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 ل [ ششةدا ربح :دار اهبح - -
 : 1 7 يجام بردم اهز ه 1

 : :: ا ااككت ح ه < ها ذف

 يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا رهاط يبأ مامإلا
 ةيرجه ٧٥٠ ةنس نوتلا

    

    

 يناتلا ءزجلا

 هيلع قنلخو هححص

 رمع نب نمحرلادبع ِيهلكب

 ةشلاثلا ةعبطلا
     م ١٩٩٥ ۔ ے.ها٦

 ةماقتسالا ةبتكم : رنشانلا





 اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ثلاثلا نكرلا
 باوبالاو ماسقالا نم هيلع لمتشي امو ةاكرلا ضرف ف

 ابجاو اقح اهلعجو ءاينغالا لاوما يف ةاكزلا عرش لجو زع هللا نا ملعا
 ةقافلا يوذ نيب ةدوملا تبثتل دابعلا بولق نيب اهب فلا ةمكح ءارقفلل

 ليبسو قحلا ىلع رصانتلاو نواعتلا مهنم عقيو ، دالبلا راطقا يف ءاينغالاو

 بيهم هيدلام وجرملاو ‘لوصوم هل بئاه هريغل يجارلا نال 9 داشرلا

 كلذب تطقسل لاومألا يوذ نم ءارقفلا ةجاح تعطقنا ولذا ، لوصوم

 مكحتشاو رفانتلاو ضغابتلا هلجا نم مهنيب عقوو لالجالا ةبيه مهبولق نم
 نكلو 5 اهناكس عاطقناو ايندلا بارخ ىلا كلذ لوئيف ربادتلاو عطاقتلا مهيف

 نود نم بولقلل اريهطتو ث مانالا لصاوت ىلا ةعيرذ ةاكزلا لعج ىلاعت هللا

 تانسحلل افيعضتو ، لاومألل ةارثمو { مازجالاو بونذلل ًازيفكتو 3 ماثألا
 مهرهطت ةقدص مهلاوما نم ذخ» مالسلا هيلع هئيبنل لاقف _ لاملا ىف ادغ

 لوسر هنيبف المج ةنيدملا يف ةاكزلا ضرف هللا لزنأف (ا)ةيآلا اهب مهيكرتو

 اهلعجو . اهملاعمو اهموسرب اهحضوأو _ اهناكراو اهدودحب هلع هلل
 ةاكز . «يناثلاوه . ماعنالا ةاكز : «اهدحا» : ءايشا ةتس ىف ةعورشم

 «عبارلاو» . ةضفلاو بهذلا : نيدقنلا ةاكز . «ثلاثلاو» . رامثلاو بوبحلا

 زاكرلاو نداعملا ةاكز «سماخلاو» . ةدايزلاو ءانلل .ةذختملا ةراجتلا ةاكز

 ١( :ةبوتلا )١٠٣(.



 هللا ءاش نا نحنو . نادبألل ةعورشملا رطفلا ةاكز «سداسلاو» ةيلهاجلا

 لاومألا ةاكز نا ملعا : اليصفتو ةلمج ةتسلا سانجألا هذه ركذ يف عرشن

 يلوا نم اعامجاو باتكلا نم اصن اهبوجو يف ةمألا نيب فالتخا ال
 ائيش ةكمب ناك نيح ةاكزلاب رما 3 مالسلا هيلع ءيبنلا نا كلذو { بابلألا

 ةاكزلا ةضيرف هيلع هللا لزنا ةنيدملا ىلا رجاه املف مولعم الو تقوم ريغ

 ةالصلا اوميقا» لاقف ، عوطت ةاكزو ةقدص نم كلذ لبق ناكام اهب خسنف

 . اثالث اهلاق ةاكزلا عنامل ةالصال مالسلا هيلع لاقو . ('ةاكزلا اوتآو

 امو نيع : ءايشا ةثالث يف ةلمجلاب بجت يهو ( ("ااهعنإك :اهيف يدعتلاو

 . رقبو منغو لبا : ةيشاملاو . ةضفو بهذ نافنص نيعلاف : ثرحو ةيش

 : ناعون رامثلاف ، بوبحو رامث : نائيش يهو ضرالا نم جرخيام « ثرحلاو

 عرشن نحنو . تلسو ةردو ريعشو رب : عاونا ةعبرا بوبحلاو . بيبزو رم
 يهف ماعنألا ةاكز اما» . (ىلاعت هللا ءاش نا { ءايشألا هذه ليصفت يف

 بوجو ىلع ةمالا تعمتجا دقو . زعملاو نأضلاو رقبلاو لبالا : ةعبرا

 تناك اذا اهيف اوفلتخاو . ةمئاس تناك اذا ةعبرالا سانجألا هذه ىف ةاكزلا

 ةمئاس ةاكز اهيف لب نورخآ لاقو . اهيف ةاكزال موق لاقف : ةمئاس ريغ

 ةضراعمو ديقملا قلطملا ةضراعم فالخلا ببسو . ةمئاس ريغو تناك

 ١( ةرقبلا : )١١٠( .

 . اهلها ريغل اهعفدي يذلا وه اهيف يدعتملا : عيبرلا لاق ، سابع نبا نع عيبرلا هاور (!
 باصن (ةليقعر ددح دقو . باصنلا تلمكتسا اذا الا سانجالا هذه ىف ةاكزلا بجت ال ٢(

 سيلو _ امهرد نوعبرا ةيقوالاو _ ةقدص فقاوا سمخ نود اميف سيل» : هلوق يف لك
 ةسمخ ينعي _ ةقدص دوذ ةسمخ نود اميف سيلو _ ةقدص الاقثم نيرشع نود اميف
 اةقدص قسوا ةسمخ نود اميف سيلو _ ةقدص ةاش نيعبرا نود اميف سيلو _ ةرعبا

 . امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم عيبرلا هاور
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 ةاش نيعبرا يف مالسلا هيلع هلوقف قلطملا اما . ظفللا مومعل سايقلا
 لاق قلطملا بلغ نمف . ("): ةاكزلا منغلا ةمئاس يف هلوق ديقملاو { (١)ةاش

 ةمئاسلا يف ةاكزلا لاق ديقملا بلغ نمو 5 ةمئاسلا ريغو ةمئاسلا يف ةاكزلا

 وهف . ةاش ةاش نيعبرا يف مالسلا هيلع هلوقل ضراعملا سايقلا اماو . ةصاخ
 تالضف يه امنا ةاكزلاو حبرلاو ءاملا اهنم دوصقملا ىتلا يه ةمئاسلا نا
 مومع سايقلا اذهب صصخ نمف . ةيمانلا لاومألا يف دجوت امنا يهو لاومألا
 روهمج بهذف اضيا ليخلا يف اوفلتخاو . ةمئاسلا ىلع ةاكزلا رصق ثيدحلا
 يفع مالسلا هيلع هلوقل . اهيف ةقدصال نا ىلا نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا

 نب دامحو ةفينح وبا بهذو (")ريمحلاو لاغبلاو ليخلا ةاكز نع يتما نع
 اهب ادوصقم ةمئاس تناك نا ةاكزلا اهيف نا ىلا تدجو اميف ناميلس ينا

 مهارد موقت وا ىئنا سرف لك ىلع رانيد : ثانالاو روكذلا يف لسنلا
 ناويح ةمئاسلا ليخلا ناب جتحاو . مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك يف نوكيف

 يف روكذملا قحلا نا اضيا معزو . رقبلاو لبالا هبشاف لسنلا اهب دوصقم
 نا (ث)؛اهباقر يف هللا قح سني ملو» : لاقف ليخلا ركذ نيح هلع هلوق

 ١( و ٢( يراخبلا هاور سنا ثيدح نم ةقدصلا باتك ىف درو امهالك .

 الا ريمحلاو لاغبلاو ليخلا يف ةاكز الف © ماعنالا ريغ تاناويحلا نم ءيش يف ةاكز ال ٢(

 عجرتو بهذت مامزلاب رجت يتلا يه) ةراجلا ىف سيل ثيدحل . ةراجتلل تناك اذا

 ليخلا) ةهبجلا يف الو( قيقرلا ) ةخنلا يف الو (ريمحلا) ةعسكلا ىف الو (تيبلا لها توقب

 توفع دق» : ثيدحلو _ سابع نبا نع يقهيبلاو ينطقرادلاو دواد وبا هاور !ةقدص

 . يلع نع ديج دنسب دمحاو دواد وبا هاور امهل ةقدص الو ، قيقرلاو ليخلا نع مكل

 ىلع سيل» ىراخبلا ىور _ قيقرلا يف الو ليخلا يف ةاكزال هنا روهمجلا هيلع يذلا ٤(

 سيل» ظفلب دواد يبا ةياورو _ ةريره يبا ثيدح نم !هقدص همالغو هسرف ىف ملسملا
 يا هيلع لمعلاو : يذمرتلا لاقو «قيقرلا ىف رطفلا ةاكزالا ةاكز قيقرلاو ليخلا ىف
 = ليخلا ىف سيل هنا ملعلا لها دنع بابلا ىف روكذملا ةريره يبا ثيدح ىلع
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 . ملعا هللاو اهيف ةعورشملا ةاكزلا وه قحلا

 لصن
 ماعنالا ةق ١ ةقدص ليصفت ف

 نم حص امل . اهنم سمخلا نود اميف ةقدصال نا ىلع اوعمجاف لبالا اما

 سمخ يف نا ىلع اوعمجاو (اةقدص دوذ سمخ نود اميف سيلا هلع هلوق
 يفو {© هايش ثالث ةرشع سمخ يفو . ناتاش رشع يلو . ةاش لبالا نم

 نوبل نباف دجوت مل ناف ضاخم تنب نيرشعو سمخ يفو ، عبرا نيرشع
 ‘ نيعبراو سمخ ىلا نوبل تنب اه اهيفف ةدحاو تداز ناف { نيلنالثو سمخ ىلا

 ةدحاو تداز ناف نيتسلا ىلا لحفلا ةقورط ةقح اهيفف ةدحاو تداز ناف

 ىلا نوبل اتنب اهيفف ةدحاو تداز اذاف ، نيعبسو سمخ ىلا ةعذج اهيفن

 . ةئامو نيرشع 1 لحفلا اتقورط ناتقح اهيفف ةدحاو تداز ناف 0 نيعستلا

 ةقدصلا باتك يف اذه توبلل افالخ ةمألا نيي ملعا الو هيلع عمجم اذه لكف

 . (؟اامهنع هللا يضر هدعب ناتفيلخلا اهب لمعو هلع ءيبنلا. اهب رما ىل

 . ةئامو نيرشع ىلع داز اميف امهدحا» 0 اهنم نيعضوم ف ملعلا لها فلتخاو

 ةراجتلل اونوكي نا الا ةقدص ةمدخلل اوناك اذا قيقرلا يف الو 0 ةقدص ةمئاسلا =

 يبا ثيدح نم (ثلجع) هللا لوسر لاق _ لوحلا اهيلع لاح اذا ةاكزلا مهنامنا يفن

 مث ثيدحلا _ رزو لجرلو ، رتس لجرلو ، رجا لجرل يهف . ةلالث ليخلاو» ةريره
 اهروهظ قح ىسني الو المجتو امركت اهذختي يذلا لجرلاف رتس هل يه يذلاف : لاق
 اضيا رازبلا هجرخاو _ يواحطلا هجرخا ردقلا اذهو «اهرسيو اهرسع ىف اهنوطبو

 . ها «اهنوطبو اهروهظ قح سبحي الو هظفلو الوطم
 ١) ينطقرادلا هاور .

 ٢( ماكحالا ةلدا نم مارملا غولب هباتك ىف رجح نبا هلمكاب هدروا ةقدصلا باتك .
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 نيثالث ىلا . ةدحاو تداز اذا نوبل تانب ثالث اهنم ذخؤي انباحصا لاقف

 دعبو . ءيش اهيف سيلف ةرشعلا لمكي مل امو 0 نوبل اتنبو ةقح اهيفف ةئامو
 نيسمخلا يفو ، نوبل تنب نيعبرالا يفف ارشع لبالا تفلب املك اذه

 يعفاشلا قفاوو ةقدصلا باتك يف هلع ءيبنلا نع تباث اذهو . ةقح

 كلذ يف مهريغ فلتخاو 3 لوقلا اذه ىلع انباحصا قاحساو روثوباو
 لبالا يف دجوي مل اذا اوفلتخا : «يناثلا عضوملاوو . هركذ لوطي افالتخا

 © ةعذج دجيف ةقح هيلع بجحت نا لثم هقوف وا هنود دجوو بجاولا نسلا

 هريغو ())رفعج نبا باتك يف انباحصا لاقف : ةقح دجيف ةعذنج بجت وا

 ام لضف لاملا بحاص هيلع دريو دجو يذلا نسلا كلذ قدصملا ذخأي

 ناو 5 هيلع ام نود قدصملا دجو يذلا ناك نا هيلع بجاولا نيبو هنيب

 لاقو . ةفينح وبا لوقي اذهبو ، لضفلا قدصملا هيلع در هيلع ام قوف ناك
 لاملا بحاص هيلع در بجاولا نسلا نود قدصملا ذخا اذا انباحصا ريغ

 لاملا بحاص ىلع در بجاولا قوف ذخا ناو ، نيتاش وا امهرد نيرشع

 كلام نع يورو { ةقدصلا باتك. يف تباث اذه نا اومعزو ، كلذ لثم
 ميهاربا نع ىوري يناثلا لوقلاو . ملعا هللاو نسلا كلذ ءارش فلكي لاق نا

 . ملعا هللاو يعفاشلاو روث يناو يعخنلا

 : (٢)لعنلاب لعنلا وذح لبالاك انباحصا دنع وهف : رقبلا باصن اماو

 سمخ يفو ، ةاش سمخ لك يف اهنود امف رقبلا نم نيرشعلاو عبرالا يف
 نم نوبل تنب ناكم رقبلا نم ةينثلاو ضاخم تنب ةريظن ةيلوح نيرشعو
 لبالا نم ةعذجلا ناكم رقبلا نم سدسلاو { ةقحلا ناكم ةيعابرلاو { لبالا

 .هركذ مدقت ١(

 . لبالا ىلع اسايق اضيا يرهزلا لوق وهو ٢(
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 نيسمخ لك يفو ى ةينث نيعبرا لك يفف نيرشعو ةئام ىلع تداز اذاف

 ىلع كلذ اوساق مها نظاو « مهريغ نود انباحصا دنع اذه 0 ةيعابر

 انوفلاخم اماو . هيلع انا فقا ل ثيدح هيف مهدنع حص وا لبالا باصن

 ةعيبت وا عيبت ةرقب نيثالث لك يف رقبلا باصن نا مهرثكا نع تدجوف

 باتك يفو ، 0 ءيبنلا ىلا كلذ اودنساو ؤ ةنسم نيعبرا لك قو
 ٠ يبعشلاو ئ يرصبلا نسحلاو ) يعخنلا لوق اذه لوقي فارشالا

 { كلملادبعو 0 يعفاشلاو { يروثلا نايفسو ، ديعس نب ثيللاو 3 كلامو

 لك يف نا مهضعب نع ركذو ، مهريغو قاحساو { ديبع.يباو 2 روث يباو
 اهيف ءاهقفلا ضعب نع يورو 0 عيبت اهيفف زيثالث ىلا ةاش رقبلا نم نيرشع
 يف ملعلا لها فلتخاو . ليوطتلا ةفاخم اهانكرت انركذ ام ريغ ةريثك لاوقا

 اميف ةاكز ال نا ىلا مهرثكا بهذف © نيتضيرفلا نيب ام وهو صاقرالا

 ببسو { ةقدصلا هيف نأ مهضعب معزو ىرخالا غلبت ىتح ةضيرفلا ىلع داز

 رقبلا يف صاقوالا ىلع فقوت هللا همحر لبج نب ذاعم نا يور ام فالخلا

 . هيلع هللا تاولص يفوت هدجو مدق املف يع ءيبنلا لأسا ىتح لاقف

 ليلدلا هانشتسا ام الا ةاكزلا هيف لصالا ةاكزلا هيف بجروا نم لاقن

 لك نم ذخاي نا هرمأف نمبلا ىلا هثعب (ص) ىبلا نا (رض) لبج نب ذاعم نع معن ١(
 هلدع وا ارانيد ملاح لك نمو © ةنسم نيعبرا لك نمو» . ةعيبت وا اعيبت ةرقب نيثالث
 هلصو ىف فالتخا ىلا راشاو يذمرتلا هنسحو ث دمحال ظفللاو ةسمخلا هاور «ايرفاعم
 . ةعيبت ىثنالاو ىلوالا ةنسلا ىف ةرقبلا دلو : عيبتلا _ مكاحلاو نابح نبا هححصو

 © هيلع عمجملا بصنلا هناو ذاعم ثيدح ىف ام ىلع رقبلا ةاكز يف ةنسلا نا ءاملعلا نيب

 : لاقف «يرهزلل فالخ هيفو 0 ءيش نيثالثلا نود اميف بجمال هنا ىلع ةلالد هيفو

 تبئثيال باصنلا نا روهمجلا باجاو . لبالا ىلع اسايق ةاش سمخ لك يف بجي
 لوهجم ناك ناو وهو «ءيش رقبلا نم نيثالث نود اميف سيل» يور هنابو { سايقلاب
 ها . هديؤي ذاعم ثيدح موهفمف دانسالا
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 روهمج بهذف (ا)ثيدحلا راغش الو قانشال» : مالسلا هيلع هلوق وهو

 ملعلا لها ضعبو ث منغلاو لبالا ىلع اسايق اهيف ةاكزال نا ىلا ملعلا لها

: 

 ال نا ىلع ملعلا لها عمجأف اهيف بجاولا ردقلاو منغلا باصن اماو
 ةئام ىلا ةاش اهيفف نيعبرا تلمك اذا اهناو ةاش نيعبرا نود اهيف ةقدص

 تداز اذاف 5 نيتئام غلبت نا ىلا ناتاش اهيفف ةدحاو تداز اذاف نيرشعو
 لك يفف ةدحاو تداز اذاف 5 ةئامئالث غلبت ىتح هايش ثالث اهيفف ةدحاو

 اوفلتخاو . ةقدصلا باتك يف هللا لوسر نع هتوبثل هيلع عمجم اذه ةاش ةئام

 يف يشال ش © ثالث اهيف انباحصا لاقف 0 ةئامئالثلاو نبتئاملا ىلع داز اميف

 { ةاش ةئام لك يف كلذ دعب ش . عبرا اهيفف ةئامعبرا غلبت ىتح ةدايزلا

 همحر رمع نع يورو 0 روث يباو قاحساو يعفاشلا نع اذه لثم يورو

 اذاف .ةئامئالث ىلا ثالث اهيفف نيتئاملا ىلع ةاش تداز اذا : لوقي ناك هنا هللا

 الا راصمالا ءاهقف رثكا لوقي اذهبو ، ةاش ةئام لك يفف : منغلا ترثك

 اهيفف ةدحاو ةئامئالث ىلع تداز اذا منغلا نا هنع يور هناف حلاص نب نسحلا

 ريغ ذاعم نع مهضعب ىورو . سمخ اهيفف ةئامعبرا ىلع تداز اذاو عبرا
 ناضلا ىلا مضي زعملا نا ىلع ملعلا لها عمجاو _ ملعا هللاو انركذ ام

 : هصن يمرضلا رجح نب لئاو ىلا (ةلَ) لوسرلا هثعب باتك ين درو ام ضعب اذه ١(
 ، ةالصلا ماقاب تومرضح لها نم ةلهابعلا لايقالا ىلا (نر هللا لوسر دمحم نم»

 طالخالو صمخلا بويسلا ينو 0 اهبحاصل ةميتلاو & ةاش ةعيتلا ىلعو 0 ةاكزلا ءاتياو

 ةعيتلا مارح ركسم لكو { يبرادقف ايحا نمو . راغشالو ‘ قانشالو © طارو الو

 ةيلهاجلا نيفد يازاكرلا بويسلا . بلحلل وا حبذلل فلعت ةاشلا ةميتلا ةاش نوعبرا

 ال يا قانشال . عمتجم نب قرفي الو ‘ قرفتم نيب عمجال يا طاروالو طالخال

 عاب ايحا { ةيلهاجلا ةحكنا نم راغشلا . صقو ال كلوقك نيتضيرفلا نيب ام ذخؤي

 هححصم ها خلا . هحالص ودبي نا لبق عرزل
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 اهنم فنص يا نم ةقدصلا يف اوفلتخاو . باصنلا اهب متتسيو ةقدصلا ين

 ايوتسا نا الا نيددعلا رثكا نم ذخؤت . لاق هنا ةمركع نع يورف ذخؤت

 مهضعب لاقو . قاحساو كلام لاق هبو . قدصملا ءاش امهيا نم ذخؤتف

 للا همحر رمع لوقل حصالا وهو . هتصح ردقب لك نم ذخؤت نا سايقلا .

 ىبرلا مهل عد» منغلا ةقدص ىلع . هثعب نبح يفقثلا هللدبع نب ربقل
 بر ريخ مث قرف ثالث منغلا لعجاو ، نوبللاو لحفلاو ةلوكالاو ضاخلاو
 الو ، طسوالا ثلثلا نم هتقدص قدصملا ذخأي مث ، ىلوالا ثلثلا يف منغلا

 ةينثلاو قانعلا اوذخ : هلامعل لاق اضيا رمع نعو «ةمره الو اسيت ذخأت

 هانعم ءاذغلا نا : يدنعو ث لاملا رايخو ءاذغلا نيب لدع كلذو ةعذجلاو

 ةيسادس وا ةيعابر وا ةينث نأضلا نع يطعي انباحصا رثا يفو . ءيدرلا

 سمخ تنبو ةيسادسلاو ةيعابرلا زعملا ىلع يدؤيو ، نينس سمخ تنب وا
 كلذكو 0 اهنع ىطعت نا زعملا نم ةينثلا ىف اوصخر دقو نينسلا نم تسروا

 & ةمره ةقدصلا يف ذخؤت الو . ةرفاو تناك اذا رهشا ةرشع ةنبا نأضلا نع

 لوسر نع كلذ توبثل . قدصملا ءاشي نا الا سيت الو ، راوع تاذ الو

 يف ذخؤي ال : دوعسم نبا نعو يلعو رمع نع كلذكو (ل ةل
 رثا يف صخرو . راوع تاذ الو ، ةعذج الو 3 ةمره الو ، ركذ ةقدصلا

 رثكا ناك اذا ركذلا كلذكو . بيع اهيف نكي مل اذا ةمرهلا ين انباحصا

 بيع تاوذ وا ليزاهم اهلك منغلا تناك اذا فلتخاو . ىثنالا نم ان

 ءارش فلكي ليقو 5 اهلضفا ليقو ث ةدحاو اهنم ذخأي ليقف ، برج وا
 رثا يفو © يعفاشلا نع لوالا لوقلاو . كلام نع اذه يور . ةضيرفلا
 | اهلك منغلا نمثب الا اهدجي مل ولو بويعلا نم ةملاسلا يطعي انباحصا

 ١)  :1ةقدصلا باتك ف .
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 انافرخ تناك اذا اماو ز ملعا هللاو اهيف هيلع بجو ام اهنم يطعي ليقو

 هذه ىف فالخلا ببسو .. ملعا هللاو ةنسملا ةاشلا الا هئزجي ال هناف اهلك

 رابكلاو راغصلاو ءاحصالاو ىضزلملا لوانتي ةاشلا قلطم مسا له لئاسملا

 دعيو اهريبكو اهريغص دعي» لاق هنا ع ءيبنلا نع يور دقو ؟ الوا
 دعت له لاخسلا يف ملعلا لها فلتخا دقو . ('رقبلا ليجاجعو لاخسلا

 : يورف نالمحلاو ليجاجعلاو نالصفلا كلذكو ؟ اهنم دخؤيو باصنلا ىف

 يتأي نا لاخسلا نم نيعبرالا بحاص فلكيو اهنودعي لاق هنا مهضعب نع

 ] روث وباو ليبع وبا لاق ‘ ءيش راغصلا نم ذخؤي الو ةينثب وا ةعذجب

 نم ذخؤي لاق هنا يعازرالا نع يورو 0 رقبلاو لبالا ةفدص يف كلذكو

 ائيش لاخسلا ف نوبجوي ال رهاظلا لها نا بسحاو . اهنم فنص لك

 نا رما نيح هنع هللا يضر رمع لوقلو ؟ ةصاخ ريبكلا الا لوانتي ال ما

 ال ةاشلا مسا نا انباحصا دنعو . اهنم ذخؤي ال مث لاخسلا مهيلع دعت

 ريغصلا باصنلا يف دعي نكلو 9 اهريغ نع تنغتسا ىتلا ىلع الا قلطي

 . ملعا هللاو ريبكلاو

 نم انركذام عيمج يف هكيرش بيصنب كيرشلا متتسيو : ةلأسم

 نيعبرالا ىفو ، ةقدص دوذ سمخ يف) مالسلا هيلع هلوقل . ماعنالا باصن

 هللادبع نبا نايفس نع يعفاشلاو كلام هاور املو ٠ يفاسنلاو يذمرتلاو دوادوبا هاور ) ١

 ، اهذخأت الو ، يعارلا اهلمحي ةلخسلا مهيلع دعت» : لاق باطخلا نب رمع نا يفقللا

 . ةينثلاو ةعذجلا ذخأتو ، منغلا لحف الو & ضاغاا الو ، ىبرلا الو ةلوكالا ذخاتال
 ٠ رقبلا وا . لبالا نم اباصن كلم نم نا ىنعي «هرايخو لاملا ءاذغ نيب لدع كلذو

 جرخاو ى رابكلا لوح مامت دنع عيمجلا ةاكز تبجو لوحلا ءانثا يف تجتتف منغلا وا

 . ملعلا لها رثكا لوق ىف . دحاولا لاملا ةاكز جاتنلا نعو لصالا نع

_ ١٣٢ 



 يعفاشلا نع اذه لثم يورو ، كيرش نم اكيرش شتسي مل ؤ ('ةاش ةاش
 ىتح امهيلع ةاكزال نا قارعلا لهاو كلام نع يورو 3 ديعس نب ثيللاو

 امو» كلع هلوق يف فلتخاو . ملعا هللاو باصنلا امهنم دحاو لك لمكتسي
 اذا مهضعب لاقف 0 (٢)؛ةيوسلاب لضفلا ناددارتي امناف نيطيلخ نم ناك

 يعفاشلا نع يورم اذهف 3 ناطيلخ امهف حارملاو لحفلاو ىعارلا مهعمج

 يورو ث ةنس ضبرملاو بلحملا اهعمجي ىتح : رفعج نبا باتك يلو كلامو
 ضعب لاقو . نيطيلخب اسيلف امهلاوما افرع اذا امهنا سواطو ءاطع نع

 . ملعا هللاو . ةضوافملاو ةكراشملاب يه امنا ةطلخلا ءاملعلا

 ١( نيعبرالا يفف ظفلب ينطقرادلا هاور .

