اهب حل من مايأ

 . لبق نم كل تفصوام ىلع اموي رشع دحأ موي نم ةالص ديزتو . ةضاحتسملا ةلزنمب

 مايأ ةعبرأ اهنأ اهتداع فرعت ملف .مدلا اهب ل مث ةفورعم ةداع لبق نم اهف ناك نإ امأو

 يلصتو .لستغت ةأرملا هذه تناك نإف إاهئرق اهيلع سبتلاو . مايأ ةتس وأ 3 مايأ ةسمخ وأ

 مايأ ةينامث وأ مايأ ةعبس اهتداع تناك اذإ امأو .اهنع هتلا جرفي نأ ىلإ اهجوز اهبرقي الف

 دعب اهضيح مايأ طسو يف اهجوز اهئطوف ايقن ًارهط ترهط مث ; مايأ ةعبرأ مدلا اهءاجف

 نم ءاجام رثكأو . هيلع اهميرحت يف فلتخمف .ءاملاب اهرهطتف لوألا مدلا نم اهرهط

 .كلت اهمايأ يف مدلا اهعجار اذإ كلذ هيلع مرحت الو .هلعف يف ءاسأ دق هنأ لاوقألا

 )١٣٧( ملعأ هنلاو .خسانلا نم أطخ وهو . اهزاذ : لصالا يف درو .

۔ ٦١ ۔



 نأ لبق هليجعت يف ءاسأ دق هنكلو .هيلع مرحت اهنإ لوق هيف ملعن الف اهعجاري مل نإو
 مايأ يف اهجوزل تضرعت ةأرما نإ (اهنع هللا يضر) ةشئاع تور امل . اهمايأ ىضقنت

 نأ انيهن : اهل لاقف .ةيب يبنلا نمز يف ءاملاب اهرهطتو مدلا نم اهرهط دعب اهسافن
 هللاو . اهسافن مايأ يف اهل مدلا ةعجارم فوخل كلذو ''"“نيعبرألا دعب الإ ءاسنلا برقن

 .ملعأ
. 

 اباتك اه بتكي نأ دحأل زوجيأ .ضيحلا اهنع عطقنا اذإ ةأرملا يف (هللا همحر) هتلأسو

 ؟ ال مأ ؟ كلذك ءاود اهف فصيو ضيحلا اهل ءيجيل

 الو . لجو زع هللا ديب اهرمأ نإ : ليقف فالتخا كلذ يف قيفوتلا هللابو _ : باوجلا

 مكحيو ءاشيام لعفي هقلاو .هفرصل الو ضيحلا عيجمل مفني وأ رضي نأ دحأ ردقي
 ۔ هئيجم الو هفرصل ةباتكلا عست ال : ليقو ةباتكلا هل زيجي لوقلا اذه ىلعف .ديريام

 اهموص لدب اهيلعف اهضيح مايأ يف تعطق نإو .مدلا ءاج اذإ ةالصلا لدب اهيلعو
 يف ةرضم اهقحلي الئل كلذ نع فوقولا ينبجعيو .اهضيح مايأ يف هتماص يذللا

 . ملعأ هللاو . ءاشيام لعفي هنلاو اهدسج

. ) 

 نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم اذه تبتكام دعب اهتدجو ةعقر نمو

 نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هللا همحر) يوزنلا ينيسارخلا لماز نب ديعس

 جوزتي نأ لجرلل زوجي لهو (هتلا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم

 ؟ ةعاضرلا نم هتنبا تخأب
 نأ هلف ةنبا ةعضرملا عمو .هتيرس ريغو هتجوز ريغ هتنبل ةعضرملا تناك نإ : لاق

 هنبا عم هتجوز اهتعضرأ .ةعاضرلا نم هتنبا تخأ تناك نإو ] هيلع مرحت الو اهجوزتي
 تلاو .مكحلا يف هل راص دق نبللا ناك اذإ .هتنبا اهنأل اهجوزت هل سيلف هتيرس وأ

 . ملعأ

 نيدلولا عاضر ةرجأ املأ .اهقلطم نم نيدلو عضرت تناك اذإ ةقلطملاو : هل تلق

 ؟ ال مأ
 .ءوضولا يف يمرادلا رظنا )١٣٨(

۔ _ ٦٢



 رهش لكلف ينغ ناك نإ اهقلطم دلول عضرملا ةرجأ نإ - رثألا نم هتعمسام ىلع _
 . نامهردف اريقف ناك نإو .مهرد فصنو نامهردف اطسوتم ناك نإو .مهارد ةثالث

 نإو .''"“»(ةيرال) نيمهردلا ناكم نولعجي (هتلا مهمحر) انخايشأ تكردأ ينأ وجرأو

 هللاو . نيدلو ةرجأ اهل نوكي نأ وجرأف عاضرلا نم اهيفكي امو نيدلو هل عضرت تناك

 . ملعأ

 كلذ نوكيأ .هنوصمي انايبص اهيدث ىطعت نسلا ةريبك ةأرما يف لوقت امو : هل تلق

 ريغ وأ إانبل وأ .ءام اوصم مهنأ ملعت ملو اهيلع كلذ يفخ اذإ تيأرأ ؟ ال مأ اعاضر

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .كلذ
 فالتخا ريغب عاضر اهنم نبللاف .لبق نم تدلو دق ةأرملا هذه تناك نإ : لاق
 نبل اهيف نكي مل نإو .عاضر هنأ : نيملسملا لوق رثكأف 5اهنم ءاملا امأو .('٠)هلمعن

 . عاضرب سيلف ءام الو نبل هل جرخي ملف يبصلا هصمف اهيدث يبصلل تمقاف .ءام الو
 تاهبشلا كرتو .ةهبش تراص دق ءام يبصلل ردحنا دق نوكي نأ اهدنع نكمأ نإو

 .اهيلع مودقلا نم ىلوأ

 أدلو تدلو مث .ةنبا اهدنع ةعضرملاو .ادلو تعضرأ ةأرما يف لوقت امو : هل تلق
 ؟ ال مأ ؟ ةعضرملا ةنبأ جيوزت ي ة يناثلا دلولل لحيأ تنبلا مأ ةأرملا هتعضرأ يذلا ربغ رخآ

 . مهدالوأ دالوأ نم الو دحأ هتعضرأ يذلا دالوأ نم هل لحي ال عضرلل نبالا : لاق

 اوجوزتي نأ مهف زئاجف ةعضرملا دالوأ امأو .هتعضرأام دعب وأ هععضرت نأ لبق اودلو اوناك

 زئاج اهدلو عوضرملا دالوأ كلذكو .ةعضرملا هذه مهعضرت مل نيذلا عوضرملا دالوأب

 تخأب اوجوزت ولو . ائيش اهنم اوعضري ل اوناك اذإ ةعضرملا دالوأب اوجوزتي نأ مهل

 . ةعاضرلا نم مهتخأ

 تجوز لوقي : لاق ؟ لوقي فيك هتنباب هسفن جؤزي نأ الجر رمأ نمو : هل تلق

 .اهيلو نذإب نالف تنب ةنالفب يسفن

 جيوزت يف ليكو كتمقأ دق لوقي : لاق ؟ جيوزتلا يف ةلاكولا ظفل امو : هل تلق
 اقفتاام ىلع ءافكألا لاجرلا نم تءاش نمب اهجوزت نأ ىلع ةينالفلا نالف تنب ةنالف

 . ملعأ هتلاو ©تلبق دق : ليكولا لوقيف ،لجآلاو هنم لجاعلا قادصلا نم هيلع

 )١٣٩) نايع ف ةلوادتم تناك ةيل اغترب ةلمع : ةيرال .

 )١٤٠( .هملعن فالخ ريغ نم : باوصلا لعل

۔ _ ٦١٣



. 

 ىف (هتلا همحر) يو هزنلا ىنيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع خيشلا باوج نسو

 حاكنلا ددجن له . جيوزتلا تدارأف ترغ تملع املف .اهملع الب اهلو اهجوز ةأرما

 ؟ تباث لوألا وأ

 «تيضر» : تلاقو .جيورتلاب تملع اذإ (هللا همحر) يلع نب ىسوم لاق : باوجلا
 ال» : اوق لوأ ناك نإو .تباث لوألاف .جيوزتلا دارأ مث «ىضرأ اله : تلاق مث

 هللاو ، كلذ اودارأ اذإ حاكنلا ددجيو لطاب لوألا جيورتلاف !«تيضر» تلاق من « ىضرأ

 .ملعأ

 كلذ دعبف .اهعامج هعنمت ةنس رادقم هدنع تثكمو ةأرما جوزت لجر يفو : هل تلق
 دارأو 7اهنع عنتماف .جرفلا يف اشحاف صرب اهب ةجو اهعامج دارأ يلف .هعنمت /
 نإ تيأرأ ؟ رظنلاو سملاب قادصلا سيل وأ ؟ قالط الو .قادص الب جرختأ .اهجارخإ

 تلا بويعلا عيمج امأ ى تفصوام ىلعف ؟ اهلوق لوقلا نوكيأ جيورتلا دعب اهب ثدح

 تأرق 7 653 )زاوجلا لبقو .جيوزتلا لبق هلعل ةأرملاب ثدح هنأ حص اذإف جيورتلا ي

 كلذ هل ناك بيعلاب اهدرو اهدري ل نإف .رظن الو بوثلا تحت نم اهجرف سم لو . يه

 قالطلاو .قادص اف سيلو 6قالطب : لاق نم لاقو .قالط الو قادص الب جرخنو
 ةنس نالجؤي هنإف هسم وأ نيجرفلا رظن ولو ''"ان نينعلا لجرلاو ءاقترا الإ يدنع طوحأ

 ءاضقنا لبق .لجألا يف امهدحأ تام نإف .اهسفن ''ث"ءاقترلا حلصتو نينعلا ىوادتيل

 و .لجألا ىلإ اماقأ نإو .امات قادصلا هيلعف لجألا لبق قلط نإو .اثراوت لجألا

 نينعلاو .نينعلا كلذكو .هرظن وأ هسمب اه قادص الو هنم جرخت اهنإف اهسفن حلصت
 )٤١د ١ءامذحلاو 0٤ ُ)ءالفعلاو ةنونجملاو ءاصربلا امأو . هنم ءاج عايضلا نأل دشأ يدنع

 ءاوس هلكف بوثلا تحت نم رظن وأ سم وأ اهعماج اذإ .'"""ءاشخنلاو ''١٠٨ءارخبلاو
 لماك قادصلا اهل هيلعو . اهجرخأ اهجارخأ دارأ نإو .هتجوز يهو اهكاسمإ دارأ نإف

  

 وزلا لبف ٠ هلعل )١٤١()

 )١٤٢() بريعلا ن :رم بيعل عاب مايقلا نع ع نم : نعلا .

 )١٤٣( الرننا٧ : .اهانعم هدقن

 )١٤٤() ءالْنع ةأرما لاقيو .ءانا لبذ نم جرخي ؤ يش : لفعلا .

 )رد١٤( ماذخاب ةباصملا : ءامذخا .

 مفلا ةحئار ةهيرك : ثارخبلا )١٤٦(
 .ةليزفا : ءاشخنلا )١٤٧(
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 صربلاب يه ترقأو .ءيش كلذ نم نكي مل نإو .هعامج وأ بوثلا تحت هرظن وأ هسمب
 هنأ ،لدع ادهاش هيلعو .اهلوق لوقلاف .جيوزتلا دعب اهب ثدح هنأ ثدحي امم هريغ وأ

 .عماجي وأ رظني وأ ۔سمي ملام ااهجارخإ اهل ذئنيح مث جيوزتلا دقع لبق اهب ناك

 . ملعأ هللاو

 لصف

 يوزنلا ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 همحر) يو زنل يلاعسلا يرمعملا نسحلب نب رماع نب ا هللادبع خيشلا ىلإ (هللا همحرر

 مكح نوكيام رهشأ ة هتس نم لقأل دلوب تتأو ٠ ايناث ًاجوز تجوزت اذإ ةقلطملاو (هللا

 ؟ دلولا كلذ

 اهب لخد امدعب دلوب تتأو تجوزت اذإ ةأرملا نإ ۔ رثألا نم هتعمسام ىلع ۔

 مهدنع اهجوزت هنأل .اهجيوزت لطب .مات دلولا ناكو .رهشأ ةتس نم لقأب اهجوز
 اذهب تتأ نأ ىلإ .اهقلط ذم ناتنس هيلع ضمت مل لوألا جوزلا ناك نإف . لماح يهو

 وهو ،رخآلل الو هل سيل دلولاف ناتنس هيلع تضم نإو ،دلو دلولا نإف .دلولا

 . ملعأ هتناو .ةأرملل

 ةعامح عم درلاب ظفل الف اهدر دارأف هتأرما قلط لجر يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 دق» كلذ دعب نم لاقف . ىضز ل رضح نم اهجلاع الف ٠ كلذب ٢ ىضرأ ال» تلاقف

 ؟ ال مأ اذه كبجعيأ ؛تيضر
 نأ ىضرأ ال درلاب اهيلع ظفلام بقع تلاق اذإ ينبجعي ۔ قيفوتلا هللابو - : باوجلا

 دشأب سيل هنأ وجرأو 6ليواقألا نم ينبجعي يذلا وهو . ةيناث درلا ظفل اهيلع رركي
 ال» : تلاقف جيوزتلا ةأرملا غلب اذإ كلذو فالتخإلا هيف ءاج دقو جيوزتلا نم

 دوهشلا مادام : لوقو .رخآ ظفل ىلإ هيف جيتحاو ةدقعلا تلطب : لوقف .«ىضرأ

 .دعب نم تيضر اذإ ‘كلذ زاج .جيوزتلاب اكسمتسم جوزلاو 5 مهتداهشب نيكسمتم
. ملعأ هللاو انيلإ بحأ لوألا لوقلاو



. 

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ .(هللا همحر) يوزنلإ يدمسلا

 ةحص ال بتكأ نأ ديرت يلإ تلصو ةأرما يفو 5(هنلا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعلا

 لجر نم ًادالوأ امل نأ اهمعزب مهيبأ نم اهينبل بجت يتلا ةوسكلاو ةقفنلا نم اهبلطم

 ؟ يضاقلا ىلإ اذه دري كبجعي مأ ؟ ةباتكلا ظفل فيكو ؟ كلذ اهل بتكيأ . هتركذ

 ةقفنلا اه بتكت نأ ديرت كيلإ تلصو اذإ ةأرملا هذه نإ قيفوتلا هللابو : باوجلا

 ضقاف ةنيبلا ترضح نإف .نالف دالوأ دالوألا ىلع ةنّيبلاب اهعداف . مهيبأ ىلع اهينبل

 : بتكي نأ ،“كلذ يف ظفللاو ، هتجح بئاغلل ىنثتساو .دالوألا بأ ىلع ةقفنلا اهل

 اذكو اذك يهو . ةقفنلا نالف نب نالف هيبأ ىلع ينالفلا نالف نب نالفل تضرف دق

 لوق لوقلاو . هلام يف رهش لكل هماذإل امهرد اذكو اذكو ارمت س اذكو اذكو ابح اكوك

 .ملعأ هللاو . يلإ بحأ كلذف يضاقلا ىلإ اذه تذذز نإو ائيش اه كرتي ل هنإ ةأرملا

 اهجوز اذإ .ةجحلا هغلبت ملو ارفاسم اهوبأ ناك اذإ ةيبصلا جيوزت زوجيو : هل تلق

 ؟ ةميتيلا مكح همكح نوكيأ كلذ زاج نإو ١ بألا نود يلو

 نإو ،اهجوزي نأ هيلع مكحي الو .اهجؤزي نأ اهيلول ينبجعي الف ةيبص تمادام : لاق

 نأ اهيلول زئاجف .اغلاب تنبلا تناك اذإ امأو .ةميتيلا مكح اهمكح نوكيف اهجؤز

 . ملعأ هللاو ،نايع رصم نم ًاجراخ اهوبأ ناك اذإ .اهاضرب اهجوزي

 لصف

 نم اهب تمهتا ةمهت ىلع تسبح ةأرما يف يديس لوقت امو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 ربجيأ ،ةوسكلاو ةقفنلا هنم تبلطو نجسلا يف يهو لجر اهجوزتو ركانملا لاعفأ
 ؟ ال مأ ؟ اهتوسكو اهتقفن ىلع لجرلا
 يف تمادام هيلع اهل ةقفن الف نجسلا يف يهو اهجوزت اذإ قيفوتلا هللابو ۔ : باوجلا

 ىلع اهتقفن يفف نجسلا يف ةأرملا تسبح مث اهب لخدو ةأرما جوزت يذلا امأو .نجسلا

 نع عونمم هن ;أل هيلع ةقفن ال : نيملسملا نم لاق نم لاقف فالتخا جوزلا

 اهلف هلبق نم سبحلا ناك نإ : لاق نم لاقو .ةقفنلا اهل : لاق نم لاقو { اهترشاعم

 . ملعأ هتلاو }هيلع اهل ةقفن الف 5 هتثدحأ ثدح لبق نم سبحلا ناك نإو .ةقفنلا

۔ _ ٦٦



 ۔ ضيرم وهو ۔ اهعلاخي نأ اهجوز اهيلإ بلط ةأرما يف يديس لوقت امو : هل تلق
 ةافولا ةدع اهيلع نأ تلهجو ٥ةدعلا ي يهو اهنع يئوتف .اهعلاخف كلذ يلإ هتباجأف

 ىرثأ ةلعلا اهيلع : اهل ليقف تلأس مث ،ةريثك نونس كلذل تضم ىتح دتعت ملف

 ؟ ةدعلا اهيلع
 كلذ يفف .جوزلا ضرم ين اعلاختو .اضيرم جوزلاو .ةحيحص ةأرملا تناك اذإ : لاق
 ةدع ةأرملا ىلعو ثاريملا اهنيب نإ : لاق نم لاقف ،يأرلاب نيملسملا نيب فالتخا

 جوزلاو ةحيحص ةأرملا تناك اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .اهجوز اهنع يفوتملا

 ةدع اهيلعو .ةأرملل فاريم الف }“كلذ هضرم نم جوزلا تامو اعلاخت مث ى اضيرم

 اذإو ،تباث اهناربف ةحيحص تناك اذإ ةأرملا نأل اندنع هب لومعملا لوقلا اذهو ةقلطملا

 ءاضقنا امأو . ثاريملا ايبغيبف امهدحأ تام اذإو تباث ريغ اهنآربف ةضيرم ةأرملا تناك

 مل ولو ضيحلاب اهتدع ناك نإ ضيحلابو مايألا رورمب يضقنت : لاق نم لاقف ةدعلا
 . ملعأ هللاو } ةينو دصقب الإ ةدعلا هذه نوكت ال : لاق نم لاقو .اهنم دصقي نكي

 دحب ،هعم ناتنثا تاجوز ثالث هل لجر يف (هتلا كمحر) لوقت امو : هل تلق

 ةريغصلاب لخد مث . هيتجوز نم ةدحاو تعضرأ ةريبكلا نأ مث .ةريبك ةدحاوف عاضرلا

 هاتجوز هيلع مرحتأ .ةريغصلا يهو ىرخألا تعضرأ كلذ دعب ةريبكلا نإ مث ةعوضرملا

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك مأ ؟ ةريبكلا هيلع مرحت مأ ؟ ناتريغصلا

 ةيبصلاو ةريبكلا نيبو هنيب قرفي هنإ - رثألا يف تدجوف ة ةريبكلاب لخدي مل اذإ :

 هنإف 5.ةريبكلاب لخد اذإ امأو . هتجوز يهف ةريخألا امأو . الوأ اهتعضرأ يتلا يهو ٣

 .ملعأ هللاو } نهنم ةدحاو هل لحب الو } ًاعيمح نهغيبو هنيب قرفي

 اهنأ حص مث 4 اهأطوف هتجوز اهنأ نظو هشارفب هتأرما تخأ دجو اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ هتأرما هيلع مرحتأ .هتأرما تخأ

 ضعبل لوق هيفو }لوقلا رثكأ وهو نيملسملا ضعب لوق ىلع هتجوز هيلع مرحت ال : لاق
 . ملعأ هتناو ، هيلع مرحت اهنإ : نيملسملا

 لصف

 يدنكلا دشار نب كرابم نب هتلادبع نب دشار يلاولا خيشلا ىلإ هتلا همحر هباوج نمو

 ىلع مكاح مكحي .اهاسكو هتجوز ىلع قفنا نم يفو (هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا
 اهوسكيو اهيلع قفني نأ هيلعأ .ةوسكلا تقرتحا وأ ةقفنلا تقرس مث ،عرشلا هبجويام

۔ _ ٦٧



 ؟ اهتوسكو اهتقفن اهاطعأ يتلا مايألا ين

 : لاق نم لاق فالتخا كلذ يفف .ةوسكلا امأو ،اهلدب هيلعف ]ةقفنلا امأ : لاق

 اهاسك نإو . مكاح نم مكحب اهاسك اذإ اهيف هيلع لدبال : لاق نم لاقو .اهلدب هيلع

 .اهلدب هيلعف مكح ريغب

 نم رهاطلا فرعت ال اهنأ ملعي وهو اهأطي نأ هل زوجيأ ةيمذب جوزت اذإو : هل تلق
 طرتشي )٤ ١) وتح الإ ةيمذلا جوزتي ال ملسملا : ل : لاق ؟ رهطلا نم ضيحلا الو ١ سجنلا

 هل تلبق اذإف .رمخلا برشت ال نأو ةناعلا قلحو ١ ةبانجلاو ضيحملا زم لسغلا اهيلع .

 .اهطوو اهجوزت هل زاج اذهب

 مأ اذه لثم يف قادصلا همزلي اهجرف ىلإ رظنو .ةميتي جوزت اذإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ال
 نب نالاف ناك ول نأ هللاب نيمي غولبلا دعب اهيلعف .اهغولب لبق اهنع تام اذإ : : لاق

 . \ث“ )اهل ثاريم الف فلحت ل نإو 5اهثاربم اهل مث ٠ اجوز هب تيضرل يح نالف

 نإو ؟ اهثريو هثرتأ هتأرما تكله مث ارس ةأرما لجرلا اذه جورت اذإو : هل تلت

 ؟ ال مأ لح اهيلع زئاج ريغ ناك

 . ملعأ هتلاو .زوجي ال مارح اذهف دوهش ريغب اهجوزت اذإ : لاق

 أرذُت دودحلا نأل ؛ ةهبشلاب اذه لثم يف اهنع رذيق دحلا امأ : فلؤملا لاق
 لخد اذإ امأو .زئاج ريغ دودرم جيوزت اذه نأل نانراوتي الف ثاريملا امأو ،تاهبشلاب

 هتلاو «قادص ةأّطوم لكل» : ةي ىبنلا لوقل .اهايإ هئب قادصلا هيلع اهل بجيف اهب

 . عجر . ملعأ

 ؟ ال مأ كلذ اهلأ ةعجرلا تدارأو هتطعأف اهقادص هتجوز ىلإ بلط نم : هل تلق

 ؟ ال مأ ؟ هللا دنع املاس يطنملا نوكيأ .اهجوز هتطعأ اميف عجرت ملو تكله نإو

 دح يف نوكي نأ الإ هل زئاج هنأ لوقلا رثكأف .تكله نأ ىلإ هيلع عجرت مل اذإ : لاق

 . ةعجرلا اهلف ةايحلا يف هيلع تعجر اذإ امأو . ةيطعلا در هيلعف ةيقتلا

 ؟ ال مأ ؟ هلوق لبقيأ ريقف هنأ ىعداف هتجوزل قادص هيلع ناك اذإو : هل تلق

 هنأ ىعدا مث ةنس لجأ اذإ ،نينعلاو هل تلق .لوبقم هلوق نإ لوقلا رثكأ ىلع : لاق

 .خاسللا ن رم فيرحت هلعلو . . طرتشي نبح الإ : باوصلا )١٤٨(

 )١٤٩( لاؤسلل قباطم ريغ باوجلا نأ انه ظحلي .

۔ -_ ٦٨



 ؟ ألوبتم لوق نوكيأ يه تركناو ةرم اهعماجيل هتجوز ىلع ردق
 زوجيأ هدلو ةمأ عزتنا نمو : هل تلق .هنيمي عم هلوق لوقلاف عيش يف افلتخا اذإ : لاق
 ؟ ال مأ اهؤطو هل

 لاق دقف . عازتنإلا دعب هدلو ةيراج لجرلا ءعىطو اذإ (عرشلا نايب) ءزج يف : لاق

 زوجي ال .لوق هيفو دلولا اهأطي الئل كلذب ذلولا ملعو زئاج هنإ ءاهقفلا ضعب
 . ءاربتسإلا دعب الإ كلذ زوجي ال اهؤطو هل زيجي يذلاو

 ؟ ال مأ هتجوز هيلع مرحتأ هتجوز ةيراج ءعىطؤ اذإو : هل تلق
 .ةيراجلا هذه تدلو اذإ تيأرأ : هل تلق . هيلع مرحت الف هتجوز ملعت مل اذإ : لاق

 اهجوز تلأسف ةديسلا جوز ينعأ اهجوز نم هنأ تعدأ كلذ نع اهتديس اهتلأس املف

 ؟ ال مأ ،ءيش هيلعأ ركنأف

 .اهيلع اهجوز مرحي الف اهتنأب ينزي هنياعت مل اذإ : لاق
 حص اذإ .هتوم دعب دلولا اذه هثريأ .هنم تدلوف ةمألا هذهب ىنز اذإو : هل تلق

 نم : فالتخا هثاريم يف دجوي ىنزلا دلو : لاق ؟ كلذ ريغ وأ .ينازلا رارقإب هدلو هنأ

 . ةمأب ىنز يذلاو هيبأ

 كلذ يف : لاق ؟اهب لخدي ملو ةأرما جوزت اذإ لجرلا اذه نصحأ : هل تلق

 نم لاقو ،اهب لخدي ممل ولو نصحم وهف ةأرما كلم اذإ : لاق نم لاقف .فالتخا

 .اب لخدي ىتح انصح نوكي ال : لاق

 .معن : لاق ؟ ال مأ هتجوز هيلع مرحتأ هتبيبرب ىنز اذإو : هل تلق

 .هيلع مارح لاق ؟ ربدلا يف هتجوز عىطو اذإ كلذكو : هل تلق

 لصف

 ىلع اهتخا جوزت مث ةأرماب ىنز نميف يديس لوقت امو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 .اهتنبا وأ اهتدج وأ اهمأ كلذكو . ةلاهجلا

 مرحت ال : لاق نم لاقو .هتجوز هيلع مرحت : لاق نم لاق ۔ قيفوتلا هتلابو - : باوجلا
 يف ملعأ الو .كلذ زوجي الف اهتنباو اهمأب جوزت اذإ امأو .اهتخاب جوزت اذإ اذه هيلع

 .افالتخا كلذ

 تنا : ىرخألل ايهنم ةدحاو تلاقف ،نهب لخدو نيتأرماب جوزت اذإو : هل تلق

۔ _ ٦٩



 ايهقادص اهيطعيو امهاتلك هيلع نامرحتا ةنيب كلذ ىلع ترضحأو .ةعاضرلا يف يتخأ

 ؟ مأ

 لكل هيلعو ايه لخد اذإ ًاعيمح هيلع نامرحتف ناتخأ اهنأ ةلداعلا ةنيبلاب حص اذإ : لاف

 . كلذ لبقي الف ايهندحأ لوقب الإ ناتخأ يهنأ حصي مل اذإ امأو .قادص ايهنم ةدحاو

 ىنز هنأ كش مث اهب لخدو ةأرما رچيزتف هنل هتين صلخأو بات اذإ ينازلاو : هل تلق

 ؟ ال مأ نقيتي تي مل اذإ هتجوز هيلع مرحتأ } .اهماحرأ دحأ وأ اهتخأب

 ال نأ هيلع تطرشف ةأرما جوزت اذإو : هل تلق .هذه كتفص ىلع هيلع مرحت ١ : لاق

 هذه ىلع : لاق ؟ ال مأ اهطرش تبنيأ نيترم اهأطي نأ دارأف ة ةرم رهش لك ي الإ اهأطي

 هعنمت نأ امل زوجي الو .اهبراضي نأ هل زوجي الو .طرش اهيلع الو اهل تبني ال ةفصلا

 . ملعأ هللاو ارذع نم الإ ءاهسفن

 ريغ نم اهسفن هعنمت مل اذإ معن : لاق ؟ ال م ةوسكلاو ةقفنلا امل بجتو : هل تلق

 مرحت 1 سجن ء ءامب اهضيح نم ةلستغم يهو هتجوز لجرل ا ء ىطو ا ذإو : هل تلق .رذع

 مرحت الف ءاملا ةساجنب ًاملاع وه نكي ملو ءاملا ةساجنب ةملاع نكت مل نإ : لاق ؟ ال مأ هيلع

 . هيلع

 اهجوز دارأ اذإ ءاربتسا اهيلعأ ءطولا ىلع هريغ وأ ناطسلا اههركا اذإو : هل تلق
 . ةعواطم وأ اهرك اممأطو اذإ ءارتسا اهيلع لوقلا رثكأ : لاق ؟ اهأطي نأ

 ال : لاق ؟ ةدعلا ين اهتدعاوم زوبحتأ حافسلا حاكن نم ةأرما تتغا اذإو : تلق

 . ةدعلا ف اهتدعاوم مرحت

 هل زوجتأ انئاب اقالط ةدحاو قلط مث تاجوز عبرأ هدنع لجر ناك اذإو : هل تلق

 ىتح الإ ةعبار جيوزت هل زوجي ال : لاق ؟ اهقلط يتلا ةدع ءاضقنا لبق ةعبار
 (\١)ملعأ هللاو .اهقلط يتلا ةدع'"")يضقنت

 يوزنلا يجولفلا هللادبع نب حلاص يلاولا خيشلا ىلإ : (هللا همحر) هباوج نمو
 , . ۔: . . . ٢ د١ . .

 هركو ٠ با نم مع نباو | يبص ١٥) )صلاخ مع نبا اهدنع ةارما يلو ( هللا همحر)

 . . .ةدع ءاضقنا دعب الإ : لوقي نأ باوصلا (١د ٠

 .ةلأسملا هذه تمدقت ١ ١٥(

. زيقش خأ ىنعمب : رصلاخ (٢٥١ر



 وأ ةميتي ةأرملا تناك .اهجوزي نأ نبألا نزم معلا نبال زوجي له .اهجوزي نأ يبصلا

 ؟ ةغلاب

 نم معلا نبال زئاجف ،اهجوزي نأ صلاخلا معلا نبا هرك اذإ ، قيفوتلا هتلابو { باوجلا

 لع مكحي الن ة هميتي تناك اذإ امأو 6 ةغلاب ةأرملا تناك اذإ اصوصخو ٠ اهجوزي نأ نألا

 رايخلا اهلف نألا نم اهمع نبا اهجوز نإو .اهغولب لبق اهجوزي نأ صلاخلا اهمع نبا

 . ضقتنا هتر غ نإو ٦ مت جيوزتلا تغعأ نإف 6 تغلب اذإ

 ٠ اهقح نم هتأربأو علخلل اهايإو وه دعق مث ةميتي لجر جوزت اذإو : : هل تلق

 نأ دعب قلاط تنأ : اهل لاق وأ كقح نم تأربأام كسفن كل تأربأ دق : تلاقو

 قلط مث !اهتنبا ىطعأام إاهمأ هيلع تدر انإو ائيش هل لقت مل وأ .اهقح نم هتأربأ

 ةعجارم لجرلا اذه دارأ اذإ تيأرأ ؟ ًاعلخ نوكي له 1 اذه ىلع هتجوز لجرلا

 زوجي ال مأ ؟ تهرك ولو .ةميتي يهو اهدري نأ هل زوجي له .ةميتي دعب يهو .هتجوز
 ؟ ال مأ ؟ اهاضرب الإ

 الإ جيزلا ىل إع بجاو قحلاو تباث ربغ ةميتيلا اربإ نإ ۔ قيفوتلا هتلابو ۔ : باوجلا

 يفف هتأربأ نأ دعب اهسفن اهل أربأ اذإ اهغولب لبق امل هدر امأو ٠ اهغولب لدعب هنم ُهَتر ہت نأ

 زرم هئرت نأ طرشب اهأربأ اذإ امأو ٠ اهدري ال نأ ينبجعيو . نيملسملا نب فالتخا كلذ

 نإو ،ليبس اهيلع هل سيلو اهقح نم َاربالا تمتأو غلب نإف .فوقوم اربإ اذهف اهقح
 امأو }ةطيرشلا ءاربإ يف اهمتي يف اهدر هل سيلو هتجوز يهف اهغولب دعب ءاربإلا متت مل
 . ملعأ هتناو "كلذ زئاجف اهتدع يف اهدري نأ دارأو .ءاربإ ريغ نم اهمتي يف اهقلط اذإ

 لوق رثكأ ىلع اهل ةقفن ال : لاق ؟ ال مأ ةقفن اهل .لماحلا ةتيمملا ةأرملاو : هل تلق

 .اندنع هب لومعملاو نيملسملا

 © لمحلل ةعست : ةنس اهتدع نأ دجوي .غلابلا دحب تناك اذإ ةيبصلاو : هل تلق

 ةثالث تضقنا اذإ : لاق ؟ ال مأ ةدملا هذه يف اهتعجارم اهقلطمل له ،ضيحلل ثالثو
 .هريغب جوزتت نأ تدارأ اذإ امأو .ديدج جيوزتب تركذ نم جوزتت نأ ينبجعيف .رهشأ

 . ملعأ هللاو ضيحلل رهشأ ةثالثو لمحلل رهشأ ةعست دتعت نأ ىنبجعيف

 تعطقنف . ماي أ ةسمخ اهضيح مايأ ةأرما ي لوقت امو : : ( هللا امهمحر) هيل إ هنمو

 ارهش مدلا اهب رمتسا نإ تيأرأ ؟ يلصت ىتم ىلإف مدلا اهب رمتسا مث مايأ ةسمخ ةالصلا

۔ _ ٧١



 ؟ ةالصلا كرتت مكو ؟ ىلصت مكف

 مدلا اهس رمتسا اذإف ‘ اهضيح مايأ ةالصلا كرتت ةأرملا هذه نإ ٦ قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 امم رشع دحأ موي .ةدحاو ةالص يىلصتو .مايأ ةرشع يلصتو لستغت اهنإف كلذ دعب
 مايأ ةالصلا كرتت اهنإف ؛ كلذ دعب مدلا اهب رمتسا اذإف ،تاولصلا نم اهقفاوت

 اهضيح مايأ هذه فرعت مل اذإ امأو . ملعأ هللاو 5اهبأد اذه نوكيو .ىلوألا اهتضيح

 لاقف ؤاهب رمتسا وأ . مدلا اهءاج امث . ةئدتبم تناكو لبق نم ةمدقتم مايأ اهل نكت مل وأ

 ةرشع ةالصلا كرتت مث مايأ ةرشع ىلصتو 6 لستغت ةأرملا هذه نإ : نيملسملا نم لاق نم

 هب قثأ نم يل عفرو ۔ رثألا يف هنع دجوي اميف '"")هنلا همحر يراوحلا يبأ لوق وهو .مايأ
 لاقو .‘١“ث)هتنا همحر ناضمر نب دوعسم انخيش هب لمع لوقلا اذه نأ .نيملسملا نم

 ةعبس لصتو لستغت منت مايأ ةثالث ةالصلا كرتت هت ةأرملا هذه نإ : نيملسملا زم لاق نم

 ٠ ًاضئاح تناك اهنأك مايأ ةرشع يلصتو لستغت من ٠ جوزلا نع ًاضيح نهلعجتو مايأ

 .رضنأ ربخألا لوقلا اذهو .اهنع هنلا جرفي نأ لإ اذه ىلع من من

 ادعاصف رهشأ ةتسل ادلو تدلو مث اهب لخدو ةأرما جوزت اذإ لجرلا يف كلوق امأو

 ؟ ال مأ دلولا هقحليأ تلقف جوزلا اهب لخد نأ دعب
 هذض ناك نإف .هقحلي الف رهشأ ةتس نم لقأل هدلت نأ الإ جوزلا دلو دلولا نإ معنف

 إبق ،لوألا جوزلا اهقلط نأ ذم دلولا اذهب تتأو .ريخألا جوزلا اذه لبق جوز

 نع اهجوزت خسفنيو إاهقلط يذلا جوزلا وهو .لوألا جوزلل دلولاف ناتنس يضقنت
 نم لقأ اهب لخد ذم جوزلا لاقف ةأرملاو ريخألا جوزلا فلتخا اذإ امأو رخآلا جوزلا

 دلولاو ةأرملا لوق لوقلاف رهشأ ةتس نم رثكا اهب لخد ذم ةأرملا : تلاقو .رهشأ ةتس
 . ملعأ هللاو .ريخألا جوزلل

 نرم تيضر مث جيورتل ١ ترغ تغلب الف اهس لخدو ه هميتي جوزت نمو . : هل تلق

 ؟ ًاديدج اجيوزت اهجوزتي نأ هل ز وجح له © لعب

 لاقو 85ديدحج جيوزتب اهيلإ عجري نأ هل زوجحم : : لاق نم لاقف ©كفالاتخا كلذ يف : : لاق

 دقف .تباث ريغ لوألا هجيوزت نأل .هيلع تمرح دقو اهيلإ عجري نأ زوجي ال : ضعب

 . ملعأ هللاو هتجوز ريغ ء ىطو

 . قحلملا رظني )١٥٣)

 .قحلملا رظني )١٥٤(

۔ _ ٧٢



 لصق

 جيوزت زوجي لهو .هللا همحر ينارحبلا يلع نب دمحم خيشلا ىلإ هللا همحر هباوج نمو

 نزي مل اذإ .اهمدنو اهتبوت هدنع تحص اذإ تتحلصأو تبات اذإ اهانز ملع نمل ةنبإلا

 ؟ هوبأ الو هنبا الو وه اهب
 . ملعأ هللاو .هنبأ الو هوبأ الو وه اهم نزي مل ولو ةينازلا هذه جوزتي نأ زوجي ال : لاق

 ال : لاقف .ءاقتر اهنأ ترقأو اهجوز تام اذإ ءاقترلاو .ةلأسم تدجو دقو : تلق

 ؟ ال مأ ةحيحص يهأ .ثاريملا اه لحيو قادصلا اهل لحي

 .اهب لومعم نيملسملا راثاو نيملسملا راثا يف دجوي اذكه : لاق

 لصف

 دشار نب كرابم نب هتلادبع نب دشار يلولا خيشلا ىلإ (هتلا همحر) اضيأ هباوج نمو
 هتبيبر نم ناتخلا عضوم ىلع هدي ىرجأ نم يفو (هقلا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا

 هتجوز هيلع مرحت أ لخاد نم جرفل ا سمي ملو . ةمرحلا كلتل هنم الهج ةيبص يهو ةوهشب

 ؟ ال مأ

 جرف سم نمو .هنيعب '':ةاارتؤم نيملسملا راثآ يف تدجو .قيفوتلا هنلابو .باوجلا
 سم اذإ امأو . هتأرما هيلع تدسف ةوهشب ادمعتم ةريغص ىهو . هتبيبر وأ هتنبا ةيبص

 نم لاق نم لاقف : نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف . عامجلا عضوم ريغ نم قشلا

 ىقتلاام : نيملسملا نم لاق نم لاقو .ةصاخ عايجلا عضوم وه جرفلا نإ : نيملسللا
 .ةوهش ريغل ادمعتم ةيبصلا هتبيبر جرف سم اذإو ؤجرف وهف قشلا نم ناتفدلا هيلع
 هيلع دسفت ال اهمأ نإ : نيملسملا نم لاق نم لاق نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف

 هيلع دسفت اهمأ نإ : لاق نم لاقو .لوقلا رثكأ وهو .دمعلا ىلع ةوهشل نوكت ىتح
 ىلع اهجرف سمو غلاب ةبيبرلا تناك اذإ امأو .ةوهشل نكت مل ولو دمعلا ىلع ناك اذإ
 .ملعأ هللاو } هيلع مرحت اهمأ نإف دمعلا

) . 

 همحر) ")يمايرلا ناميلس نب هللادبع نب دمحم خيشلا ىلإ (هقلا همحر) هباوج نمو

 ةرابعلا قسن هيلع لديو .ءارثأه باوصلاو .ارثؤم لصالا يف (١دة)
 )١٥٦( قحلملا رظني .
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 اذإ قادص اه نوكيأ ابيث اهدجو اهب لخد املف ركب اهنأ ىلع ةأرما جوزت نميفو (هلا

 ؟ تنز اهنأ ترقأ

 ترفاف ٦ ابيث اهدجوف .ركب اهنأ ىب اع ةأرما جوزن زت اذإ لجرلا نإ \ قيفوتلا هللابو ٠ بارجلا

 هب ز أل . لوخدلا دعب اذهو ٠ نيملسملا لوق رثكأ ىل اع اهل فقادص الف _ غلاب يهو ۔ انزلاب

 . ملعأ هللاو .اهب لوخدلا دعب الإ بيث اهنأ اهفرعي ال

 يدنكل ا ناےيلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 .دلاولا تايف ادلو اهنم دلوأف ةمأ يرتشي نميف هتلأسو (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا
 ؟ اهنبال ةكولمم نوكت مأ ةمألا قتعتا

 كلم اذإ هنأ (هللا مهمحر) نيملسملا راثا نم هظفحن يذلا .قيفوتلا هتلابو ©باوجلا

 ٥بسننلا لبق نم هحاكن هيلع مرحي نم لجرلا كلم اذإ هنأل ؛ تقتع اءزج اهنم اهدلو
 ضعب لوق ىلع هيب أ نم ثرو ايف - اهدلو بيصن نزم ينع أ 7 هبيصن نم قتع ا

 ضيح ،ثالث اهتدع نإ : لوقف ةأرملا هذه ةدع يف فلتخاو .همزلي لوقو . نيملسللا

 . ملعأ هللاو . مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ''""اةتيمملا ةدع اهتدع لوقو ١قالطلا ةدع

 همحر) يوزنلا دادم نب دمحم نب ناميلس هيزنلا , لاعلا هيقفلا خيشلا باوج نرمو

 زئاج ناك نإو ٠ اهتمدخ عيب هل زوجيو اهؤطو هل زوجيأ همأ ربد نمين هتلأسو ٠ ( هللا

 ١) ٨3)م بترملاو ربدملا ة ةفص امو ٠ كلذ هلأ .ضقنلا امهدحأ دارأو

 ءاربتسا اهأربتسا اذإ ،اهؤطو اهديسل زئاجف ةربدملا ةمألا امأ ، قيفوتلا هللابو ؤ©بوجلا

 نم لاقو .اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهعيب هل سيلو 5.اهؤطو هل لحي
 انومأم يرتشملا ناك اذإ ى عيبلا بوجو دنع نيحلا يف اهقتعي نم ىلع اهعيب هل : لاق

 وهف ربدملا امأو ٠ اهريبدت ي عوجر هل سيلو اهكلمت ف ردفلا هنم فخ ملو . كلذ ىلع

 نأ يدنع وهف بيقرتلا امأو .اهتوم دعب ارح نوكي نأ اهتمأ وأ اهدبع ةديسلا ربدت نإ

 امأو . ملعأ هتناو ،اندنع اذكه هتايح همدخي نأ دحأل ةيقر هتمأ وأ هدبع ديسلا لعجي

 .اهجوز اهنع ينوت يتلا يأ : ةتيمملا )١٧١(
 .صنلا ي اهحرش ينأيس )١٥٨(

۔ _ ١٧٤



 هنأ يعمف ،كلذ يه تركنأو ةنس هلجأت دعب هتأرماب عامجلا ىعدا اذإ نينعلا ين كلوق

 اهلو } هيلع اهاوعد ةحص ىلع ةلداعلا ةنيبلا اهيلعو .كلذ يف هلوق لوقلا نإ : ليق دق

 ةللاو اندنع اذكه ءطولا هرارقإب وأ هيلإ رظن وأ اهجرف سم اذإ رظنلا وأ سملاب قادصلا

 .ملعأ

. 

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يلع نب دمحم نب هللادبع يلولا يضاقلا خيشلا ىلإ هتلا همحر يوزنلا يدمسلا

 .رايخلا لقعي مل ريغص نبا اهنم هلو هتجوز قلط لجر يفو . هتلا همحر يحنملا يدومحلا
 ؟ كلذ هلأ اهنم ('"“)هتنبا ذخأ جوزلا دارأو لجرب ةأرملا تجوزتف

 نم لاق نم لاقف ،نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف قيفوتلا هللابو باوجلا
 نم لاقو ،اهنم هدلو ذخأ دلاوللو دلولا نم اهقح لطب تجوزت اذإ ةأرملا نإ : نيملسملا

 ولو ؤرايخلا لقعي مل اريغص مادام هيبأ نم اهدلوب ىلوأ ةأرملا نإ : : نيملسملا نم لاق

 دلاوللف مهتم جوز ةأرملا عم ناك نإف ىننألا امأو ركذلا دلولا يف اصوصخو تجوزت

 ينبجعيو .مدقتام فالتخا كلذ يف يرجيف مهتم ريغ جيزلا ناك نإو ،اهنم هتنبا ذخأ

 ةأرملا دنع نوكي نأ الإ رايخلا اولقعي نأ ىلإ اثانا وأ اوناك اروكذ اهتنباب ىلوأ نوكت نأ

 . ملعأ هللاو .ةلأسم لوأ ين كل تفصوام ىلعف .مهتم جوز

 ربج امأو ، ادمعتم هجرفب اهربد يف اهأطو هنأ اهجوز ىلع اهلوق لبقي الف ةيبصلا امأو
 نم لاق نم لاقف ،يأرلاب نيملسملا نيب فالتخإ كلذ يفف ةرشاعملا ىلع ةيبصلا

 لمحي نمم تناك اذإ ،ةرشاعملا ىلع ربجت اهنإف اهوبأ اهجوز يتلا ةيبصلا نإ : نيملسملا

 ةيبصلا تناك ولو ةرشاعملا ىلع ربجت ال ةيبصلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .لجرلا

 ىلع ربجت ،ذئنيحف ةيبصلا غلبت نأ ىلإ اهنع عوفرم ملقلا نال اهوبأ اهجوز
 اهجوز يلا يهو ةرشاعملا ىلع ربجت الف ةميتيلا امأو . يلإ بحأ ريخالا لوقلاو 6ةرشاعملا
 . ملعأ هتلاو .اهيبأ ربغ

 لاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا طخب هتدجو اممو

 .كولمملا يوت مث ةنبا هل تدلوو هديس رمأ ريغب جوزت يذلا كولمملا امأو (

  

)٥٩ ١ ) قايللا بح هنبا : باوصلا لعل .



 جيوزت يلي نمف قتعم اهقتعأ ةمألا هذه مأ تناكو .جوزت نأ تدارأو ى ةنبإلا تغلبف

 ؟ ةنبالا هذه

 نكي ل نإف ةأرملا ة هبصع ةمألا هذه جيوزت ي اي ةا رملا هذه ف ٠ قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 نم ةبصع اهجيوزت لي ل وقو ٠ ناطلسلا اهجوزي لوق ١۔فالاتخا كلذ يفف . ةبصع ا

 ارح راص هذه بأ ناك نإو اهمأ قتعا نم ةبصع نم يدنع ىلوأ ناطلسلاو اهمأ قتعأ
 . ملعأ هللاو .اهمأ قتعأ نم ةبصع نم اهجيوزتب ىلوأ مهف ارارحأ اوراص اهيبأ ةبصع مأ

 هتوسكو هماعط نوكي نم ىلع نينس هكولمم رجأ نمع هتلأسو (هللا همحر) هباوج نمو

 ؟ (١٦١)هتالص كلذكو

 اذإ امأو هديس ةالص هتالصف .ةفورعم نينس هرجأ اذإ امأ . قيفرتلا هللابو ،بارجلا
 ىلع هتققنو دبعل ١ ةوسك امأو ٠ هرجأتس ١ نم ةالص هتالصف ةفورعم ربغ نينس هرجأ

 . ملعأ هتناو . مهطورش ىلع نوملسملاو \كلذ يف طرش امهنيب نوكي نآ الإ هديس

 عنصي فيك . مايصلاو ماعطإلاو قتعلا نع زجعف راهظلا ةرافك هتمزل نمو : هل تلق
 ؟ كلذ ىف

 ةرافك ءاضقل ضرقتسا نإف .مايصلا الو ٠ماعطإلا الو قتعلا ىلع ردقي مل اذإ : لاق
 .تأ رما يهف هتأرما نم رهاظ ذم رهشأ ةعبرأ ى ضمي نأ لبق اهادأو هيلع يتلا راهظلا

 . ملعأ هللاو راهظلاب هتأرما هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح رفكي ل نإو

 رغ نرم حاكنلا قيطت ال اهدجوف ٠ ةأرما جوزت نم ف : يديس لوقت امو : : هل تلق

 ؟ ال مأ جيوزتلا ٢٢ )رغ غ هلأ .ةنيب ةلع

 نم اهعامج ىلع ردقي ملف ةأرما جوزت اذإ تيأرأ : هل تلق . ملعأ ةناو .هل ريغال لاق

 ةنس لجأ هلو {هنم ريغلا اهلف عايجلا قطي ملاذإ لاق ؟ ال مأ كلذ يف ريغ اهلأ .ةلع
 اهعماج اذإ امأو 6 ا هسمب اهقادص هيلعو اهقلط الإو 6 اهعامحج قاطأ نإ 6 هسفن جلاعيل

 .ملعأ هللاو اهقالط ىلع ربجي الف دعب نم زجعو . ةدحاو ةرم ولو

 .مامتلا مأ رصقلا انه ةالصلاب دوصقملا )١٦١(

 .ةرابعلا هذه لمعتسي ام اريثك وهو .لدبلا : هانعم انه ريغلا )١٦٦(

۔ _ ٧٦



. 

 ال مأ جيوزتلا يف ريغلا اهلخديأ ءاقترلا ةأرملا نع : هتلأسو (هقلا همحر) هيلإ هنمو

 ةنس لجأ اهلو اهب لخدي مل اذإ اهنم ريغلا اهجوزل ءاقترلا ةأرملا نإ : هللا همحر هباوجف
 عايجلل حلصت مل نإو .دارملا وهف عايجلل تحلصو اهسفن تجلاع نإف اهسفن ةجلاعمل
 جوزلا يضر اذإ كلذ اهل زئاجف اهجوز عم اهمايق امأو .هيلع اهل ءيش الو هنم تجرخ

 ماكحأ اهماكحا نأل .امهدحأ تام اذإ ثاريملا امهنيبو .اهسفن جلاعت نأ ريغب اهب

 . ملعأ هتلاو ، ةيجوزلا

 هلأ ران قرح نم كلذ ببس ناكو ءاَصرب اهدجوف اه جوزت اذإ تيأرأ : هل تلق

 . يعيبطلا صربلاو شحافلا صربلا نم الإ هل ريغ ال : لاق ؟ ال مأ .كلذ يف ريغلا

 . ملعأ هللاو

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 ديعس نب هللادبع نب رماع نب هللادبع هيقفلا خيشلا ىلا هقلا همحر يوزنلا يدمسلا

 : تلاقو .هتقدصف انزلاب هتجوز ىمر اذإ لجرلا يفو ( هللا همحر) يوزنلا يرمعلا

 ىلع اهل لحيو هل لحت لهو .اناعل نوكي الو .دح اهيلع بجعأ . لع ىعدإ اييف قدص

 ؟ ال مأ © { ةفصلا هذه

 ىلإ اهرمأ لصوو ةيناز اهنإ هتقدص اذإ دحلا اهيلع بجي هنإف © قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 دحلا لوأ اهيلع ماقي نأ لبق انزلاب اهرارقإ نع تعجر نإو "امهنيب ةنعالم ال .مكاحلا
 نع تعجر اذإ اهل لحيو هل لحت كلذكو .اندنع هب لومعملا لوقلا ىلع اهيلع دح الف

 . ملعأ هتناو نيملسملا لوق رثكأ ىلع انزلاب اهرارقإ

 بذكي وأ اهنعالي نأ امإ هنم تبلطو اهنعالاي نأ ىبأو انزلاب اهامر اذإو : هل تلق

 امل زوجيو ؟ ال مأ فذاقلا دح همزليأ هسفن بكو ؟ ال مأ كلذ ىلع ربجأ .هسفن

 ؟ ال مأ كلذ دعب عامتجإلا

 رفغتساو هسفن بذك اذإ هتأرما يف هيلع سأب الف .مكاحلا ىلإ امهرمأ رصي ملام : لاق

 ءادهشلا نم ةعبرأ جوزلا عم ناك نإف .ةعجر الف مكاحلا ىلإ امهرمأ راص نإو ٥هبر

 مل نإو مجرلا وهو دحلا ةأرملا ىلعو .جوزلا ءىرب دقف ؤ لاقام ىلع نودهشي لودع

 ةللاو . مكاحلا ايهنيب نعال نأ دعب هل لحت الو .امهنيب ناعللا نإف دوهش هعم نكي

 .ملعأ

۔ ٧٧ ۔



 بذكي نأ جوزلل زوجيأ ؤاهبغيب قرفو © ن .نيجوزلا نيب مكاحلا نعال اذإو : هل تلق

 دم نيتنس دعب دلوب تءاج اذإو ؟ ال مأ ناعللا دعب هسفن بيذكت عفني لهو ٥هسفن

 ؟ ال مأ دلولا هقحليأ .اجوز ذخأت ملو .اهنيب مكاحلا قرف

 ادبأ هل حت الف ةأرملا امأو .دحلا دلج ةنعالملا دعب هسفن بذك اذإ جوزلا نإ : لاق

 ىلع هقحلي الف .اهنيب مكاحلا قرف ذم نيتنس دعب هب تتأ اذإ دلولا او .ناعللا دعب

 . ملعأ هللاو .اندنع هب لومعملا لوقلا

 دعب ناعل اهقحليأ .قلاط تنأ .هتجوز .ينعأ . ةينازاي اهل لاق اذإو : هل تلق

 ؟ اناعل مأ ًافذق نوكيأ .دلولا نم ىفتنا اذإو "قالط

 يذلا امأو .هيلع ناعل ال هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاق .فالتخإ كلذ يف : لاق

 ايهغيب : نيملسللا ضعب لاقو .هدلو دلولاف ؛ هتجوزب زاج نأ دعب هدلو نم يفتنا
 : لقي مل نإو .ةنعالملا امهنيب نوكيف انز نم دلولا لاق اذإ : لاق نم لاقو .ةنعالملا

 . ملع أ هقلاو .اهنيب ةنعالم الف انز نم دلولا نإ

 : لاق ؟ امهنيب مكاحلا قيرفتب مأ ناعللاب نينعالتملا نيب ةقرلا بجتو : هل تلق

 يغبني هنأ ريغ .ايهنيب مكاحلا قرفي مل ولو ةأرملا هيلع مرحتو .نينعالتملا نيب ةقرفلا ببحت
 . ملعأ هتناو .امهنيب قارفلاب دهشي نأ هدنع اهفذق اذإ مكاحلل

 يه اذإف .ةملسم اهنأ ىلع ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو (هللا همحر) هباوج نمو

 ؟ ال مأ حاكنلا اذه لطبيأ ةينارصن وأ ةيدوهي

 ًابرح اونوكي مل اذإ زئاج ىراصنلاو دوهيلا نم جيوزتلا نإ . قيفوتلا هللابو . باوجلا

 . نيملسملل

 اذإف ةملسم اهنأ ىلع قادص اهل ضرفو ةملسم اهنأ ىلع اهجوزت اذإو : هل تلق

 صقنت مأ هلك قادصلا نم اهل تبثيو جيوزتلا اذه يف ريغلا هلأ . ةيدوهي وأ ةينارصن يه
 . ؟ ال مأ ؟ كلذ نع

 اهجوزت يذلا اهقادص نع اهصقني هنأ ملعأ ملف قادصلا امأو اريغ هل ملعأ مل : لاق

 . ملعأ هللاو هيلع

 ايهترضحب امهعماجي نأ دارأف ناتجوز هدنع لجر يف يديس لوقت امو : هل تلق

۔ _ ٧٨



 رظنت تلا اهجوز ىلع مرحتأ .عايجلا ىلإ نارظنيو ضعبلا ايهضعب ةروع ىلإ نارظنيو

 .(٦١)؟ ٧ مأ اهجوز اهعماجي اهتبحاص

 نيجوزلا نيب ةمرحلا عقت الف ةمرحلا امأو © نيدلا قيرط نم زوجي ال اذه لثم نإ : لاق

 . ملعأ هتناو .هذه كتفص ىلع

 جوزتي نأ هل زوجأ ثالثلا قالط نهقلطف تاجوز عب رأ هدنع ناك نمو : هل تلق

 ؟ ('٨٠ال مأ .نهقلط يتاللا ةدع يضقنت نأ لبق نم ىرخأ ةأرما

 هنا هب لمعاو لوقلا اذه نم ينبجعي يذلاو ٠ نيملسملا نب فالتخا كلذ ي : لاق

 .نهنم ةدحاو ةدع ءاضقنا وأ ،نهتدع ىضقنت نأ دعب الإ .ةأرما جوزتي نأ هل زوجي ال
 . ملعأ هللاو ‘ ةدحاو ةأرما جوزتي نأ دارأ اذإ

 ؟ ال مأ اهقالط زوجيأ . ٦١)مجعألا ةجوز يف لوقت امو : هل تلق

 ةعامج الو .اهقلطي نأ مكاحلل زوجي الو .اهلاح ىلع مجعألا ةجوز نإ : لاق

 . ملعأ هللاو لجو زع هتلا قزرتست نأ اهيلعو .نيملسملا

 نوكيأ ،تقتغأ من ةيدوبعلا لاح يف ةدحاو ةقلط ةقلط تقلط اذإ ةمألا يفو : هل تلق
 ؟ ال مأ ؟ ةرحلا ةلزنمب نيتنثا مأ ؟ ةدحاو ةقيلطت اهل

 . ملعأ هللاو .ةدعلاو قالطلا يف ةرحلا ةلزنمب نوكت .ةقتعملا ةمألا هذه نإ : لاق

 ةدعلا نم اهيلع امو اهل ايف اهب لخدي نأ لبق .اهنع تايف ةميتي جوزت نمو : هل تلق

 ؟ قادصلاو ثاريملاو

 تغلب اذإف .اهغولب ىلإ اهقادصو اهثاريم فوقوم ةميتيلا هذه نإ ٠ ملعأ هلاو .باوجلا
 اهلو . الماك قادصلا اهلف . ًاجوز هب تيضرل . ايح نالف اهجوز ناك ول نأ تفلحو

 نم لاقف ةدعلا امأو ،ثاربم الو اه قادص الف فلحت نأ تبأ نإو 5.‘٠'٠٠نثاربملا

 تغلب اذإ دتعت اهنإ : لاق نم لاقو .هتيمملا ةدع اهجوز تام نيح نم دتعت اهنإ : لاق

 (١١ا)ةدع الف فلحت نأو اجوز هب تيضرل ايح نالف اهجوز ناك ول نأ تفلحو

 .ملعأ هللاو .اهيلع

 ؟ اهجوز نع اهتبحاص ىلإ رظنت يتلا مرحنأ : باوصلا )١٦٣(
 . ةثلاثلا ةرملل ةلأسملا هذه ترركت )١٦٤(

 . مكبالا : هب دوصقملا (٦١د)
 .ةلأسملا هذه باوج ردص )١٦٦()

  

۔ - _ ٧٩



 لصف

 اميف هتلا همحر يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم هنظأ

 نع لفاغتلا مهل زوجي الو هحلاصمب مايقلا مهمزلي نيذلا ''"ادجسللا راب يفو يعم
 نيذلا مأ ةالص نود ةالص نولصي نيذلا مهو الامثإ هليكو نم اوأر اذإ هحلاصم
 . تاولصلا سمخلا هيف نولصي

 يف سمخلا نولصي نيذلا رايعلا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع 9 قيفوتلا هللابو .باوجلا

 . ملعأ هتلاو نيب رذع نم الإ هيف ةالص مهتوفت الو دجسللا

 . باهولا كلملا هتلا نوعب بابلا مت

___ . 

 )٦٧ ١ ) ةلمرالا نع طتت الف ةثللا قرتح م اقح ةدعلا نأ ىربي :م كانه .

 )١٦٨() +اّشنلا وهس نم هلعلو قبس امب ةقالع هل ىرن الو انه اسنلا اذه د ,.اذكه .
 م ىم . .

7,٦



  

   
 نو 7 {ا ةر إ ١

 ه ءاليالاو ، راهظلاو } قالطلا ىق

   زوجي الامو كلذ نم زوجي امو





 ةكاللاتتل ح تد

 ،حافسلا نم لالحلا هوجو نيبو .جاكنلا ملاعم حضوأ يذلا هنل دمحلا

 ٢ عوقولا نع انرجزو .هباطخو هلاقمب انمهفو .هباتك يآ يف هب انمّلعف

 ماسح .قالطلا لعج ىتح .هملاعمو هماكحأ نم انيلع مہبأام قرشأو ٥8 همراحم

 ءاليإلا نيبو ، تايآلا دوروب ضيحلا مد حضوأو .‘')ةنطاعملاو ُ ةفلالل اعطاق .ةنكاسملا

 : لجو زع هلوقل باتكلا يف قالطلا كلذ - ركذو تالالدلا نسحأب راهظلاو

 : ثيدحلا يف يور .ا" ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإ ناترم قالعلا ] {

 نأ لبق نم هتأرما قلطي مهنم لجرلا ناكو ددع نم مهجاوزأ نوقلطي رسانلا تا ناك

 .اهب ررضلا دصقب اهعجار مث “كلذك اهقلط مث اهعجار مث ليلقب اهتدع يضقنت
 نم ةعجرلا كلمي ىتلا ) فورعمب كاسمإف ناترم قالعلا ] % : ةيآلا هذه تلزنف

 1 } پورعمب كاَسإف ) { : لجو زع هلوقو .رخآ جوز حاكنب الإ الف ةثلاثلا امأو نهدعب

 دعب ه ناسحإب حيرت وأ ز .ثالثلا قالط لبق نم ةرشاعملا نسحو .ةعجارملاب

 زئاج . نيتقيلطت وأ ةقيلطت هتجوز قلط اذإ رحلا نأ مكحلا ف دارملاو { ةثلاثلا ةقيلطتلا

 مل نإو ،ءاربإ الو علخ ايهنيب نكي مل اذإ .ةدعلا يف تمادام اهاضر ريغب اهعجاري نأ هل

 لحت الف اهأربأ وأ اهعلاخ نإ اهب لوخدلا لبق اهقلط وأ اهتدع تضقنا ىتح اهعجاري
 يلبق اهتعجارم هل زوجت الف اثالث اهقلط نإو .اهيلو نذإو اهنذإب ديدج حاكنب الإ هل

 لحت الف اَهَمَلَط نإف ] ه : ىلاعت هلوقل ٥.هربغ ًاجوز حكنت ىتح اهدعب وأ ةدعلا ءاضقنا

 لحت الف . نيتقيلطتلا دعب اهقلط نإف ىنعملاو . (٤) : هريغ اجو حكنت ىتخ دعب نم هل

 اهتليسع قوذيو اهب لخدي ىتح .قلطملا رغ يأ هربغ ًاجوز حكنت ىتح ةثلاثلا دعب هل

 تناك يظرقلا ن نمحرلادبع تنب ةشئاع يف تلزن ةيآلا هذه ليق .هتليسع قوذتو

 تءاجف هريغ اجوز تجوزت مث اثالث اهقلط امل يظرقلا بهو نب ةعافر اهمع نبا تحت
 هدعب تجوزتف ، يقالط تبف ينقلطف ةعافر تحت تنك ينإ : تلاقف .ةي يبنلا ىلإ

 .ةرشاعملا : ةنطاعملا )١(
 )٦( ةرقبلا ةروس ٢٢٩.

 )٣( .قالطلا يف كلذك دواد يبأو يئاسنلاو .ءوضولا يف يمرادلاو ٠قاللطلا يف يراخبلا رظنأ
 (٤) ةرقبلا ةررس ٢٣٠ .

 )٥( عامجلا نع ةيانك ةليسملا ه ٠. دلجملا دمحأ دنم ثيدح ي ايك ٢ .

۔ ٨٢٣ ۔-



 7 ةت هللا لوسر مسبتف .بوثلا ةبده لثم الإ هعمام هنإو ريبزلا نب نمحرلادبع

 .'`)هتليسع يقوذتو . كتليسع قوذي ىتح .ال ؟ ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ

 نإف ] ث : لجو زع هلوقل اهقلطيو .هرمغ حكنت ىتح لو ألا اهقلطم اهحكني نأ زوجي

 ناثلا جو هزلا ى أ )٧) ي ؟ هللا د دو دح يقي نأ انظ نإ اًمَجاَرَت ةي ; نأ اهيل حانج ان اهقلط

 اعجارتي نأ ةأرملا لعو .لوألا جوزلا ىلع ينعي .امهيلع حانج الو .اهعماج امدعب

 نسحو حالصلا نوكي نأ .هتلا دودح اميقي نأ .ايلع يأ .انظ نإ ديدج حاكنب

 اهجيوزت نكي ملو .امهنيب احلصأ اذإ كلذو .لبق نم ةدساف ةين ريغ نم اهنيب ةرشاعملا
 يبنلا نع ةياورلا تءاج هنأل .الف .كلذ ىلإ ادصق نإو .لوألل اليلحت نانلا جيز الاب
 لجرلل زوجي الف كلذ ىلع اقفتا اذإ هل للحملاو للحملا هللا نعل» : لاق هنأ .يتي

 الو ت : ىلاعتو كرابت هلوقل هنع ةبغار .اهسفن ةبيطب الإ ةأرملا قادص نم ذخأي نأ

 نأ يور امل .تاقدصلا نسم ى أ )٩( ئ ئيش ٌُموُسُينا م او اهذخأت نأ مكل ل أحن

 تتأف سيق نب تباث اهجوز ضغبت تناك لولس نبا يبأ نب هللادبع تنب ةليمج
 هللا لوسر لسرأف عيش هسأرو يسأر ع همجي الو تباث الو انأ ال : تلاقو ةخ هنلا لوسر

 ضرألا هجو ىلعام قحلاب كثعب يذلاو : لاقف ؟ كلهأو كلام : لاقف تباث ىلإ "ةت
 هللا لوسراي قدص : تلاقف ؟ نيلوقت : ةن ىبنلا اه لاقف .كريغ اهنم ىلإ بحأ

 دق : تباث لاقف وه الو انأ الف هضغبأ ىنكلو هتجوز ىلع هقح سانلا مركأ نم وه
 هتقيدح هيلع نيدرت : اف لاقف .اهليبس يلخأو ئلع درتل اه لقف .ةقيدح اهتيطعأ

 لخو اهتيطعأام اهنم ذخ ةتنب هنلا لوسر : : لاقف ل معن : تلاقف ؟ كرمأ نيكلمو

 هلوقل اهسفن بيطب ةأرملا هتطعأ اذإ هل لالح وهو .هيلإ اهتدرو كلذ لعفف .'"")اهليبس
 اذإ ةأرملا نأ هانعم .ماكحألا ينعي هب هللا ذوذح نيقي آل من نإف زب : ىلاعتو كرابت

 اهتيصعم لجأ نم اهيلع يدتعي نأ فاخ اذإ لجرلاو .اهجوز قحب ميقت الأ تفاخ
 تناك اذإف اه هللا ة دودح انيقي آلأ افاخن نأ آلإ ب : ىلاعتو كرابت هلوق كلذف .هل

 اهنم ةيدفلا ذخأب نأ لجرلا لع سأب الف .هل''"اةيلاق .اهجوز نع ةزشان ةأرملا هذه
 حانج ال يأ ه هب تذتفا ايف نهيلع خانج الف زب : ىلاعتو كرابت هلوقل اهقرافي ىتح

 ..نالا يراخبلا رظنا )٦(
 ةرقبلا ةروس )٧١(

 .امهريغو . يمرادلاو .هجام نباو . يذمرتلا اذكو .حاكنلا يف دواد رينأو .دمحأ مامإلا هاور )٨(
 َ َ ٢٢٩. : ةتبلا ة ةروس )٩(

 )١٠( !قالطلا ه هجام نباو ءالا رظنا .

 )١١( ةرتبلا ةروس : ٢٢٩.

 .ةضغبم ىنعمب : ةيلاف )١٢(

۔ ٨٤ ۔



 لصألا ين اهنأل لاملا نم تطعأو هب تدتنفا اميف " ةيصعملاو كالملا تيشخ اذإ ةأرملا ىلع
 هتطعأ اذإ لاملا نم اهنم ذخأ اميف جوزلا ىب إع الو قح ريغب لاملا فالتإ نم .ةعونمم

 ةنالن اهصبرتو ٠ اهتدع يضقنت ىتح جيزتت الف اهقلط نإف ©“كلذب اهسفن ةبيط ةعئاط

 هانعمو ''")4 ور ةنال نهسفنأ نصنرتي تاقلطملاو ] % : ىلاعت هلوقلو ثورق

 0٤ يضقنت ىتح نجوزتي الف . نهسفنأب نرظتني نهجاوزأ لابح نم تايلخللا
 رقلا ىنعم يف فلتخاو .فرظلا ىلع ةثالث بصنو .ءارقأ ريثكلا هعمجو إءورق ةثالث

 :داصلا ١) ْ يعدا : ةأرم ال | ةيت يبنلا لوقب اوجتحاو ضيحلا اهنإ : ةعامج لاقف

 وه ءرملا نأ ةعامج بهذو .ضئاح ناك اذإ ةالصلا ةأرملا عدت اينإو .'٦١)»سكنئارقإ مايأ

 : ىشعألا لاق . نيتضيحلا نيب لصافلا رهطلا

 اكئاسن .ورف نم اهيف عاض امل ةعفر يحلا يفو الام ةثروم

 دمتعن يذلا لوقلاو . نهؤارقا عيضتف هءاسن سمي ملو وزغلا ىلإ جرخي ناك هنأ دارأ

 مايأ اهتءاج مث .رهاط يهو ةأرملا تقلط اذإ اهنأل ضيحلا وه .عرقلا نوكي نأ هيلإ
 .ىرخأ ةضيح اهتءاج نأ ىلإ ارهاط تدعق مث ةضيح اف تراص .ترهط مث اهضيح
 ةثلاثلا ةضيحلا اهتءاج مث ناتضيح امل تراصف .اهضيح مايأ ءاضقنا دعب ترهظف

 ناك اك و هنأل ۔ ضيحلا وه ءرقلا نأ ىلع ةلالد هذهو .جوزت نأ اف زئاج اهرهط دعب نمف

 رهط يضم ىلإ جاتحيو نارهط ايهف ىضم دق ناك .نيتضيحلا نيب لصافلا رهطلا ءرقلا

 ةدع الف اهب لخدي نأ لبق نم اهقلط ناك اذإ امأو .جوزلا اهب لخد اذإ اذه ،ثلان

 اهيلعف ةقلطملا ةمألا امأو .كلذ ريغ وأ ةيبص تناك .قادصلا فصن اهلو .اهيلع

 نوعبرأو ةسمخ اهيزجي هنأ وجرأف ضيحت ال نمم تناك نإو .اهتدع ءاضقنال ناتضيح

 مرحت اهدعب نمو ،ناتقيلطت هل .دبعلا كلذكو . ضيحلا نزم ةسيآ وأ ةيبص تناك .أموي

 .ملعأ هللاو رخا اجوز حكنت نأ الإ ةمألا هتجوز هيلع

 لصف

 ةقلطملا تناك نإو .هلك ةرحلا قالط ليقو .ةرحلا قالط ثلث اه ةيمذلا كلذكو

 طوحألاو اهسافن يف جيوزتلا ين اوفلتخاو .اهلمح عضت ىتح اهتدع يضقنت الف لماح

 . ٢٢٨. : ةرقبلا ةروس )١٣(

 ..تايلخملاو ىلع دوعي هنفو باوصلاو .ءاه لصالا يف (٤١ر
 .أطخ وهو هعد لصالا يف (١در

 .مهريغو .كلذك يئاسنلاو يذمرتلاو .ةراهطلا يف دواد وبأ هاور )١٦(

۔ ٨٥ ۔



 .جيوزتلا اه زيجي يذلا لوقلا ىلعو .ملعأ هللاو سافنلا نم اهلسغ دعب جوزت نأ

 امأو . ملعأ هتناو ،ايهنيب حاكنلا ةدقع هل زيجأ نكلو .ءىطولل اهبرقي الف ءاسفن يهو
 ضيحلا نم ةسيآلا كلذكو .رهشأ ةثالث يضمب اهتدع يضقنتف ةيبص تناك اذإ ةقلطملا

 مكئاسن نم ضيحملا نم نسئي ; يئاللا زب : ىلاعتو كرابت هلوقل رهشأ ةثالث اهتدعف
 نأ نلأ .لاحالا .تالؤأؤ نضحي مل يئاللا شأ هئال ٌنرمعَف مرا نإ

 ةنالت نهنأ ب َنصّبَرتَي تاقلطملاو زب تلزن امل : يور .""ه َرُهَلمح نعضي
 يئالَاو ] ث : لجو زع هتلا لزنأف ؟ نضحت ل 1 ةدع امف ليقو .ه وُرق

 اهعضو دعب اهلمح ءاضقناب لامحألا تاوذ ٢ ةيآلا هذه كلذكو .كلذ دعب ه نضحي

 ثراحلا تنب ةعيبس نا : ثيدحلا يف .هتيمملاو ةقلطملا ىلع يضتقي مكح وهو اهلمح

 تللح دق» : اهل لاقف ةي هتلا لوسرل كلذ تركذف لايلب اهجوز ةافو دعب تعضو

 اهتدع ةتيمملا لصأ نأل . لوقلا رثكأ ىل إع اهسافن ءاضقنا دعب كلذو ." “سيجوزتف

 صرت : اجاوزأ نوردي مكنم نوقتي َنيِذَلا و ث : لجو زع هلوقل رشعو رهشأ ةعبرأ
 ارشعو رهشأ ةعبرأ نهجاوزأ قارف ىلع نرظتني يأ '")ه ارشغؤ رهشأ ةعنرأ نهنأب

 ٦ ,ىفوتملا ةدع ناكو 2 ةغوبصملا بايثلاو ،ريرجلا سبلو ى ةنيزلاو .بيطلا كرتت

 ةيصو اح اوز أ نو رذ مكنم نوفوَني َنيذَل او ٭ : ىلاعتو كرابت هلوقل . لماك الوح

 اوصويلف ىنعم ىلع ة ةيصو صفحو ةزمحو رماع نباو ةرصبلا لهأ أرق ")ه ( مهجاوزا
 ىلع بصن لوحلا ىلا ًاعاتم ةيصولا مكيلع تبتك يأ } .عفرلاب نوقابلا أرقو ٨ ةيصو

 ىلع بصن لوحلا ىلا ًاعاتم نهف هتلا لعج نأ كلذ : ليقو اعاتم نهوعتم ىأ ردصملا

 ةنس ةقفن عاتملاو ًاعاتم نهل هللا لعج نأ كلذ : ليقو . ًاعاتم نهوعتم يأ ردصلا

 ضفاخلا عزنب : ليقو لاحلا ىلع بصن جارخإ ريغ .هيلإ جاتحت امو اهانكسو اهتوسكل
 ميكحلا هل لاقي فئاطلا نم لجر يف ةيآلا هذه تلزن .جارخإ ريغ نمو إ ةفصلا فوخ

 لجو زع هقلا لزنأف ©تايف ةأرماو دالوأ هلو هاوبأ هعمو . ةنيدملا ىلإ رجاه ثراحلا نبا

 مهرمأو ا ائيش هتأرما طعي ملو 9 مهناريم هدالوأو هيدلاو (ةينب) يبنلا ىطعأف .ةيالا هذه
 قوتملا ةدع مالسإلا ءادتبا ف ناك هنأل ي اماك الوح اهجوز ةكرت نم اهيلع اوقفني نا

 _ اا۔- __

 )١٧( قالطلا ةروس : ٤ .
 قااطلا ف ةحام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو هلم اذكو ..قالطلا ة هررس ر ينت ره قالطلا يتراخبلا ر ظنا ) )١٨

 .بيبح س ا لاو

 )١٩( ةروس : ٣٤ .
 )٢٠( ةروس 7 : ٢٤٠

۔ _ ٨٦



 ناكو .لوحلا مامت لبق تيبلا نم اهجارخإ ثراولا ىلع مرحي ناكو . الوح اهجوز اهنع
 .ثاريملا ال نكي ملو .جرخت ملام ةنسلا كلت اهجوز لام نم نيبجاو اهانكسو اهتقفن

 تلزن نيح اهب ىصوي نأ لجرلا ىلع ناكو اهثاريم طقس اهجوز تيب نم تجرخ نإف
 رهشأ ةعبرأب لوحلا ةدع خسنو 6نمنلاو عبرلاب لوحلا ةيآ هنلا خسنف ثاربملا ةيآ
 كلذكو شةنيز ريغ نم داوسلاب غوبصملا بوثلا سبلت نأ ةدتعملل زوجيو .‘"_)رشعو

 . ملعأ هللاو " مرحمب سيلف 5ءاودلا ىنعمب ناك اذإ ۔لحكلاو ربولاو .فوصلا سبل

 لاح نم اهغولب ءادتبا كلذ ناكو مايأ ةثالث ضيحلا مد اهءاج اذإ ةقلطملا امأو

 رهشأ ةثالثو { لمحلل ةعست : ةنس دتعت : ليقف اهئجي ملو مدلا اهنع عطقنا من ث يبصلا

 دح يف ريصت» نأ الإ اهتدع ىضقنت ال : ليقو .لوقلا ضعب ىلع ةدعلا ءاضقنال

 لاب يذلا لوقلا اذهو ،اهتدع يضقنت ذئنيح مث .ةنس نيتس ردق ضيحملا نم اهسايإ
 اهجوز قحليو اهلمح عضوب الإ اهتدع يضقنت الف لماحلا ةتيمملاو لماحلا ةقلطملاو إهيلإ

 جوزب ةقلطملا تجوزت اذإو ،نينس عبرأ ليقو ؛ لوقلا رثكأ ىلع نيتنس ىلإ دلولا

 . ملعأ هللاو .لوألا جوزلل دلولا نإف .رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاجف

 لصف
 ةأرمال : ةين يبنلا لوق نم كلذو يبرعلا مالكلا نم بابلا اذه يف ءاجام ريسفت

 .هتوالحو حاكنلا ةذل هانعم . كتلْيَسُع قوذيو .'""هتلّيَسُع يقوذت ىتح هعافر
 راهنأو ] ٭ : ىلاعت هللا لاق ،ثنؤيو و ركذي فورعم وهو لسعلا نم چرختسم هلصأو

 عقني كلذكو .ةبوطرلاو مغلبلا عفني سباي "ثراح لسعلاو ""ه ىقصُم لسغ نم
 .نيلاقثم نزو ")كتملا قرع ذخؤي '"")ةءابلا ةيودأل كلذكو نيعلا لحك يف طلخي وأ

 ليلق رانلا ىلع عضويو .ةوغرلا عوزنم لحنلا لسع ليقاثم ةسمخ يف عضويو قديو
 هعايض ناكو 5راكبألا ىلع ردقي ال نمل عفني هنإف لكؤيو ، عضبب هضعب طلتخي ىتح

 جرخي ] ٭ : ىلاعت هللا لاق . ةلاطإلا فوخ اهتكرت ةريثك ةيودأ لسعلا يفو . ةدوربلا نم

 ةياورلل ٥لسعلا يف يأ ("')٭ رس انلل ءافش هيف هنال فلتخم باَرْش اهنوطب نم

 .دواد وبأو يناسلا يراخبلا دنع قالطلا بتاكو ٥. ةرقبلا ةروس ريفتم يراخلا رظنا ()

 ١٥. : دمحم ةررس )٢٢(

 .ةوالحلا ريثك ينعي : انه راحلا )٢٤(
 )٢٥) عامجلا لع ةردقلا : : ةع ءابلا .

 )٢٦( .جزنالا : كتملا

 )٢٧( لحنلا ةروس : ٦٩.

۔ ٨٧ ۔-



 لاقف . «هنطب قلطتسا يخأ نإ» : لاقف لجر هيلإ ءاج هنأ ى ربب ت يبنلا نع ةدراولا

 الإ هداز ايف هتيقس ينإ» : لاقف هءاج مث ; هاقسف .السع هقسأ» : ةي ةيب ىبنلا

 : لاقف ةعبارلا هءاج مث .«تارم ثالث السع هقسأ» : ت يبنلا لاقف .«اقالطتسا

 : ةثثت يبنلا لاقف ۔«اقالطتسا الإ هدزي ملف ارارم هتيقس دقا» : هل لاقف .«السع هقسأ»

 : هللا همحر دوعسم نب هللادبع لاق . ٢) ٨)ءىريف هاقسف كيخأ نطب بذكو هللا قدص

 مالسلا هيلع هنع يورو .رودصلا ين امل ءافش نارقلاو ٠ ءاد لك نم ءافش لسعلا»

 اهيف عمجت يتلا بيطلا ةسكنم «لسعلاو ""نآرقلا نيءافشلاب مكيلع» : لاق هنأ
 : رعاشلا لاق .'"`)راطعلا

 ليسعب ةرخصب اموي تح انك نيحدمو ننوك الو ريخب ينشرف
 : رعاشلا لاق . فرظلاب هيلإ فاضملاو فاضملا نيب فلاحف أموي ةرخص تح انك دارأ
 " ريزي وأ براقي يدوهي امري فكب باتكلا طخ امك

 ءار رسكب اشير هشيري انالف نالف شار لاقي . ينطعاف يأ ينشرف لوألا رعاشلا لوقو

 .اهيبأ يف ةشئاع ثيدح يفو .هحلصأ اذإ اشير مهسلا ش شارأو .هاطعأ اذإ 3 لبقتسملا

 : رعاشلا لاق .اهربقفو اهمدعم ى أ اهقلمت شير ,و اهر هس يأ ؛اهيناع كفي»

 """)يربي نمو شيري نم يلاوملا ريخف ينتيرب دقام لاط ريخب ينشرف
 : يريرحلا لاق

 ممللا ىلع نزحت الو . صقنلا ىلع سأت الو . صحنا هشير نم شرو
 هشير عمج شيرلاو عا هلاو .بهذو رثانت يأ صحنا ىنعمو عمجلا ىلع يأ
 شيرلا : ليقو "") ىوقتلا سابلو شيرو و { : لجو زع هنلا لاق .ريخلا شيرلاو
 لاق .هسابلب يأ ٨ ااهشيرب امداخ يناطعأ» : : لاقي سابللا : ليقو ؤشاعملا

 : رعاشلا

 يشير نفتن ماوقأ دهجو شيعملا ةدش وكشأ
(٣٤( 

 )٢٨( يناثلا دلجملا ۔ هدنسم يف دمحأو .بطلا يف يذمرتلاو .مالسلا يف ملسمو .بطلا يف يراخبلا هاور .
 .بلطلا ف ةجام نبا هاور )٢٩)

 .ةرابعلا هذه نم هدصق مهفن مل )٣٠(
 .هلئاق فرعن مل )٣١(

 .لوهجم تيبلا لئاق )٣٢(
 )٣٣( فارعالا ةروس : ٢٦

 )٣٤( .لوهجم تيبلا لئاق

۔ _ ٨٨



 : رعاشلا لاق اك لاملا شيرلا : ليقو

 ""مامل مكترايز تناك نإو مكعم ياوهو مكنم يشيرو
 ةياكح نع هنأل فلألاب ًأشيرو : : ةيآلا يف نسحلا أرقو . نيح دعب انيح مكترايز يأ

 سبللاو غابدلاو غبدلا لثم دحاو ىنعمب شايرلاو شيرلا : لاق ، يعمصألا

 ةأرما لوق امأو . .ملعأ هلاو .رهظام شايرلاو ،نطبام شيرلاو : ليقو سابللاو

 يذلا عطقلا بلا لصأ إ يقالط تبف .'٨')بابلا لوأ يف اهركذ مدقتملا يظرقلا

 امأو .هعطق يأ أتب لبقتسملا ءاب مضب تُبَت تب ى عطقلا تبلا لصأ نأل إهيف ةعجرال
 هكاوفو رجش تاذ ضرأ ةقيدحلا ،اهليبس يلخأل ةقيدحلا ينيطعتأ : يظرقلا لوق

 نيتاسبلا يهو(")4 ة ةجهب تاذ قئادح هب انأف ] { : لجو زع لاق .قئادح اهعمجو

 .هاري نم جهبي نسحلا ةجهبلا لصأ نأل نسح رظنم تاذ يهو .اهيلع طاحلل
 ءاه مضب وهو نسح جو .اهتابن جهب اذإ ضرألا تجهبأو هرسأ يأ هجهبأ لاقيو

 جوز لك نم اهيف انتبنآو ل : لجو زع لاق .نسحلا جيهبلاو .نيلعفلا نم

 حتفب زشنلا لصأ ؤهل ةيلاق يأ اهجوز نع ةزشان : هلوقو .نسح يأ ")ه جيهب
 .ازشن ءيشلا زشن : لاقي زوشن هعمجو ضرألا نم عفتراام : نيشلا نوكسو نونلا
 كلذكو . هعفرب : ليقو .لبقتسملا نم هرسكو يضاملا نم نيشلا حتفب وهو إعفترا اذإ

 أوزشنا ليق اذإَؤ زه : لجو زع هقلا لاق . ىحنَتو هعضوم نع لجرلا عفترا اذإ

 . هتصعو هتفلاخ يأ اهجوز نع ةأرملا تزشنوإ .اعيمج نيهجولاب ءعىرقو : أوُرشنا

 ,عجاضلا يف َنهورجهاو َنُهوظعَف َنهَزوُسُن نوف هات يتاللاو ل : لجو زع هتا لاق
 ىنعمو ؤلوقلاب ظعولاو .هللا نم فيوختلاب نهوظع : هانعم ۔'٠\))ه4 َنُهوُبرضاو

 ين هرهظ نهيلوي هانعم نهورجهاو ،لوقلاب نعجري مل نإ ينعي عجاضملا يف نهورجمهاو

 مل نإ نهوب رضاف ىنعمو .رخآ شارف ىلإ اهنع لزتعي : ليقو نهملكي الو ،شارفلا
 كاوسلاب ابرض : ليقو ںنئاش الو .حربم ريغ ًاب رض نهوب رضاف ،نارجهلاب نعضخي
 تمعلط اذإ اهمعطت نأ» : ةلي ىبنلا نع ثيدحلا يف ءاجو .مالكلا ظيلغتب : ليقو

 .لوهجم تيبلا لئاق )٣٦(
 ٧٩٣. ص رظنا )٣٧(
 ٦٠ : لمنلا ةروس )٣٨(

 ٧. : ق ةروس )٣٩(

 )٤٠( ةلداجملا ةروس : ١١

 )٤١( ءاسنلا ةروس : ٣٤

۔ _ ٨٩



 لاو ،‘٨";؛تيبلا يف آلإ رجهت الو حبقت الو هجولا برضت الو تيسك اذإ اهيسكتو
 لق . ءايلاب هيلقي هالق لاقي ٥ضفغبلا .ىلقلا لصأ .هل ةيلاق ةأرملا لوق امأو .ملعأ

 زع هللا لاق هضغب اذإ هانعم . ًادودمم ناك اذإ اهحتفبو اروصقم ناك اذإ فاقلا رسكب

 يف ببسلا ناكو . كالق امو كبر ككرتام يأ !"ه ىلق امو كبر كؤاَم ع : لجو
 ةيآلا هذه لوزن ببس نأ فلسلا نع انباحصأ ضعب نم اهافش هتربخأام ىلع كلذ

 .هتقو ريغ يف ةنيدملا يف قوسب ب بنع دوقنع يقل (هنع هللا يضر) قيدصلا ركب وبأ نأ

 .ةتف يبنلا ريغ ةهكافلا هذه قحتسي ال هنأ رظنف (هنع هللا يضر) ركب وبأ ركفف

 انربخأ ام ىلعف .الجاع اهميلست الإ ابل ىبأف إهنمثل مهارد هدنع نكي ملو .هارتشاف

 نب رمعو وه هيلإ راسف ةنيت ; يبنلا هب ملع لف ؟ يبنلل ةبحمو ةفأر ٥.هصيمق علخ هنأ

 يبنلا لاقف }هيستكيل قلحلا سابللا نم ائيش عقري هايقلأف هنع هللا يضر باطخلا

 كلذ ىلإ اوند الف . مالكلا ىنعم ل إع اذه .هلوسر ةبحمو هللا ةبحمب تئنُم : ةت

 لزي ملف .اهايإ هاطعأف لئاس هءاج اهلكأيل بنع ةبح .ةخ ذخأ املف 5 هولكأيل دوقنعلا

 قذأ مل ينإ كلذ فيك : ةتتي لاقف هلأسي لئاس هءاجف ةدحاو ةبح تيقب نأ ىلإ كلذك

 . بت ائيش هنم قذي ملو اهايإ هاطعأف ؟ يلجأل قيدصلا ركب وبأ هارتشا دقو . ائيش هنم

 كلذ نأ وجرأو اذك نوكيس لجو زع هللا ملع نم كلذو . امايأ هنع : يحولا عطقناف

 لو ٨ هعدوو هبر هالق دمحم (هتلا مهنعل) ن نوقفانملاو نوكرشملا لاقف . ةت هيبنل ارابتخأ

 يحولا عاطقنا : ليقو .'٠؛)ىحضلا ةررس لجو زع هللا لزنأف ى يحولا هيلع لزني
 لوقي الو ّ لعفي ال نأ فهكلا ة ةروس يف لجو زع هللا هرمأ دقو . ءاننتسإلا هكرت نم

 كلد ل يإ ءىأَشِل نلوفَت الو ز : ىلاعت هلوقل لجو زع هللا ةئيشمب ىنثتسي يتح
 .يلق ةالقملا ىلع هريغو بحا ىلق اذإ كلذكو . ملعأ هتناو ٠ ؟ ُهَللا ءاضي نأ آلإ ادغ

 : لجو زع هتنا لاق تايآلا ركذ ىلإ انعجر .ملعأ هلاو .فيرصتلا يف هلش

 اذإ اوناك دوهيلا نإ : ثيدحلا يف ليق !)ه ىذأ وم لف .ضيحملا نع كنوُلَئسَن ] {

 . اهوعمابجي ملو ْ اهوبراشي ملو اهولكاوي ملو "تيبلا ن نم اهوجرخأ ةأرما مهنم تضاح

 لق ضيحملا نع كنولئسنَو : لجو زع هللا لزنأف كلذ نع ةتب يبنلا ةن يبلا لئُسف

 ل رجهت الو حقت الو برضت ال نأ ىنعمام دإ .هجام نبإ دنع ثيدحلا نتم ل اهدورولو . ىنملا ميقتل انتفاضإ نم )٤٢( انتفاضإ نم )٤٦٢(

 عبارلا دلحملا ۔ هدنسم ل دحأو . .حاكنلا ف ةجام نباو دواد وبأ هاور ؟ كلذ نوكي نذإ نياف ! ؟ تيبلا

 )٤٣ ( ىحضلا ةروس : ٤٣ .
 .هالعأ روكذملا ردصملا يف .ةيالا لوزن ببس رظناو ٢٢. : فهكلا ةروس )٤٥( .الثم يدحاولا ۔ لوزنلا بابسأ رداصم رظناو .؛ىحضلا ريفت يراخبلا رظنا )٤٤(
 ٢٢٢. : ةرقبلا ةروس )٤٦(

۔ _ ٩٠



 لك اوعنصأ : رت هللا لوسر لاقف ‘ ةي الا هك ؟ ضيحملا يف ه اسنلا اولزتعا 1 ؤُه

 ضيحلا ىأ ه .ضيحلا ا ز : لجو زع هلو ٠ حاكنلا الإ تيبلا ف نب+ ءيش

 ضيحلا لص و ريسملاو ربسل اك اضيحمو اضيح ضيحت ٥ ةأرمل ١ تص اح ردصم وهو

 ءاسنلا اولزتعا ) { : ءيش لك نم هركي يأ .رذق يأ : : ىذأ وه . ناليسلاو راجفنإلا

 ةعجاضللو ةبعالملاو ةسمالم ١ امأ او ٠ نهوعمابت ال ي 1 :13 َنهوُبَرَقَت آلو .ضيحملا يف ١

 ةلت يبنلا ناك : تلاق (اهنع هللا يضر) ةشئاع نع ثيدحلا يف "زئاجف اهعم

 شاب : لاقي اضعب هضعب دلجلا قاصلإ ةرشابملا لصأو .'٠‘‘رضئاح انأو ينرشابي

 (٠)١ه ًرُهوُرشاب نالف ] : لجو زع هللا لاق اهترشبب هترشب قصلي يأ 5هتأرما لجرلا

 . موصلا باب يف اهم تيتأ ةيآلا هذه ريسفت

 هلأسف رخآ هاتأو ؛ صخرف ١ مئاصلل ةرشابملا نع لجر ةت يبنلا لأس ثيدحلا يفو

 نأ لجأ نمو 6 )د 'ةوابصلا لهأل ىبنلاو ٠ ةخوخيشلا لهأل صيخ تلا كلذو ؛ هاهنف

 . ملعأ هللاو ى مهسفن ¡ نوكلمي ال نايبصلاو ،حاكنلل ةكرح لق أ خويشلا

 . ةت يبنلا لوانأو برشأ تنك : تلاق (اهنع هللا يضر) ةشئاع نع ثيدحلا يفو

 . ملعأ هتلاو .‘ة١‘»)ضئاح انأو . يمف عضوم يف هاف عضيف

 هتجوز مرحتو إ هيهنل بكترم . هتل صاع وهف هلعف نمم مارح ضيحلا يف ءطولا لصأو
 لجرلا ةلاهج نم سيل أطخلا كلذو ،أطخلا لجأ نم ملعلا لهأ صخرام الإ .هيلع

 لها دنسا دقو . ملعأ هللاو ٠. أ)هلغم مارح رابدألا يف ُطؤلا كلذكو . ضيحلا ةمرحب

 . يدحاولا دنع ةيالا ,لوزن ببس رظنا )٤٧١(

 ل ملم هاورو .. ضلاح انأو زج كلا لوسر م مانأ تنك : صنب ٠ .ةشئاع نع رباج نع ةديبع يبأ نع عيب رلا هاور )٤٨(

 .هه ريغو ر ضيحلا يف يراخبلا اذكو .فلاخم صنب حاكنلا ف دواد وبأو ضيحلا

 . ١٨٧ : ةرقبلا ة ةررس )٤٩)

 ..باثلل هركو .ةرشابملا ف مئاصلا ر مبكلل صخر 3 مايصلا ء ف هجام نبا ىور )٥٠(

 .دمحأو . ضيحلاو ةراهطلا يف يئاسنلاو . هجام نباو .ةراهطلا يف دواد وبا هاور )٥١(

 .ةعبارلا يف اهمرح ضعبو . ضئاح يهو ادمع اهاتأ اذإ ةجوزلا ميرحت للع روهمجلاف .ءاهقفلا نيب فالخ ةلأسملا يف )٥٢(
 يف ةبورملا ثيداحالا رهاظ رضراعتل كلذو . يمذ رانيد فصن ضعبو .ارانيد هيلع بجوأ نم مهنمو . يداينلاو رارضالل
 وأ .اهربد يل ةأرما وأ اضناح ىتأ ن ٠م»ه : لاق .ةيج هللا لوسر نأ .امهريغو هجام نباو يذمرتلا نع ىور دقف .كلذ
 . رانيد فصنب قدصتيلف اضئاح ىتأ ن نمه : ةك هلوق دواد وبأو . يذمر ةلا ىورو .هرفك دقف .انهاك

  

۔ ٩١ ۔-



 نأ ةيلتب يبنلا هرمأف ضئاح يهو هتجوز عماج لجر يف ةينب يبنلا نع ةياورلا لالضلا
 يهو ادمع هتأرما لجرلا ءىطو اذإ هنأل ةينب ىبنلا ىلع بذك اذهف .ا٠"رانيدب قدصتي

 مهرد قيدصتب هل لحت الو6ث٨)ةماقتسإلا لهأ نيد يف كلذو .ادبأ هل لحت ال ضئاح
 : هللا همحر رظنلا نب دمحأ لاق .رانيد الو

 مهردو لحت رانيد قيرفتب هنأب لوهجلا لاق امك سيلو

 هركيو ةالصلا تقو . لستغتف ةضاحتسملا ىوس اهضيح مايأ ةالصلا عطقت ضئاحلاو

 لك يف اهضيحل مايأ ةعبس ةأرملل نوكي هلاثم ؛ ةضاحتسملا ةفصو .اهجوزل ءطولا
 نوكت مايألا ةثالثلاف ،مايأ ةرشع ةرم اهءاج مث كلذك اهتداع تراصو .رهش
 اهضيح ةداع لقنيف . تايلاتتُم تاضيح ثالث كلذك مدلا اهدوعي نأ الإ . ةضاحتسم
 ةسمخ مدلا اهب دتما اذإو إمايأ ةثالث هلقأو .مايأ ةرشع ضيحلا رثكأ هنأل مايأ ةرشع

 ىلع ،اهتعماجم لجرلل زوجي الف ،تايلاتتم ضيح ثالث مدلا اهب دتما ولو .اموي رشع
 يذلا لوقلا ىلعو .ةضاحتسم ىهف .اموي رشع ةسمخ ضيحلا لعجي يذلا لوقلا
 ىلع ردقي الو “طوحأ هزنتلاو . اهتعماج نوملسملا بحم ال مايأ ةرشع ضيحلا لعجي

 . ةالص لكل مايألا هذه يف لستغتو . ملعأ هتناو كلذ نكمي الو هلثم لعف

. 

 .ءاهلاو ، ءاطلا ديدشتب أرقو ")ه َنرُهطَي ىتح َنُهوبَرقَت الو زب : لجو زع هنلا لاق
 مدلا عطقنا اذإ امأو اهئرق لايك نهنع مدلا عطقنيو ،ضيحلا نم نرهطي ىتح هانعمو

 مامت ىلإ لجرلا اهبرقي الو . يلصتو لستخت انيب أرهط ترهطو .اهئرق لايك لبق اهنع
 ناك اذإ اهضيح مايأ طسو يف ناك اذإ ضيح وهف ةردك وأ ةرفص تيقب نإو .اهمايأ

 رظتنتو اهضيح مايأ يف ةرفصلا كلت لجأ نم يلصت نأ اهل زوجي الف اهمايأ طسو يف

 مايأ مامت لبق تايلاتتم ضيح ثالث ترهط نإف ،اهضيح مايأ ءاضقنا لبق اهرهط ىلإ

 اذإ امأو . ملعأ هتناو الف مايأ ةثالث نم لقأ نوكي نأ الإ .اهتداع نوكتف اهضيح

 نم .حاكنلا باب وهو .اذه لبق يذلا بابلا يف هتفصوام ىلعف ،مدلا اهب رمتسأ

 فصنب قدصتيلف اضئاح ىتأ نسه : ةراهطلا يف هجام نباو .بطلاو حاكنلا يف دواد وبأو .ةراهطلا يف يذمرتلا ىور )٥٣(
 . ؛رانيدلاه صن ىلع فقن مو .رانيد

 تحأو اهمرحأ الو اهللحأ اله : ديز نب رباج لاق .دراو ۔ كلذ انركذ ايك ۔ ةلأسملا يف ءاهقفلا نيب فالخلا نأ قيقحتلا )٥٤(
 ببهذلاه يف بطقلا راتخاو .ارانيد الك مزلو ةرفص وأ مد يف اهاتأ نميف فقوف» : ةديبع ربأ امأو ٠ءاهقرافي نا لإ
 . ميظعلا بنذلا اذه بكترم ىلع ريكنلاو مكحلا ددش مهلكو . ةمرحلا مدع ءهاواتفه يف ضويب خيشلاو !صلاخلا

 )٥٥( ةرقبلا ةروس : ٢٢٢.

۔ ٩٢ ۔-



 تدارأ اذإ نطقب جرفلا يشحن ىشحت مدلا اهب رمتسملا ةأرملاو . (هتلا مهمحرر خايشألا تاباوج

 يتلا مايألا يف .اهعامج اهجوز دارأ اذإ لستغت كلذكو . لبق نم اهلاستغا عم ةالصلا

 مدقتملا بابلا يف هوحرش دقو .اهضيح مايأ يهو .اهجوزل اهتعماجم نوملسملا زاجأ
 . ملعأ هتلاو بابلا اذه ىلع

 لصف

 ؛ه١ه هللا مُكَرَمَأ تيح نم َنُموُنأَف نرت اذإف زب : لجو زع هنلا لاق
 7 ثيح يف إهانعم ثيح نم ليقو جرفلا وهو ، سافنلاو ضيحلا لاح يف نهولزتعت
 موب نم ة ةآاصلَل يدو اذإ 1 نيذلا اَهُبأاي 3 :ة : لجو زع هللا لاق اك جرفلا وهو هتلا

 ألو .موصلا يف ُطولا زوجي الو .كلذ ريغ ليقو } ةعمجلا موي يف يأ '")هإ ةعمجلا
 ريغو .ضيحلاو سافنلا : لثم ،ةمرحملا ةروكذملا هوجولا يف الو . فاكتعإلا ين

 . ملعأ هللاو . ةجوزلا هب مرحت امم ب كلذ

 لصف

 يورف .(( متئش ىن :أ مكح و مكل ثرخ مكؤاسن ] { : لجو زع هلوق امأو
 لاق تكله : هتلا لوسراي لاقف ةتيتي يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ : فلسلا نع ثيدحلا ف

 دري ملف . ربدم هتأرما ءاج هانعم ،ةحرابلا ,يلحر 7 لاق ؟ ككلهأ امو : هل
 ٩) / من متئش ىن أ مكنرخ اونا مكل أ ترح مكؤاسن : لجو زع هتلا ,لزنأف ًائيش هيلع

 هنأل 7 بنتجيو ةدعاقو ةمئاقو هربدمو ةلبقم هتجوز لجرلا يتأي نأ : لوقي هانعم

 زاوجب ةيآلا هذه ريسفت يف (هللا مهنعل) ةدحالملا ضعب بهذ ايك ال . ادبأ هيلع مارح

 ءاج امل .لئاقلا نم ةلالضو أطخ اذهو .جوزلا ةئيشم ىلع لبقلاو ربدلا يف ةأرملا ءطو
 عيمج ءطو زوجي الو .` ')نزهرابدأ نم ءاسنلا ىتأ نم نوعلم : لاق هنأ ةنيت يبنلا نع

 . ملعأ هتلاو دحلا هيف بجيو .رابدألا

  

 )٥٦( ةرقبلا ةروس : ٢٢٢ .

 )٥٧( ةعمجلا ةروس : ٩

 )٥٨( ةرقبلا ةروس : ٢٢٢٣ .

 .الثم يدحاولا ۔ لوزنلا بابسأ بتكو .لوالا دلجملا ۔ هدنسم يف دمحاو ."ةرقبلا ةروس ريسفت يف يذمرتلا رظنا (٩٥ر

 .امهريغو «قالطلا» يف ملسمو ."ةرقبلا ةروس ريسفت» يف يذمرتلا رظنا (٠٦ر)

۔ _ ٩٣



. 

 هللا لاق . سرغو عرزام ثرحلاو .دلولا رزم ر وهو ١.ثور رحلا دحاو ثرحلا لصأو
 هللا لاق باوثلا ۔ثرحلاو_ ٦١ } مهسفنأ اوملظ ,موق ثرخ تباصأ { : لجو زع

 هلمع ف هل دزن ي أ )٦٢) 4 هنرخ يف هل دزن ةرخألا ثرح ديرب ناك نم ] {% : ىلاعت

 ىلاعت هتنا نم افطل . ةدحاوب ةئيسلاو تانسح رشعب ةنسحلا نأل .تانسحلا فيعضتب

 ءاج 7 اَهلاَنمأ رشع هلف ةنزسخلاب ءاج نم ] ٢ : لجو زع هلوقل ةماركو

 دعولا ءاج دقو . فاعضألا زف اذهو . امناغما عفرو نيونتلاب رشع أرقو 0٢٣ ةئيَسلاب

 الف ةئيسلاب اج نُمو { .ةرثكلا ةرشعلاب دارملا : ليقو .باسح ريغبو ةعبسو عبسب

 مكدحأ نسح اذإ» : لاق هنأ . ةنج ةي يبنلا نع ثيدحلا ي ءاجو ه اهلثم لإ ىزج

 ةئيس لكو تفعض ةئامعبس لإ .افاثمأ رشعب بتكت اهلمعي ةنسح لكف .همالسإ

 ناسنإلا لمع اذإ» : ثيدحلا يفو .'`:»؛لجو زع هللا ىقلي ىتح اهلثمب هل بتكي

 هلعل اليلق هعد : نيميلا بحاص هل لاق .اهبتكي نأ لايشلا بحاص دارأو ةئيس
 هنلا نم افطل .ةدحاو ةئيس هل لايشلا بحاص اهبتك هلمع امم بتي مل اذإف بوتي

 . نيمركآلا مركأو .نيمحارلا محرأ وه هنإ .ةمحرو ةفأرو ٥هدابعل

) . 

 ثرحلاو ©ة)ه َنوُثُرحَت ام ميأ رفأ ف : لجو زع هتلا لاق .ضرألا ةراثإ ثرحلاو
 توم كنأك كترخآل ثرحاو ادبأ شيعت كنأك كايندل ثرحإ : لاقي لمعلا

 : لاقيو .هتسارد رثكا يأ نآرقلا ثرحإ : لاقي كلذكو .لمعأ هانعم .'٥٠ادغ

 تلعفام» : راصنألل ةيواعم ثيدحل .لزت ىتح اهيلع راس اذإ ةقانلا ثرح

 نم اهمضو يضاملا ءار حتفب ثرح هنم لعفلاو ردب موي اهانثرح : اولاق ؟ مكحضاون
 ٥ حضان عمج ؟ مكحضاون تلعفام : ةيواعم لوق امأو . ملعأ هللاو .اثرح لبقتسملا

 ةللاو ۔‘٨"”)باكرلا يهو اهيلع رجزي هانعم .اهيلع ىقسي يتلا يهو ةلمهملا ءاحلاب
 ١١٧. : نارمع لا ةروس )٦١١(
 ٢٠ : ىروشلا ةروس )٦٦(
 ١٦٠ : مايعنالا ةروس )٦٣(
 .امهريغو مايصلا يف يئاسنلاو ركذلا يف ملسم : رظنأ )٦٤(

 ٦٢٣. : ةعقاولا ة هررس )(٦د٥)

 .أطخ ةت لوسرلا ىلإ ضعبلا هبسنيو .زيزعلا دبع نب رمع ىلإ بسني !ثرحاه ناكم 6لمعا ه ظفلب رثالا )٦١٦(

 .لبإلا : باكرلا )٦٧(

- ٩٤ _



 متام راينلاو لبنسلا نم ةمجعملا داضلا نوكسو نونلا حتفب حتلا امأو .ملعأ
 : رعاشلا لاق .هجضن

 نوتيزلاو نامرلا جضن هز كروب امك بيرغلا تيملا ىف كروب

 اذإ أاحضن حضني حضن هنم لعفلا امأو ءاحلاب لاعفألا هذه لك ضوحلا . جضنلاو

 هللاو } لبقتسملا داض رسكب : ليقو ،هربغو تيبلا حضنك . ءيشلا ىلع إع ءاملا شر

 : لجو زع هللا لاق اهسيهو ضرألا بيلقت : هانعم . ضرالا ةراثإف ثرحلا امأو . ملعأ

 ةعارزلل اموُساهو إاهوبلق هانعم '٦“)ه اهوُرَمَع ام زنكأ اهوُرَمَعَو ضرالا أورائأو زب
 . ملعأ هللاو 5راَلاو

. 

 ءاسنلا مُسمَلط اذإ ينلا اهبأاي ب : ىلاعتو كرابت هللا لاق ايك رهف ةنسلا قالط امأو
 هنأل .مكحلا يف باطخلا معو ءادنلا صخ '"")ه ةدعلا اوُصحأو ٌنمتَدعل َنُموُمْلطَف
 اهقلط .هتجوز قلطي نأ لجرلا دارأ اذإو . نهتدع ف يا أ مهئادنك هودانف هتمأ مامأ

 هيقفلا خيشلا وهو هريغ لاق .اهعماجي نأ لبق اهضيح نم ترهطام دعب ةدحاو

 كلذ ىلع ,دهشأو : (هلا همحر) يوزنلا يدمسلا ىدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس

 : لوقن ةلل : لاق نإو .ةنسلا قالط ةدحاو لاط تنأ ا لوقيو . لدع يدهاش

 ةت يبنلا لوقل اهتدع يف تمادام . هيلع اهتقفنو اهتيب يف نوكت مث . . ةنسلا قالط هنإ

 امأو . ةنسلا قالط وه اذهف اهعماج نأ لبق ينعي . (٧»رسمي نأ لبق قلط ءاش نإو

 كلذكو ٦ هعذبلا قالط ىمسي ; كلذ نإف اهقلط مت ضيح . نم اهرهط دعب اهعماج اذإ

 ربغ زط اذإ امأو سافنلا وأ ضيحلا لاح يف يهو اهقلطي نأ ،هعدبلا قالط نزم

 دعب ضيحلا نم ةسيآلاو ضحت مل يتلا ةريغصلا قلطو .ضيحلا لاح يف اهب لوخدلا
 .ةنس الو ةعدب نوكي ال اذهف مدلا ةيؤر دنع .اهعماجام دعب لماحلا وأ .اهعماجام

 ٨ةدحاو ةملكب نيتنثا قلاط تنأ : اهل لوقي نأ ةعدبلا قالط نمو .ءالؤه قالط ي

  

 .لوهجم : تيبلا للاف (٨٦ر

 ٩ : مورلا ةروس (٩٦ر
 )٧٠( قالطلا ةروس :

 .لمن ايع هلأنف . ةك لإ رمع ءاجنف ٠ ضئاح يهو هتأرما قلط رمع نبا نأ ديز نب رباج نع ةديبع م عيب رلا ىور )٧١(

 كلتف ٠سمي نأ لبف قلط ءاش نإو كسما ءاش نإف .رهطت مث ضيح مث رهطت ىتح اهكسميو اهعجاري نأ هرم» : لاقف
 اهلك . يمرادلاو 6أطوملاو .دواد وباو يراخبلاو . حبحصلا عماجلا رظنا .ءاسنلا اف قلطي نأ لجو زع هتلا رمأ ىتلا ةدعلا

 . قالطلا باب يف

۔ _ ٩٥



 كلذف اهرهط دعب الو .اهربغ الو ةنسلل لوقي ال .'""انالن قلاط تنأ : لاق وأ

 ةعجر الو .هنم نيبت اهنإف . افلا وأ ةئام وأ ارشع قلاط تنأ : لاق اذإ كلذكو ةعدب

 هل نإف نيتنثا هلوق يف الإ .اهل املاظ وه نوكيو .ةقفن الو ىنكس اهل الو .اهيلع هل
 .رثكأ يوني نأ الإ ةدحاو اهنإف . زيفق وأ تيب زم : لاق اذإ امأو . ملعأ هللاو ، ةعجرلا

 ددعلا ركذ الك كلذكو .رازوأ او ٥ ثالانث اهنإف . موجنلا ددع : لاق اذإ امأو

 اهنإف هحبقأ وأ هشحفا : لاق نإو .رازوأ يقابلاو ثالث اهنإف "ثالثلا نع ايدعتم
 رثكألا : لاق نإو ةدحاو ليقو ناتنثا اهنإف رثكأ : لاق نإف .رثكأ يوني نأ الإ ةدحاو

 .ملعأ هتناو قالطلا لك لاق اذإ كلذكو .ثالث اهنإف قالطلا نم
 2 ه و

 نجرخ آلؤ نهتويب نم نهوجرخت ال 4 هللا اوق او ) ٭ : ىلاعتو كرابت هلوقو

 اهقح طقسيف .اهجوز نع زوشنلا وأ انزلا لثم '"" ةنيبم ه ةشحاف نيتأي نأ ل

 .ةدعلا يف تمادام نهتويب نم نهوجرخت ال ىنعملاو كلذ ريغ وأ هل اهفذق وأ . كلذب

 نم الإ تيبلا نم نجرخي الو .ةدعلا ضقنت ملام ةعجارملا مكلو .نهتقفن مكيلعو

 دحأب اودهشتسا الاجر نإ» : ثيدحلا يف ءاج هنأل ةشحول وأ ةجاحل وأ .ةرورض

 نهضعب دنع ندعقي نأ ةت يبنلا نهف نذأف انتريب يف شحوتسن : مهؤاسن تلاقف

 رباج ةلاخ ةي يبنلا نذأ كلذكو اهتيب ىلإ ةأرما لك ىوأت مونلا تقو ناك اذإف اضعب

 نوكأف . َنهَلَجأ َنغْلَب اذإف زب : لجو زع هلوق امأو ٤". "اهلخنا ذاذجحلا جرخت نأ

 ىوذ آودهشأو )ب ه اهنع ررضلا ك رتو .اهقح ءاطعإب ه فورعمب نوقر ةراف وأ پفورعمب

 هللا هجولا ًاصلاخ !.ةجاحلا دنع دوهشلا يأ ")ه هلل ةداهشلا أوُميقأو من , لد

 ؛ ةعجارملا دنع نيلدع نيدهاش اودهشأف ةدعلا ءاضقنا لبق .ةعجارملا متدرأ اذإ كلذو

 يتجوز تددر دق ينأ اودهشأ» : لوقي كلذ يف هظفلو .قالطلا نم ىقبام ىلع نوكتو

 ةيجوزلا نم هيلع انكام ىلع : لاق نإو «اهقالط نم ىقبام ىلع اهقحب نالف تنب هنالف
 نادهاشلا اهايلعيو ؤاهترضحو .اهنذإب الإ اهدر زوجي ال ةعلتخملاو .زئاج كلذف
 .هلوق لبقي الو . ةنيب الإ اهسفن ىلع هزيجت الو .قادصلا نم اهيلع هدرام لبقتو .اهدرب

 . ملعأ هتلاو

 اذهو ٠ءايلعلا نيب روهشملا لوقلا ه و .ءةدحاو ةقيلطت ربتعي دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا نأو هاواتف يف رفويب خيشلا راتخإ )٧٢(

 ةنسلا ماكحأو نيدلا ميلاعتب لهجلا هيف رثك يذلا .انرصع لثم يف ةمالا حلاصمل ةاعارم رثكأ مكحلا
 )٧٣( قالطلا ةروس : ١.

 ."قالطلا ه يف ىمرادلاو دواد ابأ رظنا )٧٤(
 ٢ : قالطلا ةروس )٧٥(

۔ ٩٦ ۔



. ) 

 عفان أرق )١"(_ ه رهشأ 7 صرت :مهئاسن نم نوُلوُي َريذَلَل زب : لجو زع هللا لاق

 نيميلا ةيلألاو .نوفلحي يأ ه نولي زغ : 5}.ةزمههاب نوقابلاو فيفختلاب ورمع :

 نأ لثم كلذو ءطولا كرت ىلع فلحلا ةيآلا نم دارملاو .ةيلأو ءاليإ يلوي ىلا :

 6 هيلع تمرح اهعماج نإف . .اقلاط تنأف كتعماج نإ» .هتجوز ىلع لجرلا فلحي

 اهكرت نإو .اهتعجارم هلو تقلط .ءطولا نكمي ملو ۔ناناتخلا يقتليام ردقب نعط نإو
 : ثيدحلا يف ءاجو ‘ باطخلا نم .ابطاخ وه نوكيو .تاليإلاب تناب .رهشأ ةعبرأ

 ناكو ةيلهاجلا لهأ ررض نم ناك ليقو . قالط ناك ةيلهاجلا يف ءاليإلا نإ
 .اهكرتف ادبأ اهبراقي ال نأ فلحي }هريغ اهجوزتي نأ ديري الو هتأرما هركي يذلا لجرلا

 ه مالسإلا ف لجأ هللا برضف . .مالسإلا لوأ كلذ ىلع ناكو .لعب تاذ الو نأ ال

 .نيميلا يف اوعجر نإ يأ ٧٨. ميحر ُروُمَع هللا نإف واف نإف ث : لجو زع هلوقو
 هلثم اذهف «مارح ئلع تنأ هللاو» : لاق اذإ كلذو . نيميلا ةرافك هيلعف .ثنحلا ف

 نيرهش مايصف دجي , نإف .نيكاسم ةرشع ماعطإ و حو . هلسرُم ن نيمي ةرافك هيف رفكي
 م

 )٧( ه ميلع عيمس هللا نإف قاللا أوُمَرَع نإو زب : هلوق امأو . ملعأ هتلاو .نيعباتتم

 ااذك دلب لإ جرخأ ل نإ : هتجوزل لاق اذإ هنأل . مهيلع عاقيإلاب هوققح .دجي ل يأ

 اهموي نم تلحو .ءاليإلاب تناب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح جرخي ملف قلاط تنأف

 نم اممأطو نإو .هتجوز هب تلحو . ءاليإ ةرافك رفك ٥ هنيمي نع عجر نإو . جاوزالل

 .ملعأ هلاو ادبأ . هيلع تمرح ؤرفكي وأ 6جرخي نأ لبف

 ئ )٧٦(

 كقلطأ ل اذإ » : هتجوزل لاق اذإف ٠ ل اذإو . اذإو ٠ ل نإو . نإ : ءاليإلا فورحو

 ىتح اهقلطي مل نإو .ةدحاو تقلط «رهشألا ةعبرألا ءاضقنا لبق ةدحاو قلاط تنأف
 هللاو ٠ باطخلا نم ابطاخ وه نوكيو ٠ ءاليإب هنم تناب رهشألا ةعبرألا تضقنا

 .ملعأ

 . ٢٢٦ : ةرقبلا ةروس )٧٦)

 )٧٧( ةرقبلا ةروس : ٢٢٦ .

 )٧٨( ةرقبلا ةروس : ٢٢٧ .

۔ _ ٩٧



. 

 ")« .ولاف نل نودوعي مت مهئاسن نم نوُراظُي يذلاو ل : لجو زع هللا لاق
 رهظ وأ .يتخا رهظ وأ .يمأ رهظك يلع تنأ» : لجرلا لوقي نأ رهاظلا لصأ
 تاوذ نم يش وأ .ةباد وأ .لجر رهظك وأ . يتبيبر وأ . يتنبا وأ .يتلاخ وأ .ىتمع

 ةعبرأ يضقنت نأ ىلإ رفكي ملام ا . اهؤطو هل زوجي الف كلذب رهاظ اذإف .؛مراحلل

 اهموي نم لحتو . باظخلا نم ًابطاخ وه نوكيو رهاظلاب نيبت ذئنيحف .رهشأ

 لاق . ملعأ هتناو ؤ ًادبأ هيلع تمرح .رهشأ ةعبرأ يضمت نأ لبق اهأطو نإو .جاوزألل

 يوزنلا يدمسلا يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا وه وهو هريغ

 يف راهظ الف .5اهمأب ًالوخدم هتبيبر وني ملو لمجم اف لاق اذإ ةبيبرلا امأو : (هللا همحر)

 . ملعأ هللاو .اهمأب تلخد يتلا يتبيبر لوقي نأ الإ .كلذ

. 

 ةبقر ريرحت اولاق ال نودو مت ] » : ىلاعتو كرابت هتلا لوقل .دوعلاب بجت ةرافكلاو

 ةلق نم هتكرت اريثك افالتخا دوعلا يف ملعلا لهأ فلتخا .» اسان نأ لبق ٣

 ىلع نومدني هانعم دوعلا (هنع هللا يضر) سابع نبا لوق نم ينبجعأ يذلاف . يملع
 دارملا اسايتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف .ةأرملا نم عامجلاو ةفلألا نوبلطيف . مهلوق

 الو .راهظلا ةرافك رفكي ملام .هتجوز ُطو رهاظملل لحيال هنأل . ةعماجملا ،ةسساملاب

 ىوسام © كلذ ريغو .ليبقتلاو .ةبعالملا لثم .عايجلا ريغ ةسساملاب هيلع سأب
 . ملعأ هلاو . عاجلا

. ) 

 لاقف ،رتقملا نود عسوملا ىلع يهو .هبقرلا هذه يف ملعلا لهأ فلتخاو

 .بسكلا نع اهعنميال ناك اذإ .ةدحاو اهنيع ةبهاذ ةبقر ،قتعلا زوجي : مهضعب
 ةلق عم - يدنع بجوي رظنلاو .ةينارصن وأ | ةيدوهي ةبقر قتعي نأ زوجي : ضعب لاقو

 بسكلا ىلع ةيوق .ةحيحص . 7 ةنمؤم ةبقر الإ .ةبقرلا بحتست ال هنأ يملع

 . (هللا مهمحر) انخايشأ رايتخا اذهو اهسفن ىلع

 ( ١ ٨) ةلداجملا ةروس : ٢٣.

_۔ ٩٨ -



) . 

 قتعي نأ ؛ دجي مل نمف ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق هنأل ليق ايف ريخمب وه سيلو

 زاوجب هركذ لج اندافأ .")ه اًستي نأ لبق نم نيعباتتم ني نيرهش ماَيصف ب ةبقر

 نع ةعاطتسإلا مدع نا إانيكسم نيتس هتس ماعطإو , ةبقرلا دوجو مدع دنع مايصلا

 . هبسكل اهيلإ جاتحم ةبقر رهاظملل ناك اذإو .ةروكذملا ةيالا يف لجو زع هلوقل . مايصلا
 الو موصي نأ هل زوجيف .هبسكملا نع زجعلاو فعضلا لاح يف وهو .لايع بسكو

 ةبقرلل ادجاو سيل اذهو هط دجي مل نمف زب : لاق لجو زع هتا نأل .هسفنب رضي

 ٍ .قطي مل اذإو .ةبسكملا ىلع وه قيطي الو .ةبقرلا كلت قتعأ اذإ ررضلا هيلع نأل

 زع لاقو'٨")ه اهعسو لإ اسفن هللا فلكي ال ١ م : لجو زع هلوقل .كلذ هتلا هفلكي

 اذه رضي نأ زوجي الو ٤) ى ؛ رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب ُهَّللا ديري ) ط : لجو

 هعم تناك اذإ ۔اهقتعي نأ الإ هل زوجي ال : لاق ءايلعلا ضعب ناك ولو .هسفنب لجرلا
 اذإ © نيلوألا نيرهشلا أدبي نأ هل بحتسيو . نيعباتتم نيرهش موصف دجي مل نإف إ ةبقر

 ةعبرأ تضقناف نيرخآلاب أدب اذإ امأو .نيرخآلا يف هل دبيف اهنم عيش هيلع دسف

 ملف كلذ ريغ وأ موي هيلع ضقتنا نإو . هتأرما هتتأف هنم عيش وأ موي هي هيلع يقبو .رهشأ

 ٨ موصلا ىلع ردقي ناكو مصي مل نإو .هتأرما نم رظح ىلع وهو .سماخلا يف هلدبي
 هتتاف ٥كلذ هل زجي مل .معطي نأ دارأف رهشألا ةعبرألا ءاضقنا برق اذإ ىتح ىناوتف

 نمف ] : : ىلاعتو كرابت هلوقل .موصلا ىلع ردقي مل نمع يزب ماعطإلا نأل .هتأرما

 الو . ةلكأ دعب ةلكأ .ءاشعو ءادغ مهمعطيف ")ه ) انيكس نيتس ماَعطإف عطتسن مل

 هناكم معطي ملو ادبع معطأ نإف .ارارحأ معطي نأ هيلعو .ادبع الو .اكرشم معطي

 ةلا لاق ايك ،انيكسم نيتس معطي مل هنأل .هتجوز هيلع تمرح .هتجوز عماجو .ارح
 انيكسم نيتسل ةدحاولا ةلكألا يفو .نيكسمب وه سيلو لام دبعلا نأل .لجو زع

 دجي مل اذإو 5 موصلا هزجي مل } قتعلا دجو اذإ ربخمب وه سيلو مرحت ليق دقو فالتخا
 .ملعأ هللاو . ةلاهجلاب رذعي الو . ماعطإلا هزجي مل .موصلا ىلع ردقو

 )٨٦( ةلداجملا ةروس : ٤

 )٨٣( ةرقبلا ةروس : ٢٨٦ .

 )٨٤( ةرقبلا ةروس : د١٨ .

 )٥د٨( ةلداجملا ةروس : ٤

۔ ٩٩ _۔



) . 

 نم : هلصأ .(٨آ)“ ه ميحر ُروُمَع هللا نإف واف نإف ز ف : لجو زع هلوق ريسفت يف

 هللا لاق كلذكو .اهيلإ عجر اذإ .اف اوب هتأرما لا لوملا ءاف اف لاني .اهيلإ عيفي ءاف

 هللا باتك ىلإ عجرت يأ )١٧' ه هللا رمأ لإ َءَىفت ىتخ يغبت : يتل اولتاقف ] : لجو زع

 لظلا نم .لاو ; دعب عوجرلا ءيفلا اذه لصأو لوحت يأ لظلا ءافو لجو زع

 ءيفلا نم وه هيلع ءافأو © نيملسملا ىلإ رافكلا لام نم عجرام ءيفلاو ،ءايفأ عمجلاو

 لهأ نم هل وُسَر لع ُهَللا ءافأ ام ] ب : لجو زع هللا لاق .رافكلا لاومأ نم هيلإ عجرا اذإ

 اباجعإ هك رح يأ . اهرعش ةأرملا تافو ى ءيفلا ف هلظأ يأ هافو .)ه } ىرقلا

 )٨٩( ي هللا نو نم هنو رصني ةئف 1 نكت ملو ) ئ : لجو زع هللا لاق .ةعامجلا ةئفلاو

 فذحف ةياف ةئفلا لصأو ٥ ثينأتلا ىلع ءاتلاب ن وقابلاو ءايلاب فلخو ىئاسكلاو ةزمح أرق

 . ملعأ هللاو .نريف اهعمجو إءاه اهنم تضوعو ءايلا

 لصف

 زع هللا لاق .لاملا وذف عسوملا اسأ رتقملا نود ه عسملا ىلغ ل : لجو زع هلوقو

 .هتقاطو هناكمإ .ايهنم دحاو لك ىلع يأ ؟")ه لعو هرذق عسوملا ىل إَع ب : لجو

 ناتغل امهو .اهنوكسب نوقابلا أرقو اهيف لادلا حتفب هردق يئاسكلاو رفعج وبأ أرقو

 كلذكو بناجلا رتقلا لصأو . مسإلا حتفلابو ردصملا لادلا نوكسب رذقلا : ليقو

 .هلايع ىلع قيضو لجرلا لخب اذإ ، لبقتسملا نم همضو يضاملا ءات حتفب ؤرتقيرتق اذإ

 نويفوكلا :7 («٢‘١هم اورقي زو أوُفرسي ل أوُمَفنا اذإ نيذلاو ب : لجو زع هقلا لاق

 ليخبلا روُيَقلاو ٦ .انا رسكب رت رتقيو رمع وبأو رب ہثك نبا أرقو .ةديبع يبأ يأر وهو مضلاب

 ربتقلاو لاملا ىلع اليخب يأ ,(" )ه اروف ناسنإلا ناكو ] زب : لجو زع هللا لاق

 )٨٦( ةرقبلا ةروس : ٢٢٦.
 )٨٧( تارجحلا ةروس : ٩

 )٨٨( رشحلا ةروس : ٧.