 اهضرف يتلا ةقدصلا ةضيرف هذه : هيلا بتك ركبابا نا : لاق سنا نع يراخبلا هاور ٢)

 8 قرفتم نيب عمجي الو» هيفو : هلوسر اهب هللا رما يتلاو ، نيملسملا ىلع هللا لوسر

 امهنيب ناعجارتي امهناف نيطيلخ نم ناك امو { ةقدصلا ةيشخ عمتجم نيب قرفي الو

 قدصملا ذخا ناو ةكرشلا يف هبيصن نع ةاكز همزلي ام كيرش لك يدؤي ينعي «ةيوسلاب

 هتمزل وأ ةقح الا هل تسيلو ةعذج هتمزل نم اما . دحاو لاك امهلام نال . رثكا هنم

 تسيلو هعذج هتمزل نم نا ىلع صني ةقدصلا ثيدح ناف & ةعذج الا هل تسيلو ةقح

 نيرشع وا اترسيتسا اذا نيتاش اهل قيفوت اهعم لعجيو قدصملل اهعفدي هنا ةقحالا هل

 لباقم قدصملا هيطعيو قدصملا هنم اهلبق ةعذجالا هل تسيلو ةقح همزل نمو . امهرد

 ىف لصالا امه نيتاشلا نا ملعا هللاو نيبتف . امهرد نيرشع وا نيتاش هدنع داز ام

 نا رهاظلاف نيرشعلاب اهديدحتو مهاردلا اما . نيتنسلا نيب صقنلا وا ةدايزلا ريدقت

 . (ةلمعر هنمز ىف لاحلا وه اك ددعلا كلذ يواسي نيتاشلا رعس ناك اذا اميف كلذ
 بجاولاف اننمز ىف نأشلا وه اك اشحاف عافترالا ناك امبرو راعسالا تعفترا اذا اما

 اج قدصملا نم لضفلا دروا . لاملا بر نم ةميقلا لضف ةدايز وه _ ملعا هللاو

 ةقحلاو ةعذجلا ىوس يف اماو . ميوقتلا ىلا كلذ عجريو . ةيودالا ضعب هيلا بهذ
 هديؤيو ميوقتلا وه ناكمو نامز لك يف ةطبضنملا ةدعاقلاف اصن ثيدحلا هيلع صني مل امم

 ةقدصلا ىف سيبلو صيمخ مكسابل ضرعب ينوتيا» : نملا لهال (ض) لبج نب ذاعم لوق
 كش الو ةنيدملاب (ليكر دمحم باحصال ريخو مكيلع نوها ةرذلاو ريعشلا ناكم
 هححيم فا . ملعا هللاو ميوقنا هدامع كلذ نا
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 : رقبلاو لبالا نم لماوعلا يل ةقدصلا بوجو يل اوفلتخاو : ةلأسم
 اذه يورو . (ا)لماوعلا رقبلا يف ةقدصال نا ذاعمو يلع نع يورف

 نسحلاو دهاجمو يعخنلاو ريبج نب ديعسو هللادبع نب رباج نع اضيا

 نم ٥

 نم ٢٥

 نم ٣٦

 نم ٤٦

 نم ٦١

 نم ٧٦

 نم ٩١

   نم ٤.٠

 (اهنم جرخي امو لبالا ةاكز يف «ةدئاف»)

 . اهيف ةاكز ال دوذ سمخ نودام نا ىفخي ال

 ٥ لك نع ةاش - ٦٢٤ ىللا

 يف تلخدو ةنس اهل تلمكتسا ىتلا يهو ضاخم تنب - ٢٣٥ لا

 . نوبل نباف نكت مل ناف ةيناثلا

 . ةثلاثلا يف تلخدو ةيناثلا تلمكتسا يتلا يهو نوبل تنب - ٤٥ ىلا

 . ةعبارلا ىف تلخدو ةثلاثلا تلمكتسا يتلا يهو ةقح - ٦٠ لا

 . ةسماخلا يف تلخدو ةعبارلا تلمكتسا يتلا يهو ةعنج = ٧٥ ىلا

 . نوبل اتنب - ٩٠ ىلا

 .ناتقح _ ١٦٠ لا

 ةقح ٥٠ لك ىفو نوبل تنب ٤٠ لك ينفف ادعاصف ١٢٠ نم

 (اهنم جرخي امو منغلا باصن ةاكزر

 . ةدحاو ةاش _ ١٦٠ ىلا

 . ناتاش . ٦٢٠٠ ىلا ١٦١ نم

 .هايش ثالث _ ٢٣٠٠ ىلا ٢٠١ نم

 ةاش ١٠٠ لك يفف ٣٠٠ ىلع تداز اذاو

 ةقدص لماوعلا رقبلا يف سيل» : لاق مالسلا هيلع يلع نع ينطقرادلاو دواد وبا ىور ١(

 ظفلب رباج ثيدح نم ينطقرادلا هجرخاو «يش لماوعلا رقبلا يف سيل» ظفلب يورو
 بجيال هنا ىلع ليلد ثيدحلاو . هدانسا يقهيبلا فعضو !ةقدص ةريثملا رقبلا يف سيل»

 ةيطرش تتبث دقو . ةفولعم وا ةمئاس تناك ءاوس هرهاظو . ءيش لماوعلا رقبلا يف
 لاق يناسنلاو دواد يبا نع زهب ثيدح ىف لبالا ىفو يراخبلا ىف منغلا يف موسلا

 . امهب رقبلا تقحلاو ، يريمدلا

 س ١٥١

  



 . يأرلا باحصا نم مهريغو يعفاشلاو ديعس نب ثيللاو ءاطعو يرصبلا
 يورو . ةقدص ثرحلا رقبو يناوسلا رقبلاو حضاونلا لبالا يف ةفئاط تلاقو

 رفعج نبا باتك يف هلثم يورو . كلام لاق هبو . ةداتفو لوحكم نع اذه

 ةضافتسا عم اذهو { مهدنع هب ذوخأملا وه اذه ناو . انباحصا نم هريغو

 ةراجلا يف الو © ةبوتقلا يف سيل» : هلوق وهو مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح

 دوذ سمخ يف» مالسلا هيلع هلوق مومعب اوجتحا مهنا نظاو . (اقدص
 هللاو . مدقتملا ثيدحلاب هصخ لماوعلا نع ةاكزلا طقسا نمو . )ةقدص

 ةاكزلا اهثرح يف ناك نا ثرحلا رقب يف : ءاملعلا ضعب لاقو . ملعا

 ملعلا لها عمجاو . ملعا هللاو . ةقدصلا اهيففالاو . اهلماوع ىلع ةقدصالف

 يرصبلا نسحلا نع كلذ يور . رقبلا ةلزنمب سيماوجلا نا ىلع تدجو اميف

 لاو . يأرلا باحصاو قاحساو يعفاشلاو يروثلاو كلامو يرهزلاو
 .. ملعا

 يانلا لضفلا

 تارشعملا ةاكز ىف

 اوقفنا» ىلاعت هللا لاق { كلذ ف بجاولا ردقلاو بوبحلاو راثلا يهو

 موي هقحاوتاو»ه لاقو ("«ضرالا نم مكل انجرخا اممو متبمكام تابيط نم
 رشعلا وه» لاق هنا هنع هللا يضر سابع نبا نع يورف (ث)هداصح

 ىفو . ةبولحلاو ةبوكرلاك اهروهظ ىلع باتقالا عضوت يتلا لبالا حتفلاب ةبوتقلا ١(
 عجرتو بهذت مامزلاب رجت يتلا يه ةراجلاو «ةبوتقلا لبالا ىف ةقدصال» : ثيدحلا

 . ةقدص لماوعلا لبالا ىف سيل دارملا . لايعلا توقب

 ٢( هركذ مدقت . ٢( ةرقبلا : )٢١٦٧( . ( ماعنالا : )١٤١( .
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 ملعيو لاكي موي ةضورفملا ةاكزلا هقح» : لاق اضيا هنعو ارشعلا فصنو

 نسحلاو بيسملا نب ديعسو ديز نب رباج نع اذه لثم يورو . هليك
 نم مهل ىقلا هعرز دصح اذا وه : لاق دهاجم نعو . ةداتقفو سواطو

 تلاقو _ ةاكز هلاك اذاو 6 خيرامشلا نم مهل ىقلا هلخن ذج اذاو . لبنسلا

 نال ةخوسنم ةيالا هذه ناو . ةضورفملا ةاكزلا لبق اذه ناك : ةفئاط

 . ملعا هللاو رفعج يباو يعخنلا نع اذه يور . ةيكم ةروسلا

 نا ىلع راصمالا ءاهقف عيمج نم ملعلا لها ماوع عمجا : ةلأسم
 ريعشلاو ةطنحلا يهو . ضرألا هجرخت امم ءايشا ةعبرا يف ةبجاو ةقدصلا
 الا ةقدصال نا ىلا ةفئاط تبهذف اهاوس اميف اوفلتخا مث . بيبزلاو رماو

 نيريس نباو . ١( )ىرصبلا نمسلا نع اذه يور . ءايشألا ةعبرالا هذه ف

 كرابملا نباو حلاص نب نسحلاو يروثلا نايفسو ىليل يبا نباو يعفاشلاو
 يف ءايشا ةتس يف ةبجاو ةاكزلا انباحصا لاقو . مهريغو ديبع يباو
 اوجتحاو ئ يعخنلا ميهاربا لاق هبو تلسلاو ةرذلا عم ةمدقتملا ةعبرالا

 يف سيل» : لاق هلع ءيبنلا نا ءاملعلا نم ةعامج تور ام

 ةطنحلا وهو ث هيلع صوصنملا ىف الا ةاكزال هنا : يبعشلاو يرصبلا نسحلا يأر ١(

 آ اذه يناكوشلا ربعاو 0 هيف صنال هادع ام نال بيبزلاو ‘ رمتلاو . ريعشلاو

 ةطنحلا نم الا هللا لوسر دهع يف ذخؤت ال تناك ةاكزلا نا { لوقلا لمجمو . قحلا

 . هةرذلا ةدايز ةجام نبا ةياور ينو _ ةدرب يا ثيدح ف 5 بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو

 انباحصا ربتعاف «تلسلا»ه مدقت ام ىلع ةدايز لوسرلا نع رثا ىف ةحلط نب ىسوم ركذو

 ةقدص الف هكاوفلاو تاورضخلا نم اهادع ام اما . ثيداحالا نيب اعمج ةتسلا فانصالا

 لاغبلا نم الو قيقرلاو ليخلا نم ةاكزلا ذخا هيده نم نكي مل و : ميقلا نبا لاق اهيف

 رخدتالو ٠ لاكتال يتلا هكاوفلاو يتاقملاو خطابالا الو ٠ تاورضحلا الو . ريمحلا الو

 . صب ل امو سييام نيب قرفي ل و ؤ ةلمج هنم ةاكزلا ذخاي هناف بطرلاو بنعلا الا

 نطقت اهنال كلذب تيمس ريعشلاو ربلا ىوس بوبحلا يه تاينطقلا وا يناطقلاو _ ها

 ها . فنصملا امل لثم نا قبس دقو . نزخت يا تويبلا ىف
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 . ريعشلاو . حمقلا : يهو . ءايشا ةتس يف الا ةفدص يناطقلا نم ءيش

 . ءاملعلا دنع هيلع عمجم وهو (١؛بيبزلاو رماو تلسلاو . ةرذلاو

 ايبوللاو صمحلا يهو : يناطقلا عيمج ىف ةاكز ال نا ىلا نورخآ بهذو

 ذختي امم رخديو تاتقي ام عيمج يف ههابشاو . سمرتلاو لوفلاو سدعلاو
 هباحصاو كلام زاجحلا ءاهقف نع اذه يور 0 تابنلا عيمج نم ابلاغ شيعلل

 ام لك يف ةاكزلا نا ىلا هقفاو نمو ةفينحوبا بهذو . هريغو يعفاشلاو

 فالخلا ببسو { بصقلاو بلطحلاو شيشحلا ادع ام ضرالا هجرخت

 هذهب ةاكزلا قلعت يف مهعزانت وه . اهيلع عمتجملا ةتسلا فانصالا ادع اميف

 نمف ؟ راخدالاو تايتقالا ىهو اهيف يه ةلعلوأ ؟ اهنيعل وه له ، فانصالا

 عبمج يف ةاكزلا لاق تايتقالا ةلعل لاق نمو © اهيلع بوجولا رصق اهنعل لا
 ةاكزلا رصق نم نيب فالخلا ببسو 0 اهيلع عمتجملا ىلع اسايق تاتقي ام

 عقو ام الا _ ضرالا هجرخت ام عيمج ىلا اهادع نم نيبو هب تاتقيام ىلع
 مومعل سايقلا ةضراعم وه بلطحلاو بصقلاو شيشحلا نم عامجالا هيلع

 { رشعلا نويعلاو ءامسلا تقس اميف» مالسلا هيلع هلوق ىف روكذملا ظفللا

 قباطم وهو يذلا ىنعمب انهه امو (")رشعلا فصن حضاونلاب ىقس امينو
 . ينطقرادلاو هجام نبا ةجرخا ١)

 نم يراخبلا ةياورو ؛رشعلا فصن بورغلاو يلاودلاب يقس امو» ظفلب دوادوبا هاور (
 نويعلاو ءامسلا تقس اميف» لاق (ةلع) ءيبنلا نع هيبا نع هللادبع نب ملاس ثيدح

 ىا» هللادبع وبا لاق رشعلا فصن حضنلاب يقس اميفو ث رشعلا ايراع ناك را

 اميفو رمع نبا ثيدح ينعي لرالا ق تقوي غ هنال لوالل رسفت اذه !يراخبلا

 موهبملا ىلع يضقي رسفملاو ةلوبقم ةدايزلاو . تقوو اذه يف نيبو رشعلا ءامسلا تقس

 لاقو ةبعكلا يف لصي مل ءيبنلا نا سابعلا نب لضفلا ىور اك تبللا لها هاور اذا
 ثيدح نم دواد يالو . ها . لضفلا لوق كرتو لالب لوقب ذخاف ىلص دق لالب

 = يناوسلاب يقس اميفو رشعلا _ ايرثع هلوق نع اضوع _ العب ناك اذاه ملاس
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 هلوق ىلا تاشورعم ريغو تاشورعم تانج أشنا يذلا وهو» ىلاعت هلوقل
 ةاكزلا نا وهف مومعلا اذهف ضراعملا سايقلا اماو (اهداصح موي هقح اوتآو

 نمو . توق وه اميف الا ابلاغ نوكي ال كلذو ةلخلا دس اهب دوصقملا

 بلغ نمو 0 تاتقملا ادع امم ةاكزلا طقسا سايقلا اذهب مومعلا صصخ

 . ملعا هللاو عامجالا هجرخا ام الا كلذ عيمج يف اهبجوا مومعلا

 يور هيف ةاكزلا باجيا ىلا ضعب بهذف نوتيزلا ين اوفلتخاو : ةلأسم

 باحصاو كلامو يروثلاو ديعس نب ثيللاو يعازوالاو يرهزلا نع كلذ
 نم هريغ بهذو . سابع نباو ديز نب رباج نع كلذ دجوو . يأرلا
 نسحلاو ىليل ىما نبا نع كلذ يور . نوتيزلا ف ةاكز ال نا ىلا انباحصا

 | فالخلا ببسو . رصمب رخآلا هلوق يف يعفاشلاو ديبع ىلاو حلاص نب

 . ملعا هللاو ؟ توقب سيل ما توق وه له

 رانلاو بوبحلا باصن يل

 ةسمخ نود اميف سيل» لاق ةل هللا لوسر نا ىلع ملعلا لها قفتا ۔ . . . ۔ هتبالص . . ١

 . هلع هدمب دادما ةعبرا عاصلاو اعاص نوتس قسولاو (اهةقدص قاسوا
 ةدايزو ثلثو لطر ءاملعلا روهمج : لاقف .مالسلا هيلع هدم يف اوفلتخاو

 ولدلا برغلا _ ريغصلا ولدلا يهو ةلاد عمج يلاودلا رشعلا فصن حضنلا وا =

 يهو يناوسلا درفم ةيناسلا _ يقس نودب هقورعب برشي ام لعبلاو يراعلا . ريبكلا
 ام لكلا نم دارملاو . ةلآلاب لاجرلا حضنك باودلا ريغب يقسلا حضنلا . باودلا

 . ءانعو بعتب ىقسي

 . يفاسنلاو ملسمو دمحا هاور ٢) . اهركذ مدقت ) ١
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 دملا نا ىلا ةفينح وبا بهذو . زاجحلا لها لاق هبو & يدادفبلاب ةريسي

 ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج قفتاو . لاطرا ةينامث عاصلا يفو . نالطر

 ناو قاسوا ةسمخ وهو رامثلاو بوبحلا يف باصنلا باجيا ىلع نيعباتلاو
 ىلا تدجو اميف ةفينح وبا بهذو . ءيش هبحاص ىلع سيل كلذ نود ام

 تقس اميف» مالسلا هيلع هلوقل بجاو باصن امهيف سيل رامثلاو بوبحلا نا
 اذه صيصخت ىلا ءاملعلا نم هريغ بهذو ('رشعلا نويعلاو ءامسلا

 امنا ثيدحلا نال (؟)؛ةقدص قاسوا ةسمخ نود اميف سيل» هلوقب مومعلا

 . بجاولا ردقلا ال ددعلا نييبت جرخم جرخ

 امهناو منغلا ىلإ الو 5 رقبلا ىلا مضت ال لبالا نا ىلع اوعمجاو : ةلأسم

 غلبي ىتح اهنم فنص لك نع :ر طاقسا ىلعو ، لبالا ىلا نامضيال
 نا ىلع اوعمجاو ، بيبزلا ىلا مضي ال رما نا ىلع اوعمجاو ، باصنلا

 ذخؤتو هئيدر ىلا هديج عمجي امهريغو راغلاو بوبحلا نم دحاولا فنصلا

 ناو «يدرلاو ديجلا نم ينعا ، امهنم دحاو لك ردق ىلع هعيمج نم ةاكزلا

 ىلا ةطنحلا مض يف اوفلتخاو . هطسوا نم ذخا افانصا ناك نا هريغو رمت

 نع كلذ يور . ضعب ىلا اهضعب فاضيال انباحصا ضعب لاقف : ريعشلا

 يعازوالاو ءاطعو لوحكم بهذم وهو . (هللا همحر بويا نب لئاو

 ىلا انباحصا رثكا بهذو ىأرلا باحصاو يعفاشلاو ديبع يباو يروثلاو
 بهذم وهو {© باصنلا امهنم دحاو لكب متتسيو ربلا ىلع لمحي ريعشلا نا

 . هركذ مدقت دق ١(

 ٢( ابيرق هركذ مدقت دق .

 ٢) هب في رعتلا مدقت .



 وهو 0 امهنع تدجو اميف (")رباج يبا نب ىسومو (١ا)بوبحم نب دمحم

 ١( لوالا ءزجلا ىف هتمجرت تمدقت .

 دحاو ىناثلا نرقلا ءاملع نيطاسا نم ينامعلا يوكزالا رباج يبا نب ىموم يلع وبا وه ٢(
 هجوو ملعلا رشنف هللا همحرب بيبح نب عيبرلا مامالا ىلع اوجرخت نيذلا قرشملا ىلا ملعلا ةلمح

 ةربابجلا نم هريرحت ىف اريطخ ارود بعلو نامعب نيدشارلا ءافلخلا ةريس ءايحاو ريرحتلا ةكرح
 لظو دوعسم نب ىدنلجلا لداع ماما لوا اوعياب نيذلا ىروشلا لاجر نم ناكو . ةيعبتلاو

 . ديدج نم ةمامالا ةداعال ةصرفلا نيحتبو باقع نيعب اهبقاري ةيحالصالا ةكرحلا سار ىلع
 ىلع دهعلا كلذ ةربابج ىلوتساو هعم ةمالا لاجر ةوفصو ىدنلجلا دهشتسا نا دعب اميسال

 ىدنلجلا ينب نم ةربابجلا ديب ىدنلجلا لتقم دعب يقب نامع نا ريبخ تناو _ رومالا ديلاقم

 ىدنلجلا ينب نم ةلودلا تلقتنا ذا ١٧٧ ةنس ىلا ١٣٥ ةنس نم سابعلا ينب ءارمال نيعباتلا

 خيش ىسوم حبصا كانه « رومالا ىلع نيملسملا ةعامج تلوتساو دمحيلا ينب ىلا ايئاهن

 مهلك ةمالا ةوفص نم ةعامج هب فتلت دالبلا ةكرح هيلع رودت يذلا روحلاو نيملسملا

 قيرفتو ةسفانملا ةبقاع فاخف افيعض ةمالا رما ناكو . اهيلا نوحمطيو ةمامالل نوحلصي
 يحاون نم ةيحان تايصخشلا ءالؤه نم دحاو لك ىلوف رمالا رارقال ةقيرط ركتباف دوهجلا

 اعيمس لكلا ناكو ةماعلا ةمامالا هيلا دنسيف هرما ىوقيو هروذج خسرت نم نيبتسيل رطقلا

 هدعاس _ رذنملا نب ريشب نا ديب هتياغ ىلا راسو العف هتيحان ىف لك رقتساو اعيطمو هل

 ريست نا يلع ابا اي كانوجر انكه : هل لاقف ةلاحلا نم قلق _ هلثم ملعلا ةلمح دحاو نميالا

 ةقيقح نع ىسوم هل فشكي انه ةلودلا ىلع نوفاخي نيذلا ءالؤه ىلا اهتددرف ةلودلا هذهب

 . هسفنل رمالا اذه بلطي لكو اوعمتجا مهنال ةلودلا ىلا مكحلا ابا اي يرظن امنا» هبيجيف هاياون

 يبا نبا رما يرق امل لجا «رمالا ىوقي ىتح انهوجو نع مهانقرفف فيعض هدعب رمالاو
 ناك نم لك لزعو ةالولا ىرقلا ىلا لسراف رباج يبا نب ىسوم هرم «كثلوا دحا نافع

 نيملسملا خيش هل مجرتملا لظي اذكهو ١٧٧ ةنس كلذو هللا نذاب ةلودلا تماقف هالو

 نيملسملا نا خيراتلا انيلع صق دقف . هتخوخيشو هفعض مغر ةلودلا زاهجل كرحملا بالودلاو
 وهو ركسعلا رباج يبا نب ىسوم رضح هنم ترهظ ثادحال نافع يبا نبا لزع اودارا امل

 نوملسملا لاقف { ركسعلا يف ريرس ىلع مئان وهو ةمامعب هيبجاح ىلع دودشم ريبك خيش
 ذخا ىوزن ىلا بعك نب ثراو لصو املف «,مكماما اناه ىسوم لاقف «؟ انماما نمه ىسومل

 ةمامالا ىف ثراولا رمتساو كلذ باع سانلا نم ادحا نا ملعي ملف ماما همدقف هديب ىسوم

 ىف ةلودلا روما لظتو اعاطم اخيش لظي اذكهو . رهشا ةتسو ةنس ١٦ ةدم هنع ايضرم

 اعبرا شاع دق ناكو ه١٨١ ةنس مرحملا نم ١١ ةليل ىف هيلا هللا هافوت نا ىلا ةماقتساو ةوق

 هتدالو نوكتف همال يلع نب ىسوم مالسالا خيش دج ىسوم ناكو ارهشاو ةنس نيعستو
 هححصم ها . هاضراو هنع هللا يضر ٨٧ ةنس ىف
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 . ةضفلاو . بهذلا ىلع امهساقو هللا همحر (ا)ملسم ةديبع يبا لوق رخآ

 دمتعملا وهو & سواطو يرهزلاو يرصبلا نسحلاو سنا نب كلام لاق هبو
 عفانملا قافتا دحاولا فنصلا يف ةاعارملا له : فالخلا ببسو اندنع هيلع

 ناو دحاو سنج امه لاق عفانملا قافتا ىعار نمف ؟ ءامسالا قافتا وا

 هللاو . نافلتخم ناسنج امه لاق ءامسالا قافتا ىعار نمو 5 اهؤامسا تفلتخا

 . ملعا

 تقس اميف نس ع هللا لوسر نا ىلع ملعلا لها عمجا : ةلأسم
 © رشعلا فصن حضاونلاو يلاودلاب يقس اميفو ، رشعلا نويعلاو ءامسلا

 يبا نب ءاطع لاقف 2 ءالدلاب هضعبو ءامسلاب هضعب يقس اذا هيف اوفلتخاو

 يذلا ىلع يروثلا لاقو . كلذ ىلع ىكزيف نييقسلا رثكا ىلا رظني حابر

 نع كلذ يور ةصصاحملاب هتاكز جرخت ليقو { هتقدص هيلع بلغو هايحا

 . يعفاشلا

 ىلا مهرثكا بهذف : صرخلاب باصنلا ريدقت يف اوفلتخاو : ةلأسم

 ىلخي نا ةرورضل اهحالص ودبي نيح بانعالاو ليخنلا يف صرخلا ةزاجا
 ليخنلا ين صرخلا زاجا هنا دواد نعو . ابطر هولكاي نا هلها نيبو هنيب

 بهذو . ةعدب مويلا صرخلا : لاق هنا يعفاشلا نع يورو . هريغ نود
 رشع يدؤي نا ضرالا بر ىلع ناو 7 هلاطبا ىلا هابحاصو ةفينح وبا

 مهزاوج يف مهفالتخا ببسو . صقن ما صرخلا داز هدي يف لصحام

 ءيبنلا نا يور ام وهو 0 هتزاجاب دراولا ثيدحلل لوصالا ةضراعم صرخل
 اهنم جرخي ام يصرخا : لاقف اهل ةقيدح يف ةأرما ىلع زاتجا مالسلا هيلع

 ١( هب فيرعتلا مدقت .
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 لوسراي اصرخ قسوا ةرشع تلاق ؟ كتقيدح تءاج مك : لاق عجر املف

 دوهيلا ىلا ةحاور نب هللادبع ثعيي ناك مالسلا هيلع هنا يور امو . اللا
 ثيداحالا هذهل ةضراعملا لوصالا اماو . بيطي نيح ليخنلا مهيلع صرخيف

 ليخنلا سوعر ىلع رما عيب وهو اهنع يهملا ةنبازملا باب نم صرخلا نا وهف
 صرخلا ناف © اضيا ةئبسن رماب بطرلا عيب باب نم هنالو 3 اليك رمتب
 ملعيل اتيمخت نوكي.نا لمتحيف 5 ةاكز لهأب اوسيل مهو دوهيلا ىلع ناك امن

 . ملعا هللاو ٤ مهيديأب ام

 هلخن نم لكأي ام لجرلا ىلع بسحي له ملعلا لها فلتخاو : ةلأسم
 هنا ىلا سنا نب كلام بهذف ؟ باصنلا يف داصحلاو ذاذجلا لبق هعرزو

 مهقفاوو هيلع بوسحم ريغ كلذ نا ىلا انباحصا بهذو . هيلع بوسحم

 موهفمو راثالل سايقلا ضراعت مهفالتخا ببسو { يعفاشلا كلذ ىلع

 ةوزغ () هللا لوسر عم انوزغ» لاق يدعاسلا ديمح يبا ثيدح نم يراخبلا هاور ١(
 اوصرخا ، (ةنيم) ءيبنلا لاقف اهل ةقيدح ين ةارماب اذا ىرقلا يداو ِءاج املف ى دلوب

 صرخلاو _ اهنم جرخي ام يصحا» اهل لاقف قسوا ةرشع (ل هللا لوسر صرخو
 ريدقت ربتعا اهحالص ادبو ، بانعالاو ليخنلا ىهز اذا كلذو نيمختلاو رزحلا وه

 ىلع ام فراعلا نيمالا صراخلا يصحي نا كلذو ، ليكلا نود صرخلاب اهيف باصنلا
 & هيف ةاكزلا رادقم فرعيل ابيبزو ارمت هردقي مث بطرلاو بنعلا نم بانعالاو ليخنلا
 مزليال انيمختو انظ صرخلا سيلو . اهيف اهريدقت قبس يتلا ةاكزلا ذخا راثلا تفج اذاف

 ردق ةفرعم ىف داهتجاو (ةْلً) هللا لوسر ةنس وه لب فانحالا هلوقت امك مكح هب
 ابطر راثلا لكاب ترج ةداعلا نا صرخلا ببسو _ تافلتملا ميوقت ىف داهتجالاك رمتلا

 فرصتي نا لجا نمو ، مرصتو لكؤت نا لبق ةاكزلا ءاصحا يرورضلا نم ناكف
 طبضو لاملا بر نم ةنايخلا نما : هتدئافو ةاكزلا رادقم اونمضيو اوعاش امب اهبابرا
 لكالاب كلاملا عافتناو ، هصرخ ام ردقب قدصملا ةبلاطمو ، كلاملا ىلع ءارقفلا قح

 اذكو اذك اهصرخ : لوقيو اهترمث عيمج ىريو ةرجشلاب فوطي نا : «صرخلا ةفصو»
 . اسباي اذكو اذك اهنم ءيجيو ابطر
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 ريغلا قح هيف قلعتو ةاكزلا هيف تبجو لام هنالف سايقلا اما . باتكلا

 مالسلا هيلع يبنلا نا يور املف راثالا اماو . ةكرتشملا لاومالا رئاسك

 لاقف ، يلع داز دق هللا لوسراي : لاملا بحاص لاقف اصراخ الجر ثعب

 نيكاسملا هعمطي امو هلها ةيرع ردق هل تكرت دق هللا لوسراي : صراخلا

 امو . كفصناو كمع نبا داز دق مالسلا هيلع لاقن ‘ حمرلا طقست امو

 اوعدف ثلثلا اوعدت مل ناف ثلثلا اوعدف متصرخ اذا» : لع لاق هنا يور
 تالكألاو ةيرعلا لاملا يف ناف صرمخلا اوففخ» : هلوقو (مبرل

 موهفم اماو ث ("«قحلا نم رملا يف بجو امو بئاونلاو اياصولاو
 موي هقح اوتاو رمثا اذا هرمث نم اولك» : ىلاعت هلوقف : باتكلا

 . ("«هداصح

 عنمو ، ضعب اهزاجأف ةاكزلا يف ةميقلا جارخا ىف اوفلتخاو : ةلأسم

 ؟ نيكاسملل بجاو قح وا ةدابع ةاكزلا له فالخلا ببسو ، نورخآ اهنم

 كلام لوق وهو ، هيلع بجاولا الا جرخي نا زوجيال لاق ةدابع لاق نمف

 وهو ةاكزلا يف ةميقلا جارخا زاجا ءارقفلل قح اهنا لاق نمو 5 يعفاشلاو
 . (ا)ملعا هللاو انباحصا ضعب لوق لوؤي هيلاو ةفينح يبا لوق

 نبا الا ننسلا باحصا هاورو «ثلثلا اوعدو» هلوق لبق «اوذخف» ةدايزب دمحا هاور ١(

 يذمرتلا لاق همثح يبا نب لهس ثيدح نم هاححصو نابح نباو مكاحلا هاورو . ةجام

 . ملعلا لها رثكا دنع لهس ثيدح ىلع لمعلاو

 سانلا ىلع اوففخ» لاق صارخلا ثعب اذا (نر هللا لوسر نا تيدحلا ىنعم ىر (!
 كلذب اومس ةلباسلا ةئطاولا» ديبعوبا هاور © ةلكآلاو ةئطاولاو ةبرعلا لاملا يف ناف

 . مهب قصل نمو مهولهاو راثلا بابرا ةلكآلاو نيراتخم راهلا دالب 7

 . )١٤١( : ماخفنالا (؟

 اقح رخآلا ضعبلاو 0 ةدابع اهاري ضعب : نيقيرف ىلا كلذ ين ءاملعلا فلتخا ٤(

 = ؛انباحصا لوق وهو رهظي ام ىلع حجارلا وه يناثلا لوقلا نا ديب نيكاسملل
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 نوكي نا الا: ، لاملا بحاصل عبت انباحصا دنع لماعلاو : ةلأسم
 غولبو اهسييو اهكاردا دعب الا بوبحلاو راهنلا يف ةاكزلا بجتالو { اريجا
 (١)؛دوست ىتح ةبنعلاو دتشت ىتح ةبحلا مالسلا هيلع هلوقل { اهيف باصنلا

 اميف ءاملعلا فلتخاو 5 اسباي ارمت ريصي ىتح هيف ةاكز ال بطرلا كلذكو
 رشعلا : مهضعب لاقف ؟ هتاكز نوكت نم ىلع ةرجأتسملا ضرالا هجرخت

 . هباحصاو ةفينح يبا نع يورم وهو . رجأتسملا نود ضرالا بر ىلع
 يورو 3 لاملا بر نود رجأتسملا عرزلا كلام ىلع ةاكزلا نورخآ لاقو
 . يعفاشلا نع هلثم يورو & روث ىباو يروثلاو كرابملا نباو كلام نع كلذ
 ؟ عرزلا قح وا ضرالا قح رشعلا له فالخلا ببسو 0 انباحصا لاق هبو

 وهو عرزلا وهو ةاكزلا هيف بجت يذلا ءىشلا قح هنا ىلا مهرثكا بهذف
 . ملعا هللاو ضرالا وهو لصالا قح هنا ىلا ةفينح وبا بهذو حصالا

(١ 

 ، نيفلكم ريغ امهو نونجملاو يبصلا ىلع ةيلقنلا ةلدالاب اهبوجو توبلثلف الوا اما =

 ليجعتلف اثلاث اماو . مورحملاو لئاسلل مولعم قح مهلاوما يفو : ىلاعت هلوقلف ايناث اماو
 يبنلا مع سابعلا نا تبث دقف اهتقو لبق حصت ال ةتقوملا ةدابعلاو اهتقو لبق اهئادا

 زاج اهيلا نيكاسملا ةجاح تققحت اذا هيلعو 0 هل نذاف اهليجعت يف هنذاتسا (ةلمعر
 دنع اهجارخا ةداعاب همع رما هنا () لوسرلا نع تبني مل و . ملعا هللاو اهليجعت

 يبنلا هثعب (رض) باطخلا نب رمع نا يور دقف سكعلاب ناك رمالا لب اهتقو لولح
 ضعب يل هتلصف ام رخآ ىلا اهعنمف ةتاكز هنم بلطي سابعلا قاف اقدصم (4ةليعر
 . ها . يقيلاعت

 اهيف سيلف عاص ةئامئالثلا نع تصقن ناف» : همامتو _ يقهيبلاو ينطقرادلا هاور

 . !ءيش

_ ٢٥ 

 



 ثلانلا لصفل ١

 نيدقنل ا ة اكز ف

 ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو» ىلاعت هللا لاق ةضفلاو بهذلا امهو

 قرولا نم قاوا سمخ نود اميف سيل» مالسلا هيلع ءيبنلا لاقو (ا)ةيالا

 ثيدحلل مهرد اتئام ةضفلا باصن نا ىلع ملعلا لها عمجاو (")اةفدص

 © مهرد اتئام اهتلمج قاوا سمخو امهرد نوعبرا هيقوالا نال } مدقتلا

 تلق رشعلا عبر هباسحب جرخي مهضعب لاقن : نيتئاملا ىلع داز امين اوفلتخاو

 نبا كلامو يعخنلاو (٢)رمع نباو يلع نع كلذ يرور ) ترثك وا ةدايزلا

 لاقو © مهريغو ديبع يناو يعفاشلاو يروثلا نايفسو ىليل يبل نباو سنا

 يور . مهرد اهيف مث 9 امهرد نيعبرا غلبت ىتح ةدايزلا يل ءيش ال انباحصا

 سواطو بيسملا نب ديعسو { حابر يبلا نب ءاطعو يرصبلا نسحلا نع اذه

 . مهريغو ةفينح يباو يرهزلاو رانيد نب ورمعو ، لوحكمو ، يبعشلاو
 يورملا ثيدحلا حيحصت ف مهفالتخا ؛ امهدحا نائيش مهفالتخا ببسو

 لوحم ىتح ءيش مهرد يتن ةئام يف سيل» : هلوق وهو نلع ذ هللا لوسر نع

 (٠«مهرد امهرد نيعبرا لك يفف داز امف مهارد ةسمخ اهيف مث م لوحلا اهيلع

 ١( ةبوتلا : )٢٤( .

 يفف نيتئاملا ىلع داز اذاه ثيدحلا ىنعم ىفو هللادبع نب رباج ثيدح نم ملسم هاور ٢(

 . ذاعمل هلاق مهرد امهرد نيعبرالا

 عبر دئازلا ىف يا هيفف ةضفلاو بهذلا نم باصنلا ىلع داز ام نا : الاق امهنا يور ٣(

 بوبحلا اما ملسم حرش يف يوونلا لاق . امهيف صقو ال هناو هريثكو هليلق ىف رشعلا
 صقرال هناو هباسحب هتاكز بجت هنا قسوا ةسمخ ىلع داز ام نا ىلع ءاملعلا عمجا دقف

 . اهيف
 ٤) يلع ثيدح نم نسح لاقو ناصقنو ةدايز عم دوادوبا هاور .
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 نيلصالا نيب ةضفلاو بهذلا ددرت وه : فالخلل بجوملا يناثلا ءىشلاو

 يف ةاكز ال نا ةيشاملا يف درو ثيدحلا ناف بوبحلاو ةيشاملا امه نيذللا

 بهذلا هبش نمف صاقوا بوبحلا يف سيل هنا ىلع اوعمجاو { اهنم صاقوالا
 امهيف سيل لاق بوبحلاب امههبش نمو صاقوالاب امهيف لاق ةيشاملاب ةضفلاو
 . ملعا هللا . صاقوا

 انئام اهتميقو الاقثم نيرشع ناك اذا بهذلا نا ىلع اوعمجاو : ةلأسم

 نسحلا نع يور ام الا لاقثم فصن يهو ٤ هيف بجت ةاكزلا نا مهرد

 غلبي ىتح ءيش بهذلا يف سيل نا يلع نب دواد باحصا ضعبو يرصبلا

 نوكي بهذلا يف اوفلتخاو & دحاو رانيد اهرشع عبر اهيف مث رانيد نيعبرا
 وهو مهرد ىتئام هتميق نوكت وا ، مهرد يتئام نود هتميقفالاقثم نيرشع

 نم لقا يف ةاكز ال ملعلا لها روهمج لاقف : اددع الاقثم نيرشعلا نود

 نع يورو . رانيد فصن ارانيد نيرشعلا ىفو 3 الاقثم وا 3 ارانيد نيرشع

 رشعلا عبر ةقدصلا نا مهريغو برح نب ناميلسو يرهزلاو سواطو ءاطع
 . ملعا هللاو اددع نيرشعلا نود ناك ناو مهرد يتئام ةميق تناك اذا

 يلع نع كلذ يف يورملا ثيدحلا حيحصت يف مهفالتخا مهعزانت ببسو
 فصن ارانيد نيرشع لك نم بهذلا ةاكز اوتاه» هلوق وهو هع ءيبنلا نع
 نيعبرالا يف نا عامجالا ىلع دمتعا ثيدحلا هدنع حصي مل نمو (١هرانيد

 امهرد نيعبرا لك نم (ةضفلا) ةقرلا ةقدص اوتاهف» هيف ءاج ننسلا باحصا هاور يذلا يلع ثيدح ١(

 . فنصملا هقاس اك !رانيد فصن رانيد نيرشع لك نم بهذلا ةاكز اوتاه ال ثيدحلا «مهرد

 سيل» لاق (همك) ءيبنلا نع : هلوق وهف هداريا يغبني يذلا بهذلا باصن ىف يلع ثيدح اما
 لاحو ارانيد نورشع كل ناك اذاف ارانيد نورشع كل نوكي ىتح بهذلا يف ينعي _ ءيش كيلع

 هيلع لوحي ىتح ةاكز لام يف سيلو . كلذ باسحبف داز امف ث رانيد فصن اهيفف لوحلا اهيلع
 . «ةدئاف» . ظفاحلا هنسحو يراخبلا هححصو يقهيبلاو دواد وباو دمحا هاور لوحلا

 يف اهدورو رثكي دوقنلاو سياقملاوا ليياكملا نم ءامسا نايب ىف الودج مدقا ءارقلا ىلع اريسيت

 . مهروهمج ىلع اهضعب ضمفيو يمالسالا هقفلا بتك
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 ىلع كلذ يقاودمتعا هباحصا وا كلام ةنيدملا لهاو { ادحاو ارانيد ارانيد

 اهيف فالخ ال ىتلا ةنسلا : أطوملا هباتك يف كلام لاق كلذلو © لمعلا

 وهو مهرد يتئام يف بجت ك رانيد نيرشع ىف بجت ةاكزلا نا اندنع

 نيرشع نود اميف سيل» غ يبنلا لوقل انباحصا ذخا هبو حيحصلا

 عماج مسا ةقرلاو ("رشعلا عبر ةقرلا يه هلوقو (ةفدص الافثم

 (دوقنلاو سيياقملاو ليياكملا لودجر
 اندنع ىمستو ةييولا فصن (كوكملا) _ كيكاكم ةينامن عسي لايكم زيفقلا)

 رشع ةسمخ عسي ليبنز : نيتحتفب (قرفلا) _ (رتيلاكيد) ديدجلا ليكلابو (ةيئحلا)
 (برعلا ةبيو) _ عصآ ةثالث عسي ةنيدملاب لايكم : نوكسف حتفب (قرفلا) _ اعاص
 يا رتيلاكيد ليود وا ةلقلا نآلا يمستو (ةلع) ءيبنلا دعب ادم نورشعو ةعبرأ
 ٣/٥ و دادما ةعست (نرفي ةبيو) _ ةيثحلا وأ ادم رشع انثا (نيسما ةييو) هفعض
 ءيبنلا دمب دادما ةعبرا عاصلا _ اعاص نوتس (قسولا) _ دادما ةينامث (نيانبا ةيو)

 نم امارغ ٦١٧٥ نزو (دملا) _ «يعابرلا» هل لاقيو دادما ةتس (ةنمثلا) _ (ةێكر

 فرع ىف ىمسي يذلا لايكملا وه «ةريبكلا ةرجلاو ريعشلا نم امارغ ٠٠٥و ، حمقلا
 (نملا) ةريبكلا ةرجلا فصن وه (تيزلا نرق) _ اةصاقن»ه ةسوفن فرعو بازيم

 انرصع حالطصاب مارغ ةيامسمخ (لطرلا) _ ابيرقت مارغوليك يواسي ام وا نالطر
 (زيفقلا) ارتيم ١٣٤٨ (ليملا) ارتيم ٥٥٤١ (خسرفلا) _ اليم رشع انثا (ديربلا)

 (رانيدلا) ابهذ تامارغ ةسمخ نزو (لاقثلا) _ اعارذ ١٤٤ يواسي ضرالا نم
 (حوجرملا رانيدلا) _ امهرد فآلا ةرشع يواست (ةردبلا) _ مهارد ةرشع فرص
 نزوو & قناود ةتس (مهردلا) ةضف امهرد نوعبرا (ةيقوالا) _ ريناند ةرشع يواسي
 © نيطاريق نزو ١/٦ مهردلا سدس ؛«قنادلاه _ اييرقت تامارغ ةثالث مهاردلا

 (جوسطلاو») _ ناجوسط (طاريقلا) _ ٣ /٢ بونرخ اتبح يمالسالا قنادلاو

 نالف لاقي الثم : ١/٢٤ يواسي رابالا هايم ميسقت فرع يف (ةبورخلا) _ ناتبح
 ٤٨ نم ءزج (ةبحلا) _ )١/٤( رئبلا عبر كلمي ينعي بيرارخ تس رئبلا ىف كلمي

 . مهارد سمخ (ةاونلا) _ امهرد نورشع (شنلا) _ مهودلا نم
   هححصم ها

 ١( يقهيبلاو ينطقرادلاو ةجام نبا هاور .
 ٢) يذمرتلاو دوادوباو دمحا هاور .
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 يه تناك ذا ةضفلا ىلع بهذلا ساق مهضعب نا ىلعو ة ةضفلاو بهذلل

 . ملعا هللاو ةضفلا باصن ىف دراولا ثيدحلا ةحص ىلع مهقافتالو لصالا
 لاقف 0 ةاكزلا نزو نع نيصقان اناك اذا ةضفلاو بهذلا يف اوفلتخاو

 يور . ةنزاولا زاوج زوجت مهاردلاو ريناندلا تناك اذا ةاكزلا اهيف مهضعب

 ناو كلذ يف ةاكز ال : نورخآ لاقو { هباحصا ضعبو كلام نع اذه

 . هريغو يعفاشلا لاق هبو حيحصلا وهو & ةبح تصقن

 مضي ال مهضعب لاقف : ةضفلا ىلا بهذلا مض يل اوفلتخاو : ةلأسم

 روث يباو 3 ديبع يباو ىليل يبا نبا نع اذه يور . رخآلا ىلا امهدحا
 يروثلاو ةداتقو يعازوالاو ، يرصبلا نسحلا بهذو مهريغو يعفاشلاو
 رخآلا ىلا مضيامهن دحاو لك نا ىلا يأرلا باحصاو ةفينح وباو كلامو

 هبو ، حيحصلا وهو ةاكزلا هيف بجو امهعومجم يف باصنلا لمك اذاف

 اهنم دحاو لك يف ةاكزلا بوجو له ، فالخلا ببسو . انباحصا ذخا

 { تافلتملا ةميقو ، لاومالا سوؤر امهنوك ىهو امهمعت ةلعل وا هنيعل

 امه لاق هنيعل امهنم دحاو لك ىف ةاكزلا بوجو ىآر نمف عفانملا قافتاو

 اهضعب مضي لاق امهل ةعماجلا ةلعلا امهيف ربتعا نمو 2 رقبلاو لبالاك ناسنج

 انباحصا لاقف ، امهنم ةاكزلا جارخاو امهمض ةفص ىف اوفلتخاو . ضعب لا

 ةميقلاب هبحاص ىلا امهنم دحاو لك مضي ةفينح وبا كلذ ىلع مهقفاوو

 ةدحاو ةضيرف قلغنت مل ام هيف بجو ام ةميقلاب امهنم دحاو لك نم جرخيو

 { رخآلا ىلا اهرسكي الف امهدحا ىف ةضيرفلا تقلغنا اذا اماو ، امهنم

 قرولا ىلا فرصي الو اريثك وا ناك اليلق بهذلا ىلا فرصي امناو : اولاق

 فرصب نامضي لاق هنا كلام نع يورو { ادعاصف فصنو مهرد ىلا الا

 هيلع ناك ام ىلع مهارد ةرشعب رانيدلا لزني ناب هدنع كلذو . دودحم
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 تبجو دقف مهرد ةئامو ريناند ةرشع هدنع تناك نمف 0 اميدق فرصلا

 هيلع ةاكز الف مهرد اتئام اهتميق 3 ريناند ةعستتناكناف ةاكزلا امهيف هيلع

 نم جرخت نا زاجاو ()ةاكزلا هيلعف مهرد ةئامو ريناند ةعبس تناك ناو

 . ملعا هللاو رخآلا ىلع امهدحا

 كيرشلا متتسي له ةضفلاو بهذلا ىف ملعلا لها فلتخاو : ةلأسم
 بهذف : باصنلاو لصالا يف امهدحا يف وا 3 امهيف هكيرش بيصنب

 . باصنلا يفالو ، لصالا ىف امهيف هكيرش بيصنب متتسيال هنا ىلا انباحصا

 هب متتسي هنا ىلا يعفاشلا بهذو ء ةفينح وباو كلام كلذ ىلع مهقفاوو

 لاتحالا مهفالتخا ببسو ، دحاو لجر لام مكح كرتشملا لاملا مكح ناو
 نا, لمتحيف ("ءةقدص قاوا سمخ نود اميف سيل» نلع هلوق يف يذلا
 ناك امل هنا الا ىتش كالمل نوكي نا لمتحيو دحاو كلامل رادقملا اذه نوكي

 كلامل باصنلا نوكي نا بجو لاملا بحاصب قفرلا وه امنأ باصنلا طارتشا

 . ملعا هللاو رهظالا وهو ، دحاو

 ةضفلاو بهذلا نم ذختملا يلحلا ةاكز ىف ءاهقفلا فلتخا : ةلأسم

 نب هللادبع مهقفاوو باطخلا نب رمعو دوعسم نباو سابع نبا نع يورف
 ، ريبج نب ديعسو ءاطعو بيسملا نب ديعسو ديز نب رباجو دهاجمو رمع
 يروثلاو يرهزلاو نيريس نباو نارهم نب نوميمو دادش نب هللادبعو
 مهقفاوو ةبطاق انباحصا لوق وهو 7 ةبجاو هيف ةاكزلا نا يأرلا باحصاو

 اماع ىكزي هنا كلام نب سنا نع يورو 2 هباحصاو ةفينح وبا كلذ ىلع
 وهو سابللاو ةنيزلا هب ديرا اذا هيف ةاكزال هنا ىلا نورخآ بهذو 5 ادحاو

 ١( رظن هيفو . ٢( هللادبع نب رباج ثيدح نم ملسم هاور .
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 دمحمو يبعشلاو ركب نيا تنب ءامساو ةشئاعو هللادبع نب رباج نع يورم
 لاق هبو:، قاحساو دمحاو روث يباو ديبع يباو دمحم نب مساقلاو يلع نب
 ناك ذا هرما لوا ىف يعفاشلاو ديعس نب ثيللاو كلام زاجحلا ءاهقف

 . هيف هللا ريختسا امم اذه لاقو ، رصمب هنع فقو هنا هنع يور مث ، قارعلاب

 هللادبعو ةداتق نع هلثم يورو 0 هتيراع هتاكز : لاق هنا نسحلا نع يورو

 رثالا حيحصت يف مهنالتخا «امهدحا» : نائيش مهفالتخا ببسو . ةبتع نب

 ة هللا لوسر ىلع تلخد» تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح وهو

 ؟ اذهام لاقف . بهذ نم تلاق وا ، قرو نم تاختف ثالث يدي يو

 كبسح لاق . التلاق ؟ نهتاكز نيدؤتا : لاقف ، هب كل نيزتا : تلاقف

 نم راوس اهدي يفو ةأرما هيلع تلخد هناه : يور امو . (اهرانلا نم

 الاقثم اهنم جرخاف ، ةضيرفلا جرخا : تلاقف 3 الاقثم نوعبس هيف بهذ

 . يلحلا ىف ةاكزلا بجوا نم جتحي هريغو اذهبف . ("لاقثملا عابرا ةثالثو

 نم مالسلا هيلع هنع يور فيعض ثيدحب هنع ةاكزلا طقسا نم جتحاو

 ؛يناثلا ءيشلاو» . (,ةاكز يلحلا ىف سيل» لاق هنا هللا دبع نب رباج قيرط

 عافتنإلل ةعوضوملا ضورعلا هبشي نا نيب يلحلا ددرت وه فالخلل بجوملا
 حيحصلاو . انمث امهنوك ينعا ةلماعملا اهنم دوصقملا نيذللا ةضفلاو ربتلا نيبو

 ىلع ةضفلاو بهذلا مسا عوقول ةنسلاو باتكلا رهاظب هيف ةاكزلا باجا

 ١( «ةاكزلا نهيف نا يملعا»ه ةدايز هرخآ يفو هيلع قفتم .

 ٢( يذمرتلا هاور .

 ءامساو ارباجو اسناو ةشئاعو رمع نبا نا دمحا نع تاعوضوملا ةركذت بحاص لاق ٢(
 نيسمح نم اوحن بهذلا اهتانب يلحت تناك ءامسا نعو _ ةاكز يلحلا ىف نوريال اوناك

 لصا ال لطاب «ةاكز يلحلا يف سيل» اعوفرم ىوري امو : يقهيبلا لاق . هيكزت الو افلا

 .هل
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 . ')ملعا هللاو يلحلا

 عبارلا لصفلا

 ةراجتلل ةذختملا ضررعلا ةاكز ىف

 . ةراجتلا ةاكز ىف اهدحا : ماسقا ةثالث ىلع لمتشي لصفلا اذهو

 . نويدلا ةاكز يف : ثلاثلاو . دئاوفلا ةاكز يف يناثلاو

 لوالا مسنلا

 ضررعلا ةاكز ىف

 ةريدم ةراجتلل دعت ىتلا ضورعلا يف ةاكزلا باجا ىلع ملعلا لها عمجا

 نافع نب ناهثعو باطخلا نب رمع نع كلذ يور 3 ةريدم ريغ وا تناك
 ناهدلا حلاص يباو ملسم ةديبع يباو ديز نب رباجو رمع نباو سابع نباو
 ةورعو دمحم نب مساقلاو هللادبع نب مساقلا لاق هبو _ بيبح نب عيبرلاو

 نارهم نبا نوميمو سواطو يرصبلا نسحلاو ديز نب ةجراخو ريبزلا نب
 الو ، قارعلاو زاجحلا لها نم راصمالا ءاهقف هيلعو ؤ يبعشلاو يعخنلاو
 : رهاظلا لها نم هريغو يلع نب دواد نع ركذ ام الا افالخ مهنيب ملعا

 ضورعلا هيلع ام ىلا راص اضورع راص اذاف إ نيعلا ين ةاكزلا نا اومعز

 كلام بهذم وه ةنيزلل ذفتا اذا ءاسنلا يلح يف ةاكزلا بوجو مدعب لوقلا نا مولعملا نم ٤(

 مدعب ةيضاق فلسلا نع تدرو راثأل : يناعنصلا لاق . هلاوقا دحا يل يعفاشلاو دمحاو

 اليلد لاوقالا رهظاو : لاق مث _ راثآلل رثا ال ثيدحلا ةحص دعب نكلو ةيلحلا ىف اهبوجو
 هححصم ها . هللا مهمحر انباحصا لوق وهو . ها هتوقو ثيدحلا ةحصل اهبوجو
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 يف مهفالتخا امهدحا : نائيش فالخلا ببسو . نيعلا لا دوعي ىتح

 نا انرمأي هع ءيبنلا ناك : لاق هنا بدنج نب ةرمس ثيدح حيحصت

 ةاكزلا بوجو يف مهفالتخا يناثلاو . (اعيبلل هدعن امم ةاكزلا جرخن

 ةدايزلاو ةيمنتلا اهب دوصقم لام ةراجتلل ةذختملا ضورعلا نا وهو سايقلاب

 ةيشاملاو ثرحلا ينعا 5 قافتاب ةاكزلا اهيف ىتلا ةثالثلا سانجالا هبشأف
 . ملعا هللاو ، ةضفلاو بهذلاو

 هب يرتشا يذلا هنمث ينا : ةاكزلا هيف بجت اميف اوفلتخاو : ةلأسم

 يور . هيف لعج ام ىلع هيكزي : مهضعب لاقف ؟ هتميق يف ما ضورعلا
 لوحلا سأر دنع ىدؤت : مهضعب لاقو ، يرصبلا نسحلا نع كلذ

 ريحم هنا ىلا يعازوالا بهذو . ديز نب رباج نع كلذ يور ح ةميقلاب
 . ملعا هللاو هتميق ىكز ءاش ناو 3 هارتشا يذلا هنمث ىكز ءاش نا

 رباج ءاهقفلا رثكا لاقف : نينس ميقت ضورع يف اوفلتخاو : ةلأسم

 سأر دنع موقت انباحصا نم مهريغو بيبح نب عيبرلاو ةديبع وباو ديز نبا

 روث يباو يعفاشلا بهذم وهو تماقا ام ةنس لكل اهتاكز جرختو لوحلا

 ال نا سنا نب كلام نع يورو . يارلا باحصاو يروثلاو ديبع ياو
 ‘ ةدحاو ةنسل اهاكز اهعاب اذاف { نينس تماقا ناو عابت ىتح اهيف ةاكز

 ةريدملا يف الا اوفلتخي ل ةيرهاظلا لوقب قح ال اذه مهلوقو ءاطع لوق وهو

 . ملعا هللاو

 مهرد يتئام نم لقاب لجرلا هيرتشي ضورعلا يف اوفلتخاو : ةلأسم
 : مهضعب لاقف 3 ةاكزلا هيف بجتام يواسي وهو لوحلا هيلع لوحي مث

 ١) نيل هدانساو دوادوبا هاور .
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 لاقو ، لوحلا هيلع لوحي مث 2 هيف بجت امب هعبيب ىتح ةاكز هيف هيلع سي
 كلم موي نم ةاكز لوحلا لوح دعب ةاكزلا هيف بجت امب هعاب اذا نورخآ

 نع اذه يور . اهطسوا الو ةنسلا لوا هتميق يف رظني الو ضورعلا

 نا هل ادب مث ةراجتلل ةيسكا ىرتشا نميف اوفلتخاو . ملعا هللاو يعفاشلا

 هيلع سيل : مهضعب لاقف 2 ةراجتلل اهاونف سابلل اهارتشا وا سابلل اهلعبي

 . ملعا هللاو . كلذ ريغ نورخا لاقو . نيتلاحلا يف ةاكز

 يناثلا مسقلا
 ةدئافلا ةاكز ين

 : لئاسم تس ىلع لمتشي مسقلا اذهو

 طارتشا ىلع ملعلا لها رثكا عمجا : ةاكزلا تقو يف ىلرالا ةلأسلا

 نإ هللا لوسر نع كلذ توبلل ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا ةاكز يف لوملا
 الماك الوح لاومالا بابراب رظتنا» هنع هللا يضر لبج نب ذاعم لوق وهو

 هيلع لوحي ىتح لاملا يف ةاكز ال : هلوقو { (اهكنرمأ ام مهنم ذخ م
 ارهش هتاكز تقول ناسنالا ذخاي نا انباحصا بحتساو 0 ("لوحلا

 هكلم لخد نا هناو { مرحملاو ناضمرو بجرك ةنسلا روهش نم امولعم
 رهشلا هيلع لهتسي ىتح هكلم نم هجرخي هنا رهشالا هذه ريغ يف لاملا

 ١( هيلع قفتم .

 نم دوادوبا هاورو يردخلا ديعس يبا نع عيبرلا هاورو _ ةريره يبا نع هيلع قفتم ٢(
 الف الام دافتسا نمم رمع نبإ نع اعوفرم يذمرتلا هاورو _ . ديج دانساب يلع ثيدح

 . «لوحلا هيلع لوحي ىتح هيلع ةاكز
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 قفتاو . ('تاكزل اتقو رهشلا كلذ ذخأيو هكلم يف هدري مث هيف بوغرملا

 : نيئيشب الا تقولا ذخا ىلا هيف جاتحي اميف ةاكزلا بجتال هنا ىلع نوملسملا

 الو { هتقو تبث دقف هاكز اذا هناو & باصنلا لامكتساو لوحلا لولح

 يف فلتخاو ، لصالا دح نع هلوزن وا ، كلملا نم هجارخاب الا ضقتني
 . هسنجب هايا هلادباب تقولا ضاقتنا

 لوحلا هيلع لاح اذا لاملا باصن نا ىلع ءاهقفلا عمجا : ةيناثلا ةلأسملا

 انباحصا لاقف : لاومالا نم دئاوفلا يف اوفلتخاو 5 هيف بجت ةاكزلا نا
 ءيش الف هاكز ام دعب ةدئافلا هيلع تلخد ناو يلصالا باصنلا عم اهيكزي

 يف ةاكز ال : نورخآ لاقو ، لوحلا اهيلع .الوحي ىتح ةدئافلا ةاكز يف هيلع

 دبع نب رمعو ، ركب يبا نع كلذ يور . لوحلا اهيلع لوحي ىتح ةدئافلا
 ‘ يعفاشلاو ‘ يعخنلاو ئ ءاطعو { رمع نباو ‘ ةشئاعو ٠ يلعو ٠ زيزعلا

 حابرأل ضراعي ال نا بتك هنا زيزعلادبع نب رمع نع ركذو مهريغو

 لوحلا سار ىلع هءاجراو هتاكزل انيعم ارهش ذختا نم كلم نم لوحلا ءانثا لاملا جارخا ١(

 ةسكامملا اهيلع ثعبت . هضرعو هنيدل ءىربتسي نم اهبكتري نا يغبنيال !ةفوشكم ةليح»

 . ءيش هنم ءارقفلا لاني نا ةيشخ لاملا كلذب هيلع ضافا يذلا هللا عم هنحاشملاو

 ملا ؟ هكلم نم ايروص هجرخا ناو هل الام سيل لاملا كلذ نا اقح دقتعي لهنالاو

 ضرقا نمب ههبشا امو ددحم دعوم يف هعجري نا ةين ىلع ناك هجرخا نا موي نكي
 نما عنتما هل بوهوملا نا ول جرح هردص ىف نوكي الا ؟ هتاكز همزلت الفا الام هريغ

 لاملاف نذا ؟ لطابلاب هلامل الكاو ابصاغ هسفن ةرارق ىف هربتعي الا ؟ هكلهتسا وا هعاجرا

 عبتت ةاكزل نا ريبخ تناو . هجرخا وا هاقبا عقاولاو رمالا سفن يف هتزوح ىو . هلام

 لوحلا ءانثا لام هكلم لخد املك وا مث . ؟ ديعي امو لاتحملا ءىدبي امف لاملا كلام

 ىتلا ةحامسلا نمو ريخلا نم نوكي الا ؟ ىفخي الام جرحلا نم هيفو ، كلذك لعف
 نم هدي لخدام يكزي نا معناو ىلوا ام ىلع هللا ركش نمو . مالسالا ةراش يه
 هتاكز رما مظتني كلذبو ؟ ةدئافلا ىف ناشلا وه اك يلصالا هباصن عم لوحلا ءانثا لاملا

 هححصم دما . ملعا هللاو . لاخداو جارخا ىلا هسفن جوحبالو
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 لصالا لوح وه حبرلا لوح : كلام لاقو لوحلا اهيلع لوحب ىتح راجنلا

 وا ث اباصن لصالا ناك ءاوس ي هعم حبرلا ىكز لوح لصالل لمك اذا

 ، سابع نبا نع يورو . اباصن هحبر عم لصالا غلب اذا باصنلا نم لقا
 . ملعا هللاو اهديفتسي نيح ىكرت اهنا ةدئافلا يف يرهزلاو يرصبلا نسحلاو

 وا دافتسملا لاملا مكح همكح نوكي نا نيب حبرلا ددرت فالخلا ببسو

 ، لوحلا هب لبقتسي : لاق ءادتبا دافتسملا لاملاب ههبش نمف ، لصالا مكح

 هللاو © لاملا سار مكح همكح لاق لاملا سار وهو لصالاب ههبش نمو

 . كلذ يف قرفال اندنع دئاوفلاو حابرالا مكح ناويحلا لسن مكحو ! ملع
 تاهمالا تناك تاهمالا لوح وه لسنلا لوح : لاق هنا كلام نع يورو