 )٨٩( فهكلا ةروس : ٤٣ .
 ٣٦. : ةرقبلا ة ةررس ( ٩٠)

 ١ فالا أ ءاتلا ر ء ١ ل و رثك ١ أرقو ءاتلا ركو ءايلا مضب : : رماع نبا نايندملا أرق : ٢٣ ٤؛ص 4 حرشلا ل لاق . ا رملا )٦١) اة ٩١
 ن

 )٩٢( ا ةروس : ١٠٠. ناقرفلا ء . . .اوقفنا اذإ نيذلاو . ةيالا ءايلا مضو ء ابل حتفب نوقابلا ارقو ك 1٦٧.
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 . ملعأ هتلاو 3اربتق بيشلا يمس اهبو عوردلا فلخ .ريماسملا سوؤر ريتقلاو ،بيشلا

 واولا مضب وهو .هقاطلا عسؤلا لصأ نأل ينغلا وهو ى هركذ مدقت دقف مسوملا امأو

 1 فلكي ال ] ل : لجو زع هللا لاق كلذكو . «هعسؤ ردق ىلع قفني لك» : لاقيو

 انإو ) » : لجو زع هلوق امأو . هركا يأ ٥هقزر هتلا عسوأ لاقيو ٠٨ ( اهعسو الإ اسفن

 غيش لكب نوملاع : ليقو .ءيش لعف انيلع قيضي ال نوردتقم يأ : ١4 نوُعِسوُمَ
 نيس حتفب كاعاسو سرفلا عسوو . . ملعأ هتناو قلخلا ىلع قزرلا يف نوعسوم : ليقو
 . هرثكأ يأ فعضم ءيشلا عسوو .ةوطخلا عساولا وه .لبقتسملا نم همضو يضاملا

 زع هللا لاق ٥هب طاحأ اذإ .لبقتسملا نم هحتفب عسي يضاملا نيس رسكب ء ءىشلا عسوو

 تعسو يأ ا" املعو ةمحر يش لك تعس انبر ] : نيلئاقلا نع ةصق لجو
 ٨ ملعلاو ةمحرلاب هفصو يف فارتعإال هلصأ نع ليزأف عيش لك .هملعو هتمحر

 باصتنا : ليق دقو .انهاه تاذلاب دوصقملا نأل .ةمحرلا ميدقتو اهمومع يف ةغلابملاو

 : يريرحلا لاقام ،لغم اذه

 انيدلا تيضق ذإ اسفن تبطو انيع بايإلاب تررق دقو
 بؤي با :; : لاقي . عوجرلا وه بايإلاو . نيذلا ءاضقب يسفن تباطو ينيع ترق يأ

 هنأل .انيلإ مهعوجر يأ ا٢") ه مهنانإ انيلإ نإ { : لجو ع هتلا لاق ،عجر اذإ ةبؤأ

 زع هلوق كلذكو . ملعأ هتلاو ه ْنوُمَجرَت مكبر ىلإ مث : لجو زع هللا لاق

 هكلمو هملع طاحأو ألم ىأ _ 6'٨}ه« ضرألاو تاقابلا ٤ عس { : لجو
 لوقلا اذه ىلعف .شرعلا مامأ عوضوم مسج وه يسركلا ليقو ،“ضرألاو تاومسلا

 ١ضرألاو تاومسلاب طيحم : ليقو ضرألاو تاومسلا ةعس لثم هتعس : هريسفت نوكي

 يفو ،هسفن شرعلا وه يسركلا نإ : مهلوق نم هتظفحام ىلع ةلبقلا لهأ ضعب بهذ

 بنج يف يسركلاو .ةالف يف ةقلحك يسركلا بنج يف ضرألاو تاومسلا نإ لوقنلا
 يفو مسج وه يسركلا نأ ىلإ بهذ نم لوق ىلع اذه .ةالف يف ةقلحك شرعلا
 نيضرالاو .عبسلا تاومسلا لثم اهلوط يسركلا مئاوق نم ةمئاق لك نإ : لوقنملا

 ةرخصلا يف مهمادقأ .هوجو ةعبرأ كلم لكل .كالمأ ةعبرأ يسركلا لمحتو 6عبسلا
 )٩٤( ةرتبلا ةروس : ٢٨٦ .

 )٩٥( تايراذلا ةروس : ٤٧ .

 )٩٦( رفاغ ةروس : ٧.
 )٩٧( ةيشافلا ةروس : ٢٥ .

 )٩٨( ةدجسلا ةروس : ١

 )٩٩( د : ةرقبلا ةروس ٢٥

۔ - ١٠١



 مدا ةروص ىلع كلم لك .ماع ةئايسمخ ةريسم .ىلفسلا ةعباسلا ضرألا تحت ىتلا

 ىلع دحاوو ،ةنسلا ىلإ ةنسلا نم رطملاو قزرلا نييمدآلل لأسي وهو (مالسلا هيلع)
 .ةنسلا ىلإ ةنسلا نم قزرلا ماعنألل لأسي وهو .روثلا وهو .ماعنألا ديس ةروص

 .ةنسلا ىلإ ةنسلا نم قزرلا لأسي وهو دسألا وهو عابسلا ديس ةروص ىلع دحاوو

 ةنسلا ىلإ ةنسلا نم قزرلا ربطلل لأسي رسنلا وهو ؤرويطلا ديس ةروص ىلع دحاوو

 ۔ ةملظلا نم اباجح نوعبس يسركلا ةلمحو شرعلا ةلمح نيب ام لإ : لوقنملا يفو

 ةلمح تقرتحال كلذ الولو ةنس ةئايسمخ ريسم باجح لك ظلغ رون نم اباجح نوعبسو

 شرعلا ةلمح نم يسركلا
. 

 كبَر شرع لمحيو ث : لجو زع هلوقل .كالمأ ةينايث شرعلا ةلمح نأ لوقنملا يفو
 اذإف كالمأ ةعبرأ هلمحت مويلا هنأ ًاعوفرم ىور امل كالما ا" ) ين ذئموي مهقوف

 شرعلا ةلمح نع .ةت ةخثتي يبنلا لئس» لوقنملا يئو . نيرخآ ةعبرأب مهديأ ةمايقلا موي ناك

 ردلا نم نرق مهل سنإلاو نجلا لثم فص لك فوفص ةيناث : لاقف .ميظعلا
 شرعلا تحت مهسوؤرو ثرونلا نم مهروعشو ،نارفعزلا نم مهتحنجأو توقايلاو

 موي ىلإ هنوسدقيو هتلا نوحبسي إ ةعباسلا ضرألا تحت ءاوهلا يف مهلجرأو .ميظعلا
 )ةمايقلا ٠' .

 .رمحأ ارون ،راونآ ةعبرأ هتلا قلخ ميظعلا شرعلا قلخي نأ هتنا دارأ امل .لوقنملا يفو
 شرعل ١ راون ل ا كلت نم ل اعت هللا قلخف 1 رفص أ رونو ٠ ضيب أ ارونو رضخأ ارونو

 ٠ كلم فلأ نيتمئاق لك نيبام رون نم ةمئاق فلا ةئارتس شرعلا ف قلخو آ ميظعلا

 فلا ةئايتس سار لك يف ؤ“ساأر فلأ ةئامتس ةبقر لك يف ،ةبقر فلأ ةئايتس كلم لكل

 ٥ ناسل فلا ةئايتس مف لك يف "مف فلا ةئامتسو ،نيع فلا ةئايتس هجو لك يفو .هجو
 مهحيبست جرخي ‘ىرخألا هبشتال ةغل لك .ةغل فلا ةئامتسب ىلاعت هتل حبسي ناسل لك

 .ةرابعلا ميقتستل انتفاضإ نم ٠١٧ : ةقاحلا ةروس )١٠٠(

 زمحرلار باب حيحصلا عماجلا يف يمركلا ثيدح رظني .تايلئارسا نم اهيف امل ءايلعلا الوح فلتخا ثيداحالا هذه )١٠١(

 .(ىوتسا شرعلا لع

۔ _ ١٠١٢



 لجو زع هنلا قلخ املف .ةت دمحمل مهرخآ مئاق مهحيبست مههاوفأ نم رضخأ ارون
 نوعبس اهل رونلا نم ةيحب 5 ىلاعت هللا هقوطف ! ىقلخ مظعأام يهلا لاقو ،زتها شرعلا

 يف 6إهجو فلا نوعبس ةشير لك يف ةشير فلا نوعبس حانج لك يف .حانج فلا

 حيبستلا .اههاوفأ نم جرخي ناسل فلا نوعبس مف لك يف ، مف فلا نوعبس هجو لك

 ةكئالملاو .ايندلا مايأو ىرثلاو ىصحلاو رجشلا قروو رطملا رطق ددع موي لك

 اههوجو نم دحاو لك قش ضرع .هجو فلا نوعبسو هجو فلأ ةئايتس اهلو .نيعمجأ
 رودت نأ ىلاعت هتلا اهرمأ مث .ةرم فلا نيعبسو ،ةرم فلأ ةئايتسب ايندلا ءايس لثم

 قوف نم اهسأرو اهتبقر تعفر مث .افاَوط فالآ ةعبرأ شرعلاب تفاطف شرعلاب
 ١٨ةرم فلا ةئام عبرأ اهنم ذوعتي شرعلاو الإ موي نم ايف { ةنس فلأ ربسم ردق © شرعلا

 هللا قلخ امو .رانلاو ةنجلاو ۔نيضرألاو تاومسلاو يسركلاو “شرعلا علتبت نأ ةفاح

 ةمقل يف ،ىلفسلا ةعباسلا نيضرألا موخت ىلإ ةعباسلا ءايسلا ،نيضرألا نود نم ىلاعت

 كلذف . جارعملا ةليل يف ةت هللا لوسر اهار يتلا ٥ىر كلا ةيآلا ىمست يهو ةدحاو

 هللا لوسر اهأر امل ةيحلا تلاقف ٠ ٨)ه ىربكلا هبر تايأ نم ىأز دقل ز : ىلاعت هلوق

 .ةجحب يلع هللا جتحي نأ فاخأ ينإف ؟ ةمايقلا موي كتعافش دمحماي يل نمضتأ !ةن

 هقلخ بجح يذلا ناحبس : ىنعملا ىلع لوقت يهو . اهحيبست هتملعو رانلاب ينقرحيف

 حانج فلا رشع ةينامث هل ليربج هل لاقي اكلم هتلا قلخ مث .هارت نيع الف 5هتيؤر نع

 راطف .كلملا هيأ رط نأ ىلاعت هللا هرمأف ةنس فلا ةئايسمخ ربسم حانجلا ىلإ حانجلا نم

 .شرعلا مئاوق نم ةمئاق سأر غلبي ملف ب ولع ىلإ اعفترم }ةنس فلأ نيرشع رادقم

 اهيأ رط نأ ىلاعت هللا هرمأ مث . هتحنجأو هتوق عم .ةفعاضم افاعضأ ىلاعت هتلا هداز مث
 ىلاعت هللا ىحوأف ؤ شرعلا مئاوق نم ةمئاق غلبي مل ة ةنس فلأ نيثالث ريسم راطف .كلملا

 . يشرع قاس غلبت مل روصلا يف خفنلا ىلإ كتوقو كتحنجأ عم تزط ؤ كلملا اهيأ هيلإ

 يبنلا لاقف «ىلعألا يبر ناحبس» : هدوجس يف لوقي لجو زع هقل ًادجاس كلل ز ر

 اهدصق مل ينأل ةلاطإلا فوخ صصقلا ركذ تكرت"'٠")مكدوجس يف اهولعجإ :

 . ملعأ هللاو افرط نف لك عم عضأ نكلو ©نفلا اذه يف ٢

  

 )٢ ١٠ ) مجنلا ة هرورس :

 (١٠٣) حبس ةروس ريفت يف يراخبلاو ٠ايهيف لعفي امو دوجسلاو عوكرلا يف بابو بيبح نب عيبرلل حمل عماجلا رظنا
 هلعالا .

۔ ١٠٢٣ ۔-



 لصف

 رمتلاو © شرعلا رون نم اللح ةليل لك يستكت سمشلا نأ : لوقنملا ثيدحلا ينو

 } ايض سمشلا لَعَج يذلا { : لجو زع هلوقل .يمركلا رون نم اللح ىسكت
 ذ رمقلاو .ءايض تاذ سمشلا لعج : ليقو ليللاب ٨" ارو رمقلاو ز راهنلاب

 سمشلاب الإ راهنلا فرعي الو دحاو امهو ءايض راهنلاو ليللا ناك .لوقنملا يفو .رون

 كلذف .ةرصبم راهنلا ةيا لمجو . ليللا ةيآ هتلا ىحمف .ناتيا امهو .رمقلاب «ليللاو»

 اع نيتلاد نبيتمالع ى أ ١٠(, )ي 4 نيي رانلاو ليللا انلعج و خ : لجو زع هلوق

 ازج نيعبس سمنلا رون هتلا لعج : ليق ه } ليللا ةيا 27 ا× }انتردقو انتينادحو

 رون عم اهلعجف اءزج نيتسو ةعست رمتلا رون نم هللا احمف كلذك رمقلا رونو

 تارم ثالث رمقلا هجو ىلغ هحانج رمأف . مالسلا هيلع ليئاربج رمأ هللا نأل سمنلا

 انلَعَجَو إ { : اجو زع هلوق كلذف . ملعأ هللاو ،رو نلا هيف يقبو ؤ ءوضلا هنع رسمطنف

 ةئيضم ةرينم 7 ةرصبُم راهشا ةنأ انلف ليللا ةنأ اًنوخَف نيأ رانلا ليلا

 هللا كرت ول هنأل ٦٠٠0ه باسحلا نينسلا ددغ اوُمْلِعَتلَو ; مكبر نم الضف أوُعََتل ه

 ردي ملو رطفي ىتم مئاصلا ردي ملو .راهنلا نم ليللا فرعي مل اهقلخ ايك رمقلاو سمشلا

 هفطل نم اذهو . ةحارلاو نوكسلا تقو الو .لاجآلا لولح تقو الو .جحلا تقو

 يزلا وه زب : لجو زع هلوق امأو .اريبك اولع لاعتو لج .هدابع ىلع هنمو ,هتماركو
 رصقي الو 6اهزواجي ال آلاثم هل ايه ى ه لزانم .7 ارو رمقلاو ءايض سمشلا لعج

 ءاضقنا فرعت رمقلاب نأل ةصاخ ٨ لإ فرصني ليقو .اهردق للقي ملو . اهنود

 : اهؤايسأو .ةلزنم نورشعو ةينايث رمقلا لزانمو .سمشلاب .نينسلاو روهشلا
 ؛ ةرثنلاو ؛ عارذلاو ؛ ةعنهلاو ؛ ةعقهلاو ؛ ناربدلاو ؛ ايرثلاو ؛ نيطبلاو ؛ ناطرسلا
 ؛ نابزلاو ؛ رفعلاو ؛ كايسلاو ؛ اوعلاو ؛ هفرصلاو ؛ هربزلاو ؛ ةهبجلاو ؛ هفرطلاو

 ؛ علب دعسو ؛ حباذلا ادعسو ؛ هدلبلاو ؛ مئاعنلاو ؛ ةلوشلاو ؛ بلقلاو ؛ ليلكالاو

 نطبو ؛ رخؤملا ولدلا عرفو ؛ مدقملا ولدلا عرفو ؛ هيبخالا دعسو ؛ دوعسلا دعسو

 ؛ روثلاو ؛ لمحلا : اجرب رشع انثا يهو . جوربلا ىلع ةموسقم لزانم هذهف توحلا

 ؛ سوقلاو ؛ برقعلاو ؛ نازيملاو ؛ ةلبنسلاو ؛ دسألاو ؛ ناطرسلاو ؛ ءازوجلاو

 .د : سنوي ةروس )١٠٤(
 ١١. : ءارسالا ةروس (٠١د)

 .د : سنوب ةروس )١٠٦(

۔ _ ١٠٤



 رمقلا لزنيف .ةلزنم ثلثو ناتلزنم لزانملا نم جرب لكل توحلاو ؛ ولدلاو ؛ يدجلاو
 ةليلف نيرشعو ةعست ناك نإو .نيثالث رهشلا ناك نإ نيتليل رتتسيو ةلزنم ةليل لك

 لك يف سمشلا ماقم نوكيو ،لزانملا كلت هلوزن عم رهشلا ءاضقنا نوكيف .ةدحاو

 ٥بكاوكلا امأو .ملعأ هتناو .ةنسلا ىلع لزانملا عطقتف .اموي رشع ةنال 7

 .رمقلاو ؛ دراطعو ؛ ةرهزلاو ؛ سمشلاو ؛ خيرملاو ؛ يرتشملاو ؛ لحز : :
 مل ينأل ةلاطإلا فوخ نفلا اذه ركذ تكرت . ملعأ هتلاو .جوربلا يف " هذه

 .قالطلا ركذ ىلإ انعجر . نفلا اذه ا انه اهدصقأ

 لصف

 يوزنلا ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يوزنلا لاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هتلا همحر)

 .اهعلاخ مث قلاط تنأف نالف تيب تلخد نإ : هتجوزل لاق لجر يفو (هتلا همحر)
 ؟ ال مأ قالطلا اهقحليأ .ةيناث تلخدو .اهدر مث تيبلا تلخدو

 هذه ىلع ثنحلا هقحلي ال هنأ رثألا نم هتعمسام ىلعف .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . ملعأ هتلاو .ةيناث تلخد اذإ .ةفصلا

 هضرم دتشاو ضرم الف { هتحص ف وهو .هتجوز لجرل ا عل اخ اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ تام اذإ هثرتو ازئاج درلا اذه نوكيأ .اهدرف .هتجوز دريل رضح نم هيلع راشأ

 اهغيب يقبو ٠ لقعلا حيحص ناك اذإ زئاج ال يدنع هدرف ٠ اهاضرب اهدر اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو { ةعلتخملا در زاجأ نم لوق ىلع اهتدع ضقنت ملو قالطلا نم عيش

 هنأ تعداو }اهقح يل هيلع تعجر راهنإ مث .هتجوز لجرلا علاخ اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ اهيلإ عجري نأ هل ىرتأ .تلاقام حص نإ تيأرأ ؟ لبقيأ 5.اهل ائيسم ناك

 ينبجعي انأو "كلذب وه هرارقإب وأ ةحصلاب الإ .ةءاسإلا ىلع اهاوعد قدصن ال : لاق

 نم ءاهقادص يف هيلع تعجر اذإ اهاضرب الإ .اهيلع هل ةعجر ال هنإ : لاق نم لوق

 . ملعأ هللاو اهيلإ هنم ةءاسإلا لبق

 ي هيلع عجرت نأ اهلف ائيسم ناك هنأ اهاوعد ىلع ةنيب تحص نإ : فلؤملا لاق

 . عجر .ملعأ هتلاو }هيلع اعلاخت يذلا اهقح

۔ _ ١٠٥



 لصف

 نم يلع يتجوزف ،اذو اذ تلعف نإ هتجوزل لاق نم يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ٨8 هتمعو . هتلاخو .هتخأو .همأ لثم تامرحملا عبسلا .هتين لعلو تامرحملا عبسلا

 ؟ تاروكذملا ءالؤهك يهف هتجوز عماج نإ هتين يف ناك اذإ هيف لوقلاام 3 نهلاثمأو

 هنيمي تناك اذإ عيش همزلي مل ، هيلع فلحام لعفي مل اذإ امأ © قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ناك نإف ، تامرحملا عبسلا هذهام ىردأ ايف لعف نإ امأو .هتجوز عامج ريغ يف هذه يف

 ينبجعيف .هتجوزل راهظلا كلذب ىونو هتمعو .هتلاخو .هتنبا وأ .هتخأو 5همأ هانعم
 6لوقلا اذه لاق ذم .رهشأ ةعبرأ ىضمت نأ لبق ةبقر قتع قتعلا ىلع ارداق ناك نإ ۔ هل

 عطتسي مل نإف .نيعباتتم نيرهش ماص قتعلا ىلع ردقي مل نإو .هتجوز عماجي نأ لبقو

 تناب رهشأ ةعبرأ تضم نأ ىلإ كلذ نم ائيش لعفي مل نإو ءانيكسم نيتس ماعطإف
 بيغت نأ ىلإ تارافكلا هذه دحأ نم همزل ايع رفكي نأ لبق اهعماج نإو 5راهظلاب هنم

 ةناو رثألا نم هتعمسام ىلع ينبجعيام اذهف .أدبأ هيلع تمرح .جرفلا يف ةفشحلا
 .ملعأ

 هتجوز ىلع 5 ةنس ىلإ اهعماج ال .دجاسم ةعبسب وأ دجسملاب فلح اذإو : هل تلق
 ةعبسب وأ دجسملاب فلحف هل ىروشلا كرتت مل نإو .ةنس ىلإ اهعماج ال اذو اذ لعف نإ

 ؟ كلذ يف لرقلاام : تلقف ةنس ىلإ اهعماجي ال ادجاسم

 اهب فلحام ىلع مكحي الو إاهيف ثنح ال دجسملاب نيميلا نإ هذه كتفص ىلعف
 نإف 5 هتلا تيبو لوقي نأ كلذو .اهب هنيمي يف هنلا ركذي نأ الإ ةقولخم اهنأل }ةرافكلاب

 ىلإ ۔هنيميل ةنج هتجوز كرتو ثنح اذإ .ةرافكلا اهيف هيلع تتبث هللاب انيمي فلح ناك
 نم جاوزألل لحت .ةدحاو دقيلطت نع وهو ءاليإلاب هنم نيبتف رهشأ ةعبرأ يضمت نأ

 .ملعأ هللاو لماح نكت ملام اهنيح
 لصف

 اهنإ : تلاقو تبأف .هشارف ىلإ هتجوز اعد لجر نعو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 تمادام اهسمي ال نأ هتينو كّنُمأام ينإ قالطلاب كل فلاح انأ : لاقف ضئاح

 ؟ كلذ ي همزليام كاضئاح

 نم رهطت نأ دعب ،اهعماج اذإ ءيش همزلي مل .ةينلاب ناميإلا نإ لوقي نم لوق ىلعف
 اهل زيجي نم لوق ىلع كلذ يف هتقدص اذإ .رهشا ةعبرأ ىضمت نأ لبق اهضيح

 . هقيدصت

- ١٠١ _



) . 

 قادصلا ةقرو ىلع تذذَر نإ : هتجوزل لاق لجر نعو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 يلع تذذز اذإ لاق نإ كلذكو ؟ هيلع اهدرت مل اذإ قالط هيلع بجأ .كقالط اهيفف
 هقحليأ ٥كلذ دعب اهدر تدارأو ةنسلا تضقناف ،“كقالط اهيفف ةنس ىلإ ةقرولا

 ؟ ال مأ اذه يف قالطلا

 ةين هل نوكي نأ الإ قالط يدنع هقحلي مل هيلع اهدرت مل اذإ ١ قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 هجولاف |ةين هل نكي مل اذإ : نالوق اهيف لمتحيف ةنس هلوق امأو .كقالط اهيف هلوق ين

 عقو ةنسلا يف اهتدر نإ .يناثلا هجولاو ؤثنحلا عقو ةنسلا ءاضقنا لبق اهتدر نإ لوألا

 . ملعأ هللاو .ثنحلا عقو ةنسلا ءاضقنا دعب هيلع اهتدر نإو .ثنحلا

 مث لاملا ىلإ اهجوز دنع لوحتتام اهنأ ًهظّلغم انيمي .ةأرما تفلح اذإو : هل تلق

 ةرافك الو ؟ ةيصعم نيمي هذه مأ ؟ ةظلغم نيمي ةرافك اهيلعأ لوحتت نأ ىلإ اهن ادب
 ؟ اهيلع
 “فلاخحلا ثنح اذإ ،ثنحلا ةرافك نم دبال ةيصعم يف تناك ولو .نيميلا : لاق

 .ملعأ هلاو .ةرافكلا نم دبالف ةيصعم ثنحلا ىرتو

 دارأو اهتنبا اهمأ تقلطف .اهمأ ىلع هتجوز قالط عاب اذإ لجرلا يفو : هل تلق
 اهقالط ةجوزلا يرتشت نأ نم ،قرف هيف لهو ؟ ال مأ كلذ هلأ اهاضرب اهدر لجرلا

 يرتشملا لوقي فيكو ؟ هتجوز قالط عيب دارأ نم ظفل فيكو ؟ امهريغ وأ 5اهوبأ وأ
 ؟ هظفل فيك ث قلطي نأ دارأ اذإ

 ةظفل يف ثالثب اهقالط نإف اهقالط مألا ترتشاو . ةغلاب ةجوزلا تناك نإ : لاق

 اقالط اهيلع عاب ناك نإو إهريغ اجوز حكنت ىتح .ةعجارم ايهنيب سيلف .ةدحاو
 ف اهدر هل زاج .قالطلا نم ءىش امهنيب يقبو اهتقلطف ،نيتنئا وأ ةقيلطت لثم ادودحم

 ترتشا اهنأل 6اهسفنب يه اهئارشو اهمأ ءارش نيب قرف ال هنأل تهرك ولو .ةدعلا
 نم لوق ىلع .ةأرملا نم ةيفلا ةلزنمب هلزنأ ضعبو اهسفن تقلطو .اهسفنب اهقالط

 الإ اهدري ال نأ ايل طايتحالا يف نوكي نأ ىنبجعيو .هيبأل دلولا لام نإ : لوقي
 اهدر يفف ةيبص ةجوزلا تناك نإو 6 قالطلا نم ءىش ايهنيب ايقاب ناك نإو ،اهاضرب
 نم ءيش اهنيب ايقاب ناك نإ .فالتخإلا هيف يرجي اهقالط ترتشا اذإ اهمأ قالط دعب
 قالطلا عيب ظفلو .ةغلابلا نم دشأ اهيبأ قالط يف اهتدع ضقنت مل تناك نإو .قالطلا

۔ -_ ١٠١٧



 تنب هنالف يتجوز قالط كل تعب دق» : هيلع هتجوز قالط عيب ديري نمل جوزلا لوقي

 تنب ةنالف كتجوز قالط تلبق دق» : يرتشملا لوقيو .«نمثلا نم اذكو اذكب نالف

 تقلط دق ينأب ئلع اودهشا» : لاق هنم اهقلطي نأ دارأ نإو .«نمنلا اذهب نالف

 ناك نإ ارضاح ناك اذإ اذه «نالف نب نالف اهجوز نم .ةينالفلا نالف تنب ةنالف
 . ملعأ هللاو .ةدحاو وأ نيتنثا وأ كتاقيلطت ثالث لاق .اثالث ديري

. ) 

 اثالث قلاط تنأا» : هتجوزل لاق نم ٢ بحلا اهيأ تلأسو (هلل امهمحر) هيلإ هنمو

 ؟ يه تتام وأ وه تام اذإ ثاريملا مكح فيكو ؟ قلطت ىتم !ثالثب يتوم لبق

 لجر نع هتلأسو ، قالطلا ءزج وهو . عرشلا نايب باتك نم .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ١) )ىعم : لاق ؟ «قالطلا اهيلع عقي ىتم مويب يتوم لبق قلاط تنأ : هتجوزل لاق

 هتوم ق قلطت : ليقو ،ءاليإلاب نيبت : ليقو ؤاهنيح نم قلطت اهنإ : ليق دق هنأ
 . هتوم لبق قلطت اهنأل ةقلطم أطو دق نوكيف .ةدع نم تومت نأ ةفاخم اهأطي الو إ مويب

 ناك نإ يعم : لاق ؟ ةافولا ةدع مأ ةقلطملا ةدع اهيلع نوكيأ تام نإف : هل تلق

 . ةقلطملا ةدع اهيلع ناك نإو .ةافولا ةدع اهقحل .اهتعجر هيف كلمي اقالط

 هذهو }يدنع اذكه : لاق ؟ ثاريم ايبنيب نكي , ل اثالث ناك نإو : هل تلق

 نأ هل زوجي ال نأ ليواقألا هذه نم ىنبجعي انأو .اهنيب قرف ال .ءاوس ٥ كتلأسمو

 اهجيوزت هل زوجي الو 5ءاليإلاب هنم تناب ؤفلح ذم رهشأ ةعبرأ تضم نإف 5اهعماجي
 .اهتدع هنم يضقنتو ]يناثلا جوزلا اهقلطي مث اهعماجيو ؤهربغ اجوز حكنت ىتح

 دعب ضحت مل مث ؤضيحت نمم يهو ،هتجوز لجرلا قلط اذإ كلذكو : هل تلق
 رهشالاب .اهتدع نوكي نأ ليواقألا نم ءيش هيف لهو ؟ اهقلطم توفت ىتم .قالطلا
 ؟ نينس ضيحلا اهنع عطقنا اذإ

 مل نإف .ضيحلاب دتعت اهغأ فالتخإلا اهيف ءاج ام ىلع ةلأسملا هذه يف ينبجعي : لاق

 امأو . تجوزتو رهشأ ةثالث تدتعا ںضيحلا نم سأيي نم دحب تراص ىتح ضحت

 الإ اهدري ال نا نهيف ضحت ملو رهشأ ةثالثو ناتنس اهيلع تضم اذإ ينبجعيف ،اهقلطم

 . ملعأ هللاو قادصو .نيدهاشو يلوو ديدج جيوزتب

 )١٠٧( ةرابعلا هذه لمعتسي ام اربثك وهو يأر يئ هانعم : يعم .

۔ ١٠٨ ۔-



 !ةقرولا يف كقالط ىنثمو قلاط تنأ» : هتجوزل لجرلا لاق اذإ كلذكو : هل تلق

 .ةقرولاب تبجو اذإ ىنعي كقالط : اهل لاق وأ .قاروألا نم اهريغو اهقادص ةقرو ىنعي

 . ؟ اذه نوكي فيك تقلط
 يف مكحلا نإ لوقي نم لوق ىلع الإ ءانثتسإلا ظفل يدنع وه سيل ظفللا اذه : لاق

 مل نإو .قلاط يهف .ةقرولا هتطعأ نإ هتين يف هانعم ناك نإف .قلطملا ةين ىلع قالطلا

 ىلع هيلع لمعال : لوقو .فالتخا ةينلا يف ءاجو .هتين يف قالط الف .اهايإ هطعت
 ءانثتسا هيف سيل اذه .ةظفلو هذه لثم يف ناسللا هب ظفلتام ىلع لمعلا امنإو .ةينلا

 . ملعإ هتناو ةحيصفلا ةيبرعلا مالك ىلع

 ةجوز قلطي نأ ىرتشملا دارأف ةجوز هل تناكو .دبعلا ىرتشا يذلاو : هل تلق

 . ؟ دبعلا ةبقر يف نوكي مأ قادصلا همزليأ 6هدبع

 قادصلا ناك .دبعلا ةبقر يف قادصلا نوكي نأ يرتشملا ىلع عئابلا طرتشي مل اذإ : لاق

 هللاو ، يرتشملا اهقلط اذإ رثألا نم هتعمسام ىلع ۔ .عئابلا هب هعاب يذلا نمثلا ين

 .ملعأ
 لصف

 .اهجوز ىلع تعدا ةأرما يف . ىنيع ةرقو ۔ يديس كلأسأو ( هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 : لاق هنكلو ،كلذب لجرلا رقأف انعم ارضحف .هنيمي يف ثنحو اهقالطب فلح هنأ
 ىلإ تراس ةأرملا نأ مث .«ءارشلاب اهبلطنل سرعلا ىلإ تراس اذإ اهقالطب فلاح انأ»
 ىلع ثنح هقحليأ سرعلا نم تجرخ دق اهقحلو } يراشلاب اهبلط هنإ لوقيو .سرعلا
 ؟ ةفصلا هذه

 دق اذهف هيف هئانثتساو نيميلا نم وه لوقي ايب ىه ترقأ نإ .قيفوتلا هللابو .باوجلا

 وه هيلعف هنيمي ف هطو رشو هءانثتسا يه تركنأ نإو قالط هقحلي ملو . هنيمي ٢ رب

 دوهشلا رضحأ نإف .اهتعجر هيف كلمي قالط يف هثنح ناك نإ هنأ الإ كلذب .ةحصلا

 درلاب نادهشي ناذللا نادهاشلا اذإ .هتجوز ىهف اهتدع ىضقنت نأ لبق اهعجار هنأ

 اهتدع ضقنت مل تناك نإف ‘كلذ ىه تركنأو نيلدع نادهاشلا نكي مل نإو }نيلدع
 اهتدع ضقنت مل \تناك نإف كلذ ىه تركنأ نإو نيلدع نيدهاش ةرضحب اهعجار
 مكحي الف تتاف دق ةدعلا تناك نإو درلاب اهنايلعي . نيلدع نيدهاش ةرضحب اهعجاريف

 . ملعأ هللاو درلا ةحصب مكاحلا اهيلع

۔ ١٠٩ ۔



 .ثالث وأ ناتجوز هل ناكو .هنيمي يف ثنحو قالطلاب ؤرمأ فلح اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ الوبقم هلوق نوكيأ .نهنم ةدحاول قالطلا ىون هنإ لاقف

 نيميلا يف ظفل ناك نإف .مكح اهل نيمي لك نإ .نيميلا هذه ظفل نيبت مل كنإ : لاق

 لبقي مل ،ةصوصخم ةجوز ىون هنأ ىعداو .هتاجوز عيمج يف قالطلاب هيلع مكحي اظفل
 .ةقث ريغ وأ ةقث ناك قدصي : لوق نانئمطالا ىلع قيدصتلا ين امأو .مكحلا يف هلوق

 ناك نإ قدصي الو ةقث ناك نإ قدصي : لوقو .ةقث ربغ وأ ةقث ناك قدصي ال : لوقو

 ةوهشب دمع هجرفب وأ هديب ةيبص جرف سم نم يف كلوق امأو .ملعأ هللاو .ةقث ريغ
 . ملعأ هتلاو .هيلع قادص ال لوقلا رثكأف ؟ ال مأ قادص هيلع بجيأ تلقف

 ؟ هنم نيبت ةقيلطت مك ىلع .ةكولمملا ةمألا قلط اذإ رحلاو : هل تلق

 يف ملعن الو .كولمم وأ رح تحت تناك نإ ناتقيلطت ةكولمملا ةمألا قيلطت نإ : لاق

 نإ .ناتضيح لاق .جاوزألل لحتل ضيحلا نم اهمع امو : هل تلق .افالتخا كلذ
 . كولمم وأ رح تحت تناك

 ثالث ةرحلا قالط امنإ : لاق ؟ كولمم تحت تناك اذإ ةرحلا كلذكو : هل تلق

 . كولمم وأ رح تحت تناك ضيح ثالث اهتدعو .تاقيلطت
 : لوقو © تاقيلطت ثالاث : لوق .ةيباتكلا قيلطت لاق . ةيباتكلا اهلثمو : هل تلق

 . ملعأ هتلاو ةدحاو ةضيحو ةدحاو ةقيلطت اه : لوقو ضيح ثالث

. 

 نب نالف جوزنام اننإ اثالث هتجوز قالطب فلح لجر يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 ةوخألا هجوز نيميلا هذه يف ثنحنأ .هتخأو وه ىنعي .نالف تنب ةنالف تخأب .نالف

 اذإ تيأرأ ؟ ال مأ هلوق لوقلا نوكيأ اهسفنب الإ ىونام لاق اذإ تيأرأ 6هوجوزي مل وأ

 نع مجرف .هنالف يتخأب جوزتي ال نالف نب نالف نأ اعطق فلح هنأ .ال وأ رقأ

 ؟ ال مأ هلوق لبقي ،اذه يف تطلغ نأو .ىسفن نع الإ تفلحام : لاقو .كلذ

 نيمي ظفل رظن ةفرعم ىلإ جاتحي اذه نإ هذه كتفص ىلع .قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 قلاط هتأرماف انتخاب انالف انجوز نإ : هنيمي يف لاق ناك نإف اهب فلح يذلا .قالطلا

 .هب يضر الو اهجيوزتب رمأ الو .اهجوزي ملف هتوخإ عم اهجوز نإ هنأ هتين تناكو .اثالث

 همزلي هنيمي يف لاق ناك نإو .ةفصلا هذه ىلع .هتجوز يف قالط يدنع هقحلي م
 } ظفللا اذهب ظفل هنأ الإ انتخأ انجوز نا هنيمي يل ،هتينو انتخأ جوزن ال انإ .قالطلا

۔ - ١١٠



 وأ اهجوز قلطت : لوق .فالتخإلا هيف يرجي رثألا نم هانعمسام ىلع ۔ اذه لثمف

 مث قالطلا هب هيلع بجي ءيشب رقأ نإو اهجوزي مل نإ قلطت ال : لوقو .اهوجوزي م
 هيلع مكح هب رقأ يذلا ، مالكلا هفيرحت يف هقدصت ملو ةأرملا هتمكاحو كلذ دعب ركنأ

 . ملعأ هتناو .لوألا هرارقإب

 يل ىفلحت نأ الإ ،كيسكأام ينأ قالطلاب فلاح انأ : هتجوزل لاق نمو : هل تلق

 ؟ لجرلا اذه نيمي يف ىرتام «هنع فلحأ ال تركذ يذلا» : تلاقف .إاذو اذ نع

 فلحت نأ الإ 6 قلاط يهف اهاسك نإ هنيمي يف هتجوزل لاق لجرلا اذه ناك اذإ : لاق
 فلحت نأ لبف اهاسك نإو قالط اهقحلي مل اهسحكُي ملو فلحت مل نإو اذكو اذك نع هل
 هل تفلح نأ دعب اهاسك نإو ،قالطلا اهيلع عقو .اهيلع هطرش يذلا نيميلا هل

 . ملعأ هتلاو .قالط اهقحلي مل اهيلع هطرش يذلا نيميلا

 ةوسكلا يف ''"٨)ىنتيشدك نأ قالطلاب فلاح ىنارت لاق اذإ كلذكو : هل تلق

 الو ىدنع اذو اذ انأ : تلاقف . نيميلا كنع رخأ ام اذو اذ نم ىنتركنأو .ةقفنلاو

 ؟ اهيف باوجلاام .هنع فلحأ
 اذكو اذك نم هتركنأو ةوسكلا يف هتيشدك نإ هتجوزل لاق لجرلا اذه ناك نإ : لاق

 اهيلع عقو .هيلع فلح يذلا اذ نم هتركنأو ةوسكلا يف هتشدك تناك نإف . قلاط يهف

 ىتح قالط اهيلع عقي هركنت ملو هتشدك وأ ةوسكلا يف هشدكت ملو ث هتركنا نإ قالطلا

 . ملعأ هللاو . هلك هلعف نع فلح يذلا نع لعفت

 اهل لاق مث } قلاط تنأف ''٠“)يلاولا عم يب يتيكش نإ هتجوزل لاق نمو : هل تلق

 تبهذ مث يلاولا ىلإ هب تكشف { قلاط تنأف ؤينذإ الب كلهأ ىلإ تبهذ نإ كلذ دعب

 ؟ اهلهأ ىلإ اهباهذب ةيناث قلطتأ ،قالطلا اهيلع عقوام دعب اهلهأ ىلإ
 اهيلع عقو يذلا قالطلا نم هنم اهتدع ىضقنت نأ لبق اهلهأ ىلإ تبهذ تناك نإ : لاق
 .ملعأ هللاو .هنذإ ريغ نم تبهذ اذإ .ةيناث ةقيلطت }هنم تقلط ىوكشلاب

 لصف

 هلام نم"''"؛هحمقي هنأ .قالطلاب لجرل فلح لجر يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 .تبصأ : تشدكو .ءاطع هنم تشدمنا : سوماقلا يفو .٠تئش نإ ه اهانعمو ةينايع ةيلحم ةغل (٨٠١ر

 .ىلإ ٣ تيكش باوصلاو . .يلاولا ع عم يب تيكش ه لصالا 8 ) ( ١٠٩

 .سوماقلا رظنأ .هل بجي ريثك نع لا ايلقلاب هعفد : احيمقت حمق (٠١١ر

  

۔ - ١١١



 هذه لهو ثنحلا هيلع عقي ىتح هنم هذخأي ملو .هدنع نم هذخأي ال هانعمو .ينالفلا

 ؟ ءاليإلا نم ةلأسملا

 هتجوزف هلام نم انالف حمق نإ فلاجلا اذه لاق ناك نإ .قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىونام ىلعف حمقتلا يف ةين هل تناك نإف هلام نم هحمقي ىتح ثنحي ال اذهف .قلاط

 ىلعف هلام نم انالف حمقي ال .قالطلا همزلي هنيمي يف لاق ناك نإو .لوقلا رثكأ ين

 : لوقو .هحمقي مل وأ هحمق هتجوز قلطت : لوق .فالتخإلا هيف ىرجي ظفللا اذه
 سيل هلك اذهو .اذه هظفل يف حمقتلاب ءاننتسإلا هتين تناك نإ ،هحمقي ىتح قلطت ال
 . ملعأ هللاو ز ءاليإب

 .قلاط هتجوزف هلام نم انالف حمقأ مل نإ لاق اذإ : لاق ؟ ءاليإلا فيكو : هل تلق

 هحمقي ملو رهشأ ةعبرأ تضم نإف هحمقي ىتح اهب رقي نأ هل سيلف ءاليإلا وه اذهف
 . ءاليإلاب تناب

 فلتحت هذهف هلام نم انالف نحمقيل قالطلا همزلي هتجوزل لاق اذإ فيكو : هل تلق
 هتين ناك نإ . عاليإلا لئاسم نم هذه : لوقو هحمقي مل وأ هحمق .قلطت : لوق اهيف
 هبحاص ثنحي : لوقف ةيصعم لعفب ءاليإلا ناك اذإ : ضعب لاقو . حمقتلل ءانثتسالا

 . ملعأ هتلاو ں لعفي ىتح ثنحي ال : لوقو .لعفي مل وأ لعف
 لئاسم نم ىهف عايجلا عنمت نيمي ناك نإ ۔ رثألا يف تدجو دقو ۔ : هل تلق

 ؟ اذك ىهأ . ءاليإلا

 نم دنع ةحيحص يدنع ةلأسملا هذهو نيملسملا راثآ يف دوجوم اذك يه 6معن : لاق
 .اهليوأت فرع

 تيبلا تلبق دق : تلاقف تيبلا تلبق نإ قلاط كارت هتجوزل لاق نمو : هل تلق

 هذه يف انالوم ىرتام .هلجاع وأ اهقادص لجأ نم لجرلا ةينو ؤ‘كيلع يقحو

 ؟ نيميلا

 لوبقب نثتسي مل : تلاقو . يه تركنأو ءانثتسا هنأ ىعدأ اذإ مكحلا يف امأ : لاق

 يذلا تيبلا اهلوبق ىلع ارراقت اذإ ،ءانثتسإلا يف ةحصلا يدنع هيلعف .اهقحب . تيبلا

 ىلع هتقدص نإو فالتخا هيفف هللا نيبو اهنيب ايف امأو .هتلبق .ال وأ اهقالطب فلح

 وأ ةقث ناك هلوق لوبق اهل : لوقف اقداص هسفن دنع وه ناكو .هعمست مل اذإ هئانثتسا

 . هقيدصت امهل سيل ةقث ناك ولو : لوقو .ةقث نوكي ىتح : لوقو 5ةقث ريغ

۔ ١١١ _۔-



 لخد نأ دعب امهنيب قاقشلا عقو مث ۔اهلوق نع ةرح اهنأ ىلع اهجوزت اذإ : هل تلق

 ؟ جيوزتلا اذه يف انديس ىرتام . هتأرمأل كلم اهنأ ترقأ اهنإ مث .اهب

 ىلع اهلوق لبقي ال هنأل تلاقام حصي ىتح يدنع دسفي ال جيوزتلا اذه نإ : لاق

 ةأرملا امأو . مكحلا رهاظ يف اهيلع تبث نأ دعب .حاكنلا نالطب يعدت اهنأل .جوزلا
 . ملعأ هتلاو اهبذك حصي مل اذإ اهلوق لوبقمف

 نأ قالطلاب فلح وأ .قالطلا همزلي وأ قالطلا هيلع هتجوزل لاق نمو : هل تلق

 نيذلا ةلمحي ملف ٥هنالفو انأ هلمحأ لب .ماعطلا اذه نولمحي ال انالفو انالفو انالف

 ؟ ال مأ قالط هقحليأ . مهررغو هنالفو هنالفو وه هلمحو .هنولمحي ال مهغأ فلح

 نالف لمح نإ هؤانثتسا نوكي نأ ىغبني :ر ناك هنأل . حضاو ر ہغ ءانثتسا اذه نا نإ : لاق

 نوكي : لوق .فالتخا اهيف ةّينلاف ظفللا اذه ىلع هتين ناك نإف .ءىشلا اذه نالفو

 هنأل .نالف هلمحي ال هلوق هعفني ال لوقلا اذه ىلعف .ةينلا ىلع ال ظفللا ىلع لمعلا
 هنأ هتين ناك اذإ 5 هللا نيبو هنيب اميف هتين هعفنت لوقي يذلا لوقلا ىلعو .ءانثتساب سيل

 . ملعأ هللاو نالف هلمحي ال هلوقب نالف لمح نإ

 تبهذ دق تناكو }ةنس ىلإ اهيضري ال هنأ هتجوز قالطب فلح لجر يفو : هل تلق

 مأ ءاليإلا هقحلي لهو . ةرشاعملا اهنم دارأ يلاولا دنع اهب ىكش اذإ ثيحب .اهلهأ ىلإ

 وكشت نأ لبق وه اهب اكش اذإ ثنجيأ ينيكشت نأ ىلإ ىضراب كيتا لاق اذإ تيأرأ ؟ ال

 ؟ال مأ اذه يف ءاليإ هقحلي لهو ٣

 ال هنأ هتين ناك نإف “فلاحلا ةين ىلإ درت لوقلا رثكأ يف قالطلاب ناميألا امنإ :
 لعفي ملف .هنم اهيلع لخد يذلا ا ليف ل هانعم ايش

 .هنيمي ف السرم ناك نإو .اهب هاوكش لجأ نم ثنح الف .اهب ىكش وه اينإو كلذ اهل

 اكش اذإ كلذكو .ءاسنلل ىضرب سيل ىوكشلا نأل .اهب اكش اذإ ثنحي ال اضيأ وهف

 فصنلا دنع ىوكشلا نأل .اضيأ ثنجي ال وهف ءاضرلا يف اهيتأي ال فلحو .وه اهب
 نم امأو .ىونام ىلعف ةين هل نوكي نأ الإ اضرلا ببس نم ال 6 قاقشلا ببس نم

 اندنع نيمي هذهف .اضرلا ين اهيتأي الو ةنس ىلإ هنع تزشن اذإ هتجوز يضري ال فلح
 يف ءاجام ىلع عامجلا عنمت يتلا نيميلا يف الإ نوكي ال ءاليإلاو 3 هتجوز عامج هعنمت ال

 ال هنأ اضرلا يف ةين هل وه نوكي نأ الإ ۔اههرك ىلع نكمي عامجلا نأل .نيملسملا راثآ
 تناك ٠تاينلا ىلع ناميألا نإ : لوقي نم لوق ىلع .،هتين ىلإ دودرم وهف 5اهعماجي
 . ملعأ هللاو ، قالطلاب وأ ةنئاب نيميلا

- _ ١١٣



. 

 غلاب ةأرما يهو .لجرب اهجوزيل اهيبأ ىلإ تبلط ةأرما يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 هجوزأ الو لطابلاب اهب الخ دق هنإ : هل لاق .هب اهجوزي نأ هرمأو يلاولا هرضح املف
 ؟ ال مأ هجوزي نأ يلاولا هربجأ .اهايإ

 يلاولا ربجي نأ ىنبجعيف .ةأرملا هذهل ًاؤفك لجرلا اذه ناك نإ قيفوتلا هتلابو ۔ باوجلا
 اذإ امأو .هدعب نم يذلا يلاولا اهجوز .ربجلا دعب عنتما نإف .اهجوزي نأ ىلع اهابأ
 ملعاف . بذكلاب ةمهتلا مهقحلت الو ادوهش رضحأو لطابلاب اهب الخ هنإ : بألا لاق

 . ملعأ هتناو .سبحلاب ةبوقعلاب ناقيقحف نيمهتم اناك نإ

 لصف

 هنأ قادصلا ةقرو هتطعأ نإ هتجوز قالطب فلح نمو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ اهنيح نم قلطتأ .اهقلطي ملو ةقرولا هتطعأ من اهقلطي

 قالطلاب نيمي ريغ هظفل رهاظ يف يدنع اذهف .اهقلطي هنإف هتطعأ نإ هلوق امأ : لاق

 اقالط نوكي نأ كلذب ىون نوكي نأ الإ .هيف ةعجرلا هل دعولاو .هنم دعو وه امنإو

 . هتين ىلعف هتطعأ نإ

 اهقلط دق ةمأ هل تناكو ىنزلا يتأي ال هنأ هتجوز قالطب فلح اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ هتجوز قلطتو ىنزلا لثم اذه نوكيأ . جوزلا ةدع يف يهو اهأطوف اهجوز

 © ىنز ةغللا يف ىمسي هلوسرو هتا ُهَمرح ءطو لك نإ رثألا نم هتعمسام ىلع ۔ : لاق
 ءاضقنا لبق ُطولاو ،ءيطاولا ىلع قيضملاو .قيضملا يف لوخدلا مهدنع ىنزلا نأل

 سبحلا امأو .هب هلهجب عىطاولا رذعي الو .نوملسملاو هلوسرو هتلا همرح دق ةدعلا
 بكتري مل بكترملا ناك اذإ .اذه لثم يف هنع وفعلا قيضي الو هب رمألا يلو ىلإ هرظنف
 ةأرماب ينزي ال هنأ ىنزلا ىلع فلاحلا ةين ناك نإف قالطلا عوقو امأو . هتلاهجب الإ
 نإ : لوقي يذلا ىلعف ،نيمي كلم وأ جيوزتلا لبق نم هكلم يف نكت مل . ةيبنجأ

 . هنم ةلاهجلا ىلع هتُمأب اذه هلعفب قالطلا هيلع عقي ال هنأ يدنعف تاينلاب ناميألا

 تيضر تغلب املف 5 اهب لخد نكي ملو اهُجوز اهقلط اذإ ةّيصلا نع ينئبنأ : هل تلق

 اهيلع ناك نإو ؟ ةتيمملاك نيمي اهيلع نوكيأ قادصلا فصن تبلطو .جيوزتلاب
 ؟ نيميلا ظفل فيك .نيمي

۔ _ ١١٤



 اهيلع هل ناك .تغلب امدعب ىضرلا اذه لبق تريغ اهنأ اهيلع جوزلا ىعدا نإ : لاق

 ريغت ملو ثتفلبام نيح اجوز هب تيضر دقل .هل فلحت .اهنيمي دارأ نإو ،نيميلا
 اهقادص فصن اهل .هيلع بجاو هنأ © هتعداو .هب ترقأ يذلا اضرلا اذه لبق جيوزتلا

 الإ .انيمي انهاه اهيلع ىرأ الف اضرلا لبق رييغتلا اهيلع عدي مل نإو .اذكو اذك وهو

 كلذ ىلع اهنيمي دارأ نإف .اجوز هب تيضرام اهقلط نكي مل ول هنأ اهيلع يعدي نأ

 . ملعأ هتلاو اجوز هب تيضرل ينقلط نكي مل ول هنأ هل تفلح
. 

 نومعزي .لجر ثاريم يف نوعدي سانأ يف يديس كلأسأو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 .هنوئري مهنأ نوعدي نم توم ةحصب ادوهش يعدملا ىلع مكاحلا بلطف .تام هنأ

 ؟ ةداهشلا ظفل فيك .هنوثري مهغأ ةنيبلا نيبلاطلا فلكو .لجرلا كلذ توم حصف

 دالوأ مهنأ نوعدي اوناك نإف نيبلاطلا ةفرعم نيبت نأ يغبني . قيفوتلا هتلابو باوجلا

 نم كرتو تام ينالفلا نالف نب نالف نأ دهشأ انأ : لوقي دهاشلا ظفلف .كلاهلا

 هنبا .مغ اثراو اذه ينالفلا نالف نب نالفل ملعأ الو .هريغ نينثأو اذه ةنبا ةثرولا

 دهشأ انأ دهاشلا لوقيف ةوخإ نوعملا ناك نإو . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ هيوخأو

 .همأ نم وأ هيبأ نم وأ همأو .هيبأ نم هاخأ ةنرولا نم كرتو }©تام نالف نب نالف نأ

 نإ 6اهذه يتداهش تيدأ نأ ىلإ هيخأ ربغ ثراو اذه ينالفلا نالف نب نالفل ملعأ الو

 دج يف كلاهلاو مهنوقتلي ة ةبصع فثاربملل نومحَذملا ناك نإو .هريغ هل ثراو ال ناك

 كلاهلا نإو هلعل ،ينالفلا نالف نب نالف نأ دهشأ انأ : دهاشلا لوقيف .دحاو

 اهتلصو يذلا دجلا وهو اذه نالفو .نالف نب نالف وه اذه انالف نأو نالف نب نالف

 الو 6هيعبصإب ريشيو اذه نالف دجو .هيعبصأب ريشيو اذه .نالف كلاهلا دج هيلإ
 .اذه نالف ريغ ائراو اذه نالف كلاهلل ملعأ

 تايرال رشع اوملس وأ ينالفلا جلفلا اومدخ نالفو نالف : لاق نإف : هل تلق

 هنإ : هتين يف لوقيو هسفنب الإو هلايب مهقفنيام هنإ هتجوز قالطب فلاح وهف الإو

 : لاق ٥ قلاط هتجوزف تايراللا رشعلا ملسي وأ جلفلا ةم ةمدخ نع اوعنتما اذإ مهقفني

 ىلع طرش اك هلامب مهعفن نع عنتما وه نإف اولعفي ملو 3 هنيمي يف طرش امع اوعنتما اذإ

 .ملعأ هاو !ءاليإ لئاسم نم يدنع تسيل هذهو .قالط يدنع هيلع عقي م ن
 اهارتأ اهأطوف ،قلاط تنأف ةرم الإ ةنسلا كتئطو نإ : هتجوزل لاق اذإو : هل تلق

۔ -_ ١١٥



 ؟ ال مأ ىدلطلاب ن نبت

 ٠ ءاليإلا هقحلي ل اهأطي ملف ة ةرم َطَو ًاينثتسم ناك اذا إ رثألا نم هتعمسام ىلع _۔ :

0 .. . 

 اذإ قلطت . ىنم قلاط تنأف كقح نم ينتأرُبأ نإ هتجوزل لاق لجر يفو : هل تلق

 ؟ هتأربأ
 كلذ اذ ي ال لاق نكي و ٠ فورعم اهقوقح نم قح ف ةين هلو كلذ اهل ناك نإ : لاق

 قلطت مل قلطت مل هنر ملامو تقلط ٠ قحلا كلذ نم هتأربأام ىتمف ٠ هدارأ علخل اهدوعق 0

 . ملعأ هللاو ٠ ءاليإب سيل اذهو

 تنأف }ةيح تمدام .نالف تيب تلخد نإ : هتجوزل لجر لاق اذإو : هل تلق

 . لخدت نأ تدارأو اهدر مث ٦ تيبلا كلذ تلخدو . اهقلط وأ اهعلاخ مث \ قلاط

 ؟ ال مأ ثنح هقحليأ

 فلح يذلا قالطلا ضقني مل هتجوز يهو تلخدو «ةيح تمادام» لاق اذإ : لاق

 . ملعأ هتلاو .ثنحلا هقحلي هن أ يدنعف .هنم تاقيلطت ثالثب هيف اهيلع

 ين امه ذإ ايلعي ملو نيدهاش عم هتجوز درب لجرلا دهش اذإو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ هتجوز هيلع مرحتا اهأطوو هتقدصو جوزلا اهملعأو دلب يف يهو .دلب
 .اهقلطم اهدر ىلع دهشأ اذإ هنأ .نيملسملا راثآ ةماع ي امأ .قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 نأ اهعم ادهش درلا يدهاشب ءاج نإف .هسفنب اهملعأ امنإو نادهاشلا اهملعي مو

 ملو ۔ادهشو اهعم ادهشي مل نإو .نيلدع اناك اذإ ،هيلع مرحت مل ،طولا لبق ناك درلا

 ناك اذإ هنأ راثآلا ضعب يف تعمسو .هيلع تمرح .ءطولا لبق ناك درلا نأ اخرؤي

 . نادهاشلا اهملعي مل ولو .هيلع مرحت ال اهنأ .هقيدصت ىلإ اهبلق نأمطاو .ةقث اهجوز

 .اهملع الب اهدر زئاجف .اهملع الب قالطلا ناك نإو .اهملعب قالطلا ناك اذإ اذهو
 اهيلإ مهتد اهشب اوبتكي ن أ ينبجعي الو .دوهشلا مالعإ الب ةقثلا ربغ قيدصت ينبجعي الو

 . ملعأ هتلاو ب نيملسملا دنع ازئاج مهطخ نوكي نأ الإ

 ىلعأ { ةدعلا يف يهو تامو ضيرم وهو {هتجوز علاخ اذإ لجرلا يفو : هل تلق

۔ ١١٦ ۔-



 ؟ ةحيحص يهو . ال مأ ؟ تام اذإ هثرتو ةافولا ةدع ةجوزلا

 لوقلا رثكأ يفو .افالتخا هيف نإ .رثألا نم هتعمسام ىلعف .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ناكو .اهيلإ هنم ءاربإلا بلطم نكي ملو ضيرملا وهو .ةحيحصلا يه تناك اذإ
 ةناو .ةفصلا هذه ىلع ةافولا ةدع اهيلع سيلو .هثرت الو تباث علخلا نأ اهنم بلطلل
 . ملعأ

 نإ» نيعاوملا نم ائيش هدنع نم تذخأ تناكو هتجوزل لاق لجر يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ ؟ ءاليإلا لئاسم نم ةلأسملا هذه نوكيأ «قلاط تنأف نوعاملا اذه تددرام

 لبقو هدرت نأ لبق اهعماج نإو 5 هتجوز نإف ءاليإلا ىنعم ىضتقت يدنع هذه نإ : لاق

 تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح هدرت مل نإو ؤادبأ هيلع تمرح رهشأ ةعبرأ ىضمت نأ

 . ملعأ هتناو ءاليإلاب

 رخآ اجوز تجوزت .اثالث اهقلط وأ اهب لخدو ةأرما جوزت لجر يفو : هل تلق

 لاقف اهجوزي نأ لوألا دارأو .اهقلطو .رثكأ وأ لقأ وأ ارهش هدنع تدعقو اهب لخدو
 : ةأرملا تلاقو .ءاسنلا ىلع ردقي ال هنأ دلبلا يف رهظ دقو اهأطوام هنا : رخآلا جوزلا

 ؟ ال مأ اهجيوزت لوألل زوبجأ اهأطو هنإ

 نم ةولخلا تحص اذإ مكحلا امأو . ةبيرلا تعقو اذإ هزنتلا ينبجعيف هزنتلا امأ : لاق

 نأ عامج هيف هل سيل يذلا نكميو .لوبقم اضوقف اهئطو هنأ تعدأو . هتجوزب جوزلا

 .ديريام مكحيو { ءاشيام لعفي هتلا نأل عامجلا يف هتقاط هل هتلا ثدحي

 وأ .هنيمي يف ثنحو اهقالطب فلح هنأ وأ اهقلط هنأ هيلع تعدا اذإو : هل تلق

 خيشلا ربق ىلع نيمي اه له كلذ جوزلا ركنأو ربدلا يف وأ ضيحلا يف اهئطو هنأ
 هيلعف كلذ ركنأ نإف هيلع ةيعدم اذه لك يف اهنإ : لاق . (هتلا همحر) ناليغ نب مشاه
 عدرلا رمألاب مئاقلا ىري نأ الإ مكحلا يف همزلي الف خيشلا ربق ىلع امأو . هنلاب نيميلا اهل
 اهدر ىلع ربجي هنإف هيف اهتعجر كلمي اقالط هيلع تعدا اذإ قالطلا امأو . مارحلا نع
 قالط وهو اهتعجر هيف كلمي .اقالط ناك نإو اهدر نإو هيف نيمي الو كلذ ركنأ نإ
 ىلإ ةيجوزلا مكح نع هنم انئاب اقالط اهقلط امو هتجوز اهنأ هيف نيميلا ظفلف 9نئاب
 ىلع دمعتلا هيلع تعدأ اذإ .ربدلا ءعطوو ضيحلا ءطو نيمي ظفل امأو ،ةعاسلا هذه

 يف هجرفب ةرضاح تناك نإ .هذه نالف تنب ةنالف هتجوز عماجام فلحي هنإف كلذ

 ربدلا يف نيميلا كلذكو ضئاح اهنأ ملعي وهو اهضيح لاح يف ادمعتم اهجرف

۔ -. ١١٧



 . ملعأ هللاو اذه ىلع ساقي

 .هدحي مل وأ هدح الجر هتنبا جوزيام هنأ قالطلاب فلح نميف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ هتأرما خأ دلو جيوزت زوجيأ .جيورتلا هتنبا تبلطو
 اذإ . جيورتلا تبلط نإ اهجيوزت ف اهيبأ ىلع جتحي هنإ .رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 اذإ خأل ا اهجوز اهجيوزت نع اهوبا عنتما نإف ، اهسفنب كلمأ تراصو تغلب دق تناك

 .اهئافكأ نم جوزلا ناك

 هتطعأف هايإ هتطعأ نإ هانعمو «كقح ف كقالط : هتجوزل لجر لاق اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ قالطلا اهقحليأ .اهنم هلبقي ملو
 .هايإ هتطعأف قلاط يهف اهقادص هتطعأ نإ هانعم لجرلا اذه مالك ناك نإ : لاق

 اهقلطي هنإف هتطعأ نإ اهأ هانعم ناك نإو .مهل طوحأ اذه لثم يف قالطلا نأ يدنعف

 .ةعجرلا هلف .اهقلطي ال نأ مزعو .كلذ نع عجرف كلذب افلاح نكي ملو لبقتسي اميف
 . ملعأ هللاو ‘ يدنع دعو اذهو

 بجنام نوكيأ .ةقفن اهطعي مل اهقلطم ناكو تتام اذإ لماحلا ةقلطملاو : هل تلق

 ؟ اهتنرول عيش اهتوم دعب هيلع سيل مأ اهتنرول ةقفنلا نم اهل
 .اهب اه مكحام دعب اه هنم املظ اهايأ اهعنمف .اهتقفن هيلإ تبلط دق تناك نإ : لاق

 بلطت مل تناك نإو ،هيلع اهل ةقفن الف توملا دعب امأو . ىضم اميف اذهف اهتنرول يهف

 . ملعأ هللاو ٠ اهتنرول يدنع مكحلا ف عيش همزلي ل اهتايح ف ةققن هيلع

 ىتم !ثالثب يتوم لبق اثالث قلاط تن « هتجوزل لاق نميف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ")ثاريملا نوكي فيكو قلطت

 تنأ : هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو قالطلا ءزج وهو عرشلا نايب نم تعمس : لاق

 نم قلطت هنإ : ليق دق دنإ يعم : لاق ؟ قالطلا اهيلع عقي ىتم مويب يتوم لبق قلاط

 .ادغ تومي نأ ةفاخم اهأطي الو مويب هتوم لبق قلطت ليقو 5ءاليإلاب نيبت ليقو اهنيح
 .'٨٧})هتوم لبق قلطم هنأل ةقلطم أطو دق نوكيف

 . ةافولا ةدع مأ ةقلطملا ةدع اهيلع نوكيأ تام نإف : هل تلق

 ناك اثالث ناك نإو ةافولا ةدع اهقحل اهتعجر هيف كلمي اقالط ناك نإ ىعم : لاق

 .اذه نم بيرق لاؤس مدقت )١١١(
 .اذه نم بيرق لاؤس مدقت )١١٦(

۔ _ ١١٨



 ؟ ثاريم امهنيب نكي مل اثالث ناك نإو : هل تلق . ةقلطملا ةدع اهيلع

 هذه نم ىنبجعي انأو .امهنيب قرف ال ءاوس كتلأسمو هذهو .يدنع اذكه : لاق

 .هنم تناب فلح ذم رهشأ ةعبرأ تضم نإف اهعماجي نأ هل زوبي ال نأ .ليوانألا

 ناثلا جوزلا اهقلطي مث اهعماجيو هريغ اجوز حكنت ىتح اهبجيوزت هل زوجي الو ءاليإلاب
 .اهتدع يضقنتو

 قالطلا كلذ دعب ضحت مل مث ضيحت نمم يهو .هتجوز لجرلا قلط اذإو : هل تلق
 ؟ ليواقألا نم عيش هيف لهو .اهقلطم توفت ىتح

 ٥ ضيحلاب دتعت اهنإ فالتخإلا نم اهيف ءاجام ىل اع ع ةلأسملا هذه يف . ينبجعي اميف : لاق

 .تجوزتو رهشأ ةثالن تدتعا ضيحلا نم سئي نم دحب تراص ىتح ضحت ل نإف

 ال نأ .نهيف ضحت ملو .رهشأ ةثالثو .ناتنس .اهيلع تضم اذإ . ينبجعيف اهقلطم امأو
 . قادصو نيدهاشو يلوب ديدج جيوزتب الإ اهدري

 اهنأ تلاقو دلبلا نم تراسف .انناب اقالط هتجوز قلط لجر يف لوقت امو : هل تلق

 نم اهتدع يضقنت نأ نكميام ردقب .روهشلا نم هقلا ءاشام تثكمو لجرب تجوزت
 .يدع تضقنا دقو ينقلطو لجرب تجوزت ينإ تلاقو دلبلا ىلإ تعجر مث جوزلا
 ؟ ال مأ اديدج اجيوزت اهجوزتي نأ دارأ اذإ لوألا اهقلطم اهلوق لبقيأ

 : لوقف فالتخإلا اهيف ةلأسملا هذه نإ نيملسملا راثا نم هتعمسام ىلع : لاق

 8ةحص وأ ةنانئمطا وأ ةرهش لبق كلذ نيبتي ىتح ةقدصم ريغ اهنإ : لوقو .ةقدصم

 .مارحلا ىلع ؤرجت الو بذك الو فيرحتب مهتت ال ةأرملا هذه تناك اذإ انأ ينبجعي ميفو

 نع عرولا ةلقبو بذكلاب مهتت تناك نإو قدصت نأ ،اهلوق ىلإ .بلقلا نأمطاو

 . ملعأ هتلاو . اهقيدصت ينبجعي مل .مارحلا

 لصف

 ةنيفس يف نميلا نم بكر هنأ اهجوز ربخ ءاج ةأرما يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 نوكيأ نونس تضم ىتح هربخ نبي ملو ؛ اهناكس نم وهو ء (٣١)روضص ردن ادصاق
 ؟ ال مأ ًادعاصف لاجر ةسمخ ردق مهو دوهشلا ربخب ةأرملا يفتكتو ؟ ال مأ ًادوقفم اذه

 ترسك ةنيفسلا نأ حصي و فورعم ردنب أدصاق ةنيفسلا يف بكري يذلا امأ : لاف

 .دوقفم اذه : لوق .هربخا '٤)مجتعاو هدصق وه يذلا دلبلا كلذ ىلإ لصي ل هنأ الإ

 )١١٣( ةينايعلا ةيلحاسلا ندملا نم يهو روُص ةنيدم يا : دوص ردنب .

 )١١٤( .هرمأ لهج يأ : مجنعا

۔ -_ ١١٩١



 هللا نيبو اهنيب اميفف اهجوز دقف اهعم حص اذإ ةأرملا امأو .بئاغلا ةلزنمب اذه : لوقو

 جوزتت نآ اه زئاج .اهتدع تضقناو هنم هيلو اهقلطو .اهجوز دقف لجأ ىضقنا اذإ

 اهقلط إاهقلطي لاجرلا نم يلو دوقفملل نكي مل نإو .مكاحلا ىلإ اهرمأ عفرت مل ولو
 ولو يلاولا اهقلط .مامإلا ةالو نم لاو اهيف ناكو . مكاح دلبلا يف نكي مل نإف مكاحلا

 نإو نالف تنب ةنالف تقلط دق» : لوقي نأ قالطلا ظفلو لاو تحت نم لاو ناك

 نإو .دوقفملا اذه اهجوز نم دوقفملا ينالفلا نالف نب نالف ةجوز .ةرضاح ريغ تناك

 هللاو .دوقفملا نالف نب نالف كجوز نم ةنالفاي كتقلط دق : لوقي .ةرضاح تناك

 .ملعأ

 لوأ يف هنيمي تناكو جحت مل نإ .هتجوز قالطب فلح نمو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 اذإ هنيمي ف رب دق مأ ءاليإلا هتحلي لهو جحو لاوش ف جحلا ادصاق جرخف مرحملا

 ؟ هارتام انفرع .لبقملا جحلا ةنسلا جحي نأ هتين تناك

 . ملعأ هلاو ءاليإ همزلي ال ةفصلا هذه ىلع . قيفوتلا هنلابو .باوجلا

 لصف

 .درلا دعب اهأطي نأ لبق اهقلط مث .ةدعلا يف اهدر مث هتجوز لجرلا قلط اذإو
 تدتعا تناكام ىلع ىنبت مأ ؟ يناثلا هقالط دعب ةدعلا فنأتست ؟ اهتدع نوكت فيك

 . ؟ ةرم لوأ اهقلط ذم

 هذه ىلع يناثلا قالطلا دعب ةدعلا فنأتست ةأرملا هذه نإ .قيفرتلا هتلابو .باوجلا

 . ملعأ هتناو ، ىضم ايب دتعت الو .ةفصلا

 لصف

 وأ . مايأ ةسمخ ضيحلا يف اهتدع تناك اذإ ضئاحلا يفو (هقلا امهمحر) هيلإ هنمو

 اهيتأيو ةضاحتسملاك نوكتأ ،ىلوألا اهتداع نم رثكأ مدلا اهب ماد مث .رثكأ وأ ،لقأ

 فيك مأ .ءارقأ ةثالث ةدايزلا كلت اهيلع مودت ىتح .ةضاحتسملاك لستغتو .اهجوز
 ؟ مكحلا

 نأ وهو . ةهبشلا نع داعتبإلاو طايتحإلاب هرمأنف جوزلا امأ } قيفوتلا هتلابو “باوجلا

 امأو ٠ ًاضئاف وأ ٠ ًارطاق وأ ٠ ّلائاس مدلا ناك نإ ةدايزلا هذه يف هتجوز نع فكي

 يف ةدايزلا تناك اذإ ى ةثلاثلا يف ةالصلا عطقتو 6 نيترملا يف يلصتو لستغتف ةالصلا

۔ -_ ١٢٠



 اهيلع نكي ملو اهل ارق راص نيترملا لثم ةثلاثلا يف مدلا اهءاج اذإف .فلتخي مل نيترمل

 دتعت ملو ةالصلا نم تكرتام تلدبأ اهيلع فلتخا نإ .ةالصلا نم تكرتام لدب

 ملو مايألا ةرشعلا نود اميف ةدايزلا تناك اذإ اذهو ،لوألا اهئرُف ىلإ تعجرو نييلوالاب
 . ملعأ هللاو كنهادعتي

 ؟ ءاسفنلا اهيلع قلعي وأ هب رشتل '''”)وحملا اه بتكي نأ زوجي لهو : هل تلق
 اهيف تقلعو "اااهيلع دلج اذإ تايآلا كلذكو هبرش اهل زئاجف وحملا امأ

 . فالتخا كلذ يفو .'٧١٠ريسب

 دعب اهب ةردكو ةرفص تلصتا مث .ضيحلا مد يف ةداع ةأرملل ناك اذإو : هل تلق

 مالاب ردكلاو ةرفصلا لصتي رثكأو ضيح ثالث ىلإ اذه ىلع تمتو اهضيح مايأ
 ؟ اذه ىلع متأ اذإ ًاضيح نوكيأ
 .مدلا ةدايز يف لاقتنإلا اينإو لاقتنا ةردكلاو ةرفصلا ةدايز يف سيل : لاق

 مايأ دعب ناك ؟ ال مأ اضيح نوكيأ ةدحاو ةعفد مدلا تأر اذإ ةأرملا يفو : هل تلق

 ؟ كلذ ريغ وأ سافنلا

 ةردكلا وأ ةرفصلا هل تلصتا نوكت نأ الإ ضيحب تسيل ةدحاولا ةعفدلا نإ : لاق

 دعقت ةأرملا اهتدوع يتلا مايألا يهو اضيح نوكي لوقلا رثكأ يف ضيحلا مايأ يف يهف
 . ملعأ هتناو ،ضيحلل اهيف

 نأ اهيلعأ .كلذ اهركنأف ضئاح ىهو اهجوز اهأطو اذإ ةأرملا يفو : هل تلق

 يدتفت نأ اهيلعأ .اهيلإ قاس امم رثكأب الإ اهتيدف لبقي ملو اهيلع ناك نإو 0هنم يدتفت
 ؟ اهيلإ ملس امم رثكأب
 سيل : لاق ضعبف إاهنم ةعواطم ريغ ىلع اهضيح يف ادمعتم اهأطو ناك نإ : لاق

 هنكمت الو هنع رفنت وأ عامجلل هل رقتست ال اهنكلو © كلذ اهركنأ اذإ هنم يدتفت نأ اهيلع

 اهيلع نكي مل اهبلغ اذإ مث ضيحلا تقو يف اهءاج اذإ هلبقت ال نكلو ،اهسفن نم

 كلذف هنم رثكأ وأ اهقحب ةدهاجملا هذه نم اهسفن يدتفت نأ يه تدارأ نإف . مثإ

 . ملعأ هتلاو 3 مارح وه هيلعو ،اهيلع موزل ريغب اهيلإ

 .كلذك يمسن ءاملاب ىحمي مث ةيقر بتكيام : وحملا (١١د)
 .دلج يف اهلعج يأ : اهيلع دلج )١١٦(
 .دلج نم طيخ : ريسلا )١١٧(

۔ - ١٢١١



 ةثالث وأ نيموي وأ ًادحاو اموي اهغولب دنع ةدحاو ةرم ضيحت ةأرملا يئو : هل تلق

 ؟ مكدنع هب لومعملا امو اهتدع نوكتام ضحت ملف اهجوز اهقلط مث .مايأ

 نم سايإلا دح غلبت ىتح ضيحلاب اندنع اهتدع نوكتف مايأ ةثالث تضاح نإ : لاق
 لمكت ملو نيموي تضاح نإف .رهشأ ةثالث اهتدع كلذ دعب اهتدع نوكتف .ضيحلا

 نإف .رهشأ ةثالثو نيتنس صبرتت نأ انبجعيف }ةضيحلا كلت دعب اهتأي ملف ثالثلا
 . ملعأ هتناو رهشأ ةثالثو نيتنسلا ءاضقنا دعب جوزتلا اهل زاج آلإو .ضيحلا اهاتأ

. 

 همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلإ هللا همحر هباوج نمو

 ةعست ىلإ وأ مايأ ةينايث ىلإ مدلا اهب رمتسي مايأ ةعبس اهضيح يف اهتداع ةأرملا يفو (هللا

 ؟ اهتالص لاح نوكيام .مايأ

 لثم تلصو تلستغا مايألا نم اهتداع ىل إع مدلا داز اذإ ، قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ةدح ىلع تايلاوتم تاضيح ةثالث ىلإ ةرمتسم ةدايزلا نوكت نأ الإ .ةضاحتسإلا

 ةعبارلا ةضيحلا يف اهتداع نوكتف .مايأ ةرشع وأ .مايأ ةرشع نم لقأ يف ناكو .ةدحاو

 هنأل يلصتو لستغت .مايأ ةرشع نم رثكأ ةدايزلا تدعت نإف إ لئاوألا لثم رمتسا اذإ
 . ملعأ هتلاو هب لمعن يذلا لوقلا ىلع .رشعلا دعب ضيح ال

 جوزلا أربأو ةجوزلا بأ مدقتف }علخلل ادعق هتجوزو لجر يف لوقت امو : هل تلق
 ؟ بألا ءاربإ تبثيأ ،قالطلا ءاربإ هتجوز جوزلا أربأو . غلاب هتنباو ، هتنبا قادص نم

 رهظي ملو اهترضحب بالا أ أربأو علخلل ادعقو ةجوزلا اضرب خ سيسأت ناك نإ : لاق

 . ملعأ هتناو ؤ امات ًاعلخ اذه نوكي نأ ينبجعي ىنبجعي .هيلع ريغت الو راكنإ اهنم

 لصف

 .ةلخنلا هذه انالف ىطعيام هنأ قالطلاب فلح لجر ىنو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 . ؟ ءاليإ اذه نوكي مأ يش همزليأ .اهايإ هطعي لو

 نإو ؟ هيلع ءيفلا نوكي ىتح قالطلا ظفل يل نيبت مل كنإ .قيفوتلا هتلابو ؤ باوجلا
 انإو ءاليإب سيل اذهو قالطلا همزل ةلخنلا هذه انالف ىطعأ نإ هنيمي يف فلح ناك
 ىفف ةلخنلا هذه انالف يطعيام هنإ ،قالطلا همزلي : لاق نإو إاهايإ هاطعأ نإ همزلي

 سيل اذه نأل ،هطعي مل وأ ،اهايإ هاطعأ قالطلا همزلي : لوق ،فالتخا اذه

۔ -_ ١٢٢



 .ءاليإلا امأو إ ءاننتسالا ظفللا اذه يف هتين تناك اذإ ةنيبلا همزلت : لوقو . ءانثتساب

 . ملعأ هتلاو لاح لك ىلع ءاليإ اذه لثم يف نوكي الف

 .مايأ ةعبرأ ىلع ترهطف .مايأ ةعبس اهضيح ةداع ةأرما يف لوقت امو : هل تلق

 اهعجاري مل اذإ هيلع مرحتأ .عبسلا وأ تسلا ةليل اهجوز اهعماجو تلصو تلستغاو

 ؟ مدلا

 . كلذ هل بحتسي الو هيلع مرحت ال : لاق

 .ةدحاو ةعفد اهئيجت تيقبف اهنع عظقتف . . مايأ ة ةعبس اهتداع تناك اذإ تيأرأ هل تلق

 دارأف 5انيب ًأرهط ةعفدلا هذه دعب ىرتو . مايأ ةيناث وأ . مايأ ة ةعبس وأ . مايأ ة ةتس دعب

 ؟ ال مأ كلذ هل له .اهتعماج اهجوز

 ةعجر فوخ !مايأ ةرشع رهط دعب ةعفدلا اهتءاج اذإ اهتدوع ىتلا اهمايأ ىلإ رظتنت : لاق

 . ملعأ هتلاو ؤ مدلا

. 

 (هللا همحر) يوزنلا دادم نب رمع نب دمح هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ضئاحلا يفو .(هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحأ يلاولا خيشلا ىلإ

 ةثالث كلذ ىلع اهل مادو موي داز وأ دحاو موي صقن مث ،مايأ ةعبرأ اهتداع ناك اذإ

 ىلإ لقتنت مأ ىلوألا اهتداع ىلإ عجرتأ .ىلوألا اهتداع ىلع عبارلا يف اهءاج مث .ءارقا

 ؟ كلذ يف هجولا فيك مأ ؟ ءارقا ةئالث ىلإ عجرت ىتح ريخألا اهتقو

 .ملعأ هللاو .ةثالثلا لثم ةعبارلا نوكت نأ الإ يلوألا اهتدع هذه ةفصلا ىلع : لاق

 موصلاو ةالصلا نع دعقتف ةقلح ريغ ةغضم تطقسأ ةأرما يف لوقت امو : هل تلق

 هب يضقنت لهو ؟ اهسافن مايأ لجرلا نع عنتمتو اهضيح مايأ دعقت مأ اهسافن مايأ
 ؟ قالطلا نم ةدعلا
 .لوقلا رثكأ وهو .ءاسفنلا دعقت ام دعقت : ضعب لاقف فالتخإ ةغضملا يف : لاق

 لجرلا نع امأو { مايصلا رهش يف تناك نإ تماصو تّلص نيعبرألا لبق ترهط نإو

 تكرتو .نيعبرألا ىلإ لجرلا نعو اهضيح مايأ دعقتف ةقلعلا امأو 3 نيعبرألا مامت ىلإف
 . ملعأ هللاو 5 هيف اوفلتخاام

۔ ١٢٣ _۔-



) . 

 يوزنلا ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا باوجو

 هتجوز ق اط لجر نعو (هتلا همحر) يرمعملا دو دوعسم نب دمحأ يلارلا خيشلا ىلإ هللا همحر

 المح فلخو .ةريغص ةنبا هدنعو .هيف اهقلط يذلا هموي يف تامو .ضيرم وهو

 وهو ، لجاعلا اهقادص نم هايأ اهافوأ لمجلا نأ اهقلط ىتلا ةجوزلا تعداف .الخنو

 .هتايح يف كلاهلا نم هتيرتشا انأ لمجلا هدي يف يذلا لاقو 6هربغ نم اهل نبا دي يف
 اضيأ يعدتو .ةيرال نوسمخ هيف اهف بوتكم نيملسملا عم زئاج كص اهعم ةقلطملاو

 ؛ كلذ يف مكحلا فيك .كلذ يف ةنيب اهدنع نكي ملو . الجا ًاقادص

 يشمي نأ ردقي ال وهو قلط اذإ تبثي ال ضيرملا قالط نإ .قيفوتلا هللابو “باوجلا

 نإو .زئاج هقالطف هيف وه يذلا عضوملا نم بابلا ىلإ يشمي نأ ردق اذإف كسمم الب
 وأ ءارش هيف ىعداو .كلاهلا نالل ءىشلا اذه نأ رقي نم لكو هقالط تبث دق ناك

 نيميلا هنم اوبلطو 6نيغلاب ةثرولا ناك نإو .ةنيبلا هيلعو عم وهف .ءاضق وأ ةيطع
 ميتيلاو .هايإ هاضق وأ هاطعأ وأ هيلع هعاب دمت كلاهلا انالف نإ . ملعيام ملع نيمي همزل

 نوغلابلا رقأ نإو كلذكف . غلبو ماتيأ مهيف ناك نإو .غلبي نأ دل هيلع نيمي ال

 لدع يدهاشب وأ هطخ زربي نم طخب لإ م ماتيألل تبني ل . مهمهس ردق مهيلعف

 . ملعأ هلاو ىضمام ىلع قادصلا يف 1 ىرعد كلذكو

 لصف

 همحر) يقاتسرلا ديعس نب سيمخ يخيرالا يلارلا يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يتاللا تاجوزلا قلطتأ .قلاط يهف اهجوزتي ةجوز لك نأ فلح نميفو (هللا

 ؟ دعب نم نهجوزتي
 لوق رثكأ يف ثنحلا موي نهكلمي يتلا هتاجوز الإ قلطي ال .قيفوتلا هللابو .باوجلا
 قلطت الو تباث هجيوزت نأ لوقلا رثكأف ثنحلا دعب جوزت نإو .ملعأ هللاو .نيملسملا

 نالف تنب هنالف تجوزتام ىتم» : لوقي نأ الإ .جيوزتلا لبق اهيف ثنح يتلا هنيميب

 . ملعأ هللاو قلطت اهنأ لوقلا رثكأ يفف «قلاط يهف

 لصفق

 كلأسأو & يرورسملا كرابم نب هللادبع نب دمحم خيشلا ىلإ هللا همحر هباوج نمو

۔ ١٦٢٤ ۔-



 ؟ قفادلا ءاملا لزن اذإ اهجوز ىلع مرحتأ جرفلا ريغ اهندب اهجوز سمل ضئاح ةأرما نع

 اهم ثبعي او .قفادلا ءاملا لزنأ اذإ هذه كتفص ىلع مرحت ال { قيفوتلا هتلابو باوجلا

 يتلا ةفطنلا يهو .اهجرف يف ةفطنلا لاخدإ دمعتي وأ .اهعماجي ملو جرفلا يف اهجوز
 . ملعأ هتناو .هنم تجرخ

. ) 

 اذإ هتجوز هيلع مرحتأ ةدرجتم يهو ةرجح يف اهكرتو هتجوز درج اذإو هتلا همحر هنمو
 ؟ ربدلا يف ليلحإلا جلوي مل اذإ ندبلا رهاظ نم ربدلا قحلي بيضقلا ناك

 ةقلح يف ةفشحلا بيغت ىتح هركذ اهربد يف جلوي مل اذإ .هتجوز اذه ىلع مرحت ال : لاق

 امأو .هيلع اهمرحي الف هربد يف اهعبصإ اهلاخدإ امأو كلذل هنم دمعلا ىلع ربدلا

 .ركذ اهيف سيل ةأرملا نأل .هتحكن اذايب يردأ الف .هربد يف هتحكنو هتلع اذإ .كلوف

 ةبوتلا اهمزليو هيلع اهمرحي الف .اذه هبشأام وأ عبصإب وأ ةبشخب هيف تلعف تناك نإو
 . ملعأ هتلاو .رافغتسإلاو

 لصف

 . ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 .(هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلإ (هتلا همحر) يوزنلا
 انبل هيلع فولحملا نم هتجوز هتطعأو .ائيش هتراج نم قوذي ال فلح نميف لوقت امو

 ؟ ال مأ كلذب ثنجيأ هنبل نم

 قاذ نإف .هكلمي وه يذلا هماعط هانعمو 3هتراج نم قوذي ال هانعم ناك نإ : لاق

 هتجوز هتطعأ ءاوسو ١ثنحلا هيلع عقي هنأ يدنعف . هكلمي وه يذلا هماعط نم ئش

 دهشي نأ لبق .ثنحلا هيلع عقوام دعب اهعماجف ثنحلا هيلع عقو نإو .اهريغ وأ كلذ
 ال يذلا قالطلاو ادبأ هيلع تمرح دق اهنأ يدنعف ،ةعجر امهنيب ناك نإ اهتعجر ىلع

 .ملعأ هنلاو ، ىنعملا اذه يف ةمرحلا يف غلبأ وه اهتعجر هيف كلمي
. 

 (هللا همحر) يرقعلا دادم نب رمع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 قالطب فلح نميفو إ هللا همحر يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحأ يلاولا خيشلا ىلإ

" ١٢٥ -



 هطعي ملو بوثلا كلذ هيطعي نم ترمأف .مويلا اذه يف بوثلا اذه هطعت مل نإ هتجوز

 ؟ ال مأ ثنحمأ . مويلا تاف نأ ىلإ

 ٥ثنحلا عقو دقف مويلا تاف نأ ىلإ بوثلا اذه هطعت مل اذإ .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 تقلطو امهرد نوسمخ اهقادصو مهرد ةئايب هتجوز قالط عاب اذإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ اهقادص الإ هل سيل مأ .اهقادص ريغ امهرد نوسمخ هل اهمزليأ .اهسفن

 اهدر هل سيلو اعلخ نوكيف ةجوزلا امأو . مهرد ةئام وهو هترتشاام نع اهمزلي : لاق

 اذه لبق اهقلط ناك وأ .اثالث قالطلا نكي مل نإ اهدر هلف جوزلا ريغ امأو .اهاضرب الإ
 .هريغ اجوز حكنت ىتح هل در الف .ةثلاثلا هذهو .نيتنثا قالطلا

 مأ اهتعجارم هل له ،لجرلا قلطف لجر ديب اهقالط لعج اذإ تيأرأ : هل تلق
 ؟ ال

 : لجرلا لاق اذإ تيأرأ : هل تلق .نيتنثا وأ ةدحاو قالطلا ناك اذإ اهدر هل : لاق

 لوق لوقلا : لاق . ةقيلطت الإ كل تلعجام جوزلا لاقو .اثالث اهقلطأ نأ يل تلعج
 .جوزلا

 تتامف ةجوز هدنع تناكو نالف تيب لخد نإ لمجم قالطلاب فلح اذإو : هل تلق
 مأ قالطلا همزليأ هيلع فلح يذلا تيبلا كلذ يف اهب لخد مث .ىرخا ةأرما جوزتو
 ؟ ال

 لسرأ ناك نإو ؤ هعم يتلا قالط هقحلي الف تتام ىتلا قالطب فلح ناك نإ : لاق
 دقف .جيوزتلا دعب ثنحو اهريغ جوزتو هتجوز تتام ىتح ،ثنجي ملو .وني ملو نيميلا
 . ملعأ هتلاو ،ثنح هقحلي الف ى جوزتي نأ لبق لخد نإو .ثنحلا همزل

 نإ : تلاق ولام ردقب نامزلا نم ةدم تدعقو هتجوز لجرلا قلط اذإو : هل تلق

 مل : وه لاقو تتضقنا دق اهتدع نإ : تلاقف .اهقلطم اهدرف ؤتضقنا دق اهتدع

 ؟ يعدملا نم ضقنت
 دق : تلاق ناك نإو .اهلوق لبقي الف ةدعلا ءاضقنا ىعدت نأ لبق اهدر ناك نإ : لاق

 لوقلاو . ةقّدضُم يهف أموي نوثالثو ةعست اهقلط ذم ناكو .درلا لبق اهتدع تضقنا
 . ملعأ هللاو .اهدر هل سيلو اوق

 نبإلاو هنم ةلاكولا هئاعداب دنبا ةجوز قلط اذإ لجرلا اذه ف لوقت امو : هل تلق

۔ -_ ١٢٦



 مأ لوألا ىلع مرحتأ اهب لخد ريخألا جوزلا نكي ملو .كلذ ركنأ نبإلا مدق الف بئاغ

 ؟ال

 تجوزت نإف .هنم ةلاكولا حصت نأ الإ هوبأ اهقلط اذإ هتجوز قالط نبإلا مزلي ال : لاق

 يهف ريخألا اهب لخدي ل نإو . ًادساف جيوزتلا ناك ةلاكو ريغ نم بالا قالط دعب

 اهس لخد رخألا ناك نإو .اهل قادص الو ريخألا نم ةدع يل سيلو لوألا ة ةجوز

 . ملعأ هللاو 6ايهنيب قرفيو قادصلا هيلعف
. 

 لاق لجر يفو (هللا همحر) يوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نمو

 اذه نوكيأ .ةقلطم تنأ : لاقف . كننأربأو كتبهوأ دق : تلاقف . . ينيبهوأ هتجوزل

 ؟ كلذ يف هجولا فيك مأ ًاعلخ ن وكي مأ .اهقالط همزليو اقالط

 . قالطب سيلو 6ملخ وهف هتأربأو 5 يلام هتبهوأ تلاقو .قارفلا ىلع اقفتا اذإ : لاق

 . ملعأ هلاو اهيلإ ائيسم نكي ل اذإ قالطلا همزلي الو

 لصف

 نب رماع نب هللادبع خيشلا لإ (هللا همحر) يوزنلا ين ىنيسارخلا خيشلا باوج نمو

 نسحلب نب رماع نب هللادبع خيشلا ىلإ (هتلا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا نسحلب
 برشي ال 6هتجوز قالطب فلح لجر يفو (هتلا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعلا
 ؟ ال مأ ثنح هقحليأ 6 نتتلا برشو هتجوز قلط من = ١( '٨)رتتلا

 نيميلا ناك نإف اهتعجر كلمي وهو . هنم ةدعلا ف تمادام ثنح .ةح معن : : لاق

 . ملعأ هللاو . هتتاف دقف تاقيلطت ثالث وأ نيتقلطب

 ي اهجوزو يه تدقر نإ نيرهض مايصب تفلح ةأرما يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 كمحري انتفأ ؟ اهمزليام دقرتو لكأت نأ تدارأو ؟“١فازع يف هعم يه تلكأ وأ ربصح

 . هللا

 )١١٨( نشي ام وا غبتلا : نلا .
 )١٩ ١( ماعطلا ةدئام تحت عضوتو .هوحن وأ لخنلا ديرج نم دختت ماعطلا ةرفس (ةينايع) : فازع .

۔ -_ ١٢٧



 وأ فازع يف اهجوزو يه تلكأ نإ اهنيمي يف تلاق تناك نإ .قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 لكل اهمزل .ايهيلك نيهجولا تلعفف نيرهش مايص اهيلعف ريصح يف هايإو يه تدقر
 . ملعأ هتناو .كلذب لوقي نم لوق ىلع نارهش ايهنم ثنح

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا

 هئاربإ دعبف ، كلذ ىلع اهعلاخو .لجآلا نم هئربت نأو قادصلا نم لجاعلا هيطعت نأ
 له ،ائيش كيطعأ ال : تلاقف .لجاعلا نم هيلع اقفتاام هيطعت نأ بلط .اهسفنل
 ؟ هيلع اقفتا يذلا طرشلا ىلع اقلعم ملخلا نوكي مأ ؟ أقالط نوكيو علخلا لطبي
 ؟ لجاعلا هطعت ملو لجآلا ءاربإ هل تبث اذإ علخلا تبنيأ

 هيلع درت نأ ىلعو ©لجآلا اهقادص نم هتأربأو علخلا ىلع ناجوزلا قفتا اذإ امأ : لاق

 اذإف لجاعلا قادصلا هيلع درت نأ ىلعف اهقادص نم هتأربا اذإف لجاعلا قادصلا

 نإو .اذكو اذك ىنيطعت نإو كسفن لك تأربأ دق اهل لاقو اهقادص نم هتأربأ

 نم اقرتفا ىتح اهيلع طرشام هطعت مل اذإ ةأرملا هذهف .لجاعلا كقادص ينتيطعأ
 طرتشي ملو هتأربأو علخلا لبق اهل لاق اذإ امأو .هتجوز ةأرملاو ءاربإ عقي الف 6ايهسلجم

 ذخؤتو { مات علخلاف ،كلذ لبق طرشلا ناك امنإو ،اهسفنل هئاربإ دنع طرشلا اذه اهيلع

 . ملعأ هتلاو طرشلا حص نإ اهسفن ىلع تطرش ايب ةأرملا

 لصف

 اذك لعفي ال هنأ قالطلاب فلاح هنإ : رخآل لاق لجر يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 هنأ مث ،هيلع بلطام هيطعي الئل نيميلاب ليقي نأ ديري هنأ الإ فلحي مل وهو .اذكو
 ؟ هتجوز قالطب هيلع مكحي له .لجرلا كلذ ريغل لعف

 هنأ هتقدصو هتجوز همكاحت مل اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاق ، قيفوتلا هتلابو ،باوجلا

 ٥كلذ اه عساوف نيميلاب ليقي نأ دارأ هنأل لعفلا كلذ ىلع قالطلاب فلح نكي م
 .هلوق لبقي ال : نيملسملا نم لاق نم لاقو .قالطلاب هيلع مكح هتجوز هتمكاح نإو

۔ _ ١٢٨



 رني ملام اذكه هيف لوقلا نوكي نأ ينبجعي نيظفللا الك ىلعو .هقدصت نأ اهل سيلو

 . ملعأ هتلاو ًاقالط

 .قالطلا نآرب اهسفن اهل عىربي نأ ىلع اهقادص نم هتجوز هتأربأ اذإو : هل تلق
 يف مكحلا فيك .اهتعجارم دارأ مث قالطلا ءاربإ اهسفن اهل أربأو اهءاربإب اهجوز لبقف

 ةعلتخملاو ةقلطملا در ىري نيملسملا ضعبو .ةعلتخملاو ةقلطملا نيب قرفي لاق ؟ كلذ
 اهعلاخ وأ هتجوز قلط يذلا لوقي نأ كلذ يف ظفللاو ىلإ بحأ لوقلا اذهو إءاوس

 اهاملعي .لدع يدهاش رضحمب وهو ةرضاح ريغ ةأرملا تناك نإ لودع دوهش رضحمب

 ةأرملا نأل لودع ريغ دوهشلا ناك ولو يزجي هنإف درلل ةرضاح ةأرملا تناك نإو .درلاب

 دق ينأب نورضاحلا ةعامجلا اهيأ اودهشأ» : لوقي نأ كلذ يف ظفللاو .درلا اهعم حص

 قلطملا دارأ اذإ امأو .«اهقالط نم ىقب ايب اهقحب نالف تنب ةنالف ىتجوز تددر

 زئاج كلذف اهل لاق نأ دعب درلاب تيضر مث اهنذأتسي نأ لبق هتجوز در علاخلاو
 اهملعي نأ ىنبجعيو ةرضاح ريغ تناك اذإ لدع يدهاش رضحمب اهدري نأ ىنبجعيو

 . ملعأ هتناو اهأطي نأ لبق درلاب نادهانلا

 .اذكو اذك كيطعأ» : ةأرملا لاقف علخلل ادعق هتأرماو لجر يفو : هل تلق

 تلبق» : اهل لاق وأ .قلاط تنأو . يلام تلبق» : جوزلا لاقف . «ينقلط وأ ينحلاخو

 ؟ اقالط مأ اعلخ اذه نوكيأ كتبقر قالطإب يلاس

 كلذ لوقلا رثكأ ىلع نيظفللا الك يف اعلخ اذه نوكي هاداراو علخلل ادعق اذإ : لاق

 .اقالط نوكي هنأ لوقلا رثكأف .هتأربأام دعب قلاط تنأ : اه لاقو ؤاهغارب لبقي مل اذإ

 . ملعأ هللاو

 ىلإ اهأطي نأ هل زوجي له .نالف ىضر اذإ قلاط تنأ هتجوزل لاق اذإو : هل تلق
 . . ملعأ هتلاو نالف ىضري نأ
 اهؤطو هل زوبي هنأ نالف ىضر نإ هتجوز قلطي يذلا يف ''""١فتضملا باتك نم : لاق

 . ملعأ هتلاو نالف ىضري ىتح

 همزلي لاق وأ 3 قلاط هتأرماف نتتلا تبرش نإ : لاقو فلح لجر يفو : هل تلق
 له درلا دعب برشي ثكمو اهدر مث برشو هتجوز عل اخ مث ث نتتلا برش نإ قالطلا

 ؟ ال مأ برشام ىتم ثنح

 . )م١ ٤٨٩ا . نايع ةنطلس) ٠ ثارتلا ةرازو رشن . يوزنلا يدنكلا ىسوم نب هللادبع ني دحأ ركب يأ هفلؤمل فنملا ) ( ١٢٠

۔ -_ ١٢٩



 يهو ثنحلا عقو دقف هتجوز علاخ مث نتتلا برش نع قالطلاب فلح اذإ هنإ : لاق

 كلذ يف ملعأ الو ،هتجوز قلطت الف اهدر نأ دعب نتتلا برشو اهدر اذإف .هتجوز ريغ

 اذه يف وأ مويلا اذه يف ينالفلا ءيشلا لعف نإ : لاق نميف فالتخإلا امنإو .افالتخا

 نم لاقف .رهشلا كلذ ين وأ مويلا كلذ يف ةرم دعب ةرم ءيشلا كلذ لعف اذإف .رهشلا

 ال : نيملسملا نم لاق نم لاقو .ددح هنأل ةرم دعب ةرم قلطت : نيملسملا نم لاق

 نتتلا برش اذإف قلاط هتجوزف نتتلا برش الك : لاق اذإو .ةدحاو ةرم الإ قلطت

 . ملعأ هتناو .ثالثلاب نيبت نأ ىلإ ،برش ايلك قلطت اهنإف ةرم دعب ةرم

 .ثالثلاب اهتقلطو مالك يتجوز نيبو ينيب ىرج لجرل لجر لاق اذإو : هل تلق
 لاقف ،اهتقلطو مالك اهنيبو ينيب ىرج : لاق وأ .ثالنلاب قلاط تنأ ال تلقو : لاقو

 قلاط امل تلق : لاق وأ ثالثلاب اهتقلط .ال : لاقف ةدر امكنيب له : لجرلا هل

 هرضي له ،لبق نم ائيش هتجوزل لاق نكي او هلوق يف ابذاك لجرلا اذه ناكو .ثالثلاب

 ؟ ال مأ لجرلل هلاق يذلا كلذ هلوق
 اذإ قالطلاب هيلع مكح هتجوز هتمكاح نإف قالطلاب 7 نم رارق اذه نإ : لاق

 نم لاق نم لاقف هتقدصو هتجوز همكاحت ل نإو .مكاحلا دنع اذه هرارقإ حص

 لاق نم لاقو ۔ قيدصتلا عضوم يف ناك اذإ اصوصخو }كلذ اهل زوجي هنإ : نيملسملا

 ٠ لاح ىلع هقيدصت امل سيلو .قالطلاب هرارقإب قلطت هتجوز نإ : نيملسملا نم

 تنيب دق ينأ ريغ {}“ تاهبشلا نم جير خلاو . جور رغلا رمأ يف هزنتلا هبجعي ١) '١هداخلاو

 هذه يهو ةلأسملا هذه هبشت اضيأ ةلأسم ظفحأو .نيملسملا راثآ نم هتظفحام كل

 .رثألا نم اهتلقن اهنيعب .ةلأسملا

 لصف

 ينأ اثالث يتأرمإ قالطب تفلح ينإ : لاقف مهارد ضرق لجر ىلإ لجر بلط نإف

 نإو هدنع ماقملا اهعسو ةأرملا هتقدص نإ : اولاقف تفلح نكي ملو ى ادحأ ضرقأ ال

 الو ،ايهنيب قرف كلذب مكاحلا عم رقأ وأ الدع يدهاش هيلع ترضحأ مث هتمكاح
 ةلأسملا هذهف ،}هقدصت نأ امه سيلو اذه يف هلوق لبقي ال : هتلادبع وبأ لاقو .اهقادص

 . ملعأ هتلاو اهنيعب رثألا نم اهتلقن

 نالف ينطعُي مل نإ لاق وأ ينالفلا ءيشلا لعفأ مل نإ : هتجوزل لاق اذإو : هل تلق

 .(اعضارت) .ةلأسملا هذه ي يتفملا وا بيجملا خيللا انه مداخلاب دوصقملا )١٦١(

۔ _ ١٣٠



 دسفت له .رهشأ ةعبرأ يضمت نأ لبقو اذه هنيمي دعب اهأطو مث .قلاط تنأف اذك
 ؟ ال مأ ءطولاب هتجوز هيلع

 نأ لبق وأ .ينالفلا ءىشلا لعفي نأ لبق هتجوز ءعىطو نإف .ءاليإ نيمي هذه : لاق

 اذإ فالتخإلا امأو افالتخا اذه يف ملعأ الو .ادبأ هيلع مرحت اهنإف .اذك نالف هيطعب
 رهشأ ةثالث وأ .نامز يرهش وأ نامز رهش ةدم ىلإ ينالفلا ءيشلا لعفأ مل نإ : لاق

 لعفي نأ لبق هتجوز عىطو مث .رهشأ ةعبرأ وهو ءاليإلا لجأ نم لقأ وه ايف .نامز

 هيلع مرحت : لاق نم لاقف !هدح يذلا لجألا يضقني نأ لبق كلذ دعب لعف مث

 . هيلع مرحت ال : لاق نم لاقو .هتجوز

. ) 

 دشار نب كرابم نب هتلادبع نب دشار يلاولا خيشلا ىلإ هتلا همحر ًاضيأ هباوج نمو

 وهو لجر دبع قتعا وأ لجر هتجوز قلط نميفو (هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا
 ؟ ال مأ اقاتعو ًاقالط نوكيأ .ركني مو رّبغي ملو رضاح

 يو .هيلع زئاج وهف هاضمأو قاتعلاو قالطلاب يضر اذإ .قيفوتلا هلابو .باوجلا
 . ملعأ هتلاو .هرهظ أ اهب الإ هيلع مكحي ال مكحلا

 ؟ أتباث اقالط نوكيأ تارم ثالث هتجوز ملاخ اذإو : هل تلق
 اذإ امأو 6 هب لومعملا لوقلا ىلع تارم ثالث اهعلاخ اذإ هتجوز در هل زوجي ال : لاف

 .هيلع دح الف تارم ثالث اهعلاخ نأ دعب اهأطوو اهدر

 ىلع نهدر هل زوجيو يعجر قالط نوكيأ { هريغ نرتخاف هتاجوز رخ نإف : هل تلق
 ؟ ال مأ نهاركإ

 .هيلع قالط الف اقالط هب دري ملو هريغ نرتخاف هريغ نيبو هنيب هتاجوز ربخ اذإ : لاق

 لاق نم لاقف فالتخا كلذ ىفف نهسفنأ نرتخاف نهسفنا نيبو هنيب نهريخ نإو

 .ةيعجر : لاق نم لاقو |ةنئاب ةدحاو : لاق نم لاقو ،اثالث نقلطي : نيملسملا نم
 . ملعأ هللاو

 لصف

 لوقت امو (هللا همحر) يجولفلا هللادبع نب حلاص خيشلا ىلإ (هللا همحر) اضيأ هنمو
 ينالفلا ءيشلا تلعف نإ وأ .نالف راد تلخد نإ هتجوز قالطب فلح لجر ين يديس

۔ - ١٣١



 نكمي نمم ءىشلا ناكو .ينالفلا ءىشلا تلعف دق وأ نالف راد تلخد دق : هل تلاقف

 اذه يف ليواقألا نم كبجعي يذلاامو ؟ اهلوق لوقلا ىرت له اهربغ هيلع علطي نأ
 ؟ هلثمو
 ءيشلا تلعف دقو .نالف راد تلخد دق : تلاق اذإ اهنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 عالطإ هيف نكمي لعفلا كلذ ناك ولو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهلوق لوقلاف ى ينالفلا

 الف اهريغ عالطإ هيف نكمي لعفلا كلذ ناك اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .اهريغ

 نالف راد تلخد نإ : اه لاق اذإ امأو . يلإ بحأ لوألا لوقلاو .ةنيبلاب الإ اهلوق لبقي
 يف وأ ، مويلا اذه يف ينالفلا ءيشلا اذه تلعف نإ وأ .رهشلا اذه يف وأ .مويلا اذه

 ،ينالفلا عىشلا اذه تلعف دق وأ نالف راد تلخد دق : هل تلاق اذإف رهشلا اذه

 نالف راد تلخد اهنأ ةنيب الإ الوق لبقي الف .رهشلا كلذ وأ مويلا كلذ ءاضقنا دعب
 . هللا مهمحر نيملسملا راثا نم هتظفح اذكه .رهشلا اذه يف وأ .مويلا كلذ يف

 لصف

 يئو (هتلا همحر) يقاتسرلا يرفاغلا ديعس نب دوعسم يلاولا خيشلا ىلإ هللا همحر هنمو

 ؟ اهجوز اهقلط اذإ اهتدع مكف .اهبارتأ ضاح دقو طق ضحت مل ةقهارم

 ةثالثو لمحلل رهشأ ةعست ضحت مل يتلا ةقهارملا ةدع نإ .قيفوتلا هللابو باوجلا

 ةثالث ءاضقنا دعب اهعجاري نأ اهجوزل سيلو .نيملسملا لوق رثكا ىلع .ةدعلل رهشأ

 .ةنسلا ءاضقنا لبق جيورتلل اهدعاري نأ دحأل ينبجعي الو .ديدج جيوزتب الإ رهشأ

 هللاو رهشأ ةثالثو ناتنس : لاق نم لاقو .ةنس طق ضحت مل يتلا ةأرملا ةدع كلذكو

 .ملعأ

 لصف

 ينو (هللا همحر) يرمعملا نسحلب نب رماع نب ديعس خيشلا ىلإ هتا همحر هباوج نمو
 ؟ ةرم دعب ةرم اهقلطي نأ ليكولل زوجيأ هتأرما قالط يف اليكو لكو نم

 .اثالث الو نيتنثا الو ةدحاو اهقالط يف لكوملا هل دحي مل اذإ : قيفوتلا هللابو © باوجلا

 اهقالط هل زوجي ال لوقلا رثكأف .ةرم دعب ةرم قالط امأو 5زئاج وهف ليكولا اهقلط املكو
 . ملعأ هللاو ةرم الإ

۔ _ ١٣١٦



 لصف

 (ةنلا همحر) يمايرلا ناييلس نب هتلادبع نب دمحم خيشلا ىلإ (هتلا همحر) هباوج نمو
 دانم هنأ هتين يف وهو . قلاطاي : اهل لاق اذإ قلطت له ،اقلاط هتجوز لجرلا ىمس اذإو

 . هللا كمحري انتفا ؟ هب اهايس يذلا اهمساب اهل

 .نيملسملا ضعب لوق ىلع قلطت الف اقلاط اهمسا ناك اذإ .قيفوتلا هللابو باوجلا

) . 

 امو .(هللا همحر) مناغ نب ديعس نب دمحم بيبحلا خألا ىلإ هتلا همحر هباوج نمو

 نم تأرب ىتم : اهل لاقف ؤاهوبأ امهايإ هجوز ؤةيبص لجرلا جوزت اذإ يديس لوقت
 ؟ ال مأ اهترشاعم هل زوجيأ ى ىبصلا لاح يف يهو هتأرباف . قلاط تنأف كقادص

 اذه نوكيو .ةطيرش نارب هذه كتفص ىلع ناربلا اذه نإ ث قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . مات وهف ناآربلا تمتأو تغلب نإف .اهغولب دح ىلإ افوقوم ءاربإ
 ؟ ال مأ كلذ هل زوجيأ .لاحلا اذه ىلع ىبصلا لاح يف اهئطو اذإ تيأرأ : هل تلقف

 .ةطيرشلا ءاربإ دعب اهأطو نإف ،زئاجب سيل ،©ىبصلا لاح يف اهأطو نإ : لاق
 .جرخ ءطولا اذه نم يسفن يفف : لاق ،رئألا يف تدجوف .ءاربلا متت ملو .تغلبو
 .ةقثلاب اهيف ذخألاو جورفلا رمأ يف هزنتلا ينبجعيو ؤاهميرحت ىلع ىوقأ الو

 ؟ ةفصلا هذه ىلع اهتوسكو اهتقفن همزلتو : هل تلق
 . ةوسكو ةقفنب امل مكحأ نأ ردقأ ال : لاق

 متيأ .اهغولب دعب نم هتأربأ اهنأ الإ اهغولب دعب لوألا ءاربإلا متت مل اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ اهغولب دعب يذلا اهؤاربإ

 . ملعأ هللاو . مات نأرب كلذف اهسفن اهل أربأو امهَءاربإ جوزلا لبق اذإ : لاق

 اهقلطام دعب اهتخأ جوزتو .اهقلط مث ةميتي لجر جوزت اذإو ( هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ اهنيب قرفيأ مايأ ةثالاب

 .اهقلط مث .اهجوزتام دعب .ةميتيلا ءعىطو لجرلا ناك اذإ © قيفوتلا هتلابو ،باوجلا

۔ _ ١٣٣



 هل زئاجف ةميتيلا ع ع ىطو نكي ل نإ و ؤ اهتدع ءاضقنا لعب الإ .اهتخا جي روزت هل ز رجحب الف

 لوقتامو . يمايرلا يرورسملا هللادبع نب دمحم خيشلا ىلإ هتلا همحر اضيأ هنمو
 .ةريثك ارارم اذه لثم هبلق يف رضحيو .هتجوز قلط هنأ هسفن هثدحت يذلا يف يديس

 ؟ ال مأ قالط هقحليأ .هلمانأ ضعب كرحو قالط اذه : هسفن هل تلاق ىتح

 ءيش همزلي الو .قالطب سيل قالطلاب سفنلا ثيدح نإ .قيفوتلا هتلابو باوجلا
 . _( هللا مهمخر) نيملسملا راثآ نم هتظفح اذكه

 اذإ : لوقي (هتلا همحر) يوزنلا ناضمر نب دوعسم خيشلا نع تظفحو : هل تلق

 ةجوزلا تقلط اقالط تيونو .ةرجش نم ادوع كرحت ولو .ةينلا تدقع

 نع هتعفر يذلا ثيدحلا امأو . بارجلا هيف ىضم دق سفنلا ثيدح نإ : تلق

 فالتخإلا ىرجي هلثم يفف ۔ هللا همحر _ ناضمر نب دوعسم نع دمحم نب ناميلس خيشل ا

 . ملعأ هللاو

 يرقعلا دادم نب هقلادبع نب دادم نب دمحم نب ناييلس ىضاقلا خيشلا باوج نمو

 يحنملا يدومحملا يلع نب دمح نب هتلادبع يضاقلا خيشلا ىلإ (هللا همحر) يوزنلا

 ةأرملا تقلطو . اهقادص نم ر ثكأب ةدحاو و ةقيلطت هتجوز عياب لجر يئو ( هللا همحر) -

 مأ كلذ هل زوجع رم اهاضرو اهيأرب اهدر دارأ لجرلا نإ مث ٠ ةدحاو ةقيلطت اهسفن

 ؟ ال

 تقلط نإ كللذ ف فلتخم ‘ اهقالط هتجوزل جوزلا عيب نإ ٠ قيفرتلا هللابو ٠ باوجلا

 ىلعف . 6 علخلا عقوم اضيأ عقيو ٠ ةيدفلا ةلزنمب يه ليق لقف ى نيتنثا وأ ةدحاو اهسفن

 قوف هل سيلو ©قالطلا نم عيش امهنيب ايقاب ناك نإ ،هاضرب الإ اهدر هل سيل اذه
 . ملعأ هتلاو ،امهل عىسم ريغ ناك نإ ،لوقلا اذه ىلع قادصلا نم اهيلإ قاسام

 يوزنلا ينيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

۔ _ ١٣٤



 يو (هللا همحر) يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هنلا همحر)

 توم دعب هقتعي نأ دارأ نإو كلذ ظفل فيك .هتوم دعب هدبع قتعي نأ ديري ىذلا

 . هبيقرت ظفل فيك ٠ هريغ

 : لوقي نأ كلذ ظفلف ٠ هتوم لدعب هربدي نأ دارأ نإ امأ ٠ قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 ماحتقالو ٠ لاعت هللا هجول 6٠ ارح يوم لدعب انالف يدبع تلعح دق ينأ يلع اودهشا ,

 يذلا اذهو ١ ةعساو ةر ٥ رثك )١٢٢() ريبدتلا ظافلأو . كلذب يم ةيصو رانلا نرم ءادف ةبقعلا

 تلعج لق ينأب يلع اودهشأ : لاق © هر .غ توم ىلع دارأ نإو . اهنم ١) '"١ضعبلا هتركذ

 ةبقعلا ماحتقالو .ىلاعت هللا هجول ارح هبسنب هفرعيو .نالف توم دعب انالف يدبع

 ١ ىمرلا دي ىلع هقتعب ىصوي نأ دارأ نإ امأو . رانلا نم ءادف نوكيو ءادف نوكيو

 مزال نع ناك نإو .ىلاعت هللا هجول يوم دعب انالف يدبع قتعب تيصوأ دق : لوقيف

 .ملعأ هتناو اذكو اذك ةرافك نم ينمزل ايع : لاق . هتمزل ةرافك لبق نم

 افوخ علخلا هتجوز تبلطف إافيفخ اضرم ضرم لجر يفو ىلاعت هتلا ايهمحر هيلإ هنمو

 لجرلا تام مث “كلذ ىلع اهعلاخف .ةافولا ةدع اهمزلتف توم ثدح هب ثدحي نأ

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةافولا ةدع اهمزليأ .ةدعلا يف دعب ةأرملاو

 يهو تام اذإ هنإ ،رثألا نم هتعمسام ىلعف .اهنم علخلل بلطلا ناك اذإ : باوجلا

 [ ملعأ هللاو 9هنم ةتيمملا ةدع اهيلع سيلو هنم اجل ثاريم ال هنأ ةدعلا ف

 .رارضإ اذهف يه هدرت ملو وه هبلط اذإ : لاق . علخلا وه بلط اذإ و : هل تلق

 اذإ 6رثألا لمجم لصأ ىفو {ةدعلا يف ىهو تام نإ ثاريملا اه نوكي نأ ىنبجعيف
 امهل ثاربم ٧ لوقلا رثكأ ي نوكي نأ ٠ ضيرم جوزلاو ةحيحص ةأرملاو عقو علخلا ناك

 بلطمب علخلا ناك نإ طرش ضعبو ؤاهقادص نم ةأرملا ءاربإب حصي علخلا نأل .هنم

 . ملعأ هللاو .ةدعلا يف تمادام . اضيرم وه ناك اذإ ايهنيب ثاريملاف إاهيلإ وه هنم

 هتعاس نم تامو اهعلاخف اهعلاخيل ليللا يف هتجوز اعد اذإ ضيرملاو : هل تلق

 . كلذ يف بجيام إ ليللا يف

  

 )١٦١٦( هكلام ةافو دعب دبعلا قتع : ريبدتلا .

 )١١٣( حيصفلا يف ماللا اهيلع لخدت ال ضعب .

۔ _ ١٣٥



 .الطاب ناك امهنيب ىرج يذلا علخلا نأ حصي ملو .احيحص جوزلا اذه ناك نإ : لاق
 نإو .هنم اهل ثاريم ال هنأ رثألا نم هتعمسام ىلعف .ةحيحص اضيأ ةجوزلا تناكو
 ال نوكي نأ ىنبجعيف .كلذل هنم بلطملا ناكو ةحيحصلا ىهو اضيرم وه ناك
 ثاريم ال نأ ىنبجعيف اهنم بلطملا ناك نإو ٥هنم ةدعلا ي يهو تام نإ هنم ثاريملا

 نأل "ثاريملا اهل نوكي نأ ينبجعيف . حيحصلا وهو ةضيرملا يه تناك نإو ؤهنم اه
 يفو .هنم ةدعلا ين ىهو تام اذإ كلذو تبني ال ةضيرم يهو اهقح نم اهعالتخا

 ايبنيب ايقاب ناك اذإ اذهو . ملعأ هتلاو .ينبجعي يذلا اذهو فالتخإلا يربي اذه لثم
 . ملعأ هتناو قالطلا نم ءيش

 هتجوزل قوقحلا نم عيش هيلع سيل جيزلا ناك اذإ علخلا يف لوقت امو : هل تلق
 .ال مأ ةعجرلا هيف كلمي اقالط علخلا كلذ نوكيأ اعلاختف

 كلميو اقالط نوكي : لوقف رثألا نم هتعمسام ىلع فالتخا كلذ يف : لاق

 كلمي ال : لوقو .هنم ةدعلا يف ىهو قالطلا نم ءىش امهنيب ايقاب ناك نا .اهتعجر
 . ملعأ هللاو علخلا ظفل امهنيب عقو اذإ اهاضرب الإ اهتعجر

 .اموي رشع ةسمخب كلذ دعب تايف "ضيرم وهو .هتجوز قلط نمو : هل تلق
 كص اهعم يهو .اقح هيلع ملعن مل اولاقف .اهقادص لجآ ةثرولا نم تبلط تام املف

 ؟ كلذ فيك نيملسملا دنع زئاج

 نم طخب نوملسملا اهب مكحي ةحصب كلاهلا ىلع ةأرملا هذه قادص حص اذإ : لاق

 نع كلذ لاوز اوعدا اذإ اهيلع نوعدملا مه ةثرولاف .ةلداع ةنيب وأ .هطخ زوجي

 هذه ىلإ كلاهلا ىلع قاب اذه اهقح نا .اهنيمي اودارأ نإ نيميلا اهيلعو .مهكلاه

 نكلو قادصلا ةحص اهدنعو (هللا همحر) خيشلا ربق ىلع اهل مكحي الو ةعاسلا

 . لجو زع هللاب نيميلا
. ) 

 يوكزاألا يمايرلا ملاس نب دشار نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يفو (هتلا همحر) يدومحملا يلع نب دمحم نب هتلادبع يضاقلا خيشلا ىلإ (هللا همحر)

 نأ الإ .اهملع ريغب لدع يدهاش ةرضحب اهدرو .اهملع ريغب هتجوز قلط لجر
 ىلع اهسفن تنأمطاو اعم درلاو قالطلاب اهملعأ جوزلا امنإو .درلاب اهايلعي مل نيدهاشلا

 ؟ ال مأ كلذ ايل زوجي له هقيدصت

۔ ١٣٦ _۔



 ال هنأ وجرأو .هذه كتفص ىلع "رثألا نم هظفحن يذلا .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .اهيلع الو هيلع داسف الف ءطولا لبق درلا ناكو ةنيبلا تخرأ اذإ هنأ ،كلذ كيلع ىفجي

 : لاقو . ملعأ هللاو .درلا دوهش اهل رضحي ىتح كلذ يف هقدصت ال نأ اهل يغبني ناكو
 .ملعأ هتناو اهيلع سأب الف ءطولا لبق درلاب نادهاشلا اهملعأ اذإ

. ) 

 يدمسلا يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هتلا همحر) يوزنلا

 .ةقيلطت قلاط تنأف فيغر فصن تلكأ نإ : هتجوزل لاق نمو (هتلا همحر) يوزنلا

 ةمقل هلك افيغر تلكأف . نيتقيلطت وأ ةقيلطت قلاط تنأف افيغر تلكأ نإو : اهل لاق مث

 وأ ةدحاو ةمقل هتلكأ نإ قرف اذه همالك يف لهف ؤ“تاهقل رشع نم رثكأ وأ ةدحاو

 ؟ رثكأ وأ لقأ وأ تايقل رشع وأ نيتمقل

 قلاط تنأف فيغر فصن تلكأ نإ : هتجوزل لاق اذإف .قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 تقلط هفصن تلكأ نإو .ةقيلطت قلاط تنأف ًافيغر تلكأ نإو : اهل لاق مث 5ةقيلطت
 افيغر هتيمستب تقلطف افيغر تلكأ دق اهنأل .اثالث تقلط هلك هتلكأ نإو .ةدحاو

 فصن لكلف نافصن هل فيغرلا نأل . نيتقيلطت فيغر فصن هتيمستب تقلطو ةقيلطت
 وأ ةمقل ين هتلكأ ءاوسو ،انالث قالطلا راصف ةقيلطت فيغرلا ةيمستو .ةقيلطت فيغر
 . ملعأ هتلاو نيملسملا راثآ نم هتظفح اذكه هنيعب افيغر تلكأ اذإ ،رثكأ

 لصف

 ين ةداع اهل لبق نم تناكو مدلا اهب رمتسا ةأرما يف لوقتامو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 ؟ ٢٤٧ ١) مأ اهضيح مايأ دعب ةالصلا كرتتأ ٠ ضيحلا

 ٠ مدلا اهس رمتسا مث 6٤ ضيحلا ىف ةداع اهل ناك اذإ ةأرملا 7 قيفوتلا هللابو 6 باوجلا

 لوق رثكا ىلع ©رهطلا لقأ وهو . مايأ ةرشع يلصت مث . .اهضيح مايأ دعب ةالصلا كرتتف

 ةالص ديزت مث (هللا همحر) بيبح نب عيبرلا لوق وهو . مهدنع هب لومعملاو ٠ نيملسملا

 ىلإ اهعأد نوكي اذه ىلعف . اهضيح مايأ ردقب ةالصلا كرتت مث ٦ اموي رشع دحأ موي نم

 مايأ ف اهؤطي هل زئاج : لاق نم لاقف .اهل اهجوز ءطو امأو .اهنع هللا جرفي نأ

 . قيفوتلا هللابو مدلا ناليس لاح يف اهؤطو هل هركي : لاق نم لاقو .اهرهط

 .اهلحم ريغ يف ضيحلا ةلأسم ىلإ ةدوع )١٦٤(

۔ - ١٣٧



. 

 تدارأ مث إاهلبقف اهجوزل اهتيراج ةأرملا تبهو اذإو (هنلا امهمحر) هيلإ هنمو

 ؟ كلذ يف هيفكي لوبقلا مأ ةعجر اهلأ جوزلا اهلبق امدعب ةعجارملا

 لبقي مل ولو : ليقو .نيملسملا لوق رثكا ىلع هيفكي لوبقلا قيفرتلا هللابو - باوجلا
 هتيب تلخد وأ انالف تملك نإ : اهل لاق نإ مكحلا فيك كلوق امأو .فالتخا هيفو

 : تلقف هتيب تلخد اهنأ مث .اهعماجف اهدرف هتيب لخدت مو هتملكف .قلاط تنأف

 ؟ ال مأ ةيناث قالطلا اهقحليأ

 نيتظفللا نيتاه نأل .درلا لبق لخدت مل تناك اذإ اضيأ قلطت اهنإ هذه كتفص ىلعف

 . ملعأ هتلاو ۔ىرخأ نيميب مالكلا ىلعو نيميب لوخدلا نع فلح هنأل نانيمي

ٍ 

 تنأف ةرج اهلا تقو ادغ كأطأ مل نإ هتجوزل لاق نمع هتلأسو (هللا همحر هيلإ هنمو
 6 ناضمر رهش نم موي لوأ مويلا كلذ تحبصأف ،كيلع يل ةعجر الو .اثالث قلاط

 .ناضمر رهش نم سيل مويلا كلذ ناك اذإ كلذكو ؟ ال مأ اهأطي مل اذإ هتأرما قلطتأ

 ؟ ال مأ كلذب قلطتأ اهأطي نأ وه يسنو

 نم نيخسرف نم رثكأ نوكي عضوم يف اهب رفاسي نأ هل يغبني 5 قيفوتلا هللابو "باوجلا
 اهب جرخي مل نإف .هيلع ثنح الو اهزطيو .دلبلا يف اهيلع حبصلا علطي نأ لبق ليللا
 هانعمسام ىلع قالطلا همزل ثنحو .هيف اهزطي هنأ فلح يذلا تقولا يف اهأطي مو

 . نيملسملا راثا نم

 تايف إاثالث قلاط تنأف سمشلا عولط تقو كأطأ مل نإ : هتجوزل لاق اذإو : هل تلق

 ؟ ةتيمملا ةدع مأ ةقلطملا ةدع ةجوزلا دتعتأ اهأطي ملو سمشلا عولط تقو لجرلا

 انل نيب ءاوس هلكأ ةمتعلا وأ برغملا وأ رصعلا تقو وأ رهظلا تقو لاق اذإ كلذكو

 ؟ كلذ

 الف سمشلا عولط تقو اهئطو اذإف .هنيعب اموي ددحي مل لجرلا اذه ناك نإ : لاق
 تام اذإف ©. مويلا كلذ ريغ سمشلا عولط تقو اهأطي نأ هنكمي مادام .همزلي قالط

 ةدع اهيلعف مويلا كلذ نم سمشلا عولط لبق تام نإف ءطولا هنكمي ال راصو

 نإو .ةقلطملا ةدع اهيلعف .قالطلا عقو امدعب .سمشلا عولط دعب ناك نإو . هتيمملا

۔ ١٣٨ _۔.



 ةرشعو رهشأ ةعبرأ دتعت اعيمج نيتدعلا دتعت نأ اهيلعف ،كلذ سبتلاو كلذ لعفي مل
 ثالث ضيحت ىتح الإو .اهتدع تضقنا دقف ضيح ثااث نهيف تضاح نإف مايأ

 لكلو يواعدلا عايس ىلإ جاتحيف ماكحألا ايهنيب تسبتلا اذإ ثاريملا امأو .ضيح

 . ملعأ هللاو .هتجح

. ) 

 اهمسإ ةدحاو : ناتجوز هل تناك نميف هتلا همحر هتلأسو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 لاقف .ىملس هل تباجتساف .ءايسأاي هتوص ىلعأب ىدانف . ىملس ةدحاوو .ءاسأ

 _ ؟ كلذ يف مكحلا فيك مأ .ءايسأ وأ ىملس !