 ةفينح وباو يعفاشلا لاقو . ضانلا حبر ىف هنع انلق اك نكت مل وا اباصن

 وهو اباصن تاهمالا نوكت نا الا تاهمالا لوح لسنلا لوح نوكي ال

 هيلع لحي ملف ريناند ةسمخب رجتا نميف اضيا كلام نع يورو . حصالا

 . كلذ لثم منغلا يف لاقو . اهيكزي هنا ةاكزلا رادقم تغلب ىتح لوحلا

 نم لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكزلا كلذ يف بجت ال : قارعلا لها لاقو

 يباو ديبع يباو يعفاشلا لوق وهو . ةاكزلا هيف بجت اباصن تراص موي
 لاو اندنع حيحصلا وهو . ءاهقفلا نم مهريغو قاحساو دمحاو . روث

 . ملعا

 هيف صخرف لوحلا لبق ةاكزلا ليجعت ىف اوفلتخاو : ةثلاثلا ةلأسملا
 يعخنلاو يرهزلاو ريبج نب ديعس نع يورم وهو 2 انباحصا ضعب

 : يرصبلا نسحلا لاقو ، يأرلا باحصاو ديبع يباو يعفاشلاو يعازوالاو

 را ةدابع يه له فالخلا ببسو . ةالصلاك داعا تقولا لبق اهاكز نم

 لبق اهجارخا زبي مل ةالصلاب اههبش ةدابع لاق نمف ؟ نيكاسملل ىقح
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 يلع ثيدحب لوالا لوقلا باحصا جتحا دقو 3 عوطتلا ةهج ىلع لجالا

 . ملعا هللاو (اااهلحم لبق سابعلا ةقدص فلستسا هكلع ءيبنلا نا

 نع يورف تعاضف هلام ةاكز جرخا نميف اوفلتخاو : ةعبارلا ةلأسملا

 اهلوه مهريغو ديبع وباو يرهزلا لاقو 3 هنع ءىزجت اهنا : ةداتقو نسحلا
 اهبوجو نيح يف اهجرخا نا : ليقو { اهعضاوم اهعضي ىتح نماض
 عاضف اهجرخاف اهبوجو نع اهرخا ناو { هيلع نامض ال هنا تعاضف

 ىكز طرفي مل ناو ، نمض طرف نا ليقو . كلام لوق روهشم وهو نمض

 عيمجلا نم بهاذلا بسحي : ضعب لاقو . يعفاشلا لوق وهو ىقب ام

 ىلا انباحصا ضعب بهذو ، يقابلا يف نيكيرش نيكاسملاو لاملا بر ىقبيو
 فالخلا ببضو . هيلع نامض الفالاو ، تعاض نا هتمزل دقف اهلاك اذا هنا

 ؟ لاملاب ةقلعتملا قوقحلاب اههيبشت وا ةمذلاب ةقلعتملا نويدلاب ةاكزلا هيبشت

 . هوجرخا اميف مهيلع نامض ال : لاق ءانمالاب ةاكزلا باحصا هبش نمف

 لعفي ملف اهجارخا نم نكمت اذا اماو . نونمضي لاق ءامرغلاب مههبش نمو

 نم دنع ةيشاملا يف الا هنامض ىلع نوقفتم مهناف لاملا ضعب كله ىتح

 اميف كلام لوق وهو لوحلا عم يعاسلا جورخب متي امنا ابوجو نا ىري
 . ملعا هللاو هنع يور

 نم جرخت ليقف : اهبوجو دعب تام اذا اوفلتخاو : ةسماخلا ةلأسملا

 (ةقلجعر ءيبنلا مع سابعلا اف ةاكزلا ضبقل باطخلا نب رمع (ةلم) ءيبنلا ثعب ١(
 . هلام ةاكز عنم كمع نا : لاقف () ءيبنلا ىلا رمع ىتاف اهعنمف هتاكز هنم بلطي
 «ماعل نيماع ةاكز انلجعف انجتحا امنا : هتاكز عنم ل يمع نا صفح ابا اي» لاقف

 نا لبق هتاكز ليجعت نع هلجر ةلأسم سابعلا نا دمحا ركذو . ملسمو دمحا هاور

 . كلذ ىف هل نذاف لوحلا لوحي
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 ثلثلا نم تجرخا اهب ىصوا نا ليقو 2 ملعلا لها راكا لوق وهو لكل
 . ملعا هللاو . ةثرولا ىلع ءيش النالاو

 : هيف ةقدصلا بوجو دعب عابي لاملا يف اوفلتخاو : ةسداسلا ةلأسملا

 عئابلا ىلع يرتشملا عجريو 2 لاملا سفن نم ةاكزلا قدصملا ذخأي موق لاقف

 ببسو حيحصلا وهو . عئابلا ىلع ةاكزلاو زئاج عيبلا ليقو . هتمينب

 لاق كلذب ههبش نمف هنيع فالتاو هنيوفتب ةاكزلا لام عيب هيبشت فالخلا

 لاملا نيعل فالتاب سيل عيبلا : لاق نمو . توفملاو فلتملا ةمذ يف ةاكزلا

 . ملعا هللاو لاملا نيع يف ةاكزلا لاق _ هل سيل ام عاب نمك _

 ثلانلا مسقلا
 نويال ا ة اكز ف

 رباج انباحصا لاقف : هذخأ وجرملا نيدلا يف ةاكزلا بوجو ين اوفلتخاو

 ناك ام ةاكز يدؤي : مهريغو زيزعلادبع نباو عيبرلاو ةديبع وباو ديز نبا

 نافع نب نامثع نع كلذ لثم يورو ، ةنس لكل هذخا وجري يلم ىلع هنم
 يرصبلا نسحلاو يرهزلاو يعخنلاو سواطو هللادبع نب رباجو رمع نباو
 يباو قاحساو يعفاشلاو ١) )ناميلس نب دامحو ةداتقو نارهم نب نوميمو

 ءاطع نع كلذ يور . ةدحاو ةنسل هضبق اذا هيكزي ةفئاط تلاق . ديبع

 . ةنيدملا لهاو كلامو يناسارخلا ءاطعو بيسملا نب ديعسو حابر يبا نب
 مهارباو ث انباحصا نم . (")دابع نبا هلاق نايدملا ىلع هتاكز نورخآ لاقو

 نممو ةنس ١٨ همزال ةفينح ينا خيش وه طقف ناميلسالا ناميلس يبا نب دامح وه ١(

 . يندملا ال يرصملا ٢( . هقفلا مهنع ذأ
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 نورخآ لاقو . هتاكز هيلعف «هأنهم خ ينو» هتأنهم لكا نم الاقو { يعخنلا
 5 ىلوالا ةنسلل هاكز هضبق اذاف . هضبقي ىتح ةاكز نيدلا يف هيلع سيل

 نايفس بهذم وهو ةنس لك يف كلذكو 0 هيناثلا يف ىدا ام هنع طحيو

 لاقو { انباحصا نم زيزعلادبع نبا هراتخاو هباحصاو ةفينح يباو ، يروثلا
 موي نم لوحلا هيلع لوحيو هضبقي ىتح نيدلا يف ةاكز ال لئاوالا ضعب

 اوفلتخاو . ملعا هللاو ةمركعو ةشئاعو رمع نبا نع كلذ يور 3 هضبق
 ، ىضم امل هيكزي مهضعب لاقف هبحاص هضبق اذا هنم سئيوملا نيدلا ىف

 نع كلذ يور . ةدحاو ةنسل هيكزي : نورخآ لاقو ىروثلا بهذم وهو
 : لوقي ةداتق ناكو يعازوالاو يرصبلا نسحلاو (ا)زيزعلادبع نب رمع

 © ىجريال يذلا بئاغلا رامضلاب ينعي ديبع وبا لاق رامضلا لاملا يف ةاكزال

 انباحصا دنع هنع ىدؤي هناف اضارق الام ثعب وا عئاضب عضبا نم اماو

 ىدؤي ال انيفلام ضعب دنعو ، هوجري ناك ام ابئاغ وا ارضاح لاملا ناك

 .ملعا هللاو . ىضم ام ىلع ىداو بسح مدق اذاف { ابئاغ ناك ام ىلع ةاكزلا

 نيدلا نم هيلعو ةاكزلا هيف بجت لام هديب نميف اوفلتخاو : ةلأسم
 يقب اذاف نويدلا هنم جرخت ىتح هيلع ةاكز ال مهضعب لاقف : هنودوا هلثم

 ةعامجو كرابملا نباو ءاطعو نسحلا لاق هبو ، الفالاو ىكز ةاكزلا باصن
 ضنلا نويد نيب انباحصا قرفو 9 الصا ةاكزلا عنمي ال نيدلا موق لاقو

 ىلع اهدري نا لاملا تيب يف تناك ملاظم ىف نارهم نب نوميم ىلا بتك هنا يور ١(
 ںىجريال يذلا رامضلا لاملاو ارامضالام تناك اهناف «اهماع ةاكز اهنم ذخايو» اهبابرا
 لعفم وا لعاف ىنعمب لاعف هتبيغ اذا ءيشلا ترمضا نم . رامضب سيلف يجر اذاو
 نوجري اوناكام هبابرا نال دحاو ماع ةاكز هنم ذخا اماو . زانك ةقان تافصلا نم هلثمو

 . لاملا تيب ىف وهو ةيضاملا نينسلا ةاكز مهيلع بجوي ملف مهيلع هدر
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 امم ضنلا نويد نم هيلع ام طقسي : اولاقف ، ةيشاملاو ثرحلا نم هريغو

 ضنلا ريغ نويد نم هيلع ام طقسي الو ةصاخ ةضفلاو بهذلا نم هديب

 اببسو « سانلا نم ةفئاط اذه ىلا بهذو ‘ ةيشاملاو ثرحلا نم هدي ف م

 يأر نمف ؟ نيكاسملل لاملا يف بترم قح ما ةدابع ةاكزلا له فالخلا
 ةيضقلا ةمالعو فيلكتلا طرش كلذ نال لام هديب نم ىلع بجت ةدابع اهنا

 لوا هللا نيد ناف اضياو 0 نكي ل وا نيد هيلع ناك ءاوس فلكلا ىلع

 ، نيدلا نم هيلع ام طقسي ال : لاق نيبمدآلا قوقح نم ىضقي نا قحاو

 اذهو . نيدلا هيلع نم لام ىف ةاكز ال لاق ءارقفلل قح ةاكزلا نا لاق نمو

 نم اهذخآ نا ترما» : مالسلا هيلع هلوقل عراشلا ضرغب هبشألا وه
 هريغو صللا نويد نيب قرف نمامأو . ىنغب سيل نايدملاو . (١)مكئاينغأ

 . ملعا هللاو . (٢)ةنيب ههبش هل ملعا الن ةيشاملاو بوبحلا نم

 ١( سابع نبا نع يراخبلا هاور «مكئارقف ىف اهدراو» : لاق مث .

- 
 ٢( ًفاكتيو مجسني ريغلل هيلع هيلع تناك ىتم ةضفلاو بهذلا نويد طاقساب لوقلا

 اهطقسي مل ولف اهنم سئيوي ملو ريغلا ةمذب هل تناك ىتم هيلع اهتاكز باجياب لوقلا
 لام يف بجحتال ةاكزلا نا ريبخ تناو : نيترم تيكزلو 0 هلام نمض ةاكزلا اهتلمشل

 هأنهم لكا يذلا وه هنال نايدملا ىلع نيدلا ةاكز» : لوقي نم لوق لعالا مهللا نيترم
 اوصخ امناو ث ؤفاكتلاو ماجسنالا متيل هتاكز نم ذشيح اهطقسي ال نا هيلع نيعتيف

 هللاو ثرحلاو ةيشاملا فالخب ةمذلاب ام نالثمي نينمث لصالا ىف امهنال ةضفلاو بهذلا
 هححصمصم دها . ملعا
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 سم اخلا لصفل ١

 نداعملا ةاكز ىف

 زاكرلا يف» مالسلا هيلع هلوق : اذه يف لصألاو . ةيلهاجلا زاكرو

 ين اوفلتخاو . «سمخلا بويسلا يفوو ثيداحالا ضعب يفو & (١×سمحلا
 يبعشلاو يرصبلا نسحلا نع اذه يور . ةيلهاجلا نيفد وه ليقف : زاكرلا

 وهو روث وباو . سنا نب كلام لاق هبو . حلاص نب نسحلاو يعازوألاو
 حرلا تزكر كلوق نم ذوخام زاكرلا مسا نال : انباحصا دنع حيحصلا

 يور . اعيمج ندعملاو نوفدملا لاملا زاكرلا ليقو . ضرالا يف هلصا تبأ اذا

 : انباحصا لاقف : امهيف بجي اميف اوفلتخاو . ديبع يباو يرهزلا نع كلذ
 يتئام وا ارانيد نيرشع غلب اذا ةضفلاو بهذلا نم ندعملا نم جرخي اميف

 نيتئاملا نمو 2 رانيد فصن نيرشعلا نم جرخا لوحلا هيلع لاحو مهرد
 نداعملا نم جرخيام ىكزي لاق هنأ الا سنا نب كلام لاق هبو ، مهارد ةسمخ

 لوق لثم يعفاشلا نع يورو 0 لوحلا رابتعا ريغ نم اباصن ناك اذا هناكم

 نيب ههبش ددرت فالخلا ببسو . باصنلاو لوحلا رابتعا يف انباحصا

 ةانتقملا ةضفلاو بهذلاو ربتلا نيبو ، رانلاو بوبحلا نم ضرالا هجرغام

 ربتلاب ههبش نمو . لوحلا ربتعي مل ضرألا هجرخت امب ههبش نمف : ةلماعمل
 لاقف : ناسنا هدجو اذا ةيلهاجلا نيفد يف اوفلتخاو ، لوحلا ربتعا ةضفلاو

 نم رثكا ناكو لاثملاو بيلصلاك كرشلا لها ةمالع هيف دجو اذا انباحصا

 . مامألا مدع نا هتيالو لها وا مامالا ىلا هسمخ جرخا قناود ةسمخ

 ينوه ةياور يفنو . _ سابع نبا نع عيبرلا هاورو . ةريره يبا ثيدح نم هيلع قفتم ١(

 . ةيلهاجلا نيفد وهو . زاكرلا ىنعمب يهو «بويسلا

 ۔ ٤١



 . ثيدحلا رهاظل هريثكو زنكلا ليلق نم سمخلا جرخي انيفلاخم روهمج لاقو

 اذا هيف اوفلتخاو . ةضفلاو بهذلا زاكر يف بجي سمخلا نا ىلع اوعمجأو

 راصمألا ءاهقف روهمج لاقف ضورعلا نم كلذ ريغوا اديدحوا ارهوج ناك

 . ملعا هللاو © هريغو كلام نع هيف فلتخاو . سمخلا كلذ عبمج ين

 ل انباحصا لاقف : ازنك نودجي يبصلاو ةأرملاو دبعلاو يمذلا ين اوفلتخاو

 نوذخاي انيفلاخم روهمج نم مهريغ لاقو . ةمينغلا ذخاي ال نم عيمج هذخأي

 . امهل نوكي ال لاق هنا ةأرملاو يبصلا يف روث يبا نع يور امالا كلذ

 ره ليقف ضراوا راد نم ريغلا كلم يف دجو اذا اضيا هيف اوفلتخاو

 . ملعا هللاو . رادلاو ضرألا كلامل وه ليقو . دجاولل

 باب

 ةاكزلا هل بجت نميف

 ىف لوألا لصفلا . لوصف ةثالث ىف رصحني بابلا اذه ىف مالكلاو

 ةيآ يف نوروكذملا ةيناثلا مهو . ةاكزلا مهل بجت نيذلا فانصألا ددع

 ؛نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امناه هلوق يف مهيلع هللا صن نيذلا ةقدصلا

 . لئاسم ةلمج يف كلذ نم اوفلتخاو 0 (ا)ةيالا

 رئاس نود دحاو فنص ىلا فرصت نا زوجت له : ىلوألا ةلأسملا

 فانصألا يا يف هنا ىلا انباحصا بهذف ؟ اهيف ءاكرش وه ما ؟ فانصألا

 هبو . سابع نباو _ ةفيذح نع كلذ يور . هأزجا دقف اهبحاص اهعضو
 . كاحضلاو حابر يبا نب ءاطعو يعخنلا ميهارباو . ىرصبلا نسحلا لاق

 . )٦( : ةبوتلا ١(
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 نع يورو . يارلا باحصاو . ديبع وباو يروثلاو . ريبج نبا ديعسو

 يف اهفيرصت هيلع بجاو : نورخآ لاقو . ةجاحلا بسحب كلذ .ىأر

 لاق هبو . ةمركع نع كلذ يورو { ىلاعت هللا مهامس اك ةيناثلا فانصالا

 يضتقي ةيألا ظفل ناف ينعملل ظفللا ةضراعم فالخلا ببسو . يعفاشلا

 ناك ذا ةجاحلا لها اهب رثوي نا يضتقي ىنعملاو ، عيمجلا نيب ةمسقلا
 لوقلا باحصا دنع ةيآلا ي مهددع ريدقت ناكف ةلخلا دس اهنم دوصقلل

 ةهج نم رهظأ اذهف . ةقدصلا يف كيرشتللال سنجلا زييمت درو امنا لوألا

 نا اضيا انباحصا ىورو . ظفللا ةهج نم رهظا رخآلا لوقلاو . ىنعملا

 ىطعاو لاجر ةعبرا ىلع تومرضح لها ةقدص مسق مالسلا هيلع ءيبنلا

 يور امب يعفاشلا جتحا دقو )اهلك قيرز ينب ةقدص رخص نب ةملس

 مكح ىتح هريغالو ءىبن مكح اهيف هللا ضري مل ةاكزلا اهيلا فرصت ىتلا فانصالا ١(
 لك ىلا فرصي يذلا رادقملا ىف فرصي نا مامالل نا ديب ءازجأ ةينامث اهأزجف اهيف

 لب دحاو فنص لا اهرساب ةيحان ةاكز فرصي دقو . مالسالا ةحلصمل اعبت فنص

 اميفو (نر هلمع نم دافتسي اك ، كلذ رمالا ىضتقا اذا نينيعم ادارفا اهبزيم امبر

 ال نيننا نيثيدح ىلا ريشي فنصملا مالك نا ىلع . كلذ ىلع ليلد فنصملا هقاس

 ةقدص (ةلَع) هتمسق ى : (لوالا) ، يأرلا ءىداب ءىراقلا ىلا ردابتي اك . دحاو ىلل
 (هنلتر يبنلا ىلا ثب ايلع نا ملسم ىور دقف . لاجر ةعبرا ىلع تومرضح لها

 ةمقلعو نصح نب ةنييعو ٠ سباح نبا عرقالا : لاجر ةعبرا ىلع همقن نملا نم ابهذ

 نا ديرا امنا لاقف !!؟ دجن ديدانص يطعي اولاق شيرق تبضفف . ريخلا نب ديزو
 اهلك قيرز ىنب ةقدص فرص ىف : (ىناثلا) _ . ةفلؤملا ىلا اهلاحب اهفرصف «مهفلأتا

 نم ترهاظ : لاق رخص نب ةملس نا دوادوباو يقهيبلا ىور . رخص نب ةملس ىلا
 كيلا عفدي نا هرمف قيرز ينب لماع ىلا بهذاه لوسرلا هل لاق نا ىلا يتارما
 ىطعاف . «كلها ىلعو كسفن ىلع اهرئاسب نعتساو انيكسم نيتس اهنم معطاف مهتاقدص

 هتجوز كسميو ةرافكلا نم هيلع ام اهب يضقيل اهلك قيرز ينب ةقدص رخص نب ةملس
 هححصم ها . هتوفتالثل
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 ضري مل هللا ناه لاقف هل اهيطعي نا ةقدصلا مالسلا هيلع هلأس الجر نا
 ناف ؛ ءازجا ةينامث اهأزجف اهيف مكح ىتح ةقدصلا يف هريغ الو يبن مكحب

 . ملعا هللاو ١) )كقح كتيطعا ءازجالا كلت نم تنك

 نوعنميو ةقدصلا اهب نوبجوتسي يتلا مهتفص يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ١ يمذلا نا ىلع اوعمجا مهنال رقفلاو مالسالا : ةلمجلاب يهو ( اهدادضاب

 نم اهذخآ نا ترما» ع ءيبنلا لوقل ائيش ةضورفملا ةاكزلا نم ىطعي

 مومعل نيملسملا ءارقف ىلا اهفرصف ("مكئارقف يف اهدراو مكئاينغا
 ءارقفلل تاقدصلا امناه ىلاعت هلوقلف رقفلا اماو { مملاو فاكلا يف باطخلا

 لاقف : ةقدصلا ذخا هل زوجيال يذلا ينغلا يف اوفلتخاو . (")نيكاسملاو

 . ةنسلا يف مهيلع صوصنملا ةسمخلل الا ةلمج ءاينغألل ىطعت ال : مهضعب
 وا اهيرتشم وا اهيلع لماع : ةسمخل الا ينغل ةقدصلا لحتال» هيلع هلوقل

 ىطعتال نورخآ لاقو . (هللا ليبس يف زاغ وا مراغ وا هل تيدها م

 اهوزاجا نيذلاو . هريغ وا ناك الماع دهاحم ريغ وا ناك ادهاجم الصا ينغل

 ةماعل ةعفنملا هب نمم مهانعم ف نمو ةاضقلل اهوزاجا اينغ ناك ناو لماعلل

 ببسو _ الصا ينغل زوجت ال هدنع سايقلاف كلذ زجي مل نمو . نيملسملا
 وا طقف ةجاحلا ةمدقتملا فانصالل ةقدصلا باجا يف ةلعلا له : فالخلا

 انباحصا دنع ةاكزلا ذخال ةحيبملا تافصلاو 5 ملعا هللاو ؟ ةعفنملاو ةجاحلا
 وهف رقفلا اما : ةلادعلاو ةيرحلاو انمدق اك مالسالاو رقفلا يهو عبرا

 ملكتم يقيرفالا نامحرلادبع هيف : اولاق يفادصلا ثراحلا نب دايز نع دوادوبا هاور ١(

 1 اهركذ مدقت ٢) . مدقت ٢)

 نيكسم واه : هرخآ ىف ةدايزب هجام نباو دوادوباو دمحا هاور يردخلا ديعس يبا نع ٤(
 .ي ينغل اهنم ىدهانف اهنم هيلع قدصت
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 : ةاكزلا عنمي يذلا ىنغلا نم هدض يف اوفلتخاو 5 ةاكزلا ذخال حيبم فصو

 لحتالا هلع ءيبنلا لوقل باستكالا ىلع اهب ردقي ىتلا ةوقلا وه موق لاقف
 نورخا لاقو ، فرتحملا يوقلا وهو (اهيوس ةرم يذل الو ينغل ةقدصلا
 ايوق هيطعي نا يطعمللو ةاكزلا ذخأي نا هلف مهرد يتئام كلمي مل نم
 نع يورم لوالا لوقلاو ، يوق الو بستكم ريغ وا { ناك ابستكم
 ام لقا يعفاشلا دنع ينغلا نال مهريغو روث يباو ، ديبع يباو يعفاشلا

 مهردلاب لجرلا نوكي : لوقي ناك هنا هنع يكحو { مسالا هيلع قلطني
 هيلاو . هلايع ةرثكو هسفن يف فعض عم فلالا هينغي الو ، هبسك عم اينغ

 لاقو . (")ينامعلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبا انباحصا نم بهذ

 اعماج يا الام اهب الثاتم ناك اذا فرتحملا يوقلل ةقدصلا لحتأل مهضعب

 ال ليقو _ ساب الف ةشيعم وا ملعلا بلط ي اهيلا :جاتحا نا اماو 2 هل
 عيبرلا لوق هنا هبسحاو ، نوثالث .ليقو { امهرد رشع ةسمخ هل نم اهذخاي
 وهو 0 ابهذ اهتميق وا . امهرد نوسمخ هل نم اهذخأي ال ليقو 0 هللا همحر

 نيسحلا نب هللا دبعو حلاص نب نسحلاو كرابملا نباو يروثلا نع يورم
 رهظ نع لأس نم) تلت يبنلا لوقب اوجتحا مهنظاو قاحساو دمحاو

 ، ههجو يف احودك وا اشومخ وا اشودخ ةمايقلا موي هتلأسم تءاج ىنغ
 نع يورو ("اابهذ اهلدع وا امهرد نوسمخ لاق ؟ ىنغلا دح امو ليق
 ديبع وبا لاق هبو . ينغ وهف امهرد نوعبرا هل نم لاق هنا يرصبلا نسحلا

 ('«افاحلا سانلا لأس دقف ةيقوا هعمو لأس نم» هيع هلوق مهتجح نظاو

 . ورمع نب هللادبع نع هلثم هجام نبا الا ةسمخلا ىورو . ينطقرادلا هاور ١(

 ٢( هب فيرعتلا مدقت .
 ٢) ةسمخلا هاور ٠

 ٤ ) قاسنلاو دوادوباو دمحا هاور .

_ ٤٥ _ 



 الف ةاكزلا هنع يدؤي لام هل نم : نورخآ لاقو . امهرد نوعبرا ةيقوالاو

 اهذخآ نا ترماو مالسلا هيلع ءيبنلا لوقل انايدم ناك اذا الا ةقدصلا ذخأي

 نم انباحصا ضعب لاقو ، ةفينح وبا لوقي هبو (ا)؛ثيدحلا مكئاينغا نم

 وهف لوحلا ىلا مهتنؤمو مهتوسكو مهتقفن هلايعو وه هيفكي لام هل نكي ل

 & ربخلا هتحصب دهشيو رظنلا هبجوي يذلا وه اذهف ، ةقدصلا ذخأي ريقف

 ام ةنس هتاف هعاب ول ام هكلم هيلع ىرج ام عيمج يف هدنع ناك اذا اذهو

 ةميق ىلا كلذ ىف رظنيال لاق نم لاقو . همدخي امداخو هنكسي اتيب الخ

 لصالاو ةبادلاو مداخلاو رادلاو تيبلا لثم اهنع ىنغتسي ال يتلا تاكولملل

 فقوي دح ىنغلل سيل ءاملعلا ضعب لاقو 3 ملعا هللاو هنع ىنغتسي ال يذلا

 لكو . يندملا سنا نب كلام لاق هبو 5 داهتجالا ىلا عجار وه امناو { هيلع

 فالخلا ببسو © راثالا موهفمو داهتجالا قيرط نم اهولاق لاوقالا هذه
 ؟ يوغل ىنعم وا يعرش ىنعم وه ةاكزلا ذخا نم عناملا ينغلا له : كلذ يف

 © ةاكزلا هيف ةعورشملا باصنلل دوجو وه لاق يعرش ىنعم : لاق نمن

 ةللاو ، مسالا هيلع قلطني ام لقا كلذ يف ربتعا يوغل ىنعم وه لاق نمو
 ةاكزلا ذخأي نميف اهطارتشا ىلع ءاهقفلا روهمجف ؛«ةيرحلا اماو» © ملعا

 دنع ةطورشمف اهيف «ةلادعلا» اماو { ديبعلل ىطعت ال اهنا ىلع مهقافتال

 كلذ يور ث ىلوتملل الا مهدنع ةاكزلا عفدت الف { مهريغ نود انباحصا

 بحاصل عفدت الو . هللا مهمحر انباحصا نم هريغو حلفا مامالا تاباوج يف

 ءارقفلل ةقدصلا نا امهنع يورف بيعشو زيزعلادبع نبا اماو ، مهدنع ةريبك
 عضوتو مهنم ذخؤت : انموق نم وا اوناك نيملسم مالسالا لها نم ةماع

 ىلوتملا نم الا دخؤت الو & ىلوتملل الا ىطعت ال مهضعب لاقو 3 مهنف

 .هركذ مدقت ١(

 س ٤٦



 اهذخا ف سابال : (١ا)بئاسلا نب مامض لاقو { هل كفالخ ملعيال نمو

 ضعب عضت نا ساب الف اضيا هنعو . كنفالخ اوملع اذا فالخلا لها نم

 مهطعتال لوقي ةديبعوبا ناكو ئ انموق نم اوناك ناو كماحرا يف كتاكز

 نم قسافلا ريقفلا :لاق رثؤملا يبا تاباوج يفو ، مهنم اهوذخأت الو ائيش

 هنال لاق (")انموق نم هقفلاو لضفلا لها نم اهب قحا نيملسملا ةوعد لها

 رقمو مهلضفب فارتعالاو مهتبحمو نيملسملا ةيالوب نيدي نم يوتسي ال
 ءالؤهل قحال مهنم ةءاربلاو نيملسملا ليلضتب نيدي نمو 0 هبكتري ام ةمرحب

 ةوعد تناك اذا موق لاقو ، كلذكل يرمعلو { نيملسملا تاقدص يف

 ناو 0 دلبلا لها نم ءارقفلا عيمج ىلا ةاكزلا ثلث عفدت ةرهاظ نيملسملا

 ملعي نم ىلا عفدت الو ث ةقفاوملا لهال الا ةاكزلا عفدت مل ةروهقم تناك

 . ملعا هللاو ةيصعملا ىلع اهب ىوقتي هنا

 زواجي ال ليقف : ةقدصلا نم ريقفلا ىطعي اميف اوفلتخاو : ةلأسم

 ىلا ةرمثلا نم هيفكي ام هيطعي ليقو 0 امراغ نوكي نا الا ، امهرد نيسمخ

 عاتيي ام ىطعي ليقو 3 امهرد رشع ةسمخ هعم ىقبت ىتح ليقو . ةرمثلا

 ١) هب فيرعتلا مدقت .

 ناكامو 0 ذئموي اهيف شيعي ناك ىتلا ةئيبلا ريثات تحت ودبي اميف ليق دق لوقلا اذه ٢(
 ةطمارقلا ةنتفب نامع اهيف ينم ةبقح ىف شاع دقف : ةلماعملا ءوس نم هلاثماو وه هيقالي

 اداسف هيف اوتاعف مهتأطو تدتشاو مهتعزن تلحفتسا : نيدلا نم نيقراملا نيدحلملا

 نا مرجال مث { ةلوقلا هذهب نيينعملا مه اونوكي نا مرجالف نيرمالا مهنم هلها قاذو

 لها نم اقساف مهيلا ةنسلاب هقفلاو لضفلاوذ مهيفو _ نيقراملا ءالؤه دحا ىلع مدقي

 { كلذك فلاخم لك سيلف . مج ىلتبملا ءالؤه صخت الو معن هتملك نا ديب 0 ةوعدلا

 . هتتطخت الو مهريغ ةداح هيلا اوبهذ اميف نودصقي ال نيعرو نيظفاحم مهيف ناو

 انيلا بستنا ناو هلوسر هللا براحي ارجاف اقساف ةاكزلا قاقحتسا ىف مهيلع لضفننا

 هححصم مها ! الك ؟ اروز

_ ٤٧ 



 رظنلا ىلا لوكوم ليقو 2 ةريثك ةاكزلا تناكو لايع اذ ناك اذا امداخ هب

 رادقم ىطعي نا ةفينحوبا هركو 3 يعفاشلاو كلام لاق هبو { داهتجالاو

 يف ناك اذا هنيد ردق ىلع ىطعي هناف مراغلا اماو } ةقدصلا نم باصنلا

 ىطعي ليبسلا نبا كلذكو 0 يرورض رما ىف لب فرس ريغ ىفو ةعاط

 ردقب ىطعيف لماعلا اماو { هازغم ىلا هلمحي ام يزاغلاو { هدلب ىلا هلمحي ام

 ءاطعا يف اوفلتخاو ، نمثلا ىطعي ليقو ، هطع رادقم ليقو 3 مامالا ىريام

 نبا لاقو . (١كلذ زاوج رمع نباو سابع نبا نع يورف جحلا يف ةاكزلا

 اهنم ىطعي ال الاق روث يباو يعفاشلا نع ليقو 0 هللا ليبس نم جحلا رمع

 لاقف ؟ تيم نيد يف ىطعت له اهيف اوفلتخاو ؤ ةرمعلا يف الو جحلا ي
 ىطعت مهضعب لاقو ، هنفك يف الو ، تيم نيد يف ىطعت ال هريغو يعخنلا

 ، ديبع وباو يروثلا لاقو { امهس اهيف نيمراغلل لعج ىلاعت هللا نال هنيد ىف

 لوقي لوقلا اذهبو . فحصم ءارش ىف الو دجسم ءانب الو ينغل ىطعت ال

 . ملعا هللاو انباحصا

 نم هنع ظفحي نم لك عمجا : رذنملادبع نب ركب وبا لاق : ةلأسم
 © ةاكزلا نم ذخاي نا امهنع ينغتسي ال مداخو راد هل نم نا ىلع ملعلا لها

 ديبع يباو { يروثلاو © يعخنلا ميهارباو ، نسحلا نع كلذ يور
 اهنمث يف سيل راد تناك اذا لوقي سنا نب كلام ناكو . يأرلا باحصاو

 تيأر هب شيعي ال ام اهنمث نم لضفيو راد اهنمث يف يرتشاو تعيب نا لضف
 شيعي ام هنم لضفيو انكسم يرتشي ام اهنمث يف ناك ناو { ةاكزلا ىطعي نا

 . ملعا هللاو ائيش طعي مل هب

 رقتفا نمل ىطعت ىلوالايو . الف ةلفانلا اما ، ةضيرف ناك اذا كلذ زاوج انباحصا ابهذم ١(
 . جحي ملو هانغ مايا جحلا هيلع بجو دقو
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 ىلا عفدتال ةاكزلا نا ىلع ملعلا لها عمجا : ركبوبا لاق : ةلأسم

 , مهتقفن ىلع دلاولا ربجي يذلا لاحلا يف دالوالا ىلا الو )نيدلاولا
 ال هتقفن ىلع ءرملا ربجي نم لك : مهضعب لاقف ةبارقلا رئاس يف اوفلتخاو

 نعو { مهريغو ديبع يباو يروثلاو يعفاشلا نع كلذ يور 0 ائيش يطعي
 اذهبو ئ اهيلا نيجاتحملا لجرلا ةبارق لا عفدت : الاق امهنا ءاطعو سابع نبا

 ةبارق وذ ىطعي ال \ سواطو © يرصبلا نسحلا لاقو 2 انباحصا لوقي
 الا ريقف لك هتاكز لجرلا يطعي : نامعنلا لاقو 2 ائيش ةاكزلا نم هتبارقل

 . ائيش هتجوز يطعي ال هنا ىلع اوعمجاو ، هتجوزو هيدلاوو ، هدلوو هتأرما
 . ائيش هيطعت ال ليقو . اهتاكز اهجوز يطعت ليقف : يه اهيف اوفلتخاو

 هتجوزل دوعسم نبا لوقلو . ءارقفلا ةلمج يف لخاد هنال هيطعت هزا حصالاو

 هيعض قدص لاقن نلك ءيبنلا تلأسف اعضوم هل اناف ينب يفو يف هيعض»

 . ملعا هللاو ("هينب يفو هيف

 رثكا بحتساف ! دلب ىلا دلب نم ةقدصلا لقن يف اوفلتخاو ةلأسم

 زيزعلادبع نب رمعو ، سواط نع كلذ يورو لقنت ال نا ءاملعلا

 ةريقف تناك اذا ةاكزلا ا عفدي نا زوجيف ةدلاولا اماو . هقالطا لعف دلاولا اما ) ١

 نيدلاولاب دارملا نا ريبخ تناو اهتقفن هيلا عجرت مل هنال ريقف جوز بجت تناكو
 . ادحاو الوق لافطالا هينب ينبو هتدجو هدمل اهيطعيف ةطساو ريغب ناك نم دالوالاو

 يناي تلاق دوعسم نبا ةرما بنيز نا : يردخلا ديعس يبا نع يراخبلا ىور ٢(
 معزف هب قدصتا نا تدراف ، يلح يدنع ناكو . ةندصلاب : مويلا ترما كنا { هللا
 قدص» : ةلعر ءيسلا لاقف . مهيلع هب تقدصت نم قحا هدلوو هنا دوعسم نبا

 اذه . يشحا لاق «مهلع هب تقدصت نم قحا كدلوو {} كجوز دوعسم نبا

 يل } ةتيعر هلوق كلذكو . اريقف ناك نمل ةاكزلا لاؤس زاوج ىلع لدي ثيدحلا

 اهاطعيال اههجو ريغ لع املاس نمو 0 اهاطعي اههجو ىلع املاس نمف : لبالا ةاكز
 هححمصم دا . نيش مالسالا يف ةاكزلا لاؤس نا عم
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 يف مهدنع اهقرف ناو راصمالا ءاهقف رثكاو 2 ريبج نب ديعسو ، ىعخنلاو

 باحصاو « يعفاشلاو ، ديعس نب ثيللا لوق ىف زئاج وهف هدلب ريغ
 ناسارخ نم اهب يتوا ةاكز در هنا زيزعلا دبع نب رمع نع يورو . يأرلا

 اهرك امهنا يعخنلاو نسحلا نع يورو ث ناسارخ ىلا اهدرف ماشلا ىلا

 ناك هنا : هيلاعلا يبا نع يورو ى ةبارق يذل الا دلب ىلا دلب نم ةاكز لقن
 نم ىلع كلذ باع ءاملعلا ضعب نا نظاو 7 ةنيدملا ىلا هلام ةاكز ثعي

 : هل ليقف لئس دقو هريغو رثؤملا يبا انباحصا رثا يف اماو . ملعا هللاو هلعف

 هنم ابيرق هريغ يفو ، ةوعدلا لها نم قاسف ءارقف دلبلا يف ناك نا تيأرا

 ريغ يف ةيالولا لها ىلا لقنت ما دلبلا قاسف ىلا ةاكزلا عفدتا ةيالو لها

 البلا لها نم ةوعدلا لها نم ءارقفلا نا ىرن يذلا لاقف ؟ دلبلا كلذ

 مهو مهريغ ىلا عفدت الو اقاسف اوناكول اونغتسي ىتح اهب قحا

 . ملعا هللاو . (١)نوجاتحم

 هبسحي له : رسعملا ىلع لجرلل نوكي نيدلا يف اوفلتخاو : ةلأسم
 لاقو ، ءاطعو نسحلا نع يورم وهو مهضعب كلذ زاجأف ةاكزلا يف هيلع

 قدصت مث هاضق ناو اولاق : يأرلا لها لاق هبو . كلذ زوجيال ديبع وبا

 نيبتسي مث رقفلا رهاظ ىلع لجرلا هيطعي ريقفلا يف اوفلتخاو 5 هأزجا هيلع هب

 ديبع يباو يرصبلا نسحلا نع كلذ يور نمضي الو هيزجي ليقف : هانغ
 كلذ يور : نامضلا هيلعو هيزجيال ءالؤه ريغ لاقو { نامعنلا لاق هبو

 . ملعا هللاو امهريغو حلاص نب نسحلاو يروثلا نع
 نم ذخؤت ةاكزلا نا ىلع تدجو اميف فلسلا ءاملع قفتا : ةلأسم

 قرفي نا دحال سيلو مامالا ىلا كلذ رماف روهظلا نامز يف اما ناتكلا ةاكز ىف كلذ ١(

 . مامالا هل نذا نا الا هسفنب هتاكز
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 . نيغلاب لوقع يوذ نيملسم ارارحا اوناك اذا اهيف ةبجاولا لاومالا كالم

 ديبعلاو ةسبحملا لاومالاو ةصقانلا كالمالا نم اهذخا بوجو يف اوفلتخاو

 ةصقانلا كالمالا اما ، ةيلوفطلا يوذو { ىماتيلاو ، ةمذلا لهاو ، ةرخسملا

 نويدلا هل نم اما . هتمذ ىف يه نم لاوماو نويدلا هل نم لاوما يهف

 اهبحاص ةاكزلا اهيلع يدؤي انباحصا لاقف : اهيف اوفلتخا مهناف سانلا ىلع

 نورخا لاقو . ةصاخ صنلا نويد يف اذهو { ةلاح تناك اذا ضبقت مل ولو

 ىف يعفاشلا لاق هبو . لوحلا لامكتسا عم اهضبق دعب الا اهيف ةاكز ال
 ةنسل هاكز هضبق اذا ليقو . هلوق سايق وا ديعس نب ثيللاو 0 هيلوق دحا

 .ناك نا اماو . ضوع نم هلصا ناك اذا نينس نايدملا دنع ماق ناو ةدحاو

 ةلأسملا هذه انركذ دقو { لوحلا هب لبقتسي هناف ثاريملا لثم ضوع ريغ نم

 هللا ليبسل ةفوقوملا طئاوحلاكف اهلصا ةسبحملا لاومالا اماو 3 مدقت اميف

 هبو . الصا اهيف ةاكز ال انباحصا لاقف اهنم جرخي ام ةاكز يف اوفلتخا دقو

 هجاحلا لها ىلع ةقدص تناك نا ديبع وبا لاقو ، ءاطعو لوحكم لاق

 اهيف اوبجوا موقو © ةاكزلا اهيفف نينيعم موق ىلع تناك ناو اهيف ةاكز الف
 هللاو يعفاشلاو كلام نع كلذ يور ، باصنلا رادقم اهيف ناك اذا ةاكزلا

 لاوقا ةثالث ىلع مهيلع ةاكزلا بوجو يف اوفلتخا دقف ديبعلا اماو . ملعا

 نم رباجو رمع نبا نع يورم وهو الصا مهيلع ةاكز ال نا «اهدحا»

 دبعلا لام ةاكز نا «يناثلاو» ءاهقفلا نم كلامو ةداتقو يرهزلاو 2 ةباحصلا

 وهو 3 يأرلا لهاو راصمالا ءاهقف روهمجو انباحصا بهذم وهو هديس ىلع

 يورم وهو . ةاكزلا هلام يف دبعلا ىلع ىرخا ةفئاط تبجواو . حيحصلا

 اوفلتخاو 0 رهاظلا لها لاق هبو نيعباتلا نم ءاطعو . اضيا رمع نبا نع

 ىلع قتعي ىتح ةاكز هيف سيل انيفلاخم رثكا لاقف : بتاكملا لام ةاكز يف
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 بجت روث وبا لاقو ث هتبتاكم نم مهرد هيلع يقب ام دبع هنا هيف مهلصا

 هيف انباحصا لوق لصا ىلع حيحصلا وهو رحلا ىلع بجت اك ةاكزلا هيلع
 ببسو . ءامرغلا نم ميرغ هيلع اميف وهو . ةباتكلا عوقو دنع رح هنا

 رارحالا لوانتي ما ديبعلاو رارحالا نم نيفلكملا عيمج لوانتي له : فالخلا

 ردقيال اكولمم ادبع» ىلاعت هلوق هديس ىلع هتاكز بجوا نم ةجحو ؟ طقف

 عاب نم» هلع ءيبنلا لوقو ، الام كلمي ال لاملاو لام هنالو (؛ءيش ىلع

 ةاكزلاو . كلميال هنا ىلع ليلد (")«عاتبملا هطرتشي نا الا عئابلل هلامف ادبع

 ىماتيلا ةاكز اماو . ملعا هللاو ندبلا ىلع ال ، لاملا ىف بجاو قح ىه امن

 كلذ يورو © ةبجاو متيلا لام ىف ةاكزلا موق لاقف © اهيف اوفلتخاف راغصلاو

 نب رباجو ءاطعو يلع نبا نسحلاو ةشئاعو رباجو يلعو هنباو رمع نع

 لاقو . انباحصا لاق هبو ، راصمالا ءاهقف ةماعو نيريس نباو دهاجمو ديز

 { يرصبلا نسحلاو يعخنلا نع كلذ يور . الصا ةاكزلا هيف سيل موق

 يصحي ىتح يكزي ال بيسملا نبا لاقو . ريبج نب ديعسو { لئاو يباو

 اهجرخي ال نكلو هلام يف ةاكزلا موق لاقو . ناضمر رهش موصيو ةالصلا

 { هريغو يعازوالا نع اذه يور . هسفن نع يكزيف غلبي ىتح يصولا
 ضنلا نم ضرالا هجرخت ال امو هلام نم ضرالا هجرخت ام نيب موق قرفو

 يورم وهو هاوس ام نود ضرالا هجرخت اميف ةاكزلا هيلع اولاقف ةيشاملاو

 عيمج يف ةاكزلا هيلع اولاقف نورخآ قرفو . يأرلا باحصاو ةفينح يبا نع
 هللاو ةمربش نبا نع اذه يور . هلام نم يفخ امو ضنلا يف الا كلذ

 مهفالتخا هنع اهطاقساو ميتيلا ىلع ةاكزلا باجيا يف فالخلا ببسو . ملعا

 قح وا © موصلاو ةالصلاك ةدابع يه له : ةيعرشلا ةاكزلا موهفم يف

 .هيلع قفتم )٧٥( . ٢( : لحنلا (ا
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 ءارقفلل قح اهنا لاق نمو ، غولبلا اهيف طرتشا ةدابع اهنا لاق نمف ؟ ءارقفلل

 ةجح هل ملعا الف هريغو ضنلا نيب قرف نم اماو . اهيف غولبلا طرتشي مل
 هوتعملاو نونجلاو لفطلا لام يف ةاكزلا بجت انباحصا لاقو . ملعا هللاو

 مكئاينغا نم اهذخا نا ترما» مالسلا هيلع هلوق يف باطخلا مومعل مهريغو

 الا ()×مكئارقف يف اهدراو هلوقل نيملسملا نم مهريغو ءالؤه يف عضوتو
 ىفئالخلا ةطساوب مهاماتي يف عضوتو مهئابآ ةيالو لافطالا يف اوطرتشا مهنا

 . ملعا هللاو ءايصوالاو

 لصف

 ناتكلاو روهظلا ىف اهلها ىلع ةاكزلا قيرفت ةريس ىف

 رمأف ارهاظ نيملسملا ماما ناك اذا انباحصا نم فلسلا ءاملع لاق
 نوبجيف رمقلا ينس نم ةنس لك يف راصمالا ىلا هلامع ثعبي هيلا تاقدصلا

 مهيف هللا دودح ىرجاو ملظلا نم مهامح نيذلا ةيعرلا ءاينغا نم ةاكزلا
 لك ةقدص لامعلا مهيف مسق ةاكزلا نع اينغتسم مامالا ناك ناف . مهيلعو

 نم ةنس ةنؤم ردق ريقف لكل نوطعي فلاخمو قفاوم نم هلها ءارقف يف دلب
 ءيش ةقدصلا نم لضف ناو ، فرس ريغ نم اداصتقا ةقفنلاو ةوسكلا

 الا ةنس ةنوؤم نم رثكا ريقفلل ىطعي الو . مهيلا ىرقلا برقا يف هومسق
 رظنلاب هب جوزتي ام ىطعيف جيوزتلا ىلا اجاتحم وا هنيد ىضقيف انايدم ناك نا

 دلب لك ىف ةقدصلا ثلث لماعلا قرفي انباحصا ضعب لاقو ، داهتجالاو

 . اهلهال عضوتف لاملا تيب ىلا اهيثلث عجريو { مهئارقف ىلع هنم تيبج

 .مدقت ١(
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 اهذخا مالسالا حلاصمو ةلودلا زع ىف اهعيمج ىلا اجاتحم مامالا ناك ناو

 مالسالا يف لضفلا اذ لضفيو انمدق اك ءارقفلا ىلع اهقرفالاو 0 اهلك

 اجاتحم مامالا ناك ناو . ىري ام ردق ىلع هقفلا لهاو فيعضلاو زوجعلاو

 رظنلاب لوحلا ىلا هلايعو وه هتنوؤم ردق ىلع اهنم نوملسملا هل ضرف
 اكاح مهسفنأل اوميقي نا نيملسملا ىلعف مامالا مدع ناو اولاق 5 داهتجالاو

 ايتف نم مالسالا روما هيلا نودنسيف املعو اهقف مهرثكاو اعرو مهلضفا

 مالسالا حلاصم نم كلذ ريغو ركنملا نع يهلاو فورعملاب رمألاو لزاونل
 لاقف هيلا اهوعفد اذا مهيف اوفلتخاو . مهتاكز هيلا نوعفديف مهجئاوح ءاضقو

 نيقحتسملا يف اهعضي ىتح اهنم اوعربي مل نورخا لاقو . اهنم ءآرب مه ضعب
 الو هتيالو لها نم الا اهذخأي الو اولاق . ليكولا ةلزنمب هنال اهلها نم

 ىرا يذلاو . قييضتو جرح ىدنع اذهو . اضيا هتيالو لها ين الا اهعضي

 نم ةجاحلا يوذ يف اهعضي اهيف رظانلا وه هدنع تلصح اذا هنا ملعا هللاو

 هتيالو لها نم ةقافلا يوذو ةزيبك ىلع هل علطيال نمم هنم نيملعتملا
 سانلا ماوع نم هريغ الو هنم نوملعتملا اهلكأي اماعط اهلعجي الو . مهريغو

 تاقدصلاو اياصولا هوجو نم لاومالا نم هيلا عفري امم هدي ىف ام فرصيو

 يوذ يفو هلها نعو هنع ةارادملاو مالسالا ءايحا يف كلذ ريغو اهب عوطتلا
 ناك ناو . ىري ام ردق ىلع سانلا ماوع نم مهريغو نيملسملا نم ةقافلا

 يف امم هتنوؤمو هتقفن يف ملعلا لهاو نوملسملا هل رظن اريقف كلذب مئاقل

 لاومالا كلت عيمج نم هتنؤم دعب هدي يف يقب امو اوأر ام ردق ىلع هدي
 سيل كلذ نال انمدق يذلا بولسالا ىلع هلها ىف فورصمنف هيلا ةعومجملا

 الولو 5 هنيد ءايحاو هتعاط ليبس ىف فرصي هللا لام وه امناو مقلل لامب

 لاومألا كلت هيلا تيبج الو كلذب فرع امل مالسالا روما نم هيف لخد ام

٥٤



 : لاق مدق املف {}© ةقدصلا ىلع هثعب يذلا هلماعل مالسلا هيلع يبنلا لاق

 تيب يف سلج الفا همالك رخآ ىف لاقف ابيطخ ماقف يل اذهو مكل اذه

 نب رمع ىلا ىرت الا . كلذكل يرمعلف ؟ ال ما هل ىدهيا رظنيلف هما

 هب تبيطتف ابيط ىرسك ةأرما ىلا هتأرما تدها نيح هللا همحر باطخلا

 هنأرما ىطعاو لاملا تيب يف رمع هلعجف اهتأفاكف يجاتب اهيفاك ىرسك لاقف

 لعفي نا دارأف . هدالوأل نوكرشملا هادها اميف لعف اذكهو . اهبيط نم
 . لاملا تيب نم يرعشالا ىسوم وبا هايا مهفلسا يذلا لاملا ف كلذ لثم

 هنال هللا همحر رمع كلذ لعفف اضارق مهيلع هلعجا ةباحصلا ضعب لاقف

 امو 0 هدالوا الو رمع كرشلا لها فرع امل هلها فويسو مالسالا الول

 يف ةريسلا ناف اتتكم الو ارهاظ ال نيملسملا روماب موقي نم نكي مل اذا

 ةاكز دلب لك لها ءاحلص عمجي نا انباحصا رثا يف تدجو اميف ةاكزلا

 ةقفنلا نم ةنس ةنوؤم دلبلا لها نم ريقف لك اهنم ىطعيف كلذ مهدلب
 { مهيلا ىرقلا برقا يف مسق ءيش لضف ناو فرس ريغب ادصق ةوسكلاو

 ين نيش كلذ نال اهلها دنع مهسفناب ةاكزلا اوبلطي نا ءارقفلل يغبني الو

 للا طبحا هدي ين ام لانيل ينغل عضاوت نم» ثيدحلا يفو . هلهاو مالسالا

 ءارقفلل» لاقف ءارقفلا نم ةقدصلا لها ىلاعت هللا فصو دقو (١؛هنيد يثلث

 ريغلال هانغ لجال ينفل عضاوتلا» : باجاف ثيدحلا ىنعم نع يملاسلا مامالا لئس ١(

 ىنعماما ٠ مارح نيدلا لجال هسفن نمؤملا لالذاو ٠ سفنلل لالذا _ لاوحالا نم كلذ

 : ناكرا ةثالث نيدلا نال : هنيد نم نينكرل اعيضم نركي نا وهف نيدلا يثلث باهذ

 نينكرلاب بهذي روجحلا عضاوتلاف . ناكرالاب لمعو 5 ناسللاب لوقو ، نانجلاب داقتعا

 لوالا نكرلا هل يقبو نادبالا ةكرح نعو ؤ ناسللاب قلمتا نع أشني امنا هنال نيريخالا

 ةجاحلا هترطضاو هبانب ءارقفلا هضع نم نا قحلاو ؛ها نيحوملا ةلمج نم دعي كلذبف

 لاؤس هل زوجي ريقفلا نال هديعو ثيدحلا هلمشي لاخنال هللا لام نم هبيصن بلط ىلا

 هححصم ها . قبس قيلعت ف زاوجلا ةلدا انقس دقو . ةاكزلا



 رثا يفو ('افاحلا سانلا نولأسي ال هلوق ىلا هللا ليبس يف اورصحا نيذلا

 ضعب لاقو . هللا هنعل سيلبا ىوتف نم ذخا امنا ةاكزلا لاؤس نا خئاشملا

 ؟ دعب كتيلوت له هل لوقت نا ةاكزلا كيلا بلط نم باوج : انخئاشم

 نم ناك اذا مهضعب هيف صخرو 2 اهبلط نمل ةاكزلا ىطعتال مهضعب لاقو

 نيملعملا ةرجا اهنم نوعفديو ةاكزلا مهعمج نم ماوعلا هلعفت ام اماو _ اهلها

 ىلع اهب نوقتيو مهسفنا ىلع اهب نورادي تيب ىف ةيقبلا نوعضيو ، نآرقلل
 اميدق ةضورفملا ةاكزلا ىف اذه زاوجب لاق ةمالا نم ادحا ملعا الف مهلاوما

 8 هركذ انمدق ام ةمالا روهمجو انخئاشم دنع روهشملا امناو إ اثيدح الو

 ىف لضفلاو حالصلا لهأل يغبني هنا انباحصا رثا ضعب ىف تدجو دقو

 نيما دي ىلع هوعضيو مهلاوما بلص نم هيلع اوردق ام اوعمجي نا مالسالا
 مدع ناو . ملعا هللاو مهتروشمب هريغو دجسملا نم مهحلاصم ىف هفرصي

 ناو © هتيالو لهال هسفنب هتاكز عفديلف هوجولا هذه عيمج ةاكزلا بحاص

 لهاف اومدع ناو { فوقولا لها نم ةنكسملاو ففعتلا لهاف مهديي م

 ىرقلا برقا ىف مهدصقيلف هدلب نم اومدع ناو { ةوعدلا لها نم ةنكسملا

 هضف وأ ابهذ هتاكز لعجيلف اسار ةوعدلا لها ءارقف هيلع رذعت ناو 2 هيلا
 ةقدص مهلوق ىنعم اذهو اوناك اهنيا ةوعدلا لها نم ةيالولا لها ىلا اهثعبيلف

 دصقيلف فالخلا لها زيح ىف ناكو رمالا هيلع رسعت ناو 5 ةيناتك ناتكلا

 اومدع ناو & مهئارقف نم نيملسملا ىف هتوادع تلق نمو ةنكسملا لها اهب
 دلب ىف ناك ناو 5 مهنم ةنكسملاو فعضلا لها لضفيو مهئارقف ةماعف

 مل و هتاكزب توملا ةأجف فاخو مالسالا يلحتنم ءارقف هيلع رذعتف كرشلا

 نم ةنكسملاو فعضلا يوذ يف اهعضيلف ليبس نم مهيلا اهلاصيا ىلا دجي

 . )٧٣!( : ةرقبلا ١(

٥٦ 



 برق ردق ىلع نيكرشلملا ءارقف نم مهريغف اومدع ناف ، باتكلا لها ءارقف
 لها يف اهقرفي نا ةاكزلا بحاصل زوجيو _ ملعا هللاو مالسالا نم مهللم

 لداعلا مامالا نامز الخ ام ةمدقتملا لاوحالا ، عبمج يف ءارقفلا نم هتيالو

 ءاملعلا نيب فالتخا هيلا اهعفدي نا نود هتيالو لها يف ةاكزلا هعضو يفف

 . ملعا هللاو هنع ءازجالا يف

 ةلاكو وا ةراماب اهبحاص نع ةاكزلا عفد يف ريغلا ةباين زوجتو : ةلأسم

 ىتحف نيما ريغ ناك ناو 2 انيما بئانلا ناك نا كلذ ءىزجيو 3 ةفالخ وا

 بحاص اهيف ءىزجيف اهضبق ىف كلذكو . اهقحتسم ىف اهعضو هنا ملعي

 ءارقفلا ىلا اهعفد زوجيو 7 اهنم أربيو ءارقفلا ليكو ىلا اهعفدي نا ةاكزلا
 اهبحاص ىلع اهلمح ىف ةراجالاو اهقحتسم تغلب اذا ةبئاغ وا تناك ةرضاح

 ظفل ىلا ةاكزلا ىف جاتحي الو . اهقحتسم اهضبقي ىتح هنامض ىف ىهو

 اهضبقيف ةيده اهنظي الئل ةاكز اهنا ريقفلا ملعي نا اهبحاصل يعبنيو لوبقلا
 ىنغتسا ءانغاب وا اهبكترا ةريبكب اما : ةاكزلا ذخا اهعم قحتسي ال لاح ىف

 . ملعا هللاو اهنع

 اهايا هذخا لاح ىف ةريبك هعمو ةاكزلا ذخا نميف اوفلتخاو : ةلأسم

 اذا ليقو . ءارقفلا ىف اهعضي ليقو . اهبحاص ىلا اهدري ليقف : بات مش

 . هيلع ءيشال هنا ةريبكلا كلت نم بات مث اهايا هذخا لاح ىف اريقف ناك

 رارحالا ةئيه يف دبع وا 5 مالسالاب ارتتسم كرشم وهو اهذخا نا اماو

 ىلع اهقفني وا ، اهبحاص ىلع اهدري هناف بات مث ءارقفلا يز يف ينغ وا
 نيب افالخ هل ةاكزلا ةزاجا يف نال بات اذا ةريبكلا بحاص فالخب ءارقفلا

 لحتال ةاكزلا نا يف ءاملعلا نيب فالخال ينغلاو كرشملاو دبعلاو ءاملعلا

 . ملعا هللاو مهل

٥٧



 سداسلا لصفلا

 رطفلا ةاكز ىف

 هفرعم ىف اهادحا : تاهمالا ىرجم يرجت لئاسم سمخ لصفلا اذه يفو

 روهمج نع اذه يورو ضرف يه موق لاقف هيف اوفلتخا دقو . اهمكح

 كلذ يور ةنس يه ليقو ث انباحصا نم نوينامعلا لاق هبو راصمالا ءاهقف

 يه موق لاقو . كلام باحصا نم نيرخأتملا ضعبو قارعلا لها نع
 برغملا لهاو لبجلا لها نم انباحصا بهذو . ةضورفملا ةاكزلاب ةخوسنم
 ضراعت فالخلا ببسو . ةئيطخب سيل اهكرتو ةليضف اهب ذخألا ةنس اهنا لا
 هللا لوسر ضرف» : لاق هنا رمع نبا ثيدح نم تبث هنا كلذو 0 راثآلا

 ريعش نم اعاصو رمت نم اعاص ناضمر نم سانلا ىلع رطفلا ةاكز هلك

 يضتقي لوقلا اذه رهاظف (١)ىثنا وا ناك اركذ دبع وا رح لك ىلع

 لاقف ةاكزلا ركذو روهشملا يبارعالا ثيدح يف اضيا اندنع تبثو بوجرلا
 اهنا ىلا ضرف اهنا لاق نم بهذف ("»ع وطت نا الا ال لاق ؟ اهريغ له»

 اوجتحاو . ةلخاد ريغ اهنا ىلا ريغلا بهذو . ةضورفملا ةاكزلا تحت ةلخاد

 لوزن لبق اهب انرمأي ع ءيبنلا ناك» لاق هنا دعس نب سيق نع يور ام

 . ملعا هللاو اهلعفن نحنو اهنع هنن ملو اهب رمؤن مل تلزن املف 3 ةاكزلا

 لها نا ىلع اوقفتاف . بجت نم نعو « بجت نم ىلع : ةيناثلا ةلأسملا

 ًاديبع وا ارارحا 2 اثانا وا اناركذ 5 ارابك وا اراغص اهب نوبطاخم مالسالا

 ناك اريغص _ ةدايزو «رمت لدب رب نم اعاص» و «سانلا ىلعف فذحب ةعامجلا هاور ١(
 . رخآ ىف _ ةالصلا ىلا سانلا جورخ لبق يدؤت نا اهب رماو نيملسملا نم _ اريبك وا

 . هللا ديبع نب ةحلط نع عيبرلا هاور ٢)

٥٨ 



 ىلع مهقافتا دعب ريقفلا ىلع اهبوجو يف اوفليخاو . مدقتملا رمع نبا ثيدحل
 اهاري هنا ةريره يبا نع يورف . هل ءيش ال نم الا سانلا عيمج ىلع اهنا

 ةعامجو ءاطعو يبعشلاو ةيلاعلا يبا نع كلذ يورو . ريقفلاو ينغلا ىلع
 رطفلا ةاكز ةقدصلا هل لحت نم ىلع سيل يارلا باحصا لاقو 0 ءاهقفلا نم

 لام ةاكز ال ندب ةاكز اهناو ، هسفن يف ءرملا ىلع بجت اهنا ىلع اوقفتاو

 . اضيا هديبع يفو ، لام مهل نكي مل اذا راغصلا هدالوا يف هيلع بجت اهناو

 نم عيمج نع لجرلا اهجرخي مهضعب لاقف . كلذ ىوس اميف اوفلتخاو

 . اهمداخ نع الو هتجوز يف همزلت ال نورخا لاقو . هتقفن عرشلا همزلا
 بوجو را ةيالولا رطفلا ةقدص بوجو يف ةلعلا اله : فالخلا ببسو

 نع ةقدصلا جارخا يلولا ىلع بجوا ةيالولا لاق نمف ، ةيعرشلا ةقفنلا

 بهذ نمو . نكي مل وا لام ءالؤهل ناك ةجوز وا دبع وا لفط نم لك
 بجت نم لك نع اهجارخا هيلع بجي لاق ةقفنلا بوجو اهيف ةلعلا نا ىلا

 دبعلا ي اوفلتخاو . 0)«هنومي نمع ءرملا اهجرخي» لع هلوقل عرشلا هتقفن
 . ةاكز رفاكلا يف هيلع سيل ليقو هتاكز هديس ىلع ةفوكلا لها لاقف كرشملا

 ىلع» هلوق وهو ثيدحلا ىن ةدراولا ةدايزلا يف مهعزانت وه فالخلا ببسو

 اضيا ةراجتلا ةديبع يف اوفلتخاو . ("سنيملسملا نم ريبكو ريغص لك
 كلذو دبعلا مسا يف درواولا مومعلل سايقلا ةضراعم مهيف فالخلا ببسو

 مهعامجا وه هل صصخملا سايقلاو ديبعلا عيمج ىف ةاكزلا بوجو يضتقي هنا

 . ناتاكز دحاو لام يف بجي ال هنا ىلع

 انباحصا لاقف : هيف اوفلتخاف ؟ بجت اذامم ىهو : ةفلاثلا ةلأسملا

 ١ ) «هنومي نمعو هسفن نع لجرلا اهجرخي ينطقرادلاو يقهيبلا هاور .