 اضيأ هتجوز يهو ءيسأ تباجتساف هتجوز مسإ ىدان اذإ .قيفوتلا هتنابو .باوجلا
 لوقو .اعيمج ناقلطت لوق .فالتخا كلذ يفف قلاط تنا : لاقف . ىملس اهنأ نظو

 هللاو .تباجتسا يتلا قلطت لوقو .اهب يدون يتلا قلطت لوقو اعيمج ناقلطت ال

 .0'٦}“١ملعأ
 لصف

 هيلع عقيأ قلاط تنأف تلبح اذإ : هتأرمال لاق نمع هتلأسو هتلا همحر هيلإ هنمو
 يل حرشإ .كلبحا مل اذإو كُّئلَبَح نإ : لاق اذإ كلذكو ؟ قلطت ىتمو ؟ ال مأ ءاليإ
 ؟ يناعملا هذه نم هجوتي ام يديس

 هل اذهف قلاط تنأف كتبحأ نأ وأ تلبح اذإ : هلوق امأ .قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 نوكي الئل اطايتحا اهدري مث ۔ ضيح ثالث ضيحت ىتح اهكرتي مث . ةأطو اهأطي نأ
 إ اذإو نإ : هلوق امأو .قلطت مث .لبحت نأ ىلإ هبأد نوكي اذكه اهأطي مث تلمح دق
 . ملعأ هلاو ۔ءاليإلا مكح هقحل الإو .تلبح نإف .ءاليإ اذهف . قلاط تنأف كلبحأ

 ىلع اهئطوام .هنجوز قالطب لجر فلح اذإ ةلأسملا هذه ىنعم امو : هل تلق
 ضرألا ىلع اهأطي مل اذإ : نيملسملا ضعب لاقف : ةلأسملا هذه ىنعم لاق . طق ضرألا
 نأ الإ ثنحيو ؤضرألا ىلع هلك كلذ : ضعب لاقو .رحبلا يف اهأطي نأ لثم اهسفن
 . ملعأ هتلاو ،لوق ىلع ةين هل نوكن

 .ملعأ هناو . ةقلطملا يه اهقيلطت ىون يتلا نإف . ةينلاب قلعتم قااطلا نأ اب )١٦١(

۔ - ١٣٩



 لصف

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا هنع تلأس امو

 ةقرو هيطعتو اهقلطي نأ ىلع هتجوزو وه قفتا نميفو هللا همحر يوزنلا يلاعسلا يرمعملا
 هذخأ دعب اهقلط اذإ تيأرأ ؟ هرافسأ ةرثك لجأ نم هتهرك تناك اذإ هل لحأ لجآلا

 نم ءعىربيو اهدر هل زوبحيأ .يتبقر قتعت نأ ىلع كتأربأ دق اه لقي ملو ،لجآلا كص

 ؟ ال مأ اهقادص

 نكي ملو .ءيش يف اف ءيسم ريغ افصنم لجرلا اذه ناك اذإ "قيفوتلا هللابو باوجلا

 يف ءاج دقف إاهل ،هنم ةءاسإ ريغ نم هيلإ تعلتخاو هيف هدصق .اهل ًاراضم اذه هرفس
 هيلإ علتخت نأ ريغب اهقلط نإ امأو ةفصلا هذه ىلع ةيدفلا ذخأ هيلع قيضي ال هنأ رثألا
 .اهقادص هيلعو اهدر هل زئاجو . علخ ال قالط وهف .قادصلا كص ةيطع الب

 نوكي ،ءاربإلا يه تعداو .قالطلا وه ىعداف أهرك اهدر اذإ تيأرأ : هل تلق

 . جوزلا لوق لوقلا : لاق ؟ ايهنم نم لوق لوقلا

 ؟ ايهنم ْنَم لوق لوقلا نوكي ةدحاو وه ىعداو نيتقيلطت ىه تعدأ اذإو : هل تلق

 . ةيعدم ةجوزلاو جوزلا لوق لوقلا نإ : لاق

 لاق اذإ نيتنثا مأ ةدحاو نوكيأ .نيترم قلاط كارت اه لاق اذإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ كلذ انل سف ةدحاو تيون دق وه

 نوكي نأ لوق نم ولخي ال هنأ وجرأو .مكحلا يف ناتقيلطت هذه كتفص ىلع : لاق

 . ملعأ هتلاو ديكأتلا لجأل ظفللا رركو .ةدحاو هدصق ناك اذإ .ةدحاو

 .هتسفر وأ ،تكبف .قلاط تنأف ىنتظقيا نإ هتأرمال لاق نميف (هللا همحر) هتلأسو
 انل نيب هظقوت نأ درت مل اذإ تيأرأ ؟ ال مأ كلذب قلطتأ هظقوت نأ اهتينو \تحاص وأ

 ؟ كلذ

 .همون نم هب ظقيتسي امم لوقلا نم ائيش هل تلاق وأ هتسفر نإ . قيفوتلا هللابو ، باوجلا
 ىلع كلت هنيمي يف ثنح اذهف كلذب هظقوت نأ اهتينو .هلجأ نم همون نم ظقيتساف
 وأ هب تصخ مالكلا نم ءىشب ''٢“)هايأ اهظاقيإ يف امل نكت مل اذإ اذهو ةفصلا هذه

 ( :اطخ رهو .ءاهظنيت يف ةين هل نكت مل اذإ : لصالا يف )١٢٦(
۔ ١٤٠ ۔-



 . نيملسملا ضعب لوق ىلع يناعملا نم ءيشل

 .قلاط تنأف ىتيب نم بوثلا اذه تجرخأ نإ : هتجوزل لاق اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذب قلطتا هتجرخأف

 دودحم تيب نم دودحم ءيش جارخإ ىلع فلح اذإ هنإ .رثألا نم هانظفحام ىلع : لاق

 لاق 5رثألا يف تءاج يتلا ةلأسملا يفو : هل تلق . كلذب ثنح هيلع فولحملا هجرخأو

 تيبلا اذه يف نكست نل اهنإ هتجوز قالطب فلح لجر يفو : (هقلا همحر) ديعس وبأ
 ؟ ةجوزلا هذه رمأ نوكيام تفلح نيح راهنلا نم ءىش هل ىقب ناك دقو .اراهن

 نم ءيش يقب ناك دقو .أراهن تيبلا اذه تنكس نإ قلاط تنأ : لاق اذإ كلذكو
 ؟ كلذ انل نيب .تيبلا كلذ نم جرخت مو .راهنلا
 راهنلا نم ءىش ىقب ناك دقو تيبلا يف ةأرملا هذه تماق نإ .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ثنحيو انكس نوكي : لوق ىلعف تيبلا كلذ يف تعموج وأ تلكأ وأ ‘تماقن

 يذلا لوقلا ىلعو “سانلا دنع فراعتملا نكسلا الإ انكس نوكي ال : ليقو .لجرلا

 نكسي ىتح ؛هيلع ثنح الف نكسب سيل عايجلا وأ لكألا وأ مونلا نإ : لوتي
 . ملعأ هتلاو كسانلا دنع فراعتملا نكسلا

 لصف

 تدلوف }قلاط تنأف اةضيح تضح نإ : هتأرمال لاق نميف (هتلا همحر) هتلأسو

 . ءاليإ اهقحليأ ضحت و

 اذإف .سافنلا ريغ ضيحلا نإ ةلأسملا هذه يف تفصوام ىلعف . قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 ءاليإ الو .رثكأ وأ ةدحاو ناك قالطلا نم اهيلع امو ةدحاو تقلط فلح ايك تضاح

 يف الإ ءايشألا عيمج يف ءاليإب اهسيل نإ نأل هذه كتفص ىلع عضوملا اذه يل
 . ملعأ هللاو ى عرشلا نايب نم انظفح اذكه . هسفن عاجلا

 لصف

 ةضيحلا كلت نأ بسحت ضئاح يهو هتجوز قلط نم يفو (هتلا همحرر ًأضيأ هنمو
 ؟ ال مأ اهنف نم

 ةضيحلا كلت نإ ،ضئاح يهو هتجوز قلط اذإ لجرلا نإ ، قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 . ملعأ هتناو ااهريغ ضيح ثالث دتعتو اهتدع نم بسحت ال

۔ ١٤١ ۔



. ) 

 همحر) ناديبع نب هعمج نب هتلادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 نالف تيب تلخد نإ .قلاط تنأف نالف تيب تلخد نإ : هتجوزل لاق نميف (هللا
 : لاقو تارم ثالث كلذ اهل لاق ، قلاط تنأف نالف تيب تلخد نإ .قلاط تنأف

 .اهعدريو . اهرجزيل كلذ اهيلع ررك امنإو ةدحاو اهقلطي نأ هتفلاخ نإ كلذ يف هتين نإ
 اهيلع عقو نإو ؟ تاقيلطت ثالث مأ .ةدحاو ةقيلطت اهيلع عقي تيبلا تلخد مث

 وه دري مل اذإ درلا دعب ةيناث تلخد نإ قالط اهقحليأ .كلذ دعب اهدرو ةدحاو ةقيلطت

 ؟ اهل هلوق دنع كلذ
 ال يأرلاب نيملسملا نيب فالتخإلا يرجي ةلأسملا هذه يف .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 هنأ .ةدحاو ةقيلطت تينع امنإ : جوزلا لاق اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاق .نيدلاب

 هتظفحام ىلع ءاهقفلا نم هربغو : يبأ لوق وهو .اثالث قلطتو اذه يف هتين لبقت ال

 دارأ هنإ هلوق لوقلاو .هتين لبقت : نيملسملا نم لاق نم لاقو نيملسملا رانا نم

 هتين ىلإ كلذ نإ : لوقي ءاهقفلا نم ه ريغو (هللا همحر) ىلع وبأ ناكو .ةدحاو ةقيلطت

 ين اضيأ تدجوو .نيميلا هنم تبلط اذإ لاق ايك ةدحاو يون هنإ هتلاب نيمي اهل هيلعو

 لوق ىلعو اذه يف (هتلا همحر) يلع يبأ لوقب نوذخأي نيملسملا ضعب نأ نيملسملا راثآ

 لكو نسح لوق وهو .لوقلا اذه ىلع ةدحاو قلطت ةجوزلا نإ (هللا همحر) يلع يأ

 ٥ كلذ هل عساوف نيملسملا ضعب لوقب ذخأ نمو ؤب لومعم زئاج نيملسلا لوق

 راصو ، ليبسلا ءاوس لض دقف هأطخ نمو هتئطخت زوجت الو . هتلا نيبو هنيب اييف هل زئاجو
 .علقيو هبر رفنتسيو عجريو كلذ نم بوتي نأ الإ نيقسافلا نيلاضلا نم كلذب
 ايأر نيدلا الو إانيد يأرلا ذختي نأ زوجي ال هنأل .انيد هيأر بصن دقف هأطخ اذإ هنأل

 ةمحر يأرلاب نيملسملا فالتخا نألو ىواعد ةعدبلا الو .ةعدب ىواعدلا الو

 تقلطو نالف تيب ةجوزلا هذه تلخد اذإ امأو .ةمقنو ءالب نيدلا ين مهفالتخاو

 اهنإف درلا دعب نالف تيب تلخد مث اهجوز اهدر مث (هتلا همحر) يلع يبأ لوق ىلع ةدحاو
 لاق اذإ يأرلاب نيملسملا نيب فالتخإلا امنإو .افالتخا كلذ يف ملعأ الو قلطت ال

 يف وأ .ينالفلا رهشلا يف وأ ينالفلا مويلا يف نالف تيب تلخد نإ : هتجوزل لجرلا
 ةرم قلطت اهنإف نالف تيب ةجوزلا تلخد ايلك نيملسملا ضعب لاقف .ةينالفلا ةنسلا

 .ةدحاو ةرم الإ قلطت ال : نيملسملا نم لاق نم لاقو .هنيمي يف ددح هنأل ٥ةرم دعب

 . لمعأ ريخألا لوقلا اذهبو ارارم تلخد ولو

- ١٤٦ _



 مث .قلاط تنأف ادبأ ينالفلا عىشلا تلعف نإ : هتجوزل لجرلا لاق اذإ كلذكو
 ءىشلا كلذ تلعف ايلك : نيملسملا نم لاق نم لاقف ةرم دعب ةرم ءىشلا كلذ تلعف

 قلطت ال : نيملسملا نم لاق نم لاقو . ثالثلاب نيبت نأ ىلإ ةرم دعب ةرم قلطت اهنإف

 .لمعأ ربخألا لوقلا اذهبو ارارم ءيشلا كلذ تلعف ولو .ةدحاو ةرم الإ

 تناف ةيح تمدام ينالفلا ءيشلا تلعف نإ : هتجوزل لجرلا لاق اذإ كلذكو
 كلذ تلعذف الك : نيملسملا ضعب ل اقف . ةرم لدعب ة هرم ءيشل ١ كلذ ذ تلعف مث ٠ قلاط

 ال : نبملسملا نزم لاق نم لاقو ٠ ثالثلاب نيبت نأ لإ ة ةرم لعب ة ةرم قلطت اهغإ اف ء ءىشلا

 .لمعأ ربخألا لوقلا اذهو 6 ارارم كللذ تلعذف ولو ٥ ةدحاو ة هرم الإ قلطت

 ءىشلا تلعف الك وأ نالف تيب تلخد : هتجوزل لجرلا لاق اذإ امأو

 : اف ينالفلا ء ءيشلا ٠ تلعذف الك وأ نالاف تيب تلخد الكف . قلاط تنأف ٠ ينالفلا

 هبت نأ لإ ة هرم لعب ة ةرم ٠ ينالفلا ع ءيشلا تلعذف الك وأ نالاف تيب تلخد الك { قلطت

 تاب اذإ يأرلاب نيملسملا نيب فالاتخإلا اينإو .افالتخا كلذ يف ملعأ الو . ثالنلاب

 ءىشلا تلعنذف وأ ٠ تارم ثاائ نالاف تيب افوخد لجأ نرم ث الاذنلاب ةجوزلا هذه

 تضقناو اهقلط مث رخآلا اهجوز اهم لخدو ًاجوز تجوزت ا ذإف . تارم ثالان ينالفلا

 ءيشلا نع وأ نالف تيب لوخد نع اهيلع فلح يذلا لوألا اهجوزت مث اهتدع

 قلطت اهنإ : نيملسملا ضعب لاقف .اهجوزتام دعب نالف تيب تلخد اذإف .ينالفلا
 ربخألا لوقلا اذهو لبقتسم حاكن اذه نأل .قلطت ال : نيملسملا ضعب لاقو إاضيأ
 . هتلا ءاش نإ نسح يدنع

 لصف

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ هتلا همحر هباوج نمو

 دارأو مدن مث .انالف هتنبا جوزيام هنإ هتجوز قالطب فلح لجر يفو (هللا همحر) يلاعسلا

 اهمع وأ اهوخأ اهجوز اذإف .ةدحاو ةقيلطت ىلع الإ هدنع هتجوز نكت ملو ،هجوزي نأ

 ؟ ال مأ بألا ثنحيأ ، جيوزتلا كلذ بالا يضرو .اهيبأ خا أ

 ةنبالا هذه نإ هنيعب (٢١)رث وم نيملسملا راثآ يف تدجو .قيفوتلا هتلابو .را

 يلولا هرك نإو نيميلا لجأ ر نم اهجوزي نأ اهوبأ هرك اذإ . اهيبأ دعب نم يلولا اهجوزب

 .تبحأ نمب اهوجوزيل نيملسملا ةالو ىلإ عفرت اهنإف ، يلو اه نكي ملو هدعب نم يذلا

 )١٦٨( (ارثأ) بارصلا .

۔ ١٤٢٣ ۔



 الف نيملسملا مكحب هوخأ وأ هنبا اهجوز اذإ امأو .هنيمي يف اهابأ ثنحت نأ اهل هركيو

 . ملعأ هتناو لمع هيلع سيل كلذ دعب هاضرو .ثنح بألا قحلي

 عيش بألا مزليأ هضري مل جيوزتلا هغلب املف هرمأ ريغب هنبال جوزت نمو : هل تلق

 ؟ ال مأ رهملا نم

 ءيش دلاولا مزلي الف . نبالا ركنأ مث .هل جوزتيل هلسرأ هنبا نإ : دلاولا لاق اذإ : لاق
 نم ءىش همزلي الو هرمأ نوكي نأ افوخ .اهمتالط ىلع نبالا ربجيو قادصلا نم

 ربجيو ؤقادصلا فصن دلاولا مزلي هنإف .هلسرأ هنبا نإ دلاولا لقي مل نإو .قادصلا
 . ملعأ هللاو ؤ يش همزلي الو .اهقالط للع نبألا

 اهجوزت يذلا اهقح نم انالف اهجوز تأربا دقو .بتك اذإ بتاكلاو : هل تلق

 اييقتسم ظفللا اذه نوكيأ .هل اهمزل نايض نم .هلبق توم ثدح اهب ثدح نإ .هيلع
 ؟ ال مأ

 ةأرملا تتام اذإ بجعي ام ىلعو .نيملسملا نيب فالتخإلا هيف يرجي اذه لثم يف : لاق

 . ملعأ هتلاو ى هلوق ىلع ءىربي هنإف اهجوز لبق

ِ 

 (هللا همحرر) يوزنلا يرقعلا دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نمو

 6ليخلا نم سأرلا اذه انالف _'٢٨٭١تعياب نإ .ثالثلا قالطلا ىنمزلي لاق لجر يفو
 .عيبلا فلاحلا متأو .هيلع فولحملا لجرلا كلذ ىلع هريغ هعابف .ناتجوز هعم ناكو
 ثالث وأ تاجوز ثالث قالط دنأ هتين ىف ناك اذإ .هيتجوز تاقيلطت ثالث همزليأ

 . ؟ ميظعلا رجألا كلو .انتفأ تاقيلطت

 6هرمأب عيب وأ ، هعابو اثالث ىون وأ هنيمي يف قالطلا لسرأ نإ .قيفوتلا هنلابو باوجلا

 هليكو لعف نأل .اثالث امهاتلك هاتجوز قلطتو يدنع ثنح دقف .هنم ةلاكوب وأ
 تباثلا ظفللاب هنم عيبلا نوكي نأ .هنيمي دقع دنع هعيب ين ةين هل نوكي نأ الإ .هلعفك

 ٥ ثالثلاب هيلع عقاو ثنحلاف لوقلا لسرأ نإو .وه ظفلي ملو .هريغ هعيب ظفلو هعيب يف
 هذخأت ملام كلذب : لاق نم لوق ىلع ىونام ىلعف .نيتنثا وأ ةدحاو يوني نأ الإ

 ذوخأمو .هتجوز هتمكاح نإ “ثالنلا عوقوب نيملسملا ماكح نم دحأ نم قح ةجح

 )١٢٩( ملعأ ةنلاو .قايسلا هيلع لدي ايك تعب .باوصلا .

۔ _ ١٤٤



 دقع دنع هنم رهظام يناعم يف هيلع مكاح همالك نأل رهاظلاب مكحلا يناعم يف كلذب

 وأ ةدحاو ىون هنإ : لاق نإ لوبقم ريغ هلوقو ثنحلا دعب ثالثلا عوقوب .هنيمي

 ىلإ ةدحاولا نم هيتجوز قالط نأل .هيتجوز تاقيلطت ثالث ثالثلاب ىون ولو إنبتنلا

 وأ ةدحاو هيتجوز تاقيلطت ثالثب يوني نأ الإ كلذب لوقلا لسرأ نإ ثالثلا
 .ملعأ هتلاو .الف مكحلا يناعم يف امأو .3 هتلا نيبو هنيب اييف ىونام ىلع وهف .نيتنثا

. 

 : اف لاقف سانلا نم دحأل اهلسغت بايثب ةرئاس هتجوز ىأر نميفو (هللا همحر) هنمو
 هيف لسغت يذلا عضوملا ىلإ تراسف .‘'"`)شقالطب صيمقلا هذه يش اهيتلسغ اذإ»

 ؟ ال مأ هتجوز قلطتا .صيمقلا كلت ذخأت ملو بايلا
 ةلزنمب 6ءاليإلا جرحم جرخي اذه نإ ليق دقف تفصوام ىلعف .قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 ةنئاب ةقيلطت يهو ،ءاليإلاب تناب دقف رهشأ ةعبرأ ىلإ اهلسغت مل اذإف اهيلسغت مل نإ
 رهشألا ةعبرألا يف اهئطو نإف .رهشألا ةعبرألا يضم لبق اهلسغت مل اذإ اهؤطو هل سيلو
 ولو رهشأ ةعبرأ ىضمت نأ لبق اهتلسغ نإو . ًادبأ هيلع تمرح دقف اهلسخت نأ لبق نم

 . ملعأ هللاو 5 ءاليإ الو ادبأ هيلع ثنح الو رب دقف ةدحاو ةعاس وأ دحاو مويب

 لصف

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا لاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 ٨6 يوزنلا يرفاغلا نانس نب فلخ يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ هتلا همحر يرزنلا يدمسلا

 قلطي مل اذإ هلعاف مثأي مأ هيف اهأطي مل رهط دعب ناك اذإ ثالثلا قالط زوجي لهو

 ؟ ةدحاو

 .كلذ يف مثأي جوزلاو عقي ةدحاو ةملكب ثالثلا قالط نإ .قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 . ملعأ هللاو

 ريغ يف اهقيلطت هل زوجيأ "'"')أدحا هتجوز قالط دحأ ىرتشا اذإ تيأرأ : هل تلق
 وهأ يرتشملا نإ : لاق ؟ مثأي مأ اثالث اهقالط هل زوجي لهو ؟ هيف اهجوز اهأطي م رهط
 ناك 6فالطلا نم اهقلطام يضميو .دارأام ىتم اهقلطي نأ يرتشمللو . جوزلا نم

 )١٣٠( ةينايع ةيماع ىهو . قلاط تنأف بايثلا تلسغ نأ ةرابعلا ىنعم .

 .ةدح او ةرم ك أ ) ( ١٣١

  

۔ ١٤٥ ۔-



 ناسحتسإلا يف امأو .ةدحاو ةقيلطت ةعاب جوزلا نكي مل اذإ .اثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو

 . ملعأ هتناو نوملسملا هرمأ يذلا قالطلا اهقلطي نأ ىنبجعيف

. 

 نم اهجوزي نأ زوبأ رحبلا عطاق اهوبأ ناك اذإ ةيبصلاو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ ءايلوألا نم هدعب

 زوجي الو .رحبلا مطاق اهوبأ يتلا ةيبصلا هذه جيوزت زوجي ال ، قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم تبلطو .هدلب يف ارضاح اهوبأ ناك ول ةيبصلا نأل .اهجوزي نأ اهئايلوأ نم دحأل

 ٥ كلت ةيبصلا هتنبا جيوزت ىلع بألا ربجي مل ،كلذ نع اهوبأ منتماو .اهجوزي نأ اهيبأ

 نأ اهئايلوأ نم دحأل زاج جيوزتلا تبلطو .ةغلاب رحبلا عطاق يذلا تنب تناك اذإو

 نأ اهيبأ نم ةغلابلا هتنبا تبلطو ،دلبلا يف ارضاح ناك ول ذإ اهابأ نأل .اهنذإب اهجوزي

 قرتفا كلذ لجأ نمف ،اهبيوزت ىلع ربجي اهابأ نإف كلذ نع منتماو ؤاهئفكب اهجوزي
 . ملعأ هتلاو نيملسملا راثآ نم هتظفحام ىلع ةغلابلا ةيبصلا اهجوزت يف مكحلا

. 

 نب رماع نب هللادبع هيقفلا خيشلا ىلإ هللا همحر يوزنلا هيقفلا خيشلا بارج نمو

 قلاط فاقب قطني نأ لبق .هتجوز نم اوضع قلط نميفو (هتلا همحر) يرقعلا ديعس
 تيأرأ ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع قالط هتجوز قحلي له ،هتجوز نم قلطملا وضعلا نأب

 لجو زع هتلا نذإب "ىلوألا هتلاح ىلع ىوتساو ربجو .ةأرملا هذه ىلإ وضعلا اذه دارأ ذإ

 ؟ ال مأ قالطلا هقحليأ

 قلطت الف قلاط فاقب قطني نأ لبق هتجوز نم وضعلا ناب اذإ ، قيفوتلا هتلابو ، باوجلا
 .وضعلا نيبي نأ لبق لاط هلوقب قطن ناكو .اقالط لاط هلوقب ديري نأ الإ .هتجوز

 نامألا نإ : لوقي نم لوق ىلع .نيملسملا راثآ نم هتظفحام ىنعم ىلع قلطت ذئنيحف
 نئاب وضعلا نأ لجأ نم قالط هتجوز قحلي مل اذإو ناسنإلا هب ىون ام ىلع اهب ذخؤي
 ىلع ىوتساو ربجو ةأرملا هذه ىلإ هعضوم يف وضعلا در مث .قالطلا عقو نيح إاهنم
 . هتلا مهمحر نيملسملا راثا نم هتظفحام ىلع لوألا قالطلا هقحلي الف .ىلوألا هتلاح

 . ملع أ هللاو

۔ _ ١٤٦



. 

 دعب ضحت ملو ةدحاو ةضيح تضاح اذإ ةقلطملا نع هتلأسو (هتلا همحر) هباوج نمو
 ةقلطم تناك ؛ كلذ دعب جوزتت نأ ال لحيو ةافولا ةدع اهيلعأ اهجوز تام مث .كلذ

 . ميظعلا رجألا كلو انفرع .اثالث وأ ةدحاو

 .اهتدع ءاضقنا لبق اهقلطم تام مث ايعجر قالطلا ناك اذإ . قيفوتلا هللابو باوجلا
 اذإو .ثاريملا هنم اهلو .اهقلطم تام موي نم اهفنأتستف ةتيمملا ةدع ىلإ عجرت اهنإف

 سيلو ١ايهنيب ثاريم الف انئاب قالطلا ناك نإو . جوزتت نأ اش زاج هتيمملا ةدع تضقنا

 . ملعأ هتلاو اهتدع ءاضقنا لبق تام ولو ۔ضيح ثالاث ةقلطملا ةدع الإ اهيلع

 ؟ ةالصلا عطقت مك ةقلع تطقسأ اذإ لماحلا يفو : هل تلق

 مايأ لثم ةالصلا عطقت اهنأ لوقلا نم ينبجعي يذلاو فالتخا كلذ يف : لاق

 كرتت مث رشع دحاولا موي نم ةالص يلصتو .مايأ ةرشع يلصتو لستغتو .اهضيح
 نيعبرأ اهأطو نع عنتميف جوزلا امأو .مدلا اهنع عطقني مل نإ اهضيح مايأ ةالصلا

 . ملعأ هللاو ؤاموي

. 

 نم هتأرباام دعبف علخلل ادعق .هتجوزو لجر نع هتلأسو (هتلا همحر) هباوج نمو
 تأرباو كتقلط دقو . كتءارب تلبق دق لقي ملو .ةدحاو كتقلط دق : اهل لاق .اهقح

 اهل لاق هنأ الإ .علخلا ظفل اهل لقي ملو اهعلاخي مل هنأ جتحا اذإ ةجح هلأ .كسفن كل

 ؟ ةدحاو كتقلط دف

 اذإ امأو .افالط نوكي هنإف 5اهءاربا لبقي ملو اهقلط اذإ امأ 5 قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 أربيو علخ هنإ : ضعب لاق دقف علخلل ادعق اذإ ايهنإف 5 هتأربا نأ دعب اهسفن اه أربا

 . ملعأ هتلاو قالط هنإ : لاق نم لاقو © قحلا نم

 وأ يح وأ ىثنأ وأ ركذ هنإ لوبقم امكْوَقأ لماحلل ةلباقلا يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ تيم
 امأو لدع يدهاش ةداهشب الإ 3 ىننأ وأ ركذ دلولا نا : ةلباقلا لوق لبقي ال : لاق
 .ملعأ هللاو لوبقم امنْوَقَف © تيم وأ يح هنإ : اهلرف

۔ ١٤٧ ۔-



 ءاليإلا مكح هيلع لخديأ .اهديب هتجوز قالط لعج نميف لوقت امو : هل تلق

 ءاليإلا مكح هقحلي ال : لاق .هديب قالطلا ناك اذإ هلو لجرلا ىلعام لثم راهظلاو

 امل وه امنإو .رهاظت نأ الو يلوت نأ اه سيلف .اهديب اهقالط لعج اذإ هنأل راهظلا الو
 . ملعأ هتلاو اهدي يف هلعج

۔ ١٤٨ ۔.
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-.. 
 ءابآلا توم دعب . تانبلاو نينبلل لاومألا بياطم لحأ يذلا هلل دملا

 . تاوخألاو ةوخألا نم .هقحتسي نمل ثيراوملا قيرط اهيف محل نيبو .تاهمألاو

 ءاضأو . مهاردلاو لاملا نم "ة ةنثرإلاب . عملتلا رجاوز نم دادولا راهنأ ىرجأو

 روحب بولقلا موقي ىتح . مب زاغملاو ٥ مع ا سومش نرم جرفل او رورسلا ءانس

 ."برخلا رورحب .سوفنلا بلقنتو . ق ازرأل ١ ىندأ اهيلع بصني ىتح 8روبحلا

 قافنلا رفن حبصأو .قافنإلا فنأ مسحي كلذ عمف .قالامإلا قلف اهيلع قلعتي ىتح

 ةرظانم نع ى رصب فعضو ٠ في رصتل ااذه بنج ف تطرف ام ىلع اترسحاي : اهلوقي

 لماوعو 6قالخلا فوؤرلا ديب ردقلا ديلاقم نأ تملعام .اهليوايف فيلكتلا ليلكا

 ٩ ءاشي نمع اهفرصيو ٠ ءاشي نزم اهيتؤي فوس . قازرلا نميهملا ةعاط لحتست قزرلا

 يف .تاظعلاو ركفتلا ماجلب اهمجلاو تارسح اهيلع مدا نبااي - كسفن بهذت الف

 قزرلا طسبب نيع ةفرط لفغي ال .مساق ةمسق هذه نإ تاعاطلاو ربصلا '")ىصايص
 ضمحاو رقفلا رافقب اماوعأ رفقا ربقف نم مكف » . ميلع عيش لكب هنإ ردقيو ءاشي نمل

 حبصأف .لوقلا دعب هتربخ ةلأسم هتعفادو . ئ )لوطلا لالطأ هتمهد ذإ ربصلا رابُصب

 بوشي امأ هحيوايف .ىونلا ونب لامكلا ًمكرحْنيو . ءاوحلا ءاوه ي شيرلا شيرب رم ہطب

 هقزر ردق هللا ن ملعيو ٠ ةمالل لبق هلوزن لزنم لا بوئيو 6 ةماركلا 5 'مكرك هديرثب

 هقزرام ىلع هتلا ركشيو . هئابحأ فكب ءاطعلا نيع بتكيو «هئاب آ ثرا نم كلذ هقفوو

 . هربغ هثري فوسف ثرو اب رتعيو . ةماعلا ةعساولا ةمحرلاو ٠ ةماتلا ةمعنلاب هدمأو

 هيهاون مهفيو . . هباتك ف ت ءاج تلا هاياصو ملعتيو هرصمو هعجرم هللا لإ هنأ ملعيو

 لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا ُكيصوُي ت : لجو زع هلوقو . هباطخ ف تدرو يتلا

 اوناك سةوقلاو ةيروكذلاب ةيلهاجلا يف تناك ةثارولا نأ ملعا .ةيآلا )» ن نييقنألا ظخ

 .ثرإلا )١(

  

 .ةوادع ىلإ بلقت يأ .بزحلا ران : برخا رورح (٢ر
 . عالقلاو نوصحلا : يصابص (٣)

 . ةردقلاو ىنفلا : لوطلا 15

 .نارمعذلا : : مكرك (د)
 )٦( ءاسنلا ةرو۔ :

۔ _ ١٥١



 ,لاجرلل ز : لجو زع هلوقل كلذ هنلا لطبأف نايبصلاو ءاسنلا نود لاجرلا نوثروي
 تباث نب سوأ يف تلزن ةيآلا هذه ه نوُبرقألاو ناذلاؤلا كرت انم بيصن
 - نالجر ماقف .اهنم هل تانب ثالثو {.ةحك مأ اهل لاقي ةأرما كرتو يفوت © يراصنألا

 ةيلهاجلا ين اوناك امنإو . ائيش هتانب الو { هتأرما ايطعي مو هلام اذخأف ۔ تيملا مع انبا امهو

 .لاجرلا نوثروي اوناك اينإو .اركذ ريغصلا ناك ولو .ءاسنلا الو راغصلا نوثروي ال
 : تلاقف ةحك مأ تءاجف .«ةمينغلا زاحو لتاق نم الإ يطعن « : : نولوقيو

 يدنع سيلو ۔ ةأرما انأو ۔ تانب ىلع كرتو ٥ تام تباث نب سيوأ نإ هللا لوسراي»

 يتانب الو ينايطعي ملو همع ينبا دنع وهف . .انسح آلام نهوبأ كرت دقو . نهيلع قفناام

 نبكري ال اهتانب» : هتلا لوسراي الاقف . ةي هتلا لوسر امثاعدف "يرجح يف نهو !ائيش

 ىنعي ه ,لاجرلل ه : لجو زع هنلا لزنأف .اودع نبكني الو .الك نلمحي الو .اسرف
 ثا الا نم ةه } نور ةألاو ناذلاولا كرت اًتم بيصن % هئابرقاو تيللا دالوأ نم روكذلا

 ناذلاؤلا رت تم بيصن 4 نه جا وزأو , جوزلا دالوأ نم ثانإلا يأ ءاسنللو ] ٣

 ابيصن ب { رثكا وآ ّ لاملا نم ه رتك وأ خ لاملا نم يأ ه هنم ل اًم نونرقألاو

 وأ ه ٤ هللا نم ةضيرف ) زج : هلوقك دكؤم ردصم هنأ ذإ ى مطقلا ل اع بصن ه ًاضوُرفُم

 اصن ينعأ ىنعمب "صاصتخإلا ىلع وأ .ًاضورفم ابيصن محل تبث تبث ىنعملا ذإ لاح

 القن يأ «الك نلمحي ال» : هلوق امأو . هباتك ليوأتب ملعأ هللاو مه ابجاو ٦ ًاعوطقم

 امهو لك وه : لاقي كلذكو .ليقث يأ ) هالوم لع لك مو ن : لجو زع هلوقل

 هللا ىلإف الك الام كرت نم» : ثيدحلا يفو .لولكلا ىلع عمجي دقو لك مهو لك

 هلعف امأو دلاو الو هل .دلو ال يذلا لجرلا ةلالكلاو ميتيلا لكلا ليقو .'"؛«هلوسرو
 لكو . ايعأ اذإ الاك . ريغو ريعبلا لكو . هلهأ ىلع الك راص اذإ . ًالولك لجرلا لك

 لكو .دلاو الو دلو هل نكي مل اذإ ةلالك لجرلا لكو . عطقي مل اذإ ةلكو ةلالك فيسلا

 . ملعأ هللاو لبقتسملا نم همضو يضاملا فاك حتفب لاعفألا هذه

. 

 : لجو زع هلوقل '`هةفلاحملاب . مالسإلا ءادتباو ةيلهاجلا يف ةثراولا اضيأ تناكو

 ٧ : ءانلا ةروس )٧(

 ٧٦. : لحنلا ةروس )٨(
 . هضئارف ٥ ملسمو ` ٠ضلارف ٥ و ٠.تاتنفنن يراخبلا رظنا ( ٩)

 . ركملاو هعم فلاحت نم فيلحلا ثري نا )١٠(

۔ _ ١٥٦٢



 لبق نم ةيآلا هذه ريسفتب تيتأ دق )ه مهبيصن مُموُتأَف مكَناَنيأ تدقع نيذلاو )
 نيذلاو ] { : لجو زع هللا لاق . ١٢١)۔ ةرجهلاب ةئراولا تراص مث . . عضوملا اذه ربغ ل

 .ثاريملا ينعي 3 .)١٣ 4 اورجاه ىح ءيش نم مهتيال م مكلام اورجاه لو اونما

 . حتفلاب نوقابلاو واولا رسكب مهتي الو عىرق اورجاهي ىتح

 8٥بسنلاب : ةثالثلا رومألا دحأب ثرالا راصف هلك كلذ حخسنف دحاو امهو

 ىنعمو . . ضعب نم مهضعب ثرت ةن :ارقل ا هن أ : بسنل اب ىنعمف .. ١٤) 'ىلولا وأ ٠ حاكنلا

 . قتعملا ثري قتعملا نأ ءالولاو ١ هبحاص ثري نيجوزلا دحأ نأ حاكنلاب

 نيكولمم ناك اذإو .رحلا ثرت ال ةكولمملا كلذكو ةرحل ا ثري الف كولمملا امأو

 انإف ةرحلا ةجوزلا ثري رحلا جوزلاو رحلا جوزلا ثرت ةرحلا ةجوزلا كلذكو .اقتعاف

 . ملعأ هتناو اهاتبثأ اذإ ةيجوزلا تبثتو ؤنانراوتي

 ءاضق دعب }هلام ثرإ مسقني تام اذإ لجرلا نأ كلذو : بسنلا ركذب ءعىدتبأسو

 مهنمو 6 ةبصعلاب ثري نم مهنم : ماسقأ ةتالت ىلع . هاياصو ذافناو هنويدو هنفد رمأ

 هللاو انهاه تابصعلا ركذب ءىدتبأسو ٠ ماهسلا وذ مهنمو . ةبارقلاب مهنمو . محرلاب

 .ملع

 نييثنالا ظح لثم ركذلل .انانإ وأ اوناك اروكذ مهونب مث ث نونبلا تابصعلا لوأو

 الو .الع امو هيبأ بأو هوبأو دحجلاف ءالؤه مدع نإف ۔ ىلوأ وهف ۔ بالا مهدعب نم مث

 مث .ةوخالاف مهتركذ نيذلا مدع نإف 5ائيش ءالؤه عم مألاو بألا نم ةوخإلا ثري
 اولعام بألا مامعأ مث . مهونب مث 5 مايعألاف نكي مل نإو ، ثانإلا نود روكذلا مهرنب

 .ملعأ هللا و عيش حصي ال نمل مكحي الو ٠ بسنل ا نم نم حص ام ىلع اوعفنتراو

 مايعالا كلذكو ١ دادجألا دنع نوثري ال ةوخالاو ٠ بألا دوجو دنع ثري ال دحلاف

 ءاسنلا ةروس )١١(

 .خسن مث .سكعلاو يراصنألا رجهلا ثري نأ (١آ)
 . ٧٦ : لافنالا ةروس )١٣(

 )١٤( ءاهقفلا نيب فالخ : ءالولا يف .

۔ _ ١٥٣



 دنع نوثري ال بألا مايعأ كلذكو .ائيش مهينب نينبو مهينب وأ .ةوخإلا دنع نوثري ال

 . ملعأ هللاو تابصعلا ةفص هذهف .مهينب الو .كلاهلا مامعأ

 لصف

 .هتاوخاو { هتاهما لبق نم تيملا باسنأ نم ثانإلاب براقألا مهف ماحرألا امأو

 ثاريم يف اوفلتخاو .ماهسلا يوذو تابصعلا دنع ائيش نوثري الو .هئابا تاهمأ وأ

 ونب مهدعب نم مث تانبلا ونب مهبرقاو مهلوأف .ةبارقلاب مهثيروت ىلع لمعلاو ماحرألا
 ونب مث ؤ تالاخلاو .لاوخألاو “تايعلا مهدعب نم مث .ةوخألا تانبو .تاوخألا

 عبرألا مامت ءالؤهف ،لاوخألا تانبو “تالاخلا ونبو .مايعألا تانبو ،تايعلا

 .هيبأ ةلزنم دحاو لك لزنأف ليزنتلاب مهثروت نأ تدرأ اذإف .ماحرألا نم تاجردلا

 . ماحرألا ينب ةفص ءالؤهف .ىثنأف ىثنأ ناك نإو ركذف أركذ ناك نإ

 .دجلا ةلزنمب ليقو معلا ةلزنمب ليقو . بألا ةلزنمب تاعلاف تامعلاو تالاخلا امأو

 تاهمألا ةلزنمب ءالؤه لك مألا ةلاخو بألا ةلاخ كلذكو تاهمألا ةلزنمب تالاخلاو

 . لئاسملا فرعاف

 ٠بالاو .جوزلاف لاجرلا امأف : ةوسن ينايثو لاجر ةعبرأ مهف ماهسلا اوذ امأو

 6نبالا ةنباو .ةنبالاو .ةدجلاو .مألاو .ةجوزلاف : ءاسنلا امأو . مأل خألاو .دجلاو

 ةثلاثلاو .هيبأ نم ةدحاوو .‘٨'”)ةصلاخ ةدحاو ىه ىتلا تاقرفتملا تاوخألا ثالثلاو

 .هما نم

 مدع عم (٠١)ناثلثلا هلو .دحأ هبجحي ال .دالوألا نمو سدسلا هلف : بألا امأو

 هلو . ةبصع هنأل .لاملا عيمج هلف دحأ هل نكي مل نإف كلاهلا مأ عم جاوزألاو دالوألا

 هعم ثري الو بالا مدع عم سدسلا هل دجلاو .ماهسلا يوذ ضرف دعب يقبام

 ثري الو بالا ماقم موقي هنأل }ةبصعلاب ماهسلا يوذ ضرف دعب يقبام هلو ؤائيش

 دلو ناك نإف ] ىثنأ وأ ناك اركذ دلو كلاهلل نكي مل اذإ اذه .0'١ةوخألا نم دحأ هعم

 . ملعأ هتلاو كلذ هل نوكي سيلف

 )١٥( ةقيقش : ىنعمب .

 )١٦( بصاع انه هنال ثلثلا مالا ذخاتام دعب يابلا هل : ىنعمب .
 )١٧( .لاح لك لع ةيفالخ ةلأسملاو ةيضابالا هيلعام اذه

۔ _ ١٥٤



 ىلع نادازي ال ثلثلا اهضرف مألل ناوخإلاو درفنا اذإ سدسلا هضرف مالل خألاو

 نم رثكا مألا نم ةوخألل سيلو سدسلا ىلإ ثلثلا نع مألا نوبجحيو ؤاورثك ولو كلذ
 .اورثك وأ اولق ثلثلا

 مألا نأل .ثلثلا نع اضيأ مألا نوبجحيو .ثلثلا نع مهنوبجحي دالوألا كلذكو
 .ادعاصف نيوخألا عم اهل كلذكو “سدسلا دالوألا عم اهضرف

 .ائيش مهدالوأ دالوأو دادجألا وأ ءابآلا عم ةوخالا ثري الو

 ال ةجوزلا كلذكو .عبرلا هل مهدوجو دنعو دالوألا مدع عم فصنلا هل جوزلاو

 وأ عبرلا ىلع ندزي ال تاجوزلا عب رألاو . نمثلا اهف مهدوجو دنعو مهمدع دنع عبرلا

 دعب هلام يف فلتخاف .ةجوزلا ىوس ثراو هل سيل كلاهلا ناك نإو .ائيش نمثلا

 ءارقفلل : ليقو نيملسملا لام تيبل : ليقو ةجوزلا هذخأت : ليقف .ةجوزلا بيصن

 لام لثم اهلام ةيقبف هريغ ثراو اه نكي ملو هتجوز ثرو اذإ جوزلا كلذكو . ملعأ هللاو

 . ملعأ هتناو .جوزلا

 هنع اهبجحي الو .مألا مدع عم .ةني هللا لوسر نم ةمعط سدسلا اهل ةدجلاو

 ةلاو ائيش سدسلا ىلع ندزي الف ةدحاو نم رثكأ تادحجلا تناك نإو .''")بألا

 . ملعأ

 كلاهلا دالوأ ناك نإف ؤتخأ وأ خأ أ اهعم سيلو تدرفنا اذإ فصنلا اهضرف ةنبالاو

 الإ نهل سيلف ادعاصف نيتنا اك نإو .نييثئنالا ظح لثم ركذللف .انانإو , اروكذ

 .نهل لاملاف هتانب الإ ثراو كلاهلل نكي مل نإو روكذلا مدع دنع نانلنلا

 سدسلا ةدحاولا ةنبالا عم اهلو . ةنبالا ةلزنمب تدرفنا اذإ نبالا ةنبا كلذكو

 عم ‘ سدسلا ىلع ندزي الف ةدحاو نم رثكا نك نإو . نبالا ةنبا ينعأ © نيثلثلا ةلمكت

 اهماكحأو ناثلثلا بلصلا نم دالوألا مدع عم نهلو . نيثلثلا ةلمكت بلصلا ةنبا

 دلو ناك نإف ؤبلصلا نم دالوألا مدع دنع اذه . ناتنثالاو ةدحاولا ءاوس كلذك

 . ملعأ هللاو .ائيش نثري الو ؤبلص اتنبا اتناك نإ عيش نبالا تانبل سيلف بلص

 تدرفنا اذإ اذه نبالا ةنباو ةنبالا ينعأ .ءالؤه ةلزنمب ةصلاخلا تخالا كلذكو
 تدرفنا اذإف ، ىثنأ وأ ناك اركذ بلص دلو نبا الو .بلص دلو كلاهلل نكي مل نإ

 عم بألا نم تخألا ثرت الو .نالنلا اهلف نيتخا اتناك نإو ‘“تبفصنلا اهلف تخألا

 )١٨( ةيمالسإلا بماذملا نيب فالخ اهيفو ةيضابالا دنع اذه .

" ٥٥\١ -



 نكي ل نإو . بالاو مألا نم تخألا دنع سدسلا اهلو . ادعاصف نيتصلاخلا نبتخألا

 عم ثرت الف خألا ةنبا امأو : هربغ لاق .اهل لاملاف تخألا هذه الإ ثراو كلاهلل

 تابصعلا نم ءالؤهو ماحرألا نم اهنأل ١ بأ وأ مأ نم تناك تخألا عم الو نيتخالا

 . ملعأ هتلاو

 اتخأ تناك نإف ةصلاخلا تخألا مدع دنع اهلثم بألا نم تخألا كلذكو

 ٠ نذئلنلا ةلمكت سدسلا بالل تخأذأالو فصنلا ةصلاخللف . بأ نم اتخأو ةصلاخ

 تخألا عم سدسلا ىلع ندزي الف ةدحاو نم رثكأ بألا نم تاوخألا تناك نإو

 مألا نم تخألا كلذكو .عيش بألا نم تخألل سيلف نيتخا اتناك نإو .ةصلاخلا

 . ملع أ هتل او هبجحمام اهبجحمو . م أل خال ١ لثم

 نم اهلصأف مأو بأ تيملل ناك نإف .نينبلا نم ةوخألا مدع دنع ثلثلا اهل مألاو

 : رشع ينثا نم اهلصأف جوز هعم ناك نإف . ةعبرأ بأللو . نايهس ثلثلا مألل : ةتس

 ناثلثلا هل ناك بألاو .ةثالث مأللو .مهسأ ةتس بأللو .مهسأ ةثالث عبرلا ةجوزلل

 . عبرلا تذخأف ثلثلا اه ناك مألاو ٨٥فصنلا ذخأف

 ادعاصف ناوخإ كلاهلل ناك نإو اذه ىلع لمعلاف تتام اذإ ةجوزلا كلذكو
 : رشع ينثا نم اهلصأف .عبرلا ةجوزللو .انهاه سدسلا ماللف : اهلاحب ةلأسملاو

 .ءيش ةوخألل سيلو ،بألال يقابلاو .نايس سدسلا ماللو .ةثالث عبرلا ةجوزلل

 عنمي الف دحاو خأ ناك نإو ،ثاريملا نع بألا مهعنمو ثلثلا نع مألا اوعنم دقو

 . ملعأ هتناو ابأ كلاهلل نأل .ءىش هل سيلو ، يقبام ثلث نع مألا

 ناك نإو .نينثا نم فصنلاو .ةثالث نم يهف ثلث اهيف ةضيرف لك نأ ملعاو

 عبر ناك نإو 38 ةتس نم يهف ف تنزو ناثلث ناك نإو { ةتس نم يهف ثلثو فصن

 يهف فصنو ناثلثو ثلث وأ ناثلثو سدسو فصن ناك نإو .ةعبرأ نم يهف فصنو
 . ةرشعلا ىلإ لوقتام ىصقأو }ةتس نم

 وأ سدسو عبر اهيف ةضيرف لكو .ةينايث نم يهف نمثو فصن اهيف ةضيرف لكو

 .رشع ةعبس ىلإ لوحتو ،ةرشع ينثا نم يهف عبر وأ فصن وأ نانلثو ثلث

 ةعبرأ نم يهف ناثلثو فصنو نمث وأ نمثو ناثلث وأ نمثو سدس اهيف ةضيرف لكو

 . نيرشعو ةعبس ىلإ لوقتام ىصقأو ٨ ني رشعو

۔ -_ ١٥٦



 لصف

 لوصألا هذهف نورشعو ةعبراو رشع انثاو 5 ةتس : لوصأ ةثالث لوعلا لوصأو

 . الف نهاوس امو لوعت

 لصف

 .ةصلاخ تخأو .جوز نع تكله ةأرما : ةعبس ىلإ ةتس نم لئاعلا لصالاف
 سدسلا مألا زم تخألالو . ةئالث ةصلاخللو .3 ةثالث فصنلا جوزلل . . مأ نم تخأو

 تراص امأ اهدزف .ةيناث تراصف مأ نم اخأ اهدزف ةعبس ىلإ ةتس نم تلاع .مهس

 .مهس سدسلا ماللو .ةعبرأ ناثلئلا نيتصلاخلل راص ةصلاخ اتخأ اهدزف .ةعست

 لصألا اذهف .ةثالث فصنلا جوزللو .نايهس ثلثلا مألا نم نيتخاألاو نيوخأللو

 . ملعأ هللاو ةرشع ىلإ ةتس نم لئاعلا

 لصف
 كله لجر : كلذ لاثمف رشع ةعبس ىلإ لوعيو رشع ينثا نم يذلا لصألا امأو

 نيتخاأللو .ةثالث عبرلا ةجوزلل ،مأ نم اتخأو ،نيتصلاخ نيتخاو .ةجوز كرتو
 ةثالث ىلإ تلاعف .نايهس سدسلا تخألل وأ مأ نم خأللو . ةينايث ناثلثلا نيتصلاخلا

 نيوخألا دنع سدسلا اهل امأ اهدز رشع ةسمخ تراصف مأ نم اتخأ وأ اخأ اهدز ارشع

 . ملعأ هتلاو رشع ةعبس تراصف ادعاصف

 لصف
 كله لجر كلذ لاثم ، نيرشعو ةعبس ىلإ نيرشعو ةعبرأ نم لئاعلا لصألا امأو

 نمثلا ةجوزلل .انمث اهيف نأل ، نيرشعو ةعبرأ نم اهلصأف . هينباو هيوبأو هتجوز كرتو
 .رشع ةتس ناثلثلا نيتنب أللو سدس دحاو لكل .ةينايث ثلثلا نيوبأللو .ةلنالن

 ٨اهيبأ نأ » هدج كلاهلل ناك اذإ هلثمو . نيرشعو ةعبس ىلإ ني رشعو ةعبرأ نم تلاع

 .ةثالث نمثلا تاجوزللف .نبا ةنباو ،ةنباو ؤتاجوز عبرأو ،“تادج ؤ'١٩برأو
 ثالثلا تادحلا ثبروت زاوج ءايلعلا ضعب ىريو . .حصالا يف نهددع ناك ايهم تاديعبلا نابجحت ناتبيرقلا ناندجلا )١٩(

 اك لف . نهنيب سدلا بالا مأ مأو بالا بأ مأو مالا مأ مأ ثرو جج هنأ وهو عوضملا يف دراولا لسرملا ثيدحلاب المع

 ركذن دصق باتكلا فلزمنف .باوصلا وهو اقلطم هب لمعلا ءالعلا ضعب لا اطبأ فيعضلا ماقأ نم لسرملا ثيدحلا

 حبحصت يف كلسلا اذه زاوح نوديري نيذلا ءايلعلا ضعب ةداع هذهف راسكنإلا حيحصت ناكمإ ةلام حيضوت تادجلا
 نإف ةرشعلا لع مهددع دنازلا مال ةوخالا ةلثمأب راسكنإلا حيحصت يف اولثمي نأ مهب ردجالاو ىلوالا ناك دقف .راكنإلا

 . ةيوسلاب مهنيب مسقني مهمهس نإف الثم نيبصعملا مايعالاب اذكو . مهنيب متني ثلللا
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 ةعبرأ سدسلا نبالا ةنبالو رشع انثا فصنلا ةنبأللو .ةعبرأ سدسلا نيتدجللو

 ىلع ترسكنا .نيرشعو ةعبس ىلإ نيرشعو ةعبرأ نم تلاع .نيثلثلا ةلمكت
 تاجوزلا سوؤر 0 الوعب ةلأسملا برضاف ٠ مهسأ ةثالث 7 عبرأ نهو تاجوزلا

 ةنبالو . نوعبرأو ةينايث كلذف .ةعبرا يف رشع انثا ةنبالل ةينايثو ةئام كلذف .عبرأ نهو

 هرشع انثا كلذف ةعبرأ يف ةثالث تاجوزللو .رشع ةتس كلذف ةعبرأ يف ةعبرا نبالا

 كلذف ةعبرا يف ةعبرا سدسلا نيتدجللو رشع ةتس كلذف ةعبرا يف ةعبرأ دجملاو
 ناك نإف ريقفلا باتكلا فلؤم باسحب ةينايثو ةئام نم ةلأسملا تحص .رشع ةتس

 . ملعأ هتناو ةفرعملا ليلق ريقفلا نأل .هحلصأ نم اريخ هللا ىزجف طلغ اهب

 اهلف ناوبأ مهعم ناك نإف .نييثنالا ظح لثم ركذللف تانبلاو نونبلا عمتجا اذإو

 نيوبألا دنع عيش مش سيلف ةوخإ مهعم ناك نإو .سدسلا ايهنم دحاو لكل ثلثلا

 . ملعأ هتناو نينبلاو

 لصف

 اهيف ةلأسم لك يهو .نيعبرا نم لصأ : لوصأ ةتس اهل درلا لئاسم نأ ملعاو

 امو نمث اهيف ةلأسم لك يهو نيثالثو نينثا نم لصأو .ةسمخ ىلع در يقب امو نمث
 ىلع در يقب امو نمث ةلأسملا يف ناك اذإف رشع ةتس نم لصأو .ةعبرأ ىلع در يقب

 يهو ةعبرأ نم نالصأو ،نينثا ىلع در يقب امو نمث اهيف ةينامث نم يتلا يهو { ةعبرأ
 ةناو نينثا ىلع در يقب امو فصنلا اهيف ىرخألاو . ةثالث ىلع در يقابلاو عبر اهيف يتلا
 .ملعأ

. 

 نم نيتجوزلا مهسف .مأو ناتنباو ناتجوز : هلاثم نيعبرا نم يذلا لصألا امأو
 اهس مالل نأل .ةسمخ ىلع درلاو .ةجوزلاو جوزلا ىلع در ال هنأل 6هعفراف ةيناث

 ال ةعبس يقب ةينايث نم مهس وهو نيتجوزلا مهس تعفر اذإف .مهسأ ةعبرأ نيتنباللو
 : نوعبرا كلذف .ةسمخ نهو ةلأسملا در لصأ يف ةينايثلا برضاف . نهيلع مسقني

 مالل اهسمخ : ايههس نوثالثو ةسمخ ىقبت ،نيعبرألا نمث يهو مهسأ ةسمخ نيتجوزلل
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 رظنا مث .يهس رشع ةعبرأ ةدحاو لكل ،نيتنبالل لاملا سامخأ ةعبرأو .مهسأ ةعبس

 وهو ةلأسملا لصأ برضاف !اهيلع مسقني ال ناتجوز نهو ةسمخ وهو نيتجوزلا بيصن
 .ةسمخ دحاو لكل : ةرشع نيتجوزلا طعاف نونايث كلذف نيتجوزلا سوؤر يف نوعبرأ

 . ملعأ هللاو يهس نورشعو ةينايث ةنبا لكنو .ايهس رشع ةعبرأ ماللو

 ةجوزلا مهسف نبا اتنباو ةنباو ةجوز : هلاثمف نيثالثو نينثا نم يذلا لصألا امأو
 سدسلا نبالا ةنبألو .ةثالث فصنلا ةنبإال نأل .ةعبرأ ىلع درلاو .ةينايث نم ةجرح

 .نهيلع مسقني ال ةعبس يقب ةجوزلا مهس وهو ةينايث نم نمثلا تعفر اذإف .مهس

 نانثا كلذف .ةعبرأ وهو درلا لصأ يف ةينايث وهو ةجوزلا ةلأسم لصأ برذضاف
 مسقني ال .مهسأ ةعبس لاملا عبر نبالا يتنبالو . مهسأ ةعبرأ ةجوزلل : نوثالثو
 ةعبرأ كلذف نيتنبالا سوؤر يف نوثالثو نانثا وهو ةلأسملا هذه لصأ برضاف .نهيلع
 . ملعأ هتلاو ةلأسملا حصت هنمف 5نوتسو

 مهس جرخمف ٠ نبا اتنباو ةنباو جوز ناك اذإ هلاثمف رشع ةتس نم يذلا لصألا امأو

 سدسلا نبالا يتنبألو .ةثالث فصنلا ةنبألل نأل . ةعبرأ ىلع درلاو 5 ةعبرأ نم جوزلا
 مسقني ال .ةئالن يقب ةعبرأ نم مهس وهو جوزلا مهس تعفر اذإف . ةعبرأ كلذف مهس

 كلذف ٠ ةعبرأ وهو درلا ةلأسم ف جوزلا ةلأسم لصا برضاف ٠ نبإلا ةنباو ةنبألا نب

 نبألا يتنبالو { مهسأ ةعست وهو اهعابرأ ةثالث ةنبإال 5 ةعبرأ عبرلا جوزلل : رشع ةتس

 يف رشع ةتس يهو ةلأسملا لصأ برضاف ،نهيلع مسقني ال ناتنثا وهو 5ةثالث عبرلا

 . ةلأسملا حصت هنمف : نوثالثو نانثا كلذف نينلا

 ةجوزلا مهس جرخمف .مأل ناوخاو مأو ةجوز : وهف ةئالث نم يذلا لصألا امأو

 مألل نيوخأللو .مهس سدسلا مألل نأل ةئالث ىلع درلاو © عبرلا اهل هنأل ةعبرأ نم

 اهمسقت ةثالث تيقب ةعبرأ نم ةجوزلا مهس تعفر اذإف ، نايهس كلذف ،نايهس ثلثلا
 ناوخا ناك نإو . نايهس ثلثلا مأللو كمهس سدسلا هلف مأل خأ ناك نإ ٥مهيلع

 . ملعأ هنلاو ثلثلا نع اهنابجحي هنأل ،نايهس ثلثلا نيوخألالو ، مهس سدسلا ماللف

 خأو .هدجو .جوز : هلاثمف نينثا ىلع در يقب امو ةعبرأ نم يذلا لصألا امأو

 وهو جوزلا مهس تعفر اذإف ، نينثا ىلع درلاو © نينثا نم هجرخمو فصنلا جوزللف .مال
 جرحم وهو نينثا برضاف ، نهيلع مسقني ال دحاو ىقبي ،نينثا نم هجرخمو فصنلا
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 خاللو ٠ نانثا فصنلا جوزلل : ةعبرا كلذف ٠ ناننا وهو درلا لصأ ف جوزلا مهس

 . ملعا هللاو . مهس دجللو . مهس مالل

 مهس جرخمف . مأل خأو .ةدجو .ةجوز : هلاثمف ةيناين نم يذلا لصألا امأو

 تعفر اذإف . مهس ةدجللو .ايهس مألل خألل نأل .نينثا ىلع درلاو .ةعبرأ نم ةجوزلا

 جرحم لصأ برضاف .اهيلع مسقني ال ةثالث تيقب . ةعبرأ نم مهس وهو ةجوزلا مهس
 عبرلا ةجوزلل : ةينايث كلذف ۔ نانثا وهو درلا لصأ يف ةعبرأ وهو ۔ ةجوزلا ةلأسم

 , ملع أ هلل او ةثالث ةدجللو .ةثالث م ال خاأللو © نايهس

 تومي ىتح .هلام مسقي ال مث تيم تومي ن أ : وهف ضئارفلا ف خسانتملا امأو

 فرعتو ،لوألا كلاهلا ةلأسم ححصت نأ هباسح يف لمعلاف .رثكا وأ ادحاو هتثرو نم

 : لوقتو .كلذ نم يناثل ا كل اهلل حصي مك نم ظفحتف هتثرو نم دحاو لكل عقي مك

 نم فرعتو . ناثلا كلاملا اذه ةلاسم حصت مث ٠. ةكرتلا ىهو اهس اذكو اذك نع تام

 نم ةصلاخلا م اهسل ١ يهو ۔ ةكرتل اب اهيلع مسقنت له رظن اف تحص اذإف . مسقت مك

 مل نإف .مهتلأسم ماسقنا ردق ىلع امهنيب ةكرتلا مسقاف .اهيلع تمسقنا اذإف ۔ لوألا

 اهنأكو ىلوألا ةلأسملا برضاف .عيب اهقفارت له رظناف .هتلأسم ىلع هتكرت مسقنت
 هنم حصتام وهف غلب ايف ةثرولا سوؤر اهنأكو ۔ ةيناثلا ةلأسملا قفو يف ۔ ةلأسملا لصأ

 ىلوألا ةلأسملا يف هل ناك نم لك رظناف .ةدحاو ةلأسم ةلزنمب ناريصيف .اعيمج ناتلأسلملا

 الإو .ةيناثلا ةلأسملا تقفاو ةكرتلا تناك نإف .ةيناثلا ةلأسملا قفو يف هبرضاف ءىشب

 قفو ف هب رضاف ءىش ةيناثلا ةلأسملا نم هل ناك نمو .ةيناثلا ةلأسملا عيمج يف هب ضاف

 . ةكرتلا عيمج يف هب رضاف اهقفاوت مل نإو .ةيناثلا ةلأسملا تقفاو ةكرتلا تناك نإ .ةكرتلا

 هل : لقو ١ لاملا عيمج نم وهام رظناف ٠ هماهسب ةيناثلاو لوألا نم هل ناك نمل عمجاو

 . اءزج اذكو اذكو ٠ اهس اذكو اذك لاملا عيمج نم

 ىلع مسقنت .يناثلا تيملا ةكرت نوكت نأ امهدحأ : خسانتملا مسق يف ةثالث هذهف

 حصيام مهنم دحاو لكل مضت نأ اهمسق يف هجولاف 5اهدارفناب : ةلأسم ردق ىلع هتنرو

 رثكأ لمع ىلإ جاتحي الو اذكو اذك لاملا عيمج هنم هل حصي : لوقيف .ةلأسم لك نم هل

۔ _ ١٦٠



 اهقفارت اهنكلو .هتلأسم ىلع هتكرت مسقنت ال ناك نإ : يناثلا هجولاو .كلذ نم

 اتيم ناك نإو .اهتلمجب ةيناثلا ةلأسملا يف اهتلمجب ىلوألا ةلأسملا برضت نأ هجولاف

 يف لسعلاو .ةيناثلا ةلزنمب ةيناثلاو ةدحاو ةلأسم ةلزنمب اتحبصأ اذإ نايلوألاف ايناث

 . ملعأ هتناو نيتلأسملا يف تفصو اك كلذ

. 

 نباو إةنباو .جوز : لوقي ن أ هلاثم .ةلأسم ىلع هتكرت مسقنت يذلا هجولا امأو

 : ةعبرأ نم حصت ىلوألا ةلأسملاف .اهيخا نباو اهتنبا تكرتو .ةنبالا تتام .نبا

 ةنبالا ةلأسمو . مهس يقبام نبالا نبالو . نايهس فصنلا ةنباللو ، مهس عبرلا جوزلل

 ىلع ناسقني ايهف مهس ىقبام اهيخأ نبالو .مهس فصنلا اهتنبال : نينثا نم

 نم هل حصام ىلإ ۔ مهس وهو ۔ هتدج نم نبالا نبال حصام انفضا اذإف .امهتلأسم

 مهس ىلوألا جوزلو .لاملا عيمج نم فصنلا كلذف .نيمهس راص ۔ مهس وهو ۔ هتمع

 هتنبا كرتو نبالا نبا وهو ثلاث تام ولو .عبرلا وهو مهس ةيناثلا ةنباللو .عبرلا وهو

 مهس هتنبال : نينثا نم اضيا هتلأسمو : نيمهس نع تام انلقل .هتنبا نباو

 . مهس هنبالو

 نباو .ناتنباو ،مأ : لوقي نأ هتلاثمف تحص اذإ لئاسملا يف عطقلا ةفص امأو

 ملل نيرشعو ةعبرأ نم حصت ىلوألا هتلأسمف .اهنبا ونب اهنروو .مألا تتام من
 ةكرتلاو 5 ةعبرأ نم حصت مألا ةلأسمو .ةسمخ ةنبا لكلو .ةرشع نباللو .ةعبرأ

 رثكأ لمع الو ؤبرض ىلإ جاتحي ال .اهتثرو نيب اهتلأسم ىلع ةمسقنم يهف . ةعبرأ

 ىلإ نانثا ةيناثلا نم نألف .ىلوألا نم حصام ىلإ ةيناثلا نم ثراو لك ماهس م

 ةيناثلا نم ةدحاو لك نبإلا يتنبألو رشع انثا كلذف .ىلوألا نم هل يتلا .ة

 .ال مأ عطقنت اهنأ تفرع اذإف ةتس كلذف ،ىلوألا نم ا يتلا ةسمخلا ىلإ .مهس

 تقفتا اذإف .ءيشب قفتت له .مهلك ءايحألا ةثرولا نم دحاو لك ماهس ىلإ رظناف

 .اهيف عطق الف قفتت مل نإف اذك نم عطقنت : تلق مث ،هعمجاو اهعيمج قفو ذخف

 اهدسو ةتس دحاو لك نبألا . يتنبأل : سادسألاب اهلهأ ماهس قفتت ةلأسملا هذهو

 .ةعبرأ كلذف عيمجلا سدس ذخف ،نايهس اهسدسف رشع انثا نبألا نبالو .مهس

 نبا ةنبا لكلو ،نايهس فصنلا نبألا نأل : ةعبرأ نم ةلأسملا هذه عطقنت : لقن

. مهس عبرلا



 .خأ ةنباو {ةأرما : لوقت نأ يهف ةيناثلا ةلأسملا ةكرتلا هيف قفاوي يذلا هجولا امأو

 اهغم ةنبإلل : ةينايث نم ىلوألا ةلأسملاف .اهمأو اهمعو اهتنبا تكرتو .ةنبألا تتام

 . فاصنألاب ةكرتلا اهقفاوي .ةتس نم ةيناثلا ةلأسملاو .اهتكرت ىهو ةعبرأ فصنلا

 نمف "نورشعو ةعبرأ كلذف .ةثالث يهو ةيناثلا فصن يف ةيناث يهو ىلوألا برضاف
 ءىش ةيناثلا نم هل ناك نمو .ةيناثلا فصن يف بورضمف ءىش ىلوألا نم هل ناك
 وهو .ةيناثلا فصن يف بورضم مهس ىلوألا نم ةجوزللف . ةكرتلا فصن يف بورضمف
 كلذف نانثا وهو ةكرتلا فصن يف بورضم مهس ةيناثلا نم الو .ةثالث كلذف ةثالث

 كلذف . ةثالث وهو ةيناثلا فصن يف ةثالث ىلوألا نم معللو اعيمج ايهنم ةسمخ اهل عمتجي

 ىلإ اهتفضا اذإف .ةعبرأ كلذف ةكرتلا فصن وهو نينثا يف ناتنثا ةيناثلا نم هلو .ةعست

 ةيناثلا ةلأسملا نم نبإلا ةنبألو 6ايهس رشع ةثالث هل عمتجي ىلوألا نم هل يتلا ةعستلا

 تحص دقف .ءيش ىلوألا نم اف سيل ةتس كلذف .نانثا وهو ةكرتلا فصن يف ةنالن

 وهو ةتس نبألا نبالو لاملا عبر سادسأ ةسمخ وهو ةسمخ مألل : نيرشعو ةعبرأ نم

 . ملعأ هللاو ، لاملا سدس عبرو .لاملا فصن وهو ايهس رشع ةثالث ةمعللو .لاملا عبر

. 

 .مأو جوز : لاقي نأ وهف .ةيناثلا ةلأسملا ةكرتلا قفاوي يذلا رخآلا هجولا امأو

 . تاصلاخلا تاوخالا ثالثلا ىدحإ تام . مأو بأل تاوخأ ثالث مألل .ناتخاو

 نم حصت ىلوألا ةكلاهلا ةلأسمف .ةثلاثلا تتامو .أجوز تكرتو .ةيناثلا تتام مث

 تخأ لكلو .ةثالث مأ نم تخأ لكلو .ةثالث مأللو .مهسأ ةعست جوزلل : نيثالث

 .ةعبس نم اهتلأسمو .ةعبرأ نع ةيناثلا تخأ تتايف . ةكرتلا يهو مهسأ ةعبرأ ةصلاخ

 ةعبس يف نوثالث يهو ىلوألا ةلأسملا عيمج برضاف .ءيشب اهتكرتو اهتلأسم قفتت ال

 ةثالث كلذف . ةيناثلا ةلأسملا يهو .ةعبس يف ةعست لوألا جوزلل : ةرشعو ناتئام كلذف

 نم اهل .نورشعو دحأ كلذف ةعبس يهو ةثالث يف ةثالث ىلوألا نم ماللو .نوتسو

 .ىلوألا نم اف يتلا نيرشعو دحأ ىلإ ةفاضم .ةعبرأ ىهو ةكرتلا يف دحاو ةيناغلا

 لكل نيتصلاخلا نيتخاللو .كلذ لثم مأ نم تخأ لكلو .نورشعو ةسمخ كلذف
 ةيناثلا نم اهلو . نو رشعو ةينايث كلذف .ةعبس ىهو .ةيناثلا يف ةعبرأ ىلوألا نم ةدحاو

 .نوثالثو ةتس نيتلأسملا نم اهل عمتجيف .ةينايث كلذف ةعبرأ يهو ةكرتلا يف ناننا
 . كلذ لثم ىرخالالو
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 .ةعست نم اهتلأسمو .نيثالثو ةتس نع تاوخألا نم ةيناثلا ىهو امهادحأ تتام من

 مسقنت اهتكرتف .اهمأو اهيبأل اهتخأو .اهمألل اهتخاو .اهجوزو .اهمأ : تكرت اهنأل
 ةعستلا نم مأللو رشع انثا ةكرتلا ثلث هلف ةثالث ةعستلا نم جوزنللو : اهتلأسم لع

 كلذف ةيناثلاو ىلوألا نم اهل يتلا نيرشعلاو ةسمخلا ىلإ ةعبرأ .ةكرتلا عست اهلف مهس

 هذه نم مألاو بألا نم تخأالو كلذ لثم مأ نم تخأ لكل .نورشعو ةعسن

 نم اهل ىلا نيثالثلاو ةتسلا ىلا رشع انثا ةكرتلا ثلث اهلف .ةعست نم ةثالث ةثالثلا

 .اناح ىلع نوتسو ةثالث ىلوألا جوزلو ،ايهس نوعبرأو ةينايث كلذف ةيناثلاو ىلوألا

 اهمأ تكرتو نوعبرأو ةينايث نع مألاو بالا نم يتلا ةثلاثلا تخالا تتام مث

 ثلث ماللف .مهس مأل تخأ لكلو .مهس مالل : ةثالث نم اهتلأسمف .اهمأل اهيتخأو
 ةسمخ كلذف ،نيرشعو ةعبسلا ىلا رشع ةتس كلذف .نوعبرأو ةينايث يهو ةكرتلا

 ىلع نوتسو ةثالث ىلوألا نم ىلوألا جوزلو “.كنذ لثم مأ نم تخأ لكلو .نوعبرأو
 هللابو كلذ مهفاف .ةرشعو ناتئام كلذف افاح ىلع رشع انثا ةيناثلا جوزلو .الاح

 . قيفوتلا

 همحر) يوزنلا ىنيسارخلا ليعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يلو ( هللا همحر) يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا لإ (هللا

 نولعجي عضوم يأ يفو ؟ ةبارقلاب نولعبي عضوم يأ يف .ماحرألا ثيراوم لئاسم

 . كلذ انل فص ؟ ليزنتلا
 .ليزنتلاب مهيف لمع .تيللا ةبارق نم ةلزنملا يف اوواست اذإ ،قيفوتلا هنلابو .باوجلا
 .'"')مأو بأ تخا تنب تاقرفتم تاوخا تانب ثالث كلاهلا كرتي نأ : كلذ لثمو

 تخالا ةنبال هلك لاملا لعجي ٦ ةبارقلاب لوقي نم لوق ىلعف ٠ بال تخأ تنبر

 ةنبألل : مهسأ ةسمخ ىلع هلعجي لاملاف ،ليزنتلاب لوقي نم لوق ىلعو 5‘٢)ةصلاخلا

 ٨6 مهس مألا نزم تخالا ةنبالو ٨8 مهس بالا نم تخألا ةنبالو ٠ مهسأ ةثالث ةصلاخلا

 امأو . ههبشأ امو عضوملا ١ ذه ف ةب ارقلاب اولمعي ملو ٠ مهدنع لمعل ١ هيلع يذلا وهو

 ةنباو .هتلاخ كلاهلا كرتي نأ : كلذو .ةبارقلاب مهيف لمعيف مهتاجرد تتوافت اذإ

 . ملعأ هللاو 1 ةلاخلل هلك لاملاف ٨١ هتمع

 . ةقيقش تخا تنب يأ )٢٠)

 . ةقيقشلا : ةصلاخلا )٢١(

۔ _ ١٦٣



) . 

 هتوم دعب ادلو تدلوف هتجوز كرتو .لجرلا تام اذإو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ ثاريملا هل نوكيو دلولا هقحليأ .نينس ثالث وأ نيتنسب

 .هتجوز دالوأ هقحلي الف تام نأ دعب ناتنس تضم نإ .قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو { هلام نم ثاريم مهف سيلو

 اذه نإ : لاق هماحرأ ضعبف سانأ هتنرو يف عزانتف لجر يفوت اذإو : هل تلق

 ال يبصلا كلذ نإ ۔ كلاا ةبصع مهو ۔ نورخا لاقو كلاهلا نبا نبا وه دلولا

 ةرهش نودهشي دلبلا لهأو 0 كلاهلا ةثرو ةبصع نم اضعب فرعي يلاولا ناكو .هنوفرعي

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .كلاهلا نبا نبا ىبصلا كلذ نأ

 ةرهش اهضراعت مل اذإ .ةلوبقم بسنلا يف اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا ةداهش نإ : لاق
 عم اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا هل تدهش نم عم ثاريم ةبصعلل سيلو .اهدضب اهلثم

 كلاهلا ةبصع يتأي نأ الإ .كلافا ىلإ هنم برقأ وأ هلثم ناك نم الإ .كلاهلا نبا

 .ةبصع ريغ اثراو كلاهلل نأ نوملعي ال مهنأ نودهشي دلبلا لهأ نم لدع يدهاشب
 . ملعأ هتلاو ىلوأ انهاه دلبلا ةداهشف © كلافا نبا نبا وه لجرلا اذه نأ نوملعي الو

) . 

 مأ ترقأف .ةجوزو إامأو ؤ۔انبا : كرتو كله لجر يفو : (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ ثاريملا نم مألا ةصح نركت نمل . هتجوزو كلاهلا نبا ركناو .كولمم اهنبأ نأ كلاهلا
 ترقأ نمل مألا مهسف .رح هنأ حصي مل كلاهلا اذه ناك نإ .قيفوتلا هللابو ،باوجلا

 . ملعأ هتلاو اهنبا كلمب هل

 ةعبرأ نم اهلصأ يهف .اهمسق فرعي ال نمل ةلأسملا هذه ةمسق : فلؤملا لاق

 ماللو .مهسا ةثالث نمثلا ةجوزللف . ةجوزلل انمثو .مالل اسدس اهيف نأل .نيرشعو

 ثلثلاو عبرلا نع مالاو ةجوزلا عنم دقو .نبأللف يقب امو .مهسأ ةعبرأ سدسلا

 . ملعأ هتلاو نبألا

 لصف

 مألا خأ ناكو ،ةبصعو ،مأل ًاخأ : كرتو كله لجر يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

۔ _ ١٦٤



 ؟ ةبصعلا لبق نم هبيصنو مألا لبق نم هبيصن ذخأيأ .ةبصعلا دحأ
 امو .سدسلا مألا خأ ذخأي نأ هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع ، قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 . تيملا ةبصع نم هاوس نم نيبو هنيب مسقي يقب

 كلاهلل نأ تلعج اذإ نكلو .كلاهلا فلخ ةبصعلا نم مك فرعأ مل : فلؤملا لاق
 صصح يف ءاوس مهلكو .مألا نم كلاهلا خأ مهدحأو .ةبصعلا نم لاجر ةئالث

 هل دحاولا نأل .مألا نم خألل اسدس اهيف نأل .مهسأ ةتس نم ةلأسملاف .مهماهس

 ال ةثالث مهو .ةبصعلا نيب مهسأ ةسمخ يقبتف .مهس ةلأسملا هذه نم هلف كسدسلا

 خالل لصحيف .ةبصعلا سوؤر يف ةلأسملا لصأ برضاف . مهقفاوي الو مهيلع مسقني
 .‘""١هجر . ملعأ هتناو مهسأ ةينايث مألا نم

 نوعي اسانأ نأ ريغ .ةبصع هل حصت ملو .كلاه هفلخ اذإ لاملا يفو : هل تلق
 نيب فقوي نأ ثاريملا نوعدي نيذلا دارأو .لاملا ضبقي نأ دارأف .هل ةبصع مهنأ
 ؟ كلذ يف لوقلاام حلص وأ مكح مهنيب عقي نأ ىلإ
 كلذ دعب دحأ ءاجو .ماحرألا ىلإ عفد نإف .ةبصع وأ . محر نم ثاريملا هل حص نم لإ عفدي ثاربملاو .كلذ نكمي الف دح ريغ ىلإ فيقوتلا امأ . قيفوتلا هنلابو .بارجلا
 ال مهنأو .دج يف كلاهلاو وه '"“١هبسن ىقتلي .كلاهلا ةبصع نم هنأ هل دهشت ةحصب
 ىلإ نكمي الف فيقوتلا امأو . هيلإ عفدو ماحرألا نم لاملا عزن ،هريغ كلاهلل نوملعي
 بلطيو فورعم ناكم يف ةفورعم ةنيب ةبصعلا نم يعدي نم يعدي نأ الا دح ريغ
 . ملعأ هتلاو ةنيبب يتأي نأ ىلإ

 .مب

 ىلوأ هتجوز نوكتأ ةجوز الإ ةثرولا نم هل سيلو تام اذإ قتعملاو : هل تلق
 ؟ هسنجلف يقب امو عبرلا الإ امه سيل مأ . ثاريلاب
 (هللا مهمحرر انخايشا هب لمع يذلا لوقلا ىلع سنجلا نم ثاريملاب ىلوأ ةجوزلا : لاق
 الإ 6هاوعد هسنج نم اعدأ نمم لبقي الف سنجلا ىلإ ثاريملا عجر نإو ،مهعبتن نحنو
 ةناو ں نيملسملا لوق ضعب ىلع .اهيف باتري ال ةرهش رابخأ رتاوت وأ ةلداع ةنيب ةحصب
 . ملعأ

 .اقباس هلوانتي ناك يذلا ثيدحلا ىلإ باتكلا فلؤم عجر ريدقتلا ( عجر) ةملك ترمام اربثك )٦٦٢(
 )٢٣( هبسن ىقتلي باوصلا .

۔ - ١٦٥



 نوكي نمل تخا نبا تنباو إ هلاخ "ٹ'تنبإ كرتو لجر تام نإ تيأرأ : هل تلق
 ؟ ثاريملا

 وأ ليزنتلاب لوقي نم لوق ىلع .افالتخا كلذ يف ملعأ الو تخألا نربا ةنبال : لاق

 . ملعأ هتناو . ةبارقلا

 لصق

 هلاخ نباو همأو '"تهيبأ نم هتمع نبا كرتو كله لجر يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 . مهنيب مسقلا فيك .همأ نم

 هللاو .ثلثلا ةلاخلا وأ لاخلا نبالو .ناثلثلا ةمعلا نبأل .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . ملعأ

 ٠ اجوزو ام أ : تكرتو تكله ة ارم ١ يفو : هل تلق ) هللا امهمحر ( هيلإ هنمو

 ل ام نم هذح أ ضوع لجأل ائيش هنم دري لو ث اريم ١ نم هبيصن جو زل ا كرتف ٠ يمعو

 ؟ نيمعلاو مألا نيب ةمسقلا فيك .هريغل هكرت وأ .لبق نم هتجوز
 هذخأ ضوع لبق نم لاملا اذه نم هبيصن كرت جوزلا ناك نإ . قيفوتلا هتلابو باوجلا

 مألل : مهسأ ةثالث ىلع نيمعلاو مألا نيب مسقي لاملا نإف .فأاريملا نم هبيصن نع

 ةيطع نيُمعلاو مألل ثاريملا نم هبيصن كرت جوزلا ناك نإو 9نانلثلا نيمعللو .ثلنلا

 لاملا مسق { ةيوسلاب مهنيب هلعج ناك نإو .'"“)جوزلا ىلإ كلذف ضوع ريغب مه هنم
 نم مهس .مهس ا ةثالث نيمعللو 8 مهس أ ةنالنث. كلذ نم م للف : مهس أ ةتس نم

 ةيطع نم مهسو .اهثاريم نم نايهس مألا كلذكو .جوزلا ةيطع نم نايهسو .امهثاريم
 . ملعأ هللاو ٠ حو لا

 ت م

 نإ .هب لمعن يذلا لوقلا اذهف نيقرفتملا ةثالثلا لاوخألا نيب يذلا ثاريملا امأو

 بالا نم ۔ مألا خأ - لاخلل يقابلاو .لاملا سدس مألا نم مألا خأ ۔ لاخلل نركي

 نسحاو داهتجإلا ىلع ينبم هنال ىرخالا بهاذملا نع الضف بهذلل يف فالخ هيف ءاحرالا يرذ ثاربم _ع هالكلا )٢٤(
 .همهم ذخأيف هب ىلدأ نم ةلزنم لزنب حرلا نأ لاوقالا

 .هقيقش ةمع ةنبأ ىنعمب )٢٥(
 هدابع ىلع هتنا قج ثاريملا نال .دارأ نمل هنع لزانت ضبقلا دعب ءاش نإ مث هلاريم ثراولا لوبق بوجو ءايلعلا سفعب ىري )٢٦(

 . ىعرش هنامل الإ هذخأ بح .ذ
 ےک ۔ . :-
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 . ملعأ هللاو مهونب كلذكو - بألا نم ۔ مألا خأ لاخلل عيش الو .مالاو

 نم تاسئايلا نم يهو ۔ حيحص وهو ۔ هتجوز قلط نميف لوقت امو : هل تلق

 اهيلع لهو ؟ ال مأ هثرت له .اهقلط ذم رهشأ ةعبرأ امهل يضقنت نأ لبق تايف .ضيحلا
 . كلذ نيب ؟ هضرم يف اهقلط اذإ اهلثمو .ةدع

 تناك وأ .اهتعجر هيف كلمي اقالط ناك نإو . حيحص وهو اهقلط يذلا امأ : لاق

 نأ لبق تام نإف .اهنع عطقناو نسلا يف ضيحلا نم سئي نم دحب تراص دق يه

 هقالط نم تذتعا نأ دعب تام نإو }هنم ثاريملا اهلف اهقلط ذم رهشأ ةثالث ىضغ

 نإو .وه هتحص يف قالطلا ناك اذإ لاح لك ىلع .هنم اهل ثاريم الف رهشأ ةثالث
 .هقالط نم هنم ةدعلا يف ىهو تامو .اهتعجر هيف كلمي ال اقالط ضرملا ين اهقلط

 . ملعأ هللاو .هقالط يف اهل راضم ريغ هنأ حصي ىتح .هنم ثاريملا اهل نأ لوقلا رثكف

 + لصف

 ةدجلا تدارأف ۔ مأ مأ ةدجو ۔ بأ مأ ۔ ةدج اهل ةميتي يف (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ ايهنم ىلوأ ْنَم اهذخأ _ مألا مأ _ ةدج تدارأو اهذخأ _ بألا مأ _

 الإو . نيتدجلا يأ نم اه حلصأ ثيح تعضو . ةيراجلا هذهل حلصألا نيبت نإ : لاق
 نم ىتلا ةدجلا لوقو .ىلوأ بألا لبق نم يه يتلا ةدجلا لوق فالتخا كلذ يفن

 ثيحف .رايخلا لقعي نم دحب ةنبالا تراص نإو لوقلا اذه ينبجعيو .ىلوأ مألا لبف
 . ملعأ هللاو .اهيلع ررض اهرايتخا يف نيبتي مل اذإ امهريغو نيتدجلا نم تراتخاام

 لوقلا امو ؟ ال مأ ثرت ايح اهنبا ناك اذإ ۔ بألا مأ ۔ ةدجلا يف لوقت امو : هل تلق

 بألا مأ ةدحاوو ۔ مألا مأ ةدحاو : نيتدج كرتو لجر تام اذإ ،هب نولمعت يذلا

 ؟ يح اهنباو

 .'"")ملعأ هللاو نيتدجلا نيب سدسلا نوكي نأ هب لمعي يذلا لوقلا : لاف

 له .بأو مأ نم تخأ يتنبو إ مأ نم خأ نبا تكرتو تكله ةأرما يفو : هل تلقف

 ؟ ال مأ سدسلا مألا نم خالل نبالل

 : مهسأ ةعبرأ ىلع مسقي لاملاف اهونب مهو مألاو بألا نم تخألا نم تناك نإ : لاف

 . ثاريملا ماكحأ ينال ةناضحلا ين ةلاملا هذه ه
 .اذه سكعب لوقي نم كانهو ةباحصلا نمز نم انه فالخلا )٢٧(
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 نإو .لاملا عابرأ ةثالث مألاو بألا نم تخألا يتنبلو .لاملا عبر مألا نم خألا نبال

 ةسمخ ىلع مسقي لاملاف ۔نهونب ءالؤهو .مألاو بألا نم رثكأ وأ نبتنثا تاوخألا تناك

 .ةيوسلاب نهنيب مسقي .لاملا سامخأ ةعبرأ مألاو بألا نم نيتخألا يتنبلف : مهسأ

 . ملعأ هتناو هب لمعن يذلا اذهف .لاملا سمخ مألا نم خألا نبالو

 لصق

 همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلإ (هتلا همحر) هباوج نمو
 .ءاسنو .الاجر هتوخإو '")(همأ يبأ هلعل) هيبأ ابأ ةدجو همأ كرتو تام لجر يفو (هتلا

 ؟ ال مأ دجلا ثريأ .هيبأو همأ نم

 . ائيش ةوخألاو مألا عم (مألا بأ) دجلا ثري الف

 ءىربيو ۔اهقح نم ئربت نأ هتجوز نم بلط اذإ ضيرملا يف لوقت امو : هل تلق
 . هنم اهتدعو اهثاريم نوكيام هضرم يف تايف كلذ العفف .قالطلا ءاربإ اهسفن اهل
 ةأرملاو اضيرم جوزلا ناكو اعلاخت اذإ نيجوزلا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 ثاريملا اهلف ةدعلا يف يهو تام اذإ : لوقف .افالتخا كلذ يف نإ .ةحيحص

 هنم بلطملا ناك اذإ ينبجعي اميفو لوقلا رثكأ اذهو .مات علخلاو اهل اهثاريم : لوقو

 .اهسفن اهل أربأو هتأربأف ، قالطلا ءاربا اهسفن اه عيربي نأ ىلع ،اهقادص نم هئربت نأ

 اهلو قادصلا اه نوكي نأ ينبجعيف .ةدعلا يف ىهو اهقادص نم بلطت تعجر مث

 .اهقح نم هئربتو ،قالطلا ءاربإ اهسفن اه عىربي نأ اهنم بلطملا ناك نإو .ثاريملا
 . قادص الو اهل ثاريم الف

 ال أربأف ءاربإلا يه تبلطو .حيحصلا وهو ةضيرملا يه تناك اذإ : هل تلق

 .اهقح نم هتأربأف .اهقح نم هئربت نأ ىلع اهسفن

 نإ ثاريملا هلو إايقاب هيلع قحلا نوكي نأ اذه يف ينبجعيو فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هتلاو ةدعلا ين يهو تتام

 ؟ امهنيب مسقلاب ينفرع .مع تنبو ‘تخأ نباو : هل تلق
 .تخالا نبال عيش الو .هب لمعن يذلا لوقلا يف تنبلا ةنبال اندنع ثاريملا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . معلا ةنبال الو

 . ماحرالا يوذ ثاريم نع ثدحتي انه هنال همأ يبأ ةدجو : باوصلا )٢٨(
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 هثريو هدلو نوكي له فصنو رهشأ ةتسل دلوب تءاجف ةأرما جوزت نمو : هل تلق

 ؟ تام اذإ

 .اهب لخد امدعب كلذ ناك اذإ هثريو هدلو وه : لاف

 .نيموي وأ مايأ ةسمخب رهشأ ةتس نم لقأ ناك اذإ تيأرأ : هل تلق

 الو .هدلو وه سيل ةعاس ولو ترصق نإو هدلو وه تمتا اذإ رهشأ ةتس دعبام : لاف

 . تام اذإ هرب

 ؟ ةدعلا يف ىهو تام اذإ هثرت له .٥هتأرما ضيرملا قلط اذإ تيأرأ : هل تلق

 هتيملا ةدع اهيلعف ،ةدعلا يف ىهو تامو .اهتعجر هيف كلمي اقالط ناك نإ : لاق
 .لوقلا رثكأ يف ثاريملا اهلف .ةدعلا يف ىهو تامو .ثالثلاب اهقلط ناك نإو .هئرتو
 َ . ملعأ هتلاو } هتيمملا ةدع اهمزلت ملو

 لصف

 يوزنلا ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هقلادبع يلاوملا يلاولا خيشلا باوج نمو

 لجر يفو .(هللا همحر) يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحأ يلاولا خيشلا ىلإ (هتلا همحر)
 ناتخألا ثرت 7 مأو بأ نم نيتخاو . بأ نم نيتخاو . ما نم تاوخأ : كرتو تام

 ؟ ال وأ فألا نم ناتللا

 مألاو بألا نم نيتخألل : مهسأ ةعستب ةلأسملا تغلب 5 قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .مهسأ ةثالث ثلثلا مألا نم تاوخاأللو . مهسأ ةثالث دحاو لكل 3 مهسأ ةتس نانلثلا

 .ءيش بألا نم نيتخألل سيلو ، ةبصع نهعم نكي مل اذإ اذه .مهس ةدحاو لكل

 . ملعأ هللاو

 لصح

 يفو (هنلا همحر) يقاتسرلا ديعس نب سيمخ هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 الإ . ةلوبقم ةحص حصت ملو .هبحاص لبق تام ايهيأ ردي ملو دحاو موي يف التق نيلجر
 دلاولاف نيلوتقملا ينعأ هدلوو لجر امهو .مهيف ةقثلا مدعل 3 مهتداهش لبقت مل دوهش
 نباو ۔ هاياو وه لتق يذلا ةدلوو امأ فلخ دلولاو .هعم لوتقملا وهو ادلو فلخ انم

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .ءامدحلاو ءاقرغلا ةلزنمب اراصف { همعو .همع
 .ةينايث نم ةلأسملا حصتف .نبالا لبق بألا تام اذإ هنأ © قيفوتلا هتلابو باوجلا
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 ةلأسملا حصتف بالا لبق نبالا تام اذإو .نبالل ةعبس يقب .مهس نمثلا ةجوزلل

 كلذف . ةينايث يف ةثالث برضتف .نايهس ناثلثلا بأللو .مهس ثلثلا مألل .ةثالث نم

 .ةثالث كلذف .ةثالث يف بورضم .ةينامث نم مهس ةجوزلل : اهس نورشعو ةعبرأ

 ايف عمتجا .ةعبس ثلثلا هنم مألل .بألا بيصن وهو .ايهس نورشعو دحأ يقب
 ةمومعلا مهو . ةبصعلل ةيقابلا رشع ةعبرألا ةرشعلا قفاوي نيرشعو ةعبرأ نم ةرشع

 .رشع انثا كلذف .ةعبس نم رشع ةعبرألا فصنو .مهس فصن ذخأيف ثفاصنألاب

 ةجوز تناك اذإ ةعبس ةمومعلاو .رشع ينثا نم ةسمخ ةيناثلا يف مأ ىلوألا يف ةجوزلل
 ثلث هنم بألا ةجوزلف .هيبأ نم هثروام ريغ لام دلولل ناك نإو .دلولا مأ ىه بألا
 .ملعأ هللاو .اذه نم حصت هنأ وجرأف .هيبأ نم هثروام ريغ لام هل نكي مل نإو . نمثلا

 نإ ،دلولا لام نمث اثلثو ۔ بألا لام نمث اهلف .دلولا مأ ريغ بألا ةجوز تناك نإو

 . ملعأ هتلاو .هيبأ نم هثرو هربغ لام هدنع ناك

 . ملعأ هتلاو . يمهف ةلقل .ةلأسملا هذه مسق فرعأ مل : فلؤملا لاق

 لصف

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا لاعلا هيقفلا خيشلا باوج نسو

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا ىلإ (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا
 . (هيبأل هيبأ تخأ) هتمع ينب ينب كرتو كله لجر يفو (هتلا همحر) يوزنلا يلاعسلا

 مسقلا فيك .(اهمال همأ تخأ) هتلاخ ينب ينبو .(همأل هيبأ تخا) هتمع ينب ينبو

 « ؟ ىرتام انفرع . مهنيب

 هتمع ينب ينبلف .ةعبرأ ىلع مهنيب مسقي لاملا ثلث هتمع ىنبل . قيفوتلا هنلابو .باوجلا

 ينبلو .مهس (همأ نم هيبأ تخأ) هتمع ينب ينبلو .مهسأ ةثالث (هيبأ نم هيبأ تخا)
 تالاخلاو تاسلا بأل كلذ انديس مهفاف لاملا ثلث .(اهمأ نم همأ تخأ) هتلاخ ىنب

 كله ولو .نرثك وأ تامعلا نللق لاملا ثلث تامعلل نوكيف .ةلأسم يف نعمتجا اذإ

 ةلاخللو .لاملا اثلث '"“)ةمعلا فلألل ناكل .ةدحاو ةلاخ كرتو .ةمع فلأ كرتو لجر

 . مأو بأ نم تامعلا تناكأ }ةفصلا هذه ىلع تالاخلا كلذكو .لاملا ثلث ةدحاولا

 تاهعلا امأو . ةفصلا هذه ىلع نهينب ونبو نهونبو تالاخلا كلذكو { مأ وأ بأ نم وأ
 . ملعأ هتناو تاقرفتملا تاوخألا ةلزنمب نهلعجت كنإف .تاقرفتملا تالاخلاو تاقرفتملا

 )٢٩) ةمع كلال : باولا .
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 يرقعلا ديعس نب هللادبع نب رماع نب هتلادبع خيشلا ىلإ (هتلا همحر) هباوج نمو
 ماحرألا ثاريم نأ ملعاف . ماحرألا ثاريم نع خيشلا اهيأ تلأسو (هللا همحر) يوزنلا

 .ةبارقلاب مهثروي نيملسملا ضعبف ث يأرلاب نيملسملا نيب ريثك فالتخا هيف دجوب
 اذإ ماحرألا نأ 6هيلع لمعي يذلا لوقلا امأف .ءابآلا ثاريم ىلع مهٹروي مهضعبو

 كلذ تظفح ٠ ءابآلا ثاريم ىلع ليزنتلاب مهثرون انإف . ةدحاو ةلزنم ف نيذاحتم اوناك

 خيشلا نع (هللا همحر) يوزنلا يرقعلا دادم نب رمع نب دمحم هيقفلا ملاعلا هيزنلا

 اذهب لمعي هنأ (مهل رفغو هتلا مهمحر) نرقلا دمحم نب هتلادبع هيزنلا ملاعلا هيقفلا

 ليوطلا نامزلا هانبحاص دقو .هنع اننيد رثكأ انذخأ انأل .هلوقب لمعن نحنو .لوقلا
 تاوخأ تانب ثالث كرتو تيملا تام اذإ : اقرط كلذ نم كل فصأسو . ليلقلا ربغ

 ةثالث مألاو بألا نم تخألا تنبل لعجيف .ليزنتلاب لوقي نم لوق ىلعف 6 تاقرفتم

 ىلع اذهف .مهس مألا نم تخألا تنبلو .ايهس بألا نم تخألا تنبلو .مهسأ

 هلك لاملا لعجيف . ةبارقلاب لوقي نم لوق ىلع امأو هيلع لمعي يذلا وهو 5 ليزنتل
 تاقرفتم ةوخأ تانب ثالث كرتو لجر كله اذإ 5 مألاو بألا نم تخألا تنبل

 ١ مالاو بألا نم خألا ةنبالف لاملا نم يقب امو “سدسلا مألا نم خألا ا""ااننبلف

 تنب لنت د كنال ٠ 7 اذه 0 يف اهيبال تار م ال ذإ ٠ بالا نم خال تنب ذب تطقسو

 ال نألا نم :, 7 نم خأ و وهو - ميا ةل ةلزنم - نرم خألا تنبو ۔- م زم خأ

 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع مهتانب انثرو كلذك . مألاو بالا نم خألا دنع ثري

 .'"مأو بأل تخأ تنبو !ةنبا تنب كرتو كله لجر يفو : هلا ايهمحر هيلإ هنمو
 ضعب لاقو .نيملسملا يأر نم هيلع لمعي يذلا لوقلا ىلع . تنبلا تنبل هلك لالاف

 .لاملا فصن وهو . يقبام تخألا تنبلو لاملا فصن - تنبلا تنبل نإ : نيملسلا

 لوقلا ىلع تنبلا تنب تنبل لاملاف ؤآتخا تنبو “‘تنب تنب تنب كرت اذإ كلذكو

 .خالا يتنبلف : باوصلا )٣٠(
 )٣١( هقيقش تخا تنب : ىنعمب .

_ ١٧١



 . نيملسملا يأر يف هب لمعن يذلا

 . ىقبام تخألا تنبلو .لاملا فصن تنبلا تنب تنبل نإ : نيملسملا ضعب لاقو
 . تنبلا تنب تنبل لاملا نأ نيملسملا يأرب لمعلاو .لاملا فصن وهو

 تالاخللو ،نرثك وأ نلق ناثلثلا تايعللف .نعمتجا اذإ تالاخلاو تاَّمعلا امأو
 لاؤسلاف .مأ نم وأ بأ نم وأ ، مأو بأ نم تايعلا تناكأ .نرثك وأ نلق ثلنلا
 . ملعأ هتناو .ةفصلا هذه ىلع تالاخلا كلذكو .دحاو

 هتلاخ كرتو 5 مأو بأ نم تامع رشع كرتو لجر كله اذإو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 نم ةدحاولا ةلاخللو ،ناثلثلا بألاو مألا نم تايعلا رشعلل ناكل .اهمأ نم همأ تخأ

 هيبأ تخأ) هتمع كرتو . مأو بأ نم تالاخ رشع كرت ول كلذكو . '١٨)»ثلنثلا مألا

 بألا نم ةدحاولا ةمعللو “ثلنلا مألاو بألا نم تالاخلا رشعلل ناكل (همأ نم

 . ةفصلا هذه ىلع .هيبأ تالاخو .هيبأ تايع كلذكو .نانلثلا

 ةدحاوو 5 هيب أ نم ةدحاوو ٠ همأو هيبأ نم ةدحاو تاقرفتم تاهع ثااث كرت اذإ امأو

 ٠ مهسأ ةثالث مألاو بالا نم ةمعلل : مهسأ ةرمخ لع نهغيب لاملا مسقنيف ٠ همأ نم

 ةلزنم نلزني تاقرفتملا تاهعلا ن ال . مهس م لا نم ةمعللو . مهس تاأل ا نم ةمعللو

 .'"")تاقرفتملا تاوخألا

 ٠ بألا نم ةمعلل عيش الو . مألاو بألا نم ةمعلل لاملا نإ : نيملسملا ضعب لاقو

 تاهعلا ةلزنمب تاقرفتملا تالاخلا كلذكو . لمعن لوألا لوقلابو . مألا نم ةمعلل الو

 .دحاو كلذ يف لوقلاف .تاقرفتملا

 ليق اذإ كلذ لثم ،نيقرفتملا ةوخألا ةلزنم نولزنب مهنإف نوقرفتملا لاوخألا امأو

 لاخللف .اهمأ نم همأ اخأ هلاخو إاهمأو اهيبأ نم همأ اخأ هلاخ كرتو كله لجر : كل

 (مالاو بالا نم مألا خأ) لاخللف مهسأ ةسمخ وهو يقب امو ٠ مهس (مألا نم مألا ( خأ

 . ةفصلا هذه ىلع مهناريم نيقرفتملا ةوخألل نأل (بألا نم مألا خأ) لاخلا طقسو

 هيبأ تالاخ ثالثو تاقرفتم هيبأ تايع ثالث كرتو لجر كله اذإ امأو

 .ثيش نهتصح يف رثزي ال تالاخلاو تايملا يف ددعلا نأب .هلوق قبس (٣٢)
 . ىأرلا ىلع ةينبم ةلأسملاف هعابتإ بجاوب سيل لوقلا اذه )٢٣(
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 .ثلثلا مألا تاهعلو .ناثلثلا بألا تاتلف .تاقرفتم همأ تايع ثالثو .تاقرفتم

 ناثلنلا نألا تالاخو بألا تاعل : اهس نيعبرأو ةسمخ نم ةلأسملا هذه مسق حصي

 مألاو نألا زم ةمعللف : اهس نو رشع وهو نيثلثلا اثلث فألا تاےعلف .اهس نوال

 . مهسأ ةعبرأ مألا نزم ةمعللو . مهسأ ةعبرأ فألا نم ةمعللو . اهس رشع انلا

 ٠ مهسأ ةتس مألاو ربألا نزم ةلاخللف : مهسأ ةرشع وهو نعذنلنلا ثلث بالا تالاخلو

 رشع ةسمخ وهو لاملا ثلث يقبو © نايهس مالا نم ةلاخللو . نايهس بالا نم ةلاخللو

 مألاو بألا نم مألا ةمعلف : مهسأ ةرشع وهو ثلثلا اثلث كلذ نم مألا تامعل .ايهس

 مألا تااخلو . نارهس مألا نم مألا ةمعلو ٠ ناےهس بالا نم مألا ةمعلو ٠ مهسأ ةتس

 مألا ةلاخلو ٠ مهسأ ةنالث مألاو بألا نم مألا ةلاخلف : مهسأ ةسمخ وهو ثلثلا ثلث

 ةسمخ نم ةلأسملا هذه مسق حص دقف .مهس مألا نم مألا ةلاخلو .مهس بألار

 . ملعأ هتناو اهس نيعبرأو

 يف مل سيلو .ةدحاو ةجرد يف .اثانأو اناركذ اماحرأ كرتو "٠)تيملا تام اذإ امأو

 مهنيب ثاريملا ناك . مهس ةيب هللا لوسر ةنس يف الو .ضرف لجو زع هلقلا بانك

 اناركذ هتنبا ينب كرتو لجر كله اذإ كلذ لثمو . ءاوس كلذ يف ىننألاو ركذلا .ةيرسلاب

 وأ رشع ةدحاو نم ناك ول لثمو .ءاوس ىثنالاو ركذلا . ةيوسلاب مهنيب لاملاف إاثاناو

 كلذكو .ةيوسلاب عيمجلا سوؤر ىلع لاملا مسقيف . لفأ وأ نانثا ىرخالا نم رثكا

 .همأو هيبأل امهادحأ هاتخا ناك اذإ امأو .ةفصلا هذه ىلع همأو هيبال هيتخأ اونب

 دلو همأل هيتخأ دحألو 1 دالوأ ةرشع همأو هيبأل هيتخأ دحأل ناكو . همأل امهادحأو

 نبالو .عابرأ ةثالث مهمأ ثاريم مألاو بألا نم ةصلاخلا تخألا ينبل ناكل .دحاو

 . ملعأ هللاو كلذ ۔ انديس - مهفاف . 5 )لاملا عبر مألا نم تخألا

 ناكل (هيبأ مأ ابأ) هدجو (همأ ابأ) هدج كرتو كله لجر يفو ) هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 ابأ) هدجو (همأ مأ ابأ) هدج كرت اذإو .امحر تيملا ىلإ برقأ هنأل (مألا بأ) دجلل لاملا

 كرت نإو .فصنلا (بألا مأ يبا) دجللو ©تبفصنلا (مألا مأ ابأ) دجلل ناكل (هيبا ما

 اذام رظنت كنأل (بألا ما يبا) دجلل لاملا ناكل (هيبأ همأ ابأ) هدجو (همأ يبا) هدج

 )٢٤( لجر كله بارصلا .
 )د٣( .لاوقالا نم حصالا وهو مهثراو ةلزنم اولزنا مهنال

۔ ١٧٢٣ ۔



 (بألا مأ ابأ) دجلا تدجول امهدالوأ يف ترظن اذإ كنأل .ايهنم دحاو لك دلو ثري

 مألا بأو ، مأ بأ نوكي هنبإف (مألا بأ) دجلا امأو .بألا مأ نوكت اهنأل ةثراو هتنبا

 . ملعأ هللاو كللذ 7 انديس 2 مهفاف ٠ بألا مأ عم ثري ال

 يدمسلا ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا هبتك اممو

 تلأسو .يوزنلا يرقعلا هتلادبع نب رماع نب هللادبع هيقفلا خيشلا ىلإ يوزنلا

 ؟ ءامدفاو ءاقرغلا ةمسق ةفص نع يديس

 ءاقرغلا يف نأ ريغ حخسانتملا يف مسقلا لثم ءامدهلاو ءاقرغلا يف مسقلا نأ ملعاف

 . ءامدلاو ءاقرغلا ة ةفرعم ف لوخدلا كل فصأسو . خسانتملا ف تسيل ةدايز ءامدهلاو

 اعيمح اجرخاو رادج اهيلع طقس وأ ٠ اعيمح اقرغ نيلجر نإ : كل ليق اذإ كلذ لاثم

 © نيتنبا رخآلا كرتو ٠ ةنبا |تم دحاو كرت ةف . هبحاص لبق تام اهمأ ملعي ل 77

 : لقف ةنبألا بحاص تمأ نإف تئش ايهأ تيمت نأ كلذ يف هجولاف .امهمأ '"١اكرتو

 .مهس سدسلا مألل : : ةمس نم هتلأسمف ٠ همأو ٠ هيبأل هاخأو هتنباو همأ كرتو تام

 نبي ذه مسق مث . . ن اهس وهو اےہتم يقب ام خأللو ٨5 مهس أ ةن :الث فصنلا ةنب .أللو

 ةعبرأ نيتنب أللو } مهس ماللف . هاتنباو همأ ءايحألا ةئروو .ءايحألا ةثرو نيب نيمهسلا
 ةسمخلا اقفاوي ل ناههسلاف ٠ نايهس هتك رتو هتلأسم يمهو 6٠ مهسأ ةسمخ كلذف ٠ مهسأ

 انهاه نمف . اهس ن وثالت ُ كالذف .ىلر الا ةلأسملا يهو ةتس ي ةسمخلا برضاف ٠ يشب

 ٠ عيش لوألا ةلأسملا نم هل ناك . نم ك رظنا مث ٠ ةنبألا بحاص ةلأسم مسق حصي

 ةيناثلا ةلأسملا نزم هل ناك نم لكو . ةسمخلا يهو ةيناثلا ةلأسملا ٢ ةبورضم ةتسلا يهو

 ةلأسملا ف ةبو رضم ةمس نم مهسأ ةنالات ةنبالاف ٠ ناههس يهو ةكرتلا ٢ بو رضم عيش

 ةسمخ ف بو رضم ةتس نم مهس م اللو .اهس رشع ةسمخ كلذف ةسمخ ىهو ةيناثلا

 .همأو هتنبا نيب كلذ مسقي .خألل مهسأ ةرشع ىلوألا ةلأسملا نم تيقب ةسمخ كلذف

 يهو . ةيناثلاو ىلوألا ةلأسملا بو رضم . مهسأ ةسمخلا . نم مهسأ ةعبرأ نتنباللف

 .مهسأ ةعبرأ ةدحاو لكل . .مهسأ ةينايت كلذف ٠ نانثا ىهو ةكرتلا ف ةبورضم ةخ

 ةعبس م أل حص دقف نانثا يهو ةكرتل ١ ف بو رضم . مهس أ ةسمخ نم مهس م أللو

 دقف . هيخأ نم ثرو ام رخآلا اهنبا نم تثرو اممو . الوأ هانتمأ يذلا اهنبا نم مهسأ

 .ةدحاو مأ يف ايهعايتجا دصقي مل لوزسملا لمتلو .ةدحاو مأ نم نيتيملا نأ ديفت ةرابعلا هذه )٣٦(

۔ - _ ١٧٤



 بحاص تمأ مث۔كلذ مهفاف _ ايهس نيثالث نم ةنبالا بحاص ةلأسم مسق مألل حص
 نيتنباللو .مهس سدسلا ماللف .همأو هيبأل هاخاو هيتنباو همأ كرتو تام : لقف نينئالا

 خال ١ ةثرو نب مهسل ااذه مسق ١ مث ١ مهس وهو يقب ام خاللو 8 مهس أ ةعب رأ ناللا

 . مهسأ ةثالث ةنب اللو ٥8 مهس م لل : ةعب رأ نم هتلأسم مسق حصيف 3 هتنباو همأ ةثروو

 ف مهسأ ةعب رأ وهو ةيناثل ١ ةلأسملا برض اف . ةل سمل او ةكرتل ١ قف اوت ملف ٠ مهس هتكرتو

 نم هل ناك نم لك رظناف .يهس نورشعو ةعبرأ كلذف .ةتس ىهو ىلوألا ةلأسلا

 ةدحاو لكل .ايهس رشع ةتس كلذف . ةيناثلا ةلأسملا يف بورضم عىش ىلوألا ةلأسملا

 .مهسأ ةعبرأ ةلأسملا نم تيقب .ةعبرأ كلذف ةعبرأ يف بورضم مهس ماللو .ةينامث
 يهو ةعبرا نم مهس م اللف .هتنباو هما كرت دمت وهو .ةنبالا بحاص ةثرو نيب نهمسنقا

 ةيو رضم ةعب رأ زم ةنالت ةنباللو . ةكرتلا وه مهسل او . مهس ف بو رضم ةيناثل ا ةلأسملا

 رخألا اهيبأ زرم تثرو اممو اهيبأ نم مهسأ ةرمخ م ال حص دقف ‘ ةنالت كلذف مهس ف

 مث ٨ ني رشعو ةعب رأ نم نيتنب الا بحاص ةلأسم تحص دقف . هيخأ نم تثرو اممو

 ناقفتي : لقف .نيرشعلاو ةعبرألا ةلأسمو .نيثالثلا ةلأسم يهو . نيتلأسملا نيب قفاو

 ةعبرأ نيرشعلاو ةعبرألا سدسو .مهسأ ةسمخ نيثالثلا سدسف : سادسألاب

 كلذف نيثالث يف ةعبرأ كلذف ىرخألا ةلأسملا عيمج يف ايهيبأ سدس برضاف .مهسأ
 نوعبرأو ناتئام كلذف نيلاح يف ايهس نيرشعو ةئام برضا مث ،ايهس نيرشعو ةئام

 يف بورضم ءىش نيثالثلا ةلأسم نم هل ناك نم لك رظنا مث .مسقلا حصي انه نمف

 ةعبرألا ةلأسم نم هل ناك نم لكو .نيرشعلاو ةعبرألا ةلأسم '""١فقو وهو ةعبرأ
 نيثالنلا ةلأسم نم م أل طعأو . ننالنل ا ةلأسم قفو وهو ةسمخ ف بو رضم نيرشعلاو

 ةعبرألا ةلأسم نزم اهطعا من ٠ اًنهس ني رشعو ةيناث كلذف ةعبرأ ف ةبو رضم ةعبس

 ةئالث امل نوكيف .ايههس نورشعو ةسمخ كلذف ةسمخ يف ةبورضم ةسمخ نيرشعلاو

 ةعبرأ يف ةبورضم يهس رشع ةسمخ نيثالثلا ةلأسم نم هنبأل طعا مث .ايهس نوسمخو

 كلذف ةسمخ يف ةبورضم ةثالث نيرشعلاو ةعبرألا ةلأسم نم اهطعا مث .نوتس كلذف

 ةلأسم نم نيتنبالا طعا مث .اههس نوعبسو ةسمخ ةنبألل نوكيف .امهس رشع ةسمخ

 ةدحاو لكل ،ايهس نوناين كلذف ةسمخ يف ةبو رضم ايهس رشع ةتس 5 نيرشعلاو ةعبرألا
 يف ةبورضم مهسأ ةينامث نيثالثلا ةلأسم نم نيتنبألا اضيأ طعا مث .ايهس نوعبرا ايهنم

 نم مسقنأ دقف 6ايهس رشع ةتس ايهنم ةدحاو لكل ،ايهس نوثالثو نانثا كلذف .ةعبرأ

 (٣٧) قفو وهو : بارلا لمل .

۔ -_ ١٧٥



 . ايهس نيعب راو مهس يتئام

 ؟ مهنيب مسقلاام .نيقرفتم لاوخأ ةثالث كرتو لجر تام اذإو : هل تلق
 خأ) هلاخلو ، مهس (اهمأ نم همأ يخأ) هلاخ نوكي نأ هب يتفأو هب لمعن يذلا : لاق

 . ملعأ هتناو (اهيبأ نم همأ خأ) هلاخ يتنبألو .مهسأ ةسمخ (اهمأو اهيبأ نم همأ

. 

 ثاريمو ( هللا همحر) يرفاغلا ديعس نب دوعسم يلاولا خيشلا ىلإ (هللا همحر) هيلإ هنمو
 : ناثلثلا لاوخألاو تايعللو .لاملا ثلث لاوخألاو تايعلا دوجو دنع (مألا بأ) دجلا

 : لاق نم لاقو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع نيثلثلا ثلث لاوخألالو .نيثلثلا ثلث تاهعلل

 لاوخأ ناك اذإ دجلل لاملا : لاق نم لاقو .دجلل ءىش الو لاوخألاو تاهعلل لاملا نإ
 تايعلا دنعو ۔ نيملسملا لوق رثكأ ىلع '"“؛بألا بأ) دجلل لاملاف (مأ بأ) دجو
 تالاخلاو لاوخألا ىنبو تاهعلا ىنب دنع امأو .ناثلثلا تاعللو .لاملا ثلث دجلل

 تالاخلاو . نيقرفتملا ةوخألا ةلزنمب نولزني مهنإف نوقرفتملا لاوخألا امأو .دجلل لاملاف
 تاوخألا ةلزنمب تاقرفتملا تايعلا كلذكو .تاقرفتملا تاوخألا ةلزنمب تاقرفتملا

 . ءاوس ثاريملا يف مهف بسنلا يف نيعمتجم اوناك اذإ تالاخلاو لاوخألا امأو .تاقرفتملا

 امأو . تاوخألا ةلزنم تالاخلاو .ةوخألا ةلزنم نولزني لاوخألا نإف ، نيقرفتم اوناك ناو

 مع ناك اذإ امأو . هنم برقأ مهنأل .يفوتملا تايع دنع ثاريم هل سيلف .يفوتملا مأ مع

 رظناف _ تاوخألا ةلزنمب تايعلاو .مألا نم خألا ةلزنم لزني هنإف همأ نم هيبأ خأ يفوتملا

 .كلذ يف
. ) 

 ةوخالا ناكو تاوخأو .ةوخا تانب كلاهلا كرت .اذإو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 ىلع دحأ لضفي ال كسوؤرلا ىلع مهدالوأ نيب ثاريملاف .مهلك مألا نم تاوخألاو

 الو .ءاوس مهدالوأ نيب ثاريملاف ءاوس مألا نم تاوخألاو ةوخألا ثاريم نأل دحأ

 دالوأ ناك اذإ مهمأ ثاريم تاوخألا دالوأو 3 ءاوس مهئابآ ثاريم ةوخألا دالوأ يطعي

 .هيبأ نم وأ }همأو هيبأ نم كلاهلل تاوخألاو ةوخالا ناك اذإ امأو .اددع رثكا مهدحأ

 نع جراخف بالا بآ امأ . : مهنم مالا باف ماحرالا يوذ ثاريم نع لصفلا اذه يف ثدحتي هنال مالا بأ : باوصلا )٣٨(

 . نيقابلا بجحل و بيصعتلاب دسالا ةصح لانل ادوجوم ناك ولف مكحلا اذه

۔ ١٧٦ ۔



 فلتخا اذإ هنأل ، مهمأ ثاريم تاوخألا دالوأو ، مهئابآ ثاريم ةوخالا دالوأ ىطعيف

 تاوخألا دالوأ كلذكو .كلذك مهدالوأ نوكي .ةرثكلاو . ةلقلا يف ءابآلا ثاربم

 ةصلاخلا تخألا دلول نوكيف .ليزنتلا ىلع همأ ثاريم دحاو لك ذخأي .تاقرفتملا

 ناك ولو .مهس بألا نم تخألا دلولو "مهس مآلا نم تخألا دلولو .مهسأ ةثالث

 ناك ول كلذكو .لاملا سامخأ ةثالث الإ مه سيلف .دالوأ ةرشع ةصلاخلا تخألا دنع

 .لاملا سمخ الإ دالوألل سيلف ،دالوأ ةرشع بالا نم تخألاو مألا نم تخألا دنع

 . ءابآلا ثاريم ىلع ليزنتلا ىلع اذهو

 لوقلاو .ةبارقلاب ةصلاخلا تخألا دالوأل لاملا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو

 نمو 6 .مأو بأ نم .ةدحاو ةجرد يف نهلك تاوخألا تناك اذإ امأو . هب لمعأ لوألا

 نهنم ةدحاو تكرت ولو . سوؤرلا ىل إع ةيوسلاب مهدالوأ نيب ثاريملاف . مأ نم وأ 6بأ

 سوؤرلا ىلع مهنيب لاملاف . ًادلو ةدحاوو .دالوأ ةسمخ ةدحاوو .دالوأ ةرشع

 . ملعأ هللاو

 .بأ نم تخأ ةنباو .ةصلاخ تخأ ةنباو اهجوز تكرتو ةأرملا تتام اذإ امأو
 ةنبالو "مهسأ ةعبرأ فصنلا جوزلل : مهسأ ةينايث نم ةلأسملا هذه مسق حصتن

 .جوزلا بيصن دعب .لاملا نم يقبام عابرأ ةثالث وهو مهسأ ةثالث ةصلاخلا تخألا

 .مهس وهو جوزلا بيصن دعب ،لاملا نم يقبام عبر بألا نم تخألا ةنبالو

 رشع ةتس نم ةلأسملا مسق حصيف ٠ صلاخ خا أ ألا نم تخألا ةنبا دنع ناك اذإو

 ةثالث وهو . مهسأ ةتس ةصلاخلا تخألا ةنبالو . مهسأ ةينايث فصنلا جوزلل : امهس

 (نم دحاو لكل .نايهس بألا نم تخألا ةنبالو ، جوزلا بيصن دعب لاملا عابرأ

 مألا نم تخألا ةنبالو .مهسأ ةتس وهو جوزلا بيصن دعب .لاملا عبر وهو .مهس
 دعب .لاملا سمخ بألا نم تخألا ةنبالو . نايهس وهو جوزلا بيصن دعب .لاملا سمخ
 . ملعأ هتلاو مهس ايهنم دحاو لكل لاملا بيصن

 لصف

 . يمايرلا يرورسملا كرابم نب هتلادبع نب دمحم خيشلا ىلإ (هتلا همحر) هباوج نمو

 تتام مث .نيجوزلا ريغ نم انبا كرتو ،نيتجوزو .ةنباو ،امأ : كرتو تام لجر يفو
 .كلاهلا اهفلخ يذلا ةيرال فلا مهاردلا ةلمجو 5 مأ نم خأو بأ نم خأ نع ةنبالا

۔ _ ١٧٧١



 . هتلا كمحري انتفأ .'"“)ناتجوزلل امو { همال امو .ةنبالل ايف

 فلألاف : يهس نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا هذه مسق نإ .قيفوتلا هللابو .باوجلا
 ثالثو .ةيرال نوتسو ةتسو .ةضف ةيرال ةئام كلاهلا ملف .اذه ىلع مسقي
 عستو ةضذف (٦٤)ةيرال ةئام ةنبألا مأ ةجوزللو 55 ')رسولف ةرشعو . ٤٠) )'تايدص

 اهثاربم نم سلفلا ثلثو سدسو .سلفلا سدس الا سولف ةينايثو .ةضف '٠")١تاخاش

 ةضف إ ةيرال فصنو ةضف . ةيرال نوتسو ناتنثا ىرخألا ةجوزللو .اهتنباو اهجوز نم
 سولف ةعبسو ةضف تاخاش ثالث الإ ةضف ةيرال نوعبرأ اهمأ نم تنبلل خألاو

 نورشعو عستو ؤ.ةضف ةيرال ةئامتس نباللو .سلفلا ثلث سدسو سلفلا سدسو

 هيبأ نم هثاريم نم سلفلا سدس ثلثو سولف ةتسو .ةضف تاخاش ثالانو ةيرال

 . ملعأ هنلاو إ هتخاو

. ) 

 يرقعلا ديعس نب هتلادبع نب رماع نب هقلادبع هيقفلا خيشلا ىلإ هللا همحر هبتك اممو
 لك كرتو .هبحاص لبق تام امهيأ ملعي او اتامو اعيمج اقرغ نيوخأ يفو (هللا همحر)
 ؟ ةلأسملا هذه مسق فيك : انخيش تلأس .ةبصع مع انبا ايلو .ةجوز ايبنم دحاو

 ؟ اهمسق حصت مك نمو
 ةجوزل : ايهس نيتسو ةعبرأ نم حصي راصتخإلا ىلع ةلأسملا هذه مسق نإ : باوجلا

 ةينايث كلذف .ايهس رشع ةعبرأ هيخأ نم اهجوز ثرو امو .اهجوز نم ايهنم دحاو لك
 نوثالثو ةتس كلذف إايهس رشع ةينامث ايهنم دحاو لكل معلا ينبالو .ايهس نورشعو
 تئش ايهأ تيمُف أدبت نأ كلذ يف لصألاو .ايهس نيتسو ةعبرأ عيمجلا راصف ؤ.ايهس

 .مهس عبرلا ةجوزلل : ةعبرأ نم هتلأسم نإف 6هاخأو هتجوز كرتو تام : لوقتف
 اهثرو يتلا يهو .مهسأ ةثالث نع رخآلا خألا تيمت مث . مهسأ ةثالث وهو يقبام خاللو

 نأل .هاخأ كرت : عضوملا اذه يف لقت الو .همع ينباو هتجوز كرت : لقو ؤ هيخأ نم

 .ةعبرأ نم هتلأسم لصأ .هيخأ لام بلص نم ثري .هنم ثرو امم ثري ال هاخأ

 كلذف ةعبرأ يف نينثا برضاف .معلا ينبا ىلع رسكنا هنأل 5 ةينايث نم اهمسق حصيو
 نيب قفو مث . مهسأ ةثالث اهنم لكل . مهسأ ةتس معلا ينبالو نايهس ةجوزلل : ةينامث

 )٣٩( نيتجوزلل : باوصلا .
 )٤٠( 6 )٤١( 6 )٤٢( . )٤٣( .كاذنآ نايع ين ةلوادتم تناك تالمع هذه

۔ ١٧٨ _۔



 قفتت مل املف .ةثالث هتكرتو ؤةينايث نم هتلأسم نأل .ءىشب ناقفتي ال اهدجتف هتكرت
 كلاهلا ةلأسم يف لوألا كلاهلا ةلأسم يهو ىلوألا ةلأسملا برضا ءيشب هتكرتو هتلأسم
 نم تحص اثلا كلاهلا ةلأسمو .ةعبرأ نم تحص لوألا كلاهلا ةلأسمو .اثلا

 ءىش ىلوألا ةلأسملا نم هل ناك نم لك رظناف ،ايهس نوثالثو نانثإ كلذف .ةيناث
 .ةكرتلا يف بورضم ءىش ةيناثلا ةلأسملا نم هل ناك نم لكو .ةيناثلا ةلأسملا يف هبرضاف
 ةعبرأ نم مهس لوألا كلاهلا ةجوزلف .ةثالث هتكرتو .يناثلا كلاهلا ةكرت يهو
 كلذف ةئالث يف نابورضم نايهس يناثلا كلاهلا ةجوزلو . ةينايث كلذف ةينامث يف بورضم
 ةلأسم تحص دقف رشع ةينايث كلذف ةثالث يف ةبورضم مهسأ ةتس معلا ينبالو إ ةتس

 .هتجوز كرتو تام : لقو رخآلا تمأ مث .ايههس نيثالثو نينثا نم لوألا كلاهلا

 6مهسأ ةثالث وهو يقبام خأللو .مهس عبرلا ةجوزلل : ةعبرأ نم هتلأسمف . هاخأو

 .هتجوز ءايحألا ةثروو .ءايحألا ةثرو مهو .خألا ةثرول مهسألا ةثالثلا هذه مسقا مث

 ٠ معلا نبا ىلع رسكنا هنأل . ةينايث نم اهمسق حصيو . ةعبرأ نم هتلأسمف .همع ءانباو

 .ةتس معلا ينبالو ،نايهس عبرلا جوزلل : ةينايث كلذف ث ةعبرا يف نينثا تبرض كنأل

 .ءىشب ناقفتي ال امهدجت ةيناين نم هتلأسمو ةثالث هتكرتف 3 هتكرتو هتلأسم نيب قفو مل

 ةلأسم تحص دقف 6نوثالثو نانثا كلذف . ةينايث يف ةعبرأ يهو ىلوألا ةلأسملا برضاف
 مهس هتجوزلف ،لوألا كلاهلا ةلأسم لثم يهو ،ايهس نيثالثو نينثا نم يناثلا كلاهلا

 نايهس لوألا كلاهلا هتجوزلو رشع ةينايث كلذف ةينايث يف ةبورضم ةعبرأ نم
 .رشع ةينامي كلذف ةئالث يف ةبورضم ةتس معلا ينبلو ، ةتس كلذف . ةئالث يف نابورضم

 امهادحإ : لقف .ايهس نيثالثو نينثا نم ايهنم ةدحاو لك امهاتلك ناتلأسملا تحص دقف

 ةجوزلف : يهس نوتسو ةعبرأ كلذف نيلاح يف امهادحإ برضاف ىرخألا نع يزب

 نم اهجوز ثرو امم اهجوز نم اضيأ مهسأ ةتس اهلو .اهجوز نم مهسأ ةينامث كلاهلا
 ةينامث اهجوز نم اهل كلذك يناثلا كلاهلا ةجوزلو .ايهس رشع ةعبرأ امل نوكيف !هيخأ

 ةعبرأ امهل نوكيف .هيخأ نم اهجوز ثرو امم . مهسأ ةتس اهجوز نم اضيأ اهلو .مهسأ
 يناثلا كلاهلا نم اضيأ اهلو .يهس رشع ةينايث لوألا كلاهلا معلا ينبالو .ايهس رشع

 ربدتو كلذ انخيش مهفاف ايهس نيتسو ةعبرأ نم مسقلا حص دقف .اهس رشع ةيناث

 . باوصلاو قحلا قيرط ىلإ قفوملا هتلاو _ كل هتبتكام
 لصف

 اهمأ تكرتو .ةنبألا تتامو .نيوبأ كرتو كله لجر يف هتلا همحر هتلأس امو
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 ؟ ةلأسملا هذه مسق فيك .هاخا كرتو ةدجلا يهو هتجوز كرتو دجلا تام مث .اهدجو

 بأل حضف : : |اےھس رشع ين نم ةلأسملا هذه مسق حصي ٠ قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 لوألا ةأرملا خال حصو ٥5 مهس أ ةتس _ هتنباو هتجوز نزم ةكلاملا ةأرملا جيز وهو - ةنبالا

 . ملعأ هللاو 7 رشع ينثا نم ةلأسملا تحص لقف . مهسأ ةثالث ةكلاملا

 .امأو .ةجوزو .تانب ثالثو .نينب ةثالث فلخو كله لجر نع ىنئبنأ : هل تلق
 ؟ كلذ ف مسقلا فيك . اهابأو ٠ اهمأو ` نيروكذملا اهدالوأ تكرتو `٠ ةجوزلا تتام مث

 نعستو . مهس أ ةتسو . مهس يت امو . مهس فلا نزم ةلأسملا هذه مسق حصي : لاق

 اهيبأ نم ةنبا لكل حصو ٠ة) . |يهس رشع ةتسو .مهس اتئام كلاهلا مال حصف‘ '٠)|ےهس

 نوعب راو ه نانثاو و مهس ةئاتالئ كلذف ۔ ثااث نهو . اهس رشع ةعبرأو مهس ةئام اهمأو

 .ةثالث مهو ايهس نورشعو ةينايثو مهس اتئام همأو هيبأ نم نبا لكل حصو .ايهس

 نورشعو مهسأ ةعبس ةجوزلا مأل حصو .ايهس نونامثو ةعبرأو مهس ةئايتس كلذف
 مهس اتئامو مهس فل أ كلذف .ايهس نورشعو مهسأ ةعبس ةجوزلا بأل حصو .اهس

 . ملعأ هلاو .ايهس نوعستو ةتسو

 . ةجوزو ١ امأو ٠ نبنبا اتم دحاو ٩ لك فلخو اعيمح اكله نيوخأ يفو : هل تلق

 ؟ كلذ ف هجولا فيك

 عضف . اهس ني رشعو مهس ةئايعستو مهس فلأ نزم ةلأسملا هذه مسق حصي : لاق

 ةعبرأو مهس ةئايثالث ةدحاو لكل . هيخأ نم اهوبأ ثرو اممو .اهمأو اهيبأ نم ةنبا لكل

 نوثالتو مهسا ةتسو مهس ةئايتالثو فلا كلذف . عبرأ نهو . اهس نوثالثو مهسأ

 حصو .. .اهس نوثالثو مهسا ةعب ه رأو ه مه مهس ةنانالن اهنبا نم نم م أل حصو . اهس

 ةسمخو مهس ةئام هيخا نم اهجوز ثرو ١ " ` اهجوز نم انم ةدحاو لكل نيتجوزلل

 . ملعأ هتلاو .ايهس نورشعو مهس ةئايعستو مهس فلا كلذف .اهس نورشعو مهسأ

 يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 دوعسم نب دمحم نب زماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا

 )٤٤) مهس فلأو نعتثمو نيعستو ةتس ٠لوقتيف لامشلا ىلإ ن رعميلا نم باسحلا ذ ادبي ن نأ ةغللا ف باولا .