 ٢) ابيرق مدقت .
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 محل وا بيبز وا ةرذ وا ريعش وا رمتوا حمق نم هتوق لج نم ءرملا هجرخي
 امنا نورخآ لاقو . ءارحصلا لوقب الخ ام هلكأي امم كلذ ريغ وا نبل وا

 جارخا ىف ريخم هناو ، طقالا وا بيبزلا وا رمتا وا ريعشلا وا ربلا نم جرخت

 يردخلا ديعس يبا ثيدح موهفم ىف مهفالتخا فالخلا ببسو _ ءاش اهيا

 را ماعط نم اعاص هك ءيبنلا دهع يف رطفلا ةاكز جرخن انك» لاق هنا

 هذه يا لاق رييختلا ثيدحلا اذه نم مهف نمف (ا)رمتوا طقا وا ريعش

 ناسنالا توق رابتعا ببسب جرخا امنا هنا هنم مهف نمو 2 هأزجا جرحا

 نيسنج نم دحاو ناسنا ةاكز ىطعت ال انباحصا دنعو ، لوالا لوقلاب لاق

 . ملعا هللاو

 لاق : حمقلا نم ناسنا لك نع جرخي ام رادقم ي : ةعبارلا ةلأسمل

 اوورو هتوقي امم هريغ وا ريعش نم عاص وا حمقلا نم عاص فصن مهضعب
 نم عاص يه امنا» رطفلا ةقدص ىف لاق هلع ءيبنلا نا انيدح كلذ ىف

 نورخا لاقو . "هدحاو لك نع رمتوا ريعش نم عاص وا ، نينثا نيي رب
 اعاص هيف ركذ مدقتملا ديعس يبا ثيدحل عاص نم لقا حمقلا نم ءىزجي ال

 لوقي اذهبو ، حمقلا ماعطلا نم موهفلملاف اولاق . ثيدحلا ريعش وا ماعط نم

 لوالا لوقلاو ، سنا نب كلامو يعفاشلا كلذ ىلع مهقفاوو انباحصا
 . ملعا هللاو هباحصاو ةفينح يبا نع يورم

 نا تبث ام دعب اهجارخا بحتسي ىتم اوفلتخاو : ةسماخلا ةلأسملا
 ("سىلصملا ىلا سانلا جورخ لبق رطفلا جارخاب رماه هلع ءيبنل

 . !بيبز نم اعاص واه ةدايزب هيلع قفتم ١(

 رحلاو ىثنالاو ركذلا ىلع رطفلا ةقدص (لمر هللا لوسر ضرف» هظفلو يذمرتلا هاور ٢(
 . ارب نم ع اص فصن لا س انلا ل دعف ل اق _ ريعش نم اعاص وا رمت نم اعاص كولمملا و

 . رمع نبا ثيدح ىف رم اك ٢(



 اوفلتخاو ، مدقتملا رمع نبا ثيدحل ناضمر رخآ يف اهنا ىلع اوقفتا دقو

 يور رطفلا موي نم رجفلا عولطب بجت موق لاقف : تقولا ديدحت يف
 نم موي رخا نم سمشلا بورغب بجت ليقو . ةفينح يبا نع كلذ
 يف ةقلعتم ةدابع يه : له فالخلا ببسو 0 يعفاشلا لاق هبو ، ناضمر
 ةدئافو { ناضمر نم تسيل ديعلا ةليل نال ديعلا موي وأ ناضمر جورخ

 . سمشلا بيغم دعب ديعلا موي نم رجفلا لبق دلوي دولوملا يف فالخلا اذه
 ةالصلا لبق اهجارخا بحتسيو { ملعا هللاو ؟ ل مأ هنع جرخت نا بجي له

 & ءاهقفلا نم ريثكو رمع نباو سابع نبا رماي كلذبو مدقتملا ثيدحلل
 يعخنلاو نيريس نبا نع يررو . ىحضالا موي ىلا ةرطف اهنا انباحصا دنعو

 . ملعا هللاو رطفلا موي نع اهريخات يف ناصخري امهنا

 ىلا فرصت انباحصا لاق . اهذخا قحتسي نميف : ةسداسلا ةلأسملا
 ءارقف ةماع ىلا فرصت مهريغ لاقو © ةضيرفلا ةاكزك ةيالولا لها
 فرصي اهنا مهضعب معزو ا مويلا كلذ ىف لاؤسلا نع اونغتسيل . مالسالا

 فالخلا ببسو { انابهر اونوكي نا موق طرتشاو . ةمذلا لها ءارقف ىلا اهنم
 اهزاجا رقفلاب لاق نمف ؟ مالسالاو رقفلاب ما طقف رقفلاب اهذخا زاوج له

 . ملعا هللاو مهنم اهعنم مالسالاو رقفلاب لاق نمو . ةمذلا لهال
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 نيتعكر يلصي نا ةبجاولا ةاكزلا جارخا دارا اذا ناسنالل بحتسيو

 هل يغبنيف اهلهال اهعفد اذاف اهعضاوم اهعضيل هقفوي نا ىلاعت هللا وعديو

 ءاج ذا ةضيرفلا نم هيلع ام طايتحال اهيوني ةقدصلا نم ءيشب عوطتي نا

 وا ارس اهفرصيو (١»؛ع وطتلاب ةمايقلا موي لمكت ضئارفلا ناه ثيدحلا ي

 . ملعا هللاو ناضمر رهش يف اهنم رثكيو ناريجلاو براقالا اهب رثؤي

 بساحي ام لوا نا» ةريره يبا ثيدح نم هححصو مكاحلاو ننسلا باحصا هاور ١(

 زع برلا لاق ائيش هضرف نم صقتنا ناف 2 هتالص هلمع نم ةمايقلا موي ذبعلا هب

 . !ةضيرفلا نم صقن ام اهب لمكيف عوطت نم يدبعل له اورظنا لجو
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 عبارلا نكرلا
 هب قلعتي امو ضروزمللا مايصلا ةدعاق ىف

 هرذع عطقنم فلكم لك ىلع مايصلا ضرف بجوا هناحبس هللا نا ملعا

 نم اهريغو ةاكزلا ىلع ةيعرشلا ضورفلا بيترت يف همدقو مانالا عيمج نم
 اذه ناكرا بيترت ىف موصلا ىلع ةاكزلا انمدق امناو . ةيلاملا قوقحلا بجاو

 لكوملا لوسرلا ثيداحا يفو نآرقلا يف ةالصلاب ةنورقم تناك ذا باتكلا

 ةوهش رسكل ءاينغالاو ةقافلا يوذ ىلع موصلا هناحبس ضرفو ( نايبلا هيل
 هيساقي ام ناضمر اوماص اذا اوفرعيلو ناطيشلا ةباد يه ىتلا سفنل

 ةاكزلا عفدب ذئنيح مهسفنا وخستف نامزلا لوط ةعاجملا ةدش نم ةقافلاووذ

 عوجتأ مالسلا هيلع فسويل ليقو . مهيلع ةبجاولا قوقحلا نم اهريغو

 ، عوجلا لها ىسنا نا تعبش اذا فاخا لاقف ؟ ضرالا نئازخ كديبو

 بجي ام وهو هكرتب باقعلا قلعتي ابجاو موصلا يف لعج ىلاعت هللا نا مئ

 موصك ناميالا يف ثنحلا ةلعل بجي ام هنمو ، ناضمر مايصك نامزلا سفنل

 ناسنالا باجياب بجي ام هنمو ، كلذ ريغو راهظلاو لتقلا نم تارافكلا

 انونسم موصلا يف ىلاعت لعج مث هيلع بجاولا رذنلا مايصك هسفن ىلع

 يف ينايسو هكرات ىلا ديعولا هجوتي الو هلاثتماب ةليضفلا قلعتت هيلا ابودنم

 موصلا بجاو ماسقا نم اذه انباتك نمضتي الو . هللا ءاش نا باتكلا رخآ

 . باوبا ةينامث ىف رصحني هيف مالكلاو . ناضمر الا
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 لوالا بابلا
 نانعمو همكح ىل

 ةمالا نم عامجاو ةنسلاو باتكلا رهاظب بوجولا وهف هموص مكح اما

 بتك ىنعمو ()ةيآلا «مايصلا مكيلع بتك» ىلاعت هللا لوقف باتكلا اما

 ىلع مالسالا ينب هلع ءيبنلا لوق ةنسلا نمو . بجواو ضرف يا
 (ناضمر رهش مايصو) يارعالل هلوقو . موصلا اهيف ركذف ("»×سمخ
 هناف عامجالا اماو . ("؛عوطت نا الا'ال : لاق ؟ هريغ يلع له : لاقف

 رهش نييعت اماو : ةمالا نم دحا نع فالخ هموص باجيا يف لقني م

 ناضمر رهش : ىلاعت هلوق يف ةفاضالاب هايا هللا فيرعتبف موصلا لحمل ناضمر

 دهش نمف» لاقف ماللاو فلالاب هفيرعت ركذ مث . (ث«نآرقلا هيف لزنا يذلا
 اماو 3 راركت ةيبرعلا لها دنع ةفرعملا ريركتف ©ثهمصيلف رهشلا مكنم

 رسعلا عم ناف» ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا . رايغا اهراركتف ةركنلا

 لع ءيبنلا لوقل نانثا رسيلاو دحاو رسعلاف (آ)«!رسي رسعلا عم نا ارسي

 ىلع وهف هانعم اماو 0 ملعا هللاو ("«نيرسي دحاو رسع بلغي نلا

 كاسمالا وه يعرشلاو كاسمالا وه يوغللاف ، يعرشو يوغل . نيهجو

 . موصلا دسفي ام عيمج نم هريغو عامجلاو بارشلاو ماعطلا نع

 ١( ةرقبلا : )١٨٣( .

 ناو هللا الا هلا ال نا ةداهشه ثيدحلا مامتو _ ملسمو يراخبلا هاور رمع نبا نع ٢(

 . ؛ناضمر موصو تيبلا جحو ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقاو هللا لوسر ادمحم
 ٢( مدقت . ٤ ةرقبلا : )١٨٥( . ٥( ةرقبلا : )١٨٥( .

 ٦( حرشلا : )ه٥ه ٦١( .

 ٧( هقرط حصا يهو رمع قيرط نم مكاحلا هاور .
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 يلانلا بابلا

 موصلا بابسأ يل

 فالتخاو كشلا موي موص ىلع يوتحت ةمدقملاف نالصفو ةمدقم هيفو
 موي مايص نع يهنلا توبث نا ىلع ءاملعلا روهمج عمجا دقو . هيف سانلا

 اورت ىتح رهشلا اومدقتت ال لع ءيبنلا لوقل ناضمر نم هنا ىلع كشلا
 ءاملعلا رثكا لاقف : هموص يف اوفلتخاو (١هلبق ةدعلا اولمكت وا لالهلا

 باطخلا نب رمع نع اذه يور . هموص زوجي ال : نيعباتلاو ةباحصلا نم
 وباو سابع نبا لاق هبو . هللا مهمحر رامعو دوعسم نباو ةفيذحو { يلعو

 جيرج نباو يبعشلاو يعخنلاو بيسملا نباو ةمركعو لئاو وباو سناو ةريره
 زاجأو _ انئاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبا لوق وهو ، مهريغو يعازوالاو
 يذلا مويلا موصت تناك اهنا ركب يبا تنب ءامسا نع اوركذو همايص نورخآ
 موصل : تلاق اهنا اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو _ هيف سانلا ىلع ىمغي

 لوقلا حيحصلاو . ناضمر نم اموي رطفا نا نم يلا بحا نابعش نم موي

 ربخلاب وا ةيؤرلاب موصلا قلعت اهموهفم بجوي ىتلا ثيداحالا رهاظل لرالا
 هنود لاح اذا اعوطت همايص يرحت ين اوفلتخاو . هللا ءاش نا يتأيس ام ىلع

 رمأي سابع نبا ناكو . ديز نب رباج لاق هبو ، مهضعب ههركف باحس
 مويلا اذه ماص نم : لاق ةمركع نعو . ةريره وبا لاق هبو امهنيبام لصفب

 هموص يف ةفئاط تصخرو . هلوسرو هللا ىصع دقف كشلا موي ينعي

 لهاو قاحساو دمحاو دعس نب ثيللاو يعازوالا نع كلذ يورو . اعوطت

 هتيؤرل اوموص . ناضمر لبق اوموصتال» : ظفلب سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا هاور ١(

 . !اموي نيثالث اولمكاف ةبايغ هلوح تلاح ناف هتيؤرل اورطفاو
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 مويب ناضمر اومدقتتال» لاق هنا هلع ءيبنلا نع يور ام مهتجحو © يأرلا
 (١)«همصيلف هموصي مكدحا ناك اموص كلذ قفاوي نا الا نيمويب الو

 رشتني ىتح ماعطلا نع كاسمالا كشلا موي يف انباحصا دنع هب لومعملاو

 ىلعو 5 اورطفا الاو هومتا ناضمر نم هنا حص ناف ةاعرلا عجرتو سانلا

 . ملعا هللاو ةين ريغ ىلع هماص هنال هماص نمو هرطفا نم ةداعالا عيمجلا

 لرالا لصفلا

 موصلا بجوم يببس دحا ىف

 هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص» مالسلا هيلع هلوقل لالهلل ةيؤرلا وهو
 نوكي يبرعلا رهشلا نا ىلع ءاملعلا عمجاو ("«هل اوردقاف مكيلع مغ ناف

 ىلع اوعمجاو ، ثيدحلا يف كلذ توبثل نيثالث نوكيو اموي نيرشعو اعست
 ينعاو . مدقتملا ثيدحلل ةيؤرلا وه امنا ناضمر يفرط ديدحت يف رابتعالا نا

 رهشلا مغ اذا مكحلا يف اوفلتخاو . رارسلا دعب رمقلا روهظ لوا ةيؤرلاب

 مكحلا نا ىلا ءاملعلا روهمج بهذف اهل ربتعملا اهتقو يف ةيؤرلا نكت ملو
 رهشلا لوا لاله مغ يذلا ناك ناف & اموي نيثالث ةدعلا لاكا كلذ يف

 ناو { نيثالثلاو يداحلا ناضمر لوا ناكو نيثالث هلبق يذلا رهشلا دع

 يور ام الا . اموي نيثالث سانلا ماص رهشلا رخآ لاله مغ يذلا ناك

 سانلا ماص رهشلا لوا لاله ىمغملا ناك نا هنا ىلا بهذ هنا رمع نبا نع

 نم ناكو يرجشلا نب فرطم نع يورو . كشلا مويب فورعملا مويلا

 اورت ىتح اوموصتال ينعي يبنلا ةغيصب عيبرلا هاور يردخلا ديعس يبا ثيدح نم هدانسا مدقت ( ٢

 . حلا لالهلا

 ١ ( ةريره يبا ثيدح نم هيلع قفتم .
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 هلثمو . (١)رمقلاو سمشلا ريسب باسحلا ربتعا لالهلا مغ اذا هنا : نيعباتلا

 ١( لاوش لواو ناضمر لوا تابثا يف يكنفلا باسحلاب لمعلا ثحبم .

 تناك موي نيعباتلا رصع ىف هتياهنو ناضمر لوا تابثال يكلفلا باسحلاب ليق نئل

 مدقتو ةفرعملا بكرب تقحتلا دقو هب لمعت نا مويلا اهب ىلواف اهتيما يف ةيمالسالا ةمالا

 ىقبي ال ةيانع باسحلاب ينت ةيلاع دصارم هل حبصاو هرساب ملاعلا ىف كلفلا ملع

 نيدصرم كلمت رئازجلا ةموكح نوكلا ارظنو . تبثت ام ةحص ىف كشلل لاجم اهعم

 ىنستي ءارحصلا موجنب «تسارنمته دصرمو ةمصاعلا رئازجلاب هةعيرزوب دصرم نييملاع

 ةيعاتجالا ىضوفلل ادح لعجت نا تأر 5 ةرادج لكب ةلاسملا ىنبتت نا امهتطساوب اهل

 اهيلا تمدق تاداهش نا مايالا امل تفشك دقف : موصلا ةريعش لان يذلا بعالتلاو

 ةبوذكمو ةلعتفم تناك هتياهنو ناضمر لوا تابثا ين اهتدمتعاو تلخ تاونس ىف

 . !ةينغم»٭ نم ةداه + اهلبقو ١٣٩١ ةنس !ةداعسوب ةدلب نم اهتءاج ةداهش اهرخآ

 نوؤشلا و يلصالا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا ةيزكرملا ءاتفالا ةنجل ىلا تعفر كلذ ىنع ءانبو

 باسحلاب لمعلا زاوبب اهاوتف تردصاف ةيعرش ىوتف اهيف ردصتل ةلاسملا هذه ةينيدلا

 ءاسم ةدقعنملا اهتسلج ىف ةعنقم ججحب ةمعدم راطفالاو موصلا لوا تابثا ىف يكلفلا

 اهتدمتعاو ١٩٧٢ ربوتكا ٥ خيرات بعشلا ةديرج يف ترشنو ١٣٩١ ةنس مرحملا ٩

 لمعلا حبصا مث نمو . ١٣٩٢ ناضمر ةيادب نم اهب لمعلا تررقو العف ةمركملا

 ىف راج وه امك رئازجلا مومع ىف راطفالاو موصلا تابثا ىف يكلفلا باسحلاب ايراج
 نكرلا اذهب نيثباعلا هجو يف قيرطلا عطق كلنذبو ةالصلا تيقاوم اميس تادابعلا رئاس

 . نيدلا ناكرا نم ميظعلا
 قئاقح ضعب _ احيحص امهف اهمهفن يك _ مدقن نا دبالف ةلأسملا لصا اما

 . ثحبلا روحم رودي اهيلع

 قئاقحلا ةيلجت ىف طبضلاو ةقدلأ نم اديعب اوأش رصعلا ذه ىف كلفلا ملع غلب دقل ١
 داعبالا برقتو ةقيقدلا ءايشالا ربكت . ةفشاكلا ةلآلاو ةبيجعلا هلئاسوب ةضماغلا

 نيرظانلل ايداب ايفخ ناك امو 0 ةسوملم ةقيقح امهوتم الايخ ناك ام ريصتو

 داتعالا حصي هيف بيرال ةلالدلا يعطق كلذ ىضتقمب يكلفلا باسحلا حبصاف

 . هتياهنو موصلا ةيادب اهنمو © تادابعلا تيقاوم تابثا ىف هيلع

 يف درو ام رسف نم نا هل نيبت عوضوملا لوح نآرقلا يف درو ام لمأت نم نا ٢
 نع اديعب بهذي م يكلفلا باسحلاب !هل اوردقاف» يردخلا ديعس يبا ثيدح

 = يذلا وهه ىلاعت هلوقك ةتبلا ثيدحلا لولدم نع جرخالو نآزقلا قوطنم
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 لزانمو موجنلاب لالدتسالا هبهذم ناك نم :: لاق هنا يعفاشلا نع يورم

 موصلا دقتعي هناف مغ دقو يءرم لالهلا نا كلذ لبق نم هل نيبت مث رمقلا
 مغ ناف» مالسلا هيلع هلوق يف يذلا لاتحالا فالخلا ببسو هيزجيو

 مكبر نم الضف اوغتبتل ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليللا ةيآ انوحمف نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو =
 ! باسحلاو نينسلا ددع ليللا انلعجو ه : هلوقو باسحلاو نينسلا ددع اوملعتلو

 . ! نابسحب رمقلاو سمشلاو ه هلوقو

 لب طقف نورخأتملا ءاملعلا اهب لاق الو رصعلا تاركتبم نم ةيرظنلا هذه تسيل ٢

 تلاقو ةيعفاشلا ةمئا نم جيرس نباو نيعباتلا نم يرجشلا نب فرطم اهب لاق
 . مهريغو ضفاورلا اهب

 ٤ قرفال سمخلا تاولصلا تاقوا تابثاك لاوش لواو ناضمر لوا تابثا .

 لالهلا ةيؤرب دبعتلا ال تاقوالا هذهب ملعلا كلذ نم عراشلا ضرغو .

 تناك ةمالا نوكب للعم هطرشب ةدعلا لاكا وا لالهلا ةيؤرب رهشلا توبث قيلعت ه٥

 . هقلع هدهع يف ةيما
 . رونلا ىلا تاملظلا نم سانلا جرخي نا (ةلع) هتثعب دصاقم نم نا

 يعطقلا ملعلا وهوه عراشلا دصقم ىلا برقا هب عوطقملا باسحلاب لمعلا ٧
 تادابعلا تيقاوم عيمج يف ةيؤرلاب لمعلا نم «اهيف فالتخالا مدعو تيقاوملاب
 . فالتخالا ةرثك عم ةيدبعت اهنابسحو صوصنلا رهاوظب اذخا

 احداق يكلفلا باسحلاب لمعلاو ركنم هذختا يذلا ميواقتلا يفلؤم لاوقا فتالخا ٨

 مهضعبو ؛رمقلا دلوت ةدعاق ىلع ىرج مهضعب نا هببس ناك امنا هتيعطق ىف

 اهيف ىري نا نكمي ىتلا ةليللا رهشلا لوا لعجي ناب "عرشلا قفاوتو ةدعاق ىلع

 . اهانعم ىف امو مويغلاك عناوملا تفتنا اذا لالهلا

 هب لمعلاب امكح اوردصي نا مهدنع كلذ تبث اذا مهئارمأ و نيملسملا ةمئال ٩

 ةدع لاكاب رهشلا تابثاب مكحلا نم حصا اذهو . روهمجلا ىلع ةجح ريصيف

 . وحص ءامسلاو لالهلا ةيؤر مدع عم نابعش

 ءاملعلا راظنا فالتخا اهيف حصي امم ةيعرف ةلأسم ةلاسملاف كاذو اذه لك دعبو ٠

 لاق _ ىطخلا وه ءىطخلاف ر رخالا اهيف ءىطخي نا نيقيرفلا دحال غوسي الو

 لمجلا ىلع طايخلا مس نم قيضا لوصالا ىف فالخلاو ةعيرشلا سوماق بحاص

 قرفو !!! لب الا يعار ىلع ءامهدلا لامر نم عسوا عورفلا ىف فالخلاو _

 . عورفلاو ؛لوصالا نيب
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 نيثالث ةدعلا لامكا ليواتلا نا ىلا ءاملعلا رثكا بهدف «هل اوردقاف مكيلع

 مهنمو ‘ يموجنلا باسحلاب ريدقتلا هانعم نا ىلا نورخا بهذو . اموي

 هاور يذلا ثيدحلا وه ثحبلا ناينب هيلع موقي يذلا يساسالا رجحلا ناف دعبو

 يبلا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبا نع حيحصلا هدنسم يف بيبح نب عيبرلا مامالا
 لالحلا اورت ىتح اوموصتال» : ناضمر يف (ةهِلَع) هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس
 نيثالث اومتافو ىرخا ةياور يفو ههل اوردقاف مكيلع يمغ ناف هورت ىتح اورطفت الو

 ةمالا ةلاح فالتخا ىلا هيتياورب ريشي هدجو اليوط هيف رظنلا نعمأ نم نا _ «اموي

 ال سيسأتلا ىلع هل اوردقاف» (ةيلع) هلوق انلمح ىتم هرخآو رهشلا لوا ديدحت ءازا

 مالكب وهو ديكأتلا نم ىلوا سيساتلاو { انئاملع روهمج هيلا بهذ يذلا ديكاتلا ىلع
 نحن» (ةللعر لاق اك _ ةيما ةمالا تماد امف : قفوأو قيلا ملكلا عماوج يتوا نم
 نيثالث وا اموي نيرشعو ةعست ينعي ءاذكهو اذكه رهشلا بسحن الو بنكنال ةيما ةما

 دارملا نا ريبخ تناو نيثالثلا مامتا ةياور ىلع نوكي لالهلا مغ اذا لمعلاف _ اموي

 . مئاعدلا حرش يف شيفطا بطقلا كلذ ىلع صن اك وحصلا يف ولو روهظلا مدع مفلاب
 ردقي رهشلا ناف باسحلا تقذح و هلئاسو اهيدل ترسيتو ملعلا ىف ةمالا تمدقت اذا اما

 : اما . يكلفلا باسحلاب

 ١ لصالا وه باسحلاب لمعلا نا ىلع حلت عيبرلا دنع ىلوالا ةياورلا نالف .