 اهنوتبثي نولوالا ناك دمتف ةملكلا يف اهتابثإل يعادال هنال ابوجو ةئاملا فلأ فذحت : مهس اتتمو رشع ةتس كلاهلا مال (٤د)
 وهو فذحلا بجو رذعلا لاز ايلف تايلكلا نولكشي اونوكي مل ذئتقو مهنال الثم (هنم) ةملك مسر عم سابتلإلا نم اسارتحا
 . لصالا
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 ىنبو اهتمع ةنبا ةنبا : تكرتو تتام ةأرما يفو .(هتلا همحرر يوزنلا يلاعسلا يرمعلا

 ؟ ثاريملا نمل .اهتلاخ

 .فالتخا هيفو .اهتلاخ ينبل لاملا نإ ، قيفوتلا هتابو .باوجلا
 دعب ايح دلولا يقبو اهدلو ضعب جرخ دقو تتام لماح ةأرما يفو : هل تلق

 اثربم هل ىرتأ ١ ىثنأ مأ وه ركذ يردي الو ، همأ نطب نم هلك جرخي مل وهو .همأ توم
 ؟ ال مأ

 مهأ لوقلا رثكاو كيلع ىفخي ال هنأ وجرأو , ۔.فااتخا كلذ يف نوكي نأ وجرأ : لاف

 ف اهلع لمع ال همأ نطب ي وهو هتايح امأو ٢ .ايح همأ نطب نم جرحي ىتح هنوثروي ١

 دقو ه ! عرشلا نايب ١ رج نرم تظفحو . هتظنح .و هتف رح ١ ذكه ةااصل ١ ف الو ثاريملا

 ناكف (هللا همحر) يوزنلا ين ىنيسارخلا ى لما زلا ديعس نب حلاص خيشلا هذه ٢ تهنفاش

 . ملعأ هللاو اذكه هباوج

 بألا نم ناتللا ناتلاخلا ثرتا ،ناقرفتم تالاخ تس يفو ( هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 . ملعأ هنلاو نيتخا اتناك اذإ . مألاو بألا نم تالاخلا عم عيش نهف سيل : لاق ؟ ائيش

 شبنخ نب دمحم نب رماع نب دمحم نب فلخ بيبحل ١ خال ا ىلإ (هللا همحر) هنمو

 ثالثو 6ناقرفتم بأ تايع ثالث كرتو تام لجر يفو (هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا

 لاوخا ةثالثو تاقرفتم تايع ثالثو ، نيقرفتم لاوخا ةئالثو {}“تاقرفتم تالاخ

 ؟ مهنيب مسقلا فيك 5نيقرفتم
 ٠ هتالاخو هيبأ لاوخا ىنعأ ٠ هلاوخأو هتالاخو بألا تاےع امأ ٠ قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 تامعللف ٠ هتالاخو هتايع امأو ٠ هتالاخو ٦ تيملا ل اوخأ دوجو دنع نه ءىش الف

 ةصلاخلل : مهسأ ةسمخ ىلع تامعلل يذلاف ©لملذلا لاوخألاو تالاخللو ٠ ناثلنلا

 تالاخلا كلذكو ٠ مهس مألا لبق نم ىتللو ٨8 مهس بألا لبق نم يتللو . ةنال

 : لاق نم لآقو .تاوخألا ةلزنمب مه : لاق نم لاقف فالتخا هيفف لاوخألا امأو
 . ةوخالا ةلزنمب مه

۔ ١٨١ ۔
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 نبالا تام مث .ةنباو نيتنباو ةجوز كرتو كله لجر يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 امأ كرتو نبألا اذه تام مث .انباو نيتجوز كرتو خالا تام مث .هتجوزو اخأ كرتو

 ؟ كلذ انفرع ةلأسملا هذه مسق فيك .انباو

 فلاو مهس يتئامو ايهس نينايث نم ةلأسملا هذه تحص .قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 .ايهس نورشعو ةعبرأ لوألا ةنبالو .ايهس نوتسو ةئام لوألا كلاهلا ةجوزل : مهس

 لكل ثلانلا يتجوزلو 35 مهس ةئامو ايهس رشع انثا يناثلا كلاهلا ةجوزلو . مهس اتنامو

 .مهس ةئامو ايهس رشع ةعبرأ رخآلا كلاهلا نبا مألو .ايهس الإ ايهس نوسمخ ةدحاو

 نم مهس هل ناك نم لكف ،ايهس ")نورشعو ةينامث الإ مهس ةئايتس رخآلا نبا نبالو
 ةيناثلا ةلأسملا نم عيش هل ناك نم لكو .ةيناثلا الا يف بورضم ىلوألا ةلأسملا

 قيفوتلا هتلابو . لئاسملا يقاب يف لمعت اذكهو .اهقفو يف وأ .ةكرتلا يف بورضم

 لصف

 ايهسفنأل اهبرشمو اهمعطم يف ناضوافتي نيوخأ نيلجر يف لوقت امو (هللا همحر) هنمو
 ؟ ايهمكح فيك .ربخ ايل نبي ملف ،نميلا ىلإ نيدصاق رحبلا ابكر مث .ايهلهأو
 دعب ايهثاريم فيك إ دقفلاب ايل مكح اذإ تيأرأ ؟ كلذ دعب اهلهأ معطم مكح فيكو

 نم افلخو .ةجوز رخآلا فلخو .نيتجوز ايهنم دحاو فلخ دقو .دقفلا لجأ ءاضقنا

 ؟ ايهثاريم ةمسق مكح فيك .بأل خ خأ او مأ نم اخأ ةثرولا

 : لاق نم لاقف .افالتخا ةلأسملا هذه نم هانظفحام ىلعف . - هللابو باوجلا

 . ۔ يح هنأ يردي ال هنأل .هتجحب قيرغلا نأل . عضوملا اذه لثم يف ثري ال معلا

 : لاق نم لاقو . حيحصلا ثرالا باحصأل ثاريملاف .ال مأ ۔ هتيمت يذلا خألا

 ا إعف . هلام بلص نم ثري الو .هبحاص نم ثرو امم دحاو لك نم ثري معلا

 لعجت نأ كلذ لصأو .مهسأ ةينامث آلإ .مهس نيتئام نم ايهتلاسم مسقت ؤلوألا
 بحاص وهو .رغصألا امهدحأ لعجتو .نيتجوزلا بحاص رمو ربكألا امهدحأ

 نم كرتو ربكألا كله : لقف رخآلا ىحأو .نيتجوزلا بحاص ثمأو أدباف . ةجوزلا

 : رشع ينثا نم ةلأسملا : لقف .رغصألا وهو .همأو هيبأ نم هاخأو 6 نيتجوز : ةثرولا

 )٤٦( مهس ةئمسمخو نوعبسو نانثإ هل : ىنعمب .
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 ةعبس ىقبت ۔سدسلا وهو نايهس مألا نم خأللو .عبرلا وهو مهسأ ةثالث نيتجوزللف
 رغصألا ةثروو .ةعبس ةكرتلا : لقف ،بالاو مألا نم رغصألا خألل وهف .مهسأ

 همأ نم هيخأل ىهف .مهسأ ةثالث ىقبت .مهس عبرلا ةجوزللف .همأ نم هوخأو هتجوز
 اهقفاوي الف مهسأ ةعبرأ نم ةلأسملاو مهسأ ةعبس ةكرتلا : لقف .ضرفلاو درلاب

 ىهو ۔ رفملا ةلأسملا يف ۔ يهس رشع انثا ىهو ۔ ىربكلا ةلأسملا برضاف .ءىشب

 ركاألا خألا يحأو رغصألا خألا تماف عجرا مث . نوعبرأو ةينايث كلذف ۔ ةعب ر

 اضيأ ةلأسملا : : لقف ۔ ربكألا كلاهلا وهو هيبأو همأ نم هاخأو هتجوز كرتو كله : لقن

 ١ نايههس سدسلا همأ نم هيخألو . مهس أ ةنالث عب رلا ةجوزللف : اهس رشع ىنثأ نم

 : لقف .هتثرو نيب يهو . ةكرتلا يهو . ربكألا كلاهلل يهف ه اضيأ مهسأ ةعبس ىقبن

 .نايهس هتجوزلف : مهسأ ةينايث نم مسقتف .دمأ نم هاخأو ©نيتجوز ةثرولا نم كرت
 الف .مهسأ ةينامي نم ةلأسملاو "مهسأ ةعبس ةكرتلا : لقف .مهسأ ةتس هيبأ نم هيخالو

 يف ۔ايهس رشع انثا يهو ۔ ىربكلا ةلأسملا برضاف .ءيشب اهقفاوي الو اهيلع مسقني
 ةلأسملا ىلإ انرظن مث .ايهس نوعستو ةنس كلذف - مهسا ةينايث يهو - ىرغصلا ةلأسلا

 هذهو ؤايهس نيعبرأو ةينايث نم تحص اهاندجوف ۔ ربكألا خألا ةلأسم يهو ۔ لوألا

 نيعبرأو ةينامث انبرضف 5أاءزج نيعبرأو ةينايث نم ءازجألاب اتقفاوتف ،نيعستو ةتس نم

 .اهس نوعستو ةتس وهو .اهلثم اتراصف ۔ نايهس وهو - ىرخألا ةلأسملا قفو يف .ايهس
 اتئام كلذف }نيلاح يف نيعستو ةتس انب رضف . ىئانخلا لئاسم برض هيف انلخدأ مث

 ةثرولا نم دحاو لك يطعت نأ تدرأ اذإف . . حصت كلذ نمف . مهسأ ةينامث لإ مهس

 6ىركلا ةلأسملا نم مهس هل ناك نم لكو . ةلأسملا لصأ ىلإ عجر نإف 6هبيصن

 بورضم 6ىرغصلا ةلأسملا نم مهس هل ناك نم لكو ىرغصلا ةلأسملا يف بورضم
 يف ةبورضم ةئالث اهجوز وهو ۔ ربكألا خألا ةلأسم نم نيجوزلل : لقف .ةكرتلا يف

 ةلأسملا قفو يف اضيأ ةبورضم ايهس رشع انثا كلذف ۔ ةعبرأ يهو - ىرغصلا ةلأسلا

 .ايهجوز لام بلص نم اذهف 5.ايههس نورشعو ةعبرأ كلذف ۔ نايهس امهو ۔ ىرخألا

 عبرلا وهو مهسأ ةينامي نم نايهس هتكرت نم هيخأ لبق نم ايهجوز ثرو امم اهو
 قفو يف تابو رضم ايهس رشع ةعبرأ كلذف ۔ مهسأ ةعبس وهو ۔ ةكرتلا يف ۔ تابورضم

 خألا ةجوز طعا مث .ايهس نوثالثو ةينامث امف نوكيف ۔ دحاو وهو - ىرخألا ةلأسلا
 ۔ ةينا يهو ۔ ىرغصلا ةلأسملا يف ةبورضم مهسأ ةثالث }هلام بلص نم رغصالا

 امم اهلو ۔ دحاو وهو - ىرخألا ةلأسملا قفو يف ةبورضم ،ايهس نورشعو ةعبرأ كلذف
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 ةعبس كلذف ۔ مهسأ ةعبس يهو ۔ ةكرتلا يف بو رضم مهس هيخأ لام نم اهجوز ثرو

 .ايهس نورشعو ةعبرأ كلذف نايهس امهو ۔ ىربكلا ةلأسملا قفو يف ةبورضم .مهسأ
 سدسلا ربكألا خألا ةلأسم نم مالل خأللو .اهس نوثالثو ةينامث اضيأ امل نوكيف

 كلذف ۔ ةعبرأ يهو - ىرغصلا ةلأسملا يف نابورضم .ايهس رشع ينثا نم .نايس
 ةلأسملا نم .مهسأ ةثالث ربكألا هيخأ نم رغصألا هوخأ ثرو امم هلو .مهسأ ةينامث

 نوكيف .ايهس نو رشعو دحأ كلذف ۔ مهسأ ةعبس ىهو ۔ ةكرتلا يف ةبورضم ىرغصلا
 نوتس كلذف ۔ نايهس وهو ۔ ةثلاثلا ةلأسملا قفو يف ةبورضم ؤايهس نورشعو ةعست هل

 نابورضم 9 نايهس سدسلا رغصألا هيخأ لام بلص نم اضيأ هلو .نيمهس الإ ايهس

 ةتس ىرغصلا ةلأسملا نم هلو .ايهس رشع ةتس كلذو .ةينامث يهو ىرغصلا ةلأسملا يف
 نوكيف .ايهس نوعبرأو نانثا كلذف ۔ مهسأ ةعبس يهو ۔ ةكرتلا يف ةبورضم . مهسأ

 ايهس نونايت تاجوزللو ،ايهس رشع ةتسو مهس ةئام هل ريصتف 5.ايهس نوسمخو ةينامث هل
 . مهسأ ةينامث الإ مهس يتئام نم ةلأسملا تحص .مهسأ ةعبرأ الإ

 : لوقت كنأل .ايهس رشع ينثإ الإ مهس ةئامثالث نم مسقتف رخآلا لوقلا ىلع امأو
 .همأو هيبأ نم رغصألا هاخأو .همأ نم هاخأو .نيتجوز ةثرولا نم كرتو ربكألا كله
 مألا نم خأللو .مهسأ ةثالث عبرلا نيتجوزللف : اهس رشع ينثا نم مسقنت : لقف

 : لقف . عضوملا اذه يف معلا ثري ملو .مهسأ ةعبس رغصألا خأللو ،نايهس سدسلا
 .هتجوزو همأ نم خأ هل : لقف .رغصألا خألا ةثرو ىلع ةموسقم مهسألا ةعبسلا
 برضاف .ءيشب اهقفاوي الف .ةعبس ةكرتلاو .ايهس رشع ينثا نم ةلأسملا : لقف .همعو

 .ايهس نوعبرأو ةعبرأو ةئام كلذف رشع ينثا ىرغصلا ةلأسملا يف ىربكلا ةلأسملا

 ةعبرأو ةئام نم اضيأ اهلثم نم حصيو . لعنلاب لعنلا اوذخ رغصألا ةلأسم كلذكو

 .نيلاح يف اهبرضاف امهادحا ذخف .ىرخألا نع يزجت امهادحأف .ايهس نوعبرأو

 ةبورضم .اهجوز لام بلص نم ةثالث نيتجوزللف : يهس رشع ينثا آلإ ةئامثالث نوكتف
 .هكرتلا يف ةبورضم .هيخأ نم ثرو امم ةثالث اهلو ىرغصلا ةلأسملا يف رشع ينثا يف
 نوسمخو ةعبس كلذف .نوثالثو ةتس ىلوألا نم نورشعو دحأ كلذف ۔ ةعبس يهو -

 .نايهس سدسلا ربكألا خالا نم مألا نم خأللو ۔ كلذك ۔ ىرخألا ةجوزللو ؤايهس

 ام اضيأ هلو . نو رشعو ةعبرأ كلذف ۔ ۔ رشع ينثا يهو ۔ ىرغصلا ةلأسملا ف نابو رضم

 ىهو هكرتلا يف نابورضم ،نايههس سدسلا ربكألا هيخأ لام نم رغصألا هوخأ ثرو

 لام رم كلذف ۔ايهس نوثالثو ةينايث هل ريصتف .ايهس رشع ةعبرأ كلذف { مهسأ ةعبس

۔ -_ ١٨٤



 اههس نونامث هل ريصيف .رغصألا هيخأ نم هل كلذكو .هنم هوخأ ثرو امو .ركألا هيخأ

 . مهسأ ةعبرأ الإ

 .ةعبس يهو ةكرتلا يف ةبورضم .مهسأ ةعبس ربكألا خألا لام ةكرت نم معللو

 ةئام ةلمجلاب هل نوكتف ۔ كلذك ۔ رغصألا خألا نم هلو .اهس الإ ايهس نوسمخ كلذف

 هللاو . كلذ نم تحص . اهس رشع ينثا الإ مهس ةئايتالاث كللذف . نيمهس الإ مهس

 . ملعأ

 ةجوزلو .بئاغلا لام يف بئاغلا دلول نأ .رثألا يف ءاج دقف بئاغلا لام امأو

 حصي نأ ىلإ ،اهل زاجأ دق ناكام .هلام يف اهحابأو هلام نم اف زاجأ دق ناك اذإ بئاغلا

 وأ ليكو نم .هدي يف وه نم دي يف هلام نوكيو . ىحلا لام ةلزنمب هلام كلذكو .هتوم

 ۔ صقني الو ديزي ال ادحاو الام ناك اذإ اذهو . هتوم وأ هتايح حصت نأ ىلإ 6هربغ
 .اذه ريغ ىلع لمعلا نوكيف .اموسقم وأ رثكأ امهدحأ لام ناك نإ امأو اكرتشم

 . ملعأ هتناو .هذح ىلع دحاو لام لك مسقي
. 

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 كنإف .ةلأسملا هذه يف يدنع هجولاف .نيوخألا ةلأسم يف (هتلا همحر) يوزنلا يدملا

 تام : لقف نيتجوزلا بحاص تمأ نإف .رخآلا يبحتو نيوخألا دحأ تيمتف .أذب
 هابأو وه قرغ يذلا وهو همأو هيبأ نم هاخأو همأ نم هاخأو .همعو .هيتجوز كرتو

 ىلع رسكنا هنأل .راسكنإلا لجأل .ايهس نيرشعو ةعبرأ نم هتلأسم مسق حبصيف -
 ةعبرأ سدسلا مألا نم خأللو .مهسأ ةتس عبرلا نيتجوزلل : لقف .نيتجوزلا
 .يهس رشع ةعبرأ نع خألا اذه تمأ مث ى خألل ايهس رشع ةعبرأ يقبو .مهسأ

 خألا لخدت الو . (همأو هيبأ نم هيبأ اخأ) همعو .همأ نم هاخأو .هتجوز كرت : لفو

 رشع ينثا نم مسقنت هتلأسم : لقف .هنم ثرو امم ثري ال عضوملا اذه يف قيرفلا

 مهسأ ةعبس وهو يقب امو . نايهس مألا نم خأللو 3 مهسأ ةثالث عبرلا ةجوزلل : ايهس

 ينثا نم هتلأسمو ،ايهنم يهس رشع ةعبرأ هتكرتف ؤ هتكرتو هتلأسم نيب قفو مث .معلل
 ين هبرضاف .مهسأ ةتس وهو هتلأسم فصن ذخف . فاصنألاب ناقفتي لقف ؤايهس رشع
 تحص دقف .ايهس نوعبرأو ةعبرأو ةئام كلذف نورشعو ةعبرأ يهو ىلوألا ةلأسلا

 نم هل ناك نم لك رظناف .يهس نيعبرأو ةعبرأو ةئام نم نيتجوزلا بحاص ةلأس
۔ ١٨٥ ۔-



 نزم كو ۔ ةتس وهو ۔ ةيناثلا هتلأسم قفو يف هبرضاف .ءىش نيرشعلاو ةعبرألا ةلأسم

 ةتس نيتجوزللف ۔ ةعبس وهو ۔ ةكرتلا قفو يف هبرضاف . ُيش ةيناثلا ةلأسملا نم هل ناك
 ةبو رضم . مهسأ ةعبرأ مألا نم خاللو . اهس نوثالث كلذف .ةتس 0 ةبو رضم مهسأ

 نابو رضم .نايهس ةيناثلا ةلأسملا نم اضيأ هلو .ايههس نورشعو ةعبرأ كلذف .ةتس ف

 نيتلأسملا نم هل تحص دقف .ايهس رشع ةعبرأ كلذف .ةكرتلا قفو وهو .ةعبس يف

 كلذف . ةكرتلا فصن وهو ةعبس يف ةبورضم مهسأ ةعبس معللو .ايهس نوثالثو ةيناهث
 دحأ كلذف .ةعبس يف ةبورضم .مهسأ ةثالث ةجوزللو .اهس الإ يهس نوسمخ

 .اهس نيعبرأو ةعبرأو ةئام نم نيتجوزلا بحاص ةلأسم تحص دقف . اهس نو رشعو

 ۔ همأو هيبأ نم هاخأو همأ نم هاخأو .هتجوز كرت : لقو .ةجوزلا بحاص تمأ مث

 ةثالث عبرلا ةجوزلل ؛ ايهس رشع ينثا نم هتلأسم حصت لقف هايإو وه قرغ يذلا وهو
 خألا تمأ مث . قيرغلا خالل مهس أ ةعبس يقبو نايس مألا نم خاللو ه مهسأ

 حصيف (همأو هيبأ اخأ ) همعو . همأ نم هاخأو و .هيتجوز كرت : لقو 8 ةعبس نع قير غلا

 مألا نم خاللو . مهسأ ةتس عبرلا نيتجوزلل : ايهس نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا مسق

 هتكرت نيب قفو مث .ايهس رشع ةعبر ,أ وهو يقبام معللو . مهسأ ةعبرأ سدسللا

 .ءىشب ةكرتلاو ةلأسملا قفتت الف © نيرشعو ةعبرأ نم هتلأسمو .ةعبس هتكرتف . هتلأسمو

 رشع انثا يهو ۔ ىلوألا ةلأسملا يف ۔ نيرشعو ةعبرأ نم ىهو ۔ ةيناثلا ةلأسملا برضاف

 نيتئام نم ةجوزلا بحاص ةلأسم تحص دقف .امهس نوناهثو ةينامثو ناتئام كلذف -
 رشع انثألا يهو عيش ىلوألا ةلأسملا نم هل ناك نم للك رظناف .ايهس نينايثو ةينامثو
 ةلأسملا نم هل ناك نم لكو ۔ايهس نورشعو ةعبرأ ىهو ۔ ةيناثلا ةلأسملا يف ةبورضم ۔

 ةعبرأ يف ةبورضم مهسأ ةثالث ةجوزلل : ةعبس يهو . ةكرتلا يف بورضمف ءيش ةيناثلا

 ةعبرأ يف نابو رضم نايهس مألا نم خاأللو .اهس نوعبسو نانثا كلذف .نيرشعو

 ف ةبو رضم مهسأ ةعبرأ ةيناثلا ةلأسملا نم هلو . نوعبرأو ةيناث كلذف .نيرشعو

 ةتس ةجوزلا بحاص ةلأسم نم هل حص دقف .ايهس نورشعو ةينايث كلذف ةعبس

 نوعبرأو نانثا كلذف }ةعبس يف ةبورضم ةتس لوألا كلاهلا يتجوزلو .ايهس نوعبسو

 دقف .ايههس نوعستو ةينايث كلذف ةعبس يف ةبورضم ايهس رشع ةعبرأ معللو .ايهس

 نيب قفو مث إايهس نينامثو ةيناينو مهس يتئام نم ةجوزلا بحاص ةلأسم تحص
 نيبو .ايهس نوعبرأو ةعبرأو ةئام يهو ، نيتجوزلا بحاص ةلأسم يهو ىلوألا ةلأسملا
 .ايهس نونامثو ةينايثو مهس اتئام يهو ةجوزلا بحاص ةلأسم يهو ةيناثلا ةلأسملا

۔ -_ ١٨٦



 ةعبرألاو ةئاملا سدس عبر ثلثف ۔ ءزج لقأ ىلع ۔ سدسللا عبرو ثلئب ناقفتي

 مهسأ ةعبرأ نينامنلاو ةينايثلاو نيتئاملا سدس عبر ثلثو { نايهس ايهس نوعبرألاو

 ةتسو مهس ةئايسمخ كلذ دجنف ايههس نينايثو ةيناثو مهس يتئام يف نينثا برضاف
 .ايهس نوسمخو نانثاو ةئامو فلأ كلذف .نيلاح يف كلذ برضا مث .اهس نيعبسو

 نوعبرألاو ةعبرألاو ةئاملا ةلأسم نم هل ناك نم لك رظناف . مسقلا حصي انهاه نمف

 ةلأسم نم هل ناك نم لكو ۔ ةعبرأ وهو نيناهثلاو ةينايثلاو نيتئاملا قفو يف بورضم يش

 نيتجوزللف 6نيعبرألاو ةعبرألاو ةئاملا قفو يف بورضم ءىش نينايثلاو ةيناهثلاو نيتئاملا

 قفو يف ةبورضم ؤايهس نوثالثو ةتس نيعبرألاو ةعبرألاو ةئاملا ةلأسم نم اهجوز نم
 ايجوز ثرو امم ايلو .ايهس نوعبرأو ةعبرأو ةئام كلذف _ ةعبرأ وهو ۔ ةيناثلا ةلأسملا

 دقف .ايهس نونامثو ةعبرأ كلذف .نينثا ف ةبو رضم .ايهس نوعبرأو نانثا هيخأ نم

 ةلأسم نم مألا نم خأللو يهس نورشعو ةيناثو مهس اتئام عيمجلا نم ايهف حص

 نانثاو مهس ةئام كلذف .نينثا يف ةبورضم 5۔ايهس نوعبسو ةعبس ةجوزلا بحاص
 كلاهلا ةجوزلو ،مهسأ ةعبرأو مهس ةئاينالث عيمجلا نم هل حص دقف 5ايهس نوسمخو

 ةعبرأ كلذف .ةعبرأ يف ةبورضم .ايهس نورشعو دحأ هيخأ نم اهجوز ثرو امم يناثلا

 ةئام كلذف .نينثا يف ةبورضم 5.ايهس نوعبسو نانثا اهجوز نم اهلو ؤايهس نونانو

 .اهس نورشعو ةينايثو ناتئام عيمجلا نم امل حص دقف .اهس نوعبرأو ةعبرأو

 الإ ناتئام كلذف ةبورضم .ايهس الإ يهس نوسمخ نيتجوزلا بحاص نم معللو
 كلذف نينثا يف ةبورضم نيمهس الإ مهس ةئام ةجوزلا بحاص نم هلو .مهسأ ةعبرأ

 مهسأ ةينامي الإ مهس ةئامعبرأ عيمجلا نم هل حص دقف . مهسأ ةعبرأ الإ مهس اتنام

 هيقفلا خيشلا ءالمإ نم خسانلا ريقفلا هبتك .ةلأسملا هذه مسق يف اندنعام اذهف

 . يوزنلا يدمسلا ناديبع نب هعمج نب هتلادبع نب دمحم

 لصف

 نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا ينعأ (هتلا همحر) هنمو

 اهيأ ردي ملو .اعيمج اكله نيوخأ يفو (هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا ناميلس
 : ةتس نم ايهنم دحاو ةلأسم : لقف ةنباو امأ ايهنم دحاو لك كرتف } هبحاص لبق تام

 لك ةكرت تلقف ٠مهسا ةثالث فصنلا تنبللو ، مهس سدسلا ماللو ،نايهس خألل

 فاصنألاب اهقفاوت : لقف . ةعبرأ نم ءايحألا ةثرولل يه يتلا هتلأسمو إ نايهس دحاو

۔ _ ١٨٧



 يهو ۔ ةلأسملا لصأ يف نيمهس برضاف .نايس هتلأسم فصنو دحاو هتكرت فصنف

 سدس ذخف ؤ۔سادساألاب نيتقفتم امهدجت .ايهس رشع ىنثا ةدحاو لك ريصت ۔ ةتس

 نيلاح يف مث نيرشعو ةعبرأ امهدجت ۔ رشع انثالا وهو ۔ .ىرخألا ين هب رضاف امهدحأ

 لك نم اهل مالاف ، ةلأسملا لصأ ىلإ عجراف ايهمسق تدرأ نإف .نيعبرأو ةينايث امهدبحت
 اهل عمتجي نانثا وهو _ ىرخألا سدس يف ۔ رشع ينثا نم نايهس وهو ۔ سدس ةلأسم

 نأل ؛ نايهس هيخأ نم دحاو لك ةكرت نم اهو .ةعبرأ ةلأسم لك نم نينثا يف نانثا
 ينعأ .امل ةعبرأ ىلع درتف مهسأ ةينايث نوكت نينثا يف ةعبرأ وهو ۔ نيسدس خأ لكل

 .ةعبرأ كلذف ،نانثا ةلأسم لك نم اه عمتجي ةلأسم لك نم نايهس وهو اهعبر مألا

 .ايهس رشع ينثا اهل ريصتف .مهسأ ةينامث لبق نم اهلو

 ةلأسم نم رشع انثا عمتجي ،نينثا يف مهسأ ةتس فصنلا ةلأسم لك نم ةنبا لكلو

 هنأ كلذو .ةتس عمتجي ،نينثا يف مهسأ ةثالث اهيبأ ةكرت نم اضيأ ةدحاو لكلو .اهيبأ
 اهسدسو ةتس يهو ىرخالا سدس يف ةعبرأ اسدس رشع ينثا هيخأ نم دحاو لكل

 تانبلا نم ةدحاو لكل راصف .ةتس يقب {. عبرلا مألا تذخأ املف . ةيناين عمتجي .نانثا

 رشع ةيناين اه عمتجت إاهيبا لام بلص نم رشع انثاو اهيبأ ةكرت .ةكرتلا نم ةتس
 . ملعأ هتناو ةلأسملا حصت اهنم .نوعبرأو ةينايث كلذف رشع انثا مأللو .ةنبا لكل

 لصف

 ىغنخ مهنم ادحاو نينب ةعبرأ لجرلا كرت اذإ إ ىثانخلا برض يف (هتلا همحر) هتلأسو

 . كلذ انل نيب (ىثنخ مهنم نينب ةعبرأو)
 ىئنخلا مقأف أدباف ، ىثنخو نينب ةثالث كرتو لجرلا كله اذإف 5 قيفوتلا هتلابو ، باوجلا

 لكل ةعبس نم ةلأسملا : لقف ةنبا ىثنخلا ينعا همقأ مث .ةعبرأ نم ةلأسملا : لقف انبا

 ةعبرأ نم ىلوألا ةلأسملاو .مهسأ ةعبس كلذف مهس تنبللف ! ةئالث مهو نايهس نبا

 .نوسمخو ةتس كلذف نيلاح يف مث "نورشعو ةينايث كلذف ةعبس يف ةعبرأ برضاف
 لكف .ةلأسملا لصأ ىلإ عجراف ةثرولا يطعت نأ تدرأ اذإف . ةلأسملا حصت كلذ نمف

 مهس هل ناك نم لكو - ىرخالا ةلأسملا يهو ۔ ةعبرأ يف بورضم مهس هل ناك نم
 ىلوألا ةلأسملا نم ىثنخلل : لقف ،ىرخالا ةلأسملا يف ةعبس يف بورضم ةعبرأ نم
 مهس ىرخألا ةلأسملا نم هلو .ةعبس كلذف ةعبس يف بورضم ةعبرأ نم مهس

 ةعبس نم نبا لكلو ايهس رشع دحأ اهل عمتجيف }ةعبرأ كلذف ةعبرأ يف بورضم

۔ ١٨٨ ۔-



 ةسمخ نبا لكل راصف ةعبس يف مهس ىرخالا ةلأسملا نمو ،ةعبرأ يف نايهس مهسا
 أمهس نيسمخو ةتس نم تحص .ايهس نوعبرأو ةسمخ كلذف ۔ ةثالث مهو امهس رشع
 . ملعأ هتناو اهاوس ايف لمعي كلذكو

) . 

 (هللا همحر) يوزنلا يرقعلا دادم نب دمحم نب ناميلس يضاقلا خيشلا باوج نمو

 وأ ز قرح وأ ، قرغب اعيمج نوتومي نيذلا ةعايحلا مهف وف ؛ ىمدلاو ىقرغلا ة ةفص امأو

 لبق تام مهيأ يردي الو .توملل ةبجوملا بابسألا نم كلذ ريغ وأ .رادج مده
 .تيللا وه الوأ هودجو يذلا مكحف .اتاومأ دحاو دعب ادحاو اودجو نإو .هبحاص

 بلص نم مهنم دحاو لك ثريف .هبحاص لبق تام مهأ ملعي ملو اعيمج اودجو نأر

 ام مهنم دحأ ثري الو .ءايحألا هتثرو ىلع مهنم دحاو لك ثاريم معيف . هبحاص لام

 مهئاريم يف باسحلاف الإو تئش مهأب أدباو .ائيش ضعب مهضعب نم ثرو

 ٦ خسانتمل يف تسيل ةليلق ةدايز هيفو .اندنع كلذ يف قرف ال خسانتملا 0 باسجلاك

 نيب قفوف .خسانتملا باسحب اهتدح ىلع مهنم دحاو لك ةلأسم تحص حص ازإن

 ةدحاو ذخف ضعبب اهضعب ىرجت لئاسملا تدجو نإف اهقفو ذخو اهظفحاو لئاسلا
 اقفتا نإف . ةكرتلاو ةيناثلا ةلأسملاب نيباصملا قفوو ، لئاسملا نم اهاوس امع اهرتخاو اهنم

 يف اهبرضاف ءيشب اقفتي مل نإو .ةيناثلا قفو يف اهتلمجب ىلوألا ةلأسملا برضاف ،ءيشب

 ةيناثلا قفو يف ابورضم ىلوألا نم نم مهس هل ناك نم لك لعجاو .اهلمجب ةيناثلا ةلأسملا

 ةلأسملا نم مهس هل ناك نم لكو اهتلمج يف اهبرضاف الإو . ءيشب ةكرتلاو يه تقفتا زإ

 ةكرتلا قفو يف اهبرضاف الإو .ءيشب ةيناثلاو يه قفتت مل نإ اهلك ةكرتلا يف هبرضا ةيناثلا

 اهتمتتو . لئاسملا حصت نأ ىلإ لعفت اذه ىلع تنأ مث ى ةيناغلا ةلأسملاو يه تقفتا نإ

 . ملعأ هتناو أدوجأم اذكه

 لصف

 يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا باوج نمو
 : كرتو تام لجر نعو .هبارع نب هللادبع نب دشار نب خيشلا ىلإ (هللا همر)

 هذه مسق حصي مك نم . هتخأو ٠ همأ : كرتو نبالا تام مث . ةنباو 8 انباو © نيتجوز

 . ةلأسملا
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 نيعبراو ةينايث نم اهمسق حصي ةلأسملا هذه يف يدنع اميف .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .مبةيب مسقني ال ةثالث نمثلا نيتجوزلل .ايهس نيرشعو ةعبرأ نم اهلصأ نأل ؤايهس
 ةتس تاجوزلل : ايهس نوعبرأو ةينايث كلذف . ةلأسملا لصأ يف نينثا نهسوؤر برضاف

 كلذف .نورشعو ةينامث نباللو .ايهس رشع ةعبرأ ةنباللو . ةثالث ةدحاو لك .مهسأ

 .ايهس ني رشعو ةينامث نع نبالا تام . ةلأسملا هذه مسق حصيو .ايهس نوعبراو ةينايث
 .ةلأسملا هذه : لقف .هتخا كرتو - لوألا كلاهلا ىتجوز ىدحا ىهو ۔ همأ : كرتو

 ةئالث تخألالو ةسمخ نم نايهس مألل درلا لئاسم نم هذه نأل ؛ ةسمخ ىلع لاملا
 طعأف .ايهس نيعبرأو نيتئام كلذ دجت .ةينايث يف ىلوألا ةلأسملا برضاف .ةسمخ نم

 .اهس نوثالث كلذف .ةسمخ يف ةبورضم ةتس ىلوألا ةلأسملا نم ةدحاو لك تاجوزلا

 يف ابورضم ىلوألا ةلأسملا نم ايهس رشع ةعبرأ طعاو .ايهس رشع ةسمخ ةدحاو لكل
 نيرشعو ةيناث يف ةثالث يف ةثالث ةيناثلا ةلأسملا نم اهلو .اهس نوعبس كلذف .ةسمخ

 كلذف .ةسمخ يف ةثالث ىلوألا ةلأسملا نم مالل .ايهس نونامثو ةعبرأ كلذف 5ايهس
 ةتس كلذف .نيرشعو ةينايث يف نايهس ةيناثلا ةلأسملا نم اهلو اايهس رشع ةسمخ

 تحصو .نوعبسو دحاو ةينامثلا نم ىلوألا ةلأسملا نم مألل حصف .ايهس نومسمخو
 ةلأسملا نم ةجوزللو .ايهس نوسمخو ةعبرأو ةئام ةينامثلا نم ىلوألا ةلأسملا نم تخألل

 ةناو .ايهس نيعب راو نيتئام نم اعيمج نيتلأسملا مسق حص دقف .اهس رشع ةسمخ ىلوألا
 .كلذ ةحصب .ملعأ

. ) 

 عبرأ : كرتو كله لجر يفو .نيملسملا نم هلأس نم ىلإ (هللا همحر) هباوج نمو

 . ةنباو (با ابا) ادجو .نبا ةنباو .تادج ثالثو .تاجوز

 ةعبس ىلإ لوعتو ©نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا هذه لصأ !قيفرتلا هتلابو .باوجلا
 ةعبرأ سدسلا تادجللو .نهيلع مسقني ال ةثالث نمثلا تاجوزلل .ايهس نيرشعو
 .ةعبرأ سدسلا دجللو . ةعبرأ سدسلا نبألا ةنبالو .نهيلع مسقني ال ثااث نهو

 يف تادحجلا سوؤر برضاف .ايههس نورشعو ةعبس هذهف رشع اننا فصنلا ةنبأللو

 نيرشعو ةعبس برضاف .اهس رشع انثا كلذف ۔ ةعبرأ يف ةثالث ۔ تاجوزلا سوؤر
 رشع ينثا يف ةثالث تاجوزلا طعأف .نورشعو ةعبرأو ةئاينالث كلذف رشع ينثا يف

 رشع ىنثا يف ةعبرأ تادحلا طعاو .ةعست ةدحاو لكل .اهس نوثالثو ةتس كلذف
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 .رشع ينثا يف ةعبرأ دجللو ؛ ايهس رشع ةتس ةدحاو لكل ،نوعبراو ةينامث كلذف

 ؛ نوعبراو ةيناين كلذف رشع ينثا يف ةعبرا نبالا ةنبالو ؛ نوعبراو ةيناين كلذف
 تحص .اهس نوعبراو ةعبراو ةئام كلذف رشع ينثا يف رشع انثا بلصلا ةنبالو

 . ملعأ هللاو " نيرشعو ةعبراو ةئامثالث نم ةلأسملا

 لصف

 يوزنلا يرقعلا برعلب نب دمحم نب هعمج بيبحلا خيشلا طخب ابوتكم تدجوو
 يبنجأ لجرل ىصوأو .نينب ةثالث كرتو تام لجر يفو هحرش نم هنظأو (هللا همحر)
 ؟ اهمسق حصي فيك .ثلثلا نم ىقبيام .ثلث فصن ثلثبو . هدالوأ بيصن لثمب

 اهيأ تدرأ نإف .ايهس نيعبراو مهسأ ةسمخو مهس ةئايتس نم ةلأسملا هذه مسق حصين

 سأرو ةثالث نينبلا سوؤر : لقف بيصنلا جرخ فرعتو .اهتمسق فرعت نأ رظانلا

 يف برضت مث ؛ اهس رشع انثا كلذف .ةثالث يف ةعبرألا برضاف .ةعبرأ هل ىصرلا

 ؛ اهس نوعبسو نانثا كلذف ةثالث يف برضت مث ؛ ايهس نورشعو ةعبرا كلذف إنينل

 ناتئام كلذف ادحاو صقنا مث ؛ ايههس رشع ةتسو ناتئام كلذف . ةثالث يف برضت مث

 ةسمخو ةئايتس كلذف .ةثالث يف برضت مت ؛ لاملا ثلث اذهف ؛ ايهس رشع ةسمخو

 كلذف نينثا يف ةنالث برضتلف بيصنلا جرخم فرعت نا تدرأ اذإف ؛ اهس نوعبرا

 يف برضت مث ؛ ايههس رشع ةينايث كلذف .ةئالث يف ةتسلا برضت مث ؛ مهسأ ةتس

 نوتسو نانثاو ةئام كلذف .ةثالث يف اهبرضت مث ؛ ايهس نوسمخو ةعبرأ كلذف .ةنالث

 طعاف ؛ بيصنلا كلذف ؛ اهس نيتسو ادحاوو ةئام راصف 5ايهس صقنا مث ؛ اهس

 .اهس نوتسو دحاوو ةئام كلذف .ايهس نيتسو دحاوو ةئام يف ايهس هل ىصولا

 نيسمخو ةعبرأ يفف ،ثلنلا يف الإ تبثت ال ةيصولا نأل ؛ لاملا ثلث نم نهجرخأن
 ٥ مهسأ ةتس رشع ةيناميلا ثلثو ،ايهس رشع ةينايث نيسمخلاو ةعبرألا ثلث : لق ايهس

 هطعاف دحاو مهس ةثالثلا ثلثف مهسأ ةثالث يقب { مهسأ ةثالث ةتسلا فصن جرخاو

 نانثاو ةئام هل راص }ثلثلا نم ىقبيام ثلث ثلث فصن ثلثب و : لاق هنأل هل ىصرللا

 ةئام كلذف .يهس نيتسو دحاوو ةئام يف ابورضم ايههس نبا لك طعاو ؛ ايهس نوتسو

 ؛ ايهس نونامثو ةثالثو ةئامعبرا مهلف نبا لك بيصن اذهف ،ايهس نوتسو دحاوو
 . ةلأسملا تلمك دقف ؛ ايههس نوتسو نانثاو ةئام هل ىصومللو
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, 

 يدمسلا ناديبع نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يوزنلا يرقعلا ديعس نب هقلادبع نب رماع نب هقلادبع خيشلا ىلإ (هللا همحر) يوزنلا

 نم ءىشب نيجوزلا دحأ كلاه .كلاهلا ةثرو نم نيجوزلا دحا يضر اذإو (هقلا همحر)

 ةثرولا ناكو .ةثرولا نم ملعو .كلاهلا هفلخ امل هنم ملعب "كلاهلا لام نم هثاريم
 جوزلا طقسيأ ،مهكلاه لام ةثرولا مسق نوكيام .ءالقع .نيغلاب ى مهرمأ نيكلام

 ؟ كلذ يف ىرت فيك مأ }هيلع مهام ىلع لاملا نومسقيو ةجوزلاو
 ىطعأ لجرلا اذه ناكو . تخأو © نتنباو . مأو 8 هتجوز نع لجر تام اذإ هنإ : الثم

 لخدت الو .هلام نم ثاريم اف نوكي ال نأ ىلع .اهريغ وأ لوصألا نم ائيش هتجوز

 إع .اهجوز اهاطعأ ايب ةجوزلا تيضر لجرلا تام املف ،هفلخ امم ءيش يف هنثرو عم

 ٠ .ةجوزلاو ة ةئرولا نم لإ حلصلا نوكي ال مُأ ؤ كلذب ةثرولا يضرو 8روكذملا طرشلا

 . هللا كمحر انتفأ .كلاهلا توم دعب نم

 جوزلا أربيو } ةجوزلا وأ جوزلاو ةثرولا نم حلصلا عقو اذإ .قيفوتلا هنلابو { باولا

 اذإ : مسقلا ةفصو ؛ لاح لك ىلع كلذ زئاجف .اهثاريم وأ ٦هثاريم نم ةجوزلا وأ

 نم ةلأسملا لصأف ،“بأ نم وأ ةصلاخ . تخأو .نيتنباو " مأو ةجوز نع لجر تام

 .ايهس رشع ةتس ناثلثلا نيتنباللو .مهس أ ةثالث نمثلا ةجوزلل : ايهس نيرشعو ةعبر

 .اهثاريم نم ةجوزلا تأربت الف . مهس . تخألل يقبو . مهسأ ةعبرأ سدسلا 0

 دحاو نم اهس رشع ةتس نيتنبالل : ايهس نيرشعو دحأ نم ةلأسملا مسق حصيف
 دحأ نم مهس تخألالو ،ايهس نيرشعو دحأ نم مهسأ ةعبرأ مأللو .ايهس نيرشعو

 نم ةجوزلا تأرب املف .ايهس نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا مسق ناكو .ايهس نيرشعو
 نم ةجوزلا تأرب اذإو . كالذ مهفاف .ايهس نيرشعو دحأ نم مسقلا راص اهثاربم

 .اهتنباو ؤ يجوز تكرتو ةأرما تتام اذإ كلذكو .نكت مل ةجوزلا نإ لقت الف اهثارم

 .مهس عبرلا جوزلل : مهسأ ةعبرأ نم ةلأسملا لصأف ،اهيبأل وأ .اهمأو اهيبال اهتخاو

 لقف هثاريم نم جيزلا أرب الف ؛ مهس وهو يقبام تخأللو ،نايهس فصنلا تنبللو
 تخالالو ؛ مهسأ ةعبرأ نم نايهس لبق نم اهل ناكو ٠مهسأ ةثالث نم نايهس ت.رر

 نعمأو ا‘')انخيش مهفاف ؛ مهسأ ةعبرأ نم مهس اهل ناكو 8 مهسأ ةثالث نم نم مهس

 . باوجلا نم اءزجو لاؤسلا لمشيو .ارطس ١؟ب رقي مز لصالا ىف
 ِ گققآ

۔ ١٩٢ ۔



 . باهولا كلملا نوعب باتكلا مت . هتناب الإ كايإو انقيفوت امو هيف رظنل
 ٤٨) نييئنالا ظح لثم ركذلل { ، مألاو بألا نم ةوخألا ثاريمو . مألاو بألل

 . مهعم اوثرو مألا نم ةوخألاو .ائيش مهعم بالا نم ةوخألا ثري الو .اوعمتجا اذإ

 بألل ةوخألا لثم ثاريملا يف اوناك ١“.بأل ةوخا ناكو .مأو بأل ةوخا نكي مل نإن

 .'{“)مهفاف مهماقم كلذ يف اوماقو .مالا

 تناك نإو .ه نانلا اهلف نيتنثا اناك نإف زف فصنلا اهلف تخا تناك نإو
 نم تخأللو "فصنلا مألاو 9 نم تخألل ناك .بأل تخاو .مأو بال تخأ

 نيتخاألل ناك "بال ناتخاو ، مأو بأل ناتخا تناك نإف ؛ نيثلثلا مامت سدسلا بألا

 نوكي نأ الإ اائيش اهعم برالا نم ناتخألا ثري الو .نانلثلا مألاو نألا م

 .نييثنالا ظح لثم ركذلل يقبام ايهيلع دريف .خأ :"امهعم

 خألا مث .دجلا مث بألا مث .دلولا دلوو .ركذلا دلولا مهلوأ : ةبصعلا ثاربمو

 مث ٥باألل خألا نبا مث .مألاو بألل خألا نبا مث بالل خألا مث إمألاو بالل

 ٥بالل معلا نبا مث .مألاو بألل معلا نبا مث “بأالال معلا مث .مألاو بألل معلا

 . مألاو بألل بالا مع مث

 بالاو .سدسلا الإ بألا هعم ثري ال نبالا نباو ، نبألا نبا هعم ثري ال نبألاو

 بألل خألا عم ائيش دجلا الو بألا عم ثري ال بألل خألاو ائيش دجلا هعم ثري ال

 معلا نباو . بالل خألا عم ٹري ال مألاو بألل خألا نب راو . مهدالوأ كلذكو . مالاو

 .")هلك ثاريملاب ىلوأ ناك برقا ناك نمو .معلا مم ثري ال

 لك ثري ءامدهلاو اقرغلاو . ىثنالا ثاريم فصنو ركذلا ثاريم فصن هل ىثنخلاو

 .رخآلا نم ثرو امم ثري الو رخآلا لام بلص نم دحاو

 هل نم عم ثري الو .ةضيرف الو .ةبصع نكي مل اذإ مهل زئاج ماحرألا ثاربمو

 ىلوأ ناك ،برقأ ناك نم محرلاو ثاريملا لهأ اومدع اذإف ،ةبصعب ثري وأ .ةضيرف
 يلاوملاو . تابصعلا ةلزنم لوقو . ليزنتلا وهو ءابألا ثاريم ىلع لوق لعو ، ضلئارفلاب

 )٨!() ءاسنلا ة هررس :

 )٩!( ةكرتشم ةلاسم يف باوجلاو لاؤلا نأ حضتا باولا هزج ج يفام بسح .
 )٥٠( امامت رابلا ي ,الاك اذهف .

 نبا للم هيلإ اهب ىلدأ يتلا ةطساولا كلت دوجو دنع ثيش ثري ال كلاهلا ىلإ يلدي نم لك نأ ثاريملا يف ةماعلا ةدعاقلا )٥١(

 ليلدلاو .,لرق يف بالا دوجو دنع بال ةدجلاو .مالا دوجو دنع مال ةوخالا ةدعاقلا هذه نم ىنشتيو نبالا دوجو دنع نبالا
 .دوجوم اهنباو سدسلا ةدجلا معطأ هنا .ةر لوسرلا نع ىررام
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 الإ سنجلاب ثراوتي الو .هوقتعا وأ مهقتعا نمم انباحصأ لوق يف .ائيش نونري ال

 لهأ ثاريمك ةضي رفلاو ماحرألاب سوجملا ثاريمو .ةبونلاو .ةشبحلاو .دنهلاو .جنزلا

 اهنأل ثرت اهنإف ؤهتنبا وأ .همأ وأ ؤ هتخا يهو .هجوز هل ادحاو ناك اذإ .مالسإلا

 .ائيش ةجوزلا نم ثرت الو .ةنبا وأ . مأ وأ تخأ

 "لوألا بابلا
 ضنارفلا ةقرعم ىق

 كرت نإف ث") ن نييقنالا ظح لثم ركذلل ط ف ءاسنو لاجر هينب كرتو لجر تام اذإ

 الو نهيلع دازي آل ناثللا اهلف ركذ نهعم سيلو .ءاسنلا نم كلذ نم رثكأ وأ نيتنبا

 الو هيلع دازت ال فصنلا اهلف .ركذ اهعم سيل ةيبلصلا هتنبا كرت اذإو ؛ صقني

 . بلصلا دلو نكي مل اذإ .بلصلا دلو ةلزنمب نبإلا دلوو .صقنت

 ظح لنم ركذلل ] ج مهنيب لاملاف ؛ ءاسنو الاجر هنبا ينب كرتو تام لجر ,

 كرت نإو . ناثلثلا نهلف ركذ نهعم سيلو .رثكأ وأ هنبا يتنبا كرت نإو . ه نييقنالا

 .نبا دلو الو هبلصل دلو تيملل نكي مل نإف فصنلا اهلف ركذ اهعم سيل هنبا ةنبا

 . كلذ مهفاف . كل تفصوام ىلع ىرجي كلذ لك نإف نبا نبا دلو هل ناكو

 سدسلا هنبا ةنبالو “تفصنلا هبلصل هتنب الف .هنبا ةنباو .هبلصل هتنبا كرت نإو

 . نيثلثلا ةملكت

 . ةبصعللف يقب امو .ناثلثلا هبلصل هيتنبالف .هنبا ةنباو }هبلصل هيتنبا كرت نإف

 دعب يقبام ناك .نبا نبا نبالا ةنبا عم ناك نإف .نيثلثلا مامت دعب هنبا هنبال يتنبالو

 . ثلثلا اهلو ناثلثلا نبألا ةنبا ىلع دريو نبالا نبال نيثلثلا

 تانبل ءيش الو ناثلثلا تانبللف ؛ نبا تانبو ۔ رثكأ وأ _ تانب ثالث قرط نإف

 . نبالا

 .فصنلا بلصلا ةنبالف .ريثك نبالا تانبو .ةدحاو بلصلا ةنبا تناك نإو

 ةنباو { ةنبا كرت نإف © ةبصعللف يقب امو ،نرثك ولو ندزي الو ؤكسدسلا نبالا تانبلو

 .سدسلا نبالا ةنبالو ،ؤفصنلا بلصلا ةنبالف ؛ اهل خا اهعم ،نبا نبا ةنباو ،نبا

 .اطخ وهو يناثلا بابلا لصالا يف ٭
 )٥٢( ءانلا ةروس : ١١

۔ _ ١٩٤



 ظح ُلشم ركذلل ) & ئ هتخأ ىلع دري ٠ نبالا نبا نبالاف يقب امو 6 نبنلنلا مام

 ننلنلا اتلمكتسا دق نبالا ةنباو ٠ ةنبألا نأل ى ائيش ثرت ل مهالولو ٠ 4 نينالا

 نيتنبالل . ناك نبا نبا نب راو 1 لفسأ نبا نبا ةنباو ٠ نبا ةنباو ٠ نيتنبا كرت نان

 نم ركذلل إ ط هتمع ىلعو . هتخأ ىلع دريو . لفسألا نبا نبا نبالف يقب امو . نانلثلا

 . 4 نينالا طخ

 ٠ نبالا نبالف يقب امو ٠ فصنلا هتنبالف . كلذ نرم لفسا ن 1 نباو ٥ 6 نبا كرت نان

 يلعأ نم ىل اعو ٠ هيذاحمام ىلع دري نبألا نبا نأل ٠ لمسألا نال نبالا تانبل ءيش الو

 . هنم لفسا ناك نم ىل إع دري الو . هنم

 ؛ هنم لفسأ ناك يذلا نود نبالا نبال لاملاف ۔ نبا نبا نباو ، نبا نبا قرط نإو

 . كل ترسفام مهفاف - لوقلا ضعب يف اذه نإف

 .ىثنا وأ اركذ ناك .نبالا نبا عم وأ نبألا عم © عبرلا لإ هل سيل جوزلا نأ ملعاو
 .فصنلا هل ناك .ىنأ الو ركذ نبا نبا الو .هبلصل ':ث)دلو هل اة"نكي م نإف

 نكي مل نإف ؛ ":دلولا دلو وأ دلولا دوجو عم نمثلا الإ امه سيل ةجوزلا كلذكو

 .عبرلا اهلف ىثنأ وأ اركذ ۔ دلو ذلو الو .دلو تيملل

 . ةبصعلل يق ابلاو ٠ فصنل ١ هتنب الو ٠ نمنثل ١ هتجو زلف هتنب او هتحو ز كرتو تام لجر

 ىقابلاو 8٨٠فصنلا نبإلا ةنبالو . نمنلا هتجوزلف زلف ف { هنبا ةنباو و هتجوز كرت نإ كلذكو

 . عبرلا جو .وزللف اهابأو .اهتنباو .اهجوز تك رتو ٥ ةأرما تتام نإ كلذكو . ةبصعلل

 ٠'٠أ)فصنلا نبالا نبالو .عبرلا جوزلل .اهنبا ةنباو اهجوز تكرت نإ كلذكو

 ابنم دحاو'""»ركلف .دلولا عم .ناسدسلا ايف نيوبألا نأ ملعاو . ةبصعلل يقابلاو

 .سدنسلا

 هل ناك نإ كلذكو ٥هنبإلف يقب امو .ناسدسلا هيوب ألف . هيوبأ كرتو تام لجر

 . كللذ لثمف نبا نباو ٠ ناوبا

 ليلدلا عبرلا هلف هرغ 7 رأ هنم دلو هجوزل ناك نإو فصنلا هلف هرمغ نم وأ وه هنم دلو هجوزل نكي ل ںإف : باوصلا )٥٣)

 . ءالا ةروس نم ٢ ١ ةيالا

 .اقلطم ىثنالا وأ ركذلا هب دصقي : دلولا (د٤)

 . نمثلا اهلف الإو عبرلا اهلف اهربغ نم وأ اهنع تام يتلا هجوز نم دلو هل نكي مل نإ (دد)

 . فصنلا نبالا ةنبالو : باوصلا (د٦)

 . لكلف : باوصلا )٥٧(

۔ _ ١٩٥



 “ناسدسلا هيوبالو .فصنلا( ) .رباللف . ةنباو . هيوبأو . هتجوز كرتو تام لجر

 اهنم يقب امو . نيرشعو ةعبر أ نم اهتمسق . نمثلا ةجوزللو ۔سدسلا ايهنم دحاو لكل

 هلف ٠ ةبصع بألا نأل ٤ هل لاعت هللا هضرف يذلا سدسلا عم ٠ بألل وه مهس

 . ةفصلا هذه ىلع نبالا دلو كلذكو . ىقبام
 نبالا ةنبالو ۔سدسلا ايهنم دحاو لكل هيوب ألف .هنبا ةنباو 3 هيوبأ كرتو تام لجر

 ةنبالف . هيوبأو 5 هنبا نبا ةنبا كرت ول كلذكو . ةبصع هنأل بالف ىقب امو ؤبفصنلا

 . كلذ مهناف ٠ ةبصع هنأل ٤ هيبال ىقب امو 1 سدسلا همألو ٠ فصنلا هنبا نبا

 اذإ بألا ةلزنمب وهو . (٩)رألا بجحعام بجحو . بألا ةلزنمب دجلا نا ملعاو

 ثلث مأللو .عبرلا ةجوزللف ؛ ناوبألاو ةجوزلا امهو ،نيتضيرف يف آلإ ٥بأ نكي مل
 . بألالف ىقب امو 8 '٠٢٨)ىقبام

 ثلث اهمألو فصنلا جوزللف .اهيوبأو اهجوز تكرتو ةأرما تتام نإ كلذكو
 ؛ اهيوبأو .اهجوز تكرتو ةأرما تتام نإ كلذكو .بالالف ىقب امو .٠)ىقبام

 كرت نإف . هذه ف فلتخا دقو ٠ يق ابل ١ ب أللو . ىتب ام ثلث اهّمألو ."فصنلا جوزللف

 ىقبامو ااماك ثلنلا مأللو ٠ عب رلا ةجوزللف ٠ همأو 1 (هيبأ ابأ) هدجو ٠ ةجوز لجر

 .فصنلا اهجوزلف .اهدحو اهمأو .اهجوزو اهدج تكرتو تتام نإ كلذكو
 .لوألا لوقلا ىلع سانلا رثكأ نأ الإ ؛ دجللف ىقبامو .الماك ثلثلا اهمألو

 بألا الإ هبجحي ال دجلا نأ ملعاو . مأ عم ةدجالو بأ عم دج ثري ال هنأ ملعاو

 ٠ بألا نم ةوخألاو ١ مألاو بألا نم ةوخألا نأ ملعاو . مألا الإ اهبجحت ال ةدجلاو

 الو ٠ بألا عم نوثري الو `١ نبالا نبا عم الو ٠ نبالا عم نوثري ال 3 مألا زرم ةوخألاو

 . هذنه ف اوفلتخا دقو - مهناف - دحلا عم

 وأ ناك اركذ . دلولا دلو عم الو . دلولا عم مالل ةوخألا نم دحأ ثري ال هنأ ملعاو

 لاملا ناكل ٠ مالل هاخاو ٠ نبا نبا الإ ةثرولا نزم فلخ ملو تام الجر نأ ولو . ىننأ

 ؛ ىتنأ وأ ناك اركذ ٠ دلولا عم سدسلا الإ اهل سيل مالا نأ ملعاو . نبالا نبال هلك

 .فصن تنبللف : باوصلا )٥٨(

 .ةوخإلا دجلا بجحي ال ةباحصلا ضعبو انريغ دنعو ةباحصلا ضعب نع يورام ىلع ءانب اندنع اذه )٥٩(
 .ايهيف قورافلا ءاضقل نيتيرمعلاو نيوارفلاب اتفرع ناتلأسملا ناتاه )٦٠( . )٦١(

۔ _ ١٩٦



 . ىننأ وأ ناك اركذ ؤ“سدسلا الإ نبالا دلو عم اهل سيل كلذكو

 يقب امو فصنلا هتنبالو . سدسلا هملف ؛ همأو هتنبا فلخو تام لجر

 كرتو تام لجر . كل تفصوام ىلعف .نبا نبا ةنباو مألا تناك نإ كلذكو . ةبصعللف

 بال نيتخا كرتو تام لجر . ةوخاللف ىقب امو ؤكسدسلا همالف ؛ اماو بال نيوخا

 هيتخا كرتو تام لجر . ةبصعلل يقابلاو . ناثلثلا هيتخألو سدسلا همالف ؛ همأو ماو
 مل نإف } ةبصعللف يقب امو .نانلثلا هيبأل هيتخألو ،كسدسلا همالف ؛ همأ كرتو .هيبأل

 . مهيلع عجر ةبصع هل نكي

 الو .باللف يقبامو ،سدسلا همألف .هابأو 3همأو . مال نيتخا كرتو تام لجر

 .ثلثلا نع مألا نوبجحيو ‘بألا عم نوثري ال ةوخالا نأل 5 مألا نم نيتخألل ءيش
 نع ناتخلا اهبجح ،كسدسلا ماللف ؛ مأو بأل نيتخاو .هيوبأ كرتو تام لجر
 . باللف يقبامو .ثلللا

 .ائيش بألا عم نوثري الو .ثلثلا نع مألا نوبجحي امهقوف ايف نيوخألا نأ ملعاو

 .ائيش هعم نوثري الو .'آ")دجلا عم ثلثلا نع مألا نوبجحي كلذكو

 ىقبامو .سةنسلا همالاف ٨ (هيبا ابأ) هدجو همأ كرتو ،هيبأل هتوخا كرتو تام لجر

 ذ نانثإلا الإ اهبجحي الو .ثلثلا نع مألا بجحي ال دحاولا خألا نأ ملعاو .دجللف

 خالا نع اهبجحي ال ثلئلا ماللف ؛ بأو مأل اخأو امأ كرتو تام لجر .اهقوف
 . كلذ مهفاف يقبام خأللو .دحاولا

 رنب الو .أثانأ الو اروكذ نونب تيملل نكي مل اذإ ،نينبلا ةلزنمب نيوخألا نأ ملعاو
 ةجوزلا نوبجحي الو ؤبفصنلا نع جوزلا نوبجحي ال مهنأل دج الو . بأ الو ١نينب

 . عبرلا نع

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب لاملاف ، مأو بال تاوخاو ةوخا كرتو تام لجر

 ناك اذإو .نييثنالا ظح لثم ركذلل مهنيب لاملاف ؛ ءاسنو الاجر هتوخا كرتو تام لجر

 .فصنلا اهل ناك هيبأل 'آ"هيتخا فلخ نإو .امات ناثلثلا ايل ناك هيبأ نم ناتخا

 ال ناك نإف ،هريغ نم وأ هنم دلو هتجوزل نكي مل اذإ فصنلا هل جوزلا نأ ملعاو

 .كلذ ملعاف ؛ ةأرملا كلذكو . عبرلا هل ناك هريغ نم وأ هنم دلو

 . دحلا عم نوثري انريغ دنعو اندنع )٦(
 .ءاسنلا ةروس نم ةيآ رخآ ليلدب فصنلا اهلف هقيقش وأ هيبال هتخا باوصلا )٦٢(

۔ _ ١٩٧١



 هتخألو فصنلا همأو هيبأل هتخالف ؛ هيبأل هتخاو .همأو هيبأل هتخا كرتو تام لجر

 عبرأو .همأو هيبأل هتخأ كرت نإو . ةبصعللف يقب امو .نينلثلل ةلمكت سدسلا هيبأل
 سدسلا بألا نم تاوخأللو فصنلا مألاو بألا نم تخاالف ؛ بأل تاوخأ

 ؛ بأل تاوخأو { مأو بأل نيتخا كرت نإو .ةبصعللف يقب امو .نيشلثلل ةلمكت

 ٠باألا نم تاوخألل عيش الو . ةبصعللف يقب امو .نيثلثلا مألاو بألا نم نيتخأللف

 ظح لثم ركذلل نهيلع درو .يقبام مهل ناك .نهل خأ بألا تاوخأ عم .ناك نإف

 . '`ث)ائيش اوثري مل مهالولو .نييننألا

 فصنلا همأو هيبأل تخاللف ؛ بأل اخاو اتخاو إ مأو بأل ًاتخا كرتو تام لجر
 .كل تفصوام مهفاف ۔ نييثنألا ظح لثم ركذلل بألا نم تخألاو خأللف يقبامو

 تانبو تانبلا عم ةبصع نكي بألل تاوخألاو .مألاو بألل تاوخألا نأ ملعاو

 .ادبأ ائيش دلولا عم نوثري الف مألا نم ةوخألا امأف ؛ نبالا

 هماو هيبأل هتخألو . فصنلا هتنب ألف .همأو هيبأل هتخاو . هتنبا كرتو تاس لجر

 هتنبالف ؛ هيبأل اخأو { هماو هيبال هتخاو . هتنبا كرتو تام لجر . ةبصع اهنأل ؛ فصنلا

 .هتنبا كرت نإف . بألا نم هيخأل ءىش الو .همأو هيبأل هتخأاف ىقبامو “©فصنلا

 ظح لثم ركذلا 5 مهنيب يقابلاو .ثصنلا هتنبالف ؛ ءاسنو لاجر .همأو هيبأل هتوخاو
 . نييثنالا

 هنبا ةنبالو آتفصنلا هتنبالف ؛ هماو هيبال هتخاو .هنبا ةنباو ، هتنبا كرتو تام لجر

 . ةبصعلاب هماو هيبأل هتخألف يقب امو نيثلثلا ةلمكت سدسلا

 هتنبالف ؛ مأو بأل اتخاو لفسا نبا نبا ةنباو .هنبا ةنباو ،هتنبا كرتو تام لجر

 طقسو .هماو هيبال هتخألف يقبامو ،نيثلثلا ةلمكت سدسلا هنبا ةنبالو ؤبفصلنلا

 يقب امو سدسلا هدجلف ؛ هاباو (هيبأ مأ) هتدج كرتو تام لجر .كلذ ءاروام

 هتدج كرت نإ هنأ ملعاو ۔سدسلا الإ نهف سيل ةثلاثلاو ةيناثلا ةدجلا نأ ملعاو . هيبألف

 اذإ .نهعبرأب سدسلا نهلف ؛ (هيبأ مأ مأ) هتدجو (هيبأ ىبأ مأ) هتدجو (همأ مأ مأ)
 . مأ الو . نهنود ةدج نكت مل

 نع نهضعب برق نإف ؤسدسلا يف ءاوس نهف نيوتسا اذإ تادجلا نأ ملعاو
 لبق نم ةدجلا ؛ نارخآ نالوق كلذ يف ليق دقو ،نهبرقا نهنم سدسلا ذخأ ضعب

  

 ۔اشيش نئروام هالولو . باوصلا )٦٤)

۔ _ ١٩٨



 ؛ مألا لبق نم ةدجلل سدسلا ناك ى بألا لبق نم ةدحلا نم برقأ تناك اذإ مألا

 لوألا لوقلابو ؤاعيمج نهنيب سدسلا ناك ،“برقأ بألا لبق نم ةدحلا تناك نإن

 .ذخأن

 يأ مأ مأو ٥ كلاهلا مأ مأ مأ : يهو ثالث الإ تادجلا نم ثري ال :; موق لاقو

 انسلو .كلاهلا 'اة)مأ يأ مأ يه ىتلا ةدجلل ثاريم الو . كلاهلا يبأ يأ مأو .كلاهلا

 .نهنيب سدسلاف نيوتسا اذإ عبرألا تادجلا لب ؛ كلذب ذخأن

 « يناتلا بابلا

 ضارقلا 3

 ٨٥ ضعب نم برقأ مهضعب ناك نإ .اووتسا نإو برقألا ثري ةبصعلا ن ملعإ

 امات مهبرقأل ناك

 بالا نم خألا مث .الع ناو .دجلا مث ٥ بألا مث . .لس ناو نبالا نبا مث © نبالا

 كلذك بالا نم خألا نبا مث 9 مألاو بألا نم خألا نبا مث ١ بالا ن نم حلام ١ مالاو

 بالا نم معلا نبا مث .أل نم معلا مث . .مالاد بالا نم معلا مث .اوسانت

 دحأ نوكي ال هنأ ملعا مث ؛ اولسانتام كلذك مهفاف - بألا نم معلا نبا مث .مالاو

 نكي مل اذإ بالا نم تاوخألاو .مألاو ى بألا نم تاوخألا الإ ةبصع ءاسنلا نم

 نأ ألإ .الف كلذ ىوسام اماف .تانبلا عم ةبصع نكي نباف مألاو بالا نم تاوخأ
 .هذه نم كل تفصوام مهفاف ۔ نهيخأب ةبصع نكيف 5،خأ نهعم نوكي

 الو .تاوخألا ينب الو . ىثنأ وأ ناك اركذ تانبلا ينب نم دحأ ثري ال هنأ ملعاو

 خأ معلا الو .مألل خأ نبا ثري الو ؛ مألل الو .بالل الو { مالاو بألل خألا تانب

 - مألا وأ دجلا ثري الو .لاوخألا الو تالاخلا الو تايعلا الو مالل بالا

 هنوطعي ال . مويلا انباحصأو ٠ حصالا وهو ىطعي ال : خسانلا لاق ؛ سدسلا

 . ءانثتسا

 ثاريملا ثري ال نم بجحي الو . كرشملا ملسملا ثري الو . ملسملا كرشملا ثري الو

 كلذكو ٠ يدوهيلا ملسملا الو ٠ (١٨)قارصنلا يدوهيلا ثري الو 6 ثري () نم مهنم

 )٦٥( سابع نبا ىلإ بوسنم وهو .
 .اطخ وهو ثلاثلا بابلا»ه لصالا ل ٠

 .انه ةدئاز ماللا )٦١٦(

 )٦٧( ضعب دنع سكعلاو ينارصنلا ثري نأ يدوهيل زاج ةدحاو ةلم رفكلا ناك ال .

۔ -_ ١٩٩



 نيملسملا نم هثراو لعب _ ينارصنلا وأ يدوهيلا ملسأ نإف ٠ بجح الو ثري ال كولمملا

 هل تناك نإ ةبصعب وأ ٠ ةضيرف هل تناك نإ ة ةضيرفب . ثري هنإف .لاملا مسقي نأ لبق .

 وأ .ةضيرف تناك نإ ةضيرفب ثري نأو .لاملا مسقي ر نأ لبق .ملسملا نم ةبصع

 , ( ٨ )ةبصع ت تناك نإ ة هبصعب

 مسقي ن أ لبق . ارح هل ايلو دبعل يلو ىتع أ ن إف 8“"ببجحح الو ثري ال كولممل ا كل ذكو

 اذإف .ةبصع هل تناك نإ ةبصعب وأ .ةضيرف هل تناك نإ .ةضيرفب هثري هنإف ؛ لاملا

 ٥بهذ دقف لاملا مسق اذإ .هل عيش الف . يمذلا ملسأ و وأ دبعلا قتع مث لاملا مسق

 . مسقي ل وأ لاملا مسق ناكردي ال انإف ناجوزلا الإ

 ن أ لبق تملس و ٠ ةين ارصن و أ . ةيدوب هتجو ز كرتو ؟ ملسم وهو تام اجر ْن أ ولو

 . عيش اهل نكي ل لاملا مسقي

 ءيش الف .لاملا مسقي ن أ لبق تقتع مث .ةكولمم ةجوز هلو لجر تام نإ كلذكو

 مسقي نأ لبق جو زل ا قتعا مت . اكولمم اهجوز تكرتو ةرح ة رم ا تتام ول كلذكو .اهل

 .ءيش هل نكي مل . لاملا

 ٨8 هيب ل ٥ اخ و ‘ ةرح هم أو ٠ ةرح هتنب ١ كرتو رح وهو ةكولمم ةجوز كرتو تاس لجر

 نأ لبق .مألاو بألل تخألاو .ةجوزلا تقتعأ مث ؛ ةكولمم همألو هيبأل هتخاو .ارح

 يقب امو ٠ سدسل ١ مأللو ٠ فصنلا ةنب اللو ` هتجوزل ثاريم ال هنإف ٠ لاملا مسقي

 نأ لبق لاملا مسق نإف .لاملا مسقي نأ لابق تقتع اهنأل ؛ مألاو بألا نم تخاللف

 .كلذ مهفاف . بألا نم خاللف يقبامو . سدسلا مأللو فصنلا هتنبال ناك . قتعت

 يذلا دبعلا لامو .ائيش ىلوملا ثري مل .مالغلا تام مث قتعأ اذإ ىلوملا نأ ملعاو
 ثراو هل نكي مل نإو () دمحم هيبن ةنسو .ىلاعت هنلا باتك ىلع .هتنرو نم قتعأ
 هلايف سنج ىلع هل ردقي ل ن اف ١ هسنحل رهف محر هل نكي ل ن اف ‘ همحرل وهف ةبصع الو

 .هنع ةقدص

 هلايف ؛ محر الو ةبصع الو ثراو هل نكي مل وأ ادبع وأ .ارح تام تيم لك كلذكو

 مل اذإ كولمملل قتعملاو } قتعت ىتح .،هالومل هلايف .كولمملا دبعلا الإ .ءارقفلل ةقدص

 )٦٨( هل ثاريم ال نأ حجارلاو ةيفالخ ةلأسملا هذه .

_ ٠٠ ٢ _



 تلاتلا بابلا

 ضنارفلا لوصا ىق

 يهف سدس اهيف ةضيرف لكو ؛ نينثا نم يهف فصن اهيف ةضيرف لك نأ ملعا

 رشع ىلإ لوعي ام ىصقأو 3 ةتس نم

 سدس وأ ٦ نانلثو سدس وأ ‘ ثلثو سدس وأ ٠ فصنو سدس اهيف ةضيرف لكو

 . ةتسلا لعت ل ابرو ةتسلا تلاع ابرو ` ةتس نم اهلصأ هذه لكف 3 ناثلثو ثللو

 ةضيرف لكو . ةينامث نم اهلصأف " ىقبي امو نمث وأ فصنو نمث اهيف ةضيرف لكو

 ينا نم اهلصأن ٠ ثلثو عبرو ثلثو سدس وأ ١ ثلنثو سدس وأ ١ عبرو سدس اهين

 رأ ك سدسو فصنو نمث اهيف ةضيرف لكو .رشع ةعبس ىلإ لوعتام ىصقأو .رشع

 نيرشعو ةعبس ىلإ لوعتو . نيرشعو ةعبرأ نم يهو ، نمثو ناثلث وأ ،ثلن وأ ،نمث

 . لعت مل يبرو

 لوعت يتلا 3 . ل وعلا 3ق

 جوزللف .اهيبأل ")اهتخأو .اهمأو اهيبأل اهتخأو .اهجوز تكرتو تتام ةأرمإ

 كلذف . سدسلا اهيبأل اهتخاألو ٥“ثفصنلا اهمأو اهيبأل اهتخاألو 3 ةنالث وهو فصنلا

 . ةعبس ىلإ لوعتو .ةتس نم اهلصأ

 هيتخألف ٠ همأل هيتخأو ٠ همأو هيبأل هيتخأو ٠ همأ كرتو تام لجر : ىرخأ ةلأسم

 اهنصأ ؛ مهسأ سدسلا همألو (ثلنثلا ( نايهس همأل هيتخألو ٠ ةعبرأ نانلغلا همأو هيبأل

 . ةعبس ىلإ لوعيو 5ةتس نم

 ؛ همأل هيتخأو . هيبأل هيتخأو ٠ همأو هيبأل هيتخأ كرتو تام لجر : ىرخأ ةلأسم

 همأل هيتخألو .نيثلثلا ةلمكت ا"' )مهس هيبأل هيتخألو “تفصنلا همأو هيبأل هيتخالف

 . ةعبس ىلإ لوعتو ةتس نرم اهلص أ ٠ مهس سدسل ١ همألو 5 ناههس ثلثلا

 )٦٩( قحلا نع داحو رمالا طلتخا الإو لاؤلل اقفاوم باوجلا نوكي ىتح . مال اتخاو بال اتخاو هقيقش اتخأ باوصلا .
 )٧١٠( نيثلثلل ةلمكت سدس باوصلا .

۔ ٢٠١ ۔-



 .ةثالث فصنلا اهجوزلف ؛ اهيبأل اهيتخاو .اهجوز تكرتو تتام ةأرما : ىرخأ

 .ةعبس ىلإ لوعتو .ةتس نم اهلصأ .نانلثلا اهيبأل اهيتخالو

 ةبنامت ىلإ لوعيام

 اهمالف .اهمأل اهتخأو .اهيبأو اهمأل اهتخأو .اهمأو .اهجوز تكرتو تتام ةأرما
 اهتخألو . ةثالث فصنلا اهمأو اهيبأل اهتخألو . ةثالث فصنلا جوزللو . مهس سدسلا

 . ةينايث ىلإ لوعتو ةتس اهلصأ . ةينايث كلذف .مهنم سدسلا اهمأل

 .اهيبأل اهتخاو .اهمأو اهيبأل اهتخاو .اهمأو اهجوز تكرتو تتام ةأرما : ىرخا
 .ةثالث فصنلا اهمأو اهيبأل اهتخألو .مهس سدسلا اهمألو . ةثالث فصنلا اهجوزلف

 . ةينايث ىلإ لوعتو .ةتس نم اهلصأ . نيثلثلا ةلمكت مهس سدسلا اهيبأل اهتخألو

 ةعست ىلإ لوعيام

 اهجوزلف .اهمأل اهيتخأو .اهمأو اهيبأل اهيتخاو .اهجوز تكرتو تتام ةأرما
 ثلثلا اهمأل اهيتخألو ،مهسأ ةعبرأ ناثلثلا اهمأو اهيبأل اهيتخألو .ةثالث فصنلا

 .ةعست ىلإ لوعتو .ةتس نم اهلصأ .نامهس

 . اهمأل اهيتخأو . اهمأو اهيبأل اهتخأو .اهجوز تكرتو تتام ةأرمإ : ىرخا

 سدسلا اهيبأل اهتخألو . ةثالث فصنلا اهيبأو اهمأل اهيتخألو . ةثالث فصنلا اهجوزلف

 ىلإ لوعتو ةتس نم اهلصأ .نايهس ثلثلا اهمأل اهيتخألو .نيثلثلا ةلمكت ،مهس

 عباسلا بابلا

 ةرشع ىلإ لوعيام

 اهجوزلف .اهمأل اهيتخأو .اهمأو اهيبأل اهيتخأو .اهمأو .اهجوز تكرتو تتام ةأرما
 .نايهس ثلثلا اهمأل اهيتخألو .ةعبرأ ناثلثلا اهمأو اهيبأل اهيتخألو .ةثالث فصنلا

 . ةرشع ىلإ لوعتو .ةتس نم اهلصأ . مهس سدسلا اهمألو

۔ _ ٢٠٢



 اهيتخأو ٠ اهمأو اهيبأل اهتخأو ٠ اهيبأل اهتخأو ٠ اهجوز تكرتو تتام ةأرما : ىرخا

 اهمأو اهيبأل اهيتخألو }نايهس ثلثلا اهمأل اهيتخألو . ةثالث فصنلا اهجوزلف .اهمأل

 ىلإ لوعتو .ةتس نم اهلصأ .نينلثلا ةلمكت سدسلا اهيبأل اهيتخألو . ةئالث فصنلا
 . ةرشع

 نماتلا بابلا
 , ح . ةّزا ` ل بام

 شع ةتالت للا

 .رشع ينثا نم اهلصأ . همأل هاخأو ٠ همأو هيبأل هيتخأو 5 هتجوز كرتو تام لجر

 سدسلا همأل هتخاألو .ةينايث ناثلثلا مألاو بألل نيتخأللو .ةثالث عبرلا ةجوزللف

 .رشع ةثالث ىلإ لوعتو رشع ينثا نم اهلصأ .نايهس

 .ةثالث عبرلا هتجوزلف .همأو { همأو هيبأل هيتخأو { هتجوز كرتو تام لجر : ىرخا
 رشع ىنثا نم اهلصأ . مهسأ ةينامث ناثلثلا هيبأو همأل هيتخألو ،نايهس سدسلا همألو

 . رشع ةثالث ىلإ لوعتو

 هتجوزلف . همأل هتخأو ‘ همأو هيبأل هتخاو ‘ همأو هتجوز كرتو تام لجر : ىرخأ

 همأل هتخألو .ةتس فصنلا همأو هيبأل هتخألو {. نايهس سدسلا همألو .ةثالث عبرلا

 .رشع ةثالث ىلإ لوعتو .رشع ينثأ نم اهلصأ .نايهس سدنسلا

 عبرلا هتجوزلف . همأل هتخأو ١ همأو هيبأل هيتخأو ٠ همأو ٠ هتجوز كرتو تاس لجر

 ثلث هيبأل هيتخألو .ةينايث همأو هيبأل هيتخألو ،نايههس سدسلا همألو .مهسأ ةثالث
 .رشع ةسمخ ىلإ لوعتو رشع ينثا نم اهلصأ .نايهس

 هتجوزلف . همأل هتخأو ٤ هيبأل هيتخأو ١ همأو 5 هتجوز كرتو تام لجر : ىرخأ

 ١ مهسأ ةينامث ناثلثلا بألل نيتخألالو ، نارهس سدسلا ماللو ْ مهسأ ةثالث عبرلا

 . رشع ةسمخ لإ لوعتو رشع ينثا نم اهلصا . سدسلا مألل تخأاللو

۔ _ ٢٠٢٣



 ةثالث عبرلا جوزللف .اهيتنباو . اهيوبأو اهجوز تكرتو تتام ةأرما : ىرخأ

 نم اهلصأ . مهسأ ةيناهت نانثلثلا اهيتنبألو ٠ مهسأ ةعبرأ ناسدسلا نيوب اللو ٠ مهسأ

 .رشع ةسمخ ىلإ لوعتو .رشع ينثا

 6 نايههس سدسلا ةدجللف .هتدجو .همأل هيتخأو .هيتجوز كرتو تام لجر

 همأل هيتخألو } مهسأ ةينامث ناثلثلا همأو هيبأل هيتخالو .مهسأ ةثالث عبرلا هتجوزلو

 .رشع ةعبس ىلإ لوعتو .رشع ينثا نم اهلصأ .مهسأ ةعبرأ ثلنلا

 هتجوزلف .همأل هيتخاو إهيبأل هيتخأو .هتدجو .هتجوز كرتو تام لجر : ىرخأ

 . مهسأ ةيناهث ناثلئلا هيبأل هيتخألو ٥ نايهس سدسلا هتدحجلو . مهسأ ةثالث عبرلا

 .ةرشع ةعست ىلإ لوعتو رشع ينثا نم اهلصأ

 رشع يداحلا بابلا

 نيرشعو ةعبرا نم لوعيام

 هيوبألو .مهسأ ةثالث نمثلا هتجوزلف . هيتنبأو 5 هيوبأو }هتجوز كرتو تام لجر
 ةعبرأ نم اهلصأ .ايهس رشع ةتس نانلثلا نيتنبأللو .مهسأ ةينايث ناسدسلا

 . نيرشعو ةعبس ىلإ لوعتو © نيرشعو

 .هتنباو . (هيبأ ابأ) هدجو .تادج ةثالثو ،تاجوز عبرأ كرتو تام لجر : ىرخأ
 هنباللو . مهسأ ةعبرأ سدسلا تادجللو . مهسأ ةثالث نمنلا تاجوزللف . نبا ةنباو

 ةعبرأ نم اهلصأ . نيثلثلا ةلمكت سدسلا هنبأ ةنبالو .اهس رشع انثا وهو فصنلا

 هتدجو ٠ هابأو ٠ هتجوز كرتو تام لجر . ىرخأ نيرشعو ةعبس لإ لوعتو آ نيرشعو

 هيبألو . مهسأ ةثالث نمثلا ةجوزللف .اهنم لفسا نبا نبا '"')ةنباؤ نبا ةنباو (هيبأ مأ)
 فصنلا هنبأ ةنبالو ٠ مهسأ ةعبرأ سدسلا (هيبأ مأ) هتدحلو ٠ مهسأ ةعبرأ سدسلا

 )٧١( اهدوجو يضتقي باوجلا نال ! لصالا نم تطقس ةرابعلا هذه نا ودبي .

۔ ٢٠٤ ۔-



 .نيثلثلا ةلمكت .مهسأ ةعبرأ سدسلا لفسألا نبألا نبا ةنبألو 5ايهس رشع ينثا

 . نيرشعو ةعبس ىلإ لوعتو .نيرشعو ةعبرأ نم اهلصأ

 .هابأو .تادج عبرأو . نبا تانب ثالثو هتنباو . هتجوز كرتو تام لجر : ىرخأ

 '٧")هتنرألو ٠ ةعبرأ سدسلا باألالو 6 ةعبرأ سدسلا تادجللو ٠ ةنال نمثلا هتجوزلف

 ةعبرأ نم اهلصأ .نيثلثلا ةلمكت ةعبرأ سدسلا نبألا تانبلو رشع ىنثا فصنلا

 .كل ترسفام مهفاف نيرشعو ةعبس ىلإ لوعتو نيرشعو
 لوعي ةتس نم هلصأ ناكام ةثالثلا لوصألا هذه نم لوعت ىتلا لصألا نأ ملعاو

 مل ابرو .ةتسلا هيلإ لوعتام ىصقأ يهو ةرشع ىلاو ةعست ىلإو ةينايث ىلإو ةعبس ىلإ

 .لعت

 رشع ةسمخ ىلإو .رشع ةثالث ىلإ لوعي وهو رشع ىنثا نم ناكام يناثلا لصألاو

 .لعت مل يبرو .رشع ينثالا هيلإ لوعتام ىصقأ وهو .رشع ةعبس ىلإو

 ابرو .نيرشعو ةعبس ىلإ لوعي وهو .نيرشعو ةعبرأ نم ناكام ثلاثلا لصألاو

 .لعي

 . اهمأل اهتاوخأو ٦ اهمأو اهيبأل اهتوخاو . اهم و . اهجو ز تكرتو تتام ةأرما يهو

 ('")هتاوخألو .مهس سدسلا اهمألو .ةتس نم اهلصأ هذهف . ةثالث فصنلا اهجوزلف

 نم ىقبي الو .ةبصع مهف مألاو ربألا نم ةوخألل ١ امأو ةضيرفل ا تلمك . ناههس ثلثلا

 ةوخا مهنأل . مهنلن يف مألا نم ةوخالا ىلع . مألاو بألا نم ةوخألل عجريف .ثيش لاا
 . ءاوس مهغيب ثلثلا مهف نوكي مألا

 ٠ اهيبأل اهتوخاو ٠ ءاسنو الاجر اهمأل اهتوخاو 1 اهجوز تكرتو تتام ةأرما : ىرخا

 اهمألو .نايهس ثلثلا اهمأل اهتوخألو . ةثالث فصنلا اهجوزلف . ءاسنو الاجر اهمأو
 ١ مألاو بالل ةوخألا عجريف . عيش مألاو بالا نم ةوخألل قبي ملو . مهس سدسلا

 . ىثنا ىلع ركذ هيف لضفي ال { اوس مهخيب هنومسقيف . مهتلت يف مأل ا نم ةوخالا ىلع

 )٧٢( نبالا فذح نم دبال أطخ وهو نبالا تنب : باوجلا يف .
 )٧٣( .اهما نم

  

  

۔ _ ٢٠٥



 اتخاو نيوخأو .مأل اتخأو نيوخأو .اهمأو اهجوز تكرتو تتام ةأرما : ىرخأ

 مألل تخألاو نيوخأللو .مهس سدسلا ماللو .ةثالث فصنلا جوزللف .مأو بأل

 مك رظنتف .مهنيب مسقني الف .مألاو بألل تخألاو ناوخألا ايهكرشي .نايهس ثلثلا
 مهددعو مهيديأ يئام قفاو .نايهس مهيديأ يفامو .اتس مهددعو .مهددع

 . ةتس ىهو ةضيرفلا لص أ يف هب رضاف ۔ ةثالث ىهو ۔ مهددع فصن ذخف .فاصناألاب

 ٦ هيصن مهنم دحاو لك يطعت نأ تدرأ اذإو .ةضيرفلا حصت هنم .رشع ةينايث كلذف

 تب رض اميف هب رضاف اهنم عيش هل ناك نم لكو ةتس يهو ۔ ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف

 كلذف ةثالث يف بورضم ۔ ةثالث وهو ۔ فصنلا جوزللف ۔ ةثالث يهو .ةضيرفلا هيف
 مألا نم ةوخأللو .ةثالث كلذف ةثالث يف بورضم ۔ دحاو ۔ سدسلا ماللو ؛ ةعست
 تخاو ناوخاو . مأل تخأو ناوخا مهو . ةتس كلذف ةثالث يف بورضم نانثا - ثلثلا

 . كلذ مهفاف مهس مهنم دحاو لاكل .مهددع ىلع ةوخألا نيب اذه نوكي ؛ بأو مأل

 ہےشع تلاتلا بابلا
 برضلاو ةترولا نيب ةمسقلا ق

 .مهسأ ةتس نم اهلصأ .تانب عبرأو .اروكذ نينب ةعبرأو همأ كرتو تام لجر

 نييثنالا ظح لثم ركذلل .تانبلاو نينبلا نيب مهسأ ةسمخ ىقبي كمهس سدسلا مألل
 ةعبرأ ن تانب عبرأو . ةينايث مض نوكي .ةعبرأ روكذلا نينبلا نأل ۔ رشع ينثا مهو
 كلذف ةتس يهو ۔ ةضيرفلا لصأ يف رشع ينثالا برضاف .رشع ينثا كلذف ،مهسأ
 لصأ ىلإ عجراف }هبيصن مهنم دحاو لك يطعت نأ تدرأ اذإف 6ايهس نوعبسو نانثا
 برض اييف بو رضم دحاو _ سدسلا وهو مهس ةتسلا نم مألل ۔ ةتس يهو ةضيرفلا
 .نبا لكل مك ملعت نأ تدرأ اذإف .رشع انثا كلذف ۔ رشع انثا وهو ۔ ةضيرفلا هيف

 ىقبي .اهس اهسدس مألا طعاف .ةتس وهو ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف .ةنبا لكل مكو
 مهفاف ةرشع وهو كلذ فعض م"ة١مالغللو .'"ثةيراحجلا بيصن وهو مهسأ ةسمخ
 . كلذ

 مالل .ةنس نم اهلصأ . تانب ثالثو نينب ةثالثو .همأ كرتو تام لجر : ىرخأ
 6 مهخيب مسقني ال سمن ١ ةعست مهو . تانبل او نبنبل ١ نب ةرمخ ىقبت ٠ مهس سدسل ١

 .تنبلا يأ )٧٤(
 )٧٥( نبالا ي أ .

۔ _ ٢٠٦



 ` نوسمخو ةعبرأ كلذف .ةتس يهو ةضيرفلا ف مهسأ ةعست يهو مهددع برضا

 يطعاف ةتس يهو ۔ ةلأسملا لصأ ىلإ عجراف هبيصن دحاو لك يطعت نأ تدرأ اذإف

 .ةعست كلذف _ ةعست وهو ۔ ةضيرفلا هيف برض ايف ابو رضم . اهس سدسلا اهنم مالا

 فرعت نأ تدرأ اذإف .نوعب راو ةسمخ كلذف . ةعست يف بو رضم ةنس نم ةسمخ نينبللو

 بيصن مك رظناف .ةتس يهو ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف . ةنبا لكلو نبا لكل ددع مك

 .ةرشع هفعض مالغللو ةسمخ ةيراج لك كلذ طعاف .نبنبلا

 مهس سدسلا مالل { ةتس نم اهلصأ . تانب عبرأو ٥85 ننب ةعبرأو ` همأ كرت نإف

 ٠مهنيب مسقني ال 6.ايهس رشع انثا مهف تانبلاو نينبلا نيب ةسمخ ىقبت دحاو
 ةيراج لكلو ٨١ نيمهس مالغ لكل نأل . رشع انثا مهددعو مهماهس ددع برضاو

 .نوعبسو نانثا كلذف .ةتس ىهو ةضيرفلا لصأ يف هب رضاف رشع انثا كلذف .مهس

 ةسمخو .همأ كرت نإف .")ةرشع مالغللو ةسمخ ةيراجلل كل ترسفام ىلع مهطعان

 .تانبلاو نينبلا نيب ةسمخ ىقبت .ةتس نم دحاو سدسلا ماللف . تانب عبرأو نينب

 نونايو ةعبرأ كلذف ةتس يهو ةضيرفلا لصأ يف . مهماهس مهو رشع ةعبرأ مهددعو
 لصأ لإ عجراف ٠ هبيصن دحاو لك ىطعت نأ تدرأ اذإف ٠ اذه نم لقأ حصي ال ٠ اس

 هيف برض اميف بورضم “سدسلا وهو ةتس نم مهس ماللف .ةتس يهو ةضيرفلا
 نبا لك بيصن ملعت نأ تدرأ اذإف .رشع ةعبرأ كلذف رشع ةعبرأ وهو ةضيرفلا

 .مألا بيصن دعب تيقب ىلا ةسمخلا ىهو ةضيرفلا نم مهبيصن ىلإ عجراف .ةنبا لكو

 . ةسمخ ةيراجلاو ةرشع مالغلا طعاف

 .ةينامي نم اهلصأ .تانب عبرأو .نينب ةعبرأو .هتجوز كرتو تام لجر : ىرخا

 مسقني ال .ايهس رشع ينثا يهو ١ تانبلاو نينبلا نيب ةعبس ىقبت ،دحاو نمث اهيف نأل
 ةتس كلذف ةينايث يهو ةضيرفلا لصأ يف رشع ينثا مهماهس ددع برضاف مهنيب

 ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف .هبيصن دحاو لك يطعت نأ تدرأ اذإف ؛ ايهس نوعستو

 ةعبرأ © يقب '")رشع ىنثا كلذف رشع ىنثا يف '"')هس اهنم ةجوزلا طعاف ةنايث ىهو

 .ةنبا لكلو .نبا لكل عقي مك فرعت نأ تدرأ اذإف © تانبلاو نينبلا نيب '"نونالو

 اهنم مهبيصنو .ةينايث يهو .ةضيرفلا لصأ يف تانبلاو نينبلا بيصن ىلإ عجراف

 .انه اهرركف .ةلأملا هذه تمذفن )٦(

 )٧٧( رشع ينثا يف هبرضا مث .
 )٧٨( .نونايثو ةعبرأ كلذف نيعتلاو ةتسلا نم هحرطا مث

۔ _ ٢٠٧



 . كلذ مهفاف .ةعبس ةيراجللو رشع ةعبرأ مالغ لكلف .ةعبس

 .ةعبرأ نم اهلصأ .نيتنباو .نينب ةثالثو .اهجوز تكرتو تتام ةأرما : ىرخأ

 6 مهغيب مسقني ال . مهسأ ةينايث وهو تانبلاو نينبلا نيب ؛ ةنالث ىقبي مهس جوزلل

 نوثالثو نانثا كلذف .ةينايث سوؤرلا يف ةعبرأ يهو ٠١)مهماهس ددع برضاف

 .ةعبرأ يهو ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف .هبيصن دحاو لك يطعت نأ تدرأ اذإف .ايهس

 كلذف ةينايث يهو ةضيرفلا هيف تب رض اييف بورضم مهش عبرلا اهنم جوزلا طعاف
 ةعبرأ كلذف شةينايث يف ةبورضم ةثالث تانبلاو نينبللو .جوزلا بيصن وهو .ةينامث

 .ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف ةنباو نبا لكل ىقبي مك ملعت نأ تدرأ اذإف .نورشعو
 مالغ لكلو . ةثالث ةيراج لكلف .ةئالث اهنم مف ناكف ..اهنم مهل مك رظناف ةعبرأ يهو

 . كلذ مهفاف ةتس هفعض

 .تانب ةثالثو | نينب ةثالثو ‘٨ا)اهمأو .اهابأو اهجوز تكرتو تتام ةأرما ىرخأ

 ناسدسلا نيوب أللو . ةثالث عبرلا جوزلل .اسدسو اعبر اهيف نأل رشع ينثا نم اهلصأ

 ماهس ددع برضاف مهنيب مسقني ال ةعست مهو تانبلاو نينبلا نيب ةسمخ ىقبتو إ ةعبرأ

 تدرأ اذإف . ةينايثو ةئام كلذف رشع انثا يهو ةضيرفلا يف .(""

 عبرلا اهنم جوزلل رشع يخثا يهو ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف هبيصن دحاو لك يطعت نأ
 لكل نيوبأللو . جوزلا بيصن وهو .نورشعو ةعبس كلذف .ةعست يف ةبورضم .ةثالث
 .ةعست دحاو لكل رشع ةينايث كلذف .ةعست يف نابو رضم نايهس “سدسلا ايهنم دحاو

 ةسمخ كلذف ةعست يف بورضم .رشع ينثا نم .مهسأ ةسمخ تانبلاو نينبللو

 لصأ نم مهبيصن رظناف إةنباو ،نبا لكل ىقبي مك ملعت نأ تدرأ اذإف ى نوعبرأو

 .مهسأ ةسمخ رشع ينثا نم مهل تانبلاو نينبلا نأل ةسمخ مهلف .وه مك ةضيرفلا

 . ةرشع هفعض مالغ لكلو .ةسمخ ةيراج لكلف

 جوزلل رشع ينثا نم ةضيرذلا لصأف .ةنبأو 5انبأو ،نيوبأو ؤ اجوز تكرت نإف
 ال .ةنبألاو نبألا نيب مهسأ ةسمخ ىقبتو ،ةعبرأ ناسدسلا نيوبأللو .ةثالث عبرلا

 ةعست مهو نينبلا

 ةعبرا كلذف نييثنالا ظح لثم ركذلا طعا مث سأر لكل ةعبس دجت اثراو رشع انثا مهددعو ةثرولا سوؤر نيب اهمسقا مث )٧٩(
 .ركذ لكل رشع

 )٨٠( احيحص لحلا نوكي ىتح ةلأسملا لصأ : باوصلا .

 )٨١( ناسدلا نيوبالل ىطعأ هنأ كلذو .اطخ وهو لصالا نم تطقس .
 .رهاظ أطخ رهو !ةعبس لصالا يف )٨٦٢(

)٨٣( باوصلا وه اذه : نينبلا سوؤر .



 .رشع ينثا يهو ةضيرفلا لصأ يف ةثالث يهو . مهماهس برضاف ،ايهنيب مسقني
 . ةضيرفلا لصأ يف مهيلع رسكنا نيذلا ددع برضت امناو ،ايهس نوثالثو ةتس كلذف

 دحاو لك يطعت نأ تدرأ نإف .كلذ مهفاف برض الب مهماهس تحص نينبلا امأو

 ةبورضم ةثالث عبرلا اهنم جوزلا طعاف رشع ينثا يهو ةضيرفلا لصأ لإ عجراف هبيصن

 .رشع ينثا نم نايهس باللو ، ةعست كلذف ةثالث وهو .ةضيرفلا هيف تبرض امي
 ةسمخ ةنبألاو نينبأللو ؛ كلذ لثم اضيأ مألل ؛ نوثالثو ةتس كلذف ةثالث يف نابورضم
 نبألل مك ملعت نأ تدرأ اذإف .رشع ةسمخ كلذف ةثالث يف ةبورضم رشع ىنثا نم

 مالغللو .ةيراجلا بيصن وهو ،ةسمخ وهو } ةضيرفلا لصأ نم اهبيصن رظناف ةنبالاو
 . ةرشع وهو كلذ فعض

 نيرشعو ةعبرأ نم اهلصأ . ةنباو انباو . هيوبأو ؤ هتجوز كرتو تام لجر : ىرخأ
 ةثالث ىقبي . ةيناين ناسدسلا نيوبأللو . ةثالث نمثلا ةجوزللف . نيسدسو انمث اهيف نأل

 يهو ةضيرفلا لصأ يف ةئالث برضاف .ةثالث امهو . ةنبألاو نبألا نيب مسقنت ال ارشع

 هبيصن دحاو لك يطعت نأ تدرأ اذإف .ايهس نوعبسو نانثا كلذف - نيرشعو ةعبرأ

 ةبورضم ةثالث نمثلا ةجوزللف يهس نو رشعو ةعبرأ وهو ۔ ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف
 ةعبرأ كلذف ةثالث يف ةبورضم ةينايث ناسدسلا نيوبأللو ةعست كلذف .ةنالن ين

 .نوثالثو ةعست كلذف .ةثالث يف ةبورضم رشع ةثالث ةنبألاو نبأللو 6ايهس نورشعو
 ةثالث ةيراجللف } ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف . ةنبألا بيصن مك ملعت نأ تدرأ اذإف

 .اهس نورشعو ةتس وهو ،“كلذ فعض مالغللو ؤ.ايهس رشع

 .اعبر اهيف نأل .ةعبرأ نم اهلصأ .نيتنباو نينباو اهجوز تكرتو تتام ةأرما
 مسقني الو .ةتس مهماهس ددعو ،نيتنبلاو نينبألا نيب ةثالث ىقبي مهس عبرلا جوزلل

 لصأ يف هبرضاف مهددع نم ذخف .ءيش نم مهيديأ يف امو مهددع ىلإ رظناف إمهس
 مهبيصنو .مهس ىثناللو .نينثا نيمهس ركذلل نأل ةتس مهمهسأ ددعو ،ةضيرفلا

 ذخف .ثلث مهيديأ يف املو .ثلث مهماهسف ثالثالاب مهيديأ يف امو مهددع قفوو ةثالث

 يهو ةضيرفلا لصأ يف نيمهس برضاف 3 نايهس اهثلثف 3 ةتس مهددعو مهددع ثلث

 ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف هبيصن جوزلا يطعت نأ تدرأ اذإف . ةينايث كلذف .ةعبرأ

۔ ٢٠٩ ۔



 نيب ةتس ىقبت . نايهس كلذف ،نينثا يف ابو رضم اهس اهنم هطعاو .مهسأ ةعبرأ يهو

 كلذف .نينثا يف ابورضم اهس اهنم هطعأف مهسأ ةعبرأ يهو .نيتنبلاو نينبإلا

 .مهس ةيراج لكلو .نايهس مالغ لكل .نيتنبلاو نينبألا نيب ةتس ىقبت ،نايهس
 .كلذ مهناف

 عبرلا جوزلل . ةعبرأ نم اهلصأف .تانب ثالثو نينب ةثالثو اهجوز تكرت نإو
 ىلإ رظناف اهيلع مسقني ال .ةعست مهو .تانبلاو نينبلا نيب ةنالث ىقبتو . مهس

 ةثالثلل هنأل ثالثألاب قفتي ۔ هتلا ءاش نإ ۔ هدجت كنإف يقب ام .مهيديأ يناسو مهددع

 كلذف ۔ ةعبرأ ىهو ةضيرفلا لصأ يف هب رضاف ةعستلا ثلث ذخف .اثلث ةعستللو .اثلث

 يهو .ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف .هبيصن جوزلا يطعت نأ تدرأ اذإف رشع ينثا

 يف بورضم هنأل ةثالث كلذف . ةئالث يف بورضم دحاو مهس عبرلا اهنم جوزلل ةعبرأ

 مالغ لكل مهغيب مسقنيف .ةعست كلذف ةثالث ف بو رضم ةثالث تانبل او ننبللو . ةثالث

 . مهس ةيراج لكلو .نايهس

 عبرلا اهنم جوزلل .ةعبرأ نم اهلصأ . تانب عبرأو .نينب ةعبرأو اهجوز تكرت نإف

 ينام مهددع قفاو .ايهس رشع انثا مهو .تانبلاو نينبلا نيب مهسأ ةثالث ىقبي .مهس
 .ةعبرأ يف ةعبرأ برضاف ةعبرأ مهتاهس مهددع ثلث ذخف .ثالنألاب .مهيديأ

 يهو ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف جوزلل مك ملعت نأ تدرأ نإف .ايهس رشع ةتس كلذف

 .اهس رشع انثا ىقبي .ةعبرأ كلذف ةعبرأ يف ابو رضم ايهس اهنم جوزلا طعأف .ةعبرأ

 لكلو . نايهس مالغ لكل .مهس مسقني رشع ينثا مهو .تانبلاو تانبلاو نينبلا نيب
 . مهس ةيراج

 سدسل ١ م ألل ةتس نم ةضي رفل ا . نيتنباو .ننب ةعبر أو .همأ كرتو تاس لجر

 ينام رظناف مهنيب مسقني ال ۔ مهسأ ةرشع مهو ۔ تانبلاو نينبلا نيب ةسمخ ىقبت دحاو

 الو سمخ مهددعلف. ةرشع مهددعو . سامخألاب مهددع قفاو . ةسمخ مهو . مهيديأ

 رشع انثا كلذف .ةتس يف هبرضاف .نيمهس مهددع سمخ ذخف .سمخ مهيديأ يف

 }ةتس ىلإ ةضيرفلا لصأ لإ عجراف ٥ هبيصن دحاو لك ىطعت نأ تدرأ اذإف .اهس

 ةسمخ نينبالاو نيتنباللو نانثا كلذف نينثا ف ابو رضم اهس سدسلا مألا ىطعاف

 . مهنيب مسقني كلذف ةرشع كلذف .نينثا يف ةبورضم

 سدسل ١ م ألل ٦3 ةتس نم اهلص . تانب سمخو © نينب ةسمخو .هم أ كرتو تام لجر

۔ _ ٢١٠



 مهددعلف مهيلع مسقني ال رشع ةسمخ مهو ۔ تانبلاو نينبلا نيب ةسمخ ىقبي .دحاو

 ةيناين كلذف .ةتس يف اهبرضاو ةثالث مهددع سمخ ذخف .سمخ مهيديأ يف الو سمخ

 نيب ايهس رشع ةسمخ ىقبت .ةثالث يف بورضم ةتس نم دحاو سدسلا مالل .رشع

 لكلو نايههس مالغ لكل .مهس مسقني ايههس رشع ةسمخ مهو .تانبلاو نينبلا

 . مهس ةيراج

 مألل .ةتس نم ةضيرفلا لصأ . تانب رشعو .نينب ةرشعو ؤ.همأ كرتو تام لجر

 مهددع قفاوف .يهس نوثالث مهلو ،تانبلاو نينبلا نيب ةسمخ ىقبي مهس سدنسلا
 مهددع سمخ ذخف سمخ مهيديأ يف املو . سمخ مهددعلف .سامخألاب مهيديأ ينام

 نأ تدرأ نإف .نوثالثو ةتس كلذف .ةتس يهو ةضيرفلا لصأ يف هبرضاف |ةتس وهو
 اهس اهنم مألا طعاف ۔ ةتس يهو ۔ ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف مألا بيصن يطعت

 ةيراج لكلو .نايهس مالغ لكل ايهس نوثالث ىقبيو . ةتس كلذف 5ةتس يف ابورضم

 . مهس
 سدسلا مألل .ةتس نم اهلصأ . تانب (٨ث)عبسو " نينب ةرشعو همأ كرتو تام لجر

 ٨ مهنيب مسقني ال .اهس نورشعو ةعست يهو ٥ تانبلاو نينبلا نيب ةسمخ ىقبي .مهس

 ۔ ةضيرفلا لصأ يف ۔ نورشعو ةعست ۔ مهددع برضاف . عيش يف مهددع قفاوي الو

 تدرأ نإو ااذه نم لقأل حصي ال يهس 'ثة)نوعستو ةعبرأو ةئام كلذف ۔ ةتس يهو

 يف بورضم مهس اهل | ةتس يهو ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف ،اهبيصن مألا يطعت نأ

 اذإف يهس نوعبراو ةسمخو ةئام ىقبي ،ايهس نورشعو ةعست كلذف .نيرشعو ةعست

 رهف .ةسمخ مهو ةضيرفلا لصأ نم مهبيصن رظناف .نبا لكل مك ملعت نأ تدرأ
 .كل ترسفام مهناف ۔ ةرشع كلذ فعض مالغللو 3 ةيراج لك بيصن

 ةجوزلل ،ةينايث نم اهلصأ .تانب عبسو .نينب ةعبسو ،هتجوز كرتو تام لجر

 . مسقني ال يهس نورشعو ىدحأ مهو .تانبلاو نينبلا نيب ةعبس ىقبت دحاو نمثلا
 ةعبرأ كلذف ۔ ةيناهث يهو ۔ ةضيرفلا لصأ يف هب رضاف مهيديأ ينام مهددع قفناو

 .ةلأسملا لصأ يف اهل مك رظناف اهسفن ةجوزلا يطعت نأ تدرأ نإو ،ايهس نورشعو

 ٨ مهنيب مسقني يهس نورشعو ىدحأ ىقبي ، ةثالث كلذف . ةثالث يف بورضم مهس وهو

 . حيحصلا لحلا قفاوي ىتح تانب عست : بارصلا )٨٤(
 نيعبسو ةعبرا .يرات اهدجت نيرشعو ةعست يف ةتس ٤ ةبرض ول كنال نوعبس باوصلاو فيحصت وهو نوعست بنك )٨٥(

 . هلمو

۔ _ ٢١١



 مهس ةيراج لكلو ،نايهس مالغ لكل

 ؛ ةينايث نم اهلصأ . ةنبأ رشع عبرأو ؤ،انبا رشع ةعبرأو .هتجوز كرتو تام لجر

 عبس مح _ايهس نوعب راو انثا مهو ۔ تانبلاو نينبلا نيب ةعبس ىقبي مهس نمثلا ةجوزلل

 يهو ةضيرفلا لصأ يف هب رضاف ۔ ةتس وهو مهماهس عبس ذخف ، عبس مهيديأ ين امو

 ةتس يف بو رضم . ةينايث نم مهس نمثلا ةجوزلل .ايهس نوعبرأو ةينايث كلذف ۔ ةينامث

 ۔ مهس ةيراج لكلو ،نايهس مالغ لكل ؛ مهددع ىلع يهس نوعبرأو نانثا ىقبي
 . كلذ مهفاف

 ينثا نم اهلصأ ،“تاوخإ عبسو .ةوخإ ةعبسو ،همأو هتجوز كرتو تام لجر
 نيب مهسأ ةعبس ىقبت ،نايهس سدسلا مأللو ؛ مهسأ ةثالث عبرلا جوزلل .رشع

 ذخف عبس مهيديأ يف املو ،عبس مهل ،ايهس نورشعو ىدحإ مهو ،تاوخألاو ةوخألا
 ةجوزلل ؛ ايهس نيثالثو ةتس كلذف رشع ينثأ يف هبرضاف .ةثالث مهو مهددع مبس

 نايهس ماللو .ةعست كلذف ةثالث يف ةبورضم رشع ينثا نم مهسأ ةنالث عبرلا

 لثم ركذلل ى تاوخألاو ةوخألل نورشعو دحاو ىقبت .ةتس كلذف ةثالث يف نابورضم

 . نييثنألا ظح

 نم اهلصأ .هنبا رشع ةثالثو ،انبا رشع ةثالثو .هيوبأو هتجوز كرتو تام لجر
 لكل نيرب أللو ، مهسأ ةثالث نمثلا { ةجوزلل انمثو كاسدس اهيف نأل نيرشعو ةعبرأ

 نيثالثو ةعست نيب ايههس رشع ثالث ىقبت .ةينايث كلذف . ةعبرأ سدسلا ايهنم دحاو

 مهددع قفاو .ايهس رشع ةثالث تانبللو ،ايهس نورشعو ةتس نينبلا نأل ،ايهس
 لك نم ،نوثالثو ةعست ءزج ذخف 5أدحاو اءزج رشع ةثالث لك نم ءازجألاب مهبيصن
 ةجوزلل - نوعبسو نانثا كلذف .نيرشعو ةعبرأ يف ةثالث كلذف .ادحاو رشع ةثالث

 ةينايث نيوب أالو }ةعست كلذف ةثالث يف ةبورضم .نيرشعو ةعبرأ نم .ةثالث نمثلا

 نينبللو .ايهس رشع ىنثا دحاو لكل .ايهس نورشعو ةعبرأ كلذف ةثالث يف ةبورضم

 ةمسقنم إايهس نوثالثو ةعست كلذف .ةثالث يف ةبورضم ،ايهس رشع ةثالث تانبلاو

 . مهس ةيراج لكلو نايههس لجر لكل مهنيب

 ةجوزلل ،ايهس نيرشعو ةعبرأ نم اهلصأ . ةنبا ةرشع عبسو ا همأو هتجوز كرت نإف
 ىدحأ مهو © تانبلاو نينبلا نيب رشع ةعبس ىقبت { ةعبرأ سدسلا مأللو { ةئالث نمثلا
 ذخف دحاو ءزج رشع ةعبس لك نم ءازجألاب مهي ديأ ينام مهددع قفاو نوسمخو

۔ -_ ٢١٢



 وهو ةضبرفلا لصأ يف ابورضم ادحاو رشع ةعبس لك نم ةثالث نوسمخو دحاو اءزج
 .نيرشعو ةعبرأ نم ةثالث نمثلا ةجوزلل . نوعبسو نانثا كلذف .فورشعو ةعبرأ

 انثا كلذف ةثالث يف ةبورضم ةعبرأ سدسلا ماللو .ةعست كلذف .ةثالث يف ةبورضم

 هلاو .مهس ىثنأللو نايهس ركذلل ، تانبلاو نينبلا نيب نوسمخو دحاو ىقبي ارشع
 .ملعأ

 رشع سماخلا بابلا

 ضعب نود !مهضعب ىلع وأ .مهعيمج ىلع رسكناف ثيراوملل لهأ عمتجا اذإ

 .ىلاعت هتلا ءاش نإ - كل فصأ ايك مهيف لمعت كنإ

 .مأو بال اتخأ نيرشعو ًاعبرأو تتادج تسو تاجوز عبرأ كرتو تام لجر

 .اسدسو .اعبر اهيف نأل رشع ينثا نم ةضيرفلا لصأ . مأل اتخا ةرشع تسو

 ۔ نايهس سدسلا تادجللو ۔ نهنيب مسقني ال ۔ عبرا نهو .ةثالث عبرلا تاجوزلل

 عبرأ نهو ۔ ةيناهث ناثلثلا مألاو بألل تاوخألالو & نهنيب مسقني ال ۔ تادج تس نهو

 مسقني ال ۔ رشع ةتس نهو ۔ ةعبرأ مألل تاوخأللو .نهنيب مسقني ال ۔ نورشعو

 ۔ ةثالث عبرلا تاجوزلل رشع ةعبس ىلإ لوعت رشع ينثا نم ةضيرفلا لصأ .نهنيب

 تادجللو .ءيش نهيديأ يفام نهددع قفاوي الو ،نهنيب مسقني ال ۔ عبرأ زهو

 نهبديا يف الو ؤفصن نهل فاصنألاب نهقفاوي - تادج تس نهو ۔ نايهس سدسلا

 عبرأ نهو ةينايث ناثلثلا مألاو بالل تاوخأللو . ةثالث نهددع فصن ذخف .فصن

 ةثالث نهددع نمثف ،نمث نهيديا يف املو نمث نايثألاب نهقفاوي 6اايهس نورشعو
 ةتس نهو ةعبرأ ثلثلا مألا نم تاوخأللو . تادحلا فصن ةئالث نع كيزجي ةئالثف

 ةعبرأ نهددع عبر ذخف ، عبر نهيديا يف املو عبر نهل ، عابرألاب نهددع قفاو .رشع
 رشع انثا كلذف ةثالث يف ةعبرأ برضاف عبرأ تاجوزلا نأل .ةعبرأ نع كلزجي

 يف حصت اهنم ةعبرأو ناتئام كلذف رشع ةعبس يهو اهلوعب ةضيرفلا لصأ يف هبرضاف
 هل ناك نم ،اهفلوعب ةضيرفلا لصأ ىلإ عجراف دحاو لك يطعت نأ تدرأ اذإف نهبيصن

 كلذف .رشع ينثا يف ةبورضم ةثالث تاجوزللف رشع ينثا يف ابورضم هذخا ءيش اهنم
 نابو رضم نايهس تادجللو .مهسأ ةعست ةدحاو لكل ؛ عبر وهو ايهس نوثالثو ةتس
 ةعبرأ ةدحاو لكل ۔ تادج تس نهو ۔ ايهس نورشعو ةعبرأ كلذف رشع ينثا يف

۔ ٢١٢٣ _۔-



 ةتس كلذف رشع ىنثا يف ةبورضم .ةينايث ناثلثلا مالاو بالل تاوخاللو .مهسأ

 ٠ مهسأ ةعب ر ا نرهةم ةدح او لكل ٠ انخأ نو رشعو عب ر أ نزرهو 6 |(ےيس نوعستو

 نهو .نوعبرأو ةينايث كلذف ارشع ينثا يف ةبورضم ةعبرأ .ثللا مألل تاوخأللو

 . باوصلاب ملعأ هللاو . كل تركذام مهفاف ٠ مهسأ ةنالث نهنم ةدحاو لك رشع ةس

 ةر ولثنمل ١ تمع ح

۔ + ٢١٤



  

6 

 نورشعلاو ةيناثلا ةروتنملا

 كلذ ريغو اياصولا يق
 زوجي الامو زوجي امم

6 1 , 

 ؟

-

2

 
 ن
ح
 
;4 

 ۔ رح

1 

ع
ر
ج
ت
 

 نون

 :ح
ج
ے
۔
۔
۔
 

3 

  

 





 ٠ سا
 هتالاح ةر

 ةليسوو ه 6 تابرقلل ةليضفو ٠ تاعبتلل ةراهط اياصولا لعج يذلا هتل دمحلا

 ةيصولا محلام ثلث ف مه لعج لب ٨“ىدس هقلخ كرت ہي ملو . بالل ايلسو ٠ باتملل

 . نيرساخ ,وبلقنيو .نايصعلا يف اوعقي الئل ٣ ءركتو الضفو مهل هنم ةحابإ . 1 دب

 توملا ُمُكذحأ رضح - اذا إ مكيلع بتك ] و : نم زع لاقف . نايمعلاو بونذلاب

 مكدحأب لزن اذإ مكيلع ضرف يأ ١) ) : : نيذلازلل ةَيصرلا اربخ ر نإ

 عوفرم 6نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولا .لام اذ ناكو .اهريغو للعلا لثم ى توملا ببس
 راضاب طرشل ١ باوج ةلمحل او "٨ ني دل اولل هرخ ا دتمم ليقو . لضفلل اهلعف ركذو بتكب

 ءلب 0 ةضيرف تناك : ثيدحلا يفو ٠ .اه ركشي هتلا تانسحلا لعفي نم هلوقك ‘ ءافلا

 .'ثاريملا ةياب تخسن مث .لام هلو تام نم ىلع ،نيبرقألاو نيدلاولاو مالسإلا

 عنم حص اذه انإو هنع خسن زام عفري ن ا همكح خسنل ا ن ال ةخوسنم اهنا : أ : ليقو

 :ةث يبلا يهنل ١ ةيصولا مه حصت ال نيثراو هتبارق ناك اذإ .ثرإلا لجأل ةيصولا
 . ملعأ هتلاو هتحابأ ىلإ هجوتي اهمكح ناك امل ةخوسنم تناك ولف

 '"؛ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك ىطعأ هتلا نإ» : لاق هنأ ةغَي هنع يور هنال

 الو فورعملاب يصوي يأ . )ث ٨ نيقتملا لع اقح فورعملاب { : لجو رع لوقو

 نأ يغبنيو ٠ ينغل ة ةعبت هيلع ناك اذإ الإ ريقفلا نود يتغلل يصوي الو © ثلثلا ىلع ديزي

 وأ .اقح كلذ قح يأ ردصملا ىلع اقح بصنو . ءارقفلا رئاس لبق هتبارقل يمرب
 هلوقل لاومألا ىلوأ ىلع ةبجاو ةيصولا لصأو .اقح ةيصولا لعج يأ .يناثلا لوعفلا

 : مناغ نب ديعس رعاشلا لاق . ” اريخ كرت ن { : لجو ز ع

 عمجف ; ةاصعلا امأو . .عضرلل اذه ريغ يف هركذ ىلع تيتا دقو .ةعس عمج )تاعنلا

 ٨٠ : ةرقبلا ةروسم )١(
 .دواد يبأ ننس نم اياصولا باتك يف .«نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولا مسن ز يف باب رظنا )٢(

 ثراول ةيصو ال ءاجام باب» يراخبلا رظناو .هثراول ةيصو اله : لاق ةب هنع سابع نبا نع ديز نب ر نع ةديبع ربأ )٣(

 . مهريغو .دواد وبأ اذكو .اياصولا بانك يفد

 . ١٨٠ : ةرقبلا ةروس ()
 . ىنسحلاو ريخلا : تاعللا (٥)

۔ _ ٢١٧



 ارابج نمكي مَلَو ز : مالسلا هيلع ىيحي نع ةصق لجو زع هنلا لات اق ى .يمعو يصاع
 لاومأ ذخأيو 5٥ببضفغلا ىلع لتقي يذلا رابحلا : ليقو 7 ہكتملا : اجلا .() : يصع

 ٠ ةيصعمو ن ايصعو ايصع هيصعي هاصع ل اقي ٠ يص اعل ١ وه 2 او ؛ املظ سانل ١

 زان ُهل نإ ُهلوُسَرَو هللا صعي 7 { : : ىلاعت هتلا لاق ؛ ةعاطلا ضيقن يه ةيصعملاو

 . ملعأ هللاو "") منهج

٠ 

 لصف

 .ةاكزلاو ۔ تاولصلا ةرافك : لثم هتل اقح ناك اذإ ،ثلثلا نم جرخي ةيصولا لصأو

 امو .هب ءافولا بجاولا رذنلاو اهب فولحملا نيميلا نع ةقدصلاو .قتعلاو . جحلاو

 . اهئادأب اهب هتلا رمأ يتلا ١ قوقحلا رئاس نم ناك

 لجرلا ىصوأ اذإف ،اهئادا يف نيمأ وه امم .اهيف ةمصاخملا يف نيقولخملل ةجح الو

 .لاملا سأر نم ليقو . نيململا لوق ر ثكأ ىلع ثلثلا نم جرخت يهف اياصولا هذهب

 يأ نإ . هللا لوسراي» : ةلئاق يمتحلا هتلأس امل . ةت لوسرلا لوق كلذ ىلع ليلدلا

 لاقف ؟ هنع جحأفأ . جحلا ة ةضيرف هتكردأ دقو . ةلحارلا ىلع كسمتسي ال .ربك خيش

 .معن : تلاقف ؟ هنع ةيضاق تنكأ .نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ : ةي يبنلا اهل

 لاملا سأر نم نيدلا ناك ايلف نيدلاب جحلا هبش دق اولاقف .قحأ هللا نيدف : لاقف

 . هلثم جحلا ناك

 لصف

 وأ نيد : لثم .دابعلل قوقح اهيف ىتلا ىهف .لاملا سأر نم ىتلا ةيصولا امأو

 تناك ولو . ةمزللا اياصولا هذه ذفنتف .تاقدص وأ ،شرأ وأ تايد وأ كتانايض
 : لوقي نم لوق ىلع اذه .هللا قح اهيف يتلا ةيصولا ذفنت الو لاملا عيمج غرفتست

 .ثلثلا نم هقلا قح اهيف يتلا ةيصولا نإ

 نع دراولا ربخلل ثلثلا نم جرخت يتلا اياصولا يف ثلثلا نم رثكأب ىصوي الو

 ةلا ىلص) هتلا لوسراي» : تلقف ىندوعي .ةي يبنلا ينءاج : لاق كلام نب دعس

 )٦( ميرم ةروس : ١٤.
 )٧( نجلا ةروس : ٢٢٣.

 )٨( مهريغو .جحلاو يف يئاسنلاو ٠ءمايصلاه يف ملمو . !ماصتعالا و ؛بقانملاو و هديصلاه يف يراخبلا رظنا .

۔ _ ٢١٨



 : هل تلق .ال : لاق ؟رطشلاف : تلق .ال : لاق ؟ هلك لامب يصوأ (ملسو كيلع

 مهعدت نأ نم ربخ ءاينغأ كتنرو عدت نأ كنأل .ريثك ثلثلاو ثلثلاف لاق ثلئلاف

 . مهفكأب سانلا نولأسي يأ .اسانلا نوففكتي ءارقف

) . 

 بلحأ لوقي كلذكو { هلام فصن وه دارأو . ءىش لك فصن رطشلا .رطشلاف هلوق

 هيبنل لجو زع هلا لاق .هتهجو هدصق عيش لك رطشو .هفصن يأ .هرطش هل بلح

 دجسمادصق كهجو لوحف يأ ")« مازخلا دجسملا رطش كهجو لوف زب : ةي
 نع عونممو }لاتقلا هيف مرحم مرحملا : مارحلاو . ةبعكلا مارحلا دجسملاب دارأو !مارحلا
 يف مالسلا هيلع ناك هنأل .ةبعكلا نود دجسملا ركذ انإو ؛ هوضراعتي نأ ةملظلا

 رشع ةتس سدقملا تيب ىلإ ىلصف ةنيدملا ىلإ . ةعخب يبنلا ماق ال ثيدحلا يفو .ةنيدلا

 ىلص دقو نيرهشب ردب لاتق لبق لاوزلا دعب بجر رهش يف ةبعكلا ىلإ هجوت مث أموي
 لدابتو بازيملا لبقتساو ةالصلا يف لوحتف نيتعكر ةملس ينب دجسم يف هباحصأب
 . ملعأ ةلاو'' )ةنيدملاب وهو نيتلبقلا دجسم يمسف مهفوفص ءاسنلاو لاجرلا

. 

 يذلا .رعشلا يف فحزلا نم روطشملاو نيرطش هلعج اذإ ءيشلا رطش هلعف امأو

 نم .رخآ ىلإو ،كيلإ رظني هنأك ،ًارطشو اروطش هرصب رطش لاقيو .هرطش بهذ
 لاعفألا هذه لك . تدعب يأ اروطش هراد ترطشو رطاشلا ردصم روطشلاو ةراطشلا
 . ملعأ هتلاو لبقتسملا نم همضو .يضاملا ءاط حتفب

) . 

 .مكلامعأ ي ةدايز توملا دنع مكلاومأ ثلث مكل هتنا لعج : حيحصلا لوقنملا ينو

 هل زوجي الو كلذب رذعي الو هل زوجي الف ادمعتم نيبرقألا ةيصو كرت نمف .مكل ادازو
 نمو ،لاملا سأر نم جرخي ناك ام الإ ةدحاو ةبح ولو ثلثلا ىلع هتيصو تداز نا

 ملسمو ءاياصولاه يف يراخبلا رظناو .فلت صنب صاقو يأ نب دعس نع .بيبح نب عيبرلا عماج يف يور ثيدحلا (9)

 . مهريغو هةيصولاه يل
 )١٠١( ةرقبلا ةروس : ١٤٩ و ١٥٠١ .

 ابأو ٠٤١٤٩ ةيالا ۔ ةرقبلا ةروس ريسفتب » يراخبلاو ٠.؛سدقملا تيبو ةبعكلا لابقتسا بابه بيبح نب عيبرلا عماج رظنا )١١)

 .ةالصلا 2 دراد

۔ ٢١٩ ۔ -
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 ىطعيف .ءاوس ىئنألاو ركذلا .اولفس امو . مهدالوأ مث . دالوألا دالوأ ىلوألا ةجردلا

 فصن ذخأي لفسام مث .مهس فصن مهدالوأ من . مهنم دحاو لك دالوألا دالوأ

 ىلع عطقنت نأ ىلإ ةيصولا مهودعت الو .اوضرقني نأ ىلإ كلذك مث .ىلعألا ذخأيام

 . ملعأ هللاو . لسنلا ىضقني وأ ٠ فصنو قناد

 ؛ [ًمألا مأو] بألا مأو .مألا بأو .بألا بأ : مهو ةعبرألا دادجألا مهدعب مث

 : ةعبرألا دادجألا دالوأ مهدعب نم مث نينبلا يتب يتب ذخأام فصن دحاو لك ىطعي

 .مهونب مث ،ةوخأل اونب مث دادجألا دادجأ ذخأيام فصنك خأ لك ذخأي .ةوخألا
 مث ،مايعألا مث ؛ ةعبرألا دادجألا ءابآ مهو ةينامثلا دادجألا مث ااوضرقني نأ ىلإ

 فصن لاخلا ذخأيو .ةينايثلا دادجألا دحأ ذخأيام فصنك معلا ذخأي .لاوخألا

 نألا مامعأ مث ك اوضرقني نأ ىلإ مهونب مث {} معلا طرف لاخلا طرف اذإو . معلا ذخأيام

 ذخأيو “بالا مع ذخأيام فصنك بألا لاخ ذخأي .اهلاوخأو مألا مايعأو إ هلاوخأو
 كلذك . مألا مع ذخأيام فصنك مألا لاخ ذخأيو .بألا لاخ ذخأيام لثمك مألا مع

 . باسحلا اذه ىلع مهونب

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم هتظفح اذكه

 فصن ىلعألا "لك يطعي .مهتمسق دادجألا كلذك مث (هنلا همحر) يوزنلا يدمسلا
 6مهونبو .ةوخألا ىطعيف ةيصولا نم عيش يقب نإف .اوضرقني نأ ىلإ لفسألا
 يقب نإف .دادجالا رخا ذخأيام فصن خأ لك ذخأي .اوضرقني نأ ىلإ .مهينب' "وني
 نزم لفسالا فصنك ةدحاو ةجرد مهو . لاوخألاو .ى مامعألا ىطعيف ةيصولا نم يش

 ىلإ .ىلعألا مهس فصن لفسألا ذخأيف لاوخاألاو مايعألا ينعا ۔ مهونب مث ؛ :
 .ملعأ هللاو فصنو قناد ىلع اد لع عطقنت نا نأ

)١٦) ١٢ ( مهينب ونب باوصلا اطخ اذهو ۔ اونب ۔ اذهو۔اونب۔بتك .



 لصف

 تيم لكو .اهيف لخدي هنإف . ةيصولا مسقت ملو ىصوملا توم دعب دلو دولوم لكو
 ةسمخ ةمسق ىلع ةيصولاو .ملعأ هتلاو ةثرولل همهسف ةيصولا هل تبجوام دعب تام

 : مناغ نب ديعس لاق ايك ماسنأ

 مبنتملا ملاعلا نهزيمي ةسمخ كمأ نبااي اياصولا لوصأ

 .ةيصو عمج اياصولاو . هلصأ . ىش لك ساسأو .لصأ ع هعمج اياصولا لوصأ : هلوق

 .ةفاطللاو ةقرلا لجأل ةملكلا هذه .كما نبااي : هلوقو . ةفاضإلا ىلع لا اهلحو

 هنلا ىلص) هيخأ ىسومل نوراه لوق نع ةصق لجو زع هقلا لاق .هبطاخل فاكلاو

 ناو .رسكلابو ")فارعألا يفو ميملا حتفب انهاه عىرقو (_'"})ه مْوَنبَي ث : (ايهيلع
 رثكأ وهو .بالاو مألا نم ليقو .همأ نم هاخأ ناك هنأل .اقيقرتو افاطعتسا مألا صخ
 . ملعأ هتناو لوقلا

 : ةيآلا هذه ى يف ءىرق ايك .نهقرفي ةي يأ . نهزيمي ي مهفتملا ملاعلا نهزيمي : هلوقو

 نم دسافلا وأ .نمؤملا نم رفاكلا يأ ''")ه بيطلا نم ثيبخلا هللا يمل ل

 نوكي مث : هلوقب هقفناام وأ .'')نوبلغي يأ نورشحيب ةقلعتم ماللاو .حالصلا

 ماللاو هترصن ف نوملسملا هقفنأ امم . ص هتلا ل وسر ةوادع نم نوكرشللا ةرسح مهيلع

 زيميل بوقعيو ياسكلاو ةزمح أرقو ه ةرسح مهيلَع نوكت مت ه : هلوقب ةقلعتم
 .ازيم ز زيمي زام ففخملا زيملا 7 .رقفلا وهو ه زيملا نم غلبأ وهو .زم نزم ديدشتلاب

 ٠ نوُمرجُملا اهأ مويلا أوزاماو ز : لجو زع هتلا لاق لزتعا يأ زاتماو
 زع هللا لاق 8 عطقنا يأ لعفت نزو ىلع زيمتو . نينمؤملا نع اوعطقنا اوزاتما : ليقو

 ىلع اظيغ ققشت : ليقو .مهيلع ًاظيغ عطقتت ('٨)٭ ظيغلا َنم نم ريمت داكت { : لجو

 )١٣ ) هط ة هررس : ! ٩.

 )١٤( فارعالا ةروس : ٠ ١٥ .
 . ٣٧ : لافنالا ةروس (١د)

 هللا ليبن نع اوذُصْنل مفلازمأ نوقفني أورفك ن :يذلا نإ { : ىلاعت هلوق ٠.نينيالا ماقو )١٦١)

 هللا زيميل نورفحي منهج ىلإ اورفك نيذلاف نوبلغُي من ةرسح مهيلع نوكت مل اهنومفنين

 كشن منهج يف هنمجنن اميمج هنكربف ضمب ىلع هةضمعب ; ثيبخلا لمجو بّيظلا نم ثيبخلا
 . ٩ نوُرساخلا مم

 )١٧( سي ةروس : ٥٩.
 )١٨( كلملا ةروس : ٨.

۔ - ٢٢١



 نب ديعس لوق ركذ ىلإ انعجر .اهاعتشا ةدش نم كلذو .قرفتت : ليقو .رافكلا
 : مناغ

 مركملا يتفلا تلصلا رثوملا وبأ اكذلا دقتم نهانعم نيبف
 عبرس يكذ بلق : لاقيو .داؤفلا ديدحلا وهو ىكذلا نم ذوخأم حتفلاب يكذلا
 : رعاشلا لاق .بيطلا نم حيرلا حئافلا يكذلاو يكذملا يكذلاو .ةنطفلا

 يكذلا .جوجُشنتنلا ناديعب جاد ليللاو اهران ثفنت

 دقو . يملع ةلقل هديدشت ةلع ىلع علا ملو .اهران دقوتل . خفنت يأ ثفنت : هلوق

 لاف ،ؤتشهنا اذإ مسلا ةيحلا تفنو .هاقلأ اذإ اثفن هقير يقارلا ثفن فخلا تدجو

 : رعاشلا

 نارينلا لهأ نكاسم ىصقأ تقرحأف قارفلاب يمس تثفنو
 .لعفلا فيرصت يف هلثمو { لبقتسملا نم همضو يضاملا نم ءافلا حتفب نالعفلا ناذهو
 .يف تائانلا ر رش نمو { : رحاوسلا ةفص يف لجو زع هتلا لاق دقو رحاوسلا ثفن

 ذ ادقع ندقعي يتلا تاثافنلاو .فلألا ميدقتب تاثفانلا بوقعي أرقو "" دقلا

 : ريخلا يف امل هصيصخت .قير عم خفنلا ثفنلا لصأ نألو .اهيلع نثفنيو طويخ

 .يت يبنلا ضرمف .رئب يف اهعضوو .ةدقع ةرشع دحأ يف .ةخيتت يبنلا رحس ايدوهم

 لزن : ليقو .دقعلا هيف يذلا عضوملاب مالسلا هيلع ليربج هربخأف ناتذوعملا تلزنف
 امهدحأ لاقف ، دقار ليي هيلع يبنلاو هيلجر دنع رخآلاو هسأر دنع دحاو دعقف ناكلم

 ةدقع ةرشع دحا يف ثفن .يدوهي رحس : رخآلا لاقف ؟ يبنلا اذهب ناكام هبحاصل

 دقعلا نايتإب رمأ . ةيب يبنلا ماق ايلف .مئان ةي يبنلاو ںاذكو اذك رئب يف اهاقلأو

 تاذوعملا نم ةملك أرق الك ن ناك ۔ مالسلا هيلع ۔ لير هج نأ .ملعأ هللاو انغلبام ىلعف

 دارأ : ليقو همقس نم - ۔ يبنلا ىريف .دقعلا عيمج كف نأ ىلإ ةدقع كف

 يبنلا نرحس .يدوهيلا -= ديبل تانب نهو .رحاوسلا نه تانافنلاب

 نم راعتسم ،ليحلاب لاجرلا مئازع لاطبإ : دقعلا يف ثفنلاب دارملا ليقو .")ةيب

 لوألا تيبلا ريسفت ىلإ انعجر . ملعأ هللاو هلح لهسيل وبرلا ثفنت ؛ ةدقعلا نييلت

 : بيطلا وبأ لاق . بيطلا دوعلا هب دارأ جوجنليلا ناديعب : هلوقو
 ناخدلاب ىدنت نارينلا هب فيضل تعفرام َيجوجنلي
 . ملعأ هتلاو

 )١٩( قلفلا : ٤4 .

 )٢٠( يدحاولا اهنم .لوزنلا بابسأ بنكو .«بطه يراخبلا رظنا .

۔ -_ ٢٢٢



 رثوملا ابأ هب دارأ «مركملا يتفلا تلصلا رثوملا وبأ» : مناغ نب ديعس لوق امأو
 رصبلا فوفكم .ملعأ هتلاو انغلب اييف ناكو . هتلا همحر يولهبلا سيمخ نب تلصلا

 : مناغ نب ديعس هيف هل هربخ .اهماكحأو اياصولا لوصأل نيبملا وهو (هللا همحر)
 مبنمو دجي مالعأو لصفو عدومو فاضم اذهاي نهبنمن

 .اذه .يباتك ىلع علطملا رذعيلف ملعلا ليلق يننأل رثألا نم هتدجوام ضعب ركذأسو

 .لجو زع هنلا دنع "ميسجلا باوثلاو . ميظعلا رجألا هلو . هطلغو هاطخ حلصيو

 لصف

 وأ ١ يديبع نم دبعب وأ كىلخن نم ةلخنب نالفل تيصوأ دق : هلوقف فاضملا امأ

 . ىصوملا لام نم ءىشلا كلذ طسوأ هل ىصوملل ناك اذهب هل ىصوأ اذإف .كلذوحن

 يراد يف بونب وأ هذه يتعطق يف مهرد ةئايب نالفل تيصوأ دق : هلوق لثم عدوملاو

 .اذه يدبع يف مهارد ةرشعب وأ .هذه يلخن نم ةلخنب نالفل تيصوأ دق وأ ؛ هذه

 كلذ فلت نإف .ءيشلا يف الإ ةيصولا نوكت الو ،اياصولا نم عدوملا ىمسي هلثمو

 . ةيصولا تلطب ءينلا

 .هلثب وأ .هعبرب وأ ۔ يلام سدسب نالفل تيصوأ دق هلوق : اياصولا نم لوصفلاو
 نم جرخ ؤ ىمسم هلام نم مهسب هل ىصوأ اذإف 5اريثك وأ اليلق ناك هلام نم مهس وأ

 . لوصفملا باب

 وأ ،اذه يدبعب وأ .هذه يتلخنب نالفل تيصوأ دق : لوقي نأ وهف ملعملا امأو

 .ملعملا قيرط وهف اذه لثم نم هل ىصوأ املكف ؛ يرادب
 ناك اذإ .هل ىصوملل وهف .هنيعب مئاق هب هل ىصوأ يذلا كلذو . يصوملا تام نإف

 ىصوملل نكي مل ۔يصوملا هب هل ىصوأ يذلا ءيشلا كلذ فلت نإف .ثلثلا نم جرخي

 هل ىصوملل ناك .هب ىصوأ يذلا ءيشلا كلذ الإ يصوملا لام فلت نإو .ءيش هل

 . ملعأ هللاو 5 ءيشلا كلذ ثلث

 وحن وأ .دبعب وأ ،بوثب وأ .مهرد فلأب نالفل تيصوأ دق : هلوق لثم مهبملا امأو
 . ملعأ هللاو . مهبملا لصأ قيرط نم جرخي هلثمو اذهف ؤ ةفصلا يف فورعم وه امم 6اذه

 .اعدوم فاضملا لعجتف 6رمألا كيلع سبتلي نأ اياصولا لوصأ يف رظانملا اهيأ رذف

۔ -_ ٢٢٢٣



 ةلاو ةهبتشم اياصولا رومأ نإف .هلصأ فلاخم وه امم كلذ ريغ وأ .افاضم عدوملاو

 همحر) ىنيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا لإ ( هللا

 رطفيل .اذك ىمسملا لاملا نم تالخن سمخ نم هبيصنب ىصوأ لجر يفو .(هللا
 ٠ تانيعم تدااخنلا كلت نكت لو ٠ ةمايقل ١ موي لإ ١ دبؤم افقو ناضمر رهش ف نهتلغب

 هب ىصوأام ضوع نيتلخنب اوعفدي نأ ةثرولا دارأف .لاملا كلذ سمخ ىصوملل كلذكو

 رطفل اهتلغ ذفنيو ٠ امهذخأي نأ ىصرولل زو هحمأ © تااخنلا هذه نم هبيصن نم كلاهلا

 ؟ كلذ ف هجولا فيك مأ ؟ ناضمر رهش

 لاملا اذه نم تدااخن سمخ ن نيعت نأ ةلأسملا هذه ف ينبجعي ٠ قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 نإ .هؤاكرش يضرو لخنلا تنيع اذإف ۔اضذرأ نم الو اهدوجأ نم ال .هلخن طسوأ نم

 يف ناسمخلا ناك اذإ سمخلا دوجأ نم نيتلخنب اوعفدي نأ .مهرمأ نوكلمي اوناك

 ضايقلا هجو ىلع حلصأ كلذ اوأر اذإ . نيملسملا لودع ىضرب كلذ نوكيو .لاملا
 . ملعأ هللاو ٠ حالصلا رظن ىلع ٠ يدنع كلذ قضي ل

 لجر مهءاج هلعل .هءاج اذإ باتكلا نع ينتلأس تنكو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 جتحاف 7 ةرجأ زو ايحت ٦ ةرجأب ثراو وهو يصولل يصوي وأ هتثرو ضعبل يصويل

 بتاكلا بتكيأ : : تلقف .بتكأ : : يصرملا لاقف زوجت ال ثراولل ةيصولا 1 بتاكلا

 . ملعأ هللاو زوجيال هنأل كلذ بتكي الف ؟ كلذ

 ةئام يهو ةجحلا ذفنت نأ ىصوأو { مالسإلا ةتحب يصوملا ىصوأ اذإ : كلوق امأو
 لبق تجتن ز وأ ةقانلا ١" )تجتن تام الف ٠ ةفورعم هل ةقان يهو هتقان نمث نم . . ةيرال

 ١ جاتنلا نم ةيصرولا جرختا ٠ اهجاتن يقبو ٦ ةيصولا اهيف ةعدوملا ةقانلا تتام مث 3 هتوم

 ؟ ال مأ جاتنلا نمث نم متيا . ةئاملا نع تصقن وأ

 ىصوملا نم ،©ناوت ريغ نم ةيصولا هيف يذلا عدوملا تام اذإ هنأ رثألا نم هتعمسام ىلعف

 .تعضوو تدلو : ةقفانلا تجتن )١ ٢)

۔ _ ٢٢٤



 ائيش مهيف ظفحا الف اهدالوأ امأو . ةيصولا تلطب ، ةيصولا ذافنا يف هل ناكمألا دعب

 . ملعأ هللاو ةيصولا اهدالوا قحلي ال يدنع اميف هنأ الإ .هنيعب

 نم ىلع .دجسملل ةنس اذكو اذك هدبع ةمدخب لجر ىصوأ اذإو (هتلا همحر) هنمو

 ؟ لذجحسم ربغل وأ دجسمل ناك هل ىصوملل مدخي مادام ٠ دبعلا ةقفن ىنعأ ؟ هتقفن بين

 مادام .هتمدخب هل ىصوأ نم ىلع هتمدخب ىصوملا ،رثألا نم هتعمسام ىلع : باوجلا

 . ملعأ هتناو .هتمدخ يل

 نم رثكا الصأ هنمث غلبي لاملاو . ةيرال ةئايب رايخ عيب هلام عاب لجر يفو : هل تلق

 ةيصولا مامت ىلإ ينالفلا هلايبو ، بوتكم ةيصولا ظفلو 3 هب ىصوأ مث ؤرايخلا عيب نمل

 لام نم وهأ ؟ لاملا ءادف نم ىلعو ؟ ةيصولا هذه يف يديس لوقتام .اذكو اذكل

 ؟ ال مأ كلاملا

 نم لوق ىلعف .تبثت ال لوقو ،تبثت لوق ؛ رايخلاب عابملا لاملا يف ةيصولا نإ : لاق
 لام نم اهودفي نأ ةثرولا ربجي الو .كلذ هلف .اهؤادف هل يصولملا دارأ نإف إاهتلي

 ل اذإ ٠ ةيصولا تلطبو ٠ يرتشملل الصأ تراص 6 ةدملا اهس تضقنا نإو . مهكلاه

 . ملعأ هللاو هل ىمرلا اهدفي

 .هلام ثلثب همع ىنبلو .هيخأ ىنبل ىصوي نأ دحأ دارأ اذإو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 ال لاقف ؟ كتانب نع كلام عنمت نأ ديرت كلعل : هل ليقف ؛ روكذ دالوأ هل نكي مو

 ؟ ال مأ اريثك لاملا ناك اذإ كلذ هل بتكيا 6 كلذ بحتسا نكلو

 ةيصولا هل زوجي ايف . هلام ثلثب يصوي نأ هل زوجع ملسملا نإ ٠ قيفوتلا هتلابو 6 باوجلا

 . ملعأ هللاو ةيصرولا كللت ريغ اياصوب صوي ل اذإ }هنم

 .ثراولا نم ةروشم ريغب كلاهلا لام نم ائيش عيبي نأ هل زوجي يصولاو : هل تلق

 ءاضتقاو هنيد ءاضق يف ةيصو هلعج لب .هيلع رججحي ملو ،كلذ يصوملا هل لعجي م اذإ

 ؟ ال مأ هتوم دعب . هلام نم هاياصو ذافناو ٨ هنويد

 .ثراو ىلع ةروشم ريغب عيبي نأ يصولل يصوملا لعجي مل اذإ ، قيفوتلا هتلابو .باوجلا

۔ _ ٢٢٥



 .ةجحلا هتنكما نإ ثراولا ىلع ةجحلا دعب الإ .هريغ الو لصألا عيبي ن أ هل سيلف

 . قيفوتلا هنابو

 لاوخألاو مايعألا دنعو ٠ لاوخأو مايعأ ناك اذإ ٠ ماحرألا ةيصو يو : هل تلق

 لاخلا عم معلا ينبل مكف . ةلاخو لاخو مع ونب ناك اذإو ؟ مهنيب مسقلا فيك + دالوأ

 ؟ معل ١ ونب م أ برق ا ل اوخأل ١ نوكي أ . تعطتن او ٠ ةيصول ١ لصت ل ل إ و 1 ةيصول ١ نم

 ونبو مايعألا ونب كلذكو .مهس لاخللو نايهس معللف .لاوخألاو مايعألا امأ : لاق

 ىنب نم ةجردب لفسأ مايعألا ونب ناك نإو .ةدحاو ةجرد يف اوناك اذإ .لاوخألا

 ذخأ ١مع نباو لاخ ناك اذإو . مايعألا ونب ذخأيام لثم لاوخألا ونب ذخأ .لاوخألا

 كرتو لاخلا ذخأ { معلا نباو لاخلل ةيصولا لصت ل ناو . معلا نبا ذخأيام لغم لاخلا

 اهنم ذخأي ل ٠ لاخلا نبال لصت لو . لاخو مع نباو . لاخ نبا ناك نإو . معلا نبا

 . ملعأ هتناو ةدحاو ةجرد يف اهنأل معلا نبا

 امهو ى سان أل تان اض اےهيف ناتيصو هل تدجوف ؤرما كله اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ تانايضلا نم نيتيصولا يفام تبنيأ . تايواستم ريغ وأ .ددعلا يف تايواستم

 .ملعأ هتناو رثكألا توبثب لمعن نحنف .دحاو سنج نم نايضلا ناك اذإ : لاق

 ماحتق الو . هتلا هجول ةنمؤم ةبقر قتعبو . ةيصول ١ ف بتاكل ا بتك اذإر هل تلق

 اذكو اذكب امهل ىصوأو ؟ بتكيأ .قتعلا اهقاقحتسا دعب اهل يصوي نأ دارأو .ةبقعلا

 ؟ كللذ ربغ مأ ٠ ةثنؤم اهقاقحتسا لعب

 .هتوم دعب هئارشب ىصوأ يذلا اذه نالف ىصوأو» : بتاكلا بتكي نأ ىنبجعي : لاق
 هنم ةيصو .هنع قتعتو ؤ.دلام نم يرتشت نأ دعب هتوم دعب هلام نم اذكو اذكب هقنعو

 . ملعأ هللاو «!كلذب هل

 '""ه ةبقعلا محتقا الف لف : لجو زع هللا لاق رمألا يف لوخدلا ماحتقإلا لصأ

 كف نم : اهعطقي يأ ،ةبقعلا هب زوجي اميف هلام قفنا الهف : لجو زع هلا لوقي
 . تم هللا لوسر ةوادع ف هقافنإ نم ريخ هل نوكيف ٠ نابغسلا ماعطإو . باقرلا

 قيرطلا نأل .ةرخآلا قيرط ىلإ كولسلا نع ةيانك ةبقعلا ركذ ةدئاف يف لصاحلاو
 . ةداعسلا هل تقبس نم الإ املاس اهعطقي ال .ةبعص ةبقع ةرخآلا ىلإ

 )٢٢( دلبلا ةروُس : ١١.

۔ -_ ٢٢٦



 زع دلومل ءىرما يف ةصوصخش ىهو اهلبقام ىلع قسن ةيآلا هذه نأ لوقنملا ىفو

 : هل لاقب لجرب لوقنملا يف دارملاو "" دبك ىف ناسنإلا انقلخ دقل ل : لجو
 نم لوقي .هيمدق تعت مبدالا عضي ايوق " ناكو . حمج نب .ديلك نب ديسالا

 .'"ث هيمدق عضوم ىقبيو 6اعطق ا هعزني نأ دحأ قيطي الو .اذكو اذك هلف هنع ىنلازأ

 . ملعأ ةناو

 نأل .اهزواجي لو اهمحتقي مل يأ ةبقعلا محتقا الف يآلا لكشمل .لوقنملا يفو

 ىناعت هللا هبرض لثم ؛ انهاه ةبقعلا ركذو .ديدشلا رمألا يف لوخدلا ماحتتالا

 .هللا ةعاط نع طبغملا هنأل (هللا هنعل) ناطيشلا ةسوسوو .وهللا نع سفنلا ةدهاجم

 1 : لوقي .ةبقعلا دوعص فلكتي يذلاك الثم ىلاعت هتلا هلعجف . ةتيب هلوسر ةعاطو
 لقث هبش هنأ هيف .اضيأ .فلحلاو .ماعطإلاو .‘"ة)ةبقرلا قتعب ةقشملا هسفن لمجي

 درو امل .ةبقعلا محتقا نمك ناك اهمعطأو ةبقر قتعا اذإف . ةبقر:اهبكترم ىلع بونذلا

 لكب هنلا قتعا .ةنمؤم ةبقر قتعا نم» : لاق ةب لوسرلا ىلع لوقنملا حيحصلا
 قيرط نمو .«رانلا نم ءادف ناك» رخا قيرط نمو .رانلا نم هنم اوضع اهنم وضع
 .ةمسنلا قاتعاو .ةبقر كف» : لاق .«ةنجلا انلخدي لمعب انمّلع» : ةب هل ليف رخآ

 نع يهنلاو ٥فورعللاب " . نائمظلا يقسو .عئاجلا ماعطإف كلذ قطي مل نإف

 ر .ملعأ هلاو " “)هريخ نم الإ }“ ناسللا فكو ركنلا

 لصحف

 ربقف لكل ريعشلا نم زوجي ةالصلا ةرافك نع ماعطإلا يفو .( هتلا امهمحرر هيلإ هنمو

 جرحي نأو ؟ ثلثلا ىلع ديزت ةيصولا تناك اذإ ؟ ال مأ ربلا لثم . . عاص فصن نيكسم

 ؟ ريعشلا يف كبجعي امو ربلا لثم ريعشلا نم
 {هب لمعلا انبجعي ال نكلو لوقلا ضعب يف كلذ ليق دق . قيفوتلا هتلابو باوجلا

 نع ينتلأس تنكو .ربلا نم جرخيو .اياصولا عم امل عقيام ةالصلل طقسي نأ انبجميو

 تيب نم هترجأ نم رهش لكل هلايعل رمأ دقو .رضاحب سيل ناك اذإ كعم ريجألا ريقفلا

 هل لجرلا ىطعيو ؟ ةالصلا ةرافك نم هتجوزو هدالوأ ىطعي نأ زوجيأ : تلقف .لالا

 . ٤ : دلبلا ةروس )٢٣(
 . يدحاولل لوزنلا بابسأو يراخبلا دنع دلبلا ة هررس رمت رظنا ) ( ٦٢٤

 .روذنلا يف يذمرتلاو . ؛قاتعلاه ين دواد رباو .قتعلا يف ملسمو .6 تارافكلا يف يراخبلا هاور )٢٥(
 .امهريغو . رتع ه ف ٠ ملسمو . يراخبلا رظنا ) )٢٦

۔ ٢٢٧ ۔-



 ناك نإ هحتفو هرصنب هتلا كديأ ملعاف ؟ غلابلا ريقفلل ام يبص لكل راغصلا هدالوألو
 امغرتصي الام ردقب { ةالصلا ةرافك نم"")ىطعي نأ زئاجف نيريقف هتجوزو لجرلا اذه
 يذلا وه هنأ الإ ابئاغ ناك اذإ ائيش نوطعي الف راغصلا هدالوأ امأو . ىنغلا دح ىلإ

 . ملعأ هتناو مهل ضبقي

 لصف

 نم نوثري ال نيذلا هئابرقال ىصوأ يذلا يف : تلقو .(هللا امهمحر) إهيلإ هنمو
 ةلاخلاو ةمعلا نوكتأ .اهدالوأو ،ةلاخو .اهنباو ةمعو .ةوخا كرتو ائيش هلام

 ذخأيام فصن ةمعلاو ةلاخلا دالوأ ذخأيو .ةوخألا هذخأيام فصن ذخأيو ؟ ةجرد

 ؟ كلذ فيك مأ . مهتاهمأ

 يل هنكلو ةدحاو ةجرد يف ةلاخلاو ةمعلا نإ _ كعمج مزه الو كعمس رقوال ۔ عمساف

 نإو ةمعلا ذخأتام فصنك ةلاخلا ذخأتو . ل ذخأيام فصنك ةمعلا ذخأت ءاطعلا

 ةجرد ىف ايهغأل ةمعلا ذخأت الو .ةرخألا ىلإ ةيصولا تعجر ةلاخلا ىلإ ةيصولا لصت مل

 . ملعأ هتناو مهونب كلذكو .ةدحاو

) . 

 يتلا ةريخألا ةيصولا يهو دمحم نب دمحأ كلاهلا ةيصو يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 ىصوأ كلاهلا ناك اذإ (هتلا همحر) دادم نب دمحم نب ناميلس ش ياتلا خيشلا طخب يه
 نب ناييلس انخيش طخب هب ىصوأام .هلام نم ذفني نأب يلع نب عنام نب دمحأ خيشلا

 زوجي لهف ،لقعلا حيحص وهو .ناسل نم اذه ناكف ( هتنا همحر) دادم نب دمحم

 .ىلوألا ةيصولا لجأ نم كلذ زوجي ال مأ ،ةيصولا هذه ذفني نأ عنام نب دمحأ خيشلل

 ؟ مكاح اهذافناب مكحي ملو كشلا اهيف عقو امب
 ةيصولا لطاب حصي ملو نيتيصولاب موقي ال هلام ناك اذإ .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 كرتو ،نيتيصولا دحأ يفام ذافناب سابتلالا نم ةمالسلا يدنع حصت الف .ىلوألا

 . ملعأ هتلاو ىرخألا

 6 ىتوملا زاهج نم .هتوم دعب هلام نم هيلا جاتحيام عيمجب ىصوأ نمو : هل تلق

 )٢٧( ىنثم هنال (ايطعي نار باوصلاو (ىطعي نأ) : لاق .

۔ _ ٢٢٨



 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ربقلا رفاح ةرجأ لخدتا ،هربق يف ىراوي نأ لإ

 .ملعأ هللاو يدنع اييف كلذ ي لخدت .معن : لان

 ىتح هبتكام ذخؤي الو . اهرخا بتكيأ ةيصولا بتك اذإ بتاكلا يفو : هل تلق

 . هلدع فرعيو نيملسملا ىلع ضرعي

 . ملعأ هللاو ةباتكلا يف ملعلا ةلق نم للزلا فوخل .بتاكلل ةياقو هذه نإ : لا

 ةفورعم ةليبق ءارقفلاو '")ربإ ءارقفل ةضف نيتيرالب ىصوأ نميفو : هل تلق
 . مهاردلا هذه ةمسقب ينفرع : تلقن
 اربإ ءارقف اوناك نإ ينبجعيف . . مهل هيلع ناض نم لقي ملو ه ةيصو ٥ هذه تناك نإ ملعاف

 ةنال ف اهفصنو ادعاصف مهنم ةنئالث ف مه اردلا هذه فصن عضوت نأ ٠ نؤضصخي ا

 عضويف انؤَصخُ اوناك نإو نوصح ال اوناك نا .!دعاصف ةليبقلا هذه نم

 . (ملع هللاو ) مهلك مهيف فصنلا

 لاملا ةثرولا مسق الف .هلام ثلثب لجرل ىصو و ةّيصوب ىصو أ لجر يفو : هل تلق

 ةثرولا ريغ مث ؛ هب هل ىصوأام زاح ثلثلا بحاص كلذكو .هبيصن دحاو لك زاحو

 ؟ ال مأ ثلنلا بحاص ىلع ةجح ةئرو هلل نوكي أ 6 مهسفن ا ىلع اه .. وتبثي ملو ةمسقلا هذه

 نوكي نأ الإ .ةتباث ريغ ةيصولا تناك نإ مهتجح لطبي الف .هسفن مسقلا امأ : لاف

 .ملعأ هللاو ٦ ةيطع وأ .مكحلا رهاظ ٢ هل تغي ةي اب هل مهنم رارقإ مسقلا ف عقو

 درصف

 رجتؤي ةيرال ةئيب نالف ىصوأ» : بتكي نأ بتاكلا دارأ ولو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ «ايهب وأ اهب رجتؤي ةيرال يتئايب كلذكو 5نهب وأ .اهب
 امأو .لطبي ال يدنع نهب هبتك نإو .اهب رجتؤي ةيرال ةئايب امأ © قيفوتلا هللابو .باوجلا
 . ملعأ هللاو .لطبي ال هنأ يدنعف نهب وأ اهب هبتك نإو ايهب رجتؤي هبتكيف ةيرال يتئايب

 تلق .رثكأ وأ ،لقأ وأ .ةنس همدخيل ةدبعب لجرل لجر ىصوأ اذإو : هل تلق
 ؟ هتايح ةدم وأ .امولعم انامز هتمدخب ىصوأ ناك دبعلا ةقفن نم ىلع : هل

 هل تتبث اذإ }هتمدخب هل ىصوأ نم ىلع هتقفن نإ : رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 .ملعأ هللاو .هيف هل هتمدخب ىصوأ يذلا : لاق نامزلا يف ةيصولا

 )٢٨( ةيقرشلا ةقطنملاب نايع تايالو نم : ءاربا .

۔ _ ٢٢٩



 .ةقرفتم ىرق يف لاومأ هل ناكو .لجرل هلام ثلثب يصوملا ىصوأ نإو : تلقو

 نزم هلام عيمج مأ 6 ناويحلا ريغ لوصألا 3 ةظفللا هذهس هل يصوملل هل تبثيام : تلتن

 ؟ لوصألا وأ ناويحلا
 هل ىصو ا نم ل ام عيمج ثلث هل تبث ٠ دحأل هلام ثلثب ىصو أ نزم ن تفصو ام ىلعف

 . ملعأ هتناو ةيصولا هل تبث اذإ .ناك سنج يأ نمو .ناكام نيأ .هب

 سأر نم هنأ لوقلا رثكأف .لاملا سأر نم مأ لاملا ثلث نم وهأ نفكلا يف كلوق امأو

 . ملعأ هتناو .لاملا

 ىلع لقي ملو . ةيرال اذكو اذكب نالف نب نالف ةثرول ىصوأ لجر يفو : هل تلق

 ةيرال اذكو اذكب نالف ةثرول ىصوأ نم نإ : نيملسملا راثا نم انعمسام ىلع : لاق

 . ملعأ هتناو .هبحاص ىلع دحأ مهنم لضفي ال سوؤرلا ىلع مهنيب مسق .ةضف

 ةثرولا ناكو .ةقث ريغ . ةّيصو كرتو كله نميف (هتلا كمحر) لوقت امو : هل تلق

 .سانلا نم دحأ ىلع قوقح وأ .سانلا ضعب دنع تانامأ كلاهلل ناكو .نيبئاغ

 كلذ .هضبقي نأ قحلا هيلع نم رمأي نأ .يلاولا ىلإ اعفتراو ؤكلذ ضبق ىصولا دارأف
 ؟ ةنامألا كلت ضبقي نأ .ةنامألا هدنع نم وأ 6 يصولا

 نم الجر هعم لخدي نأ ينبجعيف }يصرلا ةنايخ يلاولا دنع حصي مل اذإ : لاق

 اذإف . هترضحب الإ اياصولا نم ائيش ذفني ال نأ هيلع طرشي وأ .هيلع افرشم نيملسملا

 اياصو ذافنأل هيلإ جاتحيام ردقب .كلامل لام هضيبقتب مهرمأي نأ زاج اذه لعف

 . ملعأ هللاو { هنيد ءاضقو ٠ كلاهلا

 ىلع ل ام ننم اياصول ١ عيمج ذفنت ن أ ىصوأو ١ اياصوب ىصوأ لجر يئو : هل تلق

 ذخأيو .ةيصولا نم هيونيام دحاو لك ملسي نأ ةثرولا دارأف هلام نم هنّيعو اهدح

 ؟ ال مأ كللذ ثراوللأ © هنه هاياصو ذفنن نأ كلاملا ىصوأ يذلا لاملا كلذ نم هتصح

 لاملا نم ىقب امو هلعل .لاملا نم يقب ايفو هتصح يدنف اذإ ثراولا اذه ناك نإ : لاق

 ةناو اذه هظفل ىلع ىصوأ ناك اذإ ٠يدنع كلذ هل ناك .اياصولا ةيقب ذافنإل يفكي

 . ملعأ

 ؟ لاملا تيب يف لعجت مأ مه قرفتا .‘"“)ةيرماعلا ءارقفل ىصوأ اذإو : هل تلق

 .نامع لئابق ىدحإ )٢٩(

۔ _ ٢٢٣٠



 ١ دالبلا ءارقف نزم ادعاصف ءارقف ةنالث ىلع مهاردلا هذه ىصولا اذه قرف نإ : لاق

 نيملسملا ةلود زع ف اهلعج نإو . بارعألا مه مهنأل . هلقلا ءاش نإ كلذ هيلع قضي

 . ملعأ هللاو نيملسملا لاوقأ نم لوقب ذخأ دقن

 هتثرو دحأ حو رلا لاعفأ ف تاناضو اياصوو قوقحب ىصوأ اذإو : هل تلق

 ىبأف .ةيصولا ذافنا ردقب ،كلاهلا لام نم مغب» : يصولل ةثرولا ضعب لاقف .هيصو
 ؟ال مأ لاومألا زم عيش عيب يصولا ىلعأ . ةيصولا ذافنال مهميلست الإ يمرلا

 هيلع يصولل سيلف .اياصو ذافنا يف كلاهلا لام عيبب يصولا رمأ اذإ ثراولا امأ : لاق

 ؟ كلذ هلأ . عيبلا نع همهس يدفي نأ ةثرولا نم دحأ دارأ اذإو : هل تلق

 هلام يفي ال نأ ررضلاو .اقرفتم هلام عيب يف ررض كلاهلا قحلي مل اذإ .معن : لاق

 . هيلع ىتلا قوقحلاب

 مزليأ .لاملا تيب ىلإ هلام نم ءىش لك هتركذ يذلا كلاهلا اذه ىصوأ اذإو : تلق
 ؟ يصولا مأ ةثرولا يلاولا

 ىصولا ىلع ةجحلاو ةجح هيلع سيلف “كلاا لام نع هدي عفر اذإ ثراولا امأ : لاق

 .كلاهلا لام ىلع أرداق ناك نإ .قحلا هبجويام ىلع كلاهلا لام نم ؤاياصولا ذافنا يف
 نأ ىلإ هلذب الف .كلاهلا لام يف هدي طسب ثراولا نوكي نأ آلإ ،هاياصو ذافنا ىلعو

 .قحلا هبجويام ىلع ؤ ةيصولا نم هيونيام ملس مأ هكرتي
 هوطعي نأ ةثرولا بلط تتام املف . باتك ربغ نم اجر تصوأ ةأرما يئو : هل تلق

 ؟ كلذ نع لفاغتي نأ هعسي مأ ؟ ال مأ كلذ ي مهمصاخي . ةيصولا ذافنأل

 اذإف ٠ هيلع ردقيام عيمجو ثراولا ةمصاخمب .هتيصو حيحصت ي داهتجإلا هيلع : لات

 نم هرسكو يضاملا ميج حتفب زجع . ملعأ هتلاو .اروذعم ناك دهجلا دعب زجعو دهتجا

 . لبقتسملا

 يأ نم نيبي لو رمت رهبأ ةثالثب نيملسملا لام تيبل ىصو أ لجر يفو : هل تلق

 ي لام هل ناك اذإو ،رمتلا نم سنج يأ نم ثراولا ملسي اذام ، ةيصولا كلت سنج

 ىلا ىرقلا نم رمتلا ءارك ملسي نأ ثراولا ىلعو ؤ ملسي ةيرق يأ نمف 3 ىتش ئرف
 ؟ ال مأ يلاولا ىلإ هنايتأ

 هملس ثيحف رمتلا ضبق امأو .رمتلا طسوأ نم نوكي نأ ينبجعيف رمتلا امأ : لاق

۔ -_ ٢٣١



 الب ىلإ هلمحي نأ ربج هيلع سيلو ،يلاولا دلب ريغ وأ ،يلاولا دلب يف ناك نإ .يلاولا
 تيب نم هيلع ىركيف إهدلب ىلإ هلمحي نأ دارأو .يلاولا دلب ريغ يف هملس نإف ؛ يلاولا
 . ملعأ هتلاو .حالصلا كلذ يف ىأر اذإ .لاملا

. ) 

 ين ارمت انم ، موي لك هلام نم هنع رطفي نأ ىصوأ نم يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ ابطر هناكم لعجي نأ زوجيأ ، ظيقلا نامز يف ناضمر رهش ءاجف }ناضمر رهش

 يصوملا لام نم عفدت نأ ينبجعي اينإو .كلذ ينبجعي الف ،قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 ٥حالصلا رظن ىلع هعيب زاج الإو . سانلا هلكأ نإف .ةيصولا هيلع تتبث نإ .رمت نم

 .ملعأ هللاو . سانلا هلكأي ابطر يرت ةشيو © عفن ريغب فلتي نأ مبي مل نأ هيلع فيخ اذإ

 اياصولا جارخا دعب 5 هتوم دعب هلام نم يقبام ثلثب يصوي نأ دارأ نمو : هل تلق

 نم هنايض لجر ىلع بتكي نأ دارأ نم كلذكو ؟ بتكي فيك .هيلع يتلا قوقحلاو
 ؟ هسفن ىلع وأ لجر نم هرمنا .لام

 : بتكي هنإف هاياصو ذافنا دعب هلام ثلثب دحأل ىصوي نأ دارأ اذإ امأ : لاق

 عبمج ذافنا دعبو .هتوم دعب ؤهلام نم يقبيام ثلثب ينالفلا نالف نب نالف يصوأ
 ةيصو ،ينالفلا نالف نب نالفل ؛ هل ةمزاللا قوقحلا ذافنا دعبو .٦هلام يف هب ىصوأام

 كردي نأ فاخو . الام يرتشي نمل ةنايض بتكي نأ دارأ اذإو . ملعأ هتلاو «كلذب هل هنم
 هنأ 6 نمثلاب انايض ناك نإ ينالفلا نب نالف نب نالف رقأ» : بتكي بتاكلا نإف .هيف

 نم .اذك ىمسملا لاملا هب ىرتش يذلا © نمنلاب ينالفلا نالف نب نالفل نمض دق

 لطبي قح ةجحب . لاملا اذه " نأ ٠ اذكو اذك وهو . اذك جلف يقس نم ى اذك ة ةيرق

 . كلذ ىفك ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ .ةيصولا ردص بتك اذإو .«هؤارش

 رهش ءاجف ،.ةنس لكل ناضمر رهش ةرطفل ةيصو هيف لام يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ ةيصولا ردقب يرتشي وأ ضرتقي نأ ىصولا ىلعأ .لاملا كلذ كردي ملو ناضمر

 هلصأ يف نمثلا نوكيو ،هريغ نم يرتشيف .لاملا لصأ يف ةيصولا هذه تناك نإ : لاق

 ىصوأ ايك .ةرمثلا نم جرختف ةرمثلا نم ةيصولا هذه تناك نأو .قحلا هبجويام ىلع
 . ملعأ هتلاو ، ىصوملا

۔ _ ٢٣٢



 لصف

 .ةجحلا هذه ةثرولا ضعب ركنأف ةّجَحب ىصوأ لجر يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 اذإو ؟ ةيصولا هذه نم هبيصن نم صلختي نأرقأ نم ىلع بجت له .مهنم ضعب رقأو
 ؟ ةيصولا هذه نم هبونيام ذفني عىش يأ يف صلختي نأ هيلع تبجو
 هذهب ىصوأ كلاهلا نأ ملع ةيصولاب رقأ يذلا ناك نإ .قيفوتلا هللابو .باوجلا
 مهيلع مقت , لو . ةيصولا هذه ةثرولا رئاس ركنأ اذإ .هتصح ملسي نأ هيلعف . ةيصولا

 مل نإو كلذ غلب نأ { ةكم نم ولو .ةخ يف ةيصولا نم هبونيام ذفنيو قح ةجح

 هللاو ةكم ءارقف ىلع اع قدصتيو مرحلا ف حبذت منغ يف هذفني نأ هل : لوقف غلبي

 . ملعأ

 تبثيام : تلقف .ةلسرم الو ةظلغم نيبي ملو . ةرافكب ىصوي يذلا يف كلوق امأو

 ةرافكلا هذهام نيبي مل اذإ ذهذه كتفص ىلع لطبت ةيصولا هذه نأ يدنعف ؟ كلذ نم
 . ملعأ هلاو

 هيبأ بيصن لثمب ى هلام نم هماحرأ نم دحأل ىصو أ يذلا يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ جرخي مل وأ ثلثلا نم بيصنلا كلذ جرخ .هل ىصوملا اذهل تبنيام «ايح ناك ول نأ»

 ١كميسقت ةفص فيك هب هل ىصوأام اذه تبثو } ةيصولا نع ثلثلا صقنا اذإو

 ؟ اياصولا ةيقب نع رصقي ايك هنع رصقيل

 هذه ظفللا اذهب تبثأ نأ ىوقأ الو طقس هيف يدنع ظفللا اذه نإ : لاق
 ناك ول نا» .يلام نم .هثاريمب هقحتسي يذلا هيبأ بيصن لثمب لقي مل هنأل } ةيصولا

 ٥ كلاهلا هيبأ بيصن لثمب هل برض .ظفللا اذه ىلع ناك نإف .يتوم دعب «ايح
 . ملعأ هللاو .اياصولاب ثلثلا في مل اذإ ؛ ثلثلا يف كلاملا ثاريم نم هيبأ بيصن .

 دارأو . نايض ريغ وأ .ناض نم كولمم يصوي نأ دارأ نميف لوقت : هل تلق

 فيك مأ .ديسلا هقحتسي ديسل كولمملا نأ هفرعي مأ ,زييييخبمك

 ؟ كلذ

 ناضلا نأ بتاكلا فرعو ،نايضلا ببسب هربخأ ىصوأ امدنع ىصوملا ناك نإ : لاف

 هرمأي ايك بتكيف ؤببسلاب هفرعي مل نإو .ديسلل هنأ هفرعي نأ ينبجعيف ،هقحتسي
 .ملعأ هللاو . هنع ثحبي نأ هيلع سيلو .كولمملل

۔ _ ٢٣٣



 ؟ كلذ يف مسقلا فيك .لاوخأو مايعأ هل ناك اذإ تيأرأ .همع ونبو

 نباو ،لاخلا نبال نوكيف .مهنيب ةيراللا مسقت نأ .هب لمعن يذلا لوقلا ىلع : لاق
 . ملعأ هللاو لاوخألاو مايعألا كلذكو . همعلا ينبلام فصنك ايهنم .دحاو لكل ةلاخلا

 رهشل فورعم دجسم يف ةرطفلل هب ىصوأ اذإ لاملا وأ ةلخنلا يفو : هل تلق

 .همهارد كرتتو عابي نأ زوبجيأ ؟ هب عنصي فيك .ةرطفلا نع رمتلا لضفو .ناضمر

 ؟ ال مأ كلذ زوبأ ازبخ هب ىرتشا اذإ كلذكو ؟ ال مأ لبقم ماع ةرطفل

 امع ىرتشيو عابي نأ زوجي الف .ةلخنلا هذه ةرمثب رطفي نأ ىصوأ ناك نإ : لاق

 يئ ةلخنلا هذه ةّلَغب رطفي نأ ىصوأ ناك نإو .داسفلا اهيلع فاخي نأ آلإ .اهريغ
 . ملعأ هقلاو .دجسملا يف هب رطفيل ازبخ اهب يرتشي نأ سأب ال .دجسملا

 لصف

 ذفنت ملو { هنوثري ال نيذلا هئابرقأل ةيصوب ؤرما ىصوأ اذإو (هللا امهمحر) هيلإ هنسو

 .ةلاخ نباو لاخ نبا الإ هل نكي ملو .ةيرالب نيب قال ىصوأ نمو : هل تلق

 .دلو نمو { هتثرول تام نم نوكيأ .ريثك دلؤو ۔نيبرقالا نم ريثك تام ىتح ةيصولا
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك مأ .هل ءيش ال
 هتبارق نم دحأو ىصولا تام اذإ ؤ هب لمعن يذلا لوقلا ىلع .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 يقبو يصوملا توم دعب دلو نمو .ةيصولا نم هتثرول هبيصنف هدعب تام مث ايح
 . ملعأ هتناو ةبارقلا عم هبيصن هلف .ةيصولا مسق نأ ىلإ ايح

 .ةبقعلا ماحتقالو . هتلا هجول هتوم دعب هنع قتعي نأ اءرمأ ىصوأ اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ هل لحيأ هدبع عاب يصوملا اذه نأ مث

 .هتوم دعب هنع قتعي نأ ىصوأ امنإو رح هتوم دعب اذه هدبع نأ صوي مل اذإ : لاق
 ين هعاب نإ اذه ىلعف ،اهيف عوجرلا هل ةيصولا هذه نأ رثألا نم هتعمسام ىنعم ىلعف

 . ملعأ هتلاو .اهيف هنم عوجر وهف . ةيصولا تلطب هتايح

 لصف

 .هلام يف نوثري ال نيذلا هئاب رقأل نيتيرالب لجر ىصوأ اذإو . هتلا ايهمحر ٦هيلإ هنمو
 ؟ مهنيب مسقلاام ناتلاخو ةمعو ةوخأ ةثالث هؤابرقا ناكو

 سلفلا عبر الإ اسلف رشع ةعست ةدحاو لكل نيتلاخللف : ةلأسملا هذه مسقا مأ : لاق

۔ ٢٢٣٤



 لوقت امو : هل تلق . ةيرال فصن مهنم دحاو لكل ةوخأللو عبرو ةيدص ةمعللو

 نم ءىش يف .ةمايقلا موي ىلإ دبؤم فقو هنأ .ينالفلا اهلابب تصوأ ةأرما يف يديس

 نوكيأ .اعطق اعيب . هب ىصوملا لاملا اذه ةأرملا تعاب نامزلا نم ةدم دعبف .ربلا باربأ
 ؟ال مأ اهنم ةعجر .اذه

 كلذ دعب هتعاب مث .اهتوم دعب افقو نوكيل لاملا اذهب تصوأ ةأرملا هذه تناك نإ : لاق

 ف هتفقو تناك نإو .كلذ اهل زئاجو ،.ةيصولا نع اهنم اعوجر كلذ ناك . .عطقلا عب

 .ةماع ءارقفلا ىلع هب تقدصت وأ 3 هَلبقف دحأ ىلع هب تقدصت وأ . هتلّبس وأ ؤاهتابح

 ٥٨ةرح ةحيحص ةلقاع تناك اذإ عوجر اندنع امه نكي مل .ابنم بضغ يف كلذ نكي و

 . قيفوتلا هتلابو .اهرمأ كلم
. 

 أيح مادام لجرل ينالفلا هلام ةنغب ىصوأ دقو .كله لجر نع ينئبنا : هل تلق
 عرزلا نوكيأ داصحلا برق عرزلا راصو . ضرألا عرز دقو .هل ىصوملا تام مث

 ؟ ال مأ عرازلل
 ضرألا هذه ةلغب هل ىصوأ يذلا كلاهلا ةثرو ريخي نا ةفصلا هذه ىلع ينبجعي : لاف

 اودأ اؤاش ناو . مهعرز اوعلق اؤاش نأ . كردي ل مئاق هعرزو تامو .ايح مادام

 ناك نإو .مهرمأ نوكلمي اوناك نإ . مهعرز كردي نأ ىلا نامزلا نم يقب امل .ةداعقلا

 اذإو ؛ عرزلا عا ءالقإو .ةداعقلا نيب حلصألا مض رظنيف . هرمأ كلمي ال نم مهيف

 .اهتلغب ىصوأ ناك نإ . نهريغ وأ دجاسملا نم ءيشل هتوم دعب ضرألا هذهس ىصوأ

 عرزلا نأ لوقلا رثكأ يفف يصوملا توم دعب ينعأ .كردم ريغ عرز اهيفو ؤاهلصأب وأ
 . ملعأ هتناو .ضرألل عبن

. 

 . نيبرفألل هتيصو نم ءرملا ىلع بجيام نع يديس كلأسأو ( هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 نإو ؟ ينغلاو ريقفلا ىلع كلذ بجي لهو ؟ ال مأ كلاه هكراتو ؟ ابجاو كلذ نوكيا

 لوقي نأ بتاكلا ىلع لهو ؟ ءيشب هئابرقأل يصوي نأ هيلع بجعأ .5انويدم لجر ناك

 ؟ هئابرقأل يصوي نأ ٤©هدنع رضح اذإ ضيرملل

 نم مهتجحو ٠ نوملسملا هدكأ دق نيبرقألا ة هيصو بوجو نإ ٠ قيفوتلا هللابو 6 باوجلا :

۔ -_ ٢٣٥



 توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك : هركذ لج هلوق وه .لجو زع هقلا باتك
 .اهبوجو دنع .هنم دمعلا ىلع اهكراتو '"ث) نيب رقالاؤ نيدلاولل ةيصولا اربخ كر نإ
 . هنم هللا انذاعأ كلاهلا نم رطخ نع

 .هباتك ف هللا هركذ يذلا ريخلا وهو . لاومألا لهأ نم ةيصولا هيلع بجت نم امأو

 ٥ مهرد يتئام كرت ن !إ : لاق نم لوق هيف اوفلتخا امم ينبجعي انأو .ريثك فالتخا هيف عفو

 . مهرد فلأ كلمي ىتح : : لوقو ٨“بر اقألا ة ةيصو هيلع تبجو .لاملا نم اهتميق و 1

 بجتام هلام نم قبي مل ۔ يضق اذإ نيد هيلع ناك نمو . قيناود ةسمخ كلم ولو : لوقو
 . ملعأ هللاو براقألا ةيصو . هيلع يدنع بوت ل . براقألا ةيصو هيلع

 ألإ .ةيصو بتكي ءاج نمل . براقألا ةيصوب رمألا همزلي هنإ لوقأ الف بتاكلا امأو
 . ملعأ هتناو . تبجو امدعب اهكرت ىلع دمعت هنم تبثي مل اذإ .ةليسولا ليبس ىلع

 الصلا ةرافك ماعطإ نم ذخأي نأ هلأ .اريقف ناك اذإ يصولا يف لوقت امو : هل تلق
 ىذلا ايف فالتخا هيف ناك نإو ؟ ال مأ ءارقفلا ىطعي ايك هسفنل عفديو .هريغ ذخأي اك

 ؟ لمعلا هيلعو كبجعي
 تيملا ىصوأ ىتلا ةالصلا ةرافك نم يصولا ذخأي ال نأ : لاق نم لوق انبجعي : لاق
 . ملعأ هللاو راغصلا هدالوأل الو .هنع اهذافنإب

 رصو أ ام هنع قرفي ن ا يصول ١ در او ٠ اهيف رَصقي دلب ف تومي لجر يفو : هل تلق

 .تارافكلا نم ائيش قرفي نأ دارأو ٠ اح ناكو ٠ ناي ل وأ ٠ ةالصلل تارافكلا نم هب

 ؟ ال مأ ةالصلا اهيف رَصقي ىتلا دلبلا يف هنع قرفي نأ زوجيأ

 ,ف نكاس ريغ ارفاسم ناك نإو .كلذب سأب الف دلبلا كلذ يف انكاس ناك نإ : لاق

 ناو .هنطو يف قّرفيف بابحتسإلا يف امأو .هنع كلذ ىفك دلبلا كلذ يف هقرف نإف

 .ملعأ

 ;وزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلإ (هتلا همحر) اضيأ هباوج نمو

 أ يصولل زوجي أ 3 هنويد ء ءاضتق او 1 هتيصو ذافنا ف لجرل ىصو أ لجر يفو . هللا همحر

 م ائيش مدخي و أ © ن اضمر رهش نم ل ۔اب ني رهش ماي ايص نم هب ىصو أام 3 هنع موصي

 ٨٠ : ةرقبلا ةروس )٣٠(

_۔. ٢٢٣٦ _



 ؟ كلذ ةرجأ ذخأيو راهنألا

 هللاو . ةثرولا نذإ ربغب زوجت الو .ءالقع نيغلاب اوناك اذإ ، ةثرولا نذإب كلذ زوجي : لاق

 .ملعأ

 ذفنأو 6هزاضما رمألا ذافنا ًنأل اهؤاضمإ يأ 3 هتيصو ذافنإ يف هلوق امأ : فلؤملا لاق
 .لعفلا اذه نم هنم يدعتملا اذه ذفنف .مهسلا ىمارلا ذفنأو .لوسرلاو .ناتكلا

 باتكلا ذفنو .اهيف ىضم اذإ ؤأذافن ةيمرلا يف - مهسلا ذفنف © يدعتملا ريغ امأو
 زع هلوق امأو .لفان ىب رط لثمو ٠ يضام ي - لفان لجرو ٥ .8 اذافن رمألا ف ذفنو .هيلإ

 متعطتسا نا ٣) 4 ضرالاو تا ؤاسَسلا راظقأ نم امدن نأ 7 نإ ] ز : لجو

 هئاضق نم نيراف .هللا نم نيبراه ضرألاو تاومسلا بناوج نم اوجرخ نأ
 الإ ذوفنلا ىلع نوردقت ال نأ ه ن ناطلسب لا َنوُذُمنَت ال { اوجرخا يأ ه ه أوذُمناف ] {

 . " تاومسلا يام اوملعتل اوردقت نأ متردق نإو ؟ كلذ مكل ىنأو .رهقو ةوقب

 .لجو زع هللا اهبصن ةنيبب الإ .نوملعت الو نوذفنت ال نكلو .اوملعتلو .اوذفناف

 زم همضو .يضاملا ءاف حتفب لاعفألا هذه نم تركذ ايك مكراكفأف .اهيلع نوجرعتن
 . عجر . ملعأ هتلاو . لبقتسلا

 لصحف

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هتلا همحر) اضيأ هباوج نمو
 ةيصو نم ءرملا ىلع بجيام يديس كلأساو (هتلا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعلا

 ىع ثنذ نم بجي امو ؟ ال مأ كلهي كلذل كراتلاو .ابجاو كلذ نوكيأ .نيبرقألا
 ؟ '" ")اياصولا نم شربقفلاو .ينغلا
 زم ہههتجحو نوملسملا : ك دق نيب رق ةألا ةيصو بوجو نإ . قيفوتلا هلابو .باوجلا

 تومل ز رضح !إ !وا ! مكيلع بتك ) ج : هركذ لج هلوق وهو .لجو زع هللا باتك

 وع وجو دنع هنم دمعلا ىلع اهكراتو 4 نيبرقالاو نيذلاولل ةيصولا اريخ كزن نإ
 .هنم هللا انذاعأ .كالهلا نزم رطخ

 .هب يف هه ثركذ يذلا ريخا وهو ،لاومألا لهأ نم ةيصولا هيلع بجت نم امأو

 )٣١( نمحرلا ةروس : ٣٣.

 )") ةلألا هده ركد م .

- ٢٢٣٧



 يتئام كلم نم : لاق نم لوق هيف اوفلتخا اييف ينبجعي انأو .ريثك فالتخا هيف مقو
 فلأ كلمي ىتح : لوقو .نيبرقألا ةيصو هيلع تبجو .لاملا نم اهتميق وأ مهرد

 ام نم قبي مل ۔ يضق اذإ نيد هيلع ناك نمو .قيناود ةسمخ كلم ولو : لوقو .مهرد

 .ملعأ هتناو . نيبرقألا ةيصو يدنع هيلع بجت مل .نيبرقألا ةيصو هيف هيلع بجيام
٠ 

 لصف

 ناديبع نب هعمج نب هتنادبع نب دمح هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا

 نارقلا ةءارق يف ذفنتل .ةلخن لعب ىصوأ نميفو (هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا

 نأ اضيأ ىصوأو . ةمايقلا موي ىلإ ًادبؤم افقو ."" )ميظعلا نآرقلا نم رسيتام 5ربق ىلع

 ؟ اذهب مايقلا يص ىصولا مزليأ اذكو اذك عضوم يف دجسم هلام يف ىنبي

 نأ الإ كايح مادام كلذب مايقلا يصولا مزلي هتركذام عيمج ، قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ال ذئنيحف .كلذ يف هل ىصو وه الو كلذب موقي ال هنأ ىصوملا ىلع ىصولا طرشي

 . ملعأ هللاو . كلذ همزلي

 ؟ ال مأ ءارقفلل نوكيأ .لوسرلاو هتل هتيصوب ىصوأ اذإو : هل تلق

 . ملعأ هتناو ءارقفلل نوكت ةيصولا نإ .هذه كتفص ىلع : لاق

 ضعب ذفنا هثراو نإ مث ؤهلام يف اياصوب ىصوأو لجر كله اذإو : هل تلق
 ملو .اياصولا عيمح ذقني مل كلاهلا نأ نوملعي مهو . ةثرو كرتو كاضيأ كلهو . ةيصولا

 .اياصولا نم يقبام ذافنإ نيغلابلا ىلع بجي ل . ميا ةثرولا يف ناكو .مهيلع صوي

 ؟ مهبيصن ردقب مهيلع بج مأ
 .هعنمت قح ةحخح هضراعت ملاس . ةيصولا نم يقبام ذقني نأ غلابلا ثراولل زئاج : لاق

 الف .هلوقب الإ ةحص نكت ملو .اذو اذ كلاملا ةيصو نم يقب : : لاق اذإ ثراولا نأل

 زكمأ اذإ ١ كلاهلا ةيصو نم يقبام ذافنا هل عساوف هقلا نيبو هنيب اميف امأو 5}هلوق لبقي

 هل بيطيو .كلذ هل زئاجف .هبيصن ردقب ذفناو اهذافنا هل نكمي مل نإو .اهذافنا هل

 اذه 7 : نيملسملا نم لاق نم لاقو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع كلاهلا نم هثاريم

 دعب الإ ثاريم هل سيل هنأل 8ثار ہملا نم هبيصن نم ةيصولا عيمج ذقني ةني غلابلا . ثراولا

 نم رذن : ىلاعت هلوق اهنم أدج ةيوق ججح مهو ربقلا وأ تيملا لع نآرقلا ءىراق ىلع ددشي نم نيققحملا ءايلعلا نم )٣٣(
 . طقف ءاعدلا ءاملعلا ذؤجو .اهنع يهنم ةعدب ربقلا وأ تيملا ىلع هتءارقف ايح ناك

۔ _ ٢٣٨



 ىلع لجو زع هللا نم ةمحر نيملسملا ةصخرو +؛ هاياصو ذافنإو .كلاهلا نيد ءاضن

 . ملعأ هللاو . هدابع

 لدب هنع موصي نم هلام نم رجتؤي نأب ىصوأ لجر يفو . هنلا اهمحر .هيلإ هنمو
 نيرهش وأ ارهش دحاو لك .اوموصي نأ هتثرو دارأف .هلدب همزل ايع انامز .رهشأ ةعبرأ

 1 ال مأ كللذ هيزجأ ٠ يصرلا نذإب

 . ملعأ هللاو ٥ مهكلاه نع كلذ ىزجأ . مايصلا نم هب ىصوأام هتثرو ماص اذإ : لاف

 رمتلا نم نزوب .دجسمل هل لام يف ىصوأ لجر يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 ءاشام هب رطفيل وأ .دجسملا كلذ يف لكؤيل وأ . نومئاصلا هب رطفيل ةنس لك .فورعم

 لجرلا كله املف .ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم انقو ناضمر رهش يف ،نيمئاصلا نم هللا

 عيمج ف مأ مهدحأ مهس ي لجرلا هب ىصوأام نوكيأ . لاملا اذه مسق ةثرولا دارأ

 ؟ ال ما ٠ مهماهس

 نب رمع نب هللادبع هيقفلا خيشلا نع ةلأسملا هذه ظفحأ يا ١ قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 . اهنيعب يهو دايز

 لصحف

 ضرأ يو }هللا همحر 6 يولهبلا دايز نب رمع نب هتلادبع هيقفلا خيشلا هباوج نمو

 اهيف تناك اذإ .اهمسقو اهعيب ثراولل زوبي له ، ناضمر رهش موص ةيصو اهيف لوعجم
 ؟ ال مأ .ةليضف

 .ةنس لك يف .دحاو رهشب اهيف ىصوم تناك اذإ ضرألا امأ { قيفوتلا هتلابو باوجلا

 هب ىصوأام ىلع .رهش مايص اهيف ناك نإو .اهعيب ثراولل زئاجف .ةلضف اهيفو
 لثم كتلأسم نأ يدنعو .عدوملا ةيصو نم هذهو ؤاهلك اهب ,صوي مل ناك اذإ 6 يصولا

 . ملعأ هللاو . ةلأسملا هذه

 .يصولا تام مث }هثري لجر هَيصَو لعجو كله لجر يف لوقت امو : هل تلق

 ال : هزاكرش لاقف .مهكلاه هفلخام مسق لوألا كلاهلا ةثرو بلطف .ةيصولا تيقبف

۔ ٢٣٩ ۔-



 نأ هءاكرش يلاولا رببأ يصولا نم ةيصولا جارخإب .ةيصولا جرخت ىتح لاملا مقي

 ِ ؟ ةيصولا ذافنإ ىلع مهربجي مأ .هبيصن هوطعي

 .ذفنت مل ةيصولا نأ ةنيبلاب حصي ىتح . ةيصولا ذافنإب مكحي الف يصولا تام اذإ : لاق
 هوطعي نأ بلاطلا ءاكرش ربجي نأ يلاوللو .نيملسملا راثآ نم تظفح .اذكه ةيقاب اهنإو

 . ملعأ هللاو .هبيصن

. 

 وأ هنوحئام وأ هشامق وأ ،هعاتمب لجرل لجر ىصوأ اذإو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ سانجألا ةثالثلا هذه نيب قرفلاام .هتينآ

 .نسحلا يبأ نع .هنيعب اذه وهو .نيملسملا راثآ يف تدجو .قيفوتلا هللابو باوجلا

 تبثي : لاق . هعاتمب وأ .‘"ث)هتترب وأ هشامقب هل رقأ وأ لجرل ىصوأ لجر نع هتلأسو

 هبن لخدي .هنر هلوق يف لإ ناويحلاو لوصألا ىوسام .هئيش نم هتبثي عيش لك هل
 : لاق نإف .فحصملاو بتكلاو .سيتلاو .فيسلا كلذ يف لخديو .اضيأ ناويحلا
 الو .فيسلا الو .بتكلا الو ؤفحصملا كلذ يف لخدي مل .هتيب شامق وأ 5هتيب عاتم

 هشاقو هعاتم هلوق امأو . كلذ رئاس هيف لخديو .ناويحلا الو ةمعطألا الو .سيتلا

 . لوصألاو .ناويحلا ىوسام .ءىش لك هيف لخديف

 ناو .'")بلخملاو .ةيذُملا ةينآلا يف لخدت مل .هتينب لجرل لجر ىصوأ اذإف

 يف : لاق نم لاقو .هريغ نمو .هتينا هيف لخدي امنإو ةخسن يفو .تيبلا هيف لخدي
 .ضرأو .لخن نم ؤلام نم يصوملل ناكام عيمج هل ىصوملل تبث إهعاتم هلوق

 يبأ لوق وهو .هل رقملاو .هل ىصوملل لوقلا اذه ىلع وهف .هل ناكام عيمجو ،ديبعو

 نوعاملا امأو _ اذه ىنعم انديس ربتعاف . ملعأ هتلاو هنع دجويام ىلع (هللا همحر) ةيواعم

 . ملعأ هتناو ةينآلا لثم هنأ وجراف

 لصف

 يوزنلا ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 (هللا همحر) يحنملا ديقعلا فلخ نب دشار يفولا يضرلا يلاولا خيشلا ىلإ (هللا همحر)

 )٢٤( سوماقلا .تيبلا عاتم نم طقسلا : ةئرلا .
 )٢٥( "روملا : ةيدلاو .لجنملا : بحملا

۔ _ ٢٤٠



 هذفني أضرحو .ءالحو .اماعط هءازعو همام رضحي نم أزري ايب يصوملا '"٦)ىصوأ اذإو
 هذه ىلع هب ىصوأ امم اولكأي نأ .هءازعو همتأم اورضح اذإ هتثرو يأر ىلع ةيصو

 ؟ ال مأ ةفصلا

 . ملعأ هتلاو كلذ مه زئاج ث قيفوتلا هنلابو .باوجلا

 لصف

 ىلع قرفي .هلاومأ نم لام نم ةّلْعب ىصوأ نميفو (ايبنع هتلا يضر) هيلإ هنمو
 ذخأي نأ هلأ .ةراحلا كلت نكسي نم ةثرولا نمو . ةمايقلا موي ىلإ . ةفورعم ةراح ناكس
 ؟ ال مأ ةراحلا ناكس نم هريغك

 نأ هلام ةلغب اذه ىصوأ مث .اهناكس ىلع قرفي مدقتم فقو ةراحلل ناك اذإ تيأرأ
 ىلع قرفو مدقتملا فقولاب لاملا اذه ةلغ تطلخ مث ؛ ا مدقتملا فوقولا اهب لثتمي

 نم ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع فقولا اذه ةلمج نم ذخأي نأ تراوللا .ةراحلا ناكس

 ؟ ال مأ ةراحلا ناكس

 يدنع قرف ال هذه لأ لإ .اهنيعب ةلأسملا هذه ىلع فقأ مل . قيفوتلا هتنابو .باوجلا

 ةلأسملا هذه لال .هيف رضحي نم ىلع ينالفلا دجسملا يف قرفي نأ قفاويام نيبو امهنيب
 . ملعأ هللاو .دجسملا يف رضح اذإ كلذ ثراولل زوجي هنأ ؤاهنيعب اهظفحن

 ؟ ال مأ اهذافنإب زمأي نأ هلأ .ةيصولا خرؤي نأ بتاكلا يسن اذإو : هل تلق

 رمأي نأ هل زئاجف .خيراتلا يسنو اه بتاكلا وه ناك اذإ .قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 . ملعأ هتناو ۔ كلاهلا لام نم اهذافنإب

 لصف
 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نسو

 يرقعلا ديعس نب هللادبع نب رماع نب هقلادبع هيقفلا خيشلا ىلإ (هللا همحر) يدمسلا
 لثمب دحأل ىصوأ اذإ ،اياصولا مسق نع خيشلا اهيأ ينتلأسو . ( هللا همحر) يوزنلا

 ىقبيام ثلثو ةينب دحأ بيصن لثمب وأ "ثلثلا نم ىقبيام ثلث آلإ ةينب دحأ بيصن
 عضاوت نم اذهو .مداخلا ةركاذم دارأ .مداخلا نم ملعأ مودخملاو .ثلثلا نم

 . كلذ كل فصأسو .اعضاوت هللا هداز .مودخلا

 تيلا لهأل ماعط ذع نأ ءازعلا يف ةب يبنلا نع يورملا نإف ةنسلا اهتفلاخمل ةيصولا هذه نالطب يري نم نبغتحملا ش ()
 .سكعلا ال

۔ ٢٤١ ۔



) . 

 ثلث الإ . ةينب دحأ بيصن لثمب لجرل ىصوأو .نينب ةثالث كرتو كله لجر هلاثم

 برضتف } هل ىصوملا لجرلاب ةعبرأ نينبلا لعجت نأ كلذ يف هجولاف ثلثلا نم ىقبيام

 رشع ىنثألا قوف ايهس در مث .اهس رشع انثأ كلذف ،ثلثلا جرحم ةثالث يف ةعبرأ

 نوثالثو ةعست كلذف .ةثالث يف ايهس رشع ةثالث برضأ مث .ايهس رشع ةثالث كلذف

 اهس دز مث ؛ ةعست نم جرخي .هدجتف .جرخي نيأ نم ثلثلا ثلث ىلإ رظنا مث .اهس
 ايهس بلصلا ينب نم نبا لك يطعتف . بيصنلا وه كلذف ؛ ةرشع كلذف ةعستلا قوف
 ؛ لاملا ثلث ىلإ رظنا مث ؛ ةثالث مهأ الإ ؛ اهس نونالث كلذف .ةرشع ي ابورضم

 يقبيام ثلث الإ ةينب دحأ بيصن لثمب لجرلل ىصوأ دقو .اهس رشع ةثالث هدجتف

 .ةثالنلا هذه ثلث هيلع ىنثتسا دقو ؛ ةرشعلا دعب مهسأ ةثالث تيقبو 6ثلثلا نم

 . '" ")مهس نيثالثو ةعست نم ةلأسملا هذه تحص دقف . مهسأ ةعست ىطعيف

 ةلأسملاو ثلثلا نم . ىقبيام ثلثبو هينب دحأ بيصن لثمب لجرل ىصوأ اذإ امأو

 رشع ينثا كلذف ثلثلا جرخ يف ةثالث يف ةعبرأ برضت نأ كلذ يف هجولاف .اهلاحب

 رشع دحأ برضا مث ؛ ايههس رشع دحأ ىقبت رشع ىنثألا نم ايهس طقسأ مث .ايهس

 جرحي هدجتف ،جرخي نيأ نم ثلثلا ثلث ىلإ رظنا مث ؛ ايهس نوثالث كلذف ةثالث يف

 يطعتف بيصنلا وه كلذف . مهسا ةينايث ىقبت .ايهس ةعستلا نم طقسا مث ةعست نم

 ةعبرأ كلذف . ةينايث يف ابورضم ايهس دحاو لك ۔ ةثالث مهو ۔ بلصلا ينب نم نبا لك

 يصوملا لجرلا يطعتف 6ايهس رشع دحأ هدجتف لاملا ثلث ىلإ رظنا مث ءايهس نورشعو
 دحأ بيصن نأل .مهسأ ةعست .ثلثلا ٠. نم ىقبيام ثلثبو هينب دحأ بيصن لثمب هل

 ىقبيام ثلثبو . مهدحأ بيصن لثمب هل ىصوأ وهو . مهسأ ةينايث مهنم دحاو لك هينب
 ثلث هلف مهسأ ةينايث دعب مهسأ ةثالث تيقب ايهس رشع دحأ لاملا ثلثو .ثلثلا نم

 ةثالث نم ةلأسملا تحص دقف .مهسأ ةعست كلذف .دحاو مهس .مهسأ ةنالنلا

 . ملعأ هتناو - كلذ يديس مهفاف ايهس نيثالثو
. 

 بيصن لثمب رخآ لجرل ىصوأو نينب ةثالث كرتو كله لجر : رخآ عون يف رخا
 .اهدعب يتلا كلذك .ةمسقلا باب يف ةلأسملا هذه لعجي نأ ىلوالا نم ناك )٣٧(

۔ _ ٢٤٦٢



 ثلث وهو .رشع ةسمخ ىقبت۔ بيصنلاب هل ىصوملا بيصن وهو ادحاو يهس طقسأ مث
 ىلإ رظنا مث ؛ ايهس نوعبرأو ةسمخ كلذف 5ةثالث يف رشع ةسمخ برضا مث ؛ لالا

 ىقبت امهس اهنم صقنا مث ؛ ايههس رشع ينثا نم هدجتف .جرخي نيا نم ثلثلا عبر

 بيصن لثمب هل ىصوملا لجرلاو بلصلا ينب نم نبا لك طعا مث ؛ ايهس رشع دحأ
 ةعبرأ كلذف رشع دحأ يف ابورضم ايهس مهنم دحاو لك ۔ ةعبرأ وهو ۔ هينب دحا
 ثلن نأل ! دحاو مهس ثلثلا نم ىقبيام عب رب هل ىصوم ا لجرللو ١ اهس نوعبرأو

 1 اهس رشع دحأ ٨8 هينب دحأ بيصن لثمب هل ىصوم ا لجرل ١ انيطع ف ٠ رشع ةسمخ لاملا

 ىصوملل وهف دحأو . مهس مهسألا ةعبرألا عبرف رشع ةسمخ نم مهسأ ةعبرأ تيقب

 نبال ىصوأو .نينب ةثالث كرتو كله لجر : رخآ قيرطو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 يئ نينبلا لعجي نأ كلذ يف هجولاف ايح ناك ول نإ ۔هلام نم هيبأ بيصن لثمب هنبأ

 انا كلذف .ةثالث يف ةعبرأ برضتف .نبألا نيأ ،ةعبرأ عضوم يفو .ةثالث مضوم

 ةعبرأ مهنم دحاو لكل نوكيف .نبالا نباب 3 ةعبرأ نيب رشع ينثألا مسقتف 5ايهس رشع

 ةسمخ كلذ نوكيف ،ايهس رشع ينثا قوف مهسأ ةثالث هل ىصوملا نبألا نبالو ؛ رشع
 ةناو كلذ يديس مهفاف ،ايهس رشع ةسمخ نم ةلأسملا هذه مسق حصيف ؤايهس رشع

 . ملعأ

 يدنكلا دشار نب كرابم نب هللا دبع نب دشار يلاولا خيشلا لإ ( هتلا همحر) هنمو

 ناكو .هتايح ةدم هتيب يف نكسي لجرل ىصوأ لجر يفو (هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا
 ؟ هلثم نكس هل م أ تيبل ١ عيمج هل ىصوملل نوكي أ 8ااعس او تيبلا

 نكسي نا هل ىصوأ اذإو ؛ تيبلا عيمج نكس هلف . هتيب نكسب هل ىصوأ اذإ : باوجلا

 .تيبلا يف هريغو وه نكسي نأ هل نوكي نأ وجرأف اعساو تيبلا ناكو .هنيب ي

 ىمسملا هلام نم ءزجب .اذكو اذك ىمسملا هلام نم بيصنب هل رقأ اذإو : هل تلق

۔ _ ٢٤٣



 ؛ ءزجلاو بيصنلا ريسفتام .اذكو اذك

 هبرقأ ايف بيصنلا امأو . عبسلا : لاق نم لاقو .عبرلا : لاق نم لاقف ءزجلا امأ : لاق

 .اتيم ناك نإ هتنرو وأ رقمل

 .هربق يف ىراوي نأ ىلإ ، ىتوملا زاهج نم هيلإ جاتحي ايب ىصوأ نميفو : هل تلق

 نم اذه نوكيأ ؛ نفكو .رطع نم كلذ ريغو 5ربق رفاحو . شعن لماح ىلإ جاتحاف
 . ثلثلا نم وأ .لاملا سأر

 نأ وجرأو ؛ ثلثلا نم : لاق نم لاقو .لوقلا رثكأ ىلع لاملا سأر نم نفكلا : لاق

 . كلذك رطعلا

 زوجيأ ثلثلا نم جرخت اهنأ ملعي ال وهو .ةيصوب لجرل ىصوأ اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهذخأ

 نم جرخت اهنأ ملعي ىتح ؛ اهذخا هل زوجي ال : لاق نم لاق : فالتخا اذه يف : لاق
 اذكه .ثلثلا نم جرخت ال اهنأ ملعي ىتح .اذخأ هل زوجي : لاق نم لاقو .ثلثلا

 . قيفوتلا هتلابو هتظفح

 لصح

 لجرل ىصوأو . نينب ةثالثو .هتجوز كرتو كله لجر يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 برضت تأ كلذ يف هجولاف ؛ ثلثلا نم ىقبيام ثلث الإ .هينب دحأ بيصن لثمب رخآ

 نورشعو ةعبرأ كلذف ؛ ةجوزلا مهس جرخم يف .ةينامث يف نينبلا سوؤر وهو ۔ ةثالث
 ةعبس هل ىصوملا طعأ مث .ةعبس نبا لكلو مهسأ ةثالث نمثلا ةجوزلل .ايهس

 برضا مث ؛ ايهس نوثالثو دحأ كلذف .ايهس نيرشعو ةعبرأ قوف اهفضأ .مهسأ

 ىصوملا مهس وهو ۔ ةعبس دز مث ؛ اهس نوعستو ةثالث كلذف .ةثالث يف نيثالثو دحأ
 لاملا ثلثف .مهس ةئامثالث كلذف .ةنالث يف مهس ةئام برضاف .مهس ةئام كلذف ۔ هل
 مث مهسأ ةعست نم جرخي هدجتف .جرخي نيأ نم ثلثلا ثلث ىلإ عجرا مث .مهس ةئام

 نيثالثو دحأ نم عيش هل ناك نم لك رظناف ةرشع كلذ نوكيف ،ايهس ةعستلا قوف دز
 اهس نوثالث كلذف مهسأ ةرشع يف ةبورضم مهسأ ةثالث ةجوزلل ؛ ةرشع يف بورضم
 ةرشعو مهس اتئام كلذف ةرشع يف ةبورضم مهسأ ةعبس بلصلا ينب نم نبا لكلو
 هينب دحأ بيصن لثم هل ىصوملا لجرلل مهف ۔ايهس نوتس لاملا يقب ةثالث مهنال مهسأ
 .نيثالثلا هذه ثلث هيلع ىنثتسا دقو ءايهس نوثالث لاملا ثلث نم يقب ،ايهس نيعبس

۔ ٢٤٤ ۔-



 كلذ مهناف ۔ يهس نوتس يقب .مهسأ ةرشع نيثالثلا هذه ثلثو ؛ ثلثلا نم ىقبي ام

 . ملعأ هتناو ۔ هيلع سقو

 لصف

 نبال ىصوأو .نينب ةثالثو ،هتجوز كرتو كله لجر يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 يف نينبلا لعجت نأ كلذ يف هجولاف .ايح ناك ول نإ إهلام نم هيبأ بيصن لثمب هنبأ

 برضتف هل } ىصوملا نبالا نباب . ةعبرأ مهغأ لاح يفو ؤبلصلا ونب مهو . ةثالث لاح

 مهس جرح ي ةينامث يف .رشع ينثا برضا مث ؛ اهس رشع ىنثا كلذف .ةعبرأ يف ةثالث
 ةعبرأ يقب ؤايهس رشع ينثا نمثلا ةجوزلل .اههس نوعستو ةتس كلذف .ةجوزلا

 ؛ اهس نورشعو دحاو مهنم دحو لكل حبصيف إ نبألا نباب ةعبرأ نيب ايهس نونايثو

 نيناهثو ةعبرأ مسقا مث ۔ كلذ ظفحاف ۔ ايههس نورشعو دحاو نبالا نبال حص دقف

 نبالو .ايهس نورشعو ةينايث دحاو لكل نوكيف ۔ ةثالث مهو - بلصلا ينب نيب ايهس
 ةئام كلذ نوكيف .ايهس نيعستو ةتس قوف كلذ فضأ .ايهس نورشعو دحاو نبالا

 .ايهس رشع ةعبسو مهس ةئام نم ةلأسملا هذه مسق حصيف ؤ.ايهس رشع ةعبسو مهس
 .هسناجام ىلع سقو كلذ مهفاف

 لصفق

 لثمب لجرل ىصوأو .نينب ةثالث كرتو كله لجر يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 ةعبرأ برضت نأ كلذ يف هجولاف "ثلثلا نم ىقبيام عبرب رخآللو .مهدحا بيصن

 رشع ةسمخ ىقبي ملحاو وهو - بيصنلاب هل ىصوملا عم نينبلا بيصن وهو ۔ مهسأ
 ىلإ رظناف .ايهس نوعبرأو ةسمخ كلذف 5 ةثالث يف يهس رشع ةسمخ برضا مث ؛ ايهس

 هدجتف .جرخي نيأ نم ثلثلا عبر ىلإ رظنا مث ؛ ايهس رشع ةسمخ هدجتف لاملا ثلث

 وه كلذف .ايهس رشع دحأ ىقبي إاًنهس اهنم طقساف ؛ ايهس رشع ينثا نم جرخي
 .اهس رشع دحا هل ىصوملا لجرللو .ةئالث مهو امهس رشع دحا نبا لكل - بيصنلا

 دحأ هنم جرخ هنأل .لاملا ثلث نم ىقبيام رظنا مث ؛ امهس نوعبرأو ةعبرأ كلذف

 عبرف ؛ مهسأ ةعبرأ هنم ىقب لوقتف 6هينب دحأ لثمب هل ىصوملا لجرلل ؛ ايهس رشع
 نم يقبام مبرب هل ىصوملا لجرلل مهسلا اذه نوكيف دحاو مهس ةعبرألا هذه

 . ملعأ هتلاو .ايهس نوعبراو ةسمخ كلذف ،ثللثلا'

۔ _ ٢٤٥



 لصف

 لثمب لجرل ىصوأو .نينب ةعبرأ كرتو كله لجر يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 ؟ عبرلا نم ىقبيام عبربو .مهدحأ بيصن
 لجرلا عم نينبلا سوؤ ر يف ةسمخ برضت نأ كلذ يف هجولاف . قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 . ةعب رأ يف ايهس رشع ةعست برضا مث ؛ ايهس رشع ةعست ىقبتف ةعبرأ يف .هل ىصرملا

 رظنا مث ؛ ايههس رشع ةعست هدجتف لاملا عبر ىلإ رظناف ؛ ايهس نوعبسو ةتس كلذف

 .اهس اهنم طقسأ مث ؛ اهس رشع ةتس نم جرخي هدجتف .جرخي نيأ نم عبرلا عبر ىلإ

 ةسمخ بلصل ١ ىجب نم دحا و لك ر ىطعيف بيصنل ا وه كلذ دف . اهس رشع ةسمخ ىعبت

 رشع ةتس هل يصوملا ل اجح رلا ىطعي رو .ؤ اهس ن رتس كلذف . ةعبرأ محو ` اهس رشع

 لاملا عبر ن أل { عب رلا نم ا عبربو . هينب دحأ بيصن لثمب هل يصوأ هنأل .اهس

 6 مهسأ ةعبرأ هنم يقب ٠ اس رشع ةسمخ لاملا عبر نم جرخ اذإف ١ اهس رشع ةعست

 عبربو . مهدح ا بيصن لثمب هل ىصرمل ١ لجرل ١ مهسل ا كلذ ىطعيف دحاو اهعبرف

 .هيلع سقو - كلذ مهفاف - ايهس رشع ةتس كلذ نوكيف .عبرلا نم ىقبيام

 لصف

 بيصن لثمب لجرل ىصوأو .نينب ةعبرأ كرتو كله لجر يفو (هللا همحر) هنمو
 ةسمخ يف ةسمخ برضت نأ كالذ يف هجولاف . عب رلا نم .ىقبيام سمخبو . .مهدحأ

 مث ؛ 7 نورشعو ةعبرأ ىقبتف ادحاو طقسأ مث ؛ امهس نورشعو ةسمخ كلذف

 عبرلا سمخ ىلإ رظنا مث ؛ ايهس نوعستو ةتس كلذف ةعبرأ يف نيرشعو ةعبرأ برضا
 ةعست ىقبت .اهس نيرشعلا نم طقسأ مث ؛ نيرشع نم جرخي هدجنف .جرخي نيأ نم
 ةتس كلذف ۔ ةعبرأ مهو ۔ ايهس رشع ةعست بلصلا ينب نم نبا لكلف .ايهس رشع
 ىقبي ام سمخبو مهدحأ بيصن لثمب هل ىصوملا لجرلا طعا مث ؛ ايهس نوعبسو

 خ دحأ بيصن لثمب هل ىصوأ هنأل ايهس نيرشع . . عبرلا نم

 هنم يقب ،ايهس رشع ةعست جرخ اذإف .يهس نورشعو ةعبرأ لاملا عبرو .عبرلا نم
 هل نوكيف .هل ىصوملل كلذف دحاو مهس مهسألا ةسمخلا سمخف 3 مهسأ ةسمخ

 قيفوتلا هتلابو ۔ هيلع سقو كلذ مهفاف ۔ ايهس نورشع

۔ ٢٤٦ ۔



) . 

 نميفو (هللا همحر) يجولفلا هتلادبع نب حلاص خيشلا ىلإ هتنا همحر اضيأ هباوج نمو
 نم دجسملا لوط ددحي لو .هلام نم ناينبلا ةرجا نوكيو .هلام يف دجسم ءانبب ىصرأ

 ؟ هناينب يف هجولا فيك رخآلا ددحي ملو ۔ كلذ نم ائيش ددح وأ . هولع الو هضرع

 .هضرع الو .هلوط ددح مل .هلام يف دجسم ءانبب ىصوأ اذإ . قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 وهف ٠كلذ نم أئيش ددح نإو ،لجرلا مانم ردق ضرعلاو .ةماق نوكي لوطلا نإ

 تفصوام لع وهف "ضرعلاو لوطلا نم هدحي مل يذلاو "ضرعو لوط نم دحام لع
 ضرعلاو لوطلا نوكيف .عرذأ ةرشع هضرعو دجسملا لوط نأ ىصوأ يذلا امأو .كل
 .ملعأ هتلاو ۔ ىصوملا ىص وأ اك ردجلا ريغ عرذأ ة ةرشع

 رمت يبارجب .نالف نب نالف ىصوأ» : هتيصو قسن ىلع ابوتكم ناك اذإو : هل تلق

 !دجسملا اذه ةعامج يأر ىلع .ةمايقلا موي ىلإ ًادبؤم ًافقو ثبخلا دجسمل هلام زم

 ؟ال مأ ة ةمايقلا موي ىلإ هلام يف ةتباث ةيصولا هذه نوكت

 رمتلا نم نابارج ل ظفللا اذه ىلع تبثي ال .اهتفصو يتلا ةفصلا هذه ىلع : لاف

 لإ .مولعم ءيل رمتلا نيبتي ل نإ .دجسملا حالصإل رمتلا نوكيو ثبخلا دجل
 نأ زوجي هنأ : نيملسملا نم لاق نم لامف . مولعم عيش هنأ ىصوملا بلق نئمطي نأ

 نم بحلا دجسمل ةنس لكل .رمت يبارجب ىصوأ نإ امأو . ةنانئمطإلاب اياصولا يف ذخؤب

 اذإو .لاملا كلذ يف نوكيو .عدوملا باب نم نوكت ةيصولا هذه نإف .فورعم لاس
 .لاملا كلذ عيمج يف ةيصولا نوكتو . كلذ زئاجف هتمسق وأ ©لاملا كلذ ميب ةثرولا دارأ

 لاملا مسق زئاجف ،لاملا عيمج يف نوكت ةيصولا نأ هلام عيمج يف ىصوأ اذإ كلذكو

 . ملعأ هتناو لاملا عيمج يف ةيصولا نوكتو ٠هعيبو

 لصف

 اذإو (هللا همحر) ينارحبلا دمحأ نب يلب نب دمحم خيشلا ىلإ (هتلا همحر) هباوج نمو

 نم كلاهلا ىلع حصام ذافنإب هرمأي نأ مكاحلل زوجي له .ةقث كلاهلل ىصولا ناك

 ؟ ال مأ قوقحلاو ۔ هديب اياصرلا

 قوقحلا نم حصام ذافنإب ةقثلا يصولا رمأي مكاحلل زئاج قيفوتلا هتلابو .بارجلا
 ضعب لاقو ؤ}يصولا دي ىلع ءاضقلا ناك اذإ قوقحلا لهأ فيلحت هلو .اياصرلاو

۔ ٢٤٧ ۔



 مكاحلا امأو .نيميلا دعب "الإ .قوقحلا يضقي نأ ىصولل زئاج هنإ : نيملسملا
 . ملعأ هللاو . نيميلا دعب الإ قوقحلا ىضقي نأ هل سيلف

ٍ 

 لوقت امو (هتلا همحر) يرفاغلا ديعس نب دوعسم هيقفلا خيشلا ىلإ (هللا همحر) هنمو
 .بأ لاخف .مأ معو }مأ لاخ هبراقأ ناكو .اريثك لاملا ناك اذإ نيبرقألا ةيصو ين

 ؟ ةيصولا هذه مسق نوكيام ؛ معو لاخو .بأ معو
 لاخلام لثم يصوملا بأ معلو .هلاخلام فعض يصولا معل .قيفوتلا هتلابو باوجلا

 لاخلام لثم يصوملا مأ معلو . يصوملا بأ معلام فصن يصوملا بأ لاخو .يصوملا
 . ملعأ هتناو - كلذ مهفاف - يصوملا معلام فصن يصوملا مأ لاخو يصوملا بألا

. 

 هحر) يمايرلا ناميلس نب هتلادبع نب دمحم خيشلا ىلإ (هللا همحر) ًاضيأ هباوج نمو
 ؟ ال مأ هعيب زوجيأ .هتوم دعب هدبع عابي الأ لجر ىصوأ اذإو (هللا

 .هعيب مهيلع رجحي الو ،مهدبع اوعيبي نأ ةثرولل زئاج هنأ 3 قيفوتلا هتلابو ،باوجلا
 . ملعأ هتلاو هنم هوثرو نم لوقب

. ) 

 .نينب ةثالث كرتو كله لجر يف يديس لوقت امو : هل تلق (هتلا همحر) هتلأس اممو

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .هدالوأ دحأ بيصنب لجرل ىصوأو
 اذإ امأو . تبثي الف هدالوأ دحأ بيصنب لجرل ىصوأ اذإ امأ ، قيفوتلا هتلابو ، باوجلا

 ةعبرأ نم ةلأسملا مسقت نأ .كلذ يف هجولاف هدالوأ دحأ لثم بيصنب لجرل ىصوأ

 هينب دحأ بيصن لثمب هل ىصوملا لجرللو .مهس بلصلا ينب نم نبا لكل ٠مهسأ
 . مهسأ 7

 : كل ليق اذإ كلذو إ ماحرألا يف لئاسملا صيوع نم ائيش كل نيبأ نأ تدرأ دعبو

 ىلع نافصن ايهغيب لاملاف '"٠هيبأ مأ ابأ) هدجو .(همأ مأ ابأ) هدج كرتو كله لجر

 لعلو لصالا يف اذك )٣٨(
 ٠ ا تتبث اذإ نيمي الب قوقحلا ىضقي نا ىصولل زئاجو باوصلا :

 .رهاظ فيحصت رهو .:هنبا٥ . كوكصلا تتبث اذإ نج وقحلا يضقي نا ىم لصالا يف )٣٩(

۔ _ ٢٤٨



 هزأل ٠ مألا نأ دجلل لاملاف . (هيبأ مأ ابأ) هدجو (همأ ابأ) هدح كرت نإو . لوقلا رثكأ

 بأ دجلل لاملاف (همأ ىبأ ابأ) هدجو (هيبأ مأ ابأ) هدج كرت نإو .ًامحر تيملا ىلإ برقأ
 . مألا بأ دجلل ءىش الو 6 بالا مأ

 عيش الو (مألا مأ نأ) دجلل لاملاف (همأ يبأ ابأ) هدحو ) همأ مأ ابأ ( هدح كرت نإو

 . ملعأ هللاو . )+ (١ ٠ بألا يبأ بأ ) دجلل

 لصح

 .هدالوأ دحأ بيصن سدس لثمب لجرل ىصوأ لجر نع (هتلا همحر) هتلأسو

 ؟ كلذ يف مسقلا فيك .نينب ةثالث دالوالاو

 يئ ۔ ةثالث مهو نينبلا سوؤر برضت نأ كلذ يف هجولاف . قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 هل ىصوملا لجرللو .مهسأ ةتس نبا لكل .رشع ةيناي كلذف ١سدسلا جرم يف ةتس
 .ايهس رشع ةعست نم ةلأسملا مسق حصيف .مهس هدالوأ دحأ سدس لثمب

 لثمب هبراقال ىصوأو .اعبرأ تانبلاو ةعبرأ نونبلا ناك اذإ تيأرأ : هل تلق
 ؟ هذه يف مسقلا فيك . هدالوأ دحأ بيصن

 كلذ يفف 6ثانإلا وأ ،روكذلا دحأ بيصن لثمب هل ىصوأ نمل ىمس اذإ : لاق
 ركذ بيصن فصن هل ىصوملل : نيملسملا نم لاق نم لاق }نيملسملا نيب فالتخا

 بيصن لثم هل ىصوملل نوكي : نيملسملا نم لاق نم لاقو . ىثنأ بيصن فصنو

 لكل ؛ يهس رشع ةئالث نم ةلأسملا هذه مسق حصيو لوقلا رثكأ وهو تانبلا ىدحإ
 . مهس هل ىصومللو مهس ةنبا لكلو ،نايهس نبا

 .هينب دحأ بيصن لثمب رخا لجرل ىصوأو .ةثالث نونبلا ناك اذإ تيأرأ : هل تلق

 . ثلثلا نم ىقبيام ثلث الإ

 اهس دز مث ؛ ايهس رشع اننأ كلذف .ةثالث يف ةعبرأ برضت نأ كلذ يف هجولا : لاق

 ةعست كلذف ةثالث يف رشع ةئالث برضاف رشع ةثالث كلذف رشع ىينئالا قوف

 ۔ مهسأ ةرشع بلصلا ينب نم دحاو لك طعأف ؛ ةلأسملا حصت اهنم ؤ.ايهس نوثالثو

 نم ىقبيام ثلث الإ .هينب دحأ بيصن لثمب هل ىصوملا لجرلا طعأو ۔ ةثالث مهو

 .اهس نوثالثو ةعست كلذف ،مهسأ ةعست ثلثلا

 . هباب ٩ ةلأسملا هذه ركذي نأ لصالاف ٠ مدقت دق ماحرالا يوذ ثاريم ) 5 (

۔ _ ٢٤٩



 6ثلثلا نم ىقبيام ثلثبو هينب دحأ بيصن لثمب لجرل ىصوأ نإو : هل تلق

 ؟ اهاحب ةلأسملاو

 صقنا مث ،ايبنيب رشع انثا كلذف .ةعبرأ يف ةثالث برضت نأ كلذ يف هجولاف : لاق

 اهنم .ايهس نوثالثو ةثالث كلذف ةثالث يف اهبرضإ .ايهس رشع دحأ ىقبت .ايهس اهنم

 لجرلا طعأو ۔ ةثالث مهو مهسأ ةينايث بلصلا ينب نم دحاو لك طعأف . ةلأسملا حصت

 ةثالث كلذف .مهسأ ةعست ثلثلا نم ىقبيام ثلثبو .هينب دحأ بيصن هل ىصوملا

 قحلا قيرط ىلإ يداهلاو .قفوملا هتلاو ۔ اذه يف قرفلا مهفاف ۔ ايههس نونالثو
 . باوصلاو

 لصف

 يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ,لاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هتلا همحر) يوزنلا

 عضوم يف دجسم ءانبب يصوملا ىصوأو . لجرل لجر ىصوأ اذإو (هللا همحر) يوزنلا
 ؟ ال مأ دجسملا كلذ ءانبب موقي نأ يصولا ىلعأ إ هلام نم

 هل لبق ناك نإف ، يصولا لبقو }“يصوملا ىصوأام ىلع اذهف .قيفوتلا هتلابو ،باوجلا
 اذكو اذك عضوم يف دجسم هتوم دعب هلام نم ىنبي نأ ىصوأ دق يصوملاو ةلمجم ةيصو

 هتيصوب هل موقي نأ هيلعو ؤ} يصوملا ىصوأ ايك هيأر ىلع هؤانب نوكيف .ةيصو يأر ىلع
 .هل لبقي ملام هيلع الو هل لبقام هيلعف .ائيش لبقي مأ أ ائيش لبق ناك نإف 6هل لبق ايك
 . هريغل يصوي نأ هنكمت دعب ناك اذإ

 قحب رقي وأ .هتيصو بتكي نأ كولمملا دبعلا دارأ اذإ يديس لوقت امو : هل تلق
 ؟ ال مأ بتاكلا هيلع بتكيأ إهريغل

 بتاكلا اهبتك ولو .هديس ىلع ناتبثي الف .دنم رارقإلاو كولمملا نم ةيصولا امأ : لاق

 نوكي وأ .هلام يف هلعجنو .دبعلا ديس ةيصولاو رارق الإ ىضمي نأ الإ .هسفنب رارق الإ
 اضمأ نإف . هتباتك يدنع رضي الو . هتبقر يف تبنيف .هديس هقدصيف تايانجلا نم ائيش
 . ملعأ هتلاو الف آلإو ىضم هديس

 نهب ىرتشي .ةضف تايرال رشعب هلام يف ىصوأ لجرو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

۔ - ٢٥٠



 ن .- إ .ابن هاب ىنإ دبؤم افقو ةنس لك ةفورعم ةيرق يف ذشني . ماعط
 ١ ب. د لام يف ةيصولا هذه لعجتو .كلاهلا اهفلخ ىلا لاومألا

 ۔د. ۔ح م. م. دإ .ةلما هذه يف هظفحن يذلاف .قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 =.ب. ١ ۔ يل .تيقل هوي ىإ كادبؤم افقو فقولا نم عيشلو .ءارقفلل
 :محم ن بن .خ اليد . نصو ىتلا لاومألا كلت ف ةعدوم ةّيصو هذهف ٠ ينالفلا

 .د يتاس ان سي .. سا امج ي ةنخاد ةيصولا نإ لومت ىلع .ةقثلا ىلع الإ ةفصلا
 ۔۔ : زيح = ۔ دد .: ةغل :طعأ وأ .هلام ٢ ءيشب رقأ اذإ امأو اهلصأ وأ .اهتلغ

 .:تن ۔ةذي ۔ يعر .لاومألا هذه مسق زوجي هنأ رثألا يف ءاج يذلاف .ءاكرش

 .عا ك ء :طعأ نملو .هب هل رقأ نمل هاطعأام وأ .هب ءةأام وه ذفنيو

 زرا .ىمديل دحأ ين ةغيصلا تناكو .ةغيصب ىماتيل ىصوأ اذإو : هل تلق

 ؟ اهظفحيو اهضبقي مأ .تناك ايك ةغيصلا كرتي نأ يسول
 عيمج غنب هل هرقي نأ هيلعف .هاياصو هل ذفني نأ كلاضا دعو اذإ يصولا نإ :

 ىلع اهنم ائيش عبض نإف .اهذافنإل هنم ةردقلا دنع اهنم عيضي نأ دل زوجي الو .

 .اهذافنإب هسفن ثدحي ناكو .اهكرت دمعتي مل نإ امأو . همرغ هيلعف كله ىتح ددعتلا
 نايضال : ليقو .اهنيض هيلع : ليقف .فالتخإ اهف هنيمضت يفف . تكلهأ نأ ىلإ

 ىصوملا نأ '٠'كانعم ناك نإو .ءيش هنم يقب نإ كلاهلا لام ثلث ف يهو .هيلع

 ريغصلا هدلول بألا نم ةيطعلا توبن يفف .هتايح يف راغصلا هدالو أ ضعب هاطعأ ناك

 اهذافنإ يصولل زئاج لوقلا اذه ىلعف .ةيطعلا هل تبنيام هنأ انفرعام رثكأو فالتخا

 نم ةيطعلا تبثي نم لوق ىلعو .لبق نم كلاهلل اهنأ هعم حص نإ .اهب هل ىصوأ نمل

 .اهاطعأ نمم اهضبق يصولل زيجي الف .ريغصلا هدلول بالا
 حص الو . يبصلا دي يف يهو .هريغ نم الو .هيبأ دنع نم هنأ هعم حصي مل نإو

 ؟ اهرمأ فيك هعم

 الإو . ىصوملل اهنأو .اهب ةيصولا حصي نيح ىلإ ؛ اهنع فوقولا هل عساو هنأ يدنعف
 . ملعأ هتلاو 6هربغ دنع نم وأ هيبأ دنع نم نوكت نأ نكمي اهنأل ؛ اهكرت هل عساو وهف

 لصف

 (هللا همحر) يرفاغلا نانس نب فلخ يلاوملا يلاولا هيقفلا خيشلا ىلإ (هقلا همحر) هنمو

 )٤١( كلوق ىنعم : باوصلا .

۔ _ ٢٥١



 هلام نم .هيبأ بيصن لثمب كلاه هل نبا نبال ىصو و نيدلو كرتو تام لجر ينو

 . مسقلا ةفرعم فيك ايح هوبأ ناك ول نإ .هتوم دعب

 نإو .ةجوز نكت مل اذإ . ةينايث نم حصتو ةعبرأ ىلع مسقي ،قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 نينثا نم حصتف ؛ هل ىصوملاو ۔ ايهس نورشعو دحاو ۔ نيدلاولا عم ةجوز تناك
 نو رشعو دحاو نيدلولا نم دلو ٠ لكلو " ةتس كلذ نم ةجوزلل ؛ اهس نتسو

 .ملعأ أ هتلاو ؛ اهس رشع ةعبر أ هل ىصومللو ؛

 ىصوم ىصوأ اذإو : هل تلق (هتلا همحر) هنع هتلأسام اذهو (هللا همحر) اضيأ هنمو

 ناكم ف ٠ ةمولعم ةربقم يف هرقيو ربقل ١ رفحيو ‘ شعنل ١ لمحي نمل ٠ امهرد ١ ذكو ١ ذكب

 .اهنيعب ةربقملا يف نكلو .هب ىصوأ يذلا ريغ ناكملا كلذ يف ربقي نأ لحيأ ؛ مولعم
 ٠ ةربقملا كلت ربغ ٢ هوربقي نأ اودارأ اذإ كلذكو ؟ ال مأ ‘ هورق نيذلل مهاردلا لحتو

 ربقلا رفح نم ىصوملا هب ىصوأام رغ ن رمأ اذإ يصولا كلذكو ؟ال مأ كلذ زوجيأ

 . ؟ ال مأ مثأيأ

 ناكملا ريغ يف ربقي نأ زئاج هنأ اندجوو هانظفحام ىلع .قيفوتلا هللابو ،باوجلا

 نم ىلع مثإ الو 5 ةثرولا ىلإ ةعجار يهو ،تبنت ال ةيصولاو إهيف ربقي نأ ىصوأ يذلا
 . ملعأ هللاو رجألا هلو .كلذ لعف

 نم» : لثملا يفو ،اهريغ وأ رئبلا يهو ىلوألا ةلمهملا مضب ةرفحلا : فلؤملا لاق
 نم ةمجعملا حتفب ارفح ضرألا رفح ردصم رفحلاو «اهيف عقو ملسملا هيخأل ةرفح رفح
 لبقو 8 هيف ربقي يذلا ناكملا وه ءابلا مضب ةرعقملا امأو . لبقتسملا نم :رم اهرسكو . يضاملا

 نم اهمو يص املا نم ةمجعم ١ حتفب ا ربق تيمل ١ رق هنم لعفل ا ام أو ٦ ءابل ١ حتمب

 و٨6"}ه رقأف هنامأ مت ل : لجو زع هلوق نم .ةزمهو 5اهرسكب ليقو .لبقتسملا
 . ملعأ

 امو ،ثلثلا نم جرخيام ةيصولا ين يديس يل فص : هل تلق (هتلا همحرر هتل أسو
 ؟ ثلثلا ىلع ديري ايب كلاهلا ىصوأ اذإ لاملا سأر نم جرحي

 )٢ ٤ ( ربع ةروس : ٢١.

۔ _ ٢٥٢



 .جحلا لثم نأ (هللا مهمحر) نيملسملا راثا يف دجويام ىلعف 5 قيفوتلا هتلابو “با

 سأر زرم اهأ : ليقف رذنلاو قتعلاو ربدتلاو ٠ موصلاو ٠ ناينألا ةرافكو ٠ ةاك

 نيدلا دعب ىقبيام ثلث نم اهنا : ليقو ،نيقولخملل يذلا نيدلا دعب اهنأ الإ ؛ .

 هلاو اذهب نولمعي انباحصا اندجوو .اندنع لمعلا هيلع يذلا وهو .كلاهلا لام

) 

 ٠ فاضلملاو ٠ عدوملاو ‘ مهبملا سانجأ ىلع عونتت ىتلا اياصولا انل فصو : هل تلن

 . كلذ ريغو 5 مولعملاو 6 لوص

 : (هللا همحر) رثؤملا وبأ لاق .(هل رفغو هتلا همحر) رثؤملا يبأ نع هتدجو يذلا :
 . ةمهملاو ٠ ةعدوملاو ٠ ةفاضملاو ٠ ةملعملاو ٦ ةلوصفملا : ٢!( )هجوأ ةسمخ ىلع ايام

 فصنو يلام عبرب وأ .'٨ث)تايرال رشعب نالفل تيصوأ دق : هلوق وحنف ةلوصفملا

 . كلذ وحنو اذه يلابو هذه يرادب نالفل تيصوأ دق ةملعملاو .اذه وحنو . اذه

 وحنو يلخن نم ةلخنبو يتويب نم تيبب تيصوأ دق : لئاقلا لوق وحن ةفاس
 وأ ااذه يتيب ف امهرد نيسمخب نالفل تيصوأ لق : لجرلا لوقك ةعدوملا امأو .6

 تيصوأ دق : هلوقك ةمهبملا امأو .هذه نم يلخن نم ةلخنب وأ ءاذه يلام يف د

 . ملعأ هللاو لاملا نيعي ل اذإ ٠ يلام ف ريعبب وأ 6 بوثب وأ {©ك دبعب وأ ٠ مهرد فلأب ن

 كله نميف ۔ ىدو يفصو يخأ ۔ تركذام امأو : هباوج ناكو (هتلا همحر) هتلأسي

 ىلعف ؛ هدالوأ دحأ بيصن لثمب لجرل ىصوأو ؛ تانب عبرأو 6نينب ةعبرأ ك

 .هتانب دحأ بيصن لثم هل ىصوملل نإ : ليقف ؛ فالتخإلا هيف يرجي هذه كن
 نوكي لوألا لوقلا ىلعف إ ىثنأ مهس فصنو .ركذ مهس فصن هل نإ : {
 ةثرولا ماهس نأل .هتانب دحأ بيصن لثم هنأل ايههس رشع ةثالث نم مهس هل ىص

 لاملا ةلمج قوف هل ىصوملا مهس انفضأف .مهس ىننأللو نايهس ركذلل .ايهس رشع
 .لاملا ةلمج نم ةيصولا جرخيل .

 لثمب رخآ لجرل ىصوأو .دالوأ ةتس وأ .دالوأ ةسمخ كرتو كلاملا كله اذإ امأ

  

 . ليصفتلاب اذه مدقن

 قبس دقو ىضف شرق سمخ لداعتو ذئتقو تاسيبلا هذه نم ةسيب ٢٥ اهتميق ةيساحن ةميدق ةينايع ةلمع : ةيرال
 .اهب فيرعتلا

_" ٢٥٢٣ _



 هل ىصوملا مهس فضأف .دالوأ ةسمخ مهلعج نإف .هلام عبرألا هدالوأ دحأ بيصن
 .ةيصولا تبثت الف . ةيصولا نم رثكأ ءانثتسألا راصف .ةتس نوريصيف .ةسمخلا عم

 عيش هل ىصوملل قبي و
 ىلع ةتس مهلعجتف .هلام رشع الإ هدالوأ دحأ بيصن لثمب هل ىصوأ اذإ امأو

 .ءانثتسالا ةلأسم جرحم وهو .ةرشع يف ةتسلا برضأ مث . ةلأسملا يف كل ترسفام

 نم ةيصولا جارخإ تدرأ اذإف .ةلأسملا حصت كلذ نمف امهس نيتس ماهسلا ريصتف

 .مهسأ ةتس وهو .لاملا ةلمج نم هل ىصوملا ىلع ىنثتسملا رشعلا جرخأف . ماهسلا كلت

 ازيف لاملا نم ءيش هل ىصوملا ىلع اينثتسم ناك اذإو .ةرشع يف مهس بيصنلا لصأو

 كلاهلا دالوأ دحأ بيصن وهو ۔ اههس رشع دحأ بيصنلا نوكيف دحاو ةرشعلا ى اع

 ىصوملا ىلع ۔ ىنثتسملا وهو ۔ لاملا ةلمج رشع .ايهس رشع دحألا هذه نم طقسأ مث

 ىقبت ۔ دالوألا دحأ بيصن لثم وهو .ايهس رشع ىدحإ نم ةتس انطقسأ اذإف .هل

 رشع لإ هدالوأ دحأ بيصن لثمب هل ىصوأ هنأل هل ىصوملا بيصن وهو ۔ مهسأ ةسمخ

 .اًنهس رشع دحأ يصوملا دالوأ نم دلو ٣ . ايههس نوسمخو ةسمخ ىقبت مث ؛ هلام

 دقف مهسأ ةسمخ هل ىصومللو .اهس نوسمخو ةسمخ كلذف . دالوأ ةسمخ مهو

 أ هتلاو .اهس نيتس نم ةلأسملا تحص
. 

 تلق (هتلا همحر) يرقعلا دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا خيشلا باوج نمو

 . نيبرقألا ةيصو يديس يل فص : هل

 هيلع بجت الام كرت نم ىلع ةمر ال ةبجاوف نيبرقألا ةيصو امأ ، قيفوتلا هتلابو باوجلا

 مهرخا ىلإ لصت نأ ىلإ “برقألاف برقألا تاجردلا ىلع مهنيب مسقتف } ةيصولا هيف

 .ناقناد : لاق نم لاقو . قيناود ةعبرأ ىلع مسقت : لاق نم لاقف . ةيصولا ردق ىلع
 لهأ نم ريثك فالتخا كلذ يفو ؛ اذه ريغ : ليقو تبفصنو قناد : لاق نم لاقو

 ىللع فيح الب قحلا ةقفاومل ابلط ١ هب لمعو نيملسملا ءارآ نم يأرب ذخأ نمو { ملعلا

 نوبرقألا عمتجا اذإو ىلاعت هقلا ءاش نإ ۔ ةمالسلا هل انه وجرأ 5‘٨“)ةلوليم الو دحأ

 يذلا مث هيلي يذلا نطبلاف ، ةجرد نطب مهنم مدع نإو ،برقألاف برقألا مهنم طعأ

 )٤٥( هبحأو هيف بغر .صخشلا ىلإ اليم : لام .

۔ ٢٥٤ ۔-



 دحاو لك ذخأي .مهرنب مث ؛ دلولا دلو نيبرقألا لوأف هماقم موقي نم مدع نإ .هيلي

 فصنك جم دحام لك ذخأي ٠ تاجردلا لك كلذك مث ٠ هوبأ هذخأيام فصنك مهنم

 ةجرد لكو .مهرخا ىلإ لصت وأ .ةيصولا غرفت نأ ىلإ ؤ هنم ىلعأ ناك نم ذخأيام
 .ءاوس هيف ىثنألاو ركذلاف }“ثاناو روكذ اهيف ناك

 فصنك مهنم دحاو لك ذخأي ه ةعبرألا دادجألا دلولا دلوو دلولا دعب نم مث

 اولعام مهينب ونب مث ٠ مهونب مث ٠ ةوخألا من ٠ نينبلا ينب وأ ١ ننبلا نم دحاو ذخأيام

 ةجرد مهو ٠ لاوخألاو . مامعألا مث ؟ هوبأ ذخأيام فصنك خالا نبا ذخأي ٠ اولفسو

 فصنك ذخأي لاخلاو ؛ اعيمج اومرح اومرح نإو .اعيمج اوذخا اوذخأ نإ .ةدحاو

 مهونب كلذكو .معلا هذخأيام فصنك ذخأي لاخلاو ؛ اعيمج كلذكو .معلا هذخايام

 . ؤ ةدحاو ةجرد مهو ` ءاطعلاو ذخألا ف

 نبا لنت لو ٠ لاخلا ةيصولا تلان نإو ٠ ءاطعلاو ذخألا ف ءاوس معلا نباو لاخلاو

 . معلا نبا طوقسب لاخلا طقسي مل ،معلا

 (_')هذخأيام فصنك مهنم دحاو لك ذخأي .لاوخألاو مايعألا دالوأ كلذك مث

 .اهلاوخأو مألا مايعأو ى هلاوخأو بألا مامعأ مث ؛ ءاوس كلذ يف ىننألاو ركذلا ؛ هوبأ

 بالا لاخ ذخأي .لاوخأ اهلاوخأو مألا مايعأو { مايعأ هلاوخأو بألا مايعأ نإ : ليقو

 .ءاوس ءاطعلاو ذخألا يف امهف .مألا مع ذخأيام لئمكو }. بألا مع ذخأيام فصنك

 لاخ ذخأيام فصنك مألا لاخ ذخأيو .مألا مع ذخأيام فصنك مألا لاخ ذخأيو

 انلمعو كلذب انذخأ دقو .ةيدص فصن ىلع اهنومسقي انخايشأ انكردأ اذكه .بألا

 نم عسوأ اهنإف ىوهي نم ةبحم ىلإ ىوهلا هب ليمي الو . ةيصولا مساق هللا قتيلو ٥هب
 قيرط ىلإ يداهلاو قفوملا هنلاو .اروثأم دجوي اذكه ،نيعستلا تاذ نم قيضأو ءانهدلا

 . باوصلا

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا طخب ابوتكم تدجو اممو
 .اذه وهو ( هتلا همحر) يوزنلا يلاعسلا

 لجر نع (هللا همحر) نرقلا دمحم نب هللادبع هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 )٤٦( هوبأ ذخأيام : حصنالا .

۔ _ ٢0٥0٥



 ةجوزلا تكرتو .هبحاص لبق تام امهدحأ نأ حصي ملو .اتامو اعيمج اقرتحا هتجوزو

 ناك ولو ؟ اهثاريم مسق حصي مك نم .ةصلاخ اتخاو .ةنبا جوزلا كرتو اهمع ينب

 .خسانتملاك كلذ رثألا يف تدجو كنأل تككشو .الام لقأ رخآلاو الام رثكأ مهضعبل

 كريغص ةفرعم تدرأو .نيابتو .ةدايز هيف اذهو .دحاو مهلام لصأ حخسانتملاو

 ` مهعم روهشملا لوقلا ىلع ` باسحلا اذه رادم ف اذه ف ل نيبتي يذلاف ١ كمداخو

 مهناو .ءايحأ هباحصأ ناك .هثري نم ىلع مهدحأ لام لك مسقي نأ كلذ باسح نإ

 يذلا رخآلا لام ىؤسيو . هبحاص نرم مهدحأ ثريام مسقي مث ٠ بارص وهف ٠ اوتام

 دحاو لحم يف اهلك لئاسملا عيمجت ىلإ جاتحي الو هنم ثرو امم ثري الو .هابأو .تام
 . يدنع هل ىنعم الف الإو .ادحاو الصأ مهلك نوكي نأ آلإ .باسحلا نم

 روس ٠ هتثرو نب مسقيو ٠. هبحاص نرم هثري يذلا ثاريملا نا رنألا اهركذ ىتلا

 مسق ريغ باسحلا يف ىنعم الو .يل نيبتي اميف ةدايزلا كلتف .مهايأو وه تام يذلا

 . ملعأ هتناو انهاه اهانركذام ىلع مهتاكرت

 يرمعمل ١ دوعسم نب دمحم نب رماع ل اومل ١ ل اول ١ هيقفل ١ خيشل ١ طخب هتدجو اممو

 خيشلا نع هعفري ١ هللادبع نب حلاص خيشلا لإ اباوج ( هللا همحر) يوزنلا يلاعسلا

 همحر) يوزنلا يدمسلا ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم .هيزنلا ملاعلا هيقفلا
 ينب ونبو .مهونب مث ،تانبلا ونبو .نينبلا ونب نيبرقألا لوأ نأ انخيش ملعاف (هللا
 مأو ثبألا بأ مهو : ةعبرألا دادجألا كلذ دعب نم مث ۔اوضرقني نأ ىلإ ٠مهينب

 ىلإ مهينب ونب مث .مهونب مث ،“تاوخاألاو ةوخألا مث .

 مث .كل مهانركذ نيذلا ةعبرألا ءالزه ءابا مهو ةينايثلا دادجألا مث .اوضرقني نأ

 نأل معلا طرف . لاخلا طرف اذإف مهس لاخ لكلو .نامهس مع لكل . لاوخألاو مايعألا

 ينب نم دحاو لكل لاوخاألا اونبو مايعألا اونب مث ةدحاو ةجرد يف لاوخألاو مايعألا

 نبا ذخأيو .لاخلا نبا طرف اذإف . مهس لاوخألا ينب نم دحاو لكلو . نايهس مامعألا

 بالا مايعأ كلذ دعب مث ؤ لاخلا طرفي مل معلا نبا طرف اذإو .لاخلا ذخأيام لثم معلا

 طرف مألا لاخ طرف اذإف ٠ ةدحاو ةجرد يف ءالؤه لكو ٠ اهلاوخأو مألا مايعأو ٠ هلاوخأو

 )مألا مأو ٠ مألا بأو ٠ مألا

 .اهانبوصف .مالا مأ» الو مالا بأه ركذي ملو .«بالا بأ ماه ةعبرالا دادجالا نم ركذ دقف .لصالا يف اطخ عقوا )٤٨(

۔ -_ ٢٥٦



 . بألا معو ٠ بألا لاخ طرفو ؟ اهلمع

 ` ن نم هأ > . . يم بألا لاخو . مهسأ ةعبرأ بألا معلف ءاطعلا ف امأو

 يتب م ةجرد ح ذخاي لثم بألا مع ذخأيو ٠ مهس مألا لاخو . بألا لاخ لم

 . يصوملا لاوخأ
 ونب دخ ايف ٠ يصرم ١ هع ١ ينب يتب رم ٠ ةجرد برق ١ ىصوم ١ ل اوخ أ ونب ن اك ١ ذإ امأو

 رخا ذخأيام لثم بألا مع ذخأي مث ؛ يصوملا لاوخأ ونب ذخأيام لثم يصوملا مامعأ ينب
 ٠ ىصوملا لاوخأ ىخب ىب نم ةجرد

 ينب ونب ذخأيف يصوملا مامعأ ينب ينب نم ةجرد برقأ ىصوملا لاخ ونب ناك اذإ امأو
 ذخايام فصن بالا مع ذخأي مث . يصوملا لاوخأ ونب ذخأيام لثم يصولملا مامعأ

 ينب ينب نم ةجرد لفسأ لاوخاألا ونب ناك اذإ امأو . ىصوملا مايعأ ىنب ىنب نم ةجرد رخا

 ينب ينب نم ةجرد رخآ ذخأيام لثم بألا مع ذخأيف .مهتجرد يف وأ .مايعألا

 . كلذ يديس مهفاف . لاوخألا

 توم لبق ادولوم ناك اذإف ٠ ةيصولا مسق لبق نيبرقألا نرم دحأ تام اذإ امأو

 ةمسق ليبس ىلع هتثرول كلذ نوكي .نيبرقألا ةيصو نم همهس تيملا اذهلف . يمصرملا
 . ثاريملا

 ةيصو زرم هبيصن هلف . ةيصول ١ مسق لبق ىصوم ١ توم دعب دلوي يذل اام و

 يأ نم ٠خايشألا هب لمعي يذلا لوقلا ىلع رهشأ ةتس نم ربكألا هيدلولو .نيبرقألا
 . نيملسللا

 الف ةيصولا مسق لبق ،ىصوملا توم دعب هب دلو يذلا دولوملا اذه تام اذإ امأو

 .هل عيش

 ةيصو نم هتصح هلو يصوملا هل ىصوأام هلف هتبارق نم دحأل يصولا ىصوأ اذإ امإو
 .نيملسملا يأر نم خايشألا هب لمعي يذلا لوقلا ىلع نيبرقألا

 ىلع نيهجولا نم ىطعي الو رفوألاب ىطعي هنإف نيمحرب تيملا بساني يذلا امأو
 . نيملسملا يأر نم 3هب لمعن يذلا لوقلا

۔ + ٢٥٧



 نم هظفحنام ىلع ةقث لوقب كلذ حصيام لقأف براقألا ةفرعم هب حصي يذلا امأو

 . نيملسملا راثا

 .ةرهش اهبذكي ال ةرهشلا تناكو ىصوملا ةبارق نم هنإ دحأ نع رهتشا اذإ امأو

 . .زئاج كلذف بلقلا نأمطاو

 عفتراو بلقلا نكس اذإ كلذو .ةعبرأ : لوقو ادعاصف ةسمخلا نم ةرهشلا دحو
 . ملعأ هتلاو . بيرلا

) . 

 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا هنع تلأس اممو

 تايف .هل اهمزل نايض نم اهلام نم ءيشب اهجوزل تصوأ ةأرما يف (هللا همحر) يوزنلا

 اهب ونيام ردقب الأ ةيصولا هل تتبث اذإو ؟ ال مأ ةيصولا هل تبنتا .هتأرما لبق جيزلا

 اهل زوبأ اهجوز توم دعب ةيصولا نع عجرت نأ تدارأ اذإ تيأرأ ؟ ال مأ ثرإلا نم

 ؟ ال مأ كلذ

 نم اهبيصن ةأرمللو 7 ةتباث يهف نايض نم ةيصولا تناك اذإ ، قيفوتلا هتلابو أ باوجلا
 ميف ةأرملا هذهل ةعجر الو ؛ نايضلا نم هب هل تصوأ امم .اهجوزل راص امم ثاريملا
 الف .هل اهيلع نايض ريغ نم اهجوزل ةيصولا تناك نإ امأو .نايضلا نم هب تصوأ
 . ملعأ هتناو . ثراولل ةيصولا تبنت

) . 

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يوكزألا ينامدألا فلخ نب دمحأ يضاقلا خيشلا ىلإ (هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا

 ةيصو ةمسق ةفص امأف .نيبرقألا ةيصو ةفص نع خيشلا اهيأ تلأسام امأو (هللا همحر)

 ونبو مهونب مث .ةدحاو ةجرد يف مهو تانبلا ونبو .نينبلا ونب : كلذ لوأف نيبرقألا

 هب لومعملاو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةعبرألا دادجألا مث ،اوضرقني نا ىلإ ،مهينب
 ةوخألا كلذ دعب مث .مألا مأو ،مألا بأو بألا مأو .بالا بأ مهو ،اندنع

 نيملسملا لوق رثكأ ىلع ،اوضرقني نأ ىلإ ،مهينب ونب مث مهونب مث ،تاوخاألاو
 مث .مهتركذ نيذلا دادجألا ابأ : مهو ةينامثلا دادجألا مث .اندنع هب لومعملاو

۔ _ ٢٥٨



 .ةدحاو ةجرد يف مهو .لاوخألاو . مامعألا )٠ 2)

 . معلا طرف لاخلا طرف اذإو .مهس لاخ لكلو نايهس مع لكلف ث ءاطعلا يف امأو

 نبا طرف اذاو .مهس لاخ نبا لكلو نايهس مع نبا لكل ةفصلا هذه ىلع مهونب مث
 كلذ دعب مث .اوضرقني نأ ىلإ ةفصلا هذه ىلع مهينب ونب مث .معلا نبا طرف لاخلا

 اذإف .ةدحاو ةجرد يف مهو .مألا لاوخأو .مألا مايعأو بالا لاوخأو بالا مامعأ

 .مألا معو .بألا لاخو }“بألا مع طرف مألا لاخ طرف

 .بالا لاخلام لثم مألا معلو بألا معلام فصن بألا لاخلف ءاطعلا يف امأو

 يصوملا بأ مع امأو ةفصلا هذه ىلع مهونب كلذكو .مألا معلام فصن مألا لاخو

 لفسأ يصوملا مامعأ ونب ناك نإو . يصوملا لاوخأ ينب نم دحاو ذخأيام لثم ذخأي هنإف
 . يصوملا مايعأ ينب نم دحاو ذخأيام فصن ذخأي بأل! مع نإف يصرلملا لاوخأ ينب نم

 عبرأ ىلع مسقت اهنإ : نيملسملا نم لاق نم لاقف نيبرقألا ةيصو امأو . كلذ مهناف

 نيبرقألا عيمج ىلع مسقت : نيملسملا نم لاق نم لاقو .كلذ ىدعتت ال تاجرد

 دصن ىلع عطقت اهنإف نيبرقألا ةيصو عطق امأو .لوقلا رثكأ وهو بسنلا حصام
 .نيملسملا يأر نم هب لمعن يذلا لوقلا ىلع . ةيدص

 لوق رثكأ ىلع هيبأ ىلإ عفدت ال اهنإف نيبرقألا نم وه يذلا يبصلا ةصح امأو

 نأ كلذكو .ةنايخ اهنم ملعي ملام }همأ ىلإ عفدت نأ زئاجف هوبأ مدع ناو . نيملسملا

 .ةنايخ هنم ملعي مل اذإ هلوعي نم ىلإ عفدت

 دحأ ىطعي نأ زئاج هنإف همسق نكمي ملو نيبرقألا ةيصو نم لضفي يذلا امأو
 .نيملسملا لوق رثكأ ىلع { ةيصولا مهتلان نيذلا نيبرقألا ءارقف

 ىطعي نأ زوجي الف .ةضف ةيرال اذكو اذكب دحأل كلاهلا ىصوأ اذإو : هل تلق

 ضعبل لوق هيفو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع مهاردلا ةميقب اضورع هل ىصوملا
 ِ ١ ا بحأ لوألا لوقلاو هرمأ كلمي نمم ناكو } قحلا هل نم ىضر اذإ زئاج هنأ : نيملسملا

 هل ىصوملا ىطعي نأ زوجيأ 5اهريغ وأ ةيناب دحأل ىصوملا ىصوأ اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ اهنمث

 قيضي ال هنإ : نيملسملا ضعبل لوق هيفو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع كلذ زوجي ال : لاق

 .لقالا ىلع نيترم ررك ى لصفلا اذه نا ظحالي )٥٠(

۔ _ ٢٥٩



 يصوملا ىصوأ اذإ كلذكو .لمعلا هيلعو رثكألا وه لوألا لوقلاو كلذب ىضر اذإ

 رهف تايسابع ذخأ نإو هاضرب تايرال اهنع ذخأي نأ قيضي الف ':'""تايسابعب دحأل

 . ملعأ هللاو طوحأ

 لصف

 .ءازع هل عنصي ملو .هرفس يف يصوملا تامو ءازعب ىصوأ نميفو (هللا همحر) هنمو
 تيأرأ ؟ ال مأ ءازعلا مايأ ءاضقنا دعب ولو ؟ هتوم ربخ هلهأ غلب اذإ هؤازع ذفني نأ زوجأ

 لوصو دعب كلذ ذفني نأ زوجيأ 3 هتوم دعب مايأ ةرشع وأ مايأ ةعبس ءازع بتك ناك اذا

 ؟ال مأ كلذ مهل زجي زوبأ ؟ هلهأ ىلإ ربخلا لوصو لبق مايألا هذه تضقنا اذإ ربخلا

 نم ىضم ولو .هتوم ربخ لوصو ذنم ءازعلا ذفني نأ زئاج هنأ 3 قيفوتلا هللابو .باوجلا
 : مايألا نم ىضم امل تفتلي الف . ىضمام مايألا

 معطي نأ ىصوأ ىتلا مايألا تضم دقو ىصرملا دلب ىلإ مدق اذإف ىصوملا دلب نع ابئاغ

 ةناو اذه يف قرفلا مهفاف . ماعطألا نم يصرملا هب ىصوأام ذفني نأ يصولل سيلف اهيف

 .ملعأ

 . باهولا كلملا نوعب بابلا مت

 )٥١( ذئنيح نامع ىف ةلوادتم تناك ةّيضف ةلمع : تايسابع .