 اماع رشع ةعضبب موصلا ةيآ لوزن لبق باسحلا ملع ىلع ثح دق نآرقلا ناو 1
 سيل امب اهفلكي نا ةمكحلا نم سيلو ةيما ةمالا () لوسرلا دجو امل نكل
 لك ناكما ىف يه يتلا ةيؤرلا ىلا تادابعلا تيقاوم تابثا ىف اهدشرا اهعسو يف

 مغ ناف هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص ناضمر رهش قح ىف لاقف دابو رضاح
 . نيثالث نابعش وا _ ةدعلا اولمكاف مكيلع

 ناضمر الو نابعش اهل سيلو امئاد اهمغ قطانم ضرالا يف نا ملعي هللا ناو ٢

 اهناضمرو اهنابعش اهل ةلدتعملا ةقطنملا نم تاهج ناو 0 نيثالثلا لامكا اهل قأتيف
 اذه لمكي نا الضف ناضمر زييمت اهعم رسيتي ال اددم ةمئاغ لظت اهعامس نكل

 ربتعي لالهلا ةيؤرب ةمالا دهع لوا ىف راطفالاو موصلا قيلعتف هيلعو . كاذ وا

 دتمي ثير ايندلا ءاقب ةيقابلا ةيوامسلا عئارشلا رخا مالسالا ةعيرشل ةيديهمت ةلحرم

 ثح امم هعابتا سوفن يف ةيماسلا همبلاعت رمثتو اهيلا ىموملا تاهجلا ىلا مالسالا

 ةقيرطلاب اهتادابع تيقاوم تابثال ةمالا لهأتت ذا كلانه . نيبملا هباتك يف للا هيلع

 = يتلا ةينظلا ةداهشلا ىلا اهنع لدعت نا اهعنمي ذئنيح اهتيعطق اهداقتعا ناف ةينيقيلا
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 انمدق اك رمع نبا بهذم وهو { امئاص ءرملا حبصي نا هانعم نا ىأر نم

 احبصا مغ اذا نسحلاو ديز نب رباج ناكو ملعا هللاو . هنع يور اميف

 . نيرطفم

 ةينيد ىضوف ةمالا ىف اهفالتخا ثدحيو ريوزتلاو بعالتلا اهيف عقي ام اريثك =
 هكولس ىف رخآلا دحاولا ءيطخي نوحرف مهيدل امب بزح لك اعيش اهقزمت ةيعاتجا
 . نيدلا ةقرب همهتيو

 دصقي ال ؛ثيدحلا بسحن الو بتكنال ةيما ةما نحن» لاق امل (ةلْللَع) لوسرلا ناو ٤
 ةبساح ةبتاك ةملاع نوكت نا يغبني ال هناو اهتيما ىلع ةظفاحملا ىلع اهرارقا كلذب

 ذا نآرقلا هيلع ثح امع اطبشم (نر لوسرلا ناكل كلذ انضرف ولف اموي

 دقر فيك . هاشاح كلذ نم هاشاحو !باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل لوقي

 نونسحب نيذلا ءارقفلا ردب ىرسا ءادف لعج ذا ةيمالا عفر ىلع هسفن وه لمع

 ةباتكلاو ةءارقلا نيملسملا نايبص نم ةرشع مهنم دحاولا ملعي نا ةءارقلاو ةباتكلا

 هثيدح قدص هب فرعي يذلا رايعملا نآرقلا هسفن وه لعجو . قيلط رح وه مش
 لاق امناو ثيدحلا ههلا باتك ىلع هوضرعاف ينع مكءاج ام» هيلا هتبسن ةحصو

 ةللاو _ لدع ام رثكا هنكما ولو كاذنيح هقيبطت هنكما امع احصفم كلذ

 . ينظلا ىلا يعطقلا نع _ ملعا

 ةنرم نوكت نا هترابع ناش نم ىوهلا نع قطني ال عرشم مالك لوسرلا مالك ه
 ملعلا ريسو براضتيال ثيحب رشبلا لاح روطت نم هللا هملعي ام مئالت ةعماج

 صن دجنو الا لبق هيلع ناك امم ىلعا ىوتسم ملعلا غلب وا ةلاح تدجتسا املكف

 الو رلالهلا اورت ىتح اوموصتاله اضيا (ل هلوقف هاباي الو هعسي عراشلا

 هدهع يف كلذ نوكل ةدرجملا نيعلاب هتيؤر هنم ردابتملا ناك ناو "هورت ىتح اورطفت
 كلذ { هلمشيو هعسي لب يكلفلا باسحلا ينانيال كلذ نا لاقي دق هنكل (ل
 لمشت نا زاجف ةدرجملا نيعلاب اهديقي مل و ةقلطم ثيدحلا يف تدرو ةيؤرلا نا

 لالهلا ةدالو ملعلا تبثا ىتم يكلفلا باسحلا اهب ققحتي يذلا رهجملاب ةيؤرلا

 ؛هل اوردقاف مكيلع يمغا ناف كلذ دعب هلوق اما ةدرجملا نيعلاب هتيؤر ترذعتو

 تناك نا اموي نينالث لامكا وا ةيما ريغ ةمالا تناك اذا باسحلا ىلا فرصنيف

 (ل ملكلا عماوج يتوأ نم مالك لمحي هيجوتلا اذه ىلعو . اهتيما ىلع لازتال
 باسحلاب ةملاع تحبصاو ةمالا تروطت ىتم ةيعقاولا ةقيقحلاو ضراعتي ال ىتح

 = ةنسل عضخت ىتلا ماكحالا نع ريبعتلا يف (ةهلع) هناش اذكهو . يكلفلا
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 ىلع مهقافتا عم لالهلا ةيؤر رابتعا تقو ىن ءاملعلا فلتخاو : ةلأسم

 تاقوا رئاس يف ير اذا اوفلتخاو 5 ةلبقملا ةليللا نم هنا يشعلاب يفز اذا هنا

 يفز تقو يا يف هنا ىلا راصمالا ءاهقف ضعبو انباحصا بهذف : راهنلا

 ةفينح يباو يعفاشلا نع كلذ يور . ةلبقتسملا ةليللا نم هنا راهنلا نم

 نم لاوزلا لبق فر اذا هنا ىلا نورخآ بهذو ، مهريغو سنا نب كلامو
 هلثم يورو . ةلبقملا ةليللا نم وهف لاوزلا دعب فر ناو ، ةيضاملا ةليللا

 كلام باحصا ضعبو ةفينح يبا بحاص فسوي يباو يروثلا نايفس نع

 لوقلا باحصا جتحاو 5 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ةيورملا راثألا
 اهضعب ةلهالا نا رمع باتك ىف ىتا : لاق هنا لئاو يبا نع يور امب لوالا

 اورطفت الف الهلا متيأر اذاف { راهنلاب تيئر تفو اذا اهناف ضعب نم ربكا

 نا هغلب نا هنع يورام يناثلاو . سمالاب هايأر امهنا نالجر دهشي ىتح

 اذا : لاقف مهمولي مهيلا بتكف اورطفأف لاوزلا دعب لالهلا اوأر اموق

 اورطفت الف لاوزلا دعب هومتيأر ناو اورطفاف لاوزلا لبق اراهن هومتيأر
 ةديبع يبا لوق هنا معزو 7 انباحصا رثا ىف تدجو اميف حصا لوالا لوقلاو

 نانعو دوعسم نباو هنباو رمع نع يورم وهو ( ءاهقفلا نم ةماعلاو

 رس وهو يعطقلا ملعلا هتبثي امو ضراعتتال ةنرم امئاد هترابع نوكت روطتلا =

 تروطت امهم ةفرعملا بكر بكاوتو رصع لك مئالت ينلا دولخلا ةعيرش لاك
 ام ةسوملم ةيعقاو اهقئاقح تحبصاو كرادملا تقتراو اهقافآ تعستاو مولعلا

 . ليبس نم اهراكنا لا

 هجو اهيف سبتلا ىتلا ةتيدحلا ةلأسملا هذه حاضيا ىف هريطست يلرسيتام اذه

 تارظنلا قداص تاوطخلا ددسم هيف نوكا نا وجرا . سانلا نم ريثك ىلع بارصلا

 تلكوت هيلع هللاب الا يقيفوت امو لاح لك ىلع ةللا رفغتسا مث للزلاو اطخلا نم اموصعم
 هححصم دها . بينا هيلاو
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 . ملعا هللاو راصمالا ءاهقف رثكاو

 هدحو موصلا لاله رصبا نم نا ىلع ءاملعلا رثكا قفتاو : ةلأسم

 لاق هبو هريغ ةيؤرب الا موصي ال نا مهضعب معزو . موصي نا هيلع نا
 بهذف : هتيؤرب رطفي له اوفلتخاو ، هنع يور اميف حابر يبا نب ءاطع

 لوق وهو يعفاشلاو رذنملادبع نب ركبوبا لاق هبو . رطفي هنا ىلا مهضعب

 نورخآ بهذو . هسفن نم ةءاربلا حيبي الئل ارس رطفي اولاق مهنا الا انباحصا

 ال اذهو . ةفينح يلاو سنا نب كلام نع كلذ يورو رطفي ال هنا ىلا

 لوصحف ('هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص» لاق هع ءيبنلا نال هل ىنعم
 ملعلا لصحي هبو . انمدق اك سحلا امهدحا نيقيرط نم عقي ةيؤرلاب ملعلا

 نإ هركذنسو موصلا بجوم يببس دحأ وهو ربخلا يناثلاو ءاملعلا قافتاب

 هللا ءاش

 يلاثلا لصفلا
 موصلل بجوملا رخالا ببسلا يف

 بجي نيذلا نيربخملا ددع يف اهادحا : لئاسم ثالث هيفو ربخلا وهو
 دحاولا لدعلا ربخب مايصلا بجي انباحصا لاقف : ةيؤرلا دنع مهربخ لوبق

 . هنع تدجو اميف لبنح نب دمحا لاق هبو . نيلدع ةداهشب الا رطفيالو

 كلام نع كلذ يور . نيلدع ةداهشب الا رطفي الو ماصيال نورخآ لاقو

 زيزعلا دبع نب رمع لاق هبو ديعس نب ثيللاو يعاذوالاو سنا نبا

 نادهاش دهش ناف 0 اموي نيثالث ةدعلا اولمكاف مكيلع مغ ناف» : ثيدحلا مامتو ١(

 !نابعش ةدع» و «يبغ ناوه ظفلب { يراخبلا هاور ةريره يبا نع «اورطفاو اوموصف
 . ةدعلا لدب
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 اببس و . راطفالاو موصلا يف دحاولا ةداهش مهضعب زاجاو . هريغو ءاطعو

 لمعلا باب نم وا ةداهشلا باب نم نوكي نا نيب ربخلا ددرتو رثالا فالخلا

 نع يورملا يبارعالا ثيدحف رثالا اما . ددعلا اهيف طرتشي الف ثيداحالاب

 نا دهشتا لاقف ةليللا لالهلا ترصبا» هللا لوسر اي لاق سابع نبا قيرط
 لالب اي مق : مالسلا هيلع لاق ، معن لاقف ؟ هللا لوسر يناو هللا الا هلا ال

 رخ الا ثيدحلاو ‘ انباحصا ذخاي اذهبو (١)؛ادغ اوموصيلف سانلا ف نذاف

 مكيلع مغ ناف هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص» لاق مالسلا هيلع هنع يورم
 8 (٢×اورطفاو اوموصف نادهاش دهش ناف اموي نيثالث ةدعلا اولمكاف

 دس ناكمل رطفلاو موصلا لاله نيب اوقرف امنا مهقفاو نمو انباحصا نظاو

 ليقو 0 هري مل دعب وهو لالهلا ىار هنا هب قثوي ال نم يعدي ال نا ةعيرذ
 دهش موصلا يف هنال موصلا ف اهوزاجاو راطفالا ف لدعلا ةداهش اودر اما

 مهضعب نع يور كلذلو . ملعا هللاو . هسفنل دهش راطفالا ىفو هسفن ىلع

 نيلجر ةداهش الا راطفالا ىف زوجي الو 5 ةمالاو دبعلا لوق ةزاجا موصلا ىف

 نيتارماو نينيمابو & دحاو نيماب ماصي انباحصا لاقو { نيتارماو لجر روا
 عفدتال ىتلا ةرهشلابو اوبارتسي مل اذا ةلمجلا لها نم رفن ةثالثبو نيتنيما

 . ")ملعا هللاو

 ١( سابع نبا نع ةمركع نع دمحا الا سمخلا هاور .

 ٢( ةدعلا لدب !نابعش ةدع» و يبغ ناوه ظفلب يراخبلا هاور ةريره يلل نع .

 ربخلا باب نم ال ةداهشلا باب نم لالهلا ةيؤر ناب لوقلا ىلع اعيرفت ناك كلذ لك ٢(
 نا كلذ . رهظألا وه ربخلا باب نم اهناب لوقلا نا قيقحتلاو ثيداحالاب لمعلاو
 موصلا توبث ناو 2 ةأرملاو لجرلا نيب كلذ ىف قرفال ربخلا قيدصت هماوق ربخلا باب

 نحلي كلذ لك نيتلمجلا يف ةبارتسالا مدع طارتشاو اهدحو ةمالابو : هدحو دبعلاب

 انلف كلذ ىلع ءانبو . ةيرظنلا هذه ديؤي ام وهو قيدصتلا وه بابلا يل ربتعملا نا ىلا

 = قدصن اننا ىرت الا . مهدحو لاجرلاب لمعن اك نهدحو ءاسنلاب لمعن نا
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 يورف مهريغ هاري الو دلب لها هاري لاله ىف اوفلتخاو : ةيناثلا ةلأسملا

 ادبع نب ملاس نع هلثم يورو «مهتيؤر موق لكل» لاق هنا ةمركع نع
 نم ىلعف هوأر دلب لها نا تبث اذا نورخا لاقو . مهريغو سابع نباو
 لهاو ديعس نب ثيللاو يعفاشلا نع كلذ يور ءاضقلا كلذ دعب رطفا

 وهف رظنلا اما : راثالاو رظنلا ضراعت فالخلا ببسو . ملعا هللاو ةنيدمل

 ىلع اهضعب لمحي نا بجو فالتخالا لك اهعلاطم فلتخت مل اذا دالبلا نا

 ىلا ماشلا نم تمدق : لاق هنا (١ههضعب نع يور امف راثآلا اماو ضعب

 تلقف ؟ لالهلا متيأر ىتم لاقف سابع نبإ ينلأسف ناضمر رخآ ىف ةنيدملا
 ماصو اوماصف سانلا هارو معن : تلق ؟ هتيأر تنا لاقف . ةعمجلا ةليل

 اموي نيثالث لمكن ىتح لازن الف تبسلا ةليل هتيأر نكل لاقف 5 ةيواعم
 ءيبلا انرما اذكه 3 ال : لاقف ؟ ةيواعم ةيؤرب يفتكت الا تلقف . هارن وأ

 يطعي رظنلاو . دعب وا برق هتيؤرو دلب لك نا يضتقي رئالا رهاظف هع
 ال هنا ىلع تدجو اميف اوعمجا مهنال 3 ةبيرقلاو ةيئانلا دالبلا نيب قرفلا

 . ملعا هللاو زاجحلاو سلدنالاك ةيئانلا دلبلا يف كلذ ىعاري

 همصي ملف دحاولا لدعلا ةداهشب ناضمر حص اذاو : ةفلالا ةلأسملا

 : هباتك يف رفعج نبا ركذف { نيلدع ةداهشالا هيف لبقي ال هنا اجتحم دحا

 لوق لوبق ىلع نيملسملا قافتال ةسيسخ هتلزنم ناو 3 هيلع ةرافك ال نا

 اهانقدصو هترهط اهنا انتربخاف بوث ريهطتب اهيلا اندهع ام اذا _ لجرلاك _ ةأرملا =

 قافتاب ةحيحص انتالص نوكتو بوثلا كلذب يلصن نا انل حص (ةجح قيدصتلاو)

 فضا ؟ مالسالا دعاوق نم امهالكو ةالصلاو موصلا نيب نذا قرف ياف . ءاملعلا

 مكيلع لعج ام وه . رسي نيدلاو . هتحامسو مالسالا رسي ممشالت ةي رظنلا نا كلذ ىللا

 هححصم ها . "جرح نم نيدلا ف

 . بيرك وه ١(



 حص نا اماو . هيف فلتخم رما اذه نال كلذكل يرمعلو . هموص يف ةقثلا

 دنع هايا رفكلا موزل عم ةرافكلا هيلعف همصي ملف ةرهشلاب وا نيلدع ةداهشب '
 . ملعا هللاو موي لدب هيلعف ةلاهجلا ىعدا نا مهضعب دنع نا الإ انباحصا

 . رهشلا يفرط ديدحت ينعا بوجولا نامزب لئاندملا نم قلعتي ام ادهف

 ذللانلا لضفلا

 امهريغو بارشلاو ماعطلا نع كاسمالا نامزب قلعتي اميف

 لبقا اذا»ه هع ءيبلا لوقل سمشلا بيغم هرخآ نا ىلع اوعمجا دقو
 رطفا دقف سمشلا تباغو راهنلا ربداو :قرشملا نم ينعي انهه نم ليللا
 «)٢( راطفالا بجو صرقلا طقس اذا» هلوقو . 0الكاي مل وا لكا مئاصلا

 . دعب بغت مل يهو تباغ دق سمشلا نا ىري وهو رطفا نميف اوفلتخاو
 ىلا مايصلا اومتا مث» ىلاعت هلوقل هناكم اموي يضقي ملعلا لها رثكا لاقف

 هبو ةيواعمو . باطخلا نب رمعو سابع نبا نع كلذ يورو م"ليللا
 راصمالا ءاهقف نم مهريغو يرهزلاو دهاجمو ريبج نب ديعسو ءاطع لاق

 ١( (هكلر هللا لوسر لاق لاق رمع نع يذمرتلا ةياورو _ رمع ثيدح نم هيلع قفتم :

 «ترطفا دقف سمشلا تباغو . راهنلا ربداو ز ليللا لبقا اذا» .

 وبا رطفاف» : ءمئاصلا رطف لحت ىتمو باب ىف يردخلا ديعس ينال أرثا يراخبلا هركد ٢(
 نباو روصنم نب ديعس هلصوو : ىتيعلا لاق هسمشلا صرق باغ نيح يردخلا ديعس

 رطفاف ديعس ينا ىلع انلخد» : لاق هيبا نع نميا نب دحاولا دبع قيرط نم ةبيش يا

 سمشلا بورغ ققحت ال. ديعس ابا نا : كلذ هجو برغت مل سمشلا ىرن نحنو
 بجب ناك ولف كلذ ىلع هدنع نم ةقفاوم ىلا تفتلا الو كلذ ىلع اديزم بلطي مل

 هححصم ها . كلذ ةفرعم ىف عيمجلا كلارتشال ليللا نم ءزج كاسما هدنع

 ٢( :ةرقبلا ١٨٧١.
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 يرصبلا نسحلا نع كلذ يور © هيلع ءيش ال نورخا لاقو & يارلا لهاو

 . ١( )حصا لوالاو . يمانلا ةلزنمب هنا اومعزو هريغو

 روهمجو انباحصا لاقف : كاسمالا نامز لوا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 توبثل ، قفالا يف ضرتعملا ضيبالا ريطتسملا يناثلا رجفلا عولط وه ءاهقفلا

 نياو باطخل ني رمع لاق هبو 5 (هللا لوسر نع ثيدحلا يف كلذ
 نوكي يذلا رمحالا وه تلاقن ةقرف تذشو . راصمالا ءاملع ماوعو سابع

 ىلص هنا يلع نع كلذ اومعز» : رمحالا قفشلا ريظن وهو . ضيبالا دعب

 نباو ةفيذح نع هلثم اومعزو ، ضيبالا طيخلا نيبت نيح اذه لاقف . رجفلا
 هنا قورسم نعو 0 «ىلص ش رحست رجفلا علط مل« ةفيذح ناو {© دوعسم

 يذلا رجفلا نودعي اوناك امنا اذه مكرجف رجفلا نودعي اونوكي مل» لاق

 رجفلا مسا كارتشا اذه يف فالخلا ببسو . "قرطلاو تويبلا ألم

 مكل نيبتي ىتح» ىلاعت هلوقل الوا هانمدق ام حصالاو 7 راثالا فالتخاو

 ةديبع يبا لوق وهو . عازنلا عضوم ىف صن اذهف (")؛ضيبالا طيخلا

 . ءاهقفلا ةماعو

 رجفلا عولط وه موق لاقف : لكالل مرحملا دحلا يف اوفلتخاو : ةلأسم
 ىتح هل حابم لكالاف الاو { هيلا رظانلا دنع هنيبت وه نورخآ لاقو هسفن

 لوقلا ركب يبا تنب ءامسا نعو باطخلا نب رمع نع يور ام ىلع ءانب ربتعن نا اننكمي ١(
 . هحاضيا ابيرق ىتأيس اك حصالا وه يناثلا

 (ةلك) هلوقلو . ؛رجفلا لوخد تقو ىف ةسماخلا ةلأسملا ةالصلا باتك يف مدقت ٢(

 ريطتسملا رجفلا متيار اذاو ، رجفلا اولصت الو اوبرشاو اولكف ليطتسملا رجفلا متيأر اذا»

 ف ضرعملا رمطتسملاب ينعي ةسمخلا هاور رجفلا اولصو اوبرشت الو اولكات الف

 قفالا .

 ٣( ةرقبلا : ١٨٧١ .
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 علطي مل هنا نظ نمل فشكنا اذا فالخلا ةدئافو ، علط دق ناك ناو نيبتي

 © ءاضفلا هيلع بج وا هسفن عولطلا وه كلذ يف دحلا لاق نمف : لكا امدعب

 لوق وهو ث ءاضقلا هيلع بجوي مل هل لصاحلا ملعلا وه دحلا لاق نمو

 هب ملع مث رجفلا عولط ملعيال وهو لكا نميف اوفلتخاو 3 ءاملعلا روهمج
 نب ديعسو نيريس نبا نع كلذ يور ء هناكم اموي يضقي ةفئاط تلاقف

 كلذ يور هيلع ءاضقال موق لاقو 3 يأرلا لهاو يعفاشلاو يعازوالاو ريبج

 ببسو & طوحا لوالا لوقلاو ث ريبزلا نب ةورعو ءاطعو دهاجم نع

 مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو» ىلاعت هلوق ىف عقاولا لاتحالا فالخلا
 قلعت بجوي ظفللا رهاظب انل نيبتلا ةفاضاف 9 (اةيآلا «ضيبالا طيخلا

 ىلع اسايق ينعا هسفن عولطلاب هقلعت بجوي سايقلاو { ملعلاب كاسمالا

 عيمج يف رابتعالا ناف { هريغو لاوزلاك ةيعرشلا تاقوألا رئاسو بورغلا

 كاسمالا بوجو ىلا بهذ نمف 0 نيبتي مل وا انل نيبت تقولا لولح كلذ

 بهذ نمو ، عروا وهو ةعيرذلا دسو طايتحالا ىلع ىرج عولطلا لبق

 ىتح اوبرشاو اولكف» لع ءيبنلا لوقب جتحا عولطلاب لصتم لكالا نا ىل
 تحبصا هل لاقي ىتح نذؤي ال ىمعا لجر هناف موثكم ما نذؤي

 . ملعا هللاو عروا لوالاو ، سيقا وهو ("تحبصا

 .ابيرق اهركذ مدقت ١)

 سيل ثيدحلا رخآ ىلا ىمعا الجر ناكو» هلوق نا ي: جاردا هرخآ ينو هيلع قفتم ٢(

 حراش هركذ امك يرهزلا مالك نم وا رمع نبا مالك نم وه امناو (ةللمر همالك نم
 . !يراخبلا
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 ثلانلا بابلا

 موصلا ناكرا ف

 دهش نمف» ىلاعت هللا لوقل رهشلا لوخدب ملعلا اهدحا : ةعبرا يهو

 ةيؤرلاب ةدهاشم امهدحا : نيبرض ىلع ةدهاشملاو (١ههمصيلف رهشلا مكنم

 وهو سحلاب هتيؤر مدع نمل ملعلاب ةدهاشم يناثلاو ، اهريسفت مدقت دقو
 اذاف ، لالهلا ةيؤر نع زجع نمم مهانعم يف نمو ريسالاو سوبحملاو ىمعالا
 كلذ جرخ ناف هنوموصيف ارهش اورحت رهشلا لولحب ملعلا ءالؤه مدع

 نال ءاملعلا روهمجو انباحصا لوق يف مهنع أزجا هدعب وا ناضمر رهشلا

 الف هلبق ام وا نابعش جرخ ناو ، ناضمر دعب هوضقف نيد مهيلع كلذ

 لبق ىلص نمك . مهيلع هضرف بوجو لبق هوماص مهنال هموص مهيزجي
 اطخب كلذ اوهبشف ناضمر لبق هزاوج ىلا مهضعب بهذو { ةالصلا تقو

 اذا ءالؤه يف اوفلتخاو ، حصا لوالاو ، مهضعب دنع ةفرع ًاطخو ةلبقل

 ليق دقو 5 ملعا هللاو مهيزجي ال ليقو ، مهيزجي ليقف اعوطت ناضمر اوماص

 كلاو هدلب يف هرضح يا !همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف» ىلاعت هلوق يف
 . ملعا

 يناثلا نكرلا
 ضرتفملا رهشلا ىفرط لامكتسا ىف

 . كلذ ليصفت مدقت دقو هتيؤرل رطفيو هتيؤرل ماصي نا وهو

 ١( ةرقنلا : ١٨٥ .
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 ثلاثلا نكرلا
 ةينا

 طرش ةينلا نا ىلع ملعلا لها عمجا : «اهادحا» : لئاسم سمخ اهيفو

 جاتحي ال ناضمر : لاق هنا رفز نع يور ام الا ضورفملا موصلا ةحص ين
 فالخلا ببسو ث ارفاسم وا اضيرم همايص ۔ايري يذلا نوكي نا الا ةين ىلا

 ؟ ةلوقعم ريغ وا ىنعملا ةلوقعم ةدابع وه له : موصلا ىلا قرطنملا لاتحالا

 © ةينلا بجوا روهمجلا لوق وهو ىنعملا ةلوقعم ريغ اهنا ىار نمف
 تباغ ىتح لكأي ملف موصملا دقتعم ريغ حبصا اناسنا نا ول مهعامجالو

 نمو . مئاصلا باوث قحتسي الو ايعرش اموص امئاص ىمسي ال هنا سمشلا

 هوني مل ناو هموص لصح دق لاق ىنعملا ةلوقعم ةدابع موصلا نا ىلا بهذ

 هناكف فعض هيف موصلا عاونا نم هريغ نود ناضمر رفز صيصخت نكل
 بلقني هيف عقي موص لك نا ىار راطفالا هيف زوجي ال ناضمر نا ىار ام

 . ملعا هللاو ايعرش اموص

 مهضعب لاقف : كلذ يف ةئزجملا ةينلا'نييعت ىف اوفلتخاو : ةيناثلا ةلأسملا

 الو ، اقلطم موصلل ةينلا داقتعا هيزجي الو ناضمر موص نييعت نم دبال

 (١)سنا نب كلام بهذ اذه ىلاو . ناضمر موص ريغ نيعم موص داقتعا
 بلقناو هأزجا ناضمر ريغ هيف ىون وا موصلا قلطا نا : نورخآ لاقو

 اذهو . هأزجا هريغ ناضمر يف ىون اذا هناف رفاسملا الا ، ناضمر مايص ىلا

 رفاسملا نيب ام امهنع يور اميف _ هابحاص قرفي ملو . ةفينح يبا ىلا بسني
 . ناضمر ىلا بلقنا ناضمر يف ناسنالا هدقتعا موص لك : الاقف مقملاو

 ١( انباحصا بهذم وهو .



 نييعتوا إ ةدابعلا سنج نييعت ناضمر يف يفاكلا : له فالخلا ببسو
 ةينلا كلذ لاثم . عرشلا يف دوجوم نيرمالا الك نا كلذو ؟ اهصخش

 ءوضرلا يتلا تادابعلا عيمجل ثدحلا عفر داقتعا اهنم يفكي ءوضولا يف

 ةالصلا اماو . ددجم ءوضوب ةدابع لك صتخي سيلو 0 اهتحص يف طرش
 هلك اذهو رهظف ارهظ ناو رصعف ارصع نا اهيف ةينلا نييعت نم دب الف

 هقحلأ نمف & نيسنجلا نيذه نيب موصلا ددرتف 0 ءاملعلا دنع روهشملا ىلع

 دبال لاق ةالصلاب هقحلأ نمو { اقلطم موصلا داقتعا هيف يفكي لاق ءوضولاب

 : هريغ ناضمر يف ىون اذا اضيا فالخلا ببسو . ناضمر موص رييعت نم

 اضرف بلقني ام ةدابعلا نم نأ اضيا هببس ؟ بلقني الوا هيلا بلقني له

 كلذ بلقنا اعوطت هيلع بجو نم هأدتبا اذا جحلاك كلذو اعوطت هادتبا اذا

 همامتا هيلع ناف هيف لخد اذا عوطتلا عيمج كلذكو . اضرف مهدنع

 ةالصلاك بلقني ال ام ةدابعلا نمو ث ةداعالا هيلعف هدسفا ناو ، ضرفلاك

 . ملعا هللاو اضرف ليحتست الف ةلفان اهدقع اذا

 نم ةليل لك يف موصلا ىون نم نا ىلع اوقفتاو : ةثلاثلا ةلأسملا

 . هلك هموصي هنا ةليل لوا نم ةينلا داقتعا يف اوفلتخاو ، هأزجا هنا ناضمر

 ءاهقف ضعب كلذ ىلع مهقفاوو هزاوج ىلا انباحصا بهذف ؟ كلذ هيزجي له

 « ةليل لك ىوني ىتح هيزجي ال نورخا لاقو ، هباحصاو كلام نظاو انموق
 ةين هيف يفكت ةدحاو ةدابع ناضمر نا ، لوالا لوقلا باحصا ةجحو

 اوجتحا نيرخآلا لعلو . تادابعلا نم امهريغو ةالصلاك هلوأ نم ةدحاو

 . ملعا هللاو مايالا مايص نيب تلصف يلايللا ناب

 مايص زوجيال انباحصا لاقف : ةينلا تقو يف اوفلتخاو : ةعبارلا ةلأسملا
 نب كلام لاق هبو . حبصلا لبق ليللا نم ةينلا تييبتب الا لفن الو ضرف
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 ‘ ضرفلا نود لفنلا موصل رجفلا دعب اهتزاجا ىلا يعفاشلا بهذو ( سنا

 لثم هتقو نيعتم ضرف لك يف رجفلا دعب اهزاوج ىلا ةفينح وبا بهذو
 كلذو راثالا فالتخا اذه يف فالخلا ببسو . ةدودعم مايأ رذن وا ناضمر

 ثيدحو (١»ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل موص ال» مالسلا هيلع هلوق

 : تلاق ؟ ماعط نم كدنع له ةلع ءيبنلا اهلأس اهنا اهنع هللا يضر ةشئاع
 ثيدحلا مومعل حصا لوالاو . (١٢)راهنلا ف كلذو ‘ مئاص يناف لاف ) ١

 مهتوق نع اهلأس نوكي نا لمتحي يناثلا ثيدحلاو { اعيمج ضرفلاو لفنلا ى
 . ملعا هللاو راطفالا تقو هنم مهل دبال يذلا

 موصلا ةين دقتعي نا كلذو 5 ةينلا داقتعا ةيفيك يف : ةسماخلا ةلأسملا

 رهش نم ةضيرفلا امئاص حبصا هللا ءاش نا ادغ : لوقي : رجفلا لبق

 ىلا وا ، سمشلا بورغ ىلا رجفلا عولط نم لجو زع هلل ةعاط ناضمر

 كلذ دعب اهس مث ةليللا لوا هلك رهشلل انفصو اك ةينلا دقع ناف 2 ليللا

 ةينلل ابحصتسم مادام هيلع سأب الف امئاص حبصاف يلايللا نم ةليل ةينلا نع

 ديدج ضرف موي لكل ليق هنال نسحف ةين موي لكل دقع ناو اهعطقي مل و
 رهشلا ماصو حبصا ىتح ةينلا دقعي مل ناو ، ملعا هللاو ةديدج ةين هلو