۔ _ ٢٦٠



    
 نو نشعل او ةنلاتلا ةر ونم ملا ,

 ةالولاو ةمامالا ماكحأ ق |

 : زوجي الامو كلذ نم زوجي امو :

 ر : برا





 ه ظ

 هتالملطترمت ت

 ةلاطبلا شوقن سمطو .ةمامإلا ''؛ماصمصب ةينورلا دح مصق يذلا هتل دمحلا
 ةهالبلا ناسل عطقو . ةنايدلا مفادمب نايغطلا داوطأ '"ادهو . ةماقتسإلا لهأ نيكسب

 .نيبتسللا باتكلاب كسمتلاو . نيدلا ٢ رمألا ,لوأ ةعاط انمزلأ ىتح .ةنابإلا رتاوبب

 رمال .يلؤاؤ لوسلا اوعيطأو هللا أوُعيطأ أوسأ َنيذَل ا اهيا 1 اي خ : لجو زع هلوقل

 ىلع اسايق .لداعلا مامإلا وه : مهضعب لاقف : رمألا يلو 1 يف اوفلتخاو (") مكنم

 مامإلا ىلع بجاو هنأل ؛لداعلا مامإلا يأ ٤) باذعلا اهنع أودَيَو ) ز : لاعت هلوق

 .ىوقتلا نم عاطتساام هنلا يقتيو .اهلهأ ىلإ ةنامألا يدؤيو . هتلا لزنأ ايب مكحي نأ

 .نع لوقنملا يف 0هرمأل دايقنألاو .ةعاطلاو عمسلا ةيعرلا ىلع بجاولاف كلذ اذ لمف اذإف

 ٠ ٥ هللا ىصع دقف يناصع نمو . هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم» : : لاق هنأ ةني ت لوسرلا

 اغأ ١ دقف لوُسرل ١ .عب نم 77 لجو زع هلوقو . فت لوسرل ا ة ع اط بج او قح كلذو

 هللا ا مت نيذلا عم : كنأ لوسرلاو هللا عطي 7 { : رخآ عضوم يفو . 4 هللا

 ٧. ) أقيفز كلأ ن نسحو و نيحلاصلاو ٠ ءادهشلاو َنيِقيَدصلاو نيبلا م مهيلغ

 رخآ عضوم ينفو . ٨) ( منهج ان ل نإف هلوسرو 1 ١ صعي نمو { : رخآ عضوم

 لزسرل نع لوقنملا يفو .'ث) أوهَناف هنع مكاه انو هوُدْحَف ُلوُسَرلا مكاتأ امو إ
 .'٠)؛ةيصعمب رمؤي ملام ؤ ملسملا ءرملا ىلع ناتبجاو ةعاطلاو عمسلا» : » : لاق هنأ 3

 . فت هللا لوسر انعياب» : لاق ٠ يباحصلا تماصلا نب ةدابع قيرط نم لوقنملا يلو

 .يشي ال فيسلا : ةماصمصلاو ماصمصلا )١(
 .ديدشلا مذهلا : ذلا (٢ر

 ٥٩. : ءاسنلا ةروس )٣(

 ٨. : رونلا ةروس )٤(

 نب رباج نع \بيبح نب عيبرلل حملا عماجلا ينو .ةرامالا يف ملسمو . ماكحالاو ماصتعإلاو داهجلا يف يراخبلا هاور (د٥ر
 ةنتفلا نإو الا ٥ يناصع دقف يرمأ صع نمو .ينعاطأ دقن يرما عاطا نمه : ةت يبنلا نع كلام نب سنأ نع ديز

 . ةرامإلاو ةيالولا ف ب باب .انهاه

 )٦( ءانا ة ةروس ٨٠.

 )٧( ءالا ةروس : : ٦٩

 )٨( نجلا ةروس : ٢٢٣ .

 )٩( رشحلا ةروس : ٧.
 ر١٠( .صنلاب داهجلا باب يف عيبرلا هاورو .يناثلا دلجملا ۔ هدنم يف دمحأ هاور .

۔ _ ٢٦٣



 رمألا عزانن ال نإو . . .رورسلاو حرفناو .رسعلاو رسيلا يف .ةعاطلاو عمسلا ىلع

 هلوق نم ا١ )×مئال ةم ةمول هتلا يف فاخن الو .انكام ثيح قحلاب لوقنو موقن نأو .هلهأ

 نوفاخي ال ىنعي ''"4« مئال ةمول نوفاخت آل هللا ليبس يف نودهاجي زب : ىلاعت
 لوف نم ضعب يضعب ا ءاقرأ ('")ه ( اح رامكلا ىل اغ اع ءادشأ )ل : سانلا 7 هللا يف

 ل مهبناج نأ دارملا )٤ ١) ي نيرفاكلا لغ اع ةزع ةنمؤملا ل غ ةلأ ] ث : لجو زع

 .ةمجعملا رسكب لذلا نم هلصأ ةلذأ نأل .ناوهلا هب دري ملو .مل عضاخ !نينمؤملل

 نم لذلا حانج اهل ضفخاو ب : عر ةو .لولذ ةباد : لاقي .لولذلا ردصم وه

 زع هلوقل ناوهلاو ةلذملا .لاذلا مضب لذلا امأو . دايقنألاو عوضخلا ي أ ""ه ةمحرلا

 رانلا ىلع نوضرعي ه هانعم ''٦}ه“ لذلا نم َنيعشاخ اهيلَع نوضرعي مُمارَتَو لف : لجو
 ؟ ىفخ فرط نم نورظني ) ط لذلا نم نيعضاخ . نيللذتم .نيعضاوتم !نيعشاخ

 ةلذأو رانلا نم افوخ رانلا ىلإ رظنلا نوقراسي ؤللا نم مهيلع امل رظنلا يفخ يأ

 ىلع ليلذلا . ىفخ بلقلاب رظنلاو ٥ .5 ايمع ن و رشحي مأل ٠ مهمولقب رانلا لإ نورظني

 امكو ًايمحم مههوجو ىل اع ة ةفايقلا موي ُمُهرشحن زو { : لجو زع هلوق كلذ

 هانعم : ليقو .لاحلا نم فيعض يفخ فرطب يأ .ءابلا ىنعمب نم : ليقو

 ٠ مهرسيام نوري ال : : ايمع هنع هتلا ىضر سابع نبا نع ليق يذلاف )١٧) : ًاًمُصَو

 ليواقألا ضعب تكرتو .٨)مهرسي ائيش نوعمسي ال امص .ةجحب نوقطني ال اكب

 اذه انباتك يف انيلع ةجح نوكي الئل .تايآلا هذهب تيتأ انإو .ةلاطإلا فوخ

 .لبقتسملا نم هرسكو يضاملا لاذ حتفب ليلذ وهف .ةلذمو ةلذ لذي لذ لذلا لعفو
 ب ٠

 )١١( مهربغو .ةعيبلا يف يئاسنلاو .ةرامإلا يف ملسمو . نتفلاو ءاكحالا يف يراخبلا هاور .
 )١٢( ةدئاملا ةروس : ٤ .د

 )١٣( حتفلا ةروس : ٢٩

 )١٤( ةدئاملا : ٥٤.

 . ٢٤ : ءارسالا ةروس (١د)

 )١٦( ىروشلا ةروس : ٤٥.

 )١٧( ءارسالا ةروس : ٩٧.

 .ءارسإلا ةروس ريسفت .يربطلا رظنا )١٨(

 ۔ ٢٦٤ _۔



 ١لذع : ييأ .ةمرلو امول .هلعف ف همالو .هلعف للع همال : لاقي لذعلا موللا لصأو

 رع هللا لاق ٠ موللا ىق وؤحتسي يذلا : مولملاو ` مولم لجرو هد . مؤل عمجلاو ` مئال وهف

 تلذب دق كنأل ضارعإلا ىلع يأ 4)٨'' ! موكم تنأ ا مہةع لوف ] صو : لجو

 . كدهج

 ولت ٢ : لجو زع ةللا لاق .اهبحاص مولتو مدنت يتلا : ةماوملا سفنلاو

 ال : مهضعب لاقف .ال ي ءايلعلا فلتخا ١4""' ةماوَللا سفنلاب م مسقا الو ةنانقلا
 ةحتف عبشاو أدتبملا فذحف .مسقأ نألف ةانعم ليق .ملحي الئل يف ايك . ديكأتلل ةديزم
 م . ليواقألا لدعأب ٠ملعأ ةلاو أدنبم مسقأ .نيكرشملا مالكل در ال : ليقو .أدتبملا م

 ىلع ىوقتلا ف ةرَصقملا سفنلا مولت ىلا ةيقتلا سفنلاب : ةماوللا سفنلا ىنعم

 نع يور ايك ةعاطلا يف تدهتجا نإو .ادبأ اهسفن مولت يتلا يه : . اهريصقت

 ذإ .ةمايقلا وب اهسفن مولت الإ .ةرجاف الو ةرب سفن نمام» : لاق هنآ ۔ ةنجب ۔ يبنل
 ترصق تنك ينتيلاي : تلاق ارش تلمع نإو .دزأ لو ترصق : تلاق اريخ تلمع

 . ارش لمعأ ملو .يلمع ي
 نم تجرخأ نأ ىلع مولتت لزت مل اهنإف ؛ مالسلا هيلع مدا سفن دارملا : ليقو

 ىلإ دايقنإلاو ةعاطلا ركذ ىلإ ۔ انعجر ۔ ةلاطإلا فوخ هتكرت كلذ ريغ : ليقو .ةنجلا

 دبع ولو .هب مكءاج نمم قحلا اولبقاو . اوعيطأو اوعمسا » : ةتنب يبنلا لاقو . ةمامإلا

 لالب» : زي ةب يبلا لاقو .ا" '؛يفيرش ولو .هب مكءاج نم ىلع ل اطابلا اودرو . يشبح

 هتعاط ثمزلل . .يشبح مامإ ناك ولف .'"هيشرقلا لهج يأ نم ريخ .يثبحلا
 نيح ۔ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوقل هقلا لزنأ ايب مكح اذإ .هرمأل دايقنإلاو

 ملاس ناك ول» : لاقف هنع هنلا يضر ۔ ةمامإلل رفن ةتس راتخي نأ دارأو ۔ ةافولا هترضح

 نع يورو .مكيلع امامإ همدقأ نأب كوكشلا هيف ينتطلاخ امل . ًايح ةفيذح يبأ ىلوم

 اوموصو .مكسمخ اولصو هنلا اوقتا» : لاقف عادولا ةجح يف بطخ هنأ .ةني يبنلا

  

 )١٩( تايراذلا ةروس : ٥٤ .

 . ٢ : ةمابتلا ة هروس ( ٢٠)

 "ةعيب يئاسنلاو . .. ةرامإ ه ٠ ملسمو . .ماكحأ يراخبلا رظنا ) ( ١ ٢

 . قبالا ردصلا رظني )٢٢()

۔ _ ٢٦٥



 : هانعم '"ث"6مكبر ةنج اولخدت .مكرمأ ةالو اوعيطأو . مكلاومأ ةاكز اودأو ى مكرهش

 : لجو رع هلوقو . زنت هيبن ىلع هللا ل ; زب أ ايب نمكاح هلوسرو هلل نعيطم متنك ا ذإ

 ءيش ف متفلتخا اذإ : هانعم ٢٥) ) « لوسرلاو هللا ىلإ ُهوُدرق ءيش يف مُنعَان نإف { زا

 دعبو .ايح مادام .هلوسر ىلإو ؛ هتلا باتك ىلإ يأ . هللا ىلإ هودرف . مكنيد رمأ نم

 اعم سانلا نوملعي نيذلا ءايلعلاو .ءاهقفلا مه رمألا يلوأ : ليقو .هتنس ىلإ هتافو
 , ٤ .ا ۔ . م ۔ و 2 ۔ 4۔۔ .

 6" مهنم رمالا يلؤا ىلإؤ ,لوسرلا ىلإ هودز ولو ز : لجو زع هلوق هديؤيو 6 مهنيد
 نب رمعو } قيدصلا ركب يأ م . ةباحصلا رابك انهاه رمألا ولوأ : ليقام ىلع هانعمو

 مه نيذلا مهلاثمأو ٦ بلاط ي أ نب يلعو { نافع نب نامثعو ١ انع هللا يضر باطخلا

 هيلع يربحت مئاق نم ةمامإلا ن نم دبال نأ ةبج ي يبنلا نب ناك دقو . ملعلاو رمألا ولوأ

 6لزاونلا دنع هيلإ نوعزفيو .مهلمش عمجو . مهؤارآ هيلإ يهتنتو .مهماكحأ

 . لطاب لك هب نوعفديو

 ؛ مهادهب يدتهحو . مهب سانلا ي ىدتقيل لسرلا هللا ثعبي . ت يبنلا لبق ناك دقو

 زع هلوقل ؛ سانلا ىل اع ءادهش ّ ضرألا ف ءانمأ ةمئألا هتلا لعج ةيتت يبنلا دعب نمف

 لوسرل ١ نوكيو رس ل ا ىل اع ءا َدَهُش ونو تأ اطسو ة و ةم ا مكاَنلَعَج كلذكو { : لجو

 لجو زع هلوقل ؛ رايخ . , الدع دع ىأ : اطسو لجو و زع هلوق ىنعمف )٢٧) ٭ ا ديهش مكيَلَع

 مهريخ يأ ")هي نوحبنت آلو مكل ل ا لا مهطسو أ لاق ل : رخا عضوم يف

 انولب انك مُهاَنولب انإ ب : لجو زع هلوق ةيآلا هذه لوأ نم لصالاو . مهلضفأو

 .ةنجلا باحصأ انولب ك طحقلاو ٥ عرجلاب ةكس لهأ انر ہتخا يا للقتل ةنجلا تاحصأ

 لجرل نيخسرفب نميلا ءاعنص نو هد ناو رص :: هل لاقي نميلا يف ناتسب ناك : لاقي

 أطخأام محل كرتيف ١ مارصلا تقو ءارقفلا يداني ناكو ٠ ننب ةنال هثروف تاف حلاص

 ملف .ريثك رشب كلذ ىلع عمتجيف . ("`)ءاعو لجنملاو ، طاسبلا يف طقسو .لجنملا نم

 .اذه لعفن نأ عيطتسن ل انإف ريثك لايعلاو ، ليلق لاملا نأ هتلاو : اولاق بألا تام

 . ٠«كسانم ه دواد وبأو ٠.ةرامإه ملمو .هداهج ه يذمزتلا رظنا )٢٤(

 ٥٩ : ءاسنلا ةروس )٢٥(

 ٨٢. : ءاسنلا ةروس )٢٦(

 ١٤٣. : ةرقبلا ةروس )٢٧(

 : ملقلا ةروس )٢٨(
 )٢٩( ملقلا ةروس :

. 
 اعم _ ل . رمتلا اه ذ ذجُب ةلآ لجنلا نال . ءاعو لجلملاو : هلوق نم هينعي "7 مهفن ل

(٣٠ ) 

- ٢٦٦ _



 دقو ةدوسم اهوأرف .نيكاسملاو ءارقفلا جورخ لبق حابصلا تقو اهدادجل اوفلاحتف

 اونثتسي مل .اومسقي نأ اودارأ نيح مهنأل نومئان مهو . هتلا نم فئاط اهبلعا فاط

 ىأل لوقت لو زب : ملسو هيلع هيبنل ىلاعتو كرابت لاق ةنأل .لجو زع هللا ةئيشمب

 لمن يف يتلا تايآلا صصق ركذ تكرت '"')ه هللا ءاشي نأ لإ ادع كلذ زغاف 7

 ضعب ركذا ىنكلو .اهتوالت هيلع يفخت ال فراعلا امنإو ."")ةلاطإلا فوخ لجرلا ىنبا

 ةغللا ين درلا '"“)ه« نيرداق درخ ىلع أوذغَو ج : لجو زع هلوق .اهيف تلا ةغللا
 رمأ ىلع ليقو .دهجلاو دحلا ىنعمب : ليقو ؤبصخغلاو عنملاو دصقلا : ىنعمب نوكي

 اذإ كلذكو .رمالا لع عمتجم دراح ءيشلل دصاقلا نأل .مهنيب هوسسأ دق عمتجم

 .ملعأ هاو نبل اهل نكي مل اذإ ةقانلا تدراحو .رطم اهل نكي مل اذإ .ةنسلا تدراح

 هلوقو .ارس ضعبل مهضعب لوقي .نولءاستي '"ث١٭ َنوَتفاَحَتَي ل : لو زع هلوق
 يأ نوُمولتي ل : لجو زع هلوقو .هريسفت ىضم دق ")ه مُهُطَسوأ ث : لجو زع
 ةناو ةلاطإلا فوخ ةصقلا رثكأ تكرت . مهقوقح نيكاسملا عنم يف اضعب مهضعب مولي

 .ملعأ

 كرتي نم ىلع ةمايقلا ميا يأ ه سانلا ىل اع ادهش أوئوُكتل ) { : لجو زع هلوق امأو

 ًايكزم ًالذعم يأ ا" ديهش مكيلع لوسرلا نوكيو ] { : نيعمجأ سانلا نم قحلا

 . ملعأ هتلاو مكل

 لصف
 .ةمامإلا ناش هللا مظع دق .هدابع ىلع ع ءافلخلاو . هدالب ىلع هتلا ءانمأ لذلا ةمئاف

 لب ىف يأ )٧" امامإ سانلل كلعاج قأ % : ةل ميهاربإ هليلخل لجو زع لاقف

 نيقتملل انلعجاو { : نيلئاقلا نع ةصق رخآ عضوم يف اضيأ لاقو .ريخلا ف

 نع ةصق ىلاعت هلوقك }ةمئأ لقي ملو .ربخلا يف انب نودتقي ةمئأ يأ (" ًامانإ

 )٣١( فهكلا ةروس : ٢٣ .

 )٣٢( ج هربسفت يف يبطرقلا هلاق دسالا دبع نب دوسالاو دسالا دبع نب هللادبع امهو ١٠١ ص ٩٢٣.

 )٣٣( ملقلا ةروس : ٢٥ .
 )٣٤( ملقلا ة ةروس : ٢٢٣ .

 . ٢٨ : ملقلا ةروس (٣د)
 )٣٦) ةرقبلا ةروس : ١٤٢٣.

 )٣٧( ةرقبلا ةروس : ١٦٤ .

 )٣٨( ناقرفلا ةروس : ٧٤.

 ۔ ٢٦٧ ۔-



 ةصق لجو زع هلوقك ةمئا دارأ : ليقو .'"“؛ه نيملاعلا بز ُلوُسز انإ زط : لئاقلا

 : لاقي .ءادعأ يأ '‘`)4 نيملاعلا تز الإ لو ودع مهنإف ز : ةيج ميهاربإ نع

 اك .امامإ مأ : لاقي مايصلاو مايقلاك ردصم هنأل : ليقو .انؤارمأ يأ ءالؤه انريمأ

 لات اك .ةاده ةمئأ : هنع هتلا يضر سابع نبا لاقو . امايق ماقو امايص ماص : لاقي

 يأ بولقملا نم اذه : ليقو ٠ انرمأب نوه ةمئأ مُمانلَعَجَو ز : لجو زع هنلا

 . ملع أ هلل او مهس نيدتقم نمتؤم انلعج او ٠ امامإ نعقتملل انلعج او

 اطلسلا : ليقو .'٠"»«ةمايقلا موي شرعلا لظ يف لداعلا مامإلا» . ةيب ىبنلا لاقو

 لظو .زرحلا وهو فنكلا انهاه لظلا . مولظم لك هيلإ يوأي هضرأ يف هتلا لظ لداعلا

 يأ ٤) لظلا لإ لوت من انهل ىقسف { : لجو رع هللا لاق فورعم يش لك

 اب راه جرخ نح مالسل ١ هيلع ن ارمع نب ىسوم وهو عن اج وهو ٥٩ 6 ةرجش ل اظ تحت لدعت

 لاق نيدم اقلت ةجوت اًتلَو { : لجو زع هلوق كلذف 1 . نيدم رايد ىلإ نوعرف رايد نم

 ام درو او ) مت ل ؤ قيرطلا دصق دصق يأ . گگتل 1 ليبسلا ءاوس .ينيدهي نإ يبر ىسع

 ,سانلا نم ةم ا يلع زجو { مهيسار :1 هم اهنم ن ل وتسي ١ وب زاك رئب وهو ٤ } نيدم

 ييأ ; ُناَدوُذَت . نيازم مهنود نم ذَجَوو ت ىشاوملا نوقسي ةعامح يأ )٤٥( 4 نوُمس

 نيتأرملل ىسوم لاق ٠ سانلا نع اديعب ءاملا نع |اهمانغأ ناعنمو ناسبحت

 يقسن ; آل اَلاَق 3 ز سانلا عم |اكيشاوم نايقست ال ايكنأشام يأ ؟ » 4 انكبطخام )

 مضب ردضُي رماع نب راو رفعج نب ١ ا رقو ٩ . ؤ )٤٦ : ريبك خيش انوب او ع ُءاَعَلا ردصي ىتخ

 انوبأو إ ءارلا مضبو ءاجلاك عمسلا رهو .مضلاب ءاعألا ءعىرقو .لادلا رسكو ءايلا

 يبنل ا بيعش وه : ليقف ايهيبا مسإ يف اوفلتخاو . هيشاوم يقسي ن أ ردقي ال ريبك خيش

 .اهمحر اهلوق مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم عمس املف كلذ ريغ : ليقو مالسلا هيلع

 ١٦. : رعشلا ةروس )٣٩(
 )٤٠( ءارعشلا ةروس : ٧٧.

 )٤١( ةروس ": : ٧٢
.. .. . 

 )٤٢( ريغو .ماكحأ يذمرتلاو ..ةاكزه ملسمو .هدودحو و :ةاكز. يراخبلا رظنا
 )٤٣( صصقلا ةروس : ٢٤.

 )٤٤( صصقلا ةروس : ٢٢.

 )٤٥( صصقلا ةروس : ٢٣.
 )٤٦( رصصتلا ةروس : ٢٤ .

  

۔ _ ٢٦٨



 : ليقو .سانلا نم ةعامجالإ اهعفر قيطي ال اهبرقب تناك ىرخا رئب نم ةرخص علتقاف
 ىلاعت هلوق كلذف .ايهمنغ نيتأرملل ىقسو .رئبلا نع مهاخحنو موقلا محاز ىسوم نإ

 : رعاشلا لاق هذاوس ليللا ظ كلذكو ه لظلا ىنإ لوت مث اهل ىقنف { :

 ناو ليللا لظو تحلز مكو ابنع تقلطأ امو تمجه مكف
 ليللا نم اليلق اوناك ب : لجو زع هللا لاق ليللاب مونلا عوجلا لصأ

 نم اليلق نوعجهب اوناك : ىنعملاو .ليق اميف ةلص انهاه ايف ."ةه نوشجهيات
 : ليقو 6ءاشعلاو برغملا نيب امل .نولصي : ليقو .ليللا رثكأ نولصي يأ .ليللا

 هلعفو . ةلاطإلا فوخ هتكرت .كلذ ريغ : ليقو .ةمتعلا اولصي ىتح نوماني ال اوناك

 .لبقتسملاو . يضاملا ميج حتفب اغوجه عجه عم
 وهو . عرسأ اذإ احيلز حل نم : لاقي .تعرسأ يأ .ةلمهملا ءاحلاب تحلز هلوقو

 كلذكو .ملعأ هللاو حلاز عيرس لك : لاقيو . لبقتسملا يف هرسكو يضاملا مال حتفب
 . ملعأ هللاو فدلا نود ضرألا ىلع عقو اذإ مهسلا حلز

 ةللّلا امأو .رئاط مسا هلظ بعالمو .هفنك يف يأ نالف لظ يف شيعت ال : لاقيو

 موي باذع مهذخأ ] : لجو زع هللا لاق لظت ةباحس لوأ يه ةمجعملا ءاظلا مضب
 ٠تلغ ىتح مايأ ةعبس رحلا مهيلع هللا طلس نأب اوحرتقاام وحن ىلع { ةللا

 . ملعأ ةللاو اوقرتحاف أران مهيلع ترطمأن اهتحت اوعمتجاف . ةباحسلا مهتلظأف مهراهأ

 ليللاب اذك .لعفي باب نم ضيفت .ًلولظ لبقتسملا ءاظ حتفب ل اطي لط هلعفو

 ههجو لظ يأ ا'"“)ه ميظك وُمَو ادوس ههجو لط زب : لجو زع هقلا لاق .ةيوتسم

 الو هكسمي يأ هممظكي وهف .انزحو اظيغ يلتم . ميظك وهو ةيهاركلاو مغلا نم

 . ملعأ هللاو مظكلا لعف ينعا .لبقتسملا نم هرسكو . يضاملا ءاظ حتفب وهو . 7

 لصف
 نم رجأو هرجأ يبن لكل .ءايبنألا يف : لاق هنأ (هللا همحر) ديعس يبأ نع دجويو

 ةمئأ كلذكو .عيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم هتمأ نم هتوعدو . هتعاطب لمع

 )٧!) تاير ,اذا ة هررس : ١٧ .

 )٤٨( ءارعشلا ةروس : ١٨٩ .

 )٤٩( فرخزلا ةروس : ١٧.

۔ ٢٦٩ ۔



 .ةيعرلاو ناوعألاو ، لايعلاو لايعلا نم .مغدعب لمع نم رجأو .مهرجأ محل لدعلا

 الجر اومدق ٦ ملعلا يف ةياغلاو عرو ولاو لضفلا لهأ نم نوملسملا عمتجا اذإف

 .بيبل .افيطل ايوق .الدع .اعرو .املاع .كلملا ةسايسو برحلاب قذاح .

 .ةعئارلا قالخألا يف ةياغلا غلب نوكيو ۔ نسحأو غلبأ وه ۔ سانلا ربكأ نم . "

 .هرومأ عيمج يف .ملعلا لهأل ةروشملاو .ريبدتلاو .ةوقلاو . ةقئافلا ةريسلاو

 ؛ المع مهلضفأ مدقتي ةياغلا ىصقا غلب دق دق لجر ىلع نوملسملا عمتجا اذإف

 ىلع امامإ كانمقأ دق : هل لوقيف . ىنميلا هديب مامألا دي حفاصيف ؛ ؛ املع مهرثكأ

 رمأت نأ ىلعو . ةتتي دمح هيبن ةنسو هنلا باتكب مكحت نأ ىلع ؛ نيملسملاو .انسفنأ
 هيلإ وعدتو 3هدابع هب دبعت يذلا .هللا نيد رهظتو .ركنملا نع يهنتو فورعملاب
 تتبث اذإف ةدقعلا تتبثو { ةعيبلا تبجو .معن : لاق نإف .اليبس كلذ ىلإ تدجوام
 ةعاط ىلع كتعياب دق» : لوقي مث ؛ مامإلا دي يف هدي عضو ةعيبلا دحأ دارأ .ةدقعلا

 ىلع ناك اذإ اذه .«معن» : مامالا لوقيف . "ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألاو . هللا

 لعفي مث هتلا ليبس يف داهجلا ىلع اوداز (ة )ءارشلا ىلع اودارأ نإ امإو . )عافدلا

 . ملعأ هتناو لضفأ وهف رثكأ ناك امو .عبارلاو ثلاثلاو .يناثلا كلذك

. 

 لحأو ) : لجو زع هلوقل لوبقلاو باجنإلا وهو . عيبلا نم طبنتسم ةعيبلا لصأو

 نوعيابي نإ كنوُكياَبي َنيِذَلا نإ ج : رخا ىنعم يف لجو زع لاقو ث" عيبلا هللا

 ةلا ةمعن يأ (ة") مهيديإ قرف هللا دي زم . ةنجلاب هتلا ن نم مهسفنأ اوعاب مهن أل . هللا

 دي يه هقلا دي ىنعم : : . ةوقلا انه ديلا : ليقو اوعنصام قوف ةيادهلا يف مهيلع

 نم ،هللا عم هدقعب 7 تلت لوسرلا م قاثيملا دهع ريرقت ىنعملا نأل . ةةفتَم هللا لوسر

 د١٢ه هللا عاطأ دقف لوسلا .عطي نُم { : لجو زع هلوقل ؛ ةسام الو براقت ريغ

 . برحلا ءاهتناب هتمامإ يهتنتو .ودعلا ةيراع لاح يف . مام نيعت : عافدلا ه -)
 الو .ناطلسلا ركسعم مهفدهو هللا ليبس يف مهفنأ نوعيبيف .ةارشلا نم نوعبرأ عمتجي نأ هطورش نم : ءارشلا )٥١(

 . مهلتاق نم الإ نولتاقي
 )٥٦٢( ةرقبلا ةروس : ٢٧٥ .

 )٥٣٢( حتفلا ةروس : ١٠

 ]٤33[ ءالا ةروس : ٨٠

۔ _ ٢٧٠



 الع كلذ نع هللا لاعت ٠ حراوجلا ىنعمب ر هللا نم ديلا نأ ةمسجملا ةدحلملا تمعزو

 .اريبك

 لصف
 نم كلذ ريغو .ةحراجلا ناسنإلا دي يهف ديلا امأ ديلا ركذ نم ًافرط ركذأس

 قراسلا ج : لجو زع هللا لاق . يديالا اهعمج نأل ىدي اهلصأو . تاقولخملا

 هل لوعفملا هنأ ىلع بوصنم 4 ه هللا نم لاك ابسك اب ءازج امس ديأ أوُعَطقاف ةقراسلاو

 باب يف عطقلا ةفص ركذأسو .نيتملكلا اتلك عطقلاو .لاحلا ىلع : ليقو .ردصملا وأ

 تلاقو ) » : زيزعلا هباتك ي لجو زع ةلا لاق ديو دايأ ,عمجلاو ةنملا ديلاو .دودحلا

 تناك : ثيدحلا يف ليقو اث وا اب اولو مهيديأ تلع ًةَلوُلْغَم هللا دن وهلا

 نم مهيلع طسبام مهنع هنلا فك !ةث هللا لوسر اوصع املف الاومأ سانلا رثكأ دوهيلا

 نع ةضوبقم يأ . , مهيديا تلع ةلغ هللا دن ه : اولاق كلذ دنعف ةعسلا

 هباحصأ يضرف ٨ءاروزاع نب صاحنف كلذ لاق امنإو 'ث٦)لخبلا ىلإ هوبسن قزرلا

 يضرو يصاعملا نم أئيش لعف نم نال .هلاقملا يف مهلك هتلا مهبسنف هلوقب .دوهيلا مهو
 اوضارت ثيح ليئارسإ ينب هللا مذ دقو ؤ ةبوقعلاو منألا ف ءاكرش اوناك هباحصأ هل

 ركنم نع نوماني ال اوناك % : لجو زع هلوقل .مهباحصأ لعف نم ركنتلاب
 هلعف اودارأ ركنم لثم وأ 6هولعف ركنم نع اضعب مهضعب يبةي ال يأ 5٧) ُهوُلَعَ

 يفو .هنع عنتما اذإ .هنع ىهتناو رمألا نع ىهانت : مهلوق نم هنع نوهتني الو .اوئيهتو

 هولكاوو هوبغي ملو إام مم ركنملا لماعلا لمع اذإ» : ةي يبنلا ىلإ بوسنملا ثيدحلا

 مهضعب بولق هنلا برض مهنم هللا ىأر املف ةئيطخلا لعفي مل هنأك كلذ ىلع هوبراشو

 ميرم نب ىسيعو دوواد ناسل ىلع ٍمبنعلو .ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو ضعب ىلع

 ليئارسإ .ينب نم أورفَك نيذلا نعل ز : لجو زع هلوق كلذف ."مالسلا امهيلع

 مكب لم لف { : رخآ عضوم يفو لاقو 0 ممَيرَم نبا ئسيع واد ناسل ىلع

 ٦٤. : ةدئاملا ةروس )٥٥(

 .نراقو . يدحاولا دنع لوزنلا ببس رظنا )٥٦(
 )٥٧( ةدئاملا ةروس : ٧٩.

 )٥٨( ةدئاملا ةروس : ٧٨.

۔ -_ ٢٧١



 ء ح -

 رع زييمتلا ىب اع اهبصنو هناحبس هللا نم ايناث ا رجأ يأ 4 هلل ذنع ةبوت كلذ نم رشب

 ةدرقلاف ٦٠١) ه ر ريز رانحخلاو ه ةذ ةدرملا مهنم لجو هيلع بضغو للا هنعل نم ت : رش

 رغ ليقو 2 مالسلا هيلع - ميرم نب ىسيع ةدئاس رافك ريزانخلاو ٠ تسلا باحصأ

 . ملعأ هتلاو ةلاطإلا فوخ هتكرت كلذ

 اذإ نوخ ةدام نم ةلعاف يهو .ماعطلا اهيلع ناك اذإ .ناوخلا ةدئاملا لصأو
 ماعطلا ىمسو .ماعطلا نيلكالل .ةمعطملا ةدئاملاف . لعتفا . أاتماو .دمعطأو هاطعأ

 هلوق كلذف كللذ رغ ليقو . نلك ال اب ديمت اهن ل تيمس : ليقو 8 ر اوجل ١ 8 اع ةدئاس اضيب أ

 نوكيف فرظ وأ ركذأب بوصنم 4 ميرم نبا ىسيعاي نريراوخلا لاق ذإ ه : لجو زع
 ةذئام انيلع لزني نا كبز عيطتسي لم ج : مفوقل صالخإلا مهءاعدا نأ ىلع اهيبنت
 ىلع ال .ةدارإلاو ةمكحلا هيضتقتام ىلع ةعاطتسإلا هذه ليق 'أ")4 ءيسلا نت

 ءاتلا تبصنو . عيطتسي ام . ءاتلاب هيطتست اه ىئاسكلا 53 ٦٦ ق ٥ ..ه ة .دقلا هضتتتام
 . ت س ٠ ذا س - ر مس ر -

 ربغ نم كللذ هلاست له ىنعمل او لاب ر - ل اذس كب ر عيطتست له ىنعمو ` كب ر نم

 . فراص

 مهو . نيماهغلا نيب ءارمح ةرفس تلزن اهنأ ثيدحلا يف يور ةدئاملا هذه يف اوفلتخاو
 : لاقو مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ىت مف . مهيديأ نيب تطقس ىتح .اهيلإ نورظني

 ةلثُم اهلعبحت الو . نمل اعلل ةمحر , اهاعج ١ ا ١ . نب ركاشل ١ نرم ينلعج ١ مهلل ( ١

 .نيقزارلا ريخ هللا مسب : لاقو . ليدنملا فشكو ىلصو أضوتو ماق مث .ةبوقعو

 اهبنذ دنعو حلم اهس أر دنعو . اهمس د ليسي ارد 0 . سولف اا ة هيوشم ةكمسب ١ ذإو

 اهنم دحاو ىلع ةفغرأ ةسمخب اذإو .ثاركلا الخام لوقبلا عاونأ نم افرحو .لخ

 سماخلا ىلعو .نبج عبارلا ىلعو .نمس ثلاثلا ىلعو .لسع يناثلا ىلعو .نوتيز
 ٨ابنم سيل» : لاقف . «ةرخالا مأ اذه ايندلا نمأ هتلا حوراي» : نوعمش لاقف .ديدق

 مكدزيو . مكددمي هتلا اوركشاو .متل أسام اولكف .هتردقب لجو زع هقلا عرتخا نكلو
  

 )٦٠( ةدلالا ةروس : ٦٠.

 )٦١( ةدئاملا ةروس : ١١٢.

 .ارق باوصلاو يناسكلا .ناه دنلا ي )٦٢(

۔- ٢٧٢ _



 » : لاقف ؟ «ىرخأ ةيآ ةيآلا هذه نم انيتوأ دق هللا حوراي» : اولاقف .هلضف نم

 .«تنك امك» : اهل لاق من .ةكمسلا تبرطضاف ٦«هتلا نذإب ةيح نوك ةكمساي

 .اوخسُمف .اهدعب هللا اوصعف .ةدئاملا تراط مث .ةيوشم تداعف

 راغصلاو .ءاينغألاو ءارقفلا اهيلع عمتجي . أبغ اموي نيعبرأ مهيتأت تناك ليقو

 لكأي الو . اهلص يف نورظني مهو تراط ءيفلا ءاف اذإ ىتح اهنم نولكأي .رابكلاو

 ىلإ هلا ىحوأ مث ؛ أدبأ ضرمي ملو ءيرب الإ ضيرم الو ،هرمع ةدم ينغ الو ريقف اهنم
 ءاينغألا نود .ىضرملاو .ءارقفلا يف يتدئام لعجا نأ مالسلا هيلع ىسيع

 ريغ ليقو .الجر نينامثو ةثالث مهنم هللا خسمف ١©كلذل سانلا برطضاف “باحصألاو

 ضرألا تدامو ٦ كرحت اذإ اديم ءيشلا دام هلعف امأو . ةلاطإلا فوخ هتكرت كلذ

 ذيمت نأ ىساؤز ضرالا .يف ىقلأو ] : لجو زع هتا لاق تبرطضا اذإ اهلهأب

 تلاقف .ديم تلعج ضرألا هللا قلخ امل ليق اميف كلذو ؛ برطضت يأ(٢") ه مكب

 دامو .لابجلاب تيسرأ دقو تحبصأف .اهرهظ ىلع ادحأ ةرقم ريغ هذه نإ : : ةكئالملا

 . ملعأ هتلاو ةدئاملا تيمس هنمو { ماعطلا معطأ اذإ

 لصف

 ه أوُلاف انب اونس مهيديأ تلع ةلولغم هللا د دوهيلا تلاقو 3 : لجو زع هنلا لاق
 مهبديأو ايندلا يف ىراسأ اوراص ىتح .ايندلا يف ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرض يأ

 ١٨٦0ه ءاشي فيك فني ناتطوسبم هادي لب زب .ةرخآلا يف رانلا ىلإ نوبحيو . ةلولغم
 : لاقيو .ةرقلا ديلاو .ةنطابلاو ةرهاظلا ةمعنلا : ليقو ىرخألاو ايندلا يف هانتم يأ
 قاخسإز ميهاربأ اندابع ركذاو ب : لجو زع هللا لاق ى ةرق يأ ادي اذكو اذكب يلام
 .ةفرعملا يف راصبألاو هتلا ةعاط ي ةوقلا ولؤ أ يأ ٦) راصبالا يديألا يلؤا توقعبو

 رهدلا ديو .نيلا ف ًارصنو ٨ةدابعلا يف ةوق يطعأ : ليقو .نيدلا يف رئاصبلا يأ

 .هادم ةوق

 عاطقناو .هيخأ توم وهف ةعوطقم لجرلا اهآر نإف .خألا ىلع لدت ايؤرلا يف ديلاو

 )٦٣( لحنلا ةروس : د١ .

 )؛:٦) ةدناملا ةروس : ٦٤ .

)٦٥( ص ةروس : د٤ .



 عطق نوكيو ؛ ؛ ديلا تاذ ف طاسبنا ةوق ل وطو ٥ لضف تاذ ديلا نوكت دقو . انيبام

 دالوأ عباص لأو ٠ اهنع اعاطقناو ٠ يصاعملا نع امك ربلا نع افك ايؤرلا ي ناك اذإ ديلا

 خالا لإ بسنت ملو ديلا نع تدرفنا نإو ٠ خألا لإ ةرابعلا ف ديلا بسل اذإ ٠ خألا

 يفف داسف وأ حالص نم اهب تدجو ايف .نيدلا يف ةوق اهنأل .سمخلا تاولصلا يهف
 ىطسولاو .رهظلا ةالص ةبابسلاو ؛ رجفلا ةالص ماهبإلا نوكيو كلذك تاولصلا

 . ةرخآلا ءاشع ةالص رصنخلاو “ برغملا ةالص رصنبلاو رصعلا ةالص

 هلوقو )١٢٧( ه ريخلا كديب ] { : لجو زع هلوقل ككلم ف يأ ٥كديب رمألا : لاقيو

 كلمي يذلا يلولا يأ ٦٨) حالا هدمع هديب يذلا ] ز : رخآ عضوم ف لجو زع

 لاق مدن اذإ هيدي يف طقُس نولوقيو .كل داقنم : كل يدي هذه نولوقي هنمو .ةدقعلا

 مدانلا نإف ٠ مهمدن دادتنا نع ةيانك 5 ٩ مهيديأ يف طقس ََلَو ] زي : لجو رع هللا

 ٠ لعافلا ءانب ىلع طقس ء يرقو ٠ اهيف اطوقسم هدي رصتف ٠ َغ هيلي ضعي رسحتملا

 ضعي ضغ : ل اقي . .مهسفن أ ف ٠ م دنل ١ طتس هانعم : ليقو 6 اهيف ضعل ١ عقو ىتح

 لع مل ال ١ ضغت مويو ن : لجو رع هللا ل اق لبقتسملاو يضاملا نع حتفب

 يف لجو زع هلا لاقو . عأ هتلاو اذه لبق اهب ت تيتأ دق لجرلا اذه ةصقو ""ه هيذُب

 هب ت ءاج 1 .اظيغ اهوضعف ٧١) ) مهاف يف مهيديأ اودرف ] ز : رخآ عضوم

 اهيبنت انرفك ان ٠ ١ موق نم هب تقطن امو ٠ ع ازهتس او هنم ابجعت هيلع اهوعضو ٠ لسرل ١

 نم مهوعنمي ٤ مالسلا مهيلع ءايبنألا هاوفأ ف اهودروأ ْ هاوس مهل باوج ال نأ ىلع

 . ليثمت نوكي نأ لمتحي اذه ىلعو ملكتلا
 امو ؛ مهظعاوم يه يتلا ءايبنألا يدايأ اودر .يدايألا ىنعمب يديألا ءىرقو

 لإ اهودر مهنأكف اهوبذك اذإ مهنأل ٠ مههاوفأ ف ٠ :ارشلاو مكحلا نم مهيلإ ىحوأ

 : لاقيو ٠ مهاوس نم ى اع دي مه :: لاقي كلذكو .ملعأ هللاو 5١هنم تءاج ثيح

 : ت لوسرلا نع لوقنملا ثيدحلا يفو ٠ مهيلع نوعمتجع يأ ٠ ءيشلا هنم تذخأ

 7 مهاوس نم ىلع دي نوملسملا »

 ٢٦ : نارمع لا ةروس )٦٧(
 . ٢٣٧ : ةرقبلا ةروس )٦٨(

 ١٤٩. : فارعالا ةروس )٦٩(
 . ٢٧ : ناقرفلا ةروس )٧١٠(

 )٧١( ميهاربإ ةروس : ٩.
 )٧٢( تايدلا ف ةجام .- نباو .ةماسقلا ل يئانلاو . تايدلاو داهجلا ف دواد ربأ ه هاور .

۔ ٢٧٤ ۔



 نع لوقنملا ثيدحلا يفو . ةئيسن ال اضبق يأ اديب ادي ءىشلا هنم تذخأ : لاقيو

 ملعأ هتناو ''")هديب ادي متئش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذإ» : ةب لوسرلا

 . باوصلاب

 لصخ
 كنوميان ذإ َنينمؤُملا نغ هللا يضر دقل ج : لجو زع هللا لاق ةعيبلا يف ركذ

 هيمار ساوح ثعب ''”ةيبيدحلا لزن املا : ةيتيب هنع يور .'"ث؛ ةرجشلا تحت

 فحزف 6هوسبحف ناهيثع ثعبف عجرف . شيباحألا هعنمف هب اومهف .ةكم ىلإ يعازخلا

 هوعيابو كلذ ريغ : ليقو .ةئامثالثو افلأ وناكو هباحصأ ةيب هتلا لوسر اعدف .هبلعث

 ليقو ةردس يهو ةرجش تحت اسلاج ناكو . مهنع اورفي الو . ًاشيرق اولتاقي نأ ىلع

 نأ مهنع لوقنملا ثيدحلا يف فلسلا نع انغلب يذلاف .'"٦»هكلذ ريغ : ليقو .ةرمس

 نب رمع نينمؤملا ريمأ نأ رابخألا يف عفرام كلذ ىلع ليلدلا .ةعيبلا دهشي مل نامثع
 نوكتل .ةباحصلا رايخ نم ،رفن ةتس مهل راتخاف ةافولا هترضح امل (هتلا همحر) باطخلا

 نب نمحرلادبع نأ انغلب اميفف (هللا همحر) فوع نب نمحرلادبع اوراتخاف .مهنيب ةروشملا

 ين انغلب اميفف ،هب نوملسللا يضرف ،نافع نب نايثع هنع اهخسف (هتلا همحر) فوع

 ملو دحأ موي ةف الجر نوعيابتأ» : مهل لاق (هتلا همحر) دوسألا نب دادقملا نأ لوقنملا

 . قيفوتلا يلو هللاو . نايثع نم ىرجام ىرجف .هلوقب اوئبعي ملف «تاوضرلا ةعيب دهشي

) . 

 يل متاخلاو هسأر ىلع ةمكلا لعجت .ةمألا لضفأ وه لجر ىلع ةمامإلا تدقع اذإف

 ىلع يلصيو إهيلع ينثيو ٧ هللا دمحيف "بيطخلا موقي مث .هاذح ءايلعلا نوكيو .هدي
 8 هتعاط ىلع بيغرتلاو }هتعيب ىلع ثحلاو دقعلاب مامإلا رمأ ركذي مث .ةي يبنلا

 ةالصل هجورخ دنعو تاقوألا يف ربكي ۔ ًاربكم مامإلا موقيف ةعيبلا تحص اذإف
 ديمحتلاو رببكتلا نوكيو .هتاقوأ رئاسو 5}هربسم ف ميكحت ريغب ىدارف ربكيف .ةعمجلا

 .هشفلاو خاسفنالاو ابرلا يف بابه حيحصلا عماجلا رظنا )٧٣(
 ١٨. : حتفلا ةروس )٧٤(

 .٥ةباحصلا لئاضف» ملسمو ...يزاغم يراخبلا رظنا (٥ر'

 .مهفنا ةيضابالا دنع ىتح رخآ ىلإ دلب نم فلتخت ةيلكش رومأ هذه )٧٦١(

۔ _ ٢٧٥



 .تارم ثالاث «دمحلا هتلو ربكأ هتلاو . هتلا الإ هلإ اله : لوقي .ضئارفلا ةالص دعب

 ريغب مكح نمل مكح الو . هتلا ىصع نمل ةعاط الو . هتل الإ مكح ال« : لوقي مث

 ةاداعمو اعلخ هتل الإ مكح ال . هتنا ءايلوأل ةالاومو ابح هتل الإ مكح الو .هتلا لزنأام

 نمل ةعاط الو .هتنا لزنأام ريغب مكح نمل مكح الو .هلل الإ مكح ال .هتنا ءادعأل

 كيلع مالسلاو هتل الإ مكح ال . هتلاب الإ ةوق الو لوح الو . هلل الإ مكح ال . هتنا ىصع

 .'٨٧٨تارم ثالاث دمحلا هللو .ربكأ هتناو . هتلا الإ هلإ ال» : لوقي مث .«هتلا لوسراي

 هيلعو مامإلا جرخي مث .ةالصلا تاقوأ يف نذؤي انذؤم مامإلا ميقيو ريبكتلا عطقي مث

 ىلع مهفويس اولعج دق .هيدي نيب نوشمي لاجرلا نم ةعامج هعسو .6راقولاو ةبكلا

 ىلإ اولصي نأ ىلإ .ميكحت ربغب ادرفم ًاريبكت مامإلا فلخ ربكي ركملاو .مهقتاوع

 باطخلا نب رمع صفح يبأ ةمامإك .دقع ريغب ةمامإلا زو . ىلصملا وأ دجسملا

 نيملسملا ىضرو (مهنع هقلا يضر) : قيدصلا ركب ي أأ رايتخاب 7 (هنع هللا يضر)

 . (هللا مهمحر)

 لذب ىتح ؛ ركنملا نع ًايهانو فورعملاب ارمآ جرخو .هدحو قحلا بلط ابلاط نأ ولو

 ىلإ عوجرلا ىلع . يصاعملاو داسفلا لهأ ربجي نأ هل زوجي ناكل .٥هقلا يفو .هلل هسفن

 قحلا بلاط ىيحي نب هللادبع مامإلا نع ثيدحلا يف ءاج ايك .كلذ ىلع مهلتاقيو قحلا
 يف رهظو .هتمامإ تتبثف . هللا يفو هتل هسفن عاب هنأ هنع هللا يضر يناييلا يدنكلا

 . هراون أو هتابيط ىاف ال اب تلجتو . هاش 7 هركذ راصسأل اب رشتن او .هلدع ن اطوأل ١

 لك معو . هل الزور هب ذع رجانحل ١ يف لسلستو . هرابخأو هتبح بولقل اب تعطسو

 ي ةجهل قدصأ ىلع اهتامأو . لاصوألاو ةجهملا كلت هتلا محر . هلالظو هحور نيقفاخلا

 ٠ فاميلا روعألا لتق اذإ» : لاق هنأ جنت لوسرلا نع لوقنملا ثيدحلل . لاقملاو لاعفألا

 ةلا يضر) نيعب ررعأ هنأ انغلب اييف ناكو .'"“هعبسلا تاومسلا نم هؤايلوأ هل تبضغ

 .ميحرلا روفغلا وه هنإ . تاومألاو ءايحألا تانمؤملاو نينمؤملا عيمجلو . هل رفغو إ (هنع
  

 )٧٧( ہكخاو ةمامإلا يف ۔هتيرظن ةيضابالا اهيلع ينب يتلا ةيدقعلا سسالا حضوي ءاعدلا اذه .

 )٧٨( نببام تومرضحو نسيلا يف امامإ قحلا بلاط ناك ٩ ىلإ ١٣٢ .دنس ةهاقنساو هل۔اعب فرعو ةرجهلل

۔ _ ٢٧٦



 بهذ نإو .رئاج ناطلس امنيب نوكي نأ الإ .دحاو رصم يف نامامإ زوجي الو

 امامإ نوملسملا راتخاو .امهتمامإ تلطب .نيمامألا ناطلس لصتاو رئاجلا ناطلسلا

 متيأر اذإ » : لاق هنأ ص لوسرلا نع لوقنملا ثيدحلاب درو هنأل ؟ مهسفنال اےنم

 الاض نيداضتم اناك نإ كلذو ؛امههادحأ قنع اوب رضاف دحاو رصم يف نيمامأ

 امهالك ناعلحي ءاوس لالضلا ف كلذك اناك نإو .ايبنم لاضلا قنع برضيف .إايدتهمو

 . لجو زع هللاب ملعلاو لضفلاو عرولا لهأل الإ زوجت ال ةمامإلا نأل ؛ ةمامإلا نم

 .دحاو مالسإلاو .دحاو هنلا نإ» : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاقو

 وبأ لاق .فيسلا دمغ «دحاو رصم ىف نيمامإ ىنعي .دحاو دمغ يف نافيس ميقتسي الو

 : ارعش بوؤذ

 دمغ ف لاحمو ن افيسل ١ عمجي لهو ادل اخو ىنيعمبت اميك نيديرت

 . نيغلا رسكب وهو

 فيسلاب ىأر نإو اه وهف اثدح اهب ىأر نإف هتأرما فيسلا دمغ نأ ايؤرلا ليوأت يفو
 .اهدلوب وهف

 : دمغلا ةفص ف بيؤذ وبأ لاقو

 لئامحلاو هدمغ الإ فيسلا امف هل فرش ىتفلا سبل يف ناك نإو
 اذإ كلذو اادمغ هدمغي فيسلا دمغ ردصم وهو لوألا ةمجعملا حتقب دمغ امأو
 م

 نزم هرسكب : ليقو . لبقتسم ا نم همضو يضام ١ ميم حتفب وهو .هدمغ ف هلخدأ

 مل ءاعنصب رصق وه نيغلا مضب نادمغو .هدمغ يف ةغل فيسلا دمغ امأو . لبقتسملا

 .ادماغ ريمح كولم نم كلم هايسف هحلصأف ارش هتربشع نيب عقو هنأل ادماغ هتلادبع

 : كلذ ف لاقو

 دماغ يروضحلا ليقلا ينامسف يتريشع نيب ناك ارش تيقالت

 نب ناطلس نبملسملا مامإ حدمي (٨)مناغ نب ديعس لاق . دايغأ دمغ عمجو

 )٨٢) : فيس

 )٨١( قحلملا رظني .

 )٨٢( قحلملا رظنب .

۔ _ ٢٧٧



 دايغألا نم ىغولا موي ضيبلا يراعو راع لك نم راع وهف
 : : '٨‘)دشرم نب رصان نيملسملا مامإ حدمي مناغ نب ديعس لاق .ىرخأ ةديصق

 ارمحاو رارغلا نونسم ضيبأو ًافهار دوسأ هاداع نمل دعأ

 هقش نم جرخي ملقلا كلذكف . مدلا هيرخنم نم جرخي نارفعزلاك هلعج ملقلا ينعي

 دح وه نيغلا رسكب رارغلا نأل فيسلا كلذب دارأ : رارغلا نونسم ضيبأو 5دادملا

 : يعارلا لاق .فيسلا

 رارغلاو هنم فرقلا نرسك فق راجحأ همهس مداصف

 ىلع مهتويب موقلا ىتنب» : لاقي .لاثم اضيأ رارغلاو هرغأ عمجلاو عيش لك دح رارغلاو

 : لاقيو .رهش رادقم «رهش رارغ ثبل» : لاقيو .دحاو لاثم ىلع يأ «دحاو رارغ

 . ليلق يأ رارغ همون لاقي ليلقلا مونلا رارغلاو . ةلجع ىلع يأ «رارغ ىلع اناتأ»

 : قدزرفلا لاق

 رارغ نهمونو نويعلا كرت كلاه شيرق نم ةيزرلا نإ
 نم عفترا ايف فق امأ «فق راجحأ همهس مداصف» : يعارلا لوق امأو .ليلق يأ

 .فاقلا مضب وهو ضرألا

 : يضاقلا نيسحلا نب دمحأ حتفلا ايأ حدمي يبنتملا لاق

 فق اهبنج يف ضرألا لابج لابج هردص ضرأ يف ملعلل تسر بيدأ

 اذإ هاسرأو .رقتساو تبث اذإ ايسر هلعل . يسري ىسر لاقي . ترقتساو “تتبث تسر

 لابج نأ ىنعملاو (٨ث)ه امماَسرأ لابجلاو ] { : لجو زع هتلا لاق هعضوم ىف هرقأو . هتبث

 نب ديعس ةلوق امأو . ملعأ هتلاو ردص يف يتلا هملع لابج يف فق اهنأك رغصت ضزألا

 ركذ ىلإ انعجر .ملعأ هتناو برحلا وه ىغولا «ىغولا موي» لوألا تيبلا ين مناغ

 . مامالا

 ددشو .افيعض وأ املاع مامإلا ناك لوقلا ضعب ىلع ضرف مامإلل ةروشملاو
 نوملسملا اهطرتشا اذإف بدن اهنأ : ضعب لاقو .اريثك ةروشملا كرت يف نوملسملا

 . قحلملا رظني )٨٣(

 )٨٤( تاعزانلا ةروس : ٣٢.

  

۔ -_ ٢٧٨



 . هتعاط ةيعرلا نع تطقسو ؛ هتمامإ تلاز اهكرت نإو .ابجاو اضرف تناك

 يف مهرواشو ) ز : ىلاعت هلوقل لجو رع هللا باتك ف تء اج دق ةروشملاو

 ةبادلا ثاربمب برعلا لوق نم 6 مهدنعام ملعاو ٠ مهءارآ جرختسا يأ )٨٥) ي رمألا

 . اهيرج تجرختس ١ ا ذإ اهتروشو

 ةالصلا لضفأ هيلع) ادمحم هيبن لجو زع هللا رمأ هلجأل يذلا ىنعملا يف اوفلتخاو

 ىلع هتعاط بوجوو إهيلع يحولا لوزنو ٥هيأر ةوقو } هلقع لايك عم ةروشملاب (مالسلاو
 برحلا دئاكمو .ودعلا ءاقل ف مهرظان : مهضعب لاقف .اوهركو اوبحأ اييف .قلخلا

 كلذ نإف ٠ مهيولقل ًايييطت ةرواشملاب لجو زع هللا رمأ : : مهضعب لاقو وزغلا دنع

 قش رمألا يف اورواشي مل اذإ اوناك برعلا نإف 6 مهناغضأل بهذأو إ.هيلع مهل فطعأ

 دارأ هنكلو ٠ ةجاح نم مهترواشم لإ هبام هللا ملع لق : : مهضعب لاقو . مهيلع كلذ

 ىوش مهرمأو ) ز : لجو زع هللا لاق كلذكو .ملعأ هللاو هدعب نم هب نيبتسي ا نا

 ٥.مهظقيت طرف نم كلذو نولجعي الو .مهل ودبي اييف نورواشتي يأ 0٨ مهتي
 . ملعأ هللاو ٠ (٨')ءاشغلاك فرط مهو رومألا يف مهربدتو

 لصف
 .ةقثلا يف هماقم موقي نم هتمامإ ىلع فلختسيو جحلا همزل اذإ جحي نأ مامإلالو

 .كلذ ربغو لدعلاو لمعلاو ى ةنامألاو

 .هريغ فلخي يذلا ةفيلخلا لصأو .هل زوجي امم . مامإلا لعج هل امم لعفي نأ ةفيلخللو
 ىنعمب ةليعف نوكي نأ زوج : مهضعب لاقو .فلاخ يأ لعاف ىنعمب : ليقف

 ينإ ز : لجو زع هللا لاق . ةحوبذم ىنعمب ةحيبذ لثم ٤ هريغ هفلختسا يأ ؤ لوعفم
 ةفيلخ : ليقو .ةكئالملا نم هلبق ناك نم ةفيلخ يأ "ه ةفيلخ ضرألا .يف لعاج
 .مالسلا هيلع مدآ انهاه ةفيلخلاب دارملاو .نجلا نم هلبق ناك نم

 ةكئالملا نكسأف .نجلاو { ةكئالملا قلخو كضرألاو تاومسلا قلخ امل هنأ كلذو

 ١٥٩. : نارمع لآ ةروس )٨٥(
 ٣٨. : ىروشلا ةروس )٨٦(

 )٨٧( ةلمجلا هذه ىنعم مهفن مل .

 )٨٨( ةرقبلا ةروس : ٣٠

_ ٢٧4٩ _



 . يغبلاو دسحلا مهيف رهظ مث .اليوط ارهد اورَمعو .ضرألا نجلا نكساو .ءامسلا
 نم مهو ۔ نجلا م لاقي ۔ ةكئالملا نم ًأدنج مهيلا هللا ثعبف ٠ اولتتقاو .اودسفأ
 و .سيلبإ مهسأر .ةنجلا نم امسأ اه قتشا .نانجلا نازخ

 . الع مهرثك ثكأو

 اونكسو .روحبلا رئازجو .لابجلا بوعش يف ناجلا اودرطف ضرألا ىلإ اوطبهف

 ءيس كلمو .ضرألا كلم سيلبإ هلا ىطعأو .ةدابعلا مهنع هتلا ففخو .صرألا

 .ةنجلا يف ةراتو .ضرألا يف ةراتو .ءايسلا يف ةرات هللا دبعي ناكو .ةّئجلا ةنازخو .ايندلا

 هلخدف .ةنس فلا نينايث لجو زع هتنادبع هنأ ۔ ملعأ هتلاو ۔ ثيدحلا يف ليقف
 ىصعف «ةكئالملا مركأ ينأل الإ كلملا اذه هتنا يناطعآام» : هسفن يف لاقف .بجعلا

 اريكتو ادسح مالسلا هيلع مدآل دوجسلاب لجو زع هنلا هرمأام لعفي هلو .ربكتساو هنلا

 فوخ ةصقلا ةيقب تكرت .هاوأم رانلا لعجو .هازخأو .هللا هنعل .هسفن تاذ نم
 . ةلاطإلا

 ٠ مهدشرمو مهسيئر ن

 لصف

 زع هللا لاق ةفالخ لبقتسملا نم همضو .يضاملا مال حتفب فلخي فلخ هلعف امأو

 نونوكي "") نوملحي ضرالا .يف ةكئالم , مكنم انلعج اشن ولو زب : لجو

 مهضعب فلخي : ليقو . يننوعيطيو . يننودبعيو ضرألا نورمعي مكنم ع ءافلخ
 لثم ريثكو . هتَقَمل مث ،هنم يلابلا هطسو تجرخأ اذإ .افلخ بوثلا تفلخو .اضعب

 . ةلاطإلا فوخ هتكرت اذه

 .تارافكلاو ٠ تاوكزلا : لثم ` اهمابرأ مودعملا لاومألا ضبقب ىلوأ مامإلاو

 .تادبؤملا تابيغملا اياصولاو ١ تايفاصلا لاومألاو ٠ تاطقللاو ٠ تافوقوملا لاومألاو

 لاومألاو ٠ تاقرطلاو ١ نفسلا نهو . ءاذشلاو ٠ دحا هلل اياصولاك ؛ تادبوملا ريغو

 .ىلتقلا نم هل يلو ال يذلا .أطخلاو دمعلا لتاق نم تايدلا ضبقو . ةيرشحلاو ةلسملا

)٩٠( فرخزلا ةروس : ٦٠.



 .نع هللاو هعضرم يف عيش لك فرصيف كلذ هبشأ امو نادبألا ةرطف كلذكو

 ملعأ هتناو كلذ عبمج ين .مامإلا هل هلعجيام هل ؛ مامالا هلعجي يذلا يلاولاو

 مهلازمأو هين : نينمؤملا نم ىز ةشا هللا نإ ) ط : لجو زع هلوق امأو . باوصلاب

 ةاروتل لا ف تخ هيلغ ادعو نوَقُو وق هللا .ليبس يف نولتاقي ةنحلا مهل ن ناب

 أ رقو ٠ لعافلا لع لوعفملا ميدقتب نولتقيف يئاسكلا أرق . ٩١) ) ك ؟ نا رملاو ٠ د ليجنإلاو

 نأ ىنعملا .ءارشلا هيلع لد اك دكؤم ردصم ه اقح هيلغ اًذعو زف باصتنا امأو

 اونمآ نيذلا نأ ىلع , ليلد ا هيف : ليقو .بتكلا هذه ف هنيب و دعولا اذه مهدعو هللا

 هللا : نم نم هدهعب قرا نمو )ت : لاقف مهأنه من ٠ ةزحلا باوث ىم اع داهجلاب ١ و رما مهلك

 .'‘"١ه؟ ُميظغلا زوفلا وم كلذ هب , مئعياَب ي ذل ُمُكعينب ) { اوحرفاف يأ ه أورشبَتساف

 هب ماق اذإ .ةيافكلا ىلع وهو .نيملسملا عيمجو .مامإلا ىلع ضرف داهجلا لصأو

 عيمجو ةدعلاو ٠ هيلع ةردقلاو ٩ هب ملعلاب الإ هضرف بجح الف 7 :سقابلا نع طتس ضعبلا

 : لجو زع هللا لاق .رابكلاو راغصلاو ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا ىلع سيلو .كلذ

 مهو ۔ نمز عمج . ىنمزلاو ٩ ىمرملاك ه ىضرملا ىل اع الو ءافعضلا لع سيل ] ز

 نع ريخأتلا يف مثا يأ "4 جرح ن نوقفنيام نودجي ال نيذلا لع آلو ث ۔ نوليلعلا

 هلل ًاوخضن اذإ 5 برعلا زم لئابق مهو ۔ هرذع ىنبو ةنيهج لثم كلذو . داهجلا

 اوردق ارب مأ . حصانلا يلاوملا لعفي ايك . ةينالعلاو دسلا يف ةعاطلاو ناميإلاب ه هلوُسَرو

 نم سحنلا ا ىلغام ل حالص هيف نيملسملاو مالسإلا ىلع دوعي د ًالوقو لعف هيلع

 . ` ليبس مهتبب داعم ىلإ الو ٥ حانج مهيلع سيل ي -أ وك } ميح ر ُروُمَع هذل و ليبس

 نبتعم نينسحملا كلس ف نوطرخنم مهغا ى :أ ىلع ةلالدلل ريمضل ١ عضوم نينسحملا

 37 6 هينع همْلِحاام ذجا ١ تلق مهلمحتل ونام اذإ نيذلا ىل اع الو { . كلذ ي

 ١١١. : ةبوتلا ةروس )٩١(

 ١١١. : ةبوتلا ةروس )٩٦٢(

 )٩٣( ةبوتلا ةروس : ٩١.

 )٩٤( ةبوتلا ةروس : ٩٢.

۔ ٢٨١ ۔-



 : راصنألا نم ةعبس ؛ نوءاكبلا مهو نينسحملا ىلعو .ءافعضلا ىلع فطع ءالؤه

 نب هللادبعو } ةمتع نب ةبلعثو ريمع نب ملاسو ،ءاسنخ نب رخصو 3راسي نب لقعم
 ىلع انلمحاف جورخلا انرذن» : اولاقف . ةتب هتلا لوسر اوتأ .ديز نب هبلعو .لفغم

 . هيلع مكلمحأام دجأ ال» : ةي يبنلا لاقف .«ةفوصخملا لاعنلاو . ةعوقرملا فافخلا

 . ةلاطإلا فوخ ةصقلا ةيقب تكرت ملعأ هتناو

 لصف

 ز لغ ا خ جزعألا ىنع الو .جرح ىمعألا ىلغ سيل زب : لجو زع هتا لاق

 ; ىلاعتو كرابت لاقو . .داهجلا نع فلختلا يف ينعي "« جرح ضيرملا
 ت نأ ىسعو مكل ريخ و وهو ايش اوه > نأ ىسعو مكل هرك ومو لاتقلا مكيل

 . ةلاطالا فوخ هتكرت داهجلا ةفص يف نارقلا يف ريثكو ٩) مكل ز رش مو ائيش

 لصق

 ليبس .يف ولت نيذلا نبسحت م الو ] { : داهجا ل اضف ةفص يف لجو زع هلوق امأو

 ردب ءادهش يف : ليقو د ذأ ءادهش يف تلزن ه مهز ذنع :ايحأ لب .اناؤمأ هللا

 } اولك ) { عيرقو ى نيلوتقملا ىلإ باطخلا عجريف : ثابلا عيرقو . ةيب لوسرل باطخلاو
 ذنع ءايحأ , : مهبحا لب ىل اع بصنلاب عيرق و ه ايحأ ل لجو زع هلوقو ديدشتلاب

 نيذلا نورشبتسي رو هلضف نم ُهَللا ُمُماَتأ ايب نيح رف ذ نوقزري ه :هج هنم ىفلز ووذ ه

 فوخ هلأ ١ 7 نم لت مهب اوقحليف او اولتقي ل ن ١٠ي ذل ١ منا اوخإب ى 5 أ " مهب اوقحل 2

 مهل نيبت ايب نو رشبتسي مبغأ ىنعملاو . نيذلا نم لدب 1 )٩٧ ; نوُنَزح مهلو مهيلع

 .اولتقو 5اوتام اذإ مجن وهو .نينمؤملا نم مهفلخ اوكرت نم لاحو .ةرخآلا رمأ نم
 لكيهلا ريغ ناسنإلا ىلع نأ لدت ةيآلاو .عزف الو فوخ اهردكي ال ةايح ايحأ اوناكو

 زع هلوق كلذ ديؤيو ،ندبلا بارخب ىنفي ال .هتاذب كردم رهوج وه لب ،“سوسحللا
 .فوذحم ربخ رانلاو . ةفنأتسم ةلمج(؟“ ًاَيشَعَو ًاَوُدُع اَهيَلَع نوُضَرعُي رانلا ل : لجو
 .لوألا نم وأ اهنم لاح نوضرعيو لدب رانلا : ليقو ؛ نايبلل فانئتسا نوضرعيو

 ٦١. : رونلا ةروس (٩د٥)

 )٩٦( ةرقبلا ةروس : ٢١٦.
 )٩٧(٨ نارمع لآ ةروس : ١٦٩ . ١٧٠.

 )٩٨( رفاغ ةروس : ٤٦ .

۔ _ ٢٨٢



 ىلع مهضرع نأ : ليقو 6هرسفي لعف ريضإ ىلع وأ صاصتخإلا ىلع ةبوصنم تئرقو
 كلذو . هب اولتق اذإ "فيسلا ىلع ىراسألا ضرعا مهلوق نم ذوخأم .اهس مهقارحإ رانلا

 دوس رويط فاوجأ ف مهحاورأ نإ» : (هللا همحر) دوعسم نبا ىور اك . مهحاورأل

 .ملعأ هللاو ةمايقلا موي ىلإ ايشعو ةركب رانلا ىلع ضرعت

 لصف
 : لاق هنأ ةيب لوسرلا ىلإ اعفر (هنع هللا يضر) سابع نبا نع ثيدحلا يف يورو

 يوأتو .اهراين نم لكأتو إةنجلا راهنأ درت ارضخ رويط فاوجأ يف ءادهشلا حاورأا»
 .احير الإ حورلا ري ملو كلذ ركنأ نمو .'؟“هشرعلا لظ يف ةقلعم ليدانق ىلإ كلذ دعب

 ٨هوندو هققحتل لاحلا يف هب فصو امنإو .ةمايقلا موي ءايحأ مه : لاقو .اضرعو
 . ملعأ ةناو ةداهشلا يف بيغرتو .داهجلا ىلع ثح هيفو ناميإلاو ركذلاب ءايحأ : ليقو

. 

 .ةكئالملا اهيصحت مدآ ينب تانسح لك» : لاق هنأ ةتيب يبنلا نع ثيدحلا يفو
 لجو زع هللا مهقلخ نيذلا ةكئالملا نإف دهاجملا تانسح الإ : نوبتاكلا .ماركلا

 الجر مهاندأ تانسح لدعتف . مهفاعضأ ذيز ولو هتانسح ءاصحإ نع نوزجعي

 يف مداخلا لضف نع ةي لئسو نيرخآلاو نيلوألا نم نيدباعلا عيمج تانسح

 رحبأ ة ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالقأ ة ةرجش نم ضرألا ينام نأ ول» : لاق هللا ليبس

 .ملعأ هتناو «هللا ليبس يف مداخلا باوث ا .ىِصخاام

. 

 نم هرسكو يضاملا ميج حتفب ازجع زجحي زجع : لاقي مالكلا نم لاعفألا امأو

 اذإ زجعت ةأرملا تزجعو .ازجاع ىمسي .ءيشلا نع فعض اذإ وهو لبقتسملا

 هزجعأو . لبقتسملا نم هحتنو يضاملا ميج رسكب يهو .ء ازجع يهف اهتزيجع تمظع

 يف َنيزجعمب مُئنأاَمو » : لجو زع هللا لاق هكاردأ نع زجعف .هتافو هبلغ اذإ

 . ةداهشلا لضن ل باب ه حبحصلا عماجلا رظناو . مهريغو .اداهج يمرادلاو دواد وباو ٠..ةرامإ» ملسم رظنا ) ( ٩٩

۔ _ ٢٨٢٣



 ايسلا يف متنك ولو ىنعملا امنإو .ءايسلا يف اوسيلو ٠4" ءامسلا يف الو ضر ,لا
 رسنإلا تعمتجا نئل ل ام ] ب : لجو زع هلوق هزاجعإ ىلع ليلدلاو 9 .زجعم هتلا مالكو

 ضعبل مهضعب َناَك ولو هلثمب وتان ال نآرقلا اذم لثمب اونا نأ لع رجلاو

 رال كلذ مهزجعأال 35 هب نايتإلا للع او ر ,رهاظت ولو : ليقو ٠ انوع يأ )١٠٣) ي ¡ ہهظ
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 . ةب دمحم ىلع هليزنتو .هيحوو .هنلا مالك نارقلا

 ,)!١٠) ه ةي 1 ةيواخ لخن ُاجعأ يناك ] : لجو رع هللا لاق هرخؤم يش لك زجعو

 «مهاندأ تانسح لدعيو» : ةيب هلوق امأو .فاوجألا ةيلاخ : ليقو .ةطقاس يأ

 .لبقتسملا نم هرسكو ، يضاملا لاد حتفب لدعي قحلا نع لدع : لاقي لام اذإ هانعمف
 هللا لاق .راج ضيقن الدع ةيضقلا يف لدعو .قحلا نع لام اذإ . ًالودعو الدع

 أرقو .هلامأو هفرص يأ هنع هلدعو .'ا٠ة)ه4 نولدعي هبو قحلاب نودهي زب : ىلاعت

 0٠٠ ةروص أ .يف كلع كاوسف كقلخ يذلا لب : : يئاسكلاو ةزمحو مصاع

 اليرطو ٠ احيبقو انسح : ء ءاشام ة ةروص ب مك ١ لإ كل ام و . كفرص ا فيفختلاب

 اذإ :يشلاب . 2 لدعو ٠ بارَضلا كرت اذإ لبألا نع ل احنلا لدع : : لاقيو

 ة خألاب ًنونمؤُي آل َنيذَلاَو ] 4 : لجو زع هللا لاق هب كرشأ اذإ ع ءيشلا لدعو . هاواس

 . ِ ؟ ٨ِ 2ِ ٨ِ ١٠٧

 . نوكرشي يا .' ٠٠١ نولدعي مهبرب مهو

 ةمرحك هلا ليبس يف يزاغلا ةأرما ةمرح» : ليق فلسلا نع لوقنملا ثيدحلا يفو

 .هلوسرو هللا رمأ فلاخ هانعمو . هلوسرو ه هللا ىذا دنتف اهاذآ نم . ةت يبنلا ءاسن

 هللا نوذؤُي ; نيذلا نأ { : رخآ عضوم يف ىلاعت لاقو ىذأ هقحلي نأ هب زيزع هتلا نأل

 يأ هلوسرو هللا نوذؤي : ليقو . هيصاعم باكتراو هللا رمأ ةفلاخم هانعم ااا :1 ُهَلُسرو

 ٢٢. : توبكنعلا ةروس )١٠٢(
 ٨٨ : ڵارسالا ةروس )١٠٣(
 ٧. : ةقاحلا ة هروس )٠١ا٤)

 ١٨١. : فارعالا ةروس )١٠٥(
 ٧ : راطفنالا ة هررس )١٠٦()

 )١٠٧١( ماعنالا ةروس : ٠ د١

 )١٠٨) بازحالا ةروس : ٧ .

۔ ٢٨٤ ۔-
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 امو . عبسلا تاومسلا نا زيم نم لقنأ ناك هلا ليبس يف ة بك كت رك نم :: ليقو

 . نهتحت امو . نهقوف امو .نهيف

 لاقو .هؤزاضقو هللا لدع نازيملا نكلو .دومعو ناتفك هل نازيم سيل انهاه نازيملاو

 ول مهنأل لدعلا ءاضقلا انهاه نزولا ٠" يحلا ذئموي نزولاو 3 : لجو زغ هللا
 تائيسلاو .ةفك يف تانسحلا نزوت اينإو .داسجأ لامعألا نأ نيقداص مهمعز ين اوناك

 ىصاعملا لمعام دعب هنلا هجول اصلخم (لجو زع) هلقلا ىلإ ابنات تام نم ناكل .ةفك ي

 نو ,دحللا معزي يك ناك .احوصن ةبوت هللا ىلإ بات . هلجأ ءاضقنا دنعو إاباقحا نينس

 وت هنإف ًاحلاض لمعو ب ات نم ٨ : لجو زع هلوقل ادر ناكلو رانلا ىلإ أكلاه

 لاض المع لمغو نمأو ب نات نم لإ ) × : ىلوألا ةيآلا يف لاقو .0'١ا٠)ه ه ابان هللا لإ

 بلقب هللا ىنأ نم ألإ ل : ىلاعت لاقو ٠٠١" تانسح مهتائيس للا لذبي كنؤاف

 اب رفك كلذ دعبف .ةعباتتم اباقحا تاعاطلا لمعي يذلا كلذكو ١. ")ه ميلس

 نم لذرخ ةبح لاقثم هل نزوي الف كلذ ىلع تامو . هنايصع ىلع تامو هاصعو

 نولمعي نيل ةنولا تيل ا : لوقي لجو زع هللا نال .رانلا ىلإ تامو ،هتعاط
 مه نوتومي نيلا الو نالا تبت : نأ لاق توملا مهدحأ رضح اذأ ىتخ تائيسلا

 هنيد نع مكنم ددتري نمو { : لاقو ١١٧) ه ًاَميلا اباذع مهل اندنعإ تتلؤأ رافك

 يملاظ ةكئالملا ُمُمافوَت نيذلا ل : ىلاعت لاقو ١0\٠٤ه رفاك وُمَو تمي
 .هجاجتحا ةفصب تيتأ دقو .ةلاطإلا فوخ هتكرت اذه لثم ريثكو('١) مهنأ

 )١٠٩( فارعالا ةروس : ٨.
 )١١٠( ناقرفلا ةروس : ٧١.

 )١١١( ناقرفلا ةروس : ٧٠.

 )١١٦( ءارعشلا ةروس : ٩

 )١١٣( ءاسنلا ةروس : ٨

 )١١٤( ةرقبلا ةروس : ٢١٧ .

 )١١٥( لحنلا ةروس : ٢٨ .

  

۔ ٢٨٥ ۔



 . ملعأ هتناو انه هرركأ نأ جاتحي الو .باتكلا لوأ يف نيدحلملا ججح ضقنو

 لصف

 ةنا ثعب تاولص سمخ ىلصف هلهأ دنع نم يزاغلا لصو اذإ ثيدحلا يف لاقيو
 موي لك يف مهتدابع لثم هل ناك ولو . هيلع نولصي نيناحورلا نم كلم فلأ نيعبس هل
 نمت هل هتلا لاقو . ةنجلا يف هتلا ناوضر بجوتسا دقف كله نإف .هلهأ ىلإ عجري ىتح

 مضب اضيأ وهو زاغ عمج ةازُعلاو زاغ وهف اوزغ هوزغي ودعلا ازغ .''١)تئشام يلع

 وأ : لجو زع هقلا لاق . موقو . مئاق موصو مئاص ،لاقي ايك يازلا ديدشتو نيغلا

 لاق توملا كالملا لصاو كله نإف هلوقو . . ملعأ هللاو زاغ عمج وه (١0\_}“ه ىغ وناك

 نم هرسكو يضاملا مال حتفب وهو ")ه ٍةنيب نع كلمم نم كلهيل ف : لجو زع هلا
 تماق ةجحو .اهيناع ةربعو ،اهار ةنّيب نع تام نم توميل ةيآلا ىنعمو .لبقتسملا
 : رعاشلا لاق .ملعأ هللاو حتفلاب كلهيل عىرقو إهيلع
 ىماهتلا تقو ىلا ىقبي مكل اكلم ثلثا دقف كلهأ نإف

 ةثر لاق هنأل . ةيلتب يبنلا كلذب دارأ يماهتلا هلوقو . لثؤم دجم لاقي ليصأتلا ليئاتلاو

 . طوقسلا كالهلا ًاضيأو .'ا٩“هنميلا نم ةماهتو ةماهت نم ةكمو ةكم نم انأ»

 كلهف رفس يف ةت يبنلا عم انك» : لاق هنع هتلا يضر رساي نب رايع ثيدح يو

 تلزنف ؛ ءام ول عم سيلو اوحبصأ ىتح .ءوبلطف .اهنع هتلا يضر ٦ةشئاعل دقع
 دقع وه اهحتفب امأو ةدالقلا وه ةلمهملا نيعلا رسكب دقعلاو ." ١؛مميتلا يف ةصخرلا

 دقعلاو “ باسحلا دوقع دحاو .دقعلاو .درقعلاو .داقعألا عمجلاو .ليخلاو ،ءانبلا

 ءافولا ١٢١ دوقعلاب .ووأ اونمأ َنيذَلا اهُئأان ز : لجو زع هللا لاق دوقعلا عمجلاو

 : رعاشلا لاق ايك اهب قثوملا دهعلا يضتقمب مايقلاو
 )١٢٢) جاجعلا اودش مهراجل ادقع اودقع اذإ اموق

 ابركلا هقوف اودشو

.١٧٧ 
 ص ٢٦ج "ةعينشلا ثيداحالا ه هباتك يف يئاثكلا رظنا
)١١٦( 

 )١١٧( نارمع لا ةروس : ١٥٦.
 )١١٨( لافنالا ةروس : ٤٢ .

 )١١٩( ماشه نبا ةريس يف هيكزلا بسنلا درس ركذ» رظنا .
 )١٢٠( .دمحأو .ةراهطلا ف هجام نبا هاور

 )١٦١( ةدئاملا ةروس : ١.

 .أطخ هلعلو .جاجعلا لصالا يف )١٦١(

- ٢٨٦ _



 اهدقع ىتلا دوقعلاب دارملا هلعلو .لاصفنإلا رسعت ثيحب نيئيشلا نيب عمجلا هلصأو

 دوقع نم مهنيب اهنودقعي امو .فيلاكتلا نم مهايإ اهمزلأو هدابع ىلع لجو زع هنلا
 .هب ءافولا بجي امم .امهوحنو تالماعملاو .تانامألا

 ناك اذإ .لبتتسملا نم هركو يضاملا فاق حتفب وهو أدقع دقعي دقع هلعفو

 .هريغو اسعلا كلذكو .ظلغ اذإ برلا دقعو .امهوحنو لبحلاو طيخلا دقع ىنعمب

 دقع هلثمو دحاو سانجألا هذه لعف لك .ىدعتي الو ؛ ىدعتي .انا هب تدقعو

 اذإ ةدقاعم .دقاعي ادقاع كلذ ذ لعف نأل ةدقاعملا يف ةغل وهو .نيميلا دقعو حاكنلا

 تذتغ نيذلاو » : لجو زع هلوقل .ةدهاعملا ةدقاعملا لصأ نأل .هدهاعو همزلأ

 مكنيب فلخاب .مهناييأ مكناييأ تدقاع يأ '""“ مهبيصن مموُئاف مكئاميأ
 مث مالسإلا ردص يف فلحلا نوثراوتي وناك» : هنع هللا يضر سابع ن ربا لاق . مهنيبو

 : نسحلا لاقو ."! ٤" ,ضعب , ىلوأ مهضعب ماحرألا أو اهلواو ] : هلوقب كلذ خسن

 عفدي نأ ىلاعت هللا رمأف اوكله مث .ةيصولا نم بيصن مهل تلعج . موق يف تلزن اهنا»
 اهثاريم عفد ةجوزلا تتام اذإ .حاكنلا ةدقع ءايلوأ مهنإ : ليقو . «مهتنرو ىلإ مهبيصن

 نويذوكلا أرقو لوقلا اذه ىلع ةيآلاو .حاكنلا يف مهغاميأ تدقاع نيذلا اهتثرو لإ

 نم ءاج يذلا تيبلا ربسفت .ملعأ هللاو .فيفختلاب ٣ مكْئاَسيأ تدقع ز نيذلاو
 لبح وه نيعلا رسكب جاجعلا .«ابركلا هقوف اودشو ‘'" ")جاجعلا اودش» : هلوق .لبق

 عمجلاو 6رئبلا يف عقت اليك ولدلا كسميل اهتورع يف دشي مث ،ولدلا لفسأ يف هب دشي
 .اهارع يف نوكي امناو ولدلا لفسأ يف''"“جانعلا نوكي ال : ليقو . ةجنحغألاو جنعلا

 ،ءالدلا ىوارع اهب دشي يتلا رويسلا يهو ولدلا مذو خسفنا اذإف “ بركلا قوف دقعي
 .جانعلا اهكسم ولدلا خسفنا اذإو : لاق . حتفلاب هلك مذولاو ةمذو اهتدحاو اهناذا ىلا

 ' : رعاشلا لاق .ةيؤر ريغ ىلع لسرأ اذإ «هل جانع ال لوق» : لاقيو

 ءانإ هل سيل ءاملا ليسك جانع هل سيل .لوقلا ضعبو

 . ملعأ هللاو هيلا هرمأ }هانعم نالف ىلإ نالف جانع : لاقيو .ةداملا ءانالا

 )١١٣( ءاسنلا ةروس : ٣٢
 )١٦٤( لافنالا ةروس : ٥د٧

 )١٦٢٥( ينأيام هينع لدي .بير الو خاسنلا فيحصت نم وهو درو ايك جاجعلا سيلو قايسلا هيلع لدي ايك جانعلا : باوصلا .
 .فلؤملا اهحرش ايك جانعلا ركذف .انرشأ ايك باوصلا ىلإ عجر انه )١٦٢٦(

۔ ٢٨٧



 مث .ولدلا ةورع يف هفرط لعجي ولدلا اشر يف ظيلغ دقع وه . حتفلاب بركلا امأو
 : رعاشلا لاق .ثلثيو ينثي
 بركلا دقع ىلإ ولدلا المي ادجام لجاسي ينلجاسي نم

 .فتكلا لثم ريصتف سبيتي .ةلخنلا عذج يف قزلملا ةفعسلا لصأ وه اضيأ بركلاو

 : رعشلا لاق

 «لخنلا برك يف هتلا مكح ناك ىتم»

 وللا وهو لجسلا نم ذوخأم . ةبلاغملاو ةرخافملا . ةلجاسملاب دارأ لخنلا لصأ يف يأ

 لاق . حتفلاب فعس اهعمجو «ةروزلا» اهنومسي نامع لهأ دنع ةفعسلاو .ءولمملا

 : رعاشلا

 '_'"فّعَس ةلخن سأر يف رضخاام هضقنأ تل دولا ىلع ينإ
 . ةداهشلا ركذ ىلإ انعجر . ملعأ هتلاو

 لصف

 ىلإ ىكبو هللا ليبس يف وزغلا ىلإ يزاغلا جرخ اذإ . ةب لوسرلا نع لوقنملا ينو
 امك هبونذ نم جرخ هلزنم باب نم جرخ اذإف مهئاكبل ناطيحلا تكب .هيلإ اوكبو هلهأ
 اذإف مظعألا فرشلا دح يف راصو هتلا نيبو هنيب يذلا يفصو .اهخلس نم ةيحلا جرخت

 .نانجلا باوبأو تاومسلا باوبأ مه تحتفو ءاعدلا مف بيجتسا هتلا ليبس يف اوفص

 نلقيو بارتلا ههجو نع نحسميو ةنجلا نم ليدانمب نيعلا روحلا مهيلع تفرشأو

 .ةرذقل فرشأو لضفأ رمألا ناك مدقت ايلكو هرفع نم رمعو .هبرت نم برت مهللا
 يءايلوأاي» : لجو زع هتنا لوقيو ةماركلا نم هلام نوفصاولا فصي الف ةمايقلا يف

 ناولأ ىلع امد حضنت مهحارجو فويسلا نيدلقتم نوتأيف .يف ءامدلا اوقارأ نيذلا

 نيذلا نحنف قيرطلا نع انل اوجرفأ قئالخلل نولوقيو ؤ©كسملا ةحئارو نارفعزلا
 هنأ مهفرش نمو .إانءعاسن هتلا يف انلمرأو إاندالوأ هتلا يف انمتيأو انءامد هتلا يف انقرهأ

 ةمايقلا قعاوص اوعمس اذإف إ ةمايقلا لاوهأ يف سانلاو شرعلا تحت دئاوم مهل نوكي

 ربخ هللا دنع هل دبع نمامو .،ايندلا يف ناذالا توص هنأك ۔ ضعبل مهضعب ۔ نولوقي

 رشع هللا يف لتقيف ايندلا ىلإ دري نأ بحي هنإف ديهشلا الإ ايندلا ىلإ دري نأ بحي
 لخنلا ديرج : فعسلاو )١٢٧(

_ ٢٨٨ -



 ليبس يف لتفأ نأ ۔دد٠ ٠ هقب .ز" ناكو .«ةدحاولا ةلتقلا كلتب ىطعي امل تارم

 رفنب يهابي هلا نإ : يه .ف شلا نم مهل ملعي امل كلذو ١ ٨١)!لتقأ مث ة ايحأ مث د هللا

 ٠ اومزهنا اذ; ههيد حي . امامح ادإ موقلا مدقم 8هتكئالم ضرألا لهأ نم هدابع زم

 مزعلا ف فويس يناوخإ !اسف .هتكرت ةداهشلا لضف ف ربئكو .اومان اذإ مهسراحو

 تبثي هك تنب هللا ارم ہتناو . لالضلا لهأ برحل دحلا قاس نع ا و رمشو .لاتقلل

 تّثيو .> رصني هلا رع ز نإ اونمأ َنيذَل اياي ] : لجو زع هلوقل . مكمادقأ

 اولسكت ١٨ . دوسررم هللا نيد رصن وه هلل رصنلا هانعمو . لاتقلا ىلع ١٦٩١) محماذقأ

 ٠ ١ يف اونوكو { هلل رصنلا نع ١ و مكطيحي ىتح صوصزملا ناينبلاك داهجل ٠ ةنخا هكنخذيو :

 يف ف نوف نيذلا بجي ةللا نإ ٢ : لجو زع هلوقل .راهنألا اهتحت نم يرجت تانج
 هنك هبنكدأ ىلع نولازي الو ءافص لاتقلل مهسفنأ نوفصي يأ ''٢:)ه ًاقض هليبس

 هيف رسيىف مكحأو .ضعبب هضعب مزلا يأ "ضعبب هضعب صر دق . صوصرم ناينب
 يضذا داص حتفب .ءافص فُصَي فص هلعفو ؤصاصرلاب : ليقو ،هجرف الو للخ

 دنع اهيدي ةقانلا تفصو .انأ مهتففصو إموقلا فص لاقي .لبقتسملا نم همضو

 .فصت يتلا فاوصلا ريطلاو ٥ بلحلا

 يف بتحنجا تطساب يأ ""ه تافاَص ريطلاو ل : لجو زع هتلا لاق كلذكو
 . فرألاو علا نيب نركت اهنأل تاناويحلا ةلمج نم ريطلا صخ : ليقو .ءاوهلا

 .فصت 7 فارصنا ندبلاو .ضرألاو تاومسلا يف نم مكح نع ةجراخ نوكتف

 يأ .ؤ ف ص . هلل !مس أوركذاف { : لجو زع هللا لاق .رحتنت مث

 ء - ١ . ٤

 هتمع ي ةكن هسقا' "4 افص تاّقاَصلاَو ب : لجو زع هلوق امأو . ةفوفصم

 رج زن ت رمأل زيرتنم .ةيهالا راونألا مهيلع ضيفت اهرابتعاب ،بئارق ىلع ةيدوبعلا
 ينعي ةفع همح تصنو .هيف نوماملا ريبدتلاب 3 ةيلفسلاو ث ةيولعلا مارجألا نع

 هههتو حت .رحو زع هن ركذب ةفطصم يأ ةفاص اهنأك ؛ مالسلا مهيلع ةكئالملا

 . ملعأ هتلاو

 .هداهج ةجام نباو يئاسنلاو ٠ هداهحلا لئاضف ه يذمزتلا رظنا )١٦٨)

 ٧. : دمحم ةروس )١٦٢٩(

 )١٣٠( فصلا ةروس : ٤

 )١٣١( رونلا ةروس : ١
 )١٣٦٢( جحلا ةروس : ٣٦

 )١٣٣( تافاصلا ةررس : ١ .

2٧
 

  

۔ ٢٨٩ ۔-



 نيذلا اهيأاي { : لجو زع هلوقل مكدض فونأ اوعطقاو . مكودع داهج ي اوتبثاف
 اذه لثم ريثكو 0'٢ث)ه نوحلفت مكلعل اريثك هللا اوركذا أوُمبثاف ةئف ميقل اذإ أوسأ

 . ةلاطإلا فوخ هتكرت بابلا

 نب دمحم نب رماع نب دمحم نب هللادبع ريقفلا فلؤملا اهحرش داهجلا يف ةريس هذه

 .ينقملا يطعملا . ينفملا كلهملا . ينغملا كلملا هتلدمحلا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .هيبشتلاو فييكتلا نع زيزعلا .ديدعتلاو فيلأتلاو .ديدحتلاو ضيعبتلا نع ادج

 .عماللا ناهربلاو . عطاقلا قحلاو . عطاسلا رونلا وذ هناحبس .هيبنتلاو ةلفغلاو

 هلضف دورب نم انسبلأو . هئايعن دراوم نم اندروأام ىلع هدمحأ .عساولا لضفلاو

 انل لعجو ؤاليبس يفينحلا نيدلا يف انل حضوأو .الود انعمجام ىلع هركشأو . هئاطعو

 تبثو .اللضفت هنيد نع تلل . ةيناحورلا ةوقلاب انديأو .الغش تاحلاصلا لامعألا

 .للع هودع ةكص نم انل يورو .المع هيف هل .هليبس يف فصلا ىلع انمادقأ

 ةدرم اهمزع مئازعب اهب درطأ ةداهش .هل كيرش ال هدحو هتلا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 . نيطالسلا ةباصع اهصالخا مراصب ذخأو . نيطايشلا

 فرشاو .ىدهلا لودعب نايبلا حضوأب هلسرأ .هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو
 لكل ناهرب عطسأو . ةيجسو قالخأ لضفأو .ىدنلاو فرعلا يف لكشم لكل نايبت

 رسكو .هئايلوأ دضع هب دشو .هنيد ةعيرش هب رهظأو .هنيمأ ةملك هتلا ىلغغاف .ةيربلا

 هاتأ ىتح هبر ليبس يف دهاجو .نيبملا قحلا ه رمأ ايب ةنيت :ت نمتئاف ى هئادعأ عومج هتعلطب

 نبال رون للتلا ىلع حالام .ءايقتألا هب زحو . ءايضراألا هلآ ىلعو ةي نيقيلا

 .'‘٢“ءاملا طمظعَتُم يف نونلا حبسو .0\٢“)ءاكذ

 نورظنت مك ىلإو .هتدئاف نوعت الو .ظعاوملا رجز نوعمست مك ىلإ سانلا اهيأاي
 ةنج نوسبلت الو .دهاجن انإ مكتنسلأب نولوقت ىتم ىلإو . هتدئام نوقوذت الو .هترمث

 .داشرلا جهنم مكنم زي ملو نيملسملا مامإ نودعاست مكنأ نومعزتو .داهتجألا

 . ٤٥ : لافنالا ة ةروس )١٣٤(
 .سمللا : ءاكذ )١٣٥()

 . ءاملا قيمع ف توحلا حبس )١٣٦()

۔ ٢٩٠ ۔-



 . هبطعو هسأب ةيار مكيلع عفرو .هبضغب أرهفكم مكيلا لبقأ دق ودعلا اذهف
 . مكلاما ايندلا زم عطقيو . مكلاومأ منغيو . مكءانبأ لتقيو . مكءاسن يحتسي

 لعب لذلا وأ رسألاو . ةعطاقملا دعب . ةيدوبعلل قاقرتسالا هنم نوكيام رمأو ىهدأو

 : سيقلب ةكلملا نع ةصق .نيلئاقلا قدصأ وهو لجو زع هتلا لاق دقو .'٨")ةقصامملا

 كلذكو لذأ اهلهأ زعأ أولَعَجَو اهودشنفأ ةرق أوُنَحَد اذإ كولملا نإ تلاق ب
 ىلع فوطي هومتكرتو .مكسفنأ نم يتداس هومتنكما اذإ كلذو .'٢“)ه نولعفي
 ودعلا ىلع ةمدصلا ف اودهتجاو . قاس نع برحلل ين زاوخإ ١ و رممشف . . مكسوؤ ر

 هللا ؤ ودع هب ب نوُبهر ليخلا طابر نمو وق نم م متعطتسا ام مهل أوُدعأو { .فابسلاو

 تداس اودشو . مكمصخو هللا مصخ هر نوُعمقتام حالسلا ةوق نمو .. )١٣٩) : مُكَوُدَع

 اويح أو . مكدصل مكسأب ة هعجرب ماكحل ١ ةانق اوموقو 3 مكو دع ةكصب مالسإل ا دضع

 قعاوصب هلوسر ةنسو هللا باتك اورهظاو . مكتوطس لزالزب . يفينحلا بهذملا

 مكدادجأو .مكناوخإو مكخايشأ نم فلاسلا يتداس متملع دقف .مكتمقن

 ةيمرو . ةينادمص ةدسو .ةينامحر ةوقب الإ ةيهلالا ةَرْمإلا مه تماقتسا ايف . مكنالخو

 )١٤٠(, ةيسا درم ةوطسو . ةيدمحم ةفعو .ةيحبسم ةيجسو . ةيباحص ةعقوو . ةيماهت

 .فلاتلل لوصحملاو . فلاسلل فلخلا متنأف 3 ةيسدق ةريسو

 .نيفلاتلا مكخايشأب قاحللا قاحللاو .نيقباسلا مكناوخإ عم قابسلا قابسلاف

 مكئاملع ةربسب ءادتقالا َءادتقالاو .نيقباسلا مكتداس قيرط ىلإ زادبلا رادبلاو

 ةلود ةرصن ىلع مزعلا مزعلاو .لصاولا مكودع سأب نم مزحلا مزحلاو . نيقداصلا

 هرداصم ردكتتو . هدومع رسكنيو مالسإلا ىصع قشنت نأ لبق ٠ لسابلا مكمامإ

 دقف .رئاشعلاو لئابقلا دنع ةبوجعأو .رئاصبلا ىلوأل ةربع اونوكت نأ لبق .هدوروو
 ودعب رفظلا امإ نيتمينغلا ىدحإ هب . هلدعو هتجرد ولعو . هلضفو داهجلا فرش متملع
 دراولا كلذو .هنيمأ ةرواجم عم ةداهشلا لضفب ايلعلا ةجردلا امإو . هنيد زازعاو هللا

 )١٣٧) ةعطاقملا : ةقصايملا .

 )١٣٨( لمنلا ةروس : ٣٤
 )١٣٩( لافنالا ة ةروس :

 ؛(رهد ١١ يوطن داهح دعب دهشتساو دايز نب ل ديب دهع ينابراش جرخ ها هر رذح نب ساذرم لالب يأ ل ةسل )١٤٠)

 .مهتمنأ نم ةيضابالا هرتعيو

۔ ٢٩١ _۔



 هب حلصتو مكرطاوخ هب رسيام ميركلا لوسرلا نع لقنلاو . ميظعلا نآر قلاب

 . مكرئايض

 ناينب مأك افص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي : هللا نإ { : لجو زع لوق نم

 اوطبازؤ أورباَصَو اوربصا اونمأ َنيذَلا اهُئأاي زب : ىلاعت لاقو .''٠)؛ صوص

 اونوكت ل اونمأ نيذلا اهيأاي ز : ىلاعت لاقو .("" نوحلفت مكل هللا اوقتاو
 انذنع أوئامك ول ىع ًاوُئاَك وأ ضرألا يف اوبرض اذإ مهناؤخإل اولاق اورفك نيذلاك

 ب هللاو تيمو .يحي لاو ميو يف إ ةرسح كلذ للا لعجيل او امو اونام

 امم ريخ ة ةمحرو هللا َنَم ةرفغم متُم وأ هللا ليبس يف مُملتُف نئل ز ريصب : نولم
 مهلاوماو مهسفنأ نينمؤملا 3 رشا َهَللا 7 » : ىلاعت لاقو "0٠. 4 نوُعَمجَن

 ةاروتلا يفا اقح هيلع ادعو نوَُقُو نوت هللا ليبس يف نولتاقي ةنحلا ُمهَل ن ن

 كلذو هب ب متعي يذلا مكيب أوُرشبَس اف هللا ن نم هدهب وأ _ 7 نآرقلاو ,ليجنإلاو

 اوُملُطاَم دعب نم هللا إ يف اورجاه ةذلو ز { : ىلاعت لاقو 0١٤٤. 4 ميظعلا زوفلا وه

 : ىلاعت لاق .('٤ت)پ } نوملعي اوناك ول ر ربكأ ة ة رخالا ز ;جألؤ ةنسح ايندلا .يف مونل

 هللا ناو انسح اقزر لا ممق اوئام وأ اولتق م ء هللا ليبس .يف أوُرجاَه نيذلاو ] :

 الو .٤٠١0ه ميلح ميلع هللا نو هنوضري : ميةلخدُل نيقزارلا .ريخ وهل
 ب ًنيجرف نوقزري مهتَر دنع ايحأ ل انامأ هللا ليبس يف ة أولتَق نيذلا نبسحت

 مهيل فوخ 1 مهفلخ نُم مهب اوقحل 1 َنيذَلاب نورتسو هلضف نم هللا ما

 رجا عيضي ال ةللا ن و ,لضف هللا نم ةسعنب نورشبتسي نونزحي مُه الو
 مُموُذَو مُعوُمَتدَج ثيح نيكرشملا أو أرقاف زه : ىلاعت لاقو .")ه نينمؤملا
 اولح ةاكزلا اواو ةالصلا وماقو اوبات نإف دضرَم لك مهل اودعقو مهوُرُصحاو

 يفت ىتح يغبت : يتلا أوُئتاَمَف ث : ىلاعت لاقو 0١٤. م ٌميحز َروُفَع هللا نإ مهليبس

 )١٤١( فلا ةروس : ٤

 )١٤٦٢( نارمع لآ ةروس : ٢٠٠

 )١٤٣( نارمع لآ ةروس : ١٥٦ . ١٥٧.
 )١٤٤( ةبوتلا ةروس : ١١١.

 )١٤٥( لحنلا ةروس :
 )١٤٦( جحلا ة ةروس : ٥٨ . ٩.

 )١٤٧) نارمع لا ةروس : ٦٩.

 )١٤٨( ةبوتلا ةروس :

۔ -_ ٢٩٢



 بح هللا ا وطس لدغلاب اننيب اوحخلصأف تةاف نإف هللا رمأ لإ

 م مموجرخاو مُموُمسفَقَل يح مُمولتقاو » : ىلاعت لاقو .(١!»هه َنيطسقُملا
 ىتح مازخلا د دجسملا ذنع مُعوُلناَق الو لتقلا نزم دشأ ةنتفلاو مُكوُجَرخأ ثيح

 : ىلاعت لاقو . ) 1 نيرفاكلا ازج كلذك مُرلتفاف مكلا نإف هيف مكوُلتاف

 يف اذه لثم ربثكو 0١٥, } ميلع عيمس هللا نأ أوُمَلعا هللا ليبس .يف أوُلتاقَو {

 . ةلاطإلا فوخ هتكرت نأرقلا

 لثم }يتمأ نم هللا ليبس يف دهاجملا لثم نإ» : ةلت هنلا لوسر نع لوقنملا يف
 هل ناك .داهجلا ىلع الجر ضرح نم» : ةثي لوسرلا نعو .'٦٠)ليئاكيمو ليئاربج

 يف داهجلا نع لجر طبث نمو .هبر تالاسر غلب يبن باوث لثم هتلا هاتآو هرجأ لثم

 نم ةرخآلا يف وهو هنم لبقي م ابهذ ضرألا ءلمب ةمايقلا موي يدتفي ول هتلا ليبس
 مكوُدازام مكيف أوجرخ ول ل : لاعت لاقف ريدقلا هباتك يف هللا مهمذ دقو . «نيرساخل

 ُميلَع هللاو .مهل نوس مكيفو ةنتفلا مكنوع ملكا أوُمَضوألَو الاب الإ

 رخآ ينما نم ماوقأ ينابه : ةثر لوسرلا نع لوقنملا يفو .0'}“”٭ َنيملاظلاب
 يف خسار ناميالا .اديهش نيعستو ديهش فلا نيمعستب دشو مهديهش .نامزلا
 تلطعو نيدلا نهو اذإ كلذو إاهدلو ىلإ ةقانلا نحت ايك مهقاتشتل ةنجلا ناو 5، مهبولق

 فلخت نمف يتمأ نم ةفئاط مهل ترمشف }قحلا لهأ ىلع روجلا لهأ رهظو ،دودحلا
 ديهش لضف كردي له» : هللا لوسراي : ليق .«ينم عيرب وهو هنم ر انأف .مهنع
 نيلوألا نم .نيدباعلا لامعأ عيمج لثمب ؤرما برقت ول» : ةتيم لاق .«؟ نامزلا كلذ

 يفو ."ةدحاو ةعاس طابر ي مهمئان لضف كردي نأ ىسع ناكل نيرخآلاو

 هئايبنا دعب هللا دنع ةلزنم ريخ سانلا يا : هل ليق» : ةي لوسرلا نع لوقنملا

 ىلع وهو هللا ةوعد هيتأت ىتح هلامو .هسفنب هللا ليبس يف دهاجملا» : لاق ؟ « هئايفصأو

 الإ ةوطخ لجر مدقتام» : ةت لوسرلا نع لوقنملا يفو . «هنانعب ذخا وأ هسرف نتم

 ٠ .ترس
 ١٩١. : ةرقبلا ةروس (٠٥١ر
 ٢٤٤. : ةرقبلا ةروس )١٥١(
 .داهجلا باتك يراخبلا رظني (٦٥١ر
 . ٤٧ : ةبوتلا ةروس )١٥٣(

  

۔ ٢٩٢٣ ۔



 نم ةحضن لوأ ناك دهشتسا اذإف .هنع ترتتسا رخأت اذإف .نيعلا روحلا هيلع تعلط

 .بارتلا ههجو نع ناحسمي نيعلا روحلا نم ناتنثا هيلع نلزنتو .هاياطخ ةرافك همد
 يفو .امكل تيتأ دق ًابحرم : وه لوقيو .كل انيتا دق ًابحرم ابحرم : نالوقيو
 .همد نم ةعفد لوأ هل رفغي : لاصخ تس ديهشلل نا» : ةتيتي لوسرلا نع لوقنملا

 .رانلا باذعو ربقلا باذع نم راجيو .ناميإلا ةيلح ىلحيو .ةنجلا نم هدعقم ىريو

 امو ايندلا نم ريخ هنم ةتوقايلا .جاتلا هسار ىلع عضويو ،ربكألا عزفلا نم نمأيو

 وزغلا ىلإ هتنا ليبس يف يزاغلا جرخ اذإ» : ةي لوسرلا نع لوقنملا يفو .«اهيف

 هبونذ نم جرخ هلزنم نم جرخ اذإف } مهئاكبل ناطيحلا تكب هيلإ اوكبو هلهأ ىلإ ىكبو
 فرشلا دح يف راصو .هتلا نيبو هنيب يذلا افصو ،اهخلس نم ةيحلا جرخت ايك
 8ءايسلا باوبأ هل تحتفو ،ءاعدلا هل بيجتسا هتلا ليبس يف فص اذإف ؛ مظعألا

 عرص اذإف «هتبث مهللا» : لوقت ناسحلا روحلا مهيلع تقرشاو .نانجلا باوبأو

 نحسميو .ةنجلا نم ليدانمب نيعلا روحلا هتردابتو . ةنجلا ةبرت يف طبلتي امنإف ديهشلا

 الكو {٥'هرفع نم رفعاو هبرت نم برت مهللا» : نلقيو بارتلا ههجو نع
 نم هلام نوفصاولا فصي الام ةمايقلا يفو . هرذعل فرشأو ى هرجأل لضفأ ناك مدقت

 . ةماركلا

 فويسلا يدلقتم نوتأيف .يق ءامدلا اوقارأ نيذلا يئايلوأاي» : لجو زع هللا لوقيو

 انل اوجرفا قئالخلل نولوقيو كسملا ةحئارو نارفعزلا نول ىلع امد حضنت مهحارجو

 ةلا ين انلمرأو ؤاندالوأ هتلا يف انمتياو غانءامد هتلا يف انقرها نيذلا نحنف ،قيرطلا نع

 .ةمايقلا لاوهأ يف سانلاو ،شرعلا تحت دئاوم مهل نوكي هنأ مهفرش نمو .انءاسن

 .ايندلا يف ناذآلا توص هنأك .ضعبل مهضعب لوقي ةمايقلا قعاوص اوعمس اذإف

 ىلإ دري نأ بحي هنإف ديهشلا الإ ايندلا ىلإ دري نأ بحي ربخ هللا دنع هل دبع نمامو

 .ةير ناكو .٠“»ةدحاولا ةلتقلا كلتب ىطعي امل تارم رشع هلا يف لتقيف ايندلا

 نم مهل ملعي امل كلذو ('٨“لتقأ مث ايحأ مث هتنا ليبس يف لتقأ نأ تددو» : لوقي

 الام ةنحلا يف نإف . مكمادقأ تبثيو هتلا مكرصني يناوخا هتلا اورصناف ربكألا فرشلا

 )١١٧( حتفلا رظني . براقم ظفلب يراخبلا هاور : ٣٢/٦.

 )١٥٨() ج دادغب خيرات رظني ٧/٤.

۔ -_ ٢٩٤



 . ميظعلا نارقلا اهتفصب درو دقو رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع

 . يتداس مكيلع يفخي الو

 تبسك ايب سفن لك ىفوت مث هللا ىلإ هيف نوعجرت مويل اولمعاو يتداس هتلا اوقتاف

 . نوملظي ال مهو

 ةرظن ىلع .اهيف امو اهعججأو انيدلا كلمب مكدحأ ربخ ول فلسلا نع لوقنملا يفف
 ةرظنلا كلت راتخال }هللا ليبس يف فاصلا هجو نع نحسمي يتلا نيعلا روخلا نم

 : ةثتي لوسرلا نع القن ةنجلا لهأ نم دحاو لكل ناك نم فيكو .ايندلاب أبعي مو
 لك يف ،هذه مكايند لثم ةنيدم لك رمحألا .بهذلا نم ةنجلا يف ةنيدم فلا نونايث»

 توقايلا نم تيب فلأ نونامث راد لك يف .ءاضيبلا ةضفلا نم راد فلا نونايث ةنيدم

 فلا نونامث رصق لك يف رضخالا درمزلا نم رصق فلا نونايث تيب لك يف .رمحالا
 اهنطاب ءارمحب ةغبصم ءارضخو ءارضخب ةغبصم ءارمح فرغ .رمحألا بهذلا نم ةفرغ

 اهنطابو إاهنطاب نم اهرهاظ ىري .رضخألا درمزلا نم اهرهاظو .رمحألا بهذلا نم
 ؤلؤللاو .رمحالا بهذلا نم اهمئاوق ريرس فلأ نونامث ةفرغ لك يف .اهرهاظ نم
 درمزلاو رمحألا بهذلا نم اهمئاوق ةرسألا نم فنصو .رضخألا دجربزلاو ضيبألا

 ىلع .ىلاعت هللا ناوضر نم اهوشحو . هللا ةمحر نم اهجسن .رمحألا توقايلاو رضخألا

 شرفلا كلت ىلع ،قربتسا وأ رضخ سدنسو ريرح نم شارف فلأ نونايث ريرس لك
 .سمشلا رون ءىفظأل ايندلا ىلإ اهفك تقلطأ ول نيعلا روحلا نم ةجوز ريرسلا نم
 ةفلتحم ةنجلا للح نم ةلح فلأ ةيروح لك ىلع ؛ اهلامجو اهئوض نم قربلاو رمقلاو
 .؛اهللح ءارو نم اهقاس خم ىري ،نول لك نم فاحل فلا ةئام اهيلعو ،ناولألا

 فوخ هتكرت اذه لثم ربثكو ٨١" ناجرملاو توقايلا نهغأك نت : ىلاعت هلوق كلذف

 . ةلاطالا

 .ةيدمح }ةيبهو }ةيضابأ ،ةيبوبحم ةباصعباو اودتقا هتلا هنلا مث يناوخا هتلا هتاف

 عرشو .ءاهسلا يف مهربخ رهتشاو ضرألا يف مهركذ ددجت دق . ةفلاس ث ةيضرم ؤ ةيضر

 اوقرافو .ادبعلاو دالوألا اومتياو .ءاسنلا هللا ي اولمرأ دق .ىدهلا حئافص يف مهلضف

 )١٥٩) نمحرلا ةروس : ٥٨.

۔ _ ٢٩٥



 دق .ءالعلاو لضفلا يذ هتلا نيد ةرصن نع .ىوهلا مهب لمي ملو .ايندلا نم ةذل لك

 سانلا اوبطخو .رئايضلا عيمج هتل اوحلصأو .رئارسلاو ةينالعلا يف مهسفنا اورّهط
 .ربانملا قوف لاتقلا ىلع نيضرحم

 نوفاخي ال اوناكو . ناديدلاو رويطلا لصاوح يف ناطوألا لكب مهثادجأ تحضا دق

 هللا ةيشخ نم اوكب .لامآلا ثيدح نم مهتافام ىلع نوفسأتي الو .لاجآلا وند نم

 هنولأسي .راكبالاو ىشعلاب هنوركذي .راحسألا بهايغب هنورفغتسي .لاصآلاو ودغلاب

 . صاصقلا موي لاوهأ نم ةاجنلاو صالخألاو لوبقلا ةزئاج

 .ليصأ توصب هنودهي . ليوع ءاكبو . ليترتو لتبت يف نارقلا ىلع اوتاب ةليل مكف
 افوخ } عمادملا قيرط نم مههابج ىناحم تبشوشعا دق . ليبجنزلا معط هتوالت نودبي

 .دوجسلا رثأ نم مههوجو يف مهاييس .دوعوملا يف اعمط .ديعولا نم
 رقتسم منهج ريفز نأك مهنوطب تفجرو .مهبولق تلجو طخس ةيآب اورم ايلك

 . مهسمخأب ةطونم لسالسلا ةلصلصو .مهناذاب

 ةنجلا ىلإ اقوش ءاكبلا نم مهيلع يشغ .اضرو ةمحر ةيآ مهيلع تضرع اذإو

 فويسلا تحت ةنجلا نأ اوملع ىتح . مهراصبأ طسو سدقلا راد نأك .اهميعنو

 مهسفنأ اونطوو .اهيلإ مهلاحر اودشف . ةقراملا مهسألا ةكص يف هتلا ةمحرو . ةقرابلا

 مهسألا اودرو . مهرودصب حامرلا اوقلتو . مهباقرب فويسلا اولبقتساف .اهيلع

 . . مهسوؤ رب

 مهسفنأ اوعاب دق .دنقلا نم ذلأ لتقلاو . دهشلا نم بذعا مهدنع توملا راص دق
 _ - . ِ ¡٦» ٤. . ٤ِ... ٠ - . . . .,. كلذ يف مهدهج نولأي ال . ةث هلوسر ننس ءايحإو هليبس ي داهجلاو .هنيد ةماقإ ىلع هقل
 .روبت ال ةراجت نوجري هنلا نيد يف ةفأر مهذخأت الو . مئال ةمول هتلا ي نوفني ال _ ذ
 اودتقاف مهاده نيذلا كئلوأ .ر وكش روفغ هنا هلضف ٢ نم مهديزيو مهررج مهيفويل

 ِ َ )١٦١) . 4 نوزئافلا ش ةنحلا ُباخصأ ةنجلا باحصاو رانلا باحصا يوتسي ال نوقسافلا مه ة م . َ , هه ذ ٤ َ .م . ۔ } - < , 2 م ه تلا مهسفنا مُماسناف ةللا أوُسن نيذلاك اونوكت الو » . مهاوقتب اودتهاو . مهادهب

 ١٩ . ٢٠. : رشحلا ةروس )١٦١(

۔ ٢٩٦



 يضقني الو . هدمأ عطقني ا احبرو الضف هللا مكقزري يناوخا هللا يف اورجاتف

 احابصمو . مان أل ة هجح هللا هلعج دف مامإ دضع اودشو . هددوس فلخم الو . هددع

 . كلاملا كلملا وهو .ةمودعم هنم ربضلا نداعمو ةمولعم هيف ريخلا نيهارب . مالظلل

 هنلا هلحأ دق .''٦"كلام نب فيس نب ناطلس نيملسملا مامإ . كلاهملا نم ىربلا

 . هايلوأ نم ءايفصألا ماقم هماقاو .خذابلا دوطلاو .خماشلا فرشلا لحم مكيف

 ريثك اركذ هللا أ وركذا ) : هورفكت الو هنلا اوركشاف . هنايبناو هبزح نم ءاحلصلا

 ل ِتاَظ ١ م جرخيل نكنم مكيلع ل اص يذل ١ ؤُه اليصأ ةركب ُهوحَس وحبسو

 أرجأ مهلنم او الس هنوقلي موب مهتبجنا اميز ر نينم ةمل اب ن 7 رولا

 باذغ ص م مكيجنن زاج ل اع مكلا لخ اونمأ نيذلا اهأ ر زب 0١٦. } اميرك

 7 غ مكلذ مكسفن مكلازماب ه هللا ,ليبس .يف نوُدهاَجَتَ هل وسو هللاب نونمؤت .,ملا

 راهنالا اهت نم يرجت تانج مكلخدُيؤ مكبو مكل رفغي ن نوُملعُت متنك نأ مكل

 هللا م رصن اهنوبحت ىرخاو ميظغلا روملا كلذ ندع تانج . ىف ةنيط .نكاسو

 ناو مك بلاغ الف هللا مكرصني نإ : . ١٦٤) )هك ه نينمؤملا رنننو و بيرق تنز

 , )١٦١٥( ك ( نونمؤملا لولف هللا لعو هدعب م مكرصني يذل اذ نمف مكلذخن

 نم ج ُ فآلا ة ةسمخب مكير مكددمُ اذم مهروف نم مكوتأي ٠ ومت ٩ ورب ہصت نإ لب {

 ل رصلا : هب :م نيملعت مكل ىرشب ال الإ هللا ُهلَعَج امو نيموسُم ةكئالملا

 مكناذفأ ت تيو زمر :ألا أوُرُصنت نإ اونما يذلا اهيأي و .. )٦٦' ١ ه نيبئاخ

 اوربصا ونأ نيذلا ائب ) 0١٨٧٧. مهلامعأ لضو ل ًاسعَتَك و ورفك نيذلا

 منلا اذإ رأ نيذلا ا , . نوحلفت مكلعل ةللا لا اوقتاو أ اوطبازو اوربص

 0 نيرباصلا عم م هللا نإ ورصاؤ مكير بهذت

 . قحلملا رلطنب )١٦٦(

 ٤٤. : بازحالا ةروس )١٦٣(

 ١٣. ۔ ١٠ : فصلا ةروس )١٦٤(

 ١٦٠. : نارمع لآ ةروس (٦١د)

 ١٦٧. ۔ ٢٦١د : نارمع لآ ةروس )١٦٦(
 ٨. : دمحم ةروس )١٦٧(

 )١٦٨) نارمع لآ ةروس : ٢٠٠ .

 )١٦٩( لافنالا ةروس : ٤٥ . ٤٦.

۔ ٢٩٧ ۔-



 انبأ كيلإ اَنلُكوَت كيلع ايز { .ازيزع ارصن انرصناو .انيبم احتف انل حتفاو مهللا

 زيزعلا تنأ كنإ انير انل رفغاو اورفك نيذلل ة ةنتف انلعجت ال ل از ريصملا كيلإو

 ريخ تناو قحلاب انموق نيو اننيب حتفا انَنَر ل .6'"١ه ميكحلا

 هللا مسب .ءادعألا نم انررح هللا مسب ءايسألا ريخ هتلا مسب .")ه نيحتافلا

 عم رضي ال يذلا هتلا مسب . ءادعألا ةوطس نع انحالس هقلا مسب .عاد لك ن نم / انؤافش

 قسعمح .انتيافك صعيهك .انتياقو هتلا مسب .ءايسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا

 هللا وه لق .انرصن كلملا هديب يذلا كرابت .انناطيح تعقو اذإ .انتعفش سي .انتيامح

 الو هلا بلغي بلاغ الو هتنا ىلإو هتلابو هتلا مسب .انتطاحإ يسركلا ةياو . انتجأ دحأ
 . ميظعلا يلعلا هتلاب الإ ةوق الو لوح

 هلإ ال دحأ هتنا وه لق فلا فلاب .مصخلا رش اهب عفدن هتلا الإ هلإ ال فلا فلاب

 روستن مويقلا يحلا وه الإ هلا ال فلا فلاب . مرجأو انيلع ىغب نم سأب اهب درن هتنا الإ
 . ملظو راج نم ةوطس نع اهب

 كتيفاعو كتمعن انيلع ممتأف .رتستو ةيفاعو ةمعن يف كنم انحبصا انا مهللا

 .انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رش نم كب ذوعن تنأ الإ هلإ ال يذلا تنأ مهللا . كرتسو

 نإ اهتيصانب ذخأ مه الا ةباد نم اًم ] و ةباد رش لك نمو .اناياطخ نم كيلإ رذتعنو

 نمو لسكلاو نبجلا نمو .فحزلا نع رارفلا نمو “٢'. ميقَنسُم طارص لع
 . كليبس يف ةدهاجملا كرت نمو ةلفغلاو ا

 ةبحاص ذختي مل .دمصلا درفلا .دحألا دحاولا تنأ الإ هلإ ال يذلا هتلا تنأ انهلا
 .عفاش كئاضق نع الو . عفاد كرمأل سيل .ادحتلم كنود نم دجن الو .ادلو الو

 يف تابثلا انقزرت نأ ريجتسملا فئاخلا ءاعد كوعدنو ،ربقفلا سئابلا ةلأسم كلأسن

 ىلع ركشلاو سفنلا ةواخسو فصلا يف بلقلا ةوقو .دشرلا ىلع ةميزعلاو .رمألا

 . ماوعألاو روهدلاو .مايألا ددم .انودع ىلع ةرصنلاو .معنلا

 ةدش لك تاطرو نم انقو إ ةكله لك نم انمصعاو .ةشحو لك نم انسو مهللا

 ٨٩. : فارعالا ةروس )١٧١(
 .انتنجل ؤأ انتخا اهلعلو لصالا يل اذكه )١٧٢(

 ٥٦. : دوه ةروس )١٧٣(

۔ _ ٢٩٨



 ١تافاخملا عيمج انع عفداو .ةيضق لك نم انظفحاو ،ةيلب لك نم انحنو ،ةكردو

 .نيطالسلا تاوزنو نيطايشلا تاعزن نم انرذعاو تاقوألا عيمج يف انْسُرحاو

 بلغو .نيداعلا ناودعو .نيدناعملا ةاداعمو . نيغاطلا ةاناعمو نيغابلا تانعإو

 روج نم مهللا انرجأو .نيلاتغملا لّيغو .نيلاتحملا لّيحو . نيبلاسلا بلسو . نيبلاغلا

 تايلظ نم انجرخأو .نيلاظلا فكأ انع فكو .نيرئاجلا ةرواجمو . نيرئاجلا

 .نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب انلخداو . نيلاضلا

 مهنم قبت الو اددب مهدذبو . اددع مهصحأو . ًادصح انءادعأ دصحاو مهللا

 دُدشاز مهلاؤمأ لغ سمطا انب ب ؛رحبو رب نم اوناك نيأ او اوناك ثيح . ١٧٤( )ادحأ

 فرص اوفرصنا ث { خ ميلألا باذعلا 7 يتح او اوت نمؤي : الف .مهبولق ىل اع

 ال مهف يمع مكب مُص ا .""ه نوهقفي ل مو مأب متلق هللا
 مهنإ لبف نُ مهعايشأب لعف انك نوُهتشناَم نيو مهنيب ليحو ب .(٧٧١)هپ نومحجر

 ا ةمايقلا .مو ب ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مني انيقلو زف ١٧٨), بيرُم كش يف اوناك

 بح آل هللاو اداسف ضرألا ف نومسيو هللا اممأقطأ برلل اران أيدقوأ

 اولقني مهتبكي وأ اورف نيذلا ن م م افرط عطقيل ت .'\١“١)هإ َنيدسفُملا

 ١١". نينمؤم أوناك ام اننأ اوبذك نيذلا رباد انعطقَو { .0\٨ث)ه نيبئاخ

 حسا مهللا .'“"« نيمذاغلا بز هلل دمحلاو ًاوُمَلَط َنيِذَل و رباد .7
 تتشو ٥ مهلمش قفو . مهرامعأ رتباو .مهرايد برخو ى مهراصنأ لذخاو 3 مهرباد

 .مهتكوش رسكاو .مهتلود ددبو }مهدنج عجقاو ،مهعمج
 أبوث الو مهيوري ءام الو "مهينهي اشيع الو . مهيوأي اتيب مل لعجت ال مهللا

 . مهيلاوي ايلو الو ى مهيراوي

 ضرألا مهب فسخاو مهللا .بصاو كنم باذعو بقاث باهشب مهمرا مهللا

 .هيزاغمه يراخبلا رظنا )١٧٤(
 ٨٨. : سنوي ةروس (٧١د٥)

 ١٢٧. : ةبوتلا ةروس )١٧٦(

 )١٧٧( ةرقبلا ةروس : ٨

 )١٧٨() ابس ةروس : ٤

 ٦٤. : ةدئاملا ةروس (٩٧١ر

 . ١٦٧ : نارمع لآ ةروس )١٨٠)

 ٧٢. : فارعألا ةروس )١٨١()

 )١٨٦( ماعنالا ةروس : ٥

۔ _ ٢٩٩



 جاومأ مهب برطضت ءاملا ''7٨٠هطمطغتم يف مهقرغاو .ءايسلا نم افسك مهيلع طقسأو

 .رابكلا يساورلا مهسوؤر ىلع ''٨ث٠؛كدكدتو .رافقألاو ينايفلا مهب فجرتو .راحبلا

 .ىرخألا لبق ىلوألا يف الجاع مهنم مقتناو ى ىربكلا ةشطبلا مهب شطباو مهللا

 .داعو دومٹثب تلعف ايك مهب لعفاو . دالبلا مهب درشو .ردتقم زيزع ذخأ مهذخو مهللا

 كير مهيلع تضف داسفلا اهيف اوركف دالبلا ف أاوُعط نيذلا دانوألا يذ نوعرفو

 ال مهو أركم انركَمو اركم اورك ) { 0١٨٨. داصرملاب كَنز نإ با ذع طوس

 مهنوُيب كلتف نيعمجأ مُهَموَقَو مُهانرَمَد ان مهركم ةبقاع ناك فيك رُمناَف نوُرُعشَ

 .0'١٨ه نوُمَلعي موقل ةيأل كلذ : نإ أوُمَلظ اب ةنواخ

 .نوكسلاو تاكرحلا مهنم عطقاو ۔ نورقلا نم مهلبق نم ترمد اك مهرّمدو مهللا
 مهب فجرتو مهب قعصت ةقعاصلاو .مهسوءر ىلع ةرئادلا نونملا دي مهيلع طلسو

 افجرو اسمط مهنيعأ ىلع ًاسمطو .افسخ .مهب افسخ .ةفدارلا اهعبتت .ةفجارلا
 ءاشن ولو ] ث .افصع مهبكارمب افصعو افسن مبغكامأل امفسنو . افجر مهحاورأب

 لع مُمانخنمل ءاشت ولو ن نورصبي ىاف طارصلا او أوُتَبَتساف مهنيعأ ىل إَع انسَمظْل

 باذع ةركب مُهَحَبَص دقلو زب .(٨٠')ه نوُمجر ال ًيضُم اوُئاطَتسا انف مهتناكم
 د , , ٥

 سحن .موي يف ًارصرَص اير مهيلع انلسرأ انإ ي ةلقتتل رذنو ياَذَع اوقوذف رقتسم

 يف ارصرص احير مهيلع انلسر اف ١٩٨0ه رعقنُم لخن زاجعا مُهَنأَك ن َساَنلا عزنت رمّنسُم

 ُهاَشَعَي يجل رحب ف ٍتاََلُطَك ب . فطاخ قربو و . فصاق دعر هعم فصاع موي

 مند جرخأ ا ,ضعب قوف اهضعب تالَظا باحس هقوف نم وم هقوف نُم جوم
 ءيش لك ىلع كنا .() ه رون نم هل اب رون هل هللا لمج مل نسو امهاَرَي دكي

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن ريدق

 مهلا .كاذ كاذف انل بيجتست نا انتدعوو .كانوعدف كوعدن نا انترما كنا مهللا
  

 .هحرش قبس : طمطفتم )١٨٣(

 .مدهت يأ )١٨٤(

 )١٨٥( رجفلا ةروس : ١٠ ۔١٤.
 )١٨٦( لمنلا ةررس : ٥٠ ۔٥٢.

 )١٨٧( سي ةروس : ٦٦ . ٦٧.

 )١٨٨( رمقلا ةروس : ٣٨ . ٣٩.

 )١٨٩( رمقلا ةروس : ١٩ . ٢٠.

 )١٩٠( رونلا ةروس : ٤٠
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 اذه نم انفرصاو .نيمورحم كباوث نم الو .نيعونمم كباب نع الو . نيبئاخ اندرت ال

 وفعلا تنأ كنا .روبت نل ةراجتو .روربم لمعو اروكشم يعسو .روفغم بنذب ماقملا
 .روكشلا

 ةتايشو .ءاضقلا ءوسو .ءاقشلا كردو ،ءالبلا دهج نم كب ذوعن انأ مهللا

 . ميعنلا ةنج ةثرو نم انلعجاو ؤ ادغ رانلا ىلإ درملاو ى ًادبا رفغي ال بنذو .ءادعألا

 محرأاي لعفاف لهأ هل تنأ امو ؤببجتساف تعمسو .رفغاف تملع دق مهللا

 نيبيطلا هلا ىلعو نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . نيمركألا مركأو . نيمحارلا

 يذ ءاتيإؤ ناسحإلاو ,لدعلاب رمأ هللا نإ ] ل .نيعمجا مهيلعو هيلع ملسو نير ,رهاطلا

 .''٨)؛ نوركذت مكلعل مك .يغبلاو ركنملاو و ءاشحفلا نع ىبنيو ىرقلا

 لصف

 يقاتسرلا ديعس نب سيمخ نيملسملا ىضاق انتكربو انخيش فيلأت يف تدجو دقو

 قحتسي نم هيلع دري ييف ؛مامإلا نذأتسي نأ يلو اذإ يلاولل يغبنيو (هتلا همحر) ينامعلا
 هلف هعسوي مل ولو : ليقو ؛ هلف كلذ نم هعسوأ نإف . نيملسملا لام تيب نم ىطعي نأ
 6هدي يئام ةعس نم ىريام ردق ىلع ،لزانلا فيضلاو ، ليبسلا نباو ةريقفلا ىطعي نإ

 هتالولو يلاولل زئاج كلذف . نيمراغلاو باقرلا يفو ،نيثلثلاو ثلثلا عيمج كلذ هل زوجيو

 . قحتسي هاريام ردق ىلع نكلو .ةاباحم الو “فارسا ريغ نم

 ردق ىلع هاطعأ انع رثكأ ناك نم مهئانع ردق ىلع هباحصأ يطعي نأ يلاوللو
 ةيانع هافك نمو 6ةضيرف هيطعيف .ةضيرف دحاو لكل ضرف مامإلا ناك نإو .هئانع

 وأ .بتاك لثم إءانع مظعأو اعفن رثكا ناك نمو .نينثا يطعيام لثم هاطعأ نينئا

 .هعضوم ريغ يف ائيش عضي نأ يلاولل سيلو . هئانع ردق ىلع هاطعأ 5هريغ

 هل زاج دقف .كل هزيجا نأ يل زوجيام عيمج كل تزجا دق : يلاولل مامإلا لاق اذإو

 الف دودحلا الإ .زوجي امم ناك اذإ زئاج وهف .لعفلا دعب نم هل هزاجأ امو قحلاب لعفام

 دقفتي ىتح هرومأ دهعتي نأ يلاولا ىلع بجيو ى مامإلا رمأب الإ اهميقي نأ هل زوجي

 ريغب ادحأ كرتي ال مث ءيسم ةءاسإ الو .نسحم ناسحإ هيلع ىفخي ال ىتح ؛ هناوعأ

 .لمعلا عاضو .رمألا دسفو . ءيسملا أرتجاو نسحملا نواهت كلذ كرت نإ هنإف 5،ءازج

 )١٩١) لحتلا ةروس : ٩٠

  

۔ _ ٣٠١



 دا دزإ ٠ هعمقي ام باقعل ١ نم عيسمللو ٠ هقتعي ام ب اوثل ١ نم نسحملل ن اك ا ذإ وهو

 . ملع أ هللاو ةبهر قحلل ءىسملا داقناو . ةبغر قحلا يف نسحملا

 لضفلا لهأ دالبلا ةاقث نع لأسيو .انيمأ ةقث ةيرق لك ىلع مدقي نأ يلاولل يغبنيو

 هيلإ نوكيو .نيبوصنملا نيلعملا يف ليدعتلا لعجيو .دالبلا رمأ مهيلويل ؛ مهنيد يف

 هدجو نم لك كلذكو . هسفنب لدعملا ةلأسم يليو ٠ ليدعتلا عفري يذلا وه . ةقثلا

 حصي ىتح هلاحب هكرت فوقوم لام هدي يف وأ .دجسس ماسإ وأ لدعم نم ةبترم ىلع

 . مكح هيف هيلع

 .هءاج اذإ هبيرتسي يذلا نع لأسي نأ .ةبتاكملا زئاج يلاوملا ناك اذإ يلاولل ىغبنيو
 لاومأ نوفلتي سانلا نم اريثك نأل .كلذ ريغ وأ .رجح وأ .دحأل اتابثإ هيلإ بتكي

 هتجوز وأ .هدالوأ دحأل اتابثإ هوبتكيو .دحأ ىلإ مهلاومأ اوجلوي نأ لثم اضعب مهضعب
 . ملعأ هللاو ‘ هتبارق دحأ وأ

 يوزنلا ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا لاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 همحر) يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هتلا همحرر)

 ملو .هعرز وأ هلام يف تابثإ هنايد ضعبل بتكي نأ ديريو .يلاولا ىلإ ع يجي نميفو (هللا
 .ال مأ كلذ دبيجيأ .هنيد ءافرل ةعس هيف لام هل نكي

 بتكي نأ ينبجعي مل .هنيد ءافول ةعس هيف سيل هلام ناك نإ .قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 . ملعأ هتلاو اتابثإ هل

 دلبلا لهأ راصف نيملسملا نصح ينبي نأ دارأ اذإو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 لبقي نأ يلاولل ؛ هريغو نبتلا ءاطعإو . ةمدخلاب نيملسملا اونيعي نأ يلاولا ىلع نوضرعي

 ؟ لمجأ كلذ نع

 ةفصلا هذه ىلع ٠ كلذ نيملسملا يلاو ىلع يدنع قيضي ال ٠ قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 . ملعأ هتلاو

۔ _ ٢٣٠٢



 لصف

 نم هكس بر ه : لف هل .جج ىبنلا نع ثيدحلا ف تدجو : فلؤملا لاق

 هيلعف .فب جف ۔هغد .لدعب جلف کحوا ١ محري ملف محرتساف ائيش نيملسملا رمأ

 الإ .ةرثع يو لاو نماما : مالسلا هيلع هنع ربخلا يفو .«نننعاللا ةنعلو هللا ةنعل

 الداع ناك نإف .منهج روسج نم رسج ىلع فقي ىتح ،ةمايقلا موي ًالولغم هب ىتآ

 ١٩) افيرخ ن نيعبس هب يرهب ملظم دوسأ بج يف رسجلا كلذ هب فسخنا الإو اجن

 . ليلقلاو .ريثكلاو ١ ليتفلاو .ربقنلا ىلع بساجي هريغو يلاولا نأل

 يأ ."""" أرقن نوملظي الو ث : لجو زع هنلا لاق ،ةاونلا رهظ يف ةتكن ريقنلا
 ةاونلا ف قش يف نوكيام ليتفلا امأو .ةاونلا رهظ يف نوكت يتلا ةرمنلا يه شريقنلا رادقم

 ناك نإو .ليلقتلا يف لثم برض اذه ."""" ليتف نوُمَلظُي الو لم : لجو زع هلوقل
 : ىعارلا لاق . لقأ نم نوملظي ال

 اليف ترمأ امم اوذُأي مل اولدمي نا ممهتْرَمأ نيذلا نا
 تريخ ولا : لوحكم نع ثيدحلا يف يورو .نيعبصألا نيب لتفيام . ليتفلا لاقيو
 ٠ ءاضقلا نيب تربخ ولو ءاضقلا ترتخال .نيملسملا لام تيب ضبقو .ءاضقلا نيب

 ديعسلاو . ميظع رجأ مهل ةالولا انإو .«يقنع برض ترتخال يقنع برض نيبو
 يريرحلا لاق .رومألا عيمج يف مهنم ملس هرش سانلا نع لزعو هريغب ىفتكا نم

 : ارعش

 ةبترملا نم يلإ بحأ ةنرملا عم دالبلا بوجن

 . ةيالولا ةلزنم ةبترملاو ةعاجملا ةبرتملا

 ةبن اهل ةبني ةن مهل ةالؤلا ذال
 هبترم نم ديئشُي لم الو عينصلا بري نم مهيف امو
 عينصلاو ةعيضلاو نانتمالاو ،لاطبإلاو نارفكلا نع اهتنايص اهبري ةعينصلا بر

 _ _ 5 : ةديصقلا نم يريرحلا لاق . ناسحالا

 هبتشاام اذإ ارما تأت الو بارسلا عومل كئَعدَخَت الف
 _ سه

 .ءةرامإو ملسمو .بقانم ه يراخبلا رظنا )١٩٢(
 . ١٢٤ : ءالنلا ةروس ) )١٩٣

 ٧١. : ءارسالا ةروسو ۔ ٤٩ . ٧١ : ءاسنلا ةروس )٤٩١؛)

٣٠٢٣ _



 هبتنا نيح عورلا هكرذاو ةينح هس ملاح مكف

 .املح راص اذإ هلعف كلذكو مضلاب ملحي ملح : لاقي .مونلا يف ملحي يذلا ملاحلا

 : ىرخا ةديصق يريرحلا لاق

 اغبأ لب رلاب لعفي ناك دق ام لثم قئاقدلا ىلع نايو

 ىغبام اهنم غني مل ل ويو هفك ةيالولا ىلع ضعي ىتح
 ميظع اهلضفف ةقيقحلا يف ةيالولا لصأ امأو .لطابلا ىلإ قحلا نع لام نم ةفص هذه

 . عجر . باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلاو قفوملا هتلاو هتلا دنع

 يتلا لاومألا نم ةاكزلا بيصن ('٠٨})ىنطي نأ يلاولا دارأ اذإو ( هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 كلذ هل زوبحيأ احالص ىأر اذإ ةرمثلا كاردإ نع عاشم بيصنلاو .ةاكزلا اهيف بجت
 ؟ ال مأ

 نم ةاكزلا بيصن اوُمظُي نأ لاومألا بحاص ربجي نأ هل زوجي ال : لاق باوجلا

 نإ ،رايخلا قدصمللف هلام ىنطأ نم امأو {. مهرايتخاب كلذ نوكي نأ الإ .مهلاومأ

 . ملعأ هتلاو .رمتلا نم ذخأ ءاش نإو نمثلا نم ذخأ ءاش

 .همصخ ىلع قح امهدحأل ناكو .يلاولا دنع ناصخلا رضح اذإو : هل تلق

 : هدنع بلاطلا لاقف هدنع ءىش ال هنأ ىعدي بولطملاو .دنم هقح بلطي بلاطلاو
 لبقيأ ،نالفل وه لب يل رجنخلا اذه سيل : بولطملا لاقف .هسبل يذلا رجنخلا اذه

 ؟ ال مأ هلوق

 هلايب مكح الو .هسيلفتب مكاحلا مكحي مل لجرلا اذه ناك اذإ . قيفوتلا هتلابو ،© باوجلا

 . ملعأ هتلاو لوبقم اذه لثم يف هرارقإف .هلام هيلع رجح الو .هميرغل

 نأ هلأ 6 ةادانملاب |ےلام ءانط دارأف 6 دحم وأ ميتيل بستحا اذإ يلاولاو : هل تلق

 ؟ ال مأ هترجأ لالدلل ملسي

 .دجسملا وأ ميتي لام ناك ةرجأب الإ لمعي ال ناك اذإ . هترجأ نم لالدلل دبال : لاق
 . ملعأ هتلاو

 .هتضيرف نم اهنأ ىلع } نيملسملا لام تيب نم مهارد ذخأ اذإ يلاولا يفو : هل تلق

 .(سوماقلا) .ةضاخ لخنلا رمث عيب وه : ينطي )١٩٦(

۔ ٣٠٤ ۔-



 باسح هل راص اذإ }هتضيرف نم مهاردلا كلت عطقي نأ هلأ . هل ايقاب ائيش دجي ملف

 ؟ ال مأ

 . ملعأ هللاو ةضيرف هل نكت مل اذإ .مهاردلا نم هذخأام دري نأ ىنبجعي : لاق

 مزليأ .ميتي نيبو هنيب لام يف ةمساقملا بلطي .يلاولا ىلإ لجر ءاج اذإو : هل تلق
 ؛ لاومألا ةمسق يف رصب اذ اليكو هل ميقي نأ يلاولا

 حالصلا رظن ىلع كلذ يف موقي مكاحلا امنإو .مكاحلا مزلي الف ةرياخملا ةمسق امأ : لاق
 يفكي ؛ اهليصافتو لوصألا ةفرعمب رصب هل ؛ هدنع يذلا نيمألا ةقثلاو ؛ موزل ريغب

 . ملعأ هتناو

 . مهتموصخ تضقناو اومكاحت املف . ءيش يف ةموصخ مهنيب سان أ يفو : هل تلق

 نم مهيطعي نأ يلاولل زوجمأ .مهدلب ىلإ اوعجريل "نيملسملا لام تيب نم اداز اوبلط
 ؟ ال مأ نيرفاسم اوناك اذإ .نيملسملا لام تيب

 يئو 6.نيقحتسم مهآر نإف ؛ نيملسملا رومأب مئاقلا ىلإ اذه لثم يف رظنلا نإ : لاق

 . هللا ءاش نإ كلذ ضي ل ` نبملسملا ةلودل حالص مهاضر

 .نيملسملا لام تيب نم تبلطو جوز اهل ناك اذإ ؛ ةريقفلا ةأرملا يفو : هل تلق

 .ال مأ .اريقف وأ اينغ جوزلا .تبلطام اهيطعي نأ يلاولل زوب

 نأ ينبجعي مل .اهل فصنم وهو .اينغ اهجوز ناك اذإ .قيفوتلا هتلابو ، باوجلا

 زهجم نأ هاصوأو ابيرغ لجر هعم ىفوت هنأ ركذو لجر انءاج اذإو : هل تلق

 ضبقي نأ يلاولل زوجيأ . نيكاسملاو ءارقفلل ىقبي امو } هفلخي يذلا لاملا نم ىتوملا زاهج
 ؟ ال مأ هلح ي هعضيو ٠ مكلذ

 هنإو هدنع تام لجر لام نم اهنإ : لوقيو .ةقث ريغ لاملاب ءاج يذلا ناك نإ : لاق

 ةزاجإ هدنع حصيو ٠ لاقام هعم حصي نأ آلإ يلاولا اهضبقي الف ؛ ءارقفلل اهم ىصوأ

 . ةيصولا هذه

 ؟ ال مأ يلاولا اهضبقي .ءارقفلل هذه هل لاقو . مهاردب هاتأ اذإو : هل تلق
 ي اهعضوو هنم اهضبق زئاجف إهدي يف يهو ءارقفلل مهاردلا هذه لاق اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو 3 هب َرقأام ىلع ث ءارقفلا

۔ _ ٣٠٥



 ٨ ءارقفلل نالف اهب ىصوأ هنأ وأ 7 ءارقفلل نالف ةيصو نم اهنأ لاق اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ اهضبق زوجأ .نالف نم اهنإ : لقي ملو
 لاو ، ظفللا رهاظ ىلع .ثارقفلا يف اهعضوو .هنم اهضبق يف ضعب صخر دق : لاق

 .ملعأ

 لصف

 دنع ةارشلا نع نورفي ودبلا نأ .ةارشلا انل ىكش اذإو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ اهنايتإ ىلع مهربجن نأ انل زوبحيأ ؛ ةاكزلا مهذخا

 مهنأو ؛ كلذ نولعفي مهنأ لدع دهاش كلذب دهش اذإ .قيفوتلا هتنابو .باوجلا

 ٨ تركذام مهب لعفي نأ يلاولا ىلع قضي ل .ةاكزلا نم مهمزليام ةيدأت نع نوعنتمي

 . ملعأ هتلاو نيملسملا عرش يف 5ةاكزلا نم هتيدأت هل مهمزلي اميف

 مهيلع طرشنو ،نيملسملا ةمدخ يف مهلخدن نيذلا ةرجألا ءالؤه يفو : هل تلق

 انعطق } مايألا نم هبونيام نصحلا يف بني مل نم وأ .''٨“)ةزربلا رضحي مل نم ناك نأ

 ؟ ال مأ كلذ زوبجيأ .ا١'٩“)هخاش هيلع

 موي لك ةرجألا نم كل نإ : هل لاقي نأ ينبجعي اينإو طرشلا اذه ينبجعي ال : لاق

 ي ناك .اذكو اذك وهو طرشلا نم ًائيش تصقن اذإف .اذكو اذك طرش ىلع .اذكو اذك

 . ملعأ هللاو . ينبجعيام اذهف . كتمدخ ةيقبل .اذكو اذك ةرجألا نم كلذ

 .ًاناصقنو اصقن صقني صقن هلصأ نأل .اففحم ائيش تصقن نإ : فلؤملا لاق
 وإ {ث : لجو زع هتنا لوق كلذ ىلع ليلدلا . لبقتسملا نم همضو يضاملا فاق حتفب

 . ملعأ هتلاو ٠١" اليلق هنم صقنا

 نم راصف ؛ دلبلا نم راضملا فرصل .هعم نمو وه جرخ اذإ يلاولا يفو : هل تلق

 عسيأ ؛ عطقلا لحم ريغ عطقي وأ .يلارلا رمأ ريغب . قيرطلا ىلع فرشأام عطقي هرضح

 ؟ ةقث ريغ عطقلا ىلوتم ناك اذإ ،مهنع توكسلا يلاولا

 نوعطقي نيذلا نع لفاغتي ال نأ .راضملا فرصل جرخ اذإ يلاولل ينبجعي : لاق

 ىنبجعيو .تاقث ريغ اوناك اذإ قح ريغب وأ قحب اولعف نإ سانلا راجشأ هترضحب

 .فويضلا لبقتسي ثيح سلجملا : ةزربلا )١٩٧(

 . ةيضف ةلمع : ةخاش )١٩٨(
 ٣. : لمزملا ةروس )١٩٩(

۔ _ ٣٠٦



 هللاو .مه سيقيو .مهرمأي نأ لبق اوعطقي ال نأ ا مهيلع مدقتيو .مهرمأ دقعني نأ

 .ملعأ
 حتفيف إاهربغ وأ فرغ لثم نصحلا ي ةدايز ىنبي نأ دارأ اذإ ىلاولا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ .كلذب اوضرف ١ ىتش سانأل تويب هتحت ناكو . حيباصم اهيف

 ينبجعي الف .تويبلا لهأ اضرب الإ زوجي ال ءاهلصأ حيباصملا هذه تناك نإ : لاق

 ٠مهنم ةيقت ةيعرلا اضر نوكي نأ فاخ اذإ .كلذ لعفي نأ نيملسملا رومأب مئاقلل
 .ملعأ هللاو .مهل هنم بلطب كلذ ناك اذإ .ةارادمو

 نوكت نأ يلاولل نذأف .كلذ رغو ٠ ةلودب رمأ اذإ مامإلا يفو ) هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 لكأي نأ ٠ يلاولا هيف نكسي يذلا هدلب زم جرخ اذإ ٠ نيملسملا لام تيب نم هتراجإ

 ؟ ةقفنلاب ذخأي مأ .هكاوفلاو .محللا

 ائيش وأ محللا لكأ ولو ؛ فارسإب ال .داصتقإلاب هلكأ نوكي . قيفوتلا هتلابو باوجلا
 . ملعأ هتلاو .فارسإب ال دصقب كلذ ناك اذإ .هكاوفلا نم

 مامإلا هالو نعتللا هنادلب زم نيدلب ف ةالصلا متي نأ هل له . يلاولا يو : هل تلق

 ال مأ .ناطوأ ةثالث يف متي نوكي ىتح .اهيف متي لبق نم ناك يتلا هدلب يفو .امهيف

 ؟ ةدحاو ةدلب يف الإ هل زوجي

 اذإ ©تفصوام هل زوجي .ناطوأ ةعبرأ ذختي نأ لجرلل نأ لوقي نم لوق ىلع : لاق

 .ملعأ هللاو .لوألا هنطو ريغ هل نينطو امهذغتا

 تلقف .هلايع نم دحأ ىلإ اهملسف .ةاكزلا هيلع تبجو اذإ يلاولا يفو : هل تلق

 . ملعأ هللاو .هضبق زاج .ةاكزلا ضبق هل لعج دق هضبقي يذلا ناك نإ : لاق

 يدنع اذهو . نبملسلا لام تيبل رايخ عيب عيب دق .هتدجو لام يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ نيملسملا لام تيبل هتابثإ زوجيأ .رايخ عيب

 يدنع اذهو رايخ عيب نيملسملا لام تيبل يرتشي الف . ةحيصنلا لبقي يذلا : لاق

 . ملعأ هللاو }لاملا تيبل ىمس اذإ ١ مكحلا يف تباث ريغ مين

 .ةقث وأ ٠ نبمأ هنإ لاقف .هتلادع وأ ٠ لجر ةنامأ ةقث لجر ل عفر اذإو : هل تلق

۔ _ ٣٠٧



 ؟ ال مأ .نيملسملا رومأ نم ءىش ىلع هلمعتسا نأ زوجيأ لدع وأ

 .ةقث هنإ : لاقف كلذ ىلع نيمأ وهو ،كلذب رصبو ملع هل نمم عفادلا ناك نإ : لاق
 ينبجعي مل .نيمأ هنأ يدنع هلوق امأو . ةقثلا لايعتسا زوجي اميف هلاعتسا كل زوجي

 ةقث لامعتسا زوجي لوقي نم لوق ىلعف .اذكو اذك يف نيمأ هنأ نيبي نأ آلإ 3 هلامعتسا
 هلاو لوبقم ريغ يدنع وهف .هنما انأ هلوق امأو .كلذ زاج ؛ هيف نمتؤي اميف .ةنامألا

 .ملعأ
 6.مهسبحأ نأ يل زوجي .ديعس نب حلاص يلاولا ةهجاوم نع اورف سانأ يفو هل تلق

 ؟ ال مأ قحب دحأ مهبلاطي مل اذإ .مهلعف ىلع اعلطم تنك اذإ
 .هئادأ نع اوعنتما قحب دحأ مهبلطي ال .مهتركذ نيذلا ءالؤه ناك نإ : لاق

 . كتهجاومو كناطلس نع اورفي مل اذإ .ىلوأ كل توكسلاف

 .اماعط نوعنصي مهدحأ سرع اذإ دلبلا لهأ ةنس يف ناك اذإو : هل تلق

 ناك اذإ ماعطلا عنص نع مهعنمن نأ انل زوبأ .نوبعليو نونغيو كانه نوعمتجيف

 ؟ ال مأ مهركنمل مسحأ كلذ

 يهالملاو بعللاو ءانغلا نع مهعنمت اينإو { ماعطلا نع مهعنمت نأ كل زوجي ال : لاق

 اذإو ،©فورعملا لعف نم ماعطلا نأل ؛ نوملسملاو هلوسرو هتنا اهمرح يتلا 5ركانملاو
 ةلاو هب رمؤيو { هلاحب فورعملا كرتيو .هعنمب ىلوأ ركنملاف ؤفورعم عم اركنم لعف
 .ملعأ

 ىلع ليلدلا .ركانملا نم وهو © ىلوألا ةمجعملا روسكم دودمم ءانغلا : فلؤملا لاق
 الإ فرعي ال "ا )تيب تيبلا سئب» : لاق هنإ .ةت يبنلا نع ىوريام كلذ

 ملعأ هللاو ٠" )ءانغلاب

 يلعأ : تلقف .جوز تاذ ريغ يهو .دلوب تتأ اهنأ انعمس ةأرما يفو : هل تلق

 . ؟ كلذ حصي ىتح . نسحأ توكسلا مأ إاهبدأأو اهنع ثحبأ نأ

 بحتسي اميف امأو “كيلع مزال كلذ نإ : لوقأ الف موزللا يف امأف ،ثتفصوام ىلعف

 الئل ؛ ةمهتم تناك اذإ ،سبحلاب ةأرملا بقاعتو "كلذ نع ثحبت نأ انأ ينبجعيو كل
 . ملعأ هللاو . هللا يصاعم ىلع ءىرتجت

 .تيبب : باوصلا )٢٠١(

۔ _ ٣٠٨



 ريغ ىلع ، يملسملا لام تيبل ءابرغلا نم ائيش تذخأ ينأ تككش اذإو : هل تلق

 كئلوأل 6نيملسملا لام تيب نم ذخآ نأ يل زوبيأ كلذل . ينم ًاطلغ حابملا

 ؟ ءابرغلا

 كش لبق نم .ءابرغلا كئلوأل .نيملسملا لام تيب نم ذخأت نأ ينبجعي ال : لاق

 نم ائيش تذخأ كنأ كل نيبت نأ .لجو زع هلل نيدت نأ ينبجعي نكلو ١“ضزتعا

 تددر تئش نإو نيملسملا نم هب كرمأي نم ىلعو ،هلهأ ىلع هدرت ، لطابلاب لاومألا
 .ملعأ هللاو .كيلإ كلذف } طايتحالا هجو ىلع .كلام نم كلذ

) . 

 ضعب بلط اذإ "ميتيلا نع بيبحلا خألا اهيأ تلأسو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 يلع بجأ : هل تلقف ؛ هل مصاخيو }هلام يف موقي .اليكو مهل ميقي كيلإ هماحرأ

 ؟ ال مأ . كلذ

 ليكو ةماقإ ىلع رداق تنكو 6هعايض كدنع حص اذإ ميتيلا لام امأ تفصوام ىلعف

 ناك اذإ 6هكرت يدنع كعسي مل ؤكسفنب هب موقت نأ ىلع وأ نيملسملا تاقث نم هل

 هتنايخ كدنع حصي ملو سانلا نم دحأ دي يف ناك نإ امأو . كتيعر نمو كتيالو يف

 . ةقث ريغ ناك ولو 6هدي ين وه نم دي يف هكرت كيلع قضي مل إهيف
 أرداق ناك اذإ .هكرت يدنع هعسي مل .هتيعر يف ميتي لام نم يلاولا اذه لخدام امأو

 . ةلأسملا لوأ يف تفصوام ىلع .هيلع

 ٥ هجو ريغب سانأ هلكأي هلام نأ ١كيلا عفر نم عفر اذإ ٥بئاغلا لام يف كلوق امأو

 نأ يلع بجأ ؤكلذ لصحي مل نإو ؟ اليكو هل ميقأ نأ يلع بجأ تلقف . ةلاكو الو

 ءاش نإو }هيف لخد ءاش نإ بئاغلا لام يف رايخلاب مكاحلا نإف ؟ يسفنب هلايب ميقأ

 .اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف بئاغلاو ميتيلا لام هظفح ىلع ردقي مل نإو . هكرت

 مألا تناك نإف 5}هيعبضت الو ٧كنبا لام ىضبقا : ميتيلا مأل تلق اذإ كلوق امأو

 . كتيعرو ،كتيالوو ‘كنيد حالص ىلإ كفقوي هتلاو اهل لوقلا اذه كعسو ةقث

 نم لاش لاقو .ينلسرأ انالف نإ : هل لاقو ،هتارش ذخأ اذإ يلاولا يف كلوق امأو

 ؟ ال مأ هدرب يلاولا هل بتكيأ """ "ورب هل ديريو .نالف
 .4)٢ ٢٠) ةلاسر : هرزب ٠ ةينايع) يهو (.
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 نإ : هلوق امأو .هلسرأ اميف نيبت مل كنأل ينلسرا : هلوق امأ . قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 خملاو ةعومسم اهارت تنك نإف .هاوكش هل نيبي نأ ىنبجعي .نالف نم وكشي انالف

 . يكاشلل هو رب هيطعي نأ يلاولا ىل اع يدنع قضي ل .ةق

 هبطعيأ اهمصخ اهب يناويل ،هورب ديري يلاولا ىلإ ءاج اذإ كولمملا يفو : هل تلق
 ؟ هديس هلسرأ هنأل لوقي وأ هسفنل اقح ىعدي .ناك .هردم ىلاولا

 .هورب هل بتكي نأ يدنع قضي مل .مكاحلا دنع ةعومسم هاوكش تناك نإ : لاق

 . ملعأ هتناو ضرألا يف اهعدي نأ ينبجعيو

 ركذيو }هكاردإ لبق عرز عيب يف ناعزانتي نايصخ يلاولا عم رضح اذإو : هل تلق
 ؟ عيبلا كلذ ضقن امهدحأ بلطي م هنأل .كلذ راكنإ يلاولا ىلعأ .امهنيب ةراهعلا نأ

 .امهيلع ركني هنإف 5، هيف ةمماتملا زوجت ال امارح ادساف اعيب اعيابت امهنأ ايهنم ملع اذإ : لاق

 .رذع هل نكي ملو كلذ ىلع ردق اذإ ركنملا راكنإ يلاولا ىلع نأل ؛ ايبنع تكسي الو

 . ملعأ هتناو

 .هيلع يعدملا ركنأف ، هحرج لجر نأ ايعدم .يلارلا ىلإ الجر ءاج اذإو : هل تلق

 تعقو امنإو هب رض أدتبا حورجملا نأ . ةرهش دوهشب ىتأ هيلع يعدملا نإ مث .رقأ وأ

 ؟ ايهنم نم ىلع ؟ ةبوقعلا بجتأ ؛ هريغ وأ اصعب هبرض امدعب ةحارجلا هذه

 اهتداهشب ۔ هل نيبت اذإ .رمألاب مئاقلا ىلإ كلذ يف رظنلاف .ةبوقعلا ىنعم يف امأ : لاق

 6هسبح يدنع هيلع قضي مل .هحرج نم ىل اع دعتم هنأ ۔ حورجملا ىلع ةمهتلا ببسب

 .ملعأ هللاو . هتداهشب مكحي ال نم ةداهشب .هب قأ نمع "طحب الف حرجلا ناض امأو

 تقحلو }هعاتم بهن هنأ هيلع ايعدم لجرب .يلاولا ىلإ لجر ءاج اذإو : هل تلق

 . يعاتم بصن نمم وه سيل لاقو . يعدملا عجر مث هانسبحف .ةمهتلا هيلع يعدملا

 ؟ ال مأ هسبح نم هقلطتا

 كلف هاوعد نم هأرب دقو . يعدملا اذه ىوعد لبق نم الإ هسبحت ل تنك نإ : لاق

 .هقالطإ

 زوجيأ لصالاو ةثرلا نم ًائيش تفلخو .اهل ثراو الو ةأرما تكله اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ نيملسملا لام تيبل هتفلخام لعجن نأ انل
 يذلا ناكو .هبر ةفرعم نم سيزا لام لك نإ نيملسملا راثآ نم هتعمسام ىلع : لاق

 زع يف عضوي لوق : ليواقأ ةثالث هيفف كلذ ريغ وأ ثراو ملعي ملو ،اتيم هفلخ
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 وأ ينغ يف ناك .ةلودلا زع ىلإ لوؤي لاح يف عضوي نأ زوجي لوقلا اذه ىلعف . ةلودلا

 لوقو .انغلبام ىلع نامزلا اذه يف انخايشأو انتمئا هب لمع يذلا لوقلا اذهو .ؤربقف

 نم هجو يف فرصي ؤلاملا تيب يف اعوضوم يرشح نوكي لوقو .ءارقفلا يف عضوي
 .ملعأ هللاو . هحاتفم لض لفقك وهو .هوجولا

 تيبل تبجوو إاعاشم ۔ ثراو ال سيل ىلا ةأرملا هذه ۔ لام ناك اذإو : هل تلق

 يف ناك اذإ ںلصألا ةمساقم ينعأ ؟ هتمساقم زوجيأ ،ثراولا مدعل نيملسملا لام
 ؟ ال مأ . حالص ةمسقلا

 هعيب ىأر اذإ ٠ مامإلل هعيب زوجي هنأ يدنعف .ةلودلا زعل هنإ لوقي نم لوق ىلع : لاق

 مهمساقي .اليكو مهل ميقي نأ مامإلل زوجي هنأ يدنعو ؛ نيملسملا ةلود زعل حلصأ

 .بايغألا يلو مامإلا نأل ؛ ثراو مهل ملعي مل يذلا ةصح

 ؛ هريغ وأ احالس ناك ؛ ةأرملا هذه ةئرو نم عىش دحأ دي يف ناك اذإو : هل تلق
 ؟ هديب نهر هنأ ىعدا اذإ كلذكو ؟ ال مأ هلوق لبقيأ .هتايح يف اهايإ هاطعأ هنأ ىعداو
 .ةحص ريغب كلذ يف هلوق لبقي ال : لاق

 دنع هطخ زوجي ال ةيصولل بتاكلا ناكو .ةيصوب تصوأ اذإ تيأرأ : هل تلق

 .اقح اهيلع هل نأ دحأ ىعدا اذإ كلذكو ؟ ال مأ ةيصولا هذه ذفنتا ؛ نيملسملا

 اهل نوكي نأ نيب قرف لهو ،كلذ اهلام نم ىطعيأ ؛ كلذ ىلإ يلاولا بلق نأمطاو

 ؟ ثراو امل سيل مأ ،ثراو

 يذلا نيبو .ثراو هل نيذلا نيب يدنع قرفلا نكلو يدنع كلذ يف قرف ال : لاق

 هل يذلا امأو .هلك هلايب ىصوي نأ '"""ازوجيف ثراو هل سيل يذلا امأف . هل ثراو ال

 . ملعأ هتلاو هلام ثلث الإ هل زب مل ثراو

 لاخدإ اودارأف .دجسملا ةعامج ههرك دجسملا ليكو يفو (هقلا امهمحر) هيلإ هنمو

 ةابج نم ضعب لب .نيملسملا ةعامج الو .مكاح هلخدي مل لوألا ليكولا ناكو ،هريغ

 ىبأ لخنلاو ؛ ريخألا ليكولل مهاردلا ميلست ىبأ .هريغ ةلاكو ةعامجلا دارأ الف دلبلا

 ةعامجلا تلاق اذإو ؟ هيلإ يصاخت اذإ يلاولا عنصي فيك .يلاولا ىلإ الإ امه حسفي نأ

 .لصالا نم اهانعم يف وهام وأ .ةلمجلا هذه تطقس )٢٠٣(
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 .اهنم حلصألا فرعي ال يلاولا ناكو .ريخألا وهو دجسملل ةرايع رثكأ اذه انليكو نإ
 ؟ اهكرتي مأ كلذ يف امهيلإ تفنتليأ

 .ايف ضرعتي ال نأ هلف .امهنيب ةنتفلا فاخي ال يلاولا ناك نإ .قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 ف مهلخديلو . . مهكرتي (""ث الف ةنتفلا مهنيب فاخي ناك نإو .اياحب اهكرتيو

 .يلاولا دنع ةقث 5انيمأ هتلاكو ةعايجلا ديري يذلا ناك نإو . هتقاط ردق ىلع مهحالص

 .ةقل هنأ هفرعي لوألاو هتقث فرعي ال ناك نإو . مف ضارتعألا نع لوألا عنميف

 مهلك مهعنميو . ةقث اليكو هل ميقيف اهفرعي ال ناك نإو .هل ضارتعألا نع مهعنميف

 ملسأ لبق نم هدي يف وه يذلاف ردقي مل نإو كلذ ىلع ردق نإ “كلذ يف ضرعتلا نع

 ةرايع ىلع ضرحيو دجسملا لام يف ةنايخ هدنع حصي مل اذإ .يلاولل هدي يف هكرت

 . ملعأ هتلاو . قحلاب زوبام ىلع .هلاومأو دجسملا

 ضيرحتلا لصأ نأل ثحي يأ .دجسملا ةرايع ىلع ضرحيو : هلوق امأ فلؤملا لاق
 ىلغ نينمؤملا .ضرح : لجو زع هللا لاق .هب رمألاو .ءيشلا ىلع ثحلا

 : رعاشلا لاق .همقسا ىنعمب نوكيف ففخو افلا ديز اذإ امأو ("" .لاتقلا

 مقسلا ينفش ىتحو تثب ىتح ينضَرخاف رمأ يب جل ؤرما ينإ
 افعضم يضاملا ميج حتفب وهو .هيلع ضرح اذإ ةجاجل جل . ينمقسأف .ابح ي جل يأ

 .هدسف اذإ عىشلا ضرحاو .ءوس دلو هل دلو اذإ لجرلا ضرخأو . لبقتسملا نم هرسكو

 يضاملا ءار حتفب وهو دسف اذإ ءاضورح ضرحي ضرح مزال رهف افنخم ةزمه ريغبو
 دالوأ نع ةصق لجو زع هتلا لاق . مقسلا حتفلاب ضر رحلاو . لبقتسملا نم هرسكو

 .عجر . » ر نيكلاهلا نم نوكت وا اضرخ نوكت ىتح ] ٦ : مالسلا هيلع بوقعي

 لصف

 ؛ نيمأ الو ةقث ربغ ناك اذإ ؛ لجرلا نع خألا اهيأ تلأسو (هتل امهمحر) هيلإ هنمو
 بارخلا نع يقاسملا نم عيش يف لعجيو .نيملسملا ةمدخ يف لخدي نأ زوبجحيأ : تلقف
 ؟ باودلا برضو .دلبلا يف
 زوجي ال نيملسملا ةمدخ نأل .نيملسملا رومأ نم ائيش ىلوي نأ زوجي الف تفصوام ىلعف

 ."ملف لصالا يف )٢٠٤(
 .٦د : لافنالا ةروس )٢٠٥(
 ٨3٥. : فسروي ةروس )٢٠٦()
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 .ملعأ هتناو . ةقثلا نيمألا الإ اهيف

 رهظف .ناريحلا نم هربغ وأ .نيملسملا لام تيبل أريعب تيرتشا كنإ : كلوق امأو
 كرضحف .ماكحألا يف هضقني هنأ تنأ ردت ملو . ماكحألا يف هعيب ضقني امم بيع هب

 ينمزليأ : تلقف إعابملا نمث نم ليلق طاقسإب حلصلا ىلع سانلا نم كرضح نم
 ؟ ال مأ مهاردلا نم طقسام نايض
 تبلط اذإ ؛ كل طوحأ يدنع نايضلاف . ميبلا هب دري امم بيعلا ناك نإ تفصوام ىلعف

 .هيف صقن الب اتباث عيبلا ناك اذإ .هنمث نم ائيش كنع طحيو ،كليلإ ريعبلا دري نأ هيلإ
 . ملعأ هنلاو .ةصاخ يدنع اذه لثم يف هتيعر هيقتت يلاولا نأل

 رمعيل لجرلا ىلع تمقف 6 لجر ديب لام هلو .هرادج """)حاط دجسم يفو : تلق
 ترمأو لخنلا '""ثءانطب ترمأو هونبف .ءارجأ رادجلا ءانب ىلع تعطاقف ؛ رادجلا

 لام هديب يذلاو دجسملا اونب نيذلا .ءارجألل ءانطلا ةميق عفدي نأ ٠" ٩)ينطملا

 نم مدقت امل .ةقث ريغ دي نم دجسملا لام تضبق اذإ ءىش ىنمزليأ .ةقث ريغ دجسملا

 ؟ هكرت ينعسي مأ ،ةنسلا كلت هل يرمأ
 . هئانطب رمؤي وأ ظفحي نأ دعب ؛ ةقثلا ربغ دي يف دجسملا لام كرتت نأ ينبجعي ال : لاق

 يدنع كمزلي مل .دجسملا لام ةلغ نم لجرلا اذه هضبق دق يذلا مدقتملا لاملا امأو

 . ملعأ هللاو . هكرت ترتخا اذإ .هنم هضبقت نأ

 .'"'“١رهتلغ تضبق دقو دجاسملا لاومأ نم ءىش يدي تحت ناك اذإو : هل تلق

 ؟ هعم دجسملا لام كرتأل ةقث دجأ ملو دلبلا كلذ نم لاقتنإلا ىلع تمزعف

 اهعضت نأ ىلإ اهظفح كيلع اهتضبق ىلا ةلغلا نأ ةلأسملا هذه يف تظفح يذلا : لاق

 لاقتنألا ىلع تمزع اذإ لوصألا امأو .اهظفحي ةقث انيمأ اهيلع نمأت وأ اهعضوم ين

 .اهتكرتو تلقتنا اذإ \اهظفح بوجو قلعت اهلبق نم كيلع نكي ملو .دلبلا كلذ نم

 .ملعأ هللاو اهيلع نمؤي ال نم اهضبقت نأ الإ

 لصف

 تيبل هزوح زوجمأ 6كلخنلا نم ءيش ةيدوألا يف تبن اذإو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 . طقس : حاط )٢٠٧)

 .اهعطقب يي أ )٢٠٨(

 .عطاقلا )٢٠٩(

 .اهئالغ : حصنفال )٢١٠( ١
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 .يلاولا هزحي مل نإ هنأل ؛ كلذ ريغ وأ كالمألا نيب ةيدوألا تناك .نيملسملا لام
 ؟ سانلا نيب كلذ يف عزانتلا عقي ةيو 5}هلام لبق يعدي دحاو لكل راص .هعنميو

 .رامعلا نيب ىتلا ةيدوألا ف تبنيام نأ رثألا نم هتعمسام ىلع "قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ىلع .نيملسملا مامإ يلاو هزاح نإف .هب لمعن يذلا لوقلا ىلع ،ءثارقفلل نوكي نأ
 .هللا ءاش نإ . كلذ هيلع قضي مل .ءارقفلا يف هلعجو .ةنتفلا فوخ لوقلا اذه

 يرتشملاو عئابلا ريمضو . يكالمأ عيمج بتكا : يل لاقو لجر ءاج اذإو : هل تلق

 ؟ كلذ بتكن نا انل زوجيا نوملسملا هيف بتكي الام ميب

 هدارم بتاكلا نأ كل نيبت اذإ .ةباتكلا هذه نع فكت نأ كل ىنبجعي : لاق

 . . تركذام

 أرسوم سانلا رهاظ يف لئاسلا ناكو ، نيملسملا تيب نم لجر انلأس اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ نيملسملا لام تيب نم هيطعن نأ انل زوجأ

 . كلذ هطعن مل نيملسملا عفن هيف نكي مل اذإ : لاق

 تيب نم هئفاكأ نأ يل زوبأ ،يسفن تاذ يف دحأ نم اناسحأ تيأر اذإو : هل تلق

 ؟ نيملسملل عفنو ،رقف لجأ نم اقحتسم ناك اذإ .لاملا

 نإو .ةصاخ كل ةقفن لجأل .نيملسملا لام تيب نم هيطعت نأ كل ينبجعي مل : لاق

 كعفني ال يذلاو وه هلعجتف ،هريقفل اقاقحتساو .نيملسملل ةقفن لجأل هتيطعأ

 . ءاوس قاقحتسإلا ين اناك اذإ ؛ ءاوس

 ولو .ةبغر الو ابح ال نيملسملا لام نم هلأسي نم ىطعي يلاولا ناك اذإو : هل تلق
 اهلح يف ةيطعلا هذه نوكتأ .ةيطعلا كلتل اقحتسم لئاسلا ناكو .طعي مل لأسي م
 ؟ ال مأ اهيلع رجؤيو
 ي .هنم يحتسي يذلا هلزنم لعجي ىتح .نيملسملا لام يف يباحن نأ هل ينبجعي : لاق

 ءاوس قاقحتسإلا ف امهو .هنم يحتسي ال يذلا هلزنم ريغ 3 نيملسملا لام نم ءاطعلا

 ةيألا '"١١)ه مكسفنأ ىلغ و هلل ءادهش طسقلاب نيماوقأوئوُك : لاق ىلاعت هتلا نأل
 .ملعأ هللاو ةصاخ هقفني نم ةيطع كلذكو . هلام نم ءايحلا ةيطع لعجيو

 لام تيب نم هرفس يف لكأي نأ هل زوجيأ .دلب ىلإ دلب نم رفاس اذإو : هل تلق

 ١٣٥ : ءالا ةروس )١٢ا)
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 نأ .مامإلا نم طرش وأ نذإ ىلإ جاتحي مأ .مامإلا نم طرش هل نكي مل ولو .نيملسملا
 لقتنا مث 6هريغ ىلإ هدلب نم رفاس اذإ ،نيملسملا لام تيب نم هديبعو هلهأو وه لكأي
 لام تيب نم هتقفن لعج دق مامإلا ناكو .مامإلا نذإب رخا دلب ىلإ دلبلا كلذ نم
 تيب نم لكأي نأ يلاولل زوجيأ هنكسي ناك يذلا دلبلا كلذ نم رفاس اذإ ، نيملسملا
 ؟ لوألا هدلب ريغ وهو دعب نم انكس ريخألا دلبلا ذختا اذإ لاملا

 . ملعأ هللاو اذه يف نيملسملا مامإ رواشي نأ هل ينبجعي : لاق

 نأ هيلإ تبلط نأ دعب .هتخأو .همأ برض الجر نأ يلاولا عمس اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ هسبحي نأ يلاولا ىلع بجأ “كلذ يلاولا دنع حصي ملو .اهجوزي

 هتيعر ىف لعفي نأ يلاولل نكلو .يلاولا ىلع بجاو هنإ : لوقأ الف بوجولا امأ : لاق
 ءامد نم زوجي الام باكتراب .مهتلا ىلع سبحلا نم اهحالصإ ىلإ لوئيام عيمج
 .كلذ ريغو 3 مهنادبأ يف مهبرضو ،مهلاومأو كسانلا

 رفاسو }ءاسنلا نم اهل يلو ال نم جوزي نأ .مامإلا هل لعج اذإ يلاولا يفو : هل تلق
 ىلإ ةأرملا تجاتحاف رضاحب وه سيلو ؤهريغ لاو اهل ناك وأ .رلاو اهل نكي مل دلب ىلإ

 ؟ يلاولا اهجوزيأ .جيوزتلا
 هل زاج .هتكلمم عيمج يف هل لعج ناك نإف ،ريسفت ىلإ جاتحيف ٥هل مامإلا هلعجام امأ
 |يف الإ هل سيلف .هالو اميف هل لعج ناك نإو .مامإلا هكلمي ناكام جوزي نأ كلذ

 لعج ناك نإو ثفالتخا كلذ يفف 5 مامإلا رمأ ريغب يلاولا هل لعج ناك نإو .هلو
 . ملعأ هتلاو . مدقت ييف كل تفصوام ىلع نوكيف مامإلا رمأب هل

. 

 دالوا فلخو .ةريثك نويدو لاومأ هل ناك اذإ دوقفملاو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 كلت ضبقي نأ يلاولا ىلع بجيأ ،باستحالا هجو ىلع سانلا رئاس دي يف نويدلاو

 ؟ ةنايخ فاخ اذإ { مهنويدو © نويدلا

 ريغ دي يف لاملا ناك اذإ باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلاو 5 قيفوتلا هتلابو باوجلا
 اذإ ،مثإ يدنع يلاولا مزلي مل كسانلا نم دحأ هنمضي امم هعايض نكي ملو ،يلاولا

 . ملعأ هللاو هنع لفاغت

 ةاضق نم ضاق طخ هديبو "لجر دي يف ةمينيل هنأ فرعي الاماندجو اذإو : هل تلق

۔ ٣١٥ ۔-



 نأ معزي يضاقلا كلذ نأو .لاملا اذه عيب يف هلكو هنأ .مهناطلسو فالخلا لهأ
 ؟ ال مأ هضراعي الو هنع توكسلا يلاولا عسيأ .ةجاتحم ةميتيلا

 ماكحأ ذفني نأ ،نيملسملا مامإ يلاول سيل هنإ .رثألا نم هانعمسام ىلع : لاق

 .هل كلمتلا نع لاملا كلمتي نأ ديري ءاج يذلا اذه عنمي نأ ينبجعيو .ةربابجلا

 .هذه كتفص ىلع هل عيبلا نع هعنمي كلذكو

 '"٦ةيرفصلا لثم .لاملا تيب ةينآ يف (هتلا كمحر) لوقت امو : هل تلق

 نم ءيشب عفتني نأ سانلا نم دحأ دارأ اذإ ،نوعاملا ةلا نم امهريغو .‘"'")ةاحسملاو
 بلاطلا ناك ٥.هب عفتنيل كلذ هيطعي نأ يلاولل زوبيأ .كلذ يلاولا ىلإ بلطف كلذ

 ؟ اريقف وأ اينغ
 ريعتسملا ناك وأ .نيملسملا ةلود زعل عفن ىلإ عجري بلاطلا ةرامإ ين ناك اذإ : لاق

 ىلع هنم فلخي ال ةقث ناكو .هرقف لبق نم وأ نيملسملا ةلودل هقفني كلذل اقحتسم

 .ملعأ هللاو يلاولا ىلع يدنع كلذ قضي مل .نيملسملا ةينا ىلع الو .نيملسملا ةلآ

 تام مث .ءاسنلا نم اهل يلو ال نم جوزي نأ مامإلا هل لعج اذإ يلاولاو : هل تلق

 هل يلو ال نم جوزي نأ هلأ .هتيالو يف يلاولا ماقأف .رخا امامإ نوملسملا ماقأف مامإلا

 . لوألا ماقأف { مامإلا هل لعج ايك .ءاسنلا نم

 ال نم جوزي نأ هل زاج .لوألا اهيلع هآلو يتلا ةيالولا يناثلا مامإلا هل ممت نإ : لاق
 . كلذ ىلع هالو لوألا مامإلا ناك اذإ .ءاسنلا نم هل يلو

 .هدي يف وه نم دي يف اهباهذ يلاولا فاخ:اذإ { ىماتيلا لاومأ يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ هيف لخدي الو هل ضرعتي ال نأ هعسيأ . ةيالولا رمأب لاغتشإلا ريثك يلاولا ناكو

 نم اهظفحي نم اهل ميقي نأ وأ .ماتيألا لام ظفح ىلع ردقي يلاولا اذه ناك نإ : لاق

 نيملسملا نم ديدشت كلذ يفف .ميتيلا لام عاض ىتح كلذ كرتف نيملسملا تاقث

 فلكي الف إاذه نم عيش ىلع ردقي ال ناك نإو . مبنع ءاجام يناعم يف ى يلاولا ىلع

 .اهعسو آلإ اسفن هللا

 .باستحإلا هجو ىلع ةنامأ ميتيل مهارد يلاولا اذه دنع ناك اذإو : هل تلق

 .هوحن وا ساحن نم عونصم رذقلا : ةيرْفُصلا )٢١٦(
 .هوحن وأ لمرلا اهب عفري ةادا : ةاحسملا )٢١٣(

۔ _ ٣١٦



 تيب يف اهعضيو .ميتيلا لام نم ةاكزلا ذخأي نأ يلاولل زوجي له ،ةاكزلا اهيف تبجوف
 . نيملسملا لام

 جارخإ يف 6هل اليكو يلاولا ميقي نأ ينبجعيف "يصو الو 3 ليكو ميتيلل نكي مل نإ : لاق
 ذخأي يلاولا ناك اذإ .يلاولا اهضبقيو ليكولا اهجرخيل ٥هلام يف ةاكزلا نم بجوام

 . ةيامحلاب مهيلع كلذ هقاقحتساب .ربخلا ىلع ةيعرلا نم ةاكزلا

 ؟ ال مأ اهترجأ نم اهاعطقي نأ امل زوجيأ .ةاكز يلاولا تمزل اذإو : هل تلق

 دعب هذخأ ىفو .اهل هضبق زوجي نمم دحأل ""٠)رضيبقت ريغ نم كلذ ايهه زوجي ال : لاق

 . .فالتخا هل هترجأ نم ضيبقتلا

 .رخآلا نود امهدحأ فيضي نأ زوجيأ .يلاولا ىلإ نايصخلا مدق اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ ايكاحتام دعب كلذو

 . كلذ ينبجعي ال : لاق

 لصف
 وأ'"':١ظرف لثم نيملسملا لام تيبل ةرجش تناك اذإو : (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 ىلع تحاطف .اهفرصي نم يلاولا رجأتساف ،لاملا تيب لخنو سانلا لخنب ةرضم هريغ

 ؟ ال مأ ةلخنلا كلت نايض يلاولا مزليأ .اهبرَضأف لجر لخن
 نإف .ءىش كلذ نم يلاولا ىلع سيلف ةقث ريجألا ناك اذإ ، قيفوتلا هتلابو باوجلا

 اذإ ٠ غاطم وهو هرمأ ببس نم ناك كلذ نأل .صالخلا يلاولل ينبجعيف . ةقث ريغ ناك

 . ملعأ هلاو .ةقثلا ريغ دنع رمألا رهاظ يف ررضلا رمأي ال ناك

 .اذكو اذك دلب ىلع أيلاو كتلعج ينأ : هآلو نم هل لاق اذإ يلاولا يفو : هل تلق
 نم ربجي نأ هلأ .هيلع أيلاو كتلعج دق : لاق هنأ آلإ 6هرمأي مل وأ ةاكزلا ذخأي هرمأو
 ؟ لاو وأ مامإ نم }كلذ هلو نم هل لعجي ىتح .ةاكزلا ميلست نع عنتما
 هتعمسام ىلع هظفللا هذه هل لاق اذإ ،اهنيعب ةاكزلا رمأ يف هل صخي نأ جاتحي ال : لاق
 هلاو . ةقلطم ةيالو هذه نأل .ملع بحاصل الإ نوكيال ةظفللا هذه نكلو "رثألا نم

 . ملعأ

 .ضبق ريغ نم : باوصلا ح٤١٢)
 .دومجلا غبدل اهرمث مدختسي ةرجش : طرف (١٢ه٥)

۔ ٣١٧ ۔



 لصف

 رئاسل عابرأ ةثالثو ،نيملسملا لام تيبل عبر هيف لام يفو .هنلا اهمحر إهيلإ هنمو

 زوجيأ ةطلاخملا نع ًالو زعم نوكيل .نيملسملا لام تيب مهس ذخأن نأ اندرأف سانلا

 ؟ ال مأ حالصلا رظن ىلع ناك اذإ اذه انل

 . ملعأ هتلاو نيملسملا نم هظفحنام ىلع الصأ لاملا اذه مسق ىلإ ليبس ال : لاق

 .نيملسملا ةرضحب كلذ اولعفي مل اذإف . مهاتوم نوقرحي مهنأ '"٦)ناينابلا يف كلوق امأو

 هب ىذأتي ثيح .رحبلا يف مهتيم اوقلأ نإ امأو .مهرمأ نع ثحبلا يدنع مزلي مل
 . ملعأ هتناو كلذ نع نورجزيف .نوملسملا

 لصف

 ٠كلذ هتقو يف هل نكي مل اذإ .يلاولا يف لوقت امو : هل تلق (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 نم ذخأي نأ هل زوبعأ ، مهاردلا نم ءيش ىلإ جاتحاو }لاملا تيب نم هترجأ نم ءيش

 ؟ ال مأ هترجأ نم هباسحب لاملا تيب

 .نيملسملا لام يف مايقلا هل لعج نمم دحأ هضرقي نأ آلإ ؛ كلذ ينبجعي ال : لاق

 . ملعأ هللاو كلذ زاجأ نم لوق ىلع

 ؟ لاملا تيبل بتكلا يرتشي نأ يلاولل زوجيو : هل تلق

 . مامإلا نذإب كلذ نوكي نأ ينبجعي : لاق

 اذإ كلذ انل زوبجيأ .لاملا تيب نم هيطعن نأ انيلإ بلط اذإ ميتيلا يفو : هل تلق

 ؟ اريقف ميتيلا ناك

 ىلإ جاتحا اذإ .لاملا تيب نم معطيو ىسك ىسي نأ ينبجعيف غلاب ريغ وه يذلا امأ : لاق

 تاقثلا نم هلُفكَن دحأ هعم نوكي نأ لإ .اهب فرصتي مهارد ىطغ الو .كلذ

 . ملعأ هتلاو هلفكي نم هل ىطعيف

 ملو هريغ وأ } ماعطلا نم ائيش هيلإ بلطي بلاط يلاولا ىلإ ءاج اذإو : هل تلق

 م وأ ؤفالخلا لهأ نم ناكو ريقف هنأ : لاق هنأ آلإ ريقف ريغ وأ ريقف هنأ يلاولا هفرعي

 ؟ فالخلا لهأ نم نكي

 )٢١٦( باتكلا يف اذه دروام اريثكو .لاؤسلا يف ذرت مل ةلأسملا هذه نآ نه ظحاليو .سودنهلا .

۔ -_ ٣١٨



 تيب نم ءاينغألا اضعي نأ .يلاولاو مامإلل سيل نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 ةغلا ي امأو .هب ثدحام يردي ال هنأل هيطعي نأ مامإللف . ينغلا لأسي نأ الإ لاملا

 ١ م أدح كلذ ظفحأ الف ةيطعلا ديدحت يف امأو . مهانغ حصي ىتح رقفلا سانلا مكحف

 .هدي ينام قيضو .يلاولا ةعس ردق ىلع .ةاباحم الو فارسإ الب رظنلاب نوكت اهنأ الإ

 يدنع قيضي ال ةلبقلا لهأ نم اوناك اذإ نيدلا يف فالخلا لهأو بلاطلا قاقحتساو

 .هربغ وأ رقف هجوب .كلذ اوقحتسا اذإ ،نيملسملا لام تيب نم مهل عفدي نمل

 يأر ريغ نم لاملا تيب نم قحتسملا يطعي نأ هل زوجيأ ، يلاولا يلاو يفو : هل تلق
 ؟ ال مأ .يلاولا

 وجرأف هيلع رجمي ملام نإو .كلذ لعفي نأ يدنع هل سيلف 3 هيلع رجح اذإ امأ : لاق
 .ملعأ هللاو هالو يذلا نذإ ريغب هلعف اذإ افالتخا كلذ يف نأ

 البلا لهأ ىكش دقو .ار اهل فرعي م اذإ ،البلا يف ةلمهملا باودلا يفو : هل تلق
 .كلذ يف ةليحلا فيك بارخلا

 لعج """٧!هنلا هحر) ناسغ مامإلا نمز يف ناك هنإ ،رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 لام تيب نم ةرجالا هيطعيو ،سانلاب رضت الئل ءاهاعري ايعار ؤ ةلمهملا باودلل
 زئاج هنأ نانئمطإلا ىلع وجرأف ؤهل ةاشلا نأ يعدي يذلا يعدملا امأو .نيملسملا

 نئمطي ال ةقثلا ربغ نأل 6هلوق لبقي الف ةقث ربغ ناك نإو .ةقث ناك اذإ ؤ هيلإ اهميلست
 ىلع ةعبت الو . هلوقب هنانثمطألا حضوي ٧هريغ رابخا نم هبابسأ نوكي نأ الإ ؛ هلوق ىلإ

 ةطايحلا لمهي نأ يلاولل ينبجعي الو .كلذب وه هرمأي مل اذإ ؤ يعارلا ميلستب يلاولا
 ين زوجي الامو 6 قيطي الام هللا هفلكي الو .هيلع ردقيام الإ يلاولا ىلع سيلو . ةيعرلاب

 وأ مامإلا همق يذلا يعارلا نوكي الو هكرت هيلع بجاوو . هنم روذعم وهف نيدلا

 زوجي الام ىلإ اهيف ىدعتي ال هنأ ؛سانلا باود ىلع انيمأ نوكيام لقأو . ةقث آلإ يلاولا

 . ملعأ هتناو كلذ هل

 . مهل انلوقب اهئاربك ىلع مدقتن نأ انل زوجيأ ةديعب ةيرقب اركنم انعمس اذإو : هل تلق

 .ركانملا لهأ فرعن مل اذإ ، مكيلع سبحلاب

 دحأل هيطعي مامإلا باتك ءاج اذإ يلاولا يف كلوق امأو .كيلع كلذ قيضي ال : لاق

 نم فرعي ىتح نيملسللا لام مفدت نأ ينبجعي الف .مهاردلا وأ .رمتلا وأ بحلا نم

 مجارت .قحلملا رظني )٢١٧(

۔ _ ٣١4٩



 هللاو بير اهطلاخم ال ةنانئمطا وأ ةحصب . نيملسمل ١ لام نم عفدلاب مامالا هل رمأ

 .ملعأ

 . ؟ال مأ سبح مهيلع زوجيأ 5اوبراضت اذإ نايبصلا يف لوقت امو : هل تلق
 يف سبحي امنإو ، نيغلابلا سبحك ؤ“سبحي ال يبصلا نإ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 . ل نم دحأب رضي الئل . هل عدرلاو بدألا هجو ىلع ههبشأ امو 1 مكاحلا سلجم

 إ : هبحاصل امهدحأ لاقف .ناويحلا نم عيش يف ةكرش اهنيب نيلجر يف : هل تلق

 كلذ ىلع ربجأ “كلذ بأف .اننيبف عابيام امأو . كل يتصح رتشا امإو يل كتصح حب

 نايضارتي وأ . © عيبلا ىلع هبحاص ربجأ عيبلا امهدحأ بلط نإ ينبجعي : : لاق ؟ ال مأ

 . ملعأ هللاو امهدحأ هيرتشي نأ

 كلذ قيضي الف ،دلبلا يف لام مهل سيل نيرَضُملا '""ةّيرماَعلا درط يف كلوق امأو
 هنكلو هلام كردي ال ثيح درطي نأ ينبجعي ال لام هل يذلا امأو .حالصلا رظن ىلع

 هللاو هلام داصح كردي ثيحو . هلام ف هيلع ررض ال ثيح .هيف لزني ناكم ف دعبي

 .ملعأ

 تماق دق ناك نإف لاومألا ذخأيو قيرطلا عطقي فرع دق يذلا صللا امأو

 ىلع ًايدعتم نيملسملا قيرط يف لاملا ذخأو .حالسلا رهش هنأ كلذب ةلداعلا ةنيبلا هيلع
 . نيملسملا لوق ضعب ىلع 8٨١فااخ نم هلجرو هدي عطق زاج ٠ لاملا بحاص

 ذخأ نإو .هيلع ةردقلا لبقو ،كلذ لبق بتي مل اذإ مامإلا رمأب الإ كلذ نوكي ال نكلو

 نوكيو .نيملسملا لوق ضعب ىلع هلتق زاج نيملسملا قيرط يف ءامدلا كفسو لاملا

 ةنيبلاب ةحصلا دعب الإ كلذ نوكي الو .هيلع ردقي نأ لبق بتي مل اذإ مامإلا رمأب كلذ

 . ملعأ هتلاو ةلداعلا

 كشي و رحاس هنأ هيلع نيعدم .الجر اولتق مهن :ا سانأب عمس اذإ يلارلا يفو (هتلا

 ؟ اذه لثم ف فوقولا يلاولا عسي . مهدحأ

 نأل اذه لثم نع يلاولل فوقولا ينبجعي الف كلذ نيبت اذإ ،قيفوتلا هتابو .باوجلا
 .نايع لئابق نم : ةيرماعلا )٢١٨(

۔ ٣٢٠ _



 .مامإلا ىإ ميضعلا ركنملا اذه باحصأ عفري نأ ينبجعيو 5ركانملا مظعأ نم اذه
 ب رأ .ثالذ 7 ذ ىدلا ىب ! عفري رب ! ل رر .ىجلا نم هللا هارأ اب ٠٦ مهتيانج ة هبوقع مهيلع طسبيف

 . ملعأ هنبا 5 هيع رلا اهيلع تضارت ولو ٠ اهؤافطإ و عدبلا ةتامإ هيلع يلاولا

 . هار .د اندنع هلو تام . نبملسملا ةمدخ ف اندنع راش ف لوقت امو : : هل تلق

 دهش ادإ تيأرأ ٠ هثراو ف ذرعأ ل نأل هقح نم صالخلا فيك .اغلب ًاماتيأ فلخو

 نيغلابلل ملساو ` ہهتلادع فرعأ لو ` ينالفلا نالف نب نالف ثراو اذه نأ دلبلا لهأ

 كل نورتخملا ناكو .كلاما اذه ةثرو ءالؤه نأ نيربخملا ربخب كبلق نأمطا اذإ : لاق

 ةصح تملسو ٠ مهتصح نيغلابلا ىلإ تملسف فيرحتب اوُمَهَتُ ملو ادعاصف ننن

 نم دجت م اذإ .مهتصح مهيلع تقفنأ وأ انيمأ ناك اذإ ،مهلوعي نم ىلإ ىماتيلا

 . ملعأ هللاو صالخلا ىنعم ين هللا ءاش نإ كلذ كيلع قضي مل .كيفكي

 ي الجر دجوف إليللا يف جلفلا عبتي لجر يف لوقت امو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ال مأ سرسبح هيلع بجأ ١ هتفرعم مدع عم ٩6 هنم هتبهر لجأل ةاحسملاب هب رضف ٦ ليللا

 ىتح ٠ هب رضيف صخش ىلع مدقي نأ هل زوجي ال ناسنإلا نإ 6 قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 ةلزنمب وهف .نايب ريغب هنم نظلا ىلع هيف لعف نإف .هيف لعفلا هل زوجي نمم هنأ هل نيبتي

 . هريغو سبح نم دمعتملا مزليام يدنع همزليو . دمعتملا

 ؟ ال مأ نهيلع ركنيأ ٠ قوسلا لإ نلزني ٢) ٩١)رشولبلاو متيملا ءاسنو : هل تلق

 . ملعأ هللاو ٠ لاجرلا نم ٠م ءاسنلا لزتعتل ٠ :هيلع راكنألا موبجعي >عي اهيف : لاق

 ؟ اذه ف هاوعد عمستأ . رحسلا لإ هبسن ا لجر نم انيلإ ىكتشا نمو : : هل تلق

 ؟ ال مأ نيمي هيلع ئعملا ركنا اذإ تيار أ

 ىنعم ف . هاوعد ف قصب يلو لوئسملا ناك نإف . اذه ف نمب الف نيميلا امأ :

 نم دحأ ةداهشب ةمهت هيلإ تبسن نإف ؤ هاوعد ي قدصي الف ايلو نكي ل نإو . "

 نإو .هل رظنلاف هسبح يلاولا ىأر نإف .ةمهتلا هقحلت نم ناكو هبس نم ىلع “سانلا
 .هبقاع كلذب رقأ

 .ةببرع تسبل يهو نايع ىلإ تحزن لئابق : شولبلاو متيلا )٢١٩(

۔ _ ٣٢١



 بجت ملو . ةقدص نالف نم تذخأ لماعلل لاق اذإ .ةقدصلا ىبجي يذلاو : هل تلق

 ؟ كلذ لماعلل زوجيأ كلذ نم صلختأل يل عفداف هيلع

 نأ ين زبجعيف وه هلوقب الإ حصي نإو .هدر هل زئاجف حص دق كلذ ناك نإ : لاق

 . ملعأ هتلاو . يلاولا وأ مامإلا رمأب كلذ نوكي

 هذه نا : لوقي مهدحأ .ةرطفلل ةلخن يف ناعزانتي نيلجر تدجو اذإو : هل تلق

 تناكو .انكلاه اهفلخ دق ةرطفلا هذه نا : لوقي رخآلاو .لع اهب ىصوأ دق ةرطفلا
 ؟ ال مأ ةلخنلا هذه يف لخدن نأ انل زوجيأ ؛ هدعب نم اندي يف نحنو .هدي يف

 ىصوأ دق : لوقي رخآلاو .انيلع تفلخ : لوقي اذه .ةرطفلل فقو اهنأ رقأ اذإ : لاق

 الإ .اهيف هتنايخ حصت ملو . امهدحأ دي يف تناك اذإ 3 يلاولا اه ضرعتي الف . لع اه

 يف ايصو هلعج وأ .نيملسملا ماكح نم مكاح اهيف هلكو هنأ ةنيبلاب امهدحأ يتأي نأ

 . ملعأ هللاو اهس ىصوأ يذلا .كلاهلا اهذافنإ

) . 

 ناديبع نب هعمج نب هقلادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا

 لام نم نيبت ملو ،ائيش يلاولا لأست ةأرما يف لوقت امو (هتلا همحر) يلاعسلا يرمعملا

 يلاولا .هب ملعي مل هنأ الإ .جوز اهعمو .ةريقف ةأرملا تناكو .هلام نم الو .نيملسملا

 ؟ ال مأ ريقف وهأ

 يلاولا ىلع قيضي الف إاهتقو يف ةجاتحم ةريقف ةأرملا تناك اذإ .قيفوتلا هللابو باوجلا

 رجألا هلف .هلام نم اهاطعأ نإ كلذكو .باثم وهو .نيملسملا لام نم اهيطعي نأ

 . لجو زع هللا دنع

 ،ىوزنب هفلختسا يذلا يلاولل زوجي له .ىوزن نم مامإلا رفاس اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ نايع يحاون نم مهريغ وأ ،ىوزن لهأ هنم وكشي نم َوُذَي نأ
 نم ىوكشلا بيبحي نأ لعجو .اهيحاونو ىوزن ىلع مامإلا هآلو اذإ كلذ زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو ، نايع يحاون

 له هسفن مامإلا صخت ةمدخ يف ،ةارشلا ضعب ةارشلا ديقع رمأ اذإو : هل تلق

 لهو {©هسفن مامإلا ةمدح يف هيف راص يذلا تقولا ف يراشلا ةرجأ ءارجإ يلاولل زوجي

۔ _ ٣٢٢



 ؟ هوجولا نم هجوب هترجأ مامتإ يلاولل زوجي

 كلذ يف يراشلل نكي ل اذإ هجوف ١ قحلا هوجو نم ةريثك اهوجو كلذ يف كل نإ : لاق

 نمم لمعتسي نأ كلذ هل لعج مامإلا نوكي نأ نكمي هجوو . نيملسملل ةمدخ تقولا

 . مهرقف لجال هل تركذ نم ةرجأ مفدت نأ زوجي هجوو. ، قحتسي نم ريخ وهو تركذ

 . ملعأ هتناو

 اذك .نان نب نالف ىلع بتكا :; لاقف هرتفدب رجاتلا هءاج اذإ بتاكلاو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ هل زوجيأ . ةيرال اذكو

 هبتك بتكي مل ولو .تباث ةباتكلل بوصنملا بتاكلا طخ نأل .كلذ هل زوجي ال : لاق

 كلذ يفف بتاكلا ربغ امأو .تباث وهف هطخ فرع اذإف .ينالفلا نالف نب نالف

 .اقح تبثي ال هطخ نال 6رجاتلا ناسل لع بتكي نأ زوجي : لاق نم لاقف .فالتخا
 .كلذ هل زوجي ال : لاق نم لاقو

 له .نيمأ يدنع نالف لاقو .ةنامأ لجر نع ةقث لجر يل عفد اذإو : هل تلق
 .نيمألا آلإ .هيف لامعتسإلا زوجي ال اييف هلمعتسا نأ يل زوجي

 رصبي نمم دحأ ةعيفرب ألإ الف !ءايلوألا الإ اهيف لمعتسي ال يتلا ءايشألا امأ : لاق
 نم وأ ؛رايخألا نم لجرلا اذه لوقي نأ لثم ةعيفرلا هذه ريغ عفريو .ةءاربلاو ةيالولا
 ةاكزلا امأو .زئاج كلذ لاثمأو نيملسملل يلو وأ .لجو زع هتا ءايلوأ نم وأ ث ءايلوألا
 الإ زوجي ال : لوقو يلولا ربغ ةقثلا اهيف لمعتست نأ زوجي : لوق .فالتخا اهيفف
 . ملعأ هتناو يلولا

 اذه ةمدخ نم جري نأ هل زوجيأ ىرقلا ضعب ىلع يلاولا هآالو نمو : هل تلق
 ي لوخدلا نم ملسأ ةمدخلا هذه نع فوقولا ىأر اذإ ؛ هنذإ ريغب وأ 5 هنذإب يلاولا

 ؟ ال مأ {©“ تاهبشلا

 نيملسملل ةعاطلا هيلعو . هألو يذلا نم نذإ الب جرخي نأ يلاولا اذهل زوجي ال : لاق

 اونواعت { : لجو زع هلوقل ،ىوقتلاو ! حالصلا نم ردق ايب مهروم أ يف ى .مهل ةنوعملاو

 ازجع كلذ نع زجعي نأ ال '""ا )ه ناؤدغلاو مثإلا ىلغ اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع
 .اهعسو ل اسفن فلكي ال ةنا نأل .نيملسملا دنعو ٥ هللا دنع رذعلا هل نوكي .انيبم

 . ملعأ ةللاو ،كلذ نع هزجع اوأر اذإ . مهرومأ يف نورظانلا مه نوملسملاو

 )٢٢٠( ةدئاملا ةروس : ٢ .

۔ ٢٢٣ ۔



. ) 

 رئاج ناطلس نم برقت نمو : هل تلق .هنع هتلأسام اذهو (هتلا همحر) ًاضيأ هنمو

 يف يتلا ريغ هسفنل يتلا جئاوحلا يضقيو بتكلا هل خسنيو .ايادهلا هل يدهي راصف
 ؟ ال مأ هل انيعم اذه ىمسيأ .هل قفتم هنأ هلام هرطاخ ينو .هتيعر ملظو . هيهنو هرمأ

 ولو دابعلا ملظ ىلع نيعي يذلا نيعملا امناو .هملظ يف انيعم نوكي ال اذه نإ : لاق

 ناك نإف .‘"٦هىونام ءىرما لكلو تاينلاب لامعألا امنإ» رانلا يف وهف ملق ةدمب

 مثأ ال نأ وجرأف ،هملظ ىلع هنعي ملو ،هل قتم هتينو رئاجلا ناطلسلا نم ابرقتم اذه
 . ملعأ هتلاو هيلع

. ) 

 نيملسملا مامإ ددسملا روصنملا ديؤملا مامإلا خيشلا طخب ابوتكم هتدجو اممو
 رصتني نأ مامإال سيلو (هنع هللا يضر) يوزنلا يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان

 آلأ } مهيديأ ىل إع اذخآ ى مهب رصتنا نيذلل رهاق نوكي نأ لإ .هودع ىلع رافكلاب

 لهأ ريغ اضيأ دجو نإف © مهب رصنتسا نإ هعسي ذئنيحف ٠ نيملسملا رمأ ف ًاثدح اوثدحم

 نبملسملا مامإل سيلو . مهيلع ارداق ناك ولو . هركسع يف نيدملا لخذي ل داسفلا

 نم هنظأ ا ذهو . ملع أ هتل او ةيعرل ١ يف مهمشغو مهملظ رهظي مث ٠ نيقسافلاب رصتني نأ

 . هنع هللا يضر هئالمإ

 الو هلتق نم يردي ال الوتقم حبص أ لجر يفو (هنع هللا يضر) هطخب هتدجو اممو
 ؟ ال مأ همدب ةبلاطملا مامإلا ىل اع له ٦ همذب بلطي هل يلو

 ثراو هل دجوام ىتم ةيدلا مهنم ذخأيو ٠ دلبلا لهأ فلخ هلتاق دجع ل نإف معن : : لاق

 . ملعأ هللاو .هل نوكي

 : اذه وهو فلاسلا ربخلا نع هعفري ) هللا همحر) هطخب هتدجو امو

 )٢٢١( بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا نم هةينلا يف باب ه رظنا .

۔ _ ٣٢٤



 هورصتخا : لاقف .بتك ةعبرأ يف ملعلا يل اوعمجإ : هباحصأل ناورش ونأ لاق
 الإ اهحلصي ال ةيعرلاو .ةعاطلا الإ هحلصي ال كلملا : تايلك سمخ يف هو رصتخاف
 .ةوهش ىلع الإ لكزي ال ماعطلاو .ريبدتلا نسح الإ هحلصي ال لاملاو .اهيف لدعلا

 .ملعأ ةناو .اهجوز ريغ ىلإ رظنت نأ اهحلصي ال ةأرملاو
. 

 رذنملا يبأ ىلإ ةبوسنملا ةبراحملا ةربس نمو (هللا همحر) هطخب ابوتكم هتدجو امو
 ال : نبملسملا ءاهقف ضعب لاق دقف ةوعدلا امأو (هللا همحر) بوبحم نب دمحم نب ريشب

 ليبسلا ضرعتملا كلذكو .هوحنو ينادنلجلا رظنلا نب دشار لثم ،اهفرع دق نمل ةوعد

 ريغب نولتقي مهنإ : ليقو .معنخ يف كلذ لاق .لاومألا ذخأو نيملسملا ءامد كفسل

 ال نيكهتنملا .مهملظ ىلع نيبلقتملا لع سيل : ليق دقو . نيربدمو نيلبقم ةوعد

 نيدي نم امأو .كلذ ىلع نوبراحيو .ةجح نوتأيام ميرحتب نيرقملا ںهميرحتب نونيدي
 لهأ نم هل ةوعدلاو }هيلع ةجحلا ةماقإ نم دبالف .لطابلا نم يقأيام لالحتساب

 . ةلبقلا

 ربج زئاج معنف .ةارش اونوكي مل اذإ رصملا نع عفدلا ىلع ةيعرلا ربج يف كلوق امأو

 وأ .اضيأ نيد هيلع ناك نمو .ةارش اونوكي مل ولو .ودعلل رصملا نع عفدلا ىلع ةيعرلا
 مهربج زاوج تظفح دقو . مهنويد ءاضق اودجي ملو }هن عفدلا ىلإ اوجرخي نأ هادلاو هعنم

 لخد اذإ ٠نايع لثم رصملا لخد اذإ ،نوربجملا هيف يذلا دلبلا ىلإ ودعلا هتني مل ولو

 عفدلا يف اذهف ٠هعفد ىلع ةيعرلا ربج عسيو إاهقرشو اهبرغ نم ،اهريغو '""")رافرج
 . ملعأ هتناو

 ةليبقلا نم ذخأي نأ زئاجف .اهليصحت مكاحلا ىلع رسعف ةليبق تثدحأ نإو
 نأ زئاجف ةعيبرلا رماع تثدحأ نإو كسانلا ملظ ىلع ةدعاستم دي مهنأل ىرخألا

 ذخأ نمل الالح مهلايف نايع لهأ نم مهدنع ىشمو . مهعبت نم لكو ةعيبرلا ذخؤت
 نم ذخأ كرتلا هذخأام .ةدحاو دي مهف مهعبت نمو ،كساجلاو كرتلا كلذكو لام هل
 مهنإ ١ مهيلع ردقي نأ لبق نم اوبات اذإ نيمرجملا نيب راحملا يف : ليق دقو . كساجلا

 . ملعأ هللاو هيلع اوبراحو هب اوعنتماو ،اوفلتاام مرغو 5 اونجام عيمجب نوذخوي

 تاريخلا ةريثك اهنأ 0دادلبلا مجعم يف توقاي اهفصو ناهيع قرش لايش عقت يهو اقباس نايع نطو نم يهو رافلج دصقي )٢٢٢(
 .ةدحنلا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب .ايلاح ةميخلا سار يهو .اهل ةرواجملا قطانملا ىلإ اهتاريخ ردصت اهناو

۔ _ ٣٢٥



. ) 

 اومجه الف ، نوملسملا هبلاطف ، قحب ابولطم لجر ناك اذإو (هقلا همحر) هباتك نمو

 هب برضو .حالسلا مهيلع رهشأ نأ دعب نم هب اورفظو ،هحالسب مهنم عنتما هيلع
 .هسبحو هبدؤي مامإلا نإف (هتلا همحر) نيملسملا مامإ ىلإ هب اوتأف .هولتقي املو هورساف

 يئ ةبراحملا يف هل نوكيام لثم .هلتق مامإلل نوكي الو . ىتأام صاصق هنم يطعيو

 . نيملسملا ىلع ةاغبلا نم نوكت يتلا عئاقولا
 .ةمذلا لهأو ديبعلل خضريو ،ىريام ردقب ةمينغلا نم ءاسنلا يطعي نأ مامإللو

 .رحلا مهس عبر ردقب
. 

 دنسم مهل ناكو ، يغبلا لهأ مزها اذإ : هقلادبع وبأ لاق (هنع هتلا يضر) هباتك نمو

 ىلع زاجي الو .هيف لاتق ال يذلا عيرصلا مهحيرج ىلع """زاجي الف .مهيلوت لبق مئاق
 ىلع زجي ملو .مهيلوم لتقي مل مهدنسم لتق اذإو ،لاتقلا هنم فاخي يذلا حيرجلا

 مهف مهيغب ىلع يغبلا لهأ مادام لوقو . مايأ ةرشع نولتقيو نوعبتي ليقو .مهحيرج

 اذهف .مهيغب نع اوعنتميو .هتلا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح ،نيربدمو نيلبقم .نولتقي
 نب دشرم نب رصان نيقتملا جارسو نيملسملا مامإ ملاعلا هيقفلا خيشلا طخب هتدجوام

 . (هقلا همحر) يبرعيلا كلام

. 

 ناديبع نب هعمج نب هقلادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ٠مئانغلا ةمسق يل فص : هل تلق .هنع هتلأسام اذهو (هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا

 . كلذ عيمج ماكحأو ، كرشلا لهأ نم هلام منغي يذلا ةفصو }،برحلا ةفصو

 سمخلا نوكي ال هنأ (هللا مهمحر) نيملسملا راثا نم هانظفح يذلا : هتلا همحر هباوجف

 الف كلذ نم لقأ ناك نإو .اهتميقو وأ .هضف قيناود ةسمخ نوكي اميف الإ ةمينغلا يف

 مسق ةفص امأو . ةضفلاو بهذلا نم ةيلهاجلا زونك نم نوكي اييف كلذكو . هيف سمخ

 اهنم مهسو .اهيلع لتاق نم ىلع اهنم ةعبرأف : مهسأ ةسمخ ىلع مسقت اهنإف 0 مئانغلا

 .قايسلا هيلع لدي ايك مهحيرج لع زهجي الف دوصقملا لعل )٢٢٣(

۔ _ ٣٢٦



 . ليبسلا نبال مهسو .نيكاسملل مهسو . ىماتيلل مهسو . ىبرقلا يذلو لوسرللو هل

 سرافلل : اهيلع لتاق نمل ايهس نوعبراو ةينايثف ،ايهس نيتس ىلإ ةسمخلا هذه عفرنو
 . ىماتيلل مهسأ ةثالث اهنم : هس رشع ىنثا نيتسلا سمخو . مهس لجارللو 5 نايهس
 .لوسرلل مهسو هلل مهسو .ليبسلا نبأل مهسأ ةثالثو نيكاسملل مهسأ ةثالثو

 مهسو .هللا مهسف .اهس نيتس نم يهس رشع ىنثا مامت كلذف ؤ ىبرقلا يذل مهسو
 هللا مهس هارجم ىبرقلا يذ مهسو 6نوملسملا هب ىوقي حالس هب يرتشي ؤلوسرلا
 قرفيف نيكاسملاو ىماتيلا مهس امأو .ةب لوسرلل ةبارق ملعن ال اننأل لوسرلا مهسو

 نم لاقو .هيأر هيف ىري مامإلا ىلإ عفريف ليبسلا نبا مهس امأو . ةمينغلا تناك ثيح

 ٥ هنم داهتجالاب ىري اك هعفدو هزيمي لو هلك مامالا هطلخ ول : نيملسملا نم لاق

 ل نإ : ليقو .لاتقلا دعب الإ ةمينغلا نوكت الو .كلذ زئاجف { ملعلا لهأ ةرواشمو
 لاقو . مهماهس نم كلذ اوبسحو اهنم اوعفنتسا .ةمينغلا ريغ ةقفن شيجلا دنع نكي

 نأ لبق ةمينغلا نم هتباد فلعو .هنطبب هلكأام لجرلل زوجي : نيملسملا نم لات نم

 نم اضيأ هتباد فلع : نيملسملا نم لاق نم لاقو .كلذ يف هيلع عيش الو .مسقت
 . هتصح

 نم مهل خضر ةمذلا لهأو .ديبعلاو .نايبصلاو .ءاسنلا لاتقلا رضح اذإو

 : لاق نم لاقو .مهربغ نم ةلتاقملا ماهسك ةفورعم ماهس مه نوكي نأ ىلع .ةمينغلا

 لمعأ هبو . يلإ بحأ رخآلا لوقلا اذهو .رح مهس عبرك ءالؤه نم دحاو لكل نوكي
 . مكحأو ىتفأو

 مهازغ اذإف نيملسملا دنع ةمذ الو كدهع مهل نكي مل اذإ كرشلا لهأ امأو

 يئ اولخد نإف .مالسإلا ىلإ مهل ةوعدلاب الإ نولتاقي ال مهنإف . مهدالب يف نوملسملا

 .اولتاقي الو .نيملسملا ىلعام مهيلعو .نيملسمللام مهل ناكو .مهنم لبق مالسإلا

 ٨ مهيرارذ يبسو .مهلاومأ ةمينغو 9.مهلاتق لح مالسإلا يف لوخدلا نع اودرفنا نإو

 . مهل ةوعدلا دعب . مهئاسنو

 نم لاق نم لاقف ٠مهدالب ريغ يف .ربلا يف وأ رحبلا يف نوملسملا مهيقل اذإ امأو

 ةمينغ وأ ايبس مهيديأ يف نوملسملا دجي نأ الإ .ةوعدلا دعب الإ نولتاقي ال : نيملسملا

 ءاعدلا : نيملسملا ضعب لاقو .ةوعد ريغ نم نولتاقي مهنإف نيملسملا لاومأ نم

 ءاعدلا ريغ مه ةوعد الف دعب نم مهنم دحا ىلع ردق مث ودعلا مزهنا نإو ىلإ بحأ

۔ _ ٣٢٢٧



 الف .مالسإلا يف لخدي نأ الإ لتق ۔ غلاب وهو مهنم هيلع ردق نم كلذكو .لوألا

 .مدختسيو عابيو ث هيلع لتق الو ، ةمينغ يف وهف { مهنم غلاب ريغ ناك نمو .هلتق لحي

 .نيملسملل اوراص دق مهنأل مهئابا نيد ىلع نوكرتي الو .مالسإلا ىلع نوربجيو

 .ةلبقلا لهأل فالخ اذه يف مهنأل .حيرجلا ىلع مهنم زاجو

 6 دبعتساو ٠ عيبو ٠ مدختسا رسألاو ذخألا لعب نم مهنم ملسأ نمو 6 مهيلع ليبس

 محل الو ١ مهيرارذ ىبست الو ٠ مهل اومأ منغتف هتف } برعل ١ نرم كرشلا له أ امأو . لتقي الو

 . لتقلا وأ مالسإلا يف لوخدلا الإ مهنم لبقي الو .ةمذ الو .دهع

 دهعلا مهلو ٠ مهر ارذ ىبستو ٦ مهل اومأ منغتف . .مجعل ١ نم كرشل ١ له أ امأ او

 نيملسملا ىلع مرحو . مهنيد ىلع اورقأو . مهنم كلذ لبق ةيزحلاب اورقا اذإف .ةمذلاو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هتلاو . مهيرارذ ىبستو ،محلاومأو } مهؤامد

 زوجي امو 5 ةيغابلا ةئفلا لاتق لاوحأ يديس يل فص : هل تلق (هتلا همحر) هتلأسو

 . مهتبراحمو . مهحالسو .مهلاومأ ذخأ نم

 نولحتسي ال نيملسملا نأ .نيملسملا راثآ نم هتظفح يذلاف (هتلا همحر) هباوج ناكو

 راذعالاو ٠ ةوعدلا لعب الإ ٠ ةلبقلا لهأ نم هيلع اوجرخ وأ ٠ مهيلع جرخ نم مد

 ٠ مهودع لاتقب اوأدبي مل ؤ ٨5 مهودع ىلا نيملسملا نم هعم نمو مامإلا راس اذإف راذنالاو

 اولبقي نأ اوبأف مهوعد اذإف ١ مهيلإ راذعالاو . مه ةوعدلا دعب الإ . )٢٢٤) مهتايبب الو

 مهنم لحي الو .ةوعدلا مهدر دعب }. مهوتيابو } مهوبراح . برحلا نع اوكير ٦ ةوعدلا

 ١ لجو رع هللا باتك ىلإ نوعديف . ةجحلا ةماقإو ‘ ةوعدلا غالبإ لدعب . مهؤامد الإ

 مهيديأب اوقلي نأو . قحلا نم هنم اوجرخ اميف لوخدلا ىلإو . ةتثتت دمحم لسرملا هيبن ةنسو

 اذإف }هنع اوعنتماف . مهيلع بجو يذلا .مهسفنأ نم قحلا اوطعي نأو نيملسملا ىلإ

 الو .6 مز انم قرحت الو ٦ مهؤ امدو . مهل اتق لح ٦ اولبقي ملو نيملسملا ةوعد اودر

 ةلا لوسر هب راسو ةمينغلاو يبسلا هتلا لحأ امنإو .ةمينغ الو ۔ايبس مهنم لحتسي
 زئاج هنإ : نيملسملا ضعب لاق هنأ الإ .الف ديحوتلا لهأ امأو . كرشلا لهأ يف . ةخ

 )٢٢٤( ةلزانملا .لاتقلا .مهيلع موجهلا : تايبلا .
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 ضعب لاقو . ةبراحملا تقو يف فلت نأو .مهعاركو .مهلاتق يف مهيلع هب ناعتسي نأ

 دق كلذكو .ناضلا مهيلعف ةبراحملا دعب فلت اذإ امأو . مهيلع نايض ال : لاق نم

 نوعطقيو .سانلا لزانم نوقرحي ةلبقلا لهأ نم ةاغبلا ناك اذإ : نيملسملا ضعب لاق

 لوق ضعب ف ذخؤيو ٠ اوبقاعام لثمب مهوبقاعي نأ نيملسملل زئاج هر زإف ٦ مهل اومأ

 اذإف : هل ليق .هل ةوعد ال هنأ مهتوعدب هملع دعب نيملسملا ىلع ىغب نم : نيملسملا

 . ملعأ ةناو كلذك هنأ هلوق ىنعم ىلع : لاقف .ةليغ لتقيف هل ةوعد ال ناك

 يمدالا هعح زب شيورد يلاوملا يلاولا ىفرلا هيقفلا خيشلا طخب ابوتكم هتدجو اممو

 عمتجي ىتح ةسايرلا ناسنإلا قحتسي ال ليقو .'""‘)بدأو ةمكح اذه وهو (هتلا همحر)

 يئام ك )هيو 6 هيلع سانلا لهج لمتحيو ٠ سانلا نع هلهج فرصي : لاصخ عبرأ هيف

 نيعيو .اهيف دهز يتلا ةسائرلا ربغ افنآ ةسائرلا هذهو . مهل هيدي يفام لذبيو . مهيديأ

 ٠ اهيف زجلا ةمافإ ةسائرلا هذه انإو . هكولسو هقدص ةرو رضو ٠ اهيف دهزلا هيلع

 هل حلصي لجرلا اذه لثلو إاهتمعن ركشيو .اهقح بجاوب موقي وهف }هقلخ حالصل

 كلذ يف لخد نم امأو .هسفن نم هغارف دعب كلذو إهانركذ اييف لوخدلاو .هاجلا لذب

 ٠ هيلع نولبقي سانلا نإف ٠ ليمج ركذو ٠ ةساير بحاص وهف ٠ هسفن نم هغارف لبق

 نظيو . هثدحت سفنل او . هتكرب نوبلطيو ٠ هباكر نوكسميو ٠ هب اب نومز اليو ٠ هنوم دحو

 نيكسملا اذه ملع ولو ءاذه يف كل ظحال تنأو 5 هلل الإ هنولعفيام لوقيو ةليضف اذه

 وهو اهناطيش ةرجشو اهاوه رمأ نم .لجو زع هللا ىلإ اهصيلخت يف هسفن ةجاح مدعل
 بولقلا نم جرخجام جرخاو هللا ليبس يف ملكت دحأ نمام : ةت لاق ايك كلذب يلابي ال

 دهشاف .ميظعتلا نيعب هنوظحليو هنوكرتي سانلل ديزملا كرتام ىتمو . (٦٢٢)ةسائرلا

 ٥كسفن ةلا معطأ : لاق اذإ دحأ ىلع اندنع ءاعدلا بعصأ ناك اذهلو {.هحالف مدعب

 نيعب سانلا رظن اذإ ،كرادتلا وهو ،ادبأ هحالف ىجري ال هسفن معط قاذ نم هنإف

 .اذه نم ظفحتف ،كرتلاو ميظعتلا

 . ا ةسائرلا بح نيقيدصلا بولق زم جرخام رخأ» : ةيفوصل ١ ضعب لوق ىنعمو

 اذه لهأ نم ةماعلا همهفيام ىلع كلذ نولوقيام لوقلا اذه باحصأ نم نوفراعلاو

 .بدأو ةمكح هيف ام وهو .رأ . .ةمكح وذ وهو : دصقي هلعلو . لصالا ف اذكه (٢٢د٥)

 .؛ةمدقم ه ىمرادلاو ` !يزاغم ه يراخبلا عجار )٢٢٦)

 ۔ ٣٢٩ ۔

 



 كرت كلذو ،كلذب هللا هلهأ نم لكل .دوصقملاب هتنّيبام ىلع كلذ اينإو ؛ مهنم قيرطلا

 صخشلاك ،هسفن يف كلذ نأ فرعي نكي ملام .اهيف هللا هايحأ ةريثك ارومأ ناسنإلا
 ءايحاام كلذف . هسفن سجي الو ليلعلا هفرعي ملام ضرملا نم بيبطلا هنم عىرب يذلا
 (""٧)؛هب ر فرع دقف هسفن فرع نم) : مالسلا هيلع لوقي هارت الا قلخلا سوفن ف هللا

 دنع هسفن نم ملعيف هدهشيف إاهيف ابخام .هسفن نم ناسنإلل جرخي قحلا لازي الف

 . كلذ لبق هملعي نكي ملام كلذ

 .هنيع ءاقب عم دبعلا اذه ىوق هتلا ناك اذإ 5 هللاب مههُماَج نم هاج هاجلا مظعاف
 ٥هعيمج ناف دبعل بر ىلاعت هتلاو . بر دبع هنإف .لثامي ال لثملا نأ كلذ دنع ملعيف

 ناو لومخلا مزلاف ضرألا يف اولع كديزي نا " ىح ٥ بر .دحاو 5دارفنالا قحللو
 كلذف قلخلا بولق ىف ةعفرلا كقزر نإو قحلا الإ هتنا العأ ايف .كتملك هتلا دعأ

 . . ىلاعت هيلإ
 الف ضرألا نم هتنا كأشنا امنإف راسكنإلاو .ةلذلاو عضاوتلا : كيلع يذلاو

 مث . مارح نيدلاولا قوقعو .اهمع دقف همأ ىلع ربكت نمو .كمأ اهنإف .اهيلع ولعت
 الإ ايندلا نم ائيش عفري ال نأ هللا ىلع اقح» نا ثيدحلا اذه يف درو هنأ

 نم ىلع فاخأ امو .كايإ هفصو رظناف .ءىشلا كلذ تنأ تنك نإف .ا""“.«هعضو

 هسفن ءيشلا كلذ عفر اذإ كلذو .رانلا يف هعضو هعضو اذإ ىلاعت هتلا نأل .هتفص هذه
 ي ةعفرلا نم هللا هاطعأ اييف بقاري نأ دبال هنأ الإ .هيلإ سيل كلذف . هتلا هعفر اذإ ال

 ارظان حربي الف ،هباكر مزلتو .هباب ىشغيو .هلجأ نم مدخي .مدقبو ةيالوب ضرألا
 ملعيو لولذ هنأل تفوصرملا لصأ نم “فعض نم قلخ هنإف . هلصأو هتيدوبع يف

 هل قبي مل اهنع لزع اذإ هنإف ،هتاذل ال ؤببصنملاو ةبترملل يه امنإ ةعفرلا كلت نأ

 .ةلزنملا كلت يف ىلاعت هتلا هماقأ نم ىلإ كلذ لقنتيو .هليختي ناك يذلا نزولا كلذ

 هيلع لاق دقو اهيف ةيالولا دارأ دقف ضرألا يف ولعلا دارأ نمف .هتاذل ال ةلزنملل ولعلاف

 . نيلهاجلا نم نكت الف ةمادنو ةرسح يه |نإ ۔ ةمايقلا موي يه امنا : مالسلا

 نأ الإ هتلا نم تنأ بلطت ال . هتلا كالعأ نإو اولع ديرت ال كنأ هب كانيمصوأ يذلاو

 نوكي نأ آلإ كلذ لصحت نل كنإف .عوشخو . ةنكسمو .ةلذ بحاص كسفن يف نوكت

 )٢٢٧)  8امهريغو . !داهج ه ةجام نباو . هناميإ » ملم رظنا سفنلا .

)٢٢٨( دمحا هاور : ١٠٣/٣.



 .دوهشلا ماقم مهل لصحي نأ ىلع لإ رباكالاو قلخلا رادم سيلو .كل اروهشم .

 ضارعإلا كرتو ،قحلل مالستسإلا : وهو عضاوتلاب هيلعو ،. بولطملا بوجولا
 . هللا مكح

 اإف ! ةوخنلا ليلق بعللا ريثك الو ١ ةوخنلا ريثك اربكتم نوكي ال نأ دبعلل يغبني

 ةلذلا نع ًأررحتم .ناوخالا عم ًاطسنم ًاعضاوتم نوكي لب “ناتمومذم نا

 ميقيو ؤريعبلا فلعي : ةي يبنلا ناك ايك .وه الو بعل ريغ نم احزامم نار
 بطتحيو .مداخلا عم لكأيو .ةاشلا بلحيو ،بوثلا عقريو ،لعنلا فصخيو ..

 .ةنؤملا نيه ناكو }هلهأ ىلإ قوسلا نم هعاتم لمحي نا ءايحلا هعنمي ال ناكو .
 .كحض ريغ نم اماسب }هجولا قلط .ةرشاعملا ليمج ،ةعيبطلا ميرك 3 قلخل

 .بلقلا قيقر ؤفرس ريغ نم أداوج إةلذم ريغ نم اعضاوتم “سوبع ريغ نم ا

 نمف .ةي .عمط ىلإ طق هديب دمي ملو .عبش نم طق ينجت مل .ملسم لكب
 .لامكلاب هتل عضاوت دقف لاصخلا هذه لم

 دنعف هبلق يف ةدهاشملا رون ناعمل دنع الإ عضاوتلا ةقيقح غلبي ال دبعلا نأ ملع

 عبطنتو نيلت ؤبجعلاو ربكلا شغ نم اهئافصو اهنابوذ دنعو سفنلا بوذت

 : هباحصأل مالسلا هيلع لاقو ۔اهرابغو اهجهو نوكسو اهراثا وحمت . قلخلاو ,
 ال ةمكحلا كلذك» : مالسلا هيلع لاق .«ضرألا يف» : اولاق .«ةبحلا تبنت

 ديس لوقي ةراشإلا هذه ىلإو ى عضاوتلا ىلإ ربشي'""“)6ضرألا لثم بلق يف الإ

 ("٢‘١هناسل ىلإ ةمكحلا عيباني هللا رجف احابص نيعبرأ ىلاعت هتل صلخأ نم» :

 وه عضاوتلا اذه نأ نظي الو }ءاملا عبن عضوم وهو .ضرألا يف الإ نوكت ال عي

 ببسل قلمت وه امناو .عضاوتب سيلف .نيحلاصلا ضعب ىلعو سانلا رثكا ىلع ر
 لك هيلع روصتي ال فيرش رس عضاوتلاو ، هبولطم ردق ىلع قلمتم لكو }كنع
 لاقو .قيلحتلا يف قيقحتلاو ملعلا ين نيكمتلا بحاص ىلع فوقوم هنإف .

 يف صقن لامكلا عم لامكلا دوهشو }لايكلا ىلع ةدايز لايكلا عم عضاوتلا» : م
 . !لايك لاكلا مدع عم عضاوتلاو ا

 . ٨ ٨ هللا نوعب بابلا مت

 ٢٣٠) يراخبلا ©.!ةمكحلا»ه ف رظنا ٠. يمرادلا ةمدقم اذكو . ملعلا باتك»ه يذمرتلاو .
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 : .ةديكألا دودحلا باتك 4

 ! . ةدبعسلا ةكلمملل ؛ ةديدشلا نيناوقلاو أ
 اهدعاوق ةبخننملا ! ةدبشرلا ةنطلسلاو

 : ةعيدبلا هلا اهظافلاو :ةعيرشلا صوصن نم

  

   





 و ےصر س .

 دتالملطتر تت

 .ةعفان ةيصو هذه . ملسو هلاو دمحم انديس ىلع هتلا ىلصو . نيملاعلا بر هتل دمحلا

 ةنطابلاو ةيالولا لهأب قلعتت ۔ هللا ءاش نإ ۔ اهعّيضي ملو اهمزل نمل . ةعفاش ةحيصنو
 . ةماعلا

 يعسلاو ٠ نبملسملا عفن ىلع . نكمتلاو ٠ ةودقلا ة هبترم بتارملا لجأ نم نأ ملعإ

 اذإ ن ناطلسلا نإ" : ق هزأ رت . هنع ليقو . يت هللا ل وسر لاقف . نيدلا حالص ٢

 رمأيو . مولظملا فصنيو .فئاخلا نمؤيو ا ريقفلا ىنغي نأ ةيعرلا يف هتّين تناك

 هللا يضر باطخلا نب رمعو . قيدصلا ركب يبأ عم وهف ركنملا نع ىبنيو ‘فورعللاب
 لاقو .'""همولظم لك هيلإ يوأي .هضرأ يف هتلا لظ ناطلسلا » : ةتيب لاقو .) . "اينع

 : مهسأ ةينامث مالسإلا» : ةينب لاقو .'"«قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال» : ةنيت

 ٠ مهس تيبلا ححو ٠ مهس مايصلاو 1 مهس ه زلاو ٠ مهس ةالصلاو . . مهس مالسإلا

 دقو ١ مهس هللا ليبس يف داهجلاو 8 مهس ركنملا نع يبنلاو . ٥ مهس فورعملاب رمألاو

 ٠ اهتعاشإو .اهراهظإو ٠ اهلك هذهس مايقلاب ىخأاي كيلعف . «هل مهس ال نم باخ

 ءاج اذإ .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عفنأ ايف .اهنم عيش يف ريصقتلا نع رجزلاو
 ررض مفدو نيدلا رصن لصحيو .ةقشم الب هعفن معيف ؤرمألا ذافنإو ةردقلا لهأ نم

 هللا نم لصحيو ا رجال ا هبحاصل مظعيو .نيعللا سيلبإ ديك عطقنيو ]}نيدىفلملا

 تينبو مكرصني هللا أوُرُصنت نإ اونمأ نيذلا انبأ { ىلاعت لاق .ركشلا

 ةليل نيعبرا رطم نم ربخ ىلاعت هللا دودح نم دح ةماقإ» : ةت لاقو . ٤) مكمادق

 ف مكذخأت الو }ديعبلاو بيرقلا ي هللا دودح اوميقأ » : ةب لاقو .')«هتلا دالب ي

 قرس اذإ اوناك مهنأل .مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإ» : ةتيب لاقو .٠)سمئال ةمول هتلا

 ىلاعت هللا لاق ."دحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف قرس اذإو {}هوكرت فيرشلا مهيف

 )١( . )٢( . )٣( نيبقنملا ةدالا فاعحتا رظني : ٧٨/٩.
 )) دمح ة ةروس ةررس : ٧ .

 اورطم نأ نم .. .رمخ . , .ماقي (هب) لمعي 7 صنب . دحأ مامإلاو !دودحلا ٠ ل هجام نباو . .قرالا , ف يئاسنلا هاور )٥(

 .احابص نيعبرأ © نينالث

 )٦( (دودحلا) ف هجام نبا هاور .

 .دودحلا ؟ يذمزتلاو دواد رباو ملسمو . هدودحلاه و . يزاغملا هرا ءايبنألاه ف يراخبلا هاور
)٧( 

۔ ٣٣٥



 ف ةفأر اهب مكذخأت آلو { : دودحلا ةماقإ دنع مهب مهب ةفأرلا نع ًارجزو مهل ًاخيبوت

 ةريغلا فعضو . ةفأرلاو ةكاكرلا نإف )ه } رخألا .مويلاو ه هللاب نونم ت منك نإ هللا نيد

 حبقأ نم يهو . ةتوقمم ةنوعلم ةثونأو ةثونخ . هللا تامرح كاهتناو مارحلا لين دنع

 دودحلا ةماقإبف ءايكحلاو ءايلعلا هركذ ايك . لاجرلا روكذ نم اهبحاص دعي الو .لاصخلا
 . ماثآلا نع مهرجزو . مانألا رهقو . ماكحألا رشنو . مالسإلا رصن لصحي

 بانتجاو ©قدصلاو . ةقيثولاو دهعلاب ءافولاو { ةمامإلاب كسمتلاب يخأاي كيلعو
 زعلاو .ةيافكلاو رصنلاو .ةياقولاو ظفحلا هتا نم لصحي كلذبف .ةعيدخلاو ركنملا
 نم نمؤملا» : ةغيب لاقو .؟هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال» : ةيب هنلا لوسر لاق . ةيامحلاو

 .اهلك لالخلا ىلع نمؤملا عبطي» : ةنيت لاقو . ١0`)«مهلاومأو {. مهئامد ىلع سانلا هنمأ
 ناك نمو .اصلاخ ًاقفانم ناك هيف نك نم عبرأ» : ةيب لاقو .؛بذكلاو .ةنايخلا لإ

 دعو اذإو بذك ثدح اذإ نم اهعدي ىتح قافنلا نم ةبعش هيف ناك ةدحاو هيف

 نوضُمنَ َنيِذَّلاَو ) : : ىلاعت لاقو .ؤ اردغ دهاع اذإو ٥ ناخ نمؤأ اذإو “فلخأ

 كتلؤا ضرألا يف نوُدسفُيَو لضصوُي نأ هب ب هللا َرَمأاَم نوُعطقَنَو هقايم دعب نم هللا د ذهع

 اهطحي ملف ةيعر ًادبع هتنا يعرتساام» : ةي لاق .''")ه راذلا ءوس مُهََو هنعللا ُمُهَل

 .ةيعر هللا هيعرتسي دبع نمام» : ةر لاقو .. 0 "١١ةنجل هيلع هللا مرح الإ .هحصنب

 ِلو نم» : ةنيتم لاقو ١. ٠)ةنجلا هيلع هتلا م رح الإ . هََيعر ًاشاغ تومي موي تومي

 نإو ى هركذ يسن نا . ًالاص اريزو هعم لعج ار ١ ہخ هللا هب دارأف نيملسملا رومأ نم ائيش

 .")هناعأ ركذ

 .ةيادهلاو ظفحلا قيفوتلا بابسأ ىوقأ نم نإف .ةيب هتما حصنو قدص دقلو

 ةسلاجمف اضياو .نيفئاخلا نيحلاصلا هتلا دابع ةسلاجنو .نيقتملا ءايلعلا ةبحصو
 زم 6 ةلاهجلاو قوسفلاو ةلاالضلاو ىوه ا ءايوغأو ٠ ناطيشلا ءانرقو ٠ ءوسلا ءاسلج

 نم سبتقي عبطلاو هسيلج نم ءرملا نإف ؛ نمحرلا طخسو .ةواقشلاو نالذخلا ةمالع

 .رذتحم مزاح لقاعلاف رعشي ل نإو ٠ عبطلا

 )٨( رونلا ةروس : ٢ .
 )٩( .دمحأ هاور
 .دمحأ هاور )١٠(

 .هةنلاه ف دواد وبأو ءناميالاه ف ملسمو يراخبلا هاور ) ( ١١

 .٢د : دعرلا ةروس )١١(

 )١٣( . )١٤( ةرامإو هناميإه ملمو . ماكحأ . يراخبلا رظنا .

 )١٥( .ةرامإلا يف دواد وب أ هاور

- ٣٣٦ _



 قحلا هدنع قفن نإف .هيلا لمح هنم قفنام قوسلاك ناطلسلاو ىلاولا نإ : ليقو

 لهأ هبحصو هسلاجو .ةيحان لك نم هيلإ هولمحو قحلا لهأ ءاج .هب فرع هلبقو
 هءاج .هب فرعو ؛هلبقو لطابلا هدنع قفن نإو .نيقتملا دابعلاو ءايلعلا نم ،نيدلا
 يغبنيف نيطايشلا ناوخإ نم مهعم ناكو .نيقسافلا ةلهجلاو نيلاضلا لطابلا لهأ
 .هئاسلج عم لوأ هسفن حلصيو .انركذ يب هتمالع رظنيو .انهاه هلاح دقفتي نأ ءرملل
 يف هرمأ ميقتسي نا انوجر .ةحيصنلاو ةقفشلاو ملعلاو لقعلاب هسلج ماقتسا نإف

 ءارمألاو ةالولا ناك دقو .هكلم لدتعيو .هيأر بيصيو .مهيف هتسايس نسحنو . هتيعر

 دابعلاو 6 نيدهازلا ءايلعلا رايخ مهسلجمل نوراتخيو ‘كلذ يف نودهتجي فلسلا نم

 . نيفئاخلا

 يو ‘ كلعفو كلوق ف ‘ ةقداصلا ةعيرشلا ةعباتم ف ةداعسلا نأ ىخأاي ملعاو

 ارمأ لعفت مث ،قحلا بلط يف دهتجت نئلف "كفنعو كقطن يفو .كرايضإو كراهظإ
 هيف كدصتقو ارمأ لعفت نأ نم بوصأو بحأ ٠ هيف ء يطخت من ١ ةعباتملا هب كدصقو

 هلف أطخأ نإو نارجأ هل باصأ نإ» : دهتجملاف .قحلا هيف بيصت مث ةفلاخملا

 ةعباتمب كيلعف .هيلإ انرشأام مهفاف "باصأ نإو روزأم فلاخملاو .0_٠»رجأ

 . ةعيرشلا

 يلاولا ىلع نبعتيف .ةيالولا طرش ملعلا نإف 6 ءايلعلا مه ءامدقلا ءافلخلا ناك دقو
 ىلع هللا بجوأ دقف . هرومأ هكرتو هذخأو ٠ هرومأ لك ف هرصع ءالع ديلقت لهاجلا

 راشملا رمألا ولوأ مهو . .لسرلا ءافلخو 6 ءايبنألا ةثرو مه ذإ 6 ءالعلا ةعاط ةفاكلا

 : مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هلوسرل ىلاعت هلوق لمأتو . (٧٧)ةميركلا ةيآلا يف مهيلإ

 ربدتف """ نونقوي : هلوق ىلإ اهعبئاف رمألا َنُم ةعيرش ىنع كانلَعج مت ط
 .ةعيرشلا دودح نع إهتسايسو هريبدت يف جرخ نمف . . كتيعر اهب نتستو . ككلم

 لاق 9نيناتفلا نيبرملا كنيطايشلا نم مهناوعأو هناوخإ ناكو . هرَس ,كتهغاو ا هرمأ عاض
 0١١. ريعسلا باخصأ ن نم اونوكيل هبزح اوعدي إ ز : لجو زع هلا

 لهأو ٦ نيحلاصلا فلسلا نم ءارمألاو ءافلخلا ةعباتم كرمأ يف كتدمع لمجاو

 )١٦( ماصتعالا» يف يراخبلا هاور ٥ مهربغو ؛ةيضنالاه يف دواد رباو ؛ةيضقالاه يف ملسمو .

 )١٧( مقر ءاسنلا ةروس ةيا اهب دصقي ٥٩ . ٨٤.
 )١٨ ) ةيناحلا ة هررس : ١٨.

 ٦. : رط اف ة ةروس ( ٩ ١(

  

۔ ٣٣٧ ۔



 . ةفلاخملاب لمعلا وه روجلاو . ةعيرشلا ةعباتمب لمعلا وه لدعلاون .نيرباصلا لدعلا
 .نيملاظلا ةالولاو ءارمالاب كرمأ نم عيش يف ةودقلا نم رذحلا رذحلاو .ءاملعلا هلاق
 .'"« لالضلا آلإ قحلا دع اًدانَف ه .نيقسافلا ةلهجلاو .نيمشاغلا روجلا لهأو
 6هرمأب مايتهالاو هب يلاولا ءانتعا كلاني امو .ةحئال اهتارانمو .ةحضاو قحلا قرطو

 مهبح راهظإو .مهيلع ءانثلاب .هلهأو نآرقلاو .اهلهأو ةعيرشلا ميظعت راهظا
 ءاهفسلا رجزو .هلعفو هلوقب .كلذب هئالعإو ،هماكحا ذافناو } مهرصنو . مهتالاومو
 مظعي نمو { : ىلاعت هتا لاق .كلذ لع ةبقاعملاو . لعف وأ لوقب مهضيغبت نع
 رهظأو .ىلاعت هتنا نيدل رصنلا ىوقأو ."4 بولقلا ىوقت نم اهنإف هللا رئاعش

 ذافناو . ةةكتَي دمحم هيبن ةنسو هتلا باتكل ناطلسلا ةعباتم .هتلا تامرحل ميظعتلا

 ءيندلاو ،ؤفيعضلاو يوقلا نيب مكحلا يف ةيوستلاو .ةيعرلا عيمج يف مهماكحأ
 ديك عطقنيو . ماكحألا عئارش رخفلاب وهزتو مالسإلا ةملك ولعت اذهبف .فيرشلاو

 . ماظعلا رافكلاو ، ىلوألا ةيلهاجلا ةيمح راثا يجنيو مانألا ةلمج نع نيعللا

 ةالولا رثآ ثيح .نيعللا سيلبا هتّينماب رفظو .نيدلا لهأ ىلع ةنتفلا تلخد امناو

 .فيعضلل مهنم اوصتقي ملو 5 ةملاظلا ةورثلا لهأ ىلإ فيحلاب اولامو . نيدلا ىل إع ايندلا

 ةنس او رصني ملو . مهروهظ ءارو هتلا باتك اوذبنف .فيرشلا يف هتلا قحب اوموقي لو

 عماوجلا يف أرقي نأ رمأو إاباتك هلايع ىلإ ةالولا ضعب بتك : ليقو .مهرونو مهيبن
 اندالوأ ىل ع ولو . هتل ةعيرشلا مداخ انأ» : هيف لاقو .هتكلمم عيمج يف ربانملا ىلع

 زع هللا لوقل اقيدصت اننأشب رفظلاو . انئادعأ ا ىلع رصنلا كلذب وجرأو ،انتابارقو

 . ٢" ه مكماذقأ تبثيو مكرصني ر هلا أو رصنت نإ » : لجو

 وقيلو .كلامو .كلاحو .كسفنب اهلهأ مظعو .ةعيرشلا مدخاو يخأاي لمأتف

 هللا رصنل كرصنو كرفظو كتينما ليجعتو .كتبلط لوصح يف كؤاجرو كعمط

 تقميو ءاملعلا اوطلاخ اذإ ءارمألا بحي هتلا نإ» : ةيلتب هنلا لوسر لاقو .هلوسرو
 .ايندلا يف اوبغر ءارمألا اوطلاخ اذإ ءايلعلا نأل .""«ءارمألا اوطلاخ اذإ ءايلعلا

 . ةرخآلا يف اوبغر ءامعلا اوطلاخ اذإ ءارمألاو

 ٣٢. : سنوي ةروس )٢٠(
 ٣٢. : جحلا ةروس )٢١(
 ٧. : دمحم ةروس )٢٢(
 .بيبح نب عيبرلل حيحصلا ماجحلا يف ..ءوسلا ءايلعو لجو زع هتلا ريغل ملعلا بلط يف باب» رظنا ثيدحلا ىنعم يف )٢٣(

 .ةمدقم يمرادلاو . !ملع: يراخبلا رظناو

۔ - ٣٣٨



 رومأ نم أرمأ لكي الو .مهعيمج هتفأرب دقفتي نأ هيلع نيعتيو يلاولا ىلع بجيو

 هرظن نسحو هتقفشو .هعروو هنيدب ةربخلاو . هتنامأب ملعلا دعب الإ . دحأ ىلإ هتيعر

 ىلع بساحمو .مهيف ربصقتلا يف بلاطمو .هتيعر نع لوئسم عار لك نإف . هتياعرو
 ةبقارملا ماود يلاولا ىلع دكأتيو .مهنأش حالصإو ،مهدقفت نع لفاغتلاو نواهتلا

 ةالوو .ماكحألا ةاضقك .هتيعر رومأ ىلع ماوقلاو .هباون لاوحأ نع ثحبلاو

 ةبرجتلل ربتخيو . مهلاعفأو مهلاوحأ دقفتيف .مهوحنو .ماتيألاو . فاقوألاو .فئاظولا

 دقفتلاو .هتنامأ نم هل رهظام ىلع اداهتعا مهنم دحأل لمهي الو . مهرهاوظو . مهنطاوب
 ٠هدنع ةعبدولاو ةنامألاك . ةيعرلاو ةياعرلا نإف يئاد ۔ ىرخا ةرم دعب ةرم مهعيمجل
 قدصلاب هتينب حلصيو . اهليلجو اهقيقد .اهنم ءيشب لهاستلاو عب ]عييضتلا يف ح حماسي الو

 .هتيعر ين روجلاب مه اذإ يلاولا نإ : ليقو .ةيامحلا يفاوو . ةياعرلا نسحو . "ةقفشلاو
 لمع وأ 6هتيعر يف لدعلاب مه اذإو .هتكلمم لهأ ىلع صقنلا هتلا لخدأ هب لمع وأ
 .هتكلمم لهأ ٢ حالصلاو ةدايزلا هتلا لخدا 5هب

 اميف ءارمألاو ةالولا نع ةحجار تاياورو { ةحلاص تاياكح كلذ يف لقن دقف اضيأو

 حلصأ .ةيدهم ةيداه تناك اذإ ةالولا نإو .ةعطاق كلذب ةدهاشملاو ةبرجتلاو ‘ ىضم

 راثألاو رابخالا كلذ يف تدرو كلذ دضب تناك . ةئيسم ةملاظ تناك نإو . ةيعرلا هتلا

 ةنعل نم ولختام لق ناطلس الب ةدلب لكو .ناطلسلا اهناطلسف ناطلس الب ةدلب لكف

 يف عمط الو .اورثك ناو .اهناكس ىف ربخألا ناطيشلا كرعم دالبلا كلت .نمحرلا

 رتسلاب دوقعم ءاول هيلع ناطلسلاو .نيطالسلا عاقب عاقبلا ريخو 5اولق ناو مهحالص
 يئاوي مهايحب مادام .ميظع فطل هب هنلو . ةياعرلا نسحب هتيعر ىعري مادام . ليمجلاو
 نع مويضملا نع عفدي لو .نيفعضتسملا ىلع ملظلا لهأ بلغ وأ كرت اذإف . ماجلا

 ةردابملاو .نيدلا يف قوسفلاب رهاجتلا رجه وأ ! مولظملل فصتنيو ٠نويدملا رسعملا
 . ىلاعتملا يلاولا نم لزعلاو ةبوقعلا قحتسيو .يلاولا رمأ عضي ذئنيحف ،نيملاعلا برل

 .ادوجوم هصخش ناك نإو .دوقفملا وأ لوزعملاك وهف .هلاوحأ عييضتو . هلامهإ لوصحل

 نإ إةليلج ةبترم يلاولل نإف .هيلإ انرشأام مهفاف .هئاقبو هتيالو يف ةحلصم ال ذإ

 اضيأو ريثك وأ ليلق ،ربخ لك يف ةيعرلا كراشي وه ذإ .ليزج هرجأف ةياعرلا نسحأ

 هتردقل ا ليلجو قيقد نم ةبيصم لك هتيعر رازوأ نم هيلع لمحي ذإ ٠ليقث هلمح

 مُهَسُفنأ وناك نكت هللا ْمُهَمَلَط اَمَو » . مهيدل اميف اببس هنوكو .مهيلع
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 ذإ مهرمأ ماظتناو ؤ هتيعر حالصإ ىلع هتل ركشلا يلاولا ىلع دكأتيو .'"٨)٭َنوُملظْن

 .هتيالو زمأ برطضا ناو .اهتدايزو لاوزلا ىلع ةمعنلا ديق ركشلاو .هيلع ةمعن مه

 ناك دقف .هرسع ريسيتو .هرمأ حالصإ هنن بلطيو إهبنذ نم بوتيو .هبر ىلإ عجريف

 امو { : لجو زع هتلا ق 1 مهيونذبفا ةبيصم نم مهباصأام نأ نوفر ةعي فلسلا

 دابع ءاعدب نيعتستو . )ه ريثك نع اوُمعَنَو مكيديأ تبسك بف ة ةبيصُم نم ه مكباصأ

 ةفطالملابف اضيأو . نيدلا يف عرولاو ملعلاو ةدابعلا لهأ ةربخبو نيحلاصلا هتنا

 ةيوق هتلا نم تافطع هيفف . نيرسكنملاو ءافعضلاو نيكاسملاو ءارقفلا ىلإ ناسحإلاو

 ضرالا تعجرل نوحلاصلا الولف . لقعلاو لضفلا لهأ كلذ برج دق ةقيقح .ةيلجو
 نم ةعاس يف هكلم ىشالاتلو .هرطق يف ناطلسلا رمأ ماقتسا ال بطقلا الولو .اهلهأب

 انا ةياور يفو» مكئافعضب نورصنت امنإ» : ةيب هللا لوسر لاق اضيأو .ةرهد

 .لمارألاو .ءابرغلاو ،.ىماتيلاو .نيكاسملاو .ءارقفلا : مهو "آهنوقزرت
 . نوفعضتسللاو

 وأ .مولظملا نع عفدلاو .دودحلا يف ىلاعت هللا قحب ةحاسملاو وفعلا يلاولل زوجي الو

 رصتقاو .هبناج صخ اميف وفعلا نسحي اينإ ، نيدلا ي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 ةنيابمو هلعفو هلوق يف هرومأ عيمج يف . ينأتلاو تبنتلا يلاولا ىلع دكأتيو }طقف هيلع

 ةلجعلا يف ةرثعلا دجوت اينإو . هتلا نم ةانألاو . ناطيشلا نم اهنإف . ةلجعلاو شيطلا

 ناك نإو .همدنو 6 هأطخ رثكيو ،هباوص لقي : لوجعلا نإف بضغلا دنع اصوصخ
 يفف كرمأ نم عيش يف ءاسنلا ةعاطو كايإو . ةسايكلاو .قذحلاو ، لقعلاب اقومرم

 بلطب امزهنم نوكت نأ رذحاو . ةباصإلاو ةكربلا نهفالخ يفو ةمادنلا نهتعاط

 بهذيو لضفلا بلسي كلذ لكف .ةلاطبلاو بعللاو وهللا يف ًابغارو ةحارلا

 .لقعلاب
 ٥ تاذللاب معنتلاو ،تاوهشلاب كب قلعتي نم ىلعو ؤكسفن ىلع عسوت نأ كايإو

 .هينيد ةحلصم ريغل .لاملاو .دوجلاو لذبلا يف ديلا طسبت ناو تالاحلا رثكأ يف

 امم ءيش يف اباب حتف نم نإف ،كلملا ماظتناو إ ةيعرلا ىلع هعفن دوعي حضاو حالصإو
 تبرطضاو روجلاو ملظلا يف هتعقوأو رورشلاو دسافملا باوبأ هيلع تحتفنا هانركذ

 ٣٢٣. : لحنلا ةروس )٢٤(
 )٢٥) ىروشلا ةررس : ٣٠

 )٢٦( .داهجلا يف يراخبلاو .دواد ربا هاور

۔ _ ٣٤٠



 . نيعب الم ثنذ يف لمحنو .قيضو رسع لك يف هتلخدأو .رومألا هيلع

 .نف . رذح نوكيو .رورشلا باوبأ هنع قلغيو .رومألا لك يف دصتقي لماعلاو

 تيصنن 'ثنو .دمحمل ابض .لاملا نم ريثكلاب دوجلاو ديلا طسب ةالولا كلهأ امنإف
 .مههابشأو .ءاهفسلاو ءاقمحلا نم لاذنألا نم

 اعيمج قفحو .هتعذط ىلع كايأو هللا انناعأ .نيقيلا كيتأي ىتح قحلا ىلع رباصف

 رجأو .ةنزماو ةقشملا ردق ىلع يتأت هللا نم ةنوعملا نأ ملعاو . هتفلاخم يف عوقولا نم

 درو ايك .سانلل مهعفنا سانلا ربخو .رادقم ريغب مهؤاطعو باسح ريغب نيرباصلا
 يف ٠مهموصخو مهمومع ٠سانلا ةعفنم ىلع بصانملاو بتارملا ردقأو ثيدحلا يف
 ` مهرجأ لزجأو مهردق لجأ امف .مهيلي نم مث نيطالسلاو ةالولا مه . مهايندو مهنيد

 . لضفلل اوعقوو .لدعلاب اولمع نا

 راثآلا يف كلذ درو اميك .ةريثك أماوعأ دباعلا ةدابع نم ريخ لداع مامإ نم مويو

 روجلا لهأ امأو .ةدايزو ةداعس لضفلاو لدعلا لهأل رمعلا لوطو .ةريهشلا ةحيرصلا

 مشغلاو ملظلا لهأل رمعلا لوطو . مهردق لقأو . مهرزو لقنأ ايف ؛ مشغلاو ملظلاو
 مهناعأو . قيفوتلاو ةيادهلاب مهتالو حلصأو .نيملسملا رمأ هنلا حلصأ .ةناهإو ةواقش

 . نيما ريخ لك ىلع

 اوعطقو . مهءارقف ءاينغألا رقتحا اذإف ،نيدلاو ايندلا حالص هب يلاولا نأ ملعاو
 سانلا رهاجت اذإو . ضرألا تاكربو 5.ءايسلا رطق اوعنم . مهتاقدص اوعنمو .، مهماحرا

 تعضو ،ركنملا نع ىهنيو "فورعملاب مهيف رمؤي مل مث ك يصاعملا اورهظأو ،شحاوفلاب
 اوبلسو }رورشلا مهيف ترشتناو .دوجلاو ملظلا لهأ بلغو 5 مهنيب ءاضغبلاو ةوادعلا

 6 نيحلاصلاو ءاملعلا ةمرحو .نيدلا ةمرح اهنع تعفرو .مهبولق نم ةعيرشلا ةكرب

 ةيعرلا نع عفديو .رومألا هب هنلا حلصي ؤهرطق يف قوقحلا نم هيلع يلاولا مايقبف
 .ريثك ريخ لكل نيملسملا هتلا قفو رورشلا

 يف درو يك .دسافملا نود . حلاصملا يف ةالولا ةعاط ةيعرلا ىلع بجي هنأ ملعاو

 دبع نب رمع ليلجلا مامإلا نع هبيذهت يف يوونلا مامإلا لقنو .'"")حيرصلا ثيدحلا
 اهيأاي» : لاقو .نوعمتجم هيف سانلاو ١ قشمد عماج يف هتوص ىلعأب ىدان ذإ زيزعلا

 .داهجلا و !ناذالا باتك ينراخبلا ؟ ٠٠ةيصعم نكت اام مامإلل ةعاطلاو عمللا ه باب عجار (٧ ٢)

۔ ٣٤١ ۔



 .ثالث وأ نيترم 6«هللا ةيصعم ين انل ةعاط ال سانلا

 نسحو لدعلا ةيعرلا يف هيلع بجي ٦هدلول دلاولاك .هتيعرل يلاولا نأ ملعاو

 .ةيبرتلا نسح نم هدلول دلاولا ىلع بجيام لثم .مهيلع ةقفشلاو .ةحيصنلاو رظنلا

 يطاعت نع . مهفكو مهرجزو .مهايندو مهنيد يف مهعفني امل . ميلعتلاو داشرإلا لذبو
 . لعفلاو لوقلا يف . يهانملا ةسبالمو .بدألا ءوس

 .مهيف عيش لهاستي الو .هانركذ اميف ةيعرلا قوقحب ميقي نأ يلاولا ىلع دكأتيو

 . هتياهنو هتوق يف هنم لهسأ هتيادب يف رشلا مسحو .ريثك ىلإ رجنّي .رشلا نم ليلقلا نإف

 عيطتسي ال نم }هتقفش رفوأو . هتيانع لجأ نركي نأ يلاولا ىلع دكأتي هنأ ملعاو

 تفعض ةلقلاو .ةلذملاو ةنكسملاو ؤفعضلا لهأ نم .هتنيكس عفدو إهتيلب عفد

 . مزلاو رثكأ ءالؤه يف هيلع ةبلاطملاف .هبابسأ تلقو هتيامح

 .ثيبخلا مهنمو ١“بيطلا مهنم .ةفلتخم نداعمو .ةنيابتم عئابط سانلا نا ملعاو

 ٠ مدا ينب داسجأ مهداسجأ نم مهنم . مهردق مح فرعيو 5.هتلزنم لك لزنيف

 مهنطاوب ، بايث مهرهاوظ ءالؤه لثمف .ا"هيدنجلا نيطايشلا حاورأ مهحاورأو
 لماعيف ، مهنأش يف رظنلا ناعماو .سانلا ف سرفتلا نسح يلاولل يغبنيف .بايذ

 ال . , مشغلاو ٨ ملظلا مهعابط ىلع بلاغلا نإف .رجزلاو .رهقلاب مهنم :م انركذ نم لاثمأ

 نولازي آلو .رهاقلا رهاظلا شطبلاو .ةبوقعلا لجاع نم افوخ إ آلإ اهنوكرتي

 كحضلا مهنم كنرغي الف .("“)ه مهقلخ كلذلو كُبَر محر نم لإ َنيفلتحخُم
 8 مهداسفو مهيغ نع نوعري ال مه مهنإف ©. مهيف رثؤت ةحيصنلا نأ مهنم مهوتيف 3 قلملاو

 نم رد هللو . ائيش ةظعوملاو ةحيصنلا عفنت الو .ةلجاعلا ةلصاحلاو .ةبقاعلا فوخب الا

 : لاق

 مهفي ال نم باطخو هيغ نع ىوعري ال نم لذع ةيلبلا نمو
 ) 'ملؤيو رضيام ةقادصلا نمو هعفن كلانيام ةوادعلا نمو

 كلذكو { : أرق مث «"ا هتلف ل هذخأ اذإف ملاظلل ىلميل هتلا نإ» . ةلي هللا لوسر لاق

 : لاق نم رد هللو .'"")ه يدش ةيلأ هذخأ نإ ةَملاَظ يهو و ىرشلا ذخأ اذإ كبر ذخأ

 )٢٨( هينجلا اهلعلو .تدرو اذكه .
 )٢٩( دوه ةروس : ١١٨ ۔ ١١٩.

 )٣٠( هناويد عجاري يبنتملا وه نيتيبلا لئاق .

 .دوه ةروس ريفت 2 يذمزتلاو ملسمو يراخبلا هاور )٣١(

 ١٠٦. : دوه ةروس )٣٢(

۔ _ ٣٤٢



 مدنلاب كيتأي هرخا ملظلاف اردقم تنكام اذإ نملظت ال

 منت مل هللا نيعو كيلع وعدي هبنم مولظملاو كنيع مانت
 هللا نم رظتني ملاظلا نإ ۔اوصقن نم ظح نوملاظلا ملعيس : حيرش مامإلا لاق

 طحو هسفن ناهأ ملاظلا امنإف .رصنلاو رجألا هنلا نم رظتني كردم مولظملاو .باقعلا

 عامجو إهتيانع نوكي نأ ديعسلا يلاولا ةمالعف ؛ كردم بير ال مولظملاو .هردق

 يفشلا يلاولا ةمالعو .اهعيسوتو اهرثك نود تلق نإو .هتيالو حالصإ يف .هتميزع

 . ةيعرلا عييضتو ،رومألا نم هيلعام لامهإو ،روجلا عم رهقلاو . ةكلمملا ريثكتب هتيانع

 .ركنملا نع يهنلاو ؤفورعملاب رمألا كرتو . ةيايحلا فعضو

 نإ : ليقو .ءايلعلا هلاق مع .ةفلاخملاب لمعلا روجلاو ةعيرشلا ةعباتم وه لدعلاو
 اهسفني ةنس لكبو ٨٥ يدي ىلع هللا اهتيمي ةعدب لكب نأ ول» : لاق زيزعلادبع نب رمع

 يلع كلذ ناكل 6يسفن ىلع كلذ رخآ ينأي ىتح .يمحل نم هعضب 3 يدي يلع هتلا
 قرطو كايإو .كلاسملا بيط كسفنب كلأساو كلذ يخأاي لمأتف . !ريسي هلل
 الإ "ريزولا ىلإ روكذملا ةفيلخلا نم باتك ىتاام لاق .هبيذهت يف اضيأ لقنو . كلاهملا

 وأ ا مسق ريدقت وأ .ةنس ءايحإ وأ .ةملظم درو ركنم نع يبخ : وأ فورعمب رمأ هيف

 .ايندلا نم جرخ ىتح 5 ملسمل ءاطعب رمأ

 نوع وأ ؤفيعضلا نع عفدلا يفو }هللا نيد ةرصن يف ةقشم لك يف يخأاي لمتحاو
 حورو ؛فلتت ةجهمو |يأت هينمأ اذبحف ز مئال ةمول هتنا يف كذخأت الو . فيهللا

 : هضرم يف لوقي ناورم نب كلملادبع ةفيلخلا ناكو .ىلاعت هتلا تاضرم يف ،قهزت
 هذه رمأ نم لآ ل ينإو !اهلابج ف تانغ ىعرأ 3 ةماهت نم لجرل دبع ىنا تددو»

 زيزعلادبع نب رمع نب كلملادبع رضتحا الو .«يقنع يف مهبونذ قوطأ ملو .ائيش ةمألا
 دمحم ةللا الإ هلإ ال لوقأ ينإ رجزنأ ملف ينترجزو ؤرمتئأ ملف ينترمأ يهلا» : لاق
 ءاحلصلا لاوقأ يخأاي لمأتف ںتينج امم ۔ىصالخ يف كيلإ يتليسو يهو . هتلا لوسر

 كيلعف 6ءودلقت امم مهقافشإو .مهبر نم مهفوخ ةدش ىلإ رظناو فلسلا نم ءافلخلاو
 ررتغت الو .ةحلصم هتفلاحم ين نأ مهوتت نأ كايإو .اهيلع ةرباصملاو 3 ةعباتملاو ةودقلاب

 : لجو زع هللا لاق .هسيلتو .ناطيشلا ديك .نم اهنإف ٥ تاياكحلا فراخزب اهيف

 الف اشن نم يدهيو ءاشن 7 لضي هللا نإف انسح ارف هلمع ٤ وس هل ني نمفأ «

۔ ٣٢٤٢٣ ۔



 .ةيلا "" تارسح مهيلع كسفن بهذت
 باوبأ هل تحتف ‘ ةيالو ف رئاجلا يلاولا ىب اع _ هللا نم - تقلاو بضغلا دتشا اذإو

 انحتف هب أوُركُداَم أو ًأوسُسَ : املف ب : ىلاعت هللا لاق اهبحاص ىلع ايندلا هذه يف همعن
 ٤ ه ٥إ۔

 '"٨)ه ًنوُسلبُم مه اذإف ةنغب مُهانذخا أ وتوا ب اوحرف ا اذإ ىتح ءيش ك تاؤبأ مهيلع
 . نيمآ ريخ لكل اعيمج هنلا انقفو ؤزرتحاو إاهبرتغت الو .اوربتعاو اورظناف . ةيآلا

 مهصخي ايف يناجلا ىلع .ةردقلا دنع .ةالولا نم .وفعلاو حفصلا نسحي هنأ ملعاف

 نرقام» : زيزعلادبع نب رمع ةفيلخلا لاقو . ةّيعرلا قوقحو .ىلاعت هتلا قوقح نود

 ةيواعم ةفيلخلا ناكو .ةردق ىلإ وفع نمو ٠ مكح ىلإ ملع نم لضفأ ءيش ىلإ عيش
 رد هتلو . «هعلقأ ملحلاب هفس نمو . هعربت ظيغ نم يدنع ذلأ ةذل تدجوام » : لوقي

 : لئاقلا
 عنم الإ زعألا وه ميلحلا نإ ةلذم كنم ملحلا نبسحت ال

 عرجتت امدنع دمختو رجؤت مف ا"

 لك عضيو .رومألا يف زّيمي نطفلا لقاعلاف ؛ لاقم لاح لك يفو .لحم عيش لكلو
 ف اصوصخ . لاوحألا ر ضعب ف و حنما نم لضفأ ة ةبوقعلا نوكت دقف . هلع ف عيش

 اناوه ميس اذإ لجرلا ينبجعي : يبعشلا ا لاقو . هب ممألاب لمعلاو .نامزلا داسف

 : لاق نم رد هتلو , )٢٠( "٠هاَهلنَم ة ةئيس ةئيس ءازجو م ةأفاكملا ىلإ ةفنألا هتعد

 حوراو ىفعأ دهجلا نإف هيلع هودع نوع ءرملا ملح ناك نئل

 حفصت هنع نم تنأ ىشخت تنك اذإ ةبيه ةبرقعلاو فعض ملحلا يفو

 .«رشلاب الإ عفدي ال رشلا نإف ءاج ثيح نم رجحلا در» : بلاط يبأ نب يلع لاقو

 . : لاق نم رد هتو
 ادرمت ميئللا تمركأ تنأ نإو هتكلم ميركلا تمركأ تنأ اذإ

 عوبتملاف .رشلا يف اعوبتم نوكت نأ رذحاو .ريخلا يف اعوبتم نوكت نأ يخأاي صرحاو
 لوطأو .هرزو لقثأام رشلا يف عوبتملاو . تام ولو ،هرجأل رجأو هردق لجأام ريخلا يف

 ثيدحلا يفف . كالهلا هيفف عادتبالاو كايإو . عابتإلاو ةمحرلاب كيلعف .تام ولو .هرش
 نمو ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ ةنسح هلف ةنس نس نم» : نم» : حيحصلا

 )٣٣( رطاف ةروس : ٨.
 )٣٤( ماعنالا ةروس : ٤٤.

 .دارملا ىفملا ميفتسي ىتح .مهف هغرججأف : باوصلا لعل )٢٥(
 ٤٠. : ىروشلا ةروس )٣٦)

 هجرخاف ظيغلا كوعرج نا

۔ ٣٤٤ ۔-



 .'""ههةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس

 .كاوهو كظحب لمعت نأ كايإ مث كايإو .اهيلع ةرصانملاو ةعباتملاو ةودقلاب كيلعف

 ىلع اهب رختفا لاصخ ثالث يدالب يف» : لوقي ناك تومرضح ىلاو نأ يورو

 دجوي ال ةثلاثلاو .قراس اهيف دجوي ال ةيناثلاو . مارح اهيف ذخؤي ال ىلوألا : نيطالسلا
 نسحل 6مهمحارتو امهفطاعتو ،ضعبل مهضعب مهتلصاومل .«ةقاف وذ .جاتحم اهيف

 .اهعفناو .اهعسوأو اهبصخأو .اهربخو روصعلا نسحأ هرصع ناكو . هتياعرو رظنلا

 مهسفنال ةرخدملا .كولملا نئازخ يف ةنوصملا مكحلا نمو .ابيط اكرابم ارصع
 ٥ تافآلا نم يقتلا بلقلا يف ليلقلا ملعلاه : '")طارقب ميكحلا لاق . مهتصاخلو

 .هلكأ عفريو 6هفالخإ نمؤيو .هفاعضأ رثكي .ةبيطلا ضرألا يف ليلقلا بحلا لثم

 نمو 6هتكلمم سيسي ل 6هسفن ةسايس هل أيهتت ل نم» : : اضيأ لاقو .«هترضم لقتو

 حداوفب اضرحو .تافآلل اضرع ناك .هظحل هاوه قبسو .هلقع هتوهش تبلغ

 . «تامزألا

 ةلفسلا الو .اناوخإ ةلهجلا الو !اناوعأ ءاسنلا ذختت ال» : كولملا ضعبل ًاضيأو
 .كريبدت ذفنت .انالخ "ىونلا الو ءانارقأ داسحلا الو .اناريج راجفلا الو ؤانادخأ

 كودع لقيو "كتمدخ كل نسحيو كتدوم مودتو كشيع بيطيو 3 كرتس رتسيو

 . «كهاج ربكيو

 ىلع ةلاد كلاعفأو .تظفحت نإو كربمضب ربغ .كمالك» : ءايكحلا ضعب لاقو

 سسا : اضيأ لاقو .«تهؤم نإو كلقع ىلع لاد . كيأرو .تنسحأ نإو كرارسأ

 .كنورصني مهنيب لذبلاب .ةجاحلا دنعو .كبحت مهنع وفعلاب ،ةردقلا دنع » ةيعرلا
 بانتجاو إدودحلا ةماقإب كيلعو .كنوعيطي مهيلع لدعلاب .ةكلمملا قاستأ دنعو

 حضاوب الإ ضعب ىلع مهضعب نم لوبقلاو . ةماعلا نم مئاينلا لوبقو كايإو ، يفشتلا
 .اهارت ال يتلا ٧ ةيبيغلا هدونجب كرصني ٤١كسفن ف هللا قتاو . ةلداعلا دوهشلا ةداهش

 نود نم هل نكي ملو "هلذخو هلذأ هديسو هكلال صاع وهف .هديبعو هترثكب رصتنا نمف
 . ارو رشلاو بورحلا ةعفادمو روغثلا دسل لاومألا زانتكاب كيلعو . اريصن الو ايلو هتلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآو .ةي هللا لوسر ىلع مالسلاو .ًاروطسم ًاروثأم هتدجوام اذه

 .امهربغو .ءةمدقملاه يف يمرادلاو ."ةاكزلا ه و ه ملعلا» يف ملسم هاور )٣٧(
 (٣٨) هت ك ح , فورعم ينانوي فوسليف : طارقب .

 )٣٩) ىقمحلا : ىكزنلا .

۔ ٣٤٥



 . ميظعل ١ يلعل ا هتلاب الإ ةوق الو لوح الو

 يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ةريس نمو

 . . ناعتسملا هتلاو اهلوأ تكرت هذه يهو .هلايع ىلإ هتلا همحر

 .وه الإ هلإ ال يذلا هتلا مكيلإ دمحأ ينإف 5 هتاكربو هتلا ةمحرو مكيلع مالس دعب امأ

 اؤرقاو . هوعيطأو هل اوعمساف متعطتساام . هتعاط ىلع موزللاو . هتلا ىوقتب مكيصوأو

 لإ مكرخؤيو مكبونذ مكل رفغي ] { , وقتاو ةدابعلا قح هودبعاو , ؛وعو هتلا باتك
 ٤٠ 7 نوملعت متنك ول رخو ال ءاج اذإ هللا لجأ نإ ىمسم ,لجأ

 ماقإ يف اودهتجاو . مكنراب ةدابع يف اوميقتساو مكبر ليزنت ىلإ يناوخإ اولبقأف
 مكل رفغيو مكل هفعاضي انسح ًاضرق هللا أوصرقث نإ ب .مكتاكز ءاتيإو مكتاولص

 مكبر ليبس يف اودهاجو . مكنيب تاذ حالصإ يف اوبغراو . ٤١) ميلح روكش هللا

 يف اودهاجو . مكنيب تاذ حالصإ يف { ةبيط قالخأب سانلا اوقلاخو .نوحلفت مكلعل

 .ةيضرم ةّيضر ةل ةبيطم ،ةبيط قالخأب سانلا اوقلاخو .نوحلفت مكلعل مكبر ليبس

 بذع ظفلو فيطل مالك عم .ةرظن ةحرف ةرشبتسم .ةكحاض هوجوب مهورشابو
 . هتبركو همه لاوهأ هيسنيو ،هتبرغ يف بيرقلا بغري ؛ فيرش قئار قطنمو ،فيرظ
 ٨ ةبغار مكبرق يف ةيعرلا ريصت ىتح ؛ عماطلا هيف عمطيو ،عماسلا هيلإ شهيو

 ةيدتهم مكتبحصلو ،.ةملستسم مكرودص حاور الو .ةبظاوم ةعبتم مكيهنو مكرمألو
 . ةمعنتم

 هل الوف ج : لجو زع هلوقل .بئاتلا ةبوت اولبقاو . بناجلا مكتيعرل يناوخإ اونيلأو
 ىسوم هب ىلاعت هتلا رمأ امب ناوخإ اورظناف .'‘"“« ىشخي وأ ركذي هلعل انيل الوق

 نيرطب اونوكت الف ۔ هرفك عم- نيعللا نوعرفل نيللا مالكلاب إ .مالسلا امهيلع نوراهو
 اذإو مكل ُهَللا ح أوخسفاف سلاجملا ف اوُحُسَفت مكل ي اذإ ز ٦ سلاجملا ف

 ب هللاو تاَجْرَذ 7" وتا نيذلاو مكنم اونمأ نيذلا هللا .عفر ا أوزشنا ليق

 الإ مكلوقو . ةمحرب الإ مكمكحو . ةمكحب الإ مكقطن نوكي الو .ث" هريبخ نوُلَمعَ

 حفصلا حفصاف ز : لجو زع هلوقل . ًاديمح اعيرس الإ مكحفصو .اديدس

 ٤. : حون ةروس )٤٠(
 ١٧. : نباغتلا ةروس )٤١(

 )٤٦( هط ةروس : ٤٤.

 (٤٣) ةلداحملا ةروس : ١١.

۔ ٣٤٦ ۔-



 ٤١) نوملعي ن فرس ُءالُس لقو مهنع :غ حفصاف ) : ىلاعت لاقو ا! ليمجلا

 : لجو زع هلوقل .بغرملا ديدسلا لوقلاو .بيطلا مالكلا يف ف ناوخإ هنا. هتلاف

 فيك رت أ { : ىلاعت لاقو ٠٠4". اديدس .الوف ولوقو هللا اوقتا اونمأ ني ريذَلا اههُئأاي ل

 لاقو . ٠) سلا ف اهعرفو تبا اهلصا ¡ ةيط ةرجشك ةبيط ةَملَك كاعم ُهَللا برض

 هنيو كنيب يل اذإف سحأ يه ياب عفدا ةعسلا ال هسحا يوتست الو إ :لام

 0٨. ميمح ىلو هنأك ةوا

 ميقتسيل إهيلع نؤكوتت اصعو .هيلإ نوضفوت ابصن هنلا باتك يناوخإ اوبصناف
 يل قحلا ةملك رهظت ىتح .مكرمأ عاطيو .مكرجأ مظعيو .مكلعف دمحيو مكمكح
 دنع سانلا اوحفاصو .بهايغلاو تايلظلا يف لطابلا ةوعد لفأتو براغملاو قراشملا

 يف دجوي هنأل .نيمومغم الو نيسباع ربغ . نيرشبتسم نيرورسم نيحرف !مهتاقالم
 اك اهبونذ تناحت الإ إلا ةبحمل ناوخا حفاصتام» : حلاصلا فلسلا نع رنألا

 ."رجشلا قرو طقاستي

 لحتو .ةبيهلا لطبتف ؛ لوقلا ين ةواخرلاو نبللا قالطا نم يناوخإ رذحلا رذحلاو

 زع هلوقل .رافكلاو قافنلا لهال لوقلا ظالغإب !ةي ًادمحم هيبن هتلا رمأ دقو .ةبيخلا
 سئبو منهج مهام مهيل ظغاو نيقفانملاو رافكلا دهاج يبنلا اهيأاي ال : لجو

 ارفاسم ؤًاينغ وأ ناك أرقف ادبع وأ ناك ارح .مهلزانم سانلا اولزناو .'٠‘“)ه ريصملا

 .هللا يو هلل نوكي . اريبك وأ ناك اريغص يودب وأ ناك ًايرضح ۔اييقم وأ ناك

 شحاوفلا عيججو زخفلاو ركلاو .ةحدملاو بجعلاو . .ةعمسلاو ءايرلاو مكايإو

 ٠, ليملا لك ؟ اوليمت الف 3 { {“تاروجحلملا

 نيكاسملاو ءارقفللو ،فوطعلا جوزلاك لمارأللو فوؤرلا بالاك ميتيلل اونوكو

 مهلقم نع نوصحفنتتو !مهتويب يف مهنودقفتت ، قيقرلا بيبحلا ،قيفشلا بحملاك

 .ىبرقلا يذ قحو إهلوسر قحو }هللا قح هنم نوذخأت نم رثكملاف . مهرثكمو

 ٨٥ : رجحلا ةروس )٤٤(

 ٨٩. : فرخزلا ةروس )٤٥(

 ٧٠. : بازحالا ةروس )٤٦(
 )٤٧( ميهاربإ ةروس : ٢٤ .
 )٤٨( تلصف ةروس : ٣٤.

 )٤٩( ةبوتلا ةروس : ٧٢٣.
 )٥٠٠( ءاىنلا ةروس : ١٦٢٩.

۔ ٣٤٧ ۔



 ءاطعلاو 6 يعرشلا ضيفلاب هنوساوت لقملاو . ليبسلا ن نباو 7 ہكاسملاو ٠ ىماتيلاو

 ال .مهتهجو . ماوح أ نع صحفتلاو دقفتلا عم كلذ نوكي . يضرم ا دومحملا

 نيملسمل ا لام تيب ف مكيدي 1 اوطسبت الو . فيسعت الو . فيلكت الو رهخب الو . فينعتب

 . طسقلاو لدعلا اوميقأو .طسبلا لك

 .لابولاو لاكنلا لولح دنع ةنجو لاؤسلا ةشقانم دنع اروس مكتلعج دق يناف

 هلل نيماوق أوئوُك { و اهولمأتو اهظافلأ اومهفاو .اهورظناو يتيصو يناوخإ اوظفحاف
 .لذاع لذع الو ٥ مئال ةمول ب ي هللا يف مكذخأت الو ')“ طسقلاب ءادهش

 داح نم نوُذاَوُي رخالا ,مويلاف ؛ هللاب نونمؤي اموق دجت ال ئ : ىلاعت هلاق . اولمعاو

 ةيآلا () مُهَترَبشَع وأ مهناوخإ وأ مهءانبأ وأ غاب وناك ولو ُهَلوُسَرو هللا

 أوُمَتاو اوطبر آورباَصَو ز ناودعلا دئاكمو ، ناطيشلا دئاكم نم يناوخا اوززتخاف

 نهب مكحا الو ء . نيمولظملل نيملاظلا نم اوفصناو .."١٨ه نوحلفت مكلعل ةللا
 ةايحلا ْمُكَنرَعت الف زب .() } رخألا مويلاو هللاب . نونمؤت متنك نإ هللا نيد يف ةقر
 اوعدن امنإ اًوُدَع هوذختا ؤُدَع مكل ناطيشلا نإ رورغلا هللاب ب مكنع آلو ايندلا

 ه ه ى

 , () : ريعسلا باخصا ن نم اونوكيل هب هزح

 ةبيغ ين ىضرلاو قيدصتلاو \اضعب مكضعبل ع انحل او ةوادعلاو مكايإو

 . مكنالخو مكباحصأ ىل اع ةنتفلاو ةميمنلاو .مكناوخإ

 لإ مكيديأب أوملُت : . )8٧(. مهنيب امح راقلا ىنغ 1 ً ءادشأ { اونوكو

 بتكلا اوسردأو . )د )٩ « نيبملا قحلا ؤ ٣ ةللا نأ ه اوملعاو . () ةكلهتلا

 هللا تاضرم يف اوعساو .رارشألاو ءادعألا اودهاجو .رايخألا ءاملعلاب اودتقاو 5راثآلاو

 . نيمألا هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو . نيملاعلا بر هتلدمحلاو . نيحو تقو لك يف

 دنعام اذهف .ميظعلا ىلعلا هتلاب الإ ةوق الو لوح الو نيرهاطلا هلآ ىلعو ةي دمحم

 . مالسلا ليزجب مكيرقي وهو مالعالاو بعاتملا نم مكيخأ

 )٥١( ةدناملا ةروس : ٨.

  

 .ةدئاملا ةروس نم ٤ ٥ : ةيآلا نم سابتقإ )٥٢(
 ٢٢. : ةلداجملا ةروس )٥٢٣(

 )٥٤( نارمع لآ ةروس : ٢٠٠

 )٥٥( رونلا ةروس : ٢.
 )٥٦( رطاف ةروس : ٦٠٥

 )٥٧( حتفلا ةروس : ٢٩.

 )٥٨( ةرقبلا ةروس : ١٩٥.

 )٥٩( رونلا ةروس : ٢٥ .

۔ _ ٣٤٨



 يدنكلا ناميلس نب كرابم زب دمحأ زب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفل ١ خيشل ١ باوج نرمو

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلارملا يلارلا خيشلا ىلإ (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا

 هدنع نإ : مهريغ وأ ةارشلا زم ناوخألا ضعب لاق اذإو (هتلا همحر) يلاعسلا يرمعملا

 نمو 6 هل هعفدي نأ يلارلا زم هدارأ ٠ هربغ وأ ماعط ةلضف . نيملسملا لاملا تيب نم ائيش

 . ال مأ هعفدي نأ يلاولل زوجيأ ٠ هرضح

 .ارضاح ناك اذإ .نيملسملا لام نم عفدي نأ يلاولل زوجي هنإ . قيفوتلا هتنابو .باوجلا
 كلذف هل عفدي نم رمأ نإو .هراضحإ نكمي ال ناك وأ .ابئاغ ناك اذإ ةفصلا ىلع وا

 روجب نمي لئاسلاو ٠ نيملسملا لام نم مفدي نأ هل زوجي نمم يلاولا ناك اذإ اذهو .دارملا

 عفدلا هل
 ا

 لام نم الو .هلام نم هنأ نيبتب ملو .اهل عفدي نأ يلاولا ةأرما تلأس اذإو : هل تلق

 نم اهيطعي نأ يلاولل زوجيأ .ربقف وأ ينغ هنأ يلاولا يردي ال جوز ةأرمللو .نيملسملا
 ؟ ال مأ . نيملسملا لام

 رقفب ا حضاو 7 رمأ ىلع لإ .نيملسملا لام نم ائيش ذفني نأ يلاولل زوجي ال : لاق

 اهتقفن لجال ةقحتسم نكت مل اذإ ،نيملسملا لام نم هايإ الاؤسو .اهجوزو ةأرملا
 . ملعأ هنلاو .هقحتست ام ىلعف ،هوجولا نم هجوب ةقحتسم تناك نإو نيملسملل

 لام نم بلط لجرلا نإ مث .نيملسملا لام نم لجر يلاولا ضرقأ اذإو : هل تلق
 متي نأ يلاولل زوجيأ .هوجولا نم هجوب اقحتسم وأ اريقف ناكو .يلاولا ىلع نيملسملا
 ؟ ال مأ هايإ هضرقأ ناكام

 لام تيبل هيلع ىذلا ينويل "يلاولا هيطعي نأ ىنبجعيو !افالتخا كلذ يف ظفحن لاق

 دعب ىطعملا ةاكز نم ناك نإو © ىطعملا ةاكز نم هيطعي يذلا نكي مل نإ ، نيملسملا

 هيفف 6هل اهعفد يفو .ةقدصلا ضبق يف .مامإلا ماقم موقي نم ىلإو ٠مامإلا ىلإ اهعفد

 اهذخأ هل : لوقو ؛ لاح ىلع هتاكز نم عفتني نأ هل زوجي ال : لوقف : فالتخا ًاضيا

 لوقلا رثكأ وهو ؤهرقفل امإو هملعل امإ اقح هجوب يلاولا وأ مامإلا هيلع اهدر نإ

 . ملعأ هللاو . يدنع

 دقو }هعفدي وأ ،كلذ هل متيو نيملسملا لام تيبل هيلع امم يلاولا هري نأ امأو

 . ملعأ هللاو عرشلا نايب ءزج نم ،هتظفحام ىلع كلذ زوجي الف ، هتمذ يف راص

۔ ٣٤٩ ۔



 لام نم ةئفاكي نأ يلاولل زوجي له ،هسفن ةصاخ يلاولا ىلإ نسحأ نمو : هل تلق

 ؟ ال مأ ري ہغ وأ رقف هجو نم ًاقحتسم ناك اذإ ٠ نبملسملا

 هرقف لجال .نيملسملا لام نم ائيش اهيلإ نسحأ نم مامإلا وأ يلاولا ىطعأ اذإ : لاق

 مامإلا وأ يلاولا هبنو ٠ هوجولا نم هجوب اقحتسم ناكو ٠ نيملسملا رومأ ف هعفن وأ

 وأ .رقفب هقاقحتسا لجأ نم امهتين ناصلخيو .كلذ زئاجف ريقفلا ينعأ ،هقاقحتسال
 .هسفن يلاولل لجرلا اذه ةمدخ تناك نإو ؛ ايهتمدخ لجأل ةأفاكملا هجو نم ال هلايع
 اقحتسم الو اريقف مداخل ااذه ناك الو ٠ نيملسملا رومأ نم ائيش حلصت هتمدخ نكت ملو

 .ملعأ هللاو هسفن هلام نم هيطعي نأ هل بحأف ٨ نيملسملا لام نم

 ناديبع نب هعمج نب هقلادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 همحر) يرفاغلا نانس نب فلخ يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا

 يف دجوي دعب نم اوملسأ مث ى نوملسملا مهرسأ اذإ جنرفالا يف انديس لوقت امو (هللا

 . مهكلمتي نأ مامالا دارأ اذإ ااذه رغ لوق كلذ ف له . نملسملل لام مهأ رثألا

 ؟ ال مأ

 ٠ اولتقي ل اوملسأ اذإ مهغ : نيملسملا راثا ف دجوي هنأ ‘٠ قيفوتلا هللابو 6 باوجلا

 : : نيملسمل ١ ضعب ل ق ٠ 1 ل ١ ذإ ام أو ٠ ةمينغ مهنمب نوكيو ١ نوع ابي مهنكلو

 ءاش نإو . مهيلع نم ءاش نإو . مهاداف ءاش نإو . مهلتق ءاش نإ .رايخلاب مامإلا نإ

 . بارعألا ف مهعاب

 وجرأف ، مهيرتشي نأ دارأ نإف ،مهكلمتي ال نأ مامإلا دارأ اذإ © مهتركذ نيذلا امأو
 . ملعأ هتلاو رظانلا وهف .مهارتشا اذإ ريثك نمث مهل سيل نأ

 اذإ 5 ةلبقلا لهأ نم ةاغبلا حالس نأ ‘برغملا لهأ نم انناوخإ بتك يف تدجوو

 الو نفدي : لوقو .مهيلع دودرم هنإ : لوق : ليواقأ ةثالث هيف نوملسملا هب رفظ

 . نيملسملا نم برحلا دهش نم ءارقف ىلع قرفي : لوقو ،هب عفتني
 ٠ مهلاومأ منغتو ٠ مهؤامد لحت برعلا يكرشم نأ : مهبتك ف اضيأ تدجوو

 يبنلا ةمرح لجال . يبسلا هنع ىفعي هنإف ،ايشرق مهنم ناك نم الإ ؤ مهيرارذ ىبستو

_ ٢٣٥٠ _



 . لمعلا هيلعو انباحصأ بتك يف دوجوم اذه .تي

 يذلا نأ ريغ !انباحصأ بتك نم جرخي ال اذه نأ وجرأ { قيفوتلا هتنابو ، باوجلا
 ضعب لاق دق هنأ الإ إهب ىلوأ مهو .مهيلع دودرم ةلبقلا لهأ حالس نأ ينبجعي
 فلت نإف . مهرح دنع !ةلبقلا لهأ نم ةاغبلا حالسب ناعتسي نأ زئاج هنإ : نيملسملا

 ةاغبلل مزلي الو .كلذ ىف نيملسملا ىلع نايضال : نيملسملا ضعب لاقف . ةبراحملا يئ
 .ملعأ ةللاو .ناضلا ةاغبلل نيملسملا مزلي : نيملسملا نم لاق نم لاقو . نايض

 لصف

 ٠تابدص عبس لع ،""")ةرمطم يف الجر سبح لماع يفو (هنلا امهمحر) هيلإ هنمو .
 ؟ ل مأ هنمضيأ هموي نم تايف

 حص اذإ ١نايضلا همزلي ١هذه كتفص ىلع لماعلا اذه نإ . قيفوتلا هتلابو . باوجلا

 نم ى قاض دقو ٧هنم رارقإ وأ الدع يداهش ةداهشب 5 هتركذ ي هذلا لعفلا اذه

 دشأ ناك نم لك نيملسملا راثآ يف ءاج يذلا .كباتك يف هتركذ يذلا لعفلا اذه
 ناك برقأ ناك 7 لك : تلاق ءايسلا ةكئالم نأ ليق ىتح .. ةفاح دشأ ناك . ءالتبا

 . بهرأ

 لصف

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يف مأ ارحبلا يف هلعل ؛نبكرشللا اوزغ اذإ نيملسملا يفو (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا
 ؤبكرملا نم اوطبهي نأ لبق راوع وأ ،حارج وأ .ةيذأ ةارشلا نم ادحأ باصأف رلا

 منغ مث ٧لاتقلل . ملو . بكرمل يف سبحو . نيكرشملا دالب ىلإ

 ؟ ال مأ ةمينغلا يف بيصن هل نوكيأ .نيكرشملا نم الاومأ نوملسملا

 لجأ س بكرملا ف فقوو ؤ©ضرم وأ راوع هباصأ يذلا امأ © قيفوتلا هتلابو ۔ باوجلا

 هلعج ، شيجلا ريمأ ناك نإف "ضرملا وأ راوعلا لجأ نم ٥هنم طوبهلا ىلع ردقي ل هنأ

 ربمأ ناك نإو .ةمينغلا نم هتصح لجرلا اذهلف ؤببكرملا يف مهلعج نم دنع كلانه

 دالب نوملسملا لخدي نأ لبق حرج يذلا امأو إهل ءيش الف كلانه هلعجي مل شيجلا
 " ةمينغلا نم هتصح هلف شيجلا دنع فقو ناك نإف ،لوخدلا دنع هحارجو نيكرشملا

 .البلف الإ . ءارماو ء ءوضلا هلخدي ال قبض ناكم يلو ضرالا تحت نركت ةداعو . سبحلا : ةرمطم )٦٠)

۔ ٣٥١



 .جرخي نأ لبق ًائيش اومنغ نوملسملا نوكي نأ الإ .عيش هل سيلف شيجلا نع راس نإو
 هتصح هلف 6 شيجل ا دنع ل اكو ٠ اهلك ةمينغل ١ لعب تام ل او ٠ اومنغ ايف هتحصح هلف

 .اهلك ةمينغلا نم

 شيجلا ذخأام لدعب الإ شيجلا اوقحلي ملو ٦ هوحن وأ 33 ١بخ مهسبح يذلا امأو

 لطبت الو ٠ مهل رذع كلذ نأ نملسلملا راثا ف تدجوف ٦ اومنغام دعبو . دلبلا

 دعب ةميقلا تعقوو .مهباحصأ ىلإ نيدصاق هنم اوجرخ دق اوناك اذإ .مهماهس

 . مهجورخ

 دتعا دق شيجلا ريمأ ناك نإف .كرشلا للم نم ادحأ شيجلا دحأ ذخأ اذإ امأو

 ءاكرش مهف ،بكارملا نم ءيش يف اونوكي نأ مهرمأو .هباحصأ نم مهلعجو .مهب
 . ةمينغلا يف مهلك

 اهنم لكالا مهل زئاج : نيملسملا نم لاق نم لاقف .ةمينغلا نم ةارشلا لكأ امأو

 ٥ باسحلاب الإ اهنم لكالا زوجي ال : لات نم لاقو “باسح الب ادغر .ةمسقلا لبق

 . ملعأ هتلاو

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمح هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 عماجلا ف تدجو 6 هللا كمحر لوقت امو : هل تلق ) هللا همحر) يوزنلا يدمسلا

 مالغاي لاقف .ةرجش وأ . ةلخن اعلاط ايبص دجو لجر نع لئسو : هذه ىهو .ةلأسم

 ةلأسملا هذه يفأ 5 هتيد هيلع لاقف .اهقوف نم مالغلا عرصف ،لزنا مالغاي لاق وأ طبهإ

 ؟ ال مأ فالتخا

 وأ ،ةيد نم ناضلا هيلعف } يبصلا عازفإ دارأ ناك اذإ ©قيفوتلا هتلابو باوجلا

 هللاو ، هب لوقأ يذلا لوقلا ىلع عيش همزلي الف .هعازفإ دري مل نإو } يبصلا باصأام

 .ملعا

 .رحبلا ناجيه : ٌبخ )٦١(

۔ _ ٣٢٥٢



        

   
 نورشعلاو ةعبارلا ةروشنملا

 كلذ ريغو صاصقلاو دودحلا يق





47. 
 هتلمش

 لهأل ةعماق إ ملظلاو يدعتلا رسأب نع ةعدار دودحلا لعج يذلا هتل دمحلا

 كلذ الرلو . زيرنكلاو نملقلا نيب ةيواسم .نيدتعملا سأب ةعفاد ى مرجلاو قوسفلا

 لك ناكلو .رامعألا تدفنو .رايدلاو ضرألا تدسفلو اضعب مهضعب سانلا لكال

 ةماقإب هدابع لع رم هللا نكلو .هملظبو .هيلع ىدعتيو .هلتقي نأ هبحاص بلغ نم

 ايخ صاضفلا يف مكلو { : لجو زع هلوقل .دوتع غاب لك نم صاصقلاو .دودحلا
 لحم ءيئلا لعج ثيح نم .ةغالبلاو ةحاصفلا ةياغ يف مالك )ه بابلالا يلؤااب

 ةيحلا نم أعن سنجلا اذه يف نأ ىلع لديل .ةايحلا ركنو صاصقلا فرعو هدض
 : ريسفت اةايح ببس نوكيف ٠ لتقلا نع لتاقلا عدري هب ملعلا نأ كلذو ؤاييظع

 رصتقا اذإو .مهنيب ةنتفلا روثتف .دحاولاب ةعامجلاو { لتاقلا ريغ نولتقي اوناك مهنألو

 ىلعو ؛راهظا هيف لوألا ىلعو . مهتايحل ائيش كلذ ريصيو ۔نوقابلا ملس لتاقلا نم

 . صيصخت هيف يناثلا

 يف هب ذخاؤي ل ءايندلا يف هنم صتتا اذإ لتاقلا نإف . ةيورخألا ةايحلاب دارملا : ليقو

 امهدحأ نوكي نأو !ةايحلا نم اربخ نوكي نأ لمتحي .صاصقلا يف مكلو . ةرخالا

 .هيف نكستملا ريمضلا نع آلاح وأ .هل ةلص رخآلاو إاربخ

 ةتح نارقلا يفوأ يح ؛لتتلا مكح نم مكيلع صق اميف يأ صصقلا يف عيرقو
 ماللا مضب مهو "بل عمج وهو . ةلماكلا لوقعلا لصأ مه بابلألا ولوأ امأو . بولقلل
 سيقلا ىرما ةنبا نأ ثيدحلا يف يورو .هلثم ةلخنلا بل كلذكو ءابلا ديدشتو

 : ةت يبلا لاقف .يأ لوق مأ كبر لوق نسحأام هل تلاقف . ةني يبنلا ىلإ تءاج

 : ارعش تلاقف ؟ كوبأ لاقام

 'لتقلا نم فاخي نم وجني قلا رقحت يتراجاي ءامدلا كفسب

 يلا : ضاشقل "7 هيب " . ؟ : لاق امو : تلاق

 ةبقاع نم ناك فيك رظناف ! !ةبعكلا برو نسحأ كبر لوق» : تلاقف . " بابلالا

 .باوصلاو قحلا قيرط ىلإ قفوملا هتلاو ،اهرمأ

 . ١٧٩ : ةرقبلا ةروس )١(
 .صاصق ماقم هنال ماقملل بسنأ اذهو ! لتقلا نم سفن لك وجنت لتقلابو ه : ةياور يفو )٢(

۔ _ ٣٥٥



 زع هللا لاق . هبص مدلا كفس لصأف «ءامدلا كفسب» سيقلا ءىرمأ لوق امأو

 كفسو .قح ريغب اهبصي يأ (٢) َءاَمذلا كفسيو ٧ : ۔ لتاقل ا نع ةصق ۔ لجو

 هرسكو ىضاملا ءاف حتفب {اكفس كفسي كفس هلعفو . هرثن مالكل ا كفسو .هلثم عمدل ا

 . ملعأ هتناو لبقتسملا نم

 : ليق رُعص اذإو هدي تيمد : لاقي هنأل . يمد لصأو مد عمجف { ءامدلا امأو

 : رعاشلا لاق . ميملا حتفب ىمد هلصأ : ليقو 3 ىمد

 نيقيلا ربخلاب نايمدلا ىرج

 نم يذلا حوفسملا كلذو .ةربإلا زخوك ناك ولو سجن وه .هلك مارح مدلا لصأو
 : هللا همحر رظنلا نب دمحأ لاق ايك .رفظلاك نوكي ىتحف عئاشلا امأو ١ يرطلا حرجلا

 رفظلاك عمج اذإإ امد اعئاش هبوث يف ىأر نمو

 ملو ٠ هنثودح نكي لو ٠ ةالصلا لدعب ناسنإلا هدجم يذلا وهو . بوثلا ف قرفتملا عئاشلا

 ل . ةرو رضلا 3 2 هتالص ف هيلع ضقن الو هلسغ .وه نيأ نم ردي

 عضوم ف لاق اك ٠ ةرواجملا ةأرملا ىه : يتراج» هلوقو . ) ١٠ملعأ هللاو ةيآلا هب تدرو

 : سيقلا رما ىنعا رخآ

 بيسع ماقأأام ميقم يناو بونت بوطخلا ن أ انتراجأ

 بيسن بيرغلل بيرغ لكو انهاه ن ابيرغ انإ انتراج

 بيرغ بيرفغلاف انيرجهت ناو اننيب ةبارقلاف انيلصت نإف
 .هعم ماقأ اذإ ةباين هبانو .هباصأ اذإ ًابون رمألا هبان

 هل رمأ 1 هنأ كلذو . سيقلا ءىرما رق ةاذح مورلا دلبب لبج مسإف بيسع امأو

 : لاقف رق ةاذح لبج لإ رظنف © كلانه ةلعلا هب تدتضشاف اهسبل ٠ ةمومسم ةلحب

 ليق ؟ لبجلا اذه مسإام لاق . مورلا كولم نم '")كلم نبال : ليقف ؟ربقلا اذه نمل

 ضعب تكرت .تايبألا هذه كلذ دنع لاقف ربقلا اذه ةاذح ينوربقا لاقف ؤبيسع هل

 . ملعأ هتناو ةلاطإلا فوخ ةصقلا

 ٣٠. : ةرقبلا ةروس )٣(

 )٤( ةرقبلا ةروس : ١٧٢ ةدئاملا ةروسو : ٢٣ ماعنالا ةروسو : ١٤٥ .

 )٥( (انتراجا) تايبالا ةلالدو قايسلا يضتقي ايك كلم ةنبال : باوصلا .

۔ ٣٥٦ ۔-



 .نينحو فح ‘فس ي نبا نقح لاقيف .هكفس عنمي مدلا نقحب هلوق ام أو

 نع ثبح يمر . ابتتسا نم همضو ىضاملا فاق حتفب وهو .هعنم ي أ همد نقحو

 ادمحم نو .ه ال, ن ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترما» : لاق . ةنيت يبنلا
 مه وم 5 وه بد ونح كلذ اولعف نإف .ةاكزلا اوتويو ٠ ةالصلا اوميقيو 6 هللا لوسر

 .مالسإل دحب هماومأ . . مهءامد اومصع » : ةخسن يفو ٠ (١)«مالسالا ق وحب الإ

 . ملعأ هللاو

 6سْبل الا سابل ا دريام هانعم ٨. لتقلا نم فاخي نم وجني . . لتقلاب » : : هلوق امأو

 الرلو { : لجو زع هلوق ىنعملا اذه ريظنو , مهعفدب . ٥ ضعب مهضعبل ن سانلا ةفاح نم

 .انهاه عافد ةفوكلا لهأ أرقو ")ه } ضرالا تذَنفَل ,ضعبب مهضعب ; سانلا ه هللا عف

 اع نيملسملا رصنيو .ضعبب سانلا ضعب عفدي لاعت هنأ الولو ىنعملاو .'"جبحلا يفو
 ضر زرألا تدسفل .ضرألا يل اودسف وأ إاوبلغل . مهداسف مهب ۔ ُفكيو رافكلا

 هللادبع نب ىلع يلاوملا يلاولا لاق كلذكو . ليلقب ا اذه دعب هركذ مؤشلا هفصو . مهمؤشب

 : رعش هللا همحر يقاتسرلا "ئرفيرالا
 مدلا نفج ءامدلا كفس ينو ةايح ىدرلا يفو تملظ ملظت مل تنأ اذإ

 يف نأل ؛ كيلع ز زيجو تذخأ إهربغ وأ لتق نم كسفن نع ذخأت مل تنأ اذإ هانعم
 .ةايح س أبلاو ذخألا

 : ىلوعملا هللادبع نب دمحم رعاشلا لاق

 لجرلاو ديلا كل ملست ملو تملظ ىذألاو رشلاب دضلا راجت مل
 مزشلا امأو . لتقلاب تملظو كلجرو كدي كل ملست مل تكسو ‘تيضاغت اذإ دارأ
 لاق .مؤشلا وذ مأشألاو رسيألا بناجلا مأشألاو نيشلا مضب وهو - نميلا ضيقنف
 : رعاشلا

 منانالك نمايالو نسمايألك ملئاشألا اذإف
 مه نأ اورفك نيذلاو ) : لجو زع هللا لاق .ةنميملا ضيقن ةمأشلملا كلذكو
 . مؤشلاو .لايشلا لهأ مه .")ه ة ةماشمملا باحصأ

 لئاضف و ؛نايبإلاه يف ملمر .ءماصتعالا ر ؛ناهبالاه يل يراخبلاو ."هنا ليبس يف وزغلا عماج باب» يف عيبرلا هاور )٦(

 . مهريغو . .هةباحصلا

 )٧١( ةرقبلا ةروس : ٢٥١ .
 )٨( جحلا ة ةروس : ٠ . ر غمازص تنان ,ضعبب مهضعب سالا هللا مف الول » : ةيالا صنو 4.

 .كلذ ربغ وأ يرونلا وأ يرهزالا هلعلو . لصالا يف اذكه )٩(
 )١٠( دلبلا ةروس : ١٩.

۔ ٣٥٧



 مأش نم مؤشملاو هسفن مأش نم مؤشملا» : لاقي . ةمأشملا مهيلع رج ىأ هموق مأشو

 : رعاشلا لاق . مئاشم عمجلاو مؤشلا هباصأ يذلا مؤشمملاو . «هربغ

 اهبارغ نيبي الإ ابعان الو ةريشع نيحلصم اوسيل منئاشم

 لعفو .ةفاضإلا ىلع ةريشع رجل اهفذح ولو . نيحلصم يف نونلا تابثإب ةرشع بصن
 هميشي قربلا مأش .ردصم ميشلاو .لبقتسملاو يضاملا نيش حتفب هتركذ يذلا مؤشلا

 : يريرحلا لاق .هرظن اذإ

 اجاجث بكسلا نوته ىارت ولو هقراب حال للح لك منت الو
 .ابابص يا

 ُمكيلَع بتك اونمأ نيذلا اهيأاي ز : لجو زع هلوق صاصقلا ركذ ىلإ انعجر
 اذإ رثألا صق نم هلصأو .تايدلاو تاحارجلا يف ةلثايملاو ةاواسملا ")ه صاضقلا

 دبعلاو رحلاب رخلا ث : لجو زع هللا لاقام لعفف هب لعفام عبتي م هب لوعفملب هعبت
 6 نيملسملا رارحألا نم نامدلا أفاكت اذإ هيف مكحلا ةلمجو . ه ىننالا ىتنالاو دبعلاب

 فنص اذك نم لتق ،مهنم ديبعلا وأ نيدهاعملا نم رارحأ وأ .نيملسملا ديبعلا وأ

 رح الو 5رفاكب نمؤم لتقي الو . ىثنألاب تلتق اذإو . ىثنألاو ركذلاب لتق اذإ ركذلا
 دلولاو رحلاب دبعلاو .ملسملاب يمذلا لتقيو . يمذب ملسم الو .دلاوب دلو الو .دبعب
 . ملعأ هتلاو دلاولاب

 نم هنع حفصو هل كرت يأ ه هيخأ ن 5 لجو زع هلوق امأو

 نم ع : هلوقو .ةيدلاب يضرو معلا لتق . صاصقلا وهو .هيلع بجاولا

 طقسب يفع اذإ ءايلوألا ضعب نأ"ىلع ليلد ه ء ي ش ن هلوقو .3 هيخأ مد نم يأ 5 هيخأ

 ىلع يأ : فورعملاب عابتا خ : لجو زع دلوقو . لطب دق مدلا نم ائيش نأل . دوقلا

 زع هلوق امأو .هقح نم رثكأ بلاطي الف .فورعملاب عبتي نإ إةيدلا لوألا بلاطلا

 ريغ نم ناسحإب ةيدلا هيلإ ءادا ديلإ بولطملا ىل اع يأ هن ناسحإب هيلإ ءاداو { : لجو

 ةباحصلا بهذم رثكأو . هيلعو هل اميف ناسحالاب ايهنم دحاو لك رمأ { ةلطامم

 مل نإو .ةيدلا ذخأ هلف .ةيدلا ىلع صاصقلا نع افع اذإ مدلا يلو ن 6 نيعباتلاو

 . لتاقلا ضري
 راثآ يف دجويام ىلع فالتخا هيف دمعلا هبشو .هيف صاصق الف أطخلا امأو

 )١١( ةرقبلا ةروس : ١٧٨.

۔ _ ٣٥٨



 . باوصلاب ملعأ هتناو . نيملسملا

 لصف

 يذلاف ""ه أن ألإ انمزم لقي نا نمؤمل اك امو { : لجو زع هلوق امأو

 الإ ‘لاوحالا نم ءيش ين هلتقي ال يأ 6 هل لوعفملا وأ ك لاحلا ىلع هبصن نأ : ليق
 الإ : هانعم فوذحم ردصم ةفص هنإ : ليقو .طخلل الإ هلعل هلتقي الو .أطخلا لاح
 هلتق نأ كلذ يأ 6عطقنم ءانثتسالاو . يهنلا ىنعم يف يقب ناكام : ليقو .أطخ الاتق
 .ركذنام هؤازجف أطخ

 ىلع رافكلا فص يف ملسم يمر لثم كلذو .لعفلا ىلإ دصقلا هبحاصي ال أطخلاو
 لوسر ىتأ هنأ كلذو يموزخملا ةعيبر يأ نب شايع يف تلزن ةيآلاو . همالسإب لمجا

 لإ ابراه جرخف .هلهأل همالسا إ رهظي نأ فاخ مث ملسأف ةر ةرجهلا لبق ةكمب .

 نب لهج يأو ،ثرحلا اهينبل تلاقو . اديدش ًاعزج كلذل همأ تعزجف . :تدا

 ي اجرخف !هب ينيتأت ىتح ابارش الو اماعط قوذأ ال هنلاو» : همأل هاوخأ امهو . ماشه

 ىتح ,ابارش الو اماعط قوذت ال .تفلح كمأ نإ : هل الاقف .اشايع ايتأف .هبلط

 مهيلإ عمس الف ،كنيد ن نيبو كنيب لوخن الو .هوركمب كلانت الو ءاهيلإ عجرت
 .همأ لإ هب اؤاجف .اديدش أبرض هوبرضو 5''"اةعسنب هوقنوأف ةنيدملا نم اوجرخو

 ءاشام۔أقوثوم هوكرتف !تنمآ يذلاب رفكت ىتح . كقاثو يف كّنيلَخال هتلاو : هل تلاقف
 دقف ىده ناك نإ هللاوف 6هيلع تنك يذلا اذهأ «شايعاي» هل لاقف لجر هاتأو هتلا

 : هل لاقف كلذ نم شايع بضغف .«هيلع تنك دقف ألالض ناك نإو ىدهلا تكرت

 لجرلا كلذ ملسأ .ةب يبلا عم شايع رجاه املف .كتلتق الإ ايلاخ كاقلأ ال هتلاو»
 شايع انيبف .ارضاح ناك هنأل ٧ شايع هب رعشي لو . ةن يبنلا عم رجاه دقو 3هدعب

 هل لاقف هبقل نبح شايع هلتقف ،ديز نب ثراحلا همساو ،لجرلا كلذ يقل ذإ ريسي
 يرمأ نم ناك دقل» : هلا لوسراي لاقو . ة ةث يبنلا شايع ىتأف «ملسأ دق» : س سانلا

 ناك امو ) ٢ تلزنف . '٠)؛هتلتق ينإو .همالسإب رعشأ ا ينإو .تملعام ثراحلا رمأو

 هيلعف يأ ه ةنمؤم ه ريرحت اطخ نمؤم لمق نمو أطخ آلإ ًانمؤُم لتقي نإ نمؤمل

 هيلع اوقدصتي يأ ه اوقد نأ لا { هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ۔ - ةبقر قتع

 : ءاسنلا ةروس )١١(
 .هللا : عمجلاو لاحرلا هب دشت ؛لاعنلا ةنئعأ ة ةئيه لع ابرع جسني ربس : ةعشن )١٣)

 ٣١٣. ص . ٥ج . يبطرقلا رظنا )١٤)

۔ _ ٣٥٩



 .هلضف ىلع هيبنتو هيلع ًأثح ةقدص اهنع وفعلا يمس .ةيدلاب

 يأ . ةملسمب وا .هيلعب قلعتم وهو( )١٥( ةقدص فورعم لك» : ةتيتت يبنلا نعو

 يف وهف .هنامز وأ .هيلع مهقدصت لاح لإ .هلهأ ىلإ اهملسي وأ .هيلع ةيدلا ببحت

 نم ناك نإف ] : لجو زع هلوقو . قرطلل لهالاو .لتاقلا نم لاحلا ىل اع بصنلا لحم

 رافك موق نم نمؤلا ناك نإ يأ ه ةنمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم ؤُمَو مكل ودع موق

 مهنيبو هنيب ةثرو ال ذإ .هلهأل ةيدلا نود ةرافكلا هلتاق ىلعف . هناميإ ملعي ملو نيبراحم

 .نوبراحم مهنأل

 نم ناك نإو ] { : لجو زع هلوق امأو . ةحيحص ةيلصم . ةنمؤم ةبقر ق تع ةرافكلاو

 ناك نإ يأ )٦'' ةنمؤم ةبقر ريرحتو ٥ هلهأ لإ هملسم ةيدف ٌقاَنيَم مهنيو مني موق

 .ةرافكلا بوجو يف ملسملا مكح مهمكحف .ةمذلا لهأ وأ نيدهاعم ةرفك موق نم
 . ملسم ثراو هل ناكو . ًادهاعم لوتقملا ناك اذإ هلعلو . ةيدلاو

 نمف ه هللا ن م ةنوت نيعباتم نيرهش ُماَيصف دجي ا نمف ٭ : لجو زع هلوق امأو

 امأو .نيعباتتم نيرهش مايص هيلعف وأ مايص هيلع بجاولاف .قتعلاو ةيدلا دجي مل
 هللا ناَكَو ب : هلوقو .أطخلا لتاق نم ةبوت كلذ عرش يأ لوعفملا ىلع ةبوت بصن

 نمو ل : لجو زع هلوقو .ريبك اولع ىلاعتو كرابت رمأو هب مكح اميف . ه اميكح أميلغ
 اباذع ُهل دعأو ُهْنَعَلَو هيلع ُهللا بضغو اهيف ادلاخ منهج .7 ف ادمعتم انمؤم لتقي

 ('}يدنكلا ةبابص يبأ نب سيق يف تلزن ةيآلا هذه نإ : ليق يذلاف )ه اميظع
 ركذف .ةثتت هتلا لوسر ىتأف .اليتق اماشه هاخأ دجوف .ماشه هوخأو وه ملسأ ناكو

 نأ مكرمأي» .ةلتي يبنلا نأ .راجنلا ينب ىلإ .رهف ينب نم الجر ةني يبنلا لسراف إهل
 ،اوملعت مل نإو هنم صتقيف سيق ىلإ هوعفدت نإ .هبابض نب ماشه لتاقب متملع
 هللاو ، هلوسرو هتل ةعاطو اعمس» : اولاقف كلذ يرهفلا مهغلبأف «ةيد هيلإ اوعفدت نأ

 ىلإ نيعجار افرصنأ مث .لبإلا نم ةئام هوطعأف .ةيد هل يدؤن انكلو التاق هل ملعنام

 : لاقو ،هيلإ سوسوو اسيق ناطيشلا ىتأف . ٦ «يرهفلاو يدنكلا ةباضر ينعي . ةنيدملا

 ٥“سفن ناكم سفن نوكتف “كعم يذلا لفأ } ةبس كيلع نوكيف ! كيخأ ةيد لبقت

 .ةمدقم ىمرادلاو 7 ربه يذمرتلا رظنا )١٥()

 ٢ ٩ : ءاسنلا ةروس )١٦(

 )١٧( ءاسنلا ةروس : ٩٢٣

 .ءاسنلا ةروس نم ٩٢ ةيالا يبطرقلا ريسفت عجاري )١٨(

۔ _ ٣٦٠



 تيقب قاس وأ اريعب بكر مث من .هلتقف رجحب سيق هامرف يرهفلا لفاغتف ٠ ةيدلا لض

 للذك نوكي هنأ ٠ قباسلا هللا ملع ف كلذو ١ مالسالا نع ًادترم ارفاك ةكم ىلإ اعج

 . باوصلاب ملعأ هلاو ةلاطإلا فوخ هتكرت اذه ريثكو . باوصلاب ملعأ هللاو هرمأ ن

. 

 بجي سانلا يف صاصقلا : لاق هللا همحر دمحم يبأ '"٨}هخيشلا عماج يف هتدجو اممو

 ىلع ليلدلا .سفنالا يف ؤفاكتلا وهو ؛ يواستلاب رخآلاو دمعلا امهدحأ : نيئي

 ونمزملاد : ةني يبنلا لاقو ."""( صاصق تاَمرُحلاو { : لجو زع هتنا لوق ك
 ٨ غلابب لفط الو .رفاكب ملسم الو دبعب رح لتقي ال» : ةت لاقو . ٢) '١؛مهؤامد اك

 . ٨)٢٦٢( «حيحصب نونج '

 يلولا راتخا نإ {ةيدلاو صاصقلا هيفو دمع لتق : فانصأ ةثالث :ىلع لتقلاو
 ال دمعلا هبش لتقو ؤةلقاعلا ىلع ىهو ةيدلا هيفو ،هيف دوق ال أطخ لتقو ك

 .هسفن يف لتاقلا ىلع ةظلغم ةيدلا هيفو .هيف صام

 ائيش لتق نم أطخلاو .هلتق كلذب ديري برضب اناسنإ دصق نم وه : دمعلا لتقف

 حبرلا لمحتف }ديصلا ىلإ يمارلاك وهو .هلتقف ناسنإ ىلإ لعفلا ىدعتف ؤهل اح

 .ناسنإ لتق حابملا هلعف نم دلوتي كلذ هل حابي ثيح يمري وأ ،ايلسم لتقيف 3 مهم
 ديري الو هعفدي وأ ؤهلتق ديري الو .اناسنإ ،برضلاب براضلا دصقي نأ دمعلا هب

 الو ثفارتعإلا ةلقاعلا لقعت الو .دمعلا هبش يذلا لتقلا وه اذهف . توميف .ه
 .دمع ةيد الو دبع ةيانج الو ‘} حلس

. ) 

 نولقي الو رخأ اهلإ هللا م عم نومد آل نيذلا 7 لجو زع هتا لاق صاصقلا ف

 .(" مامأ ل كلذ لعفي نمو ًنوُنزَي لو قحلاب الإ هللا مرح .يتلا س

 ٨ منهج يئ داو اماثأ نإ "ريسفتلا ين هللا همحر دمحم يبا ىلع در ريغ نم : فلؤملا لاق

 .ةفورعم ةدمتعم ةيهقف ةعوسوم وهو ةكرب نبا عماج هب ديري (
 ١٩٤. : ةرقبلا ةروس (

 .تايدلاه ين هجام نباو !ةماسقلا يف يئاسنلاو .ءتايدلا» و هداهجلاد يف دواد وبا هاور (
 .كلذك يمرادلاو تايدلا يف دواد وبأ هاور (
 ٦٨. : ناقرفلا ة هروس (

٣٦١



 رانلا لهأ د ديدص امهيف ليسي نارئب ماثالاو . يغلا : ليقو .مثإلا ءازج هانعم : ليقو

 بطخ هنأ . ةي يبنلا نع يوريو : هتلا همحر دمحم وبأ خيشلا لاق .رانلا نم هتلاب ذوعن

 . مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد نإ» : هتبطخ يف لاقف . مارحلا رعشملا دنع ساانلا

 ٠ ليتق هل لتق نم . : ل اقو . )) ١ ذه مكدلب ف ١ ٠ ذه مكرهش نرم ١ ٠ ذه مكموي ةمرحك

 .'"٤)«ةيدلا اوذخأو .اوفع اوءاش نإو .اولتق اوءاش نإ : نيرايخ نبب هلهأف

 كرابت هلوقل . ىثنألاو ركذلا نيب بجيو .ريبكلا نم ريغصلل بجي صاصقلاو

 .اهنود امو رفنلا ىلع دري باطخ اذهف "") ةايح صاصقلا ف مكلو : ىلاعتو

 اوعمجأو . هتلتقف هتلتقف . ف لجر لتق ىل اع . ةباد لمح نم ى إع دوقلا بوجو لع سانلا عمجاو

 ٠ اهر ىلع ىمل عيش الف لاجر تلتقف .اه ديس قاثو نم اهسفنب تتلفنا ول ة هيد ال ن أ ىلع

 ىلإ دصق نمو ،أطخلا ةيد عفد يف نولخدي ال ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا نأ ىلع اوعمجاو
 ىلإ هنع لقتنت الو دوق الو .هيلع ةيدلاف إاهب هلتقف هلتق ديري ال ىصعب ناسنإ برض
 هنأ . ةي يبنلا نع ىور امل هلتقل دعتمب الو ،هلتق يف عىطخمب سيل هنأل .ةلقاعلا

 . (٦٢)«هسفن ىلع الإ يناجلا ينجي ار : ل

 ايف . ةيدلا ثلث ناك اذإ ةيانجلا نأ ىلع سانلا عمجأو . ةلقاعلا ىلع أطخلا ةيانجو

 .رشعلا فصن لإ ٠ كلذ نود اےیف ١ اوعزانتو ١ ةلقاعلا ىلع تناك أطخ اهقوف

 ىلع تناك اهقوف ايف .ةيدلا رشع فصن أطخلا ةيانج تغلب اذإ : انباحصأ لاق

 . يناجلا سفن يف تناك كلذ نود ناك امو . ةلقاعلا

 اونمأ َنيذّلا اهيأاي ز : لجو زع هللا لوق كلذ يف ةجحلاو .رفاكب ملسم داقي الو
 . ةمذلا لهأ اهيف لخدي امل'"") نتملا يف ُصاضقلا ممكيَلَع بتك

 ملسملا داقا نرم جتحاو . ٢٨) ٠ “هرفاكب ملسم لتقي ار : نت يبنلا لاق كلذكو

 اولاق '"“}ه« سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتك ز : لجو زع هنلا لوقل لرفاكلاب
 . مهخيب . نيب صاصقلاف 3 صاصقلا بجح مسإلا تحت لخاد لكف

 )٢٤( يراخبلا هاور ٢ مهريغو .كساملا ف دواد وبأو . ةماتلا 2 ملسمو .!يزاغملا ه .

 )٢٥( ةرقبلا ةروس : ١٧٩.
 )٢٦ ) ل يذمنتلا هاور  0٠ةبوتلا ة ةروس ريفت يفو . .نتفلا ٠ !تايدلا ه و !كسانملا ه 2 هجام .0 نباو .

 )٢٧) ةرقبلا ة هروس : ١٧٨ .

 .الماك ثيدحلا اهيف دروأ نأ هل قبص )٢٨(

 )٢٩( ةدئاملا ةروس ٤٥ .

۔ - _ ٣٦٢



 . ىغنألاب ىثنألاو .دبعلاب دبعلاو .رحلاب رحلا لجو زع هتنا لاق امل : انباحصأ لاق

 ٠ ) صاضق تاَمرحلاو هط : ىلاعت هلوقب اولدبتساو . يواستلا دارأ هنأ انملع

 نمو آل : هركذ لج هتلا لاق دق : لئاق لاق نإف . ملسملا ةمرحك كرشملا ة ةمرح سيلو

 دقف امولظم لتق نم لكف .مومع اذهف ." اناطلس هيلل انلعج دقف امولظم لت

 ةيألا هذهع بجيف . الظ هدبع لجر لتق اذإو : هل ليق . صاصتقإلا هيلول لمج

 . قيفوتلا هلابو مومع اضيأ اذهف مهلوق نم كلذب سيلو .ايبنيب صاسمقلا
. 

 يهو .ةضراحلا ةغللا يف ىمستو .ةيمادلا جاجشلاو (هنلا همحر) اضيأ هعماج نمو
 ربعيو .هقش اذإ بوثلا راصقلا ضرح : ليق هنم .اليلق هقشت يأ د دلجلا ضرحت يتلا

 جاجشل : (هللا همحر) دمحم يأ خيشلا ىلع در ربغ . نم : فلؤملا ل اق . ةيمادلا ه هنع

 همضو ال ميج حتفب وهو .هقش اذإ . ًاحش هجشي هسأر حجش نم وهو .ةجش عمج

 ىمستو إ.اهمد ليسي الو يمدت تلا يهو .ةيماد ةجش : لاتب كلذلف .لبقتسملا نم

 عبصإ الإ تنا له» : لاق هنأ . ةةثتب لوسرلا نع لوقنملا ثيدحلل ىرغصلا ةيمادلا

 رسكو يضاملا ءاي رسكب ًايمد هدي تيمد نم وهو .. ")«تيقلام هتنا ليبس يفو . تيمد

 . ملعأ هتناو لبقتسملا ميم

 ةفَعضم ىهو ۔ ةيمادلا ةبرضلا هانعم ۔ ةيمادلا ةجشلا ةيد رثألاب دوجوملاف اهتيد امأو

 اهل ناكو .اهلوطو اهضرع ماهبإلا ةبجار تمتأ اذإ .ناريعب امه سأرلا ةمدقم ةيد ىلع
 .أطخلا حورج كلذو . نوبل اتنبا امهو ناصولق

 يهو هجولا يف ةيمادللام فصن اهلف سأرلا مدقم يف ةيمادلا هذه تناك اذإ امأو

 هجولا ةيمادلام عبر اهلف ،افقلا يف ةيمادلا هذه تناك اذإ امأو . نوبل ةنبا يهو ؤريعب

 . نوبل ةنبا فصن وهو

 فصن .ءاوس افقللام لثم اهلف نيلجرلا وأ نيديلا يف ةيمادلا هذه تناك اذإو

 اذإو .ريعب رشع يهو ،ديلا ةيماد سمخ اهلف عبصألا يف ةيمادلا هذه تناك اذإو .ريعب

 . ةبجار يهو ةبجارلا تمتا اذإو .ريعب فصن اهلف نينذألا يف ةيمادلا هذه تناك

 )٣٠( ةرقبلا ةروس : ١٩٤.
 )٣١( ءارسالا ةروس : ٣٣ .

 )٣٢( ةروس ريفت»}ه و !بدالا»ه و هداهجلا»ه ف يراخبلا هاور ٥6٢٣ .!داهجلاد ِ ملسمو

۔ _ ٣٦٣



 فصن هلف نيرخنملا دحأ ىمدأ اذإو ريعب هلف . ىمدأف رسك اذإ فنألا كلذكو

 . ملعأ هللاو ريعب

 دعب محللا عضبت يتلا يهو .هعضابلا مث (هللا همحر) ("")دمحم وبأ خيشلا لاق

 . ةدلحلا

 ةب رضلا يهو . ةجشلا ةعضابلا : (هللا همحر) خيشلا ىلع در ريغ نم فلؤملا لاق

 ٦ اهنم عطقن ا ةعطق ي أ ةعض اب تيمس كلذلو .هعطقت يأ ٠ محلل ١ عضبت ىل ١

 عضب اذإ كلذكو .هقش اذإ .دلجلا عضبو .هعطق اذإ .محللا لجرلا عضب : لاقيف

 يأ . هنم مئس اذإ ٠ اعوضب هبحاص نرم لجرلا عضبو . هنم يرور اذإ 6 اعوضب ءالا نم

 يضاملا داض حتفب لاعفألا هذه لكو .اهعماج اذإ اعضب ةأرملا لجرلا عضبو .هنم للمت

 . ملعأ هلاو لبقتسملاو

 .نوبل اتنبا امهو ةرعبأ ةعبرأ امه نأ 5رثألا يف دوجوملاف ةعضابلا ةجشلا ةيد امأو
 يف تناك اذإ امأو .هجولا يف تناك اذإ اذه (هلك دلجلا غرفتست يتلا) يهو ناتقحو

 رخؤم يف ينعأ ۔ تناك اذإو .هقحو نوبل ةنبا .ناريعب اهلف سأرلا مدقم يف ةرخؤم
 ةرخؤم يف تناك اذإو .هقح فصنو ،نوبل ةنبا فصن اهلف ۔ افقلا وهو ۔ سأرلا

 .ريعب سمخ وهو ،ديلا ةعضاب سمخ اهلف عباصألا يف تناك اذإو .ريعب اهلف ،نيديلا
 . ملعأ هتلاو ريعب اهلف نينذألا يف تناك اذإو

 غلبت ملو .محللا يف تذخأ يتلا يهو ةمحالتملا مث (هللا همحر) دمحم وبأ خيشلا لاق

 لك ( : ىعمص ال ا ل اق . مظعل او محلل ١ نب ةقيقر ةرشق وأ ةدلج يهو ٠ قاحمسل ١

 محلل ١ نم ىقبي ال ىتح ةرشقل ا كلت ةجشلا تفغلب اذإف . «‘فقاحمس يهف ةقيقر ةدلج

 . قاحمس يهف اهريغ مظعلاو

 يف تناك اذإ ةمحالتملا : (هتلا همحر) دمحم يأ خيشلا ىلع در ريغ نم فلؤملا لاق

 مدقم يف تناك اذإو .ناركذ نوبل انباو . ناتقحو نوبل اتنبا ٥ةرعبأ ةتس اهل هجولا

 )٣٣( قحلملا يف هب افيرعت رظناو ۔ ركذلا فنالا عماجلا بحاص هكرب نبا ةمالعلا : دمحم يأب دوصقملا .

۔ ٣٦٤ ۔-



 يف تناك نإو .ركذ نوبل نباو .نوبل ةنباو ةقح يهو ةرعبا ةثالث اهلف سأرلا

 ' ذإ رم .ركذ نوبل . نبا فصنو نوبل ةنبا فصنو هقح فصن يهو . فصنو رعب اهلف

 يث تناك اذإو .هقح فصن ىهو .فصنو ريعب اهلف نيلجرلا وأ نيديلا ف تناك

 . ملعأ هتناو رثألا يف دجوي اذكه .ديلا ةمحالتم سمخ اهلف عباصألا

. 

 محنلا نيب ةقيقر ةرشق وأ ةدلج ىه قاحمسلا» : هتلا همحر دمحم وبأ خ ةسشلا لاق

 ركب قحما : (هللا همحر) دمح يأ خيشلا ىلع در ربغ نم فلؤملا لاق . "مظعلاو

 يه ةرشقلاو .ةقيقر ةرشق مظعلا نيبو اهنيب يتلا ةجشلا | يهو . ىلوألا ةلمهملا

 هنا بلط يبا نب ىلع نع دراولا ثيدحلل اقاحمس ةجشلا تيهس اهبو قاحمسلا
١ 

 ام و . حلاص نب نسحلا لوق كلذ يف ق ةفاو .لبألا ن :رم عبر أ قاحمسلا يف» : : لاق
\ 

 نع .ةحيحص ةياورلا تناك نإف .ةموكح .اهيف الاق دقف ىعفاشلاو ةفينح وبا
 اطخا يف قاحمسلا ةيد يف انباحصأ لوق ىنعم كلذ يف جرخيف بلاط يبأ نب يلع
 .ضاخم ةنبا : ةرعبأ ةعبرأ اهلف . سأرلا مدقم ىف تناك اذإ كلذو . لبألا نزم عبرا

 . هع ذجو هتحو ٠. ركذ نوبل نب او

 ناتقحو .ناركذ نوبل انباو ںنوبل اتنبا : ةرعبأ ةينايث اهلف هجولا يف تناك اذإ امأو
 نبا فصنو 6 ضاخم ةنبا فصن امهو ‘ ناربعب اهلف افقلا ٢ تناك اذإو . ناتعذجو

 اهلف ن نيلجرلا وأ نيديلا ف تناك اذإو .ةعذج فصنو .هقح تصنو .ركذ نوبل

 دجوي اذكه .ريعب سخ وهو ٠ ديلا قاحمس سمخ ال عباص لا ف تناك اذإ و 6‘ نار ہعب

 . ملعأ هللاو , روثأم

 لصف

 كلت اهنع طشكي يتلا يهو .ةحضوملا مث (ههجو هتلا مرك) دمحم وبأ خيشلا لاق
 ةحضوملا نود اينف انيفلاخحم نم ةهقفتملا ضعب لاقو . مظعلا حضوأ ودبيو .ةرشقلا
 هيلإ يهتنت دح هل الو ةيدلا ينعي .هنم قحلا ةقيقح ىلإ لصوي ال هنأل صاصق

 انزجع اميف ةيدلا ىلإ عجريو .هيلع ردقيام لك يف صاصقلا بجون نحنو .ةحضولا
 . هكاردإ نع

۔ _ ٣٦٥



 حضوأ ودبي يتلا ةجشلا ةحضوملا : (هنلا همحر) خيشلا ىلع در ريغ نم : فلؤملا لاق

 «لبألا نم سمخ ةحضوملا يف» : لاق هنأ ةتثتت لوسرلا نع لوقنملا ثيدحلل مظعلا
 يف سأرلا يف تناك اذإ .ةحضوملا ةجشلا هذه هانعمو .لاق اميف هنلا لوسر قدصف

 هقحو إركذ نوبل ةنباو .ضاخم ةنبا ءازجأ ةسمخ ىلع .لبإلا نم سمخ اهلف ؤأطخلا
 .ةعذجو

 فصنو .ضام ةنبا فصن وهو ربعب فصنو ناريعب اهلف افقلا يف تناك اذإ امأو

 يف تناك اذإ امأو .ةعذج فصنو هقح فصنو .ركذ نوبل نبا فصنو ،نوبل ةنبا

 6ناتقحو نويل انباو .نويل اتنبا .لبألا نم رشع اهلف .أطخلا ىلع هجولا
 باسحبف صقن نإف اهضرع يف هيجار لوط مت اذإ ةحضوملاو .‘"ث)ناتعذجو

 . ملعأ هتناو دازام باسحبف داز نإو . صقنيام

 اهلك .فصنو ناريعب اهلف ، نيلجرلا وأ نيديلا يف ةحضوملا ةجشلا هذه تناك اذإو

 اهلك ندبلا حورج كلذكو .ءاوس نالجرلا كلذكو .ءاوس اهلك ديلا حورجو . ءاوس

 وهو .ديلا ةحضوم سمخ اهلف عباصألا يف ةحضوملا ةجشلا هذه تناك اذإو . ءاوس

 ديلا حرجب هسقف عبصالا يف حرج ناك نإف .ديلاب عبصألا سيقي امنإف .ريعب فصن

 ٢ اذهف ٠ ديلا سمخ عبصالا نا لجا نم ديلا حرج ٠ حرجلا ةيد سمخ هطعاو

 . ملعأ هتلاو رثألا يف دجوي اذكه . عباصألا يف حورجلاو ؛ عطقلا

 . مظعلا مشهت يتلا يهو {.ةمشاهلا مث (هتلا همحر) دمحم وبأ خيشلا لاق

 ةجشلا ةمشاهلا نإ : (هللا همحر) دمحم يأ .خيشلا ىلع در ريغ نم فلؤملا لاق
 تباث نب ديز نع لوقنملا ثيدحلا ف كلذكو . هرسكت يأ سأرلا مظع مشهت يتلا

 حضو اذإ ٠ كلام لات كلذكو ١ مهتفاو نمو 6 هباحصاو ةفينح وبأ لاق هبو ( هللا همحر)

 ةجشلا ةيد يف انباحصأ لوق ةقفاوم ىلع مهلاوقأ جرختف 9 لبإلا نم سمخ هيلعف مشهو
 وهو . لبإلا نم سخ اهلف ٠ نيلجرلا ي وأ نيديلا يفو .افقلا ف تناك اذإ .ةمضاهلا

 . هعذجو هقح ركذ نوبل نباو نوبل ٠ ةنباو . ضاخم ةنبا

 مدقم يف تناك اذإ امأو ،ديلا ةمشاه ريعب سمخ اهلف عباصألا يف تناك اذإ امأو

 .وهس هلعلو .ةينايث ركذ ليصفتلا دنعو .لبإلا نم ةرشع لاف )٣٤(

۔ ٣٦٦ ۔-



 ١ .. ٠٠ ١" .۔١1ا ٠١ . . . ؟. . ع

 لوبل اتنباو ضاحم اتنبا ٠ اطخلا ف ءازجا همح ىلع يهو ٠ لبإلا نم رشع اهلف 6 سارلا

 . ناركذ نوبل انباو ناتعذجو .ناتقحو

 ةسمخ ىلع يهف أطخلا نم ناك نإف .أريعب نورشع اهلف هجولا يف تناك اذإ امأو

 عبرأو روكذ نوبل ينب ةعبرأو ٠ نوبل تانب عبرأو ٠ ضاخم تانب عبرأ ٠ ءازجأ

 .ملعأ هللاو ارثؤم هتدجو اذكه . عاذج عبرأو ٦ قئاقح

 . ماظعلا اهنم لقنت يتلا يهو ةلقنملا مئ : (هتلا همحر) دمحم وبأ خيشلا لاق

 فاقلا رسكب ةلمقنملا نإ : (هللا همحر) دمحم يأ خيشلا ىلع در ريغ نم فلؤملا لاق

 هنأ .ةخ لوسرلا نع لوقنملا ربخلا يفو . ماظعلا نم ًائيش لقنت يتلا يهو . ًاددشم

 .اهلحم ريغ ىلع اهم يأو ةياورلا فحص دق لعلف 7 لبإلا ن :رم سمخ ةلقنملا يف » : لاق

 ۔اربعب نوثالث اهلف هجولا ؟ تناك اذإ ةلقنملا نأل ى عيش ٢ انباحصأ لوق قفاوت ل اهنأل

 نوبل ينب ةتسو ٠ نوبل تانب تسو . ضاخم تانب تس أطخلا 0 ٠ ءازجا ةسمخ يمهو

 . عذج تسو قئاقح تسو .ركذ

 يف ؛ ءازجأ ةسمخ ىلع ىهو .اريعب رشع ةسمخ اهلف سأرلا مدقم يف تناك اذإ امأو

 ثالثو ،روكذ نوبل ىنب ةئالثو .نوبل تانب ثالثو .ضاخم تانب ثالث أطخلا

 . عذج ثالاتو قئاقح

 .ءازجأ ةسمخ ىلع اضيأ ىهو “فصنو ةرعبأ ةعبس اهلف افقلا يف تناك اذإ امأو
 ريعبو .روكذ نوبل ينب نم فصنو ريعبو ؤضاخم تانب نم فصنو ريعب أطخلا يف

 ؛ عذجلا نم فصنو ريعبو .قئاقحلا نم فصنو ريعبو ؤ‘“نوبل تانب نم فصنو

 ةلقنم فصن اهلف .ديلا يدنز يف ةمشاه نوكت نأ الإ نيلجرلا وأ نيديلا يف كلذكو

 .ديلا

 اذكه فصنو ريعب ؛ ديلا ةلقنم سمخ اهلف . عباصألا ف ةلقنملا تناك اذإ امأو

 .ملعأ هللاو ًارثوم هتدجو

 غلبت يتلا يهو .اضيأ ةمومأملا يهو ةمآلا مث : (هتلا همحر) دمحم وبأ خيشلا لاق

۔ _ ٣٦٧



 . غامدلا كلذب ينعي .سأرلا مأ ىلإ

 .ةزمهلا حتفب ةمآلا نإ : (هنلا همحر) دمحم يأ خيشلا ىلع در ريغ نم فلؤملا لاق

 يف ءازجأ ةسمخ ىلع ىهو .اريعب نوثالثو ةثالث .ةيدلا ثلث اهلف .ةذفانلا ىمستو

 . ةاماك ةيدلا اهلف . لقعلا ريغت نأ الإ ،سأرلا مدقم يف تناك اذإ كلذكو ٫؛ أطخلا

 ةذفان اهنإف قلحلا ىلي امم لفسأ نم نييحللا ىدحإ يف ةذفان تناك اذإ كلذكو

 هحرج نإف 6 هجولا يلي امم ں ىحللا يف ناك اذإ حرجلا كلذكو .ثلث فصن اه . ىحللا
 . ىحللا حرج هحرجف قلحلا يلي امم ناك اذإو .هجو حرج

 يف حرجلاو .وضعلا كلذ ةيد ثلث اه .وضع لك يف ةذفانلا نأ رثألا يف دجويو

 اهلف .ديلا نم تحرجو ‘ بكنملا نم ديلا تحرج نإف .ديلا يف حورجلا لثم فتكلا
 حيرجلا ةلزنمب ردصلاو رهظلا يف حرجلاو .ءاوس ةيدلا يف امهو فتك حرجو .دي حرج

 ىلا يداهلاو قفوملاو . ملعأ هتلاو رثألا يف هتدجو اذكه .ملعأ هتلاو سأرلا مدقم ين

 . باوصلاو قحلا قيرط
. 

 .ةظلغم ةيد تناك اذإف |ةئام لبإلا يف ةيدلاو : لاق (هللا همحر) اضيأ هعماج نمو

 .اهدالوأ اهنوطب يف ةفلخ نيعبرأو .هقح نيثالثو ةعذج نيثالثو اثالث تذخأ
 . ةعذج نورشعو ةسمخو ضاخم تانب نورشعو سمخ .ءازجا ةعبرأ ىلع هققحملاو

 نورشعو ،نوبل ينب نورشعو }“ضاحم تانب نورشع ءازجا ةسمخ ىلع أطخلا ةيدو

 .ةعذج نورشعو .هقح نورشعو ،نوبل تانب

 نإ : ءاهقفلا ضعب لاق دقو .أطخ نع تناك اذإ .نينس ثالث يف يدؤت ةيدلاو

 . ةرقب اتئام رقبلا لهأ يف ةيدلاو .اضيأ ةدملا هذه ىف ىدؤت .دمعلا هبشو دمعلا ةيد

 انثا قرزلا لهأ ىلعو .رانيد فلا نيعلا لهأ ىلعو . ةاش افلأ ةاشلا لهأ ىلع ةيدلاو

 .. ةيدو دوق نع وفعو }ةيد ىلإ عوجرو .دوق نع وفع : ناوفع وفعلاو .افلأ رشع

 ةنس يف تذخأ ةيدلا فصن بجو اذإو . نيتنس يف تيدأ 5 ةيدلا ثلث تبجو اذإو

 مكح همكحف كلذ نود امو .هماع يف ةيدلاف ةيدلا ثلث بجو نإ امأو .فصنو
 يناجلا نوكيو .ةلقاعلا ىلإ هنود ايف رادقملا اذه عفتري مث ،ةيدلا رشع ىلإ ،ثلثلا
 ةيدلا هيفف }هيف ناث هل سيل دحاو ناسنإلا ينام لكو ،هريغ نود هئادأب اصوصخ

۔ ٣٦٨ ۔-



 .فنألل او . ركذل او . رهظل او . مالكل او . رصبل او . عمسل او . لقعل اك : ىركل ١

 . ىرجملا اذه ىرج امو . سفنلاو

 . نيديلاك : ةيدلا نم فصنلا امهادحإ يفو .اعيمج اهل ةيدلاف نانثا يف ناك امو

 .ىرجملا اذه ىرج امو . نينذألاو ،نيتفشلاو ؤ.نينيعلاو 3 نيلجرلاو

 .لبإلا نم سمخ نس لك يفو .ةيدلا رشع نيلجرلاو نيديلا نم عبصأ لك يو
 نم وضعلا كلذ فصنك هتيدف وضع نم ةأرملا يفام لكو .ةلماك ةيدلا عيمجلا يو

 . لجرلا ةملح ةيد فعض اهتيد نإف .ةأرملا يدث ةملح الإ .لجرلا

 ماللاو ةلمهملا ءاحلا حتفب وهو .هشرأ يأ ةأرملا يدث ةملح هلوق امأ : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو

 يوزنلا ىنيسارخلا لماز نب ذيعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقمفلا خيشلا باوج نمو

 ٥ صاصقلا بورضملا دارأف .ةفئاج ةب رض الجر برض هنأ قأ يذلا يفو ( هتلا همحر)

 ؟ ال مأ كلذ هلأ

 اهيفو .اهيف صاصق ال ةفئاجلا نأ ،رثألا نم هتعمسام ىلع .قيفوتلا هتنابو .باوجلا

 . ملعأ هتناو سفنلا ىلع يتأي نأ الإ .ةيدلا

 غلبت ىتلا ةنعطلا ةفئاجلا نإ : هللا همحر خيشلا ىلع در رغ نرم : فلؤملا لاق

 نع لوقنملا ثيدحلا يفو .ًاضيأ ذفنت يلاو فوجلا طلاخت يتلا نوكت دقو .فوجلا
 ىأ ١٥ سفنلا ىلع يتأي نأ الإ هلوق امأو .'"ة)«ةيدلا ثلث ةفئاجحلا يف » : ةتختت لوسرلا

 '"آ١؛ رسسفنلاب سفنلا ز : لجو زع هلوقل .صاصقلا هيفف اهتبهذأ اذإف 5.اهبهذي

 . . ملعأ هتناو

 يوزنلا ىنيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 )٣٥( ف دواد رباو ..ةماتلا»ه ف يئاسنلا هاور . الديات٠ ٠. ف ىمرادلاو . الديات٠ .

 )٣٦( ةدئاملا ةروس : د٤ .

۔ _ ٣٦٩



 يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هللا همحر)
 دعب او رصنتو اودوهت نيذلا مهأ برعلا ىراصنو “برعلا دوهي ةفص امأو (هتلا همحر)
 ؟ كلذ ريغ مأ . ةب دمحم ثعبام

 لئابق نم مه نيذلا ٥“برعلا ىراصنو برعلا دوهي امإ ، قيفوتلا هتلابو .باوجلا

 دوهت نم امأو . ةنثب دمحم ثعبي نأ لبق نم .ةيدوهيلاو ىراصنلا نيد ىلع برعلا
 ىمسي كلذف . مالسإلا نيد يف لخد دق ناكو .تت يبنلا ثعبام دعب نم رصنتو

 . مجعلا نم وأ برعلا نم ناك .بتي مل نإ لتقي ٠مالسإلا نع ادترم

 براح نإو .لتوق عنتما نإف . مالسإلا يف لوخدلا ىلإ ىعدي دترملاو : فلؤملا لاق
 . «هولتقاف هنيد لذب نم» : ةتيب هلوقل . ةي هللا لوسر لح أام الإ هنم لحي الو إ بروح

 . عجر

. 

 ٥تملسأو .نيكرشملا برح راد نم ةجرخ اذإ ةمألا يفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ ةرح نوكتأ
 ىلإ برحلا راد نم جرخ اذإ . نيكرشملا كولمم نأ . نيملسملا راثا نم هتعمسام ىلعف

 تراص دق ةُمألا هذه تناك نإف .ارح نوكي ةمينغ ذخوي نأ لبق .اًنلسم نيملسملا

 هللاو اهل يلو ال يتلا ةملسملا ةرحلاك .نوملسملا اهجوزت يليف .يلو اهل نكي ملو .ةرح
 اهنأو ، نيكرشملا ةكولمم تناك اهنأ ةمألا هذه ىوعدب الإ كلذ حصي مل ناك نإو .ملعأ

 ةحص ريغب ةكلملاب ترقا اذإ .اهجوزت ىلع يلاولا مدقي نأ ينبجعي مل .مهنع تجرخ

 . ملعأ هللاو .اهاوعد ىلع

 لصفق

 بلطف .رخآلا لتق ةيد وأ .ةحارج شرإ هيلع تبجو نميفو (هللا امهمحر) هيلإ هنمو

 ثلث هيفوي نأ هيلع نم دارأو ،ارضاح هيلع وه امم ميلستلا ةيدلا وأ شرألا هل نم
 يف بجيام لوصأ ةثالث ىلع نوكيل ةنس دعب ثلث لك نيثلثلاو ارضاح هيلعام

 .اذه

 مسقت اهتيد نأ 5رثألا نم هتعمسام ىلعف .اطخ تناك نإو { قيفوتلا هللابو .باوجلا
 . ملعأ هلاو ثلنلا اهنم عفدت ةنس لك .نينس ثالث ىلع
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 حرجلاو 6 هحرجف 6،فيس ةبرض هبرض هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 هرارقإ زوجي عضوم يف ةبرضلا كلت ناكو . 7 هحرج هنأ هيلع يعدملا قف 3 نيبتسم

 هل ناك نإو ؟ ال مأ كلذ هلأ . مرغلا دري ملو صاصقلا حورجملا دارأف هسفن ىلع

 ؟ كلذ يف هجولا فيك .اهررغ الو .اهضرع الو . ةب رضلا لوط مك ردي ملو صاصقلا

 وأ عضاب وأ ماد هنأو ٦ هضرعو هلوط ملعم حرجب رقي ل رقملا ناك نإ : باوجلا

 دقو ،حرجلا دح فرعأ ملو ادمع هتحرج لاق امنإو . حورجلا نم كلذ ريغ وأ . محالتم

 .ةنداع ةنيبب يتأي نأ الإ ۔صاصقب يعدملل مكحي مل .هرثأ الإ قبي ملو .حرجلا ءىرب

 ؤ©ضرعلاو ‘ لوطلا يف ةفصلا نم .كل اهتفصو يتلا ةفصلا ىلع ملعم حرجب هل دهشت

 .حرجلا ة ةفصو

 ريغب هاوعد لبقت الف لإو .هب اندهش يذلا حرجلا اذه هحرج يذلا وه اذه انالف نأو

 نإف نيميلا هنم دارأ نإ .هنيمي عم حراجلا هب رقيام ىلع هحرج ةيد دارأ نإف ةحص

 يعدملا فلحف .اينعم احرج يعدي يعدملا ناكو . يعدملا ىلع حراجلا نيميلا در

 صاصقلا يطعي الو .هيلع فلح يذلا هحرج ةيد يضقي نأ ينبجعيف . 3 يغديام ىلع

 حرجب رقي ل رقملاو العم احرج عي ل يعدملا ناك نإو . ىعدأ 11 حراجلا ر رقي لا اذإ

 . ملعأ هتلاو مكحلا ىنعم يف صاصق هيف سيل اذهف .ملعم

 .حرجلا كلذ نم أربي ملو تام مث إانامز هحرج نم ملأتف هحرج اذإو : هل تلق
 ؟ همزليام

 همزلي ال لوقلا رثكأ يفف ،مايأ ةثالث نم رثكا يف هحرج ةّيذا نم تام ناك نإ : لاق

 ملعأ هللاو دوق هيلع سيلو .ةيدلا ال
 . ةعامجلا دحاولاب لتقي يذلاو © كتفلا لتق ةفص امو : هل تلق

 ترج ةعازن نم الو .ةوادع لبق نم ال .لايتغا ءيش ريغ ىلع لتقي يذلا وه : لاف

 . ملعأ هتلاو قحب بلطم الو .لتاقلا نيبو هني
 لصف

 ٥ شرألا روثلا بحاص مزليأ ٨ تايف الجر حطن روث يفو (هتلا امهمحر) هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ

 باودلا نم ةيانجلا نأ نيملسملا راثا نم هتعمسام ىلع ث قيفوتلا هتلابو باوجلا

 دعب اهقلطاف 5اهل عنملاب اهبحاص ىلع مدقتف كشطبلاب ةفورعم نوكت نأ الإ .رده
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 ٨ هللا نيبو هنيب ايف امأو . مكحلا ي اذهف ٠ لام وأ ٠ سمن نم تباصأام نمض ميدقتلا

 . الام وأ ًاسفن تباصأ اذإ ، ناضلا همزلي نأ وجرنف . .اهقلطأ مث كلذب اهفرع اذإف

 هنأ انعمس دقف ‘ اهمدقتب تباصأف ٠ بكار وأ دئاق وأ ٠ قئاس امل ناك نإ كلذكو

 . ناضلا مهمزلي
 روثلا نإ ( ئ حيطنلا ةثرو لع يدنع ةنيبلاف روغثلا بحاصو ٠ ةثرولا ركانت ف امأو

 هللاو نيميلا روثلا بحاص ىلعو . « هب ملعلا دعب هقلطأو ٦ لبق نم كلذب فورعم

 .ملعا

 ٠ سأرلا مدقم ف عضوم وهو ٤ نمنلا عبرو ٠ ةمات ةبجار راص ٠ نمنلا عبر ضرعلاو

 ؟ هخاش نم مهاردلا مكو ؟ شرالا يف ريعبلا ةميق مكو ؟ شرألا نم هل نوكي مك

 عبر الإ .امهرد رشع ةعستو مهرد ةئايتس نوكي باسحلا ىلع اذه اه نإ : لاق
 سمخو ٨8 هبحو . لاقثم ثلث رنألا نم تعمسام ىلع مهردلا نزوو . ٤ مهرد

 دح امأو ٠ نزرلا اذه نم هخاشلل عقي مك رظناف ٠ عبرو ٠ لاقثم اندنع : ةبح

 .ًاعزن نوكي نأ الإ نذألاو رعشلا صقمب 2 صممب ا هجولا نمو افقلا نم سأرلا مدقم

 يلاعسلا يرمعملا نسحلب نب رماع نب هتلادبع خيشلا ىلإ (هتلا همحر) هيلإ هنمو
 ؟ شرألا نم همزليام 38ك هديب ركب ىحو هتجوز ضتفا نمينو ( هللا همحر) يوزنلا

 ةميق همزلي لوق ؛ رنألا نم ائيش ةلأسملا هذه ف تعمس قيفوتلا هللابو . باوجلا

 فرعأ ملو مهرد ةئامتس همزلي الوق هيف ن وجرأو . ًادح كلذ يف ظفحأ ملو ؤ حرجلا

 .ملعأ هللاو .ءىش همزلي ال الوق اهيف 1 وجرأو “كلذ ىنعم

 لصنف

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ (هتلا همحر) يوزنلا يدمسلا
 ملعي ملو 3 ليللا يف هتيب لخد الجر ىأر لجر يفو (هتلا همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا
 نم نيب قرف هيف لهو ؟ ال مأ .هلزنم نم ائيش قرسي هآر اذإ ؤهلتق هل زوجأ ديريام

 ؟ قرسي مل وأ ،قرسي هآر
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 هنإف . هعاتم نزم ائيش قرسي هري لو ٠ ايل هتيب ف هار اذإ ٠ قيفوتلا هللابو ٩ باوجلا

 ال : نبملسملا نم لاق نم لاقو . رثألا هر قطنام للع .ًاعيجو ًاب رض هب رضي نازئاج

 لامف ٠ هعاتم قرسي هآر اذإ امأو . انونجم وأ ًائحتلُم نوكي نأ ًافوحخ 75 هب , رض ف لجعتسي

 نكلو ٦ هلتقي ال : نيملسمل ١ نم لاق نم ل اقو . هلتق زئ زئاج : نملسمل ١ نم لاق نزم

 . ملعأ هللاو هيلع ءيش الف برضلا كلذ نم تام نإف . اعيجو اب رض هب رضي

 ؟ اهتفصام ؟ ديلا ةيد ثلث ال بجي يتلا '"")ءايسعلا ديلا ةفص فيكو : هل تلق
 اهنأ رظنلا يف تناكو 5ءايسع هدي نإ : بورضملا لاق نإو ؟ اهيلع لدتسي عيش يأبو

 ؟ ' ىرخالا نع ةريغتم
 ٠ قفرملا ف سبي مسعلا ( : مولعلا سمش ق يف هاندجو يذلا ٦ ىيفوتل هتلا هللابو 6 باوجلا

 8١“تمسع هدي نأ بو رضملا ىعدأ اذإ امأو ا .اسعو ٠ مسعأ تنعلاو ه . ديلا هنم حوعي

 . ملعأ هللاو ٦6 ااتمسع هذي نأ ةنيبلا بورضملا ىلعف ` كلذ ن ںسجبتي , ملو 9 . براضلا ركناو

 هللاو ۔ لبقتسملا نم هحتفو ىضاملا نيس رسكب .ايسع هدي تمسع : فلؤملا لاق

 . ملعأ

 امو .ةلماك ةيدلا هب بجتام نع يديس يل حرشإ : هل تلق (هتلا همحر) هتلأس اممو

 . كلذ ريغو 5 ةبجارلا ةفصو " شرألا هب بجي امو }هتلقاع ىلع بجي امو ،دوقلا هب بجي
 أدمع الجر لجر لتق اذإ : كلذ لثمف ،دوقلا هب بجي يذلاف . هتلا همحر 5هباوجف
 ىللإ قاثوب هادي دشي لتاقلا نإ : نيملسملا ضعب لاق .دوقلا ةفصو .دوقلا لتاقلا ىلعف

 .هتبكر ىلع مدلا يلو ينعأ 5 يلاولا وثبي نأ رمؤيو ،دوقلا دنع هديب شطبي اليك ،هفلخ

 .فيسلا ريغب هبرضي الو إهتبقر ىلع عطاق فيسب هبرضي مث . هنم هقح ذخاي ىتح
 . هسفن ضيفت ىتح دحاو ماقم يف هتبقر ىلع هب رضي نكلو . ةبقرلا ريغ عضوم ىلع الو

 لقف . تومي ىتح . كلذ نم ًايواث حورجلل لازي الف ئ الجر لجر حرج اذإ امأو

 : لاق نرم لاقو . تام ىتح كلذ نم ايواث مادام ٦ دوقلا هيف نإ : نيملسملا ضعب لاق

 زواج نإ : ريملسمل ١ نم لاق نم لاقو . ةيدلا هيفو ٠ هيف دوق الف ۔ مايأ ة هعبس زواج نإ

 . فإ بحأ ريخألا لوقلا اذهو .ةيدلا هيفو 5هيف دوق الف . مايأ ةثالث
- 

 . معأ لجرلاف .فكلا وأ مدقلا تجؤعت ىتح غسرلا لصفم سبي : تكلا وأ مدقلا مع (٣٧)

۔ ٣٢٧٢٣



 الف أطخ هعطق نإو .هيلع دوق الو .ةيدلا هيلعف ادمع تيم لجر لجر عطق اذإو

 . هيلع يش الف ٠ ادمع هسأر عطقو ًادبع تيملا ناك نإو ٠ هيلع يش

 دعب نم نبألا ةثرول .ةيدلا هيلع نكلو ى بألا ىلع دوق الف هنبا بألا لتق اذإ امأو

 هريغ يلوي نأ بحتسي هنأ ليقو 5هدلوب هلتقي نأ هنبالف ،هنبا نبا لتق اذإو .بالا

 .هسفنب هيبأ لتق ىلوتي الو ؤ هلتق

 ةلقاع ىلع ةيدلا نوكتف أطخ الجر لتق اذإ ،كلذ لثمف ةلقاعلا مزلي يذلا امأو

 . لتاقلا لجرلا

 يهف هجولا يف ةيمادلا تناك نإف .ةيمادلا حورجلا لوأف حورجلا ةفرعم امأو

 ةفصو ،اضرعو الوط ةبجار تمت اذإ 5 ناريمُب اهلف سأرلا مدقم ةيماد ىلع ةفعاضم
 . ملعأ ةللاو مدلا اهنم جرخ اذإ تناكام فيك تمدأ يتلا يه ةيمادلا

 لصف

 يدنكلا كرابم نب هقلادبع نب دشار يلاولا خيشلا لا (هللا همحر) هباوج نمو

 الهاج ناك ؟ال مأ دحلا هيلعأ ةسماخب جوزت نميفو (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا

 ؟ لهاج ريغ وأ

 ملعي وهو { ةسماخ جوزت مث 6هوسن عبرأ هل ناك نمو فنصملا باتك نم باوجلا
 وأ .ةسماخلا ء يطو هنأ دوهش ةعبرأب حص اذإ ۔ مجرلا هيلع ليقف .هل لحي ال هنأ

 . ملعأ هللاو حاكنب سيل اهب هجيوزتو إاهل هنم كلملاب دحلا هيلع ماقي الو .كلذب رقأ

 ؟ ال مأ دحلا اهيلعأ اهمالغ اهسفن ةأرملا تجوز اذإو : هل تلق

 .امهنيب قرفيو .دحلا نود ريزعتلا : ليقو .دحلا اهيلع : ليق دق لاق

 ؟ هلتق مأ هفرص يل زوجأ يلزنم قرسي ًاصل تيأر اذإو : هل تلق
 تام نإو .ةقرسلا كرتي ىتح هبرضي نأ ينبجعيو هلتق هل زئاج رثألا يف دجوي : لاق
 1 (٨٨)كيلع عيش الف كبرض نم

 همزليأ .هعطقف .ةقرسلا هيلع تحصف .قراسلا اذه قرس اذإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ ال مأ در

 ةمئاق ةقرسلا تناكو ،هدي تعطق اذإ هللا همحر ديعس يبأ خيشلا نع دجوي : لاق

 . لبق نم تدرو ةلأسملا سفن )٣٨(
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 نيبو هنيب ايفو .اهدرب هيلع مكحي الف نيعلا ةمئاق نكت مل نإو ؛ اهدر هيلعف .نيعلا

 . اهدر هيلعف هللا

 اركب وأ انصحم ناك ؟ ال مأ دح هيلع .لهج وأ ادمع يلسم فذق نميفو : هل تلق
 ؟ فذاقلا دلبجي مك وا

 .ركبلاو نصحملا نيب قرف الو .ةدلج نونايث فذقلا دح : لاق

 ؟ ال مأ دح هيلعأ ركسي مل وأ ركس رمخلا براشو : هل تلق

 . اريئك وأ اليلق برش ناك .دحلا هيلع بجي : لاق

 ., ؟ ال مأ دح همزلي )٢٩( ٠ لا ذيبن برش اذإو : هل تلق

 اركس ا٨“)ركَس : فلؤملا لاق .ركسي ىتح دح همزلي ال رجلا ذيبن برش اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو لبقتسملا نم همضو ىضاملا فاك رسكب

 ؟ ال مأ دح هيلعأ ٠ هئانز نم هنأ دلوب لجر رقأ اذإو : تلق

 هيلع عقي نأ لبق ،هرارقإ نع عجري ملام دحلا همزليف .مكاحلا عم كلذ ناك نإ : لاق
 . دحلا لوأ

 ) هللا امهمحر ( باطخل ١ نب رمعو قب دصل ١ ركب ا اب أ نيتفيلخل ١ تس نمو : : هل تلق

 همحر) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا رماع نب ديعس خيشلا ىلإ (هتلا همحر) هباوج نمو

 ؟ ال مأ اهجوز ىلع مرحتو ٠ دحلا اهيلع بجأ ٠ ةباد اهسمن تأڵطؤأ اذإ ةأرملاو ( هللا

 هتظفح اذكه } لسغلا اهيلع بجيو .اهجوز ىلع مرحتو .دحلا اهيلع بجي معن : لاق
 . ملعأ هتلاو رفعج نبا عماج نم

 ؟ اهمحلو اهنبلو اهتمدخ هيلع مرحتأ { ةبادب لجر ىنز اذإو : هل تلق
 .اهنبلو ،اهتمدخ هيلع مرحت : لاق نم لاقف .ةبادلا بر لعافلا ناك نإ : لاق
 لعافلا ناك اذإ امأو كلذ نم ءيش هيلع مرحي ال : لاق نم لاقو .اهمحلو .اهنمئو

 ىلعو .اهتميق اهبرل هيلعف شةبادلاب عفتني ال : لوقي نم لوق ىلعف . ةبادلا بر ريغ

 )٣٩) هب يمئن .رارجلا يف ذبن يذلا هنم دوصقملا لعل : رجلا ذيبن .

 ( ٠ .اركس ركس : فلؤملا لاق) ةلمج اهنم تطقسو .فلزملل ةلمجلا نا دبي
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 قوف نم هب فدهي : ليقو .دحلا مزلي الف .اهعيبي نأ اهبحاصل نإ : لوقي نم لوق

 . انصحم ناك نإ مجريو اركب ناك نإ دلجي : ليقو ؤفيسلاب لتقي : ليقو .لبج

 ؟ ال مأ اهجوزت اذإ نصحت ةمألاو : هل تلق

 . ملعأ هللاو ۔هنصحت ال لوقلا رثكاو ؤفالتخا كلذ يف لاق

 دهش اذإو (هللا همحر) مناغ نب ديعس نب دمحم خألا ىلإ هنلا همحر اضيأ هباوج نمو
 ؟ ال مأ دح نهيلعأ ىنزلاب لجر ىلع ةوسن مبرأ
 . نهيلع دح ال نأ ينبجعيف ٦ قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 دح مهمزليأ {©|“دبع وأ ١ ىبص وأ ةأرما مهعمو . لودع هنالث دهش اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ فذقلا

 . ملعأ هللاو ٠ ينبجعي يذلا لوقلا ىلع ٠ عيمجلا ىلع لح ال لاق

 نم دحلا هيلع بجيام يديس يل فص : هل تلق (هللا همحر) هنع هتلأسام اذهو

 ل فصو ؟ كلذ 2 تاذيبنلاو . تاركسملا برشو . ىنزلاو ٥فذقلاو . ةقرسلا

 . كلذ ريغو هدرلا هب بيت ٤١) )يتلا ٠ مالكلا نم هيلع بجمام يديس

 ىنز اذإ كلذ لثمف ىنزلا نم دحلا هيلع بجي يذلا امأ قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .هتجوز ريغ اهنأ ةأرملا نوفرعي دوهشلاو لودع دوهش ةعبرأ هيلع دهشو .ةأرماب لجر
 ماقي نأ لبق ،هرارقإ نع عجري ملو ىنزلاب رقأ اذإ كلذكو .دحلا هيلع ميقي مامإلا نإف

 هنإف انصح ناك نإو .ةدلج ةئام دلجي هنإف .اركب ينازلا ناك نإف ؛ دحلا لوأ هيلع

 . تومي نأ ىلإ ةراجحلاب مجري

 . ىنزلاب لجر دحوم لجر فذق اذإف فذقلا نم دحلا هب هيلع بي يذلا امأو
 .هدلج نينامث مامإلا هدلب فذاقلا نإف

 © لاملا لوانت : لاصخ عبرأب بجح كلذف . عطقلا هب هيلع بجح يذلا امأو

 مهارد ةعبرأ وهو عطقلا هب بجي يذلا رادقملاو .‘‘”»جارخإلاو زرحلا نم هجارخإو

 )٤١( يذلا : باوصلا .

 )٤٢( .جارخالا ةملك يف كلذو .خسانلا دنع لفسالا ىلإ رظنلا لاقتناب مرخ عقو هلعلو .ةمات ريغ ةلمجلا

۔ _ ٣٧٦



 .مامإلا ىلإ عفرلاو لقعلا عم غولبلاو . ادعاصف

 اليلق رمخلا نم برش نمف ،تاركسملا بارش نم دحلا هيلع هب بجي يذلا امأو
 ريقنلاو ،رارجلا يف لعجي يذلا ذيبنلا نم برش نم امأو .دحلا هيلع بجو اريثك وأ
 .ركسي نأ الإ دح هيلع سيلف {عرقلاو

 .هقلاخ دبعلا ركنأ اذإ كلذ لثمف .اكرشم ناسنإلا هب نوكي يذلا مالكلا امأو
 اذإو . هب كرشأ دقف هاوس امنإ وأ اكيرش هنلا عم نإ لاق نإو . هب كرشأ دقف .هريغ دبعو
 اذإو رش دقف إنانثا ناهلا اغأو .ةثالث ثلاث هتلا نأو .دلوو .ةبحاص هل : لاف
 :كر دمحم يبنلاب نما نإو . كرشم وهف هب ءاج ج امو . :ي دمحم هلوسرو هتلاب نمؤي مل

 هللا باتك نم ًائيش ركنأ نمو . .ًاكرشم ناك .ةي دمحم دعب ةوبن ىعدا مث هب ءاج امبو

 ءايبنأ دحج نمو . ًاكرشم ناك .ةينب دمح ةلاسر دحج نمو .اكرشم ناك هب دحج وأ

 ةكئالم دحج نإ كلذكو .أكرشم ناك ۔ هملع دعب ۔ هبتك نم هب ءاج امو هلسرو هللا
 الو .رداقب سيل هلا نأ لاق نإو .اكرشم ناك .هيلع ةجحلا مايقو هملع دعب هللا

 هللا ديحوت ركنأو .ربصب الو . عيمس الو ،ملاع الو .قزار الو قلاخ الو .رهاق

 دعب شرانلاو ،ةنحجلاو .باقعلاو آباسحلاو آثعبلا ركنأ نمو .. . ًاكرشم ناك هءايسأو

 ائيش ركنأ نمو . هللا باتك يف هلك اذه نأل .اكرشم ناك .هيلع ةجحلا مايقو ث هملع

 ةروص وأ .نيقولخملا حراوجك ةحراج هتل نإ : لاق نمو ،اكرشم ناك هللا باتك نم
 . ملعأ هتناو .اكرشم ناك

 لصف

 شرا ةفصو .دولاو { ةيدلا نم مزلي امو ،تاحارحجلا شرأ نع (هقلا همحر) هتلأسو
 ؟ حرجلا

 اذإف ليست الو ، يمدت يتلا يهو }ةيمادلا حورجلا لوأ نأ (هتلا امهمحر) هباوج ناكف
 ةئام ريعبلا ةميقو ،ناربعب اهلف اضرعو الوط ةبجار تمتو . هجولا يف ةيمادلا ناك

 . امهرد نورشعو مهرد

 فصن اهلف افقلا يف تناك نإو ،هجوللام فصن اهلف سأرلا مدقم يف تناك اذإف

 . باسحلاب كلذ نوكيف }ةبجار نم لقأ ةيمادلا تناك نإو .سأرلا مدقملام

 امأو ،هجولا نم كلذف .هنيبج ضايق يهتني امم هيبجاح عفر ناك اذإ هجولا دحو
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 امو .سأرلا مدقم نم وهف ،هجولل البقم سأرلا رعش ناك اذإ هتمالعف سأرلا مدقم

 : ليقو ٦ .محللا ف تذخأو . دلجلا تعطق يتلا يه ىهو .. ةعضابلا ةيمادلا دعب مث

 ةبجار تمع اذإ 6 ةرعبأ ةعبرأ هجولا ف اهلف 6محللا يف ذخأت الو دلحلا قشت يتلا يه

 فصن اهلف افقلا يف تناك نإو ،هجوللام فصن سأرلا مدقم يف اهلو { اضرعو الوط

 سأرلا مدقملام

 تمأ اذإ هجولا يف اهلف هعطقتو ،محللا نم ائيش ذخات يتلا يهو ةمحالتملا مث

 ةدلج مظعلا نيبو اهنيب ىقبي يتلا يهو ٠4 قاحمسلا مث . . ةرعبأ ةتس اضرعو الوط ةبجار

 .ًاضرعو الوط ةبجار تمتا اذإ ،ةرعبأ ةينامث هجولا يف اهلف .ةقيقر
 تمتا اذإ { ةرعبأ ةرشع هجولا يف اهلف . مظعلا اهعم حضوت يتلا يهو ةحضوملا مث

 هجولا يف اهلف .هرسكتو مظعل مشهت يتل يهو ةمشاهلا مث . .اضرعو الوط ةبجار

 . الوطو ًاضرع ةبجار تمعا اذإ ريعب نورشع

 اذإ ،ريعب نوثالث هجولا يف اهلف .اهعضوم نع ماظعلا لقنت يتلا يهو . ةلقنملا مث
 .اضرعو الوط ةبجار تمأ

 ٠ افقلل نوكي امو ٠ هجوللام فصن هل نأب سأرلا مدقم نم نوكي ايب كتفرع دقو

 سأرل ١ م دقملام فصن هل ن رال

 .ميهبلا لصفم طخ نم 5 ميهبلا رهظ نم نوكيف .ةبجارلاب ةحارجلا سايق اماو
 ينثا ىلع كلذ مسقيو طيخ وأ ةصوخب كلذ ساقي .ميهبلا فرط يواسي نأ ىلإ
 يهف كلذك اهضرعو ،ةمات ةبجار ةبجارلا لوط ناك نإف يرحتلاب ةطقن رشع
 كلذف ةطقن رشع ينثا يف ةطقن رشع ينثإ ضرعلا يف لوطلا برضيف .ةمات ةبجار

 .ةطقن نوعبرأو ةعبرأو ةطقن ةئام

 افصن ناك نإو . يرحتلاب كلذ يف رظنيف . ةبجار نم لقأ ةبجارلا لوط ناك نإو

 . فصولا اذه ىلع ةبجارلا ضرع يف رظني كلذكو .اعبرف ًاعبر وأ اثلثف اثلث وأ افصنف
 كلذ ىرجيف برضلا نم حصام ةلمج ىلإ رظنيو ضرعلا يف لوطلا برضي مث
 .اعبرف اعبر وأ 5،اثلثف اثلث وأ كافصنف افصن ناك نإ ٥ةمات ةبجارلا باسحب

 حصيام طقنلا كلت ىرجيف إ ةحراجلا كلتل يتلا مهاردلا نم حصام ىلإ رظني مث
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 . ملعأ هللاو .اذهف ،مهاردلا نم اهف

 عجري وأ . ةيدلا نم لوتقملا ءايلوأ عجري نأ الإ دوقلا هيلعف ٠ ًادمع ارح لتق نم امأو

 . ةيدلا ىلإ ةثرولا عيمج عجريو . دوقلا لطبيف . دوقلا نع وفعيو . ةيدلا ىلإ مهدحأ

 ةلقاع ىلع ةيدلا نوكتو .ةيدلا هيف امنإو .هيف دوق الف أطخ لتقلا ناك اذإ امأو

 . لتاقلا لام يف ةيدلا نوكتف .أطخلا حصي مل نإو . أطخلا حص اذإ ى يناجلا

 وأ هبرض نم ايواث يقب نإ : ليقف ۔لاحلا يف تمي ملف لجر لجر برض اذإ امأو
 دوق الف مايأ ةثالث يف تمي مل نإ : ليقو .دوقلا براضلا ىلعف تام ىتح هتحارج

 .هيف دوق الف ؤ مايأ ةعست زواج نإ : لاق نم لاقو .ةيدلا هيف انإو .ثالثلا دعب

 سيل ءاودلا نإ : ليقو 5دوق الو .ةيدلا كلذ ىفف . يوود اذإف ادي ملام : ليقو
 .دوقلا هب لطبي ثدح هنإف حرجلا ةطايخ امأو دوقلا لطبي ثدحب

 نإو .ةلماك ةيدلاف ،ةنس ىلإ تبني ملو هقلح وأ لجر سأر رعش لجر فتن اذإو

 . نيلدع موس هلف تبن

 ةيدلا عمسلا يف يهو ةلماك ةيدلاف .هلقع بهذ ىتح الجر لجر برض اذإو

 يفو .ةلماك ةيدلا قطنلا يفو .هلماك ةيدلا مشلا يفو . ةلماك ةيدلا رصبلا يفو . ةلماك
 . ةيدلا فصن نينيعلا ىدحإ يفو .ةلماك ةيدلا سفنلا يفو .. ةلماك ةيدلا نيبجاحلا
 امهيتلك نينذألا يفو ةيدلا فصن نينذألا ىدحإ يفو . ةلماك ةيدلا ايهييتلك نينيعلا يو

 .ةلماك ةيدلا ركذلا يفو .ةلماك ةيدلا ؤبدحنا اذإ رهظلا بلص يفو . ةلماك ةيدلا

 يفو .ةلماك ةيدلا نيديلا يفو .ةلماك ةيدلا نيلجرلا يفو . ةلماك ةيدلا نيتضيبلا يفو
 . ةلماك ةيدلا نيديلا عباصأ

 . ةلماك ةيدلاف لوبلا كسمتسي مل اذإو .ةلماك ةيدلاف لمحلا وأ عايجلا بهذ اذإو

 رانلا يف حرطي هنأ : ليقف .رانلاب تايف ،اًلظ رانلا يف الجر لجر ىقلأ اذإ امأو
 هلاو . مسلاب لتقي يذلا يف لوقلا كلذكو ؤفيسلاب برضي هنأ : ليقو ،“تومي ىتح
 . ملعا

 يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 (هللا همحر) يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا ىلإ (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا

۔ _ ٣٧٩



 ةرجشلا تضبقف 5 ةرجشلا تحت ةبادلا هب تحمجف . حمر هدي يفو ةباد بكر نميفو

 هدي نم حمرلا قلطناف . حمرلل ضباق وهو . ًادعاص هب ربست ةبادلا تلعجف . حمرلا

 ؟ ال مأ لجرلا ةيد همزلتأ ؛ هلتقف لجر ىلع تعقوف .ةبلغلا ىلع

 مل اذإ .أطخ اذه نأ يدنع اميف امأو .الف اهنيعب اظفح امأ . قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هنلاو .ةبلغلا ىلع هدي نم قلطناف " حمرلا لاسرإل دمعتي
 سرفلا تحمج : لاقي هنأل ؛ اهبكار تبلغ اذإ .هب تحمج هلوق امأ : فلؤملا لاق

 كلذكو .دصقلا تكرت اذإ .ةنيفسلا حمج كلذكو }هسراف بلغ اذإ .احومجو احمج

 رمأ ربغ نم اهلهأ ىلإ تبهذ اذإ : اهل لاقي ةأرملا كلذكو .هاوه بكر اذإ لجرلا

 زع هلوقل ،لبقتسملاو يضاملا يف ةيطسولا ةلمهملا .حتفب لاعفألا هذه لك .اهجوز

 .عجر .نوعرسي يأ ا" نوُخممجن مهو هيإ ولول » : لجو
. 

 (هتلا همحر) يوزنلا يرقعلا دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ؟ هاوعدب كلذ ناك اذإ دحلا هيلع بجعأ إ.ايسان وأ .هنم الهج السم فذق نميف

 ولو .هفذق دمعت اذإ 3 ىنزلاب ايلسم فذق نم ىلع دحلا نإ .قيفوتلا هتلابو .باوجلا
 .عفني لهجلا نأ ولو .ءيشب اندنع سيل كلذ يف لهجلاو .كلذ يف دحلا بوجو ملعي ل

 ك سيلام فقت آل ] { : ,لجو زع هلا لوق كلذ ديؤيو ٨ ملعلا نم عفنأ لهجلا ناكل

 : ىلاعت لاقو .ا٤ث)ه الوُتسَم هنع ناك كنتؤا لك ةداقلاو رصبلاو عمسلا نإ إ ملع هب

 .هلهجب اروذعم لهاجلا ناك ولو 6٠. نوُمَلعت ال مُسنُك نإ ركذلا هأ أولاساف .

 اولع هللا ىلاعت .ةدئاف الو . ىنعم هلهج ايع لاؤسلاب لجو زع هتلا رماوأ ىف ناك امل

 . ملعأ هللاو .انهاه ىنعم نايسنلل دجأ ملف ايسان هايأ هفذق امأو

 وأ اهمأ وأ اهتخأ جوزت مث .ةأرماب ىنز اذإ لجرلا يف : يديس لوقت امو : هل تلق

 ؟ املاع وأ ةمرحلاب اهاج ناك دحلا | هيلع بجأ اهتدج وأ اهتنبا

 بسنلاب الهاج ناك نإ تاهبشلاب أردت دودحلا نإ ،هانظفحو انعمسام ىلع : لاق
 )٤٣( ةبوتلا ةروس : ٥٧.

 )٤ ٤ ( ءارسالا ةروس : ٣٦.

 )٤٥ ( لحنلا ةروس : ٤٢٣ ٠ ءايبنالا ةروسو : ٧
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 : ليق دقو .اهتدج و .اهتنبا وأ ،اهمأ اهنأ ملعي ملو ءاهب ىنز يذلا نيبو ثاهنيب

 :ه لاقف .كلذب هنم الهج }هيبأ ةجوز جوزت يبارعأب يتوأ ناورم نب كلملا دبع

 .هقنع برضب رمأ هنإ : ليق دقف ،«يأ ةجوز يه امنإ ال : لاقف . كُمأب تجوزت»
 همحر) ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ كلذ غلبف «مالسإلا يف لهابحت الو لهج ال» : لاقو

 اروذعم نوكيو { عفني لهجلا نأ ولو .داجأو كلملادبع نسحأ» : لاقف (هللا
 .لوقلا كلذ (هللا همحر) ديز نب رباج لاق امل .هلهجب

 اهتخاب ىنز اذإ ًافالتخإ اهجيوزت زاوج يف نأ وجرأو زاوجلاب يدنع هبشأف اهتخأ امأو
 . ملعأ هللاو © هدعب وأ هجمورزت لبق

 لصف

 نم تايف ، نيتفيلخلا 7 لجأل يعيشلا برض نمع هتلأسو ( هلا همحر) هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ ةيدلا همزلتأ هبرض

 باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب ابأ نيتفيلخلا بس نإ . قيفوتلا هللابو ْ باوجلا

 متشو . نيملسملا بس نم ىلع بجاول ١ ريزعتل ١ برض . ًاعجوم ب ,رض برضي

 هيلع بجام قوف هبرضي ملو هبرضب رمأ وأ . مكاحلا هبرض نإ : ليق دقو ث مهضارعأ

 اضيأ مامإللو . نيملسملا لام تيب ف هتيدف . برضلا لاح يف تامو ريزعتلا نم

 بس نم : : ليق دقو . نيملسملا ضارعأ متشي الئل } هيلع دشل او هسبحو . هب رض

 لوألا لوقلاو . لتق الإو بات نإف كلذ نم بيتتسا . مهضارعا متشو . نيملسملا

 . ملعأ هللاو رثكا
 . ميظعلا يلعلا هللا نوعب عماجلا باتكلا مت

 ىلإ ،يلخنلا يمايرلا فلخ نب ديعس نب يلع خيشلا باوج نم باتكلا ريغ نم

 انخيش فيلأت نم اهتدجو ينأ ريغ ةلأسملا هذه ظفحا ل ينإ 0 قيفوتلا هللابو ئ باوجلا

 لهأ دالب نم لقنت يتلا لاومألا نإ (هللا همحر) يقاتسرلا ديعس ني سيمخ يضرلا
 نم لصت ىتلا لاومألا امأو .لوحلا اهيلع لوحي ىتح اهيف ةاكز ال ،نايع ىلإ مالسإلا

 .راحص يف هوعابو .مهعاتم اولجنو نايع ىلإ اولصو اذإف ، كرشلا لهأل كرشلا دالب
 .تقولا يف ةاكزلا مهنم تذخأ

۔ ٣٨١ ۔-



 ال : لوق . نايع ىلإ كرشلا لهأ دالب نم نولصي نيذلا .ةالصلا لهأ لاومأ امأو

 اولصو اذإ مهنإ : لوقو {ةاكزلا اهنم ذخوت مث ،نايعب لوح اهيلع لوحي ىتح اهيف ةاكز
 يذلا ريغ " عون ي اهوبلقو .اورتشاو ،اهيف اوعابو ، مهعاتم اولجنو نايع ىلإ اهب
 . ةاكزلا مهنم تذخأ ،كرشلا لهأ ضرأ نم هب اولصو

 ضرأ نم نايع ىلإ مدق لجر ين : لاق دق (هتلا امهمحر) بوبحم نب دمحم ناكو
 ىلإ هلايب داعو اضيأ .كرشلا ضرأ ىلإ عجر مث .ةاكزلا هنم تذخأ .عابف .كرشلا
 ضرأ ىلإ داع مث كرشلا ضرأ ىلإ اذه هلايب غلبام لك : لاقف رهشأ ةعبرأ يف نايع
 . ةاكزلا هنم تذخأ .مالسإلا

 هب غلب ولو .ةدحاو ة ةرم الإ ةنس لك يف هيلع ةاكز ال : مكحلا نب ناييلس لاقف

 . هللا ايهمحر بوبحم نب دمحم فقوف . كرشلا ضرأ ىلإ ارارم

 .نميلاو سرافو ،قارعلا : لثم ، مالسإلا ضرأ نم ةراجتب نايع مدق نم امأو

 ةاكزلا هيف بجي 5 نايعو ربلا يف يتلا مهلاومأ لثم يهف نايع لهأ نم ناك نإف ،ليبدو
 ايب باتكلا اذه يف رظانلا لمعيلو . ةلاطإلا فوخ هتكرت اذه لثم ريثكو }ةنس لك ي

 هتلاو ،ىرخأو ايند ملسأ ةقيثولاب ذخالاو .لاوقألا هذه نم قحلا قفاويو .هبجعي
 .اروث أم هتدجو ا هتبتكو .هت ةاضرمل نيملسملا عيمجو انقفوي

 الإ ةوق الو لوح الو ( مويقلا يحلا ةعاط ىق مولعلا هكاوف ) ىمسملا باتكلا مت
 نب رماع نب دمحم نب هللادبع ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا فيلأت . ميظعلا يلعلا هللاب

 . هللا هيضر يوزنلا شبنخ : نب لمحم

۔ ٣٨٢ ۔-



 ثلاثلا ءزجلا سرهف

 هولعل ا هكاوف

 ةحفصلا ةرورخلا

 رارحألا جيوزت يفو .زوجي الامو هنم زوجي امو حاكنلا يف ةرشع ةعساتلا ةروثنملا

 ٧ دوقفملاو بئاغلا ماكحأو جاوزألا ةرشاعمو تاقدصلا ءاضقو كيلامملاو

 ٨١ زوجي الامو كلذ نم زوجي امو ءاليالاو راهظلاو قالطلا يف نورشعلا ةروثنملا

 ١٤٩ ثيراوملا ةفص يف نورشعلاو ةيداحلا ةروثنملا

 ٢٧١٥ كلذ ريغو اياصولا يف نورشعلاو ةيناثلا ةروثنملا

 ٢٦١ هالولاو ةمامإلا ماكحأ ين نورشعلاو ةثلاثلا ةروثنملا

 هديعسلا ةكلمملل هديدسلا نيناوقلاو هديكألا دودحلا باتك

 ٣٣٣ ةعيرشلا صوصن ىلع اهدعاوق ةينبملا هديشرلا ةنطلسلاو

٣ يرعلا مالكلا نم كلذ ريغو صاصقلاو دودحلا يف نورشعلاو ةعبارلا ةروثنملا





  
 ١ هللا دمحب مت