 رظنلاو . انباحصا دنع ةرافكلاو ءاضقلا هيلعو هئزجي الف ةين ريغ ىلع هلك
 . ملعا هللاو هيف فلتخم رما اذه نال هيلع ةرافكال نا يدنع بجوي

 نم» (ل هللا لوسر لاق تلاق (رض) ةصفح ثيدح هانعم يفو _ ةسمخلا هاور ١(
 نبا هححصو ننسلا باحصاو دمحا هاور «هل مايص الف رجفلا لبق مايصلا عمجي م

 . نابح نباو ةميزخ

 معط دق نكي مل نا راهنلا نم هتين ءىزجت يذلا عوطتلا موص ىف دراو ثيدحلا اذهو ٢(

 . هسفن ريما عوطتملاو ليللا نم ةينلا تييبت هتحص ين طرتشي يذلا ضرفلا موص يل ال
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 عبارلا نكرلا
 تارطفملا نع كاسمالا ىف

 نع موصلا نامز كاسمالا مئاصلا ىلع بجي هنا ىلع اوعمجا مهنا كلذو

 اوبرشاو اولكو هلوق ىلا مايصلا ةليل مكل لحا» . عامجلاو بارشلاو ماعطلا

 هذه رظح نا ىلع ليلد اذه يفو ةيآلا «ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح
 دسفي انباحصا لاقف : ةثالثلا هذه ىوس اميف اوفلتخاو . راهنلاب ءايشألا

 ام رادقم راهنلابو ، حبصي ىتح ليللاب ةبانجلا نم لسغلا عييضت موصلا
 ناو ، هموص نم ىضم ام مادهناب لوقلا ىلا انباحصا بهذف : هيف لستغي

 ةالصلاو موصلا ةحص يف طرش سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نم ةراهطلا

 حبصا نم» هريره يبا قيرط نم لع ءيبنلا لوق انباحصا ةجحو . اعيمج

 ريبزلا نب ةورعو سواطو ةريره وبا لاق هبو (")«ارطفم حبصا ابنج

 ضيحلا نم لاستغالا رخؤت ةأرملا يف يعازوالا نع يورو ، ىعخنلا ميهارباو
 ىلا انيفلاخم روهمج بهذو . طرفت مل وا تطرف يضقت اهنا حبصت ىتح

 ال ابنج حبصا ناو ، موصلا ةحص يف اطرش سيل ةبانجلا نم لسفلا نا
 تباث نب ديزو دوعسم نباو ةشئاعو رمع نع كلذ اومعزو . هيلع ءيش
 يبنلا نا ةشئاع ثيدحب اوجتحاو ؤ راصمالا ءاهقف لاق هبو ءادردلا يباو

 اذه ىف هولاق يذلاو { (مالتحا ريغ عامج نم ابنج حبصي ناك» هلك

 . عيبرلا هاور ةريره يبا نع ١٨٧ . ٢( : ةرقبلا ١(

 حبصي ناك (ةلليير ءيبلا ناه امهنع هللا يضر ةملس ماو ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم (

 الو ةملس ما ثيدح يف ملسم دازو «موصيو لستغي مث مالتحا ريغ عامج نم ابنج
 ةحص ىلا اوبهذ ينعي روهمجلا بهذ اذه ىلاو & مالسلا لبس بحاص لاق «يضقي

 = دمحا هجرخا ام هضراع دقو . عامجا هنا يوونلا لاقو ابنج حبصا نم موص
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 لاق ام حيحصلاو . رذع هلوا ايسان مالسلا هيلع نوكي نا لمتحي ثيدحل

 ءاعدتساو . ملعا هللاو نيرمالا عمجا وهو . موصلل ًاطايتحا هيف نال انباحصا
 ريغ نم امهدرجمب وا ث رظنلاو ، ركفلا ةمادتساب وا ءانمتسالاب ينملا

 هبو 5 انباحصا دنع ةرافكلا هب همزلتو موصلا هب دسفي ىنمي ىتح ةمادتسا
 الو ءاضقلا هيلعف رظنلا عباتي مل نا كلام نع ليقو . ءاطعو نسحلا لاق

 يروثلاو يعفاشلاو ديز نب رباج نع فارشالا باتك يف ركذو . ةرافك
  

 ةالصلل يدون اذا» دقر هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبا ثيدح نم نابح نباو =

 ابا ناو خوسنم هناب روهمجلا باجاو !هموي مصي الف بنج مكدحاو حبصلا ةالص

 : ححصملا لاق» . امهلوقب ىتفاو ةملس ماو ةشئاع ثيدح هل يور امل هنع عجر ةريره
 ؛دانسالا حيحص ثيدح وهو . ةريره ينا نع مدقتملا عيبرلا ثيدح اضيا هضراعيو

 ناه : ةشئاع نع ةميزخ نباو نابح نباو ملسم هجرخا ام خسنلل لديو : لاق مث

 لوسراي لاقف باجح ءارو نم عمست يهو هيتفتسي (هللك يبنلا ىلا ءاج الجر
 ينكردت اناو» (ةليع) ءيبنلا لاقف بنج اناو حبصلا ةالص يا ةالصلا ينكردت هلل
 نم مدكت ام كل هللا رفغ دق : هللا لوسراي انلثم تسل . «موصأف بنج اناو ةالصلا
 . «يقتا امب مكملعاو هلل مكاشخا نوكا نا وجرال ينا هللاوه لاقف . رخأت امو كبنذ

 نم لوق عفدي ثيدحلا اذهو . امهريغو رذنملا نباو يباطخلا خسنلا ىلا بهذ دقو

 ثيدح ناب ةريره يبا ثيدح يراخبلا درو _ . (كيعر هب اصاخ ناك كلذ نا لاق
 رثكاف ةريره يبا ثيدح اماو ‘ رتاوتو حص ربلا دبع نبا لاق ىتح ادنس ىوقا ةشئاع

 . ها . قيرطلا ةوقل حجري ضراعتلا عمو لقا عفرلا ةياورو هب يتفي ناك هنا تاياورلا

 نا الا ناضراعتي ال نالعفلا ءةلاسم» : ديحوتلا حرش ىف يخامشلا نيدلا ردب لاق

 وحن لوقلا هضراع ناو . هلاخسان يناثلا ذئنيح نوكيف لوالا راركت ىلع ةنيرق تلد

 تماق ناو ى انيلا هجوتم لوقلاو هب صاخ لعفلاف «ارطفم حبصا ابنج حبصا نم»

 يفف خيراتلا لهج ناو © خسن يناثلاف لعفلا راركت ىلع تلدو هب يمألا ىلع ةنيرق
 هتلالد نالو كلذل عضو هنال ىوقا هتلالد نال لوقلاب لمعلا راتخملا اهثلاث ةمالا قح

 نم حورتس . ها اهيلع قفتم هتلالد نال سوسحملاو لوقعملاو دوجوملاو مودعملا معت

 حبصي ناك ءيبنلا ناه ثيدحو «ابنج حبصا نم» نيثيدحلا خيرات نا ليصفتلا اذه

 مدقم باطخلا نالو هتلالد ةوقل لوقلاب لمعلا انباحصا حجر كلذل الوهجم ناك «ابنج
 هححصم دها . لاحلا ةعقاو ىلع
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 . ينمي ىتح رظنلا ددرم ىلع ينعا هيلع ءيش ال نا يأرلا باحصاو

 ءاضق هيلع ليقو . هيلع ءيش ال مهراكا لاقف ىنمأف سمل نميف اوفلتخاو
 . ملعا هللاو موي

 زارتحالا نكمي امم ذغمب سيل امم فوجلا دري اميف اوفلتخاو : ةلأسم

 مهقناوو انباحصا لاقف : كلذ هابشا وا ىصح وا انيط لكا نم لثم هنم

 يا نم فوجلا ىلا لصي امع كاسمالا بجي هنا سنا نب كلام كلذ ىلع

 اسأب ري مل هنا ةفينح يبا نع يورو ، ذغم ريغوا ناك ايذغم لصو ذفانملا

 ريغ ةدابع موصلا نال ضحم اطخ وهو ذغمب سيل امم هريغو نيطلا لكاب
 اكسمم ىمسي ال يذغملا ريغ لكا نمو & كاسمالا هانعم ناو ىنعملا ةلوقعم

 . ملعا هللاو

 ةشئاع ثيدحل مهضعب اهزاجأف مئاصلل ةلبقلا ىف اوفلتخاو : ةلأسم

 هيلا وعدت امل نورخآ اههركو (مئاص وهو لبقي ناك هع ءيبنلا نا»

 يورم وهو } بابشلل اههركو ، خيشلل نورخا موق اهزاجاو . عاقولا نم

 ىنأف لبق نا نولوقي مهلكو رطفت اهنا اولاقف موق ذشو © سابع نبا نع
 . رطفي ل ىذما ناو 0 رطفا

 لا انيفلام رثكا بهذف : ادمعتم ءاقتسا نميف اوفلتخاو : ةلأسم

 ةمقلعو رمع نبا نع اوورف هيلع بجي اميف اوفلتخاو . هموص لاطبا

 ءاطع نعو 3 ءاضقلا هيلع نا يأرلا باحصاو كلامو يعفاشلاو يرهزلاو

 قفناو . هموي لدبي انباحصا لاقو 5 ةرافكلاو ءاضقلا هيلع نا روث يباو
 وه لاقف مهضعب ذشو ( هيلع ءيش الف ءيقلا هعرذ نا هنا ىلع روهمجلا

 ١( كحضي وهو كلذ انب عنصي ناك : لاق م ةشئاع نع عيبرلا هاور .
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 الف ءيقلا هعرذ نم) لاق مالسلا هيلع هنع يورام فالخلا ببسو . رطفم

 عاق هناو اضيا يورو . (١»ءاضقلا هيلعف مءاقتسا نمو ( هيلع ءيش

 . ملعا . . .

 هيلع ىأرو مهضعب ههركف مئاصلل طوعسلا يف اوفلتخاو :

 يفو ‘ ةرافكلاو ءاضقلا هيلع مهضعب ىأرو { هفوج :س اذا ءاضقلا

 رثا يفو ، سأب الف ليلحالا يف اماو . اضيا فالتخا ربدلا يف ناقتحالا

 لصي ال هنا لاق ، ىكتشا اذا نهدلا هينذا يف رطقي نا سأب ال نا انباحصا
 يورف مئاصلل كلعلا غضم يف اوفلتخاو . غامدلا ىلا لصي امناو فوجلا

 ةأرملل صخر هنا سابع نبا نع يورو . هيفاصخر امهنا ءاطعو ةشئاع نع
 كلعلا عصم هركو . يعازوالاو يعخملاو نسحلا لاق هبو . اهدلول غضم نا

 نا مئاصلل مهضعب هركو . يلع نب دمحمو ءاطعو ةداتقو يعخنلا مئاصلل

 مهرثكا هيف صخرف لحكلا يف اوفلتخاو . معط هل ائيش هناسلب سمي

 .باحصاو يعازوالاو يعخنلاو يرصبلا نسحلاو ءاطع نع كلذ يورو
 لحتكا نا مهضعب لاقو ، نورخآ كلذ هركو . انباحصا لاق هبو ، يأرلا

 . مهريغو ىليل يبا نباو ةمربش نبا نع كلذ يور . هناكم اموي ىضق
 ضعب لاق هبو . دمئالا ف صخرو ربصلاب لاحتكالا ةداتق هركو

 يشعلاو ةادغلاب مهضعب هيف صخ رف مئاصلل كاوسلا ف اوفلتخاو © انباحصا

 ١( ينطقرادلا هاوقو دمحا هلعاو ةسمخلا هاور ةريره يا نع .

 ءاق» (ةثبع) ءيبنلا نا ديبع نب ةلاضفو نابوثو ءادردلا يبا ثيدح نم يذمرتلا هاور ٢(

 فعضف ءاقف اعوطتم امئاص ناك (ل ءيبنلا نا اذه ىنعم امناو : لاق . «رطناف
 ىلع ملعلا لها دنع لمعلاو . ارسفم ثيدحلا ضعب يف يور اذكه . كلذل رطفاف

 . هيلع ءاضق الف ءىقلا هعرذ اذا مئاصلا نا» : (ةلمع) ءيبنلا نع ةريره يبا ثيدح
 . !ضقيلف ادمع ماقتسا اذاو
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 نيريس نباو يعخنلا لاق هبو ةشئاعو سابع نباو رمع نع كلذ يور
 لوا مهضعب هيف صخرو { يأرلا ۔ باحصاو كلامو ريبزلا نب ةورغو

 يعفاشلا لاق هبو دهاجمو ءاطع نع كلذ يور 2 راهنلا رخآ ههركو 7 راهنل

 بطرلا مهضعب زاجأف سبايلاو بطرلا كاوسلا نيب انباحصا قرفو إ هريغو
 مئاصلا فولخ عطقي هنال مهضعب ههركو 5 هرخا سبايلاو راهنلا لوا يل
 . ملعا هللاو

 داسف اهيف سيل انباحصا لاقف مئاصلل ةماجحلا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 وهو مجتحا هنا» لع ءيبنلا نع كلذ يور . فعضلا ةيهاركالا موص

 ىورو . يرصبلا نسحلاو كلام نب سناو ريبج نب ديعس نع هلثمو . مئاص
 رطفت اهنا اولاقف موق ذشو 0 ةهوركم ريغ اهنا ىلا باحصاو ةفينح وبا

 لزع ءيبلا نا كلذ يف اوورو مهريغو دمحاو دوادو يعازوالا نع يورو
 ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبا لاقو ()١هل موجحلاو مجاحلا رطفا لاق
 رطفا لاقف املسم الجر ناباتغي امهو امهيلع زاتجا هنال يع كلذ لاق امن

 مجاحلا ماص لوقيو مجتحي ريبج نب ديعس ناكو (")ماجتحالاب ال ةبيغلاب

 ءاشعلا ىلا اهرخا ربك املف رانملا لوا مجتحي رمع نبا ناكو 9 موجحلاو

 . ملعا هللاو

 دادش ثيدح نم نابح نباو ةميزخ نباو دمحا هححصو يذمرتلا الا ةسمخلا هاور ١(

 خوسنم ثيدحلا اذه ناو مئاصلا رطفتال ةماجحلا نا ىلع روهمجلا نكل . سوا نب

 مجتحاو 3 مرحم وهو مجتحا» (ةْيَع) ءيبنلا نا يراخبلا هاور ىذلا سابع نبا ثيدحب
 وهو هجح ماع (نر يبنلا بحص هنال رخاتم سابع نبا ثيدح نال مئاص وهو

 ةماجحلا يتوتو : لاق يعفاشلا نع يكح اذك حتفلا ماع هبحص دادشو ث رشعةنس

 . ها . يلا بحا اطايتحا

 ٢) م دقت ١ هب في رعتل .
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 ناملو بذكلاو ةميمنلاو ةمرحملا ةبيغلا نا ىلا انباحصا بهذو : ةلأسم

 ضقنيو © موصلا دسفب هلك كلذ نا ةمرحملا جورفلا ىلا رظنلاو روجفلا

 رئابكلا رئاسو ث ةميملاو ةيبغلا ىف لع ءيبنلا نع كلذ توبثل ءوضولا
 لعف وا لوقب كرشلا ىلا دادترالا كلذكو . ملعا هللاو امهيلع اسايق

 . ملعا هللاو مهدنع موصلا دسفي كلذ لك هب ملعلا عم مارحلا ىلع راطفالاو
 : هقلح ىلا ءاملا هقبسيف رثنتسيو ضمضمي مئاصلا ين اوفلتخاو : ةلأسم

 يف هيلع ءيش ال يعازوالاو نسحلا لاقو هيلع ءيش ال انباحصا لاقف
 يورو 7 هناكم اموي ىضق همايصل اركاذ ناك اذا مهضعب لاقو ، ةضمضملا

 ةالصلا تقو يف أضوت ناك اذا مهضعب لاقو . هلثم راثنتسالا يف كلام نع

 _ هناكم اموي ىضق اهتقو ريغ يف ناك ناو . هيلع ءيش الف ءاملا هقبسن

 لوقل هيلع ءيش ال ءاملعلا رثكا لاقف ايسان لكا نميف اوفلتخاو . ملعا هللاو

 كلذ يورو 8 (١×هاقسو همعطا هللا ايسان برش وا لكا نملا هلع ءيبنل

 نبا رباجو سواطو ءاطعو رمع نباو ةريره يباو بلاط يبا نب يلع نع

 نع هلثم يورو . انءاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبا لوق وهو . مهريغو ديز

 يورو ، كلامو ةعيبر الإ يأرلا باحصاو يعفاشلاو بيؤذ ياو يعازوألا
 . ملعا هللاو انباحصا ضعب لوق بهذ هيلاو . ءاضقلا هيلع الاق امهنا

 . هناكم اموي نايضقي انباحصا لاقف : اضيا يسان عماج نميف اوفلتخاو

 ءيش ال نورخآ لاقو . ديعس نب ثيللاو يعازوالاو ءاطع نع هلثم يورو
 باحصاو يعفاشلا لاق هبو يرصبلا نسحلاو دهاجم نع كلذ يورو . هيلع
 . يأرلا

 هللا همعطأ امناف ، هموص متيلف برش وا لكاف مئاص وهو يسن نم» : ظفلب هيلع هيلع قفتم ١(
 . حيحص وهو ؛«ةرافك الو هيلع ءاضق الف ايسان ناضمر ىف رطفا نم» : مكاحللو ؛هاقسو
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 قيرطلا رابغ نم هنم زارتحالا نم ادب دجي الام علب نم اماو : ةلأسم

 هبو . يرصبلا نسحلاو سابع نبا نع كلذ يور . هيلع ءيش الف هريغو
 نا هرحنو اقيقد جلاعي نل بحتسا مهضعب نا الا ملعا هللاو انباحصا ذخا

 دح ىلع هفوج يف ءيش لخدف لعفي مل ناف هيرخنمو هيف ىلع بوثب عنقتي
 ماعطلا نم هنانسا نيب قلعتي ام علتبا نمو ، ملعا هللاو . هيلع سأب الف ةبلغلا

 دجي اذا ملعلا لها روهمج دنع هموصب ساب الف قيقدلا ىرجم يرجي امم

 هيلعف ادمعتم انركذ ام علتبا نا اماو 2 ملعا هللاو . ادب هنم عانتمالا نم

 . ةرافكلاو ءاضقلا

 عبارلا بابلا

 هتادسفم ىدحاب ناضمر دسفا نم مكح ىف

 : ادمعتم عامجلاب هدسفا نميف اهادحا : لئاسم عبس بابلا اده يفو

 ءاضقلا هيلع بجاولا نا ىلا مهريغو انباحصأ نم ءاملعلا روهمج بهذف

 يبا ثيدح نم تباثلل كلذو ، حابر يبا نب ءاطع لاق هبو ث ةرافكلاو

 تكله ينا هللا لوسر اي لاقف ع ءيبنلا ىلا لجر ءاج» لاق ةريره
 لهو : لاق . «ناضمر ىف اراهن يلها تيتا لاق ؟ تلعف ام لاقف تكلهاو

 نيعباتتم نيرهش موص عيطتست له لاقف . ال لاق ؟ ةبقر هب قتعت ام دمجت
 سلج مث : ال لاق ؟ انيكسم نيتس هب معطت ام دجت له لاقف . ال : لاق

 . اب قدصت 3 لاقف (ا)رمت هيف «قرعب خ ينوه قذغب مالسلا هيلع يتوأف
 ىتح هلت كحضف لاق . انم اهيلا جوحا تيب لها اهيتبال نيب ام لاقف

 . اعاص ١٥ عسي لايكم قرعلا ١(
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 (١)كريغ ادحا ءىزجت الو كلها معطاو بهذا» : لاقف { هذجاون تدب

 ماعطا وا ةندب يده وا ةبقر قتع هيلع نا يرصبلا نسحلا نع يورو

 . ()نيكسم نيعبرال اعاص نيرشع

 روهمج بهذف :راطفالاب هموص دسفأ نم مكح يف : ةيناثلا ةلأسملا
 ادمعتم رطفا نم نا ىلا راصمالا ءاهقف نم مهريغو انباحصا نم ءاهقفلا

 © ادمعتم هب عماجملا ىلع ام لثم ةرافكلاو ءاضقلا هيلع نا برش وا لكأب

 فآلا ةثالث مايص هيلع نا ىعخنلا نع ليقو ، سابع نبا نع هلثم يورو

 نورخآ ذش و . رهدلا ماص ناو ادبا هيضقي ال الاق هللا دبعو يلع نعو { موي

 نباو ريبج نب ديعس نع يورم وهو ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع امنا اولاقف

 فالخلا ببسو ، رهاظلا لهاو ىعفاشلاو ، ناميلس ىبا نب دامحو نيريس

 امهيف ةلعلا نا ىلا بهذ نمف : عماجملا ىلع لكالاب رطفملا سايق يف مهعزان
 عامجلا نا ىأر نمو 9 ادحاو امهمكح لعج ةمرحلا كاهتنا ىهو ةدحاو

 لاق ليما سفنلا هيلا ال عضوي امنا ربكالا باقعلاو ةمرحلا كاهتنا ي دشا

 © سايقلا ىري نم بهذم ىلع اذهو ، عامجلاب ةصوصخم ةرافكلا هذم

 هرخآ ىف «كريغ ادحا ءيزجت الو «تكلها» ةدايز نودبو فلتحم ظفلب ةعامجلا هاور ١(

 ؛كلها همعطاف» هيلع قدصتف رطفا يذلا لجرلل (ليع) ءيبنلا لوق : يعفاشلا لاق

 ىلع ردقي مل لجر اذهو & ردق نم ىلع ةرافكلا نوكت نا لمتحي : يناعم اذه لمتحي
 لاقف انم رقفا دحا ام لجرلا لاقف هكلمو ائيش (ةيَ) ءيبنلا هاطعا املف ةرافكلا
 هتوق نع لضفلا دعب نوكت امنا ةرافكلا نال «كلها همعطاف هذخ» (ةمك) ءيبنلا
 انيد هيلع ةرافكلا نوكتو هلك هلكأي نا لاحلا اذه لثم ىلع ناك نمل يعفاشلا راتخاو

 . ها رفك ام اموي كلم ام ىتمف

 ثيدحلا رهاظل فلاخم وهو كلذب همازلا ىف يرصبلا نسحلا دنتسم وه ام يرعش تيل ٢(
 نمم مالسالا ةرخفم دعيو هعروو هملعل نسحلا سيلو ؟ ءاملعلا ةماع هيلع ىرج املو
 . ملعا هللاو ديعب ظحلم هل نوكي وا يلقن ليلد ىلا دنتسي نا نود اطابتعا مالكلا يقلي
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 . ملعا هللاو عماجملا ةرافكلاب زواجيال هناف هري مل نم اماو

 هبلع ءاضقال مهضعب لاقف : ايسان عماجملا يف فلتخا : ةثلاثلا ةلأسملا

 ءاضفلا هيلع ليقو ؤ ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع نورخآ لاقو { ةرافك الو
 سايقلا ةضراعم فالخلا ببسو ، رهاظلا لها نع كلذ يور . ةرافكلاب

 اهيف درو ىتلا ةالصلا يسانب موصلا ىسان هيبشت وهف سايقلا اما _ رثالل
 هل دهشيو (')ههاقسو همعطا هللاه مالسلا هيلع هلوقف رثالا اماو 5 ءاضقلا

 اذه نمو ")هيلع اوهركا امو نايسنلاو أطخلا يتما نع عفر» هلوق مومع
 . ملعا هللاو (لكأف تباغ دق سمشلا نا نظ نميف مهفالتخا بابلا

 ناسنالا ىلع ةبترم يه له ةرافكلا هذه يف اوفلتخاو : ةعبارلا ةلأسملا

 . الوا قتعلاب رفكي : هيلع ةبترم اهنا ىلا مهضعب بهذف : اهيف ريخم وه وا
 ةفينح ىلا نع اذه يور . ماعطالابف ردقي مل ناف © مايصلابف دجي مل ناف

 بهذو 0 امهنع يكح اميف يروثلاو يعفاشلا لاق هبو 3 ةفوكلا لهاو

 سنا نب كلامو يرصبلا نسحلا نع كلذ يور . اهيف ريخم هنا ىلا نورخآ

 .ابيرق مدقت ١(

 يتما نع زواجت هللا ناه اعوفرم سابع نبا نع يقهيبلاو ةجام نبا هاورو . هيلع قفتم (
 . ءهيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا

 سيل» : ىلاعت هلوقب ةرافك الو هيلع ءاضقالو حيحص هموص نا : لاق نم لدتسي ٢(

 (ةكلجي) للا لوسر لوقبو «مكبولق تدمعت ام نكلو هب متأطخا اميف حانج مكيلع
 سانلا ناه : بهو نب دبز نع يور امبو مدقتملا ثيدحلا يتما نع زواجت هللا نا»
 نم تجرخا ؛اماخض احادقا اساسع تيأرف ، «باطخلا نب رمع نمز ىف اورطما
 8 سانلا ىلع قش كلذ نأكف باحسلا نم سمشلا تعلط مث اوبرشف ةصفح تيب
 ؟ مل رمع لاقف ؟ مويلا اذه يضقن : اولاقف

 ركب يا تنب ءامسا نع يراخبلا ىور امبو { مئالا باكترال لمن مل يا مئال انفناجت ام هللا وف
 . ! سمشلا تملط مث ( هلع ) هللا لوسر دهع ىلع ميغ يف ناضمر نم اموي انرطفا ه تلاق
 ىلع لد كلذل . مهرطف لقن امك كلذ عاشل مه ,ما ولو ءاضقلاب ( هلع ) مهرماي ملو ينعت
 ها . ءاضقلا بجيال هنا
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 هدهع ىلع رطفا الجر رما هناه مالسلا هيلع ءيبنلا نع ارثا كلذ يف اوورو
 مالك ىف وأو { (اهانيكسم نيتس معطي وا نيرهش موصي وا ةبقر قتعي نا
 . ملعا هللاو يدنع رظنلا هبجوي يذلا وه اذهو ث رييختلا يضتقي برعلا

 ىناه لاق يذلا مدقتملا يبارعالا ثيدحب اوجتحا لوالا لوقلا باحصاو

 ىلع اضيا اهوساقو { بيترتلا يضتقي ثيدحلا رهاظ نا «تكلهاو تكله

 . ملعا هللاو ، راهظلا ةرافك

 نم لقا ءىزجيال مهضعب لاقف : ماعطالا رادقم ىف : ةسماخلا ةلأسملا

 يورو ث مالسلا هيلع ءيبنلا عاصب عاص فصن امهو { نيكسم لكل نيدم
 اهيلع صوصنملا ىذالا ةيدفب كلذ اوساقو هريغو ةفينح يبا نع اذه

 يعفاشلا نع يورم وهو نيكسم لكل دم ءىزجي نورخا لاقو . مرحملل

 ناك قرعلا نا ةرافكلا قرط ضعب ىف يور امب اولدتساو سنا نب كلامو
 هنوك لدي سيل نكل زاجحلا لها لايكم قرعلاو & اعاص رشع ةسمخ هيف
 ةلالد الا نيكسم لكل كلذ نم بجاولا ىلع اعاص رشع ةسمخ هيف

 هللاو قرعلا وه ةرافكلا هذه يف مايصلا لدب نا ىلع لدي امناو . ةفيعض

 . ملعا

 اذا ةأرملا ىلع ةرافكلا بوجو يف اوفلتخاو : ةسداسلا ةلأسملا

 وبا لاق هبو . اهيلع اهباجيا ىلا ملعلا لها روهمج بهذف . (")تعواط

 ال نا امهنع يور اميف دوادو ىعفاشلا معزو امهباحصاو كلامو ةفينح

 عاطتسا ام ردق ىلع» هرخآ ىف ةدايزو ءناضمر راهنب» هلوا يف ةدايزب ينطقرادلا هاور ١(
 . "كلذ نم

 ٢( اهنود هيلع بجحت ةرافكلا ناف رذعل ةرطفم تناك وا ، لجرلا نم تهركا نا ال .

 ءاضقلا اهمزلي نكل .
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 يف ةرافكلاب ةأرملا رمأي ل ة يبنلا نا فالخلا ببسو «ا)اهيلع ةرافك

 امهيلع راج فيلكتلا ذا لجرلا لثم اهنا سايقلاو ، مدقتملا يبارعالا ثيدح

 . ملعا هللاو

 نم ىتش مايا يف ارارم لكاو عماج نميف اوفلتخاو : ةعباسلا ةلأسملا

 ام ةدحاو ةرافك هياع ةفئاط تلاقف ؟ ال ما ةرافكلا رركتت له : ناضمر

 يرهزلا نع اذه يور . ىرخا ةرافك هيلعف داع مث رفك ناف & رفكي م
 نب ةللادبع دمحم وبا لاق هبو ، ىأرلا باحصاو ةفينح يباو يعازوالاو

 ىنز ناو دحاو دح ينازلا مزلي امكف دودحلاب كلذ اوهبشو ةكرب نبا دمحم

 لاعفا نع ةدحاو ةرافك ءىزجت كلذك اهنم دحاو هيلع مقي مل ام ارارم

 . ةرافك موي لكل هيلع نورخآ لاقو . اهنم دحاو نع رفكي مل ام ةريثك

 كلذ اوهبشي مل و . مهريغو ديعس نب ثيللاو كلامو يعفاشلا نع اذه يور
 نا اومعزو . ةدرفنم ةرافكو ادرفنم امكح موي لكل اولعجو دودحلاب

 . ضحم رجز دودحلاو ةبرق عون اهيف ةرافكلا نا دودحلا نيبو اهنيب قرفلا

 . ملعا هللاو . ةرافك رطفي موي لك يف هيلع نا لوحكمو ءاطع نع يورو

 موصلا ةحص طئارش ىف

 اوفلتخاو . كرشم مايص حصي ال ذا مالسالا : نهادحا : عبرا يهو

 ءاضق هيلع سيلو يقب ام موصي ةفئاط ,تلاق .رهشلا ضعب يف ملسأاذا هيف

 كلامو يعفاشلاو ىعازروالاو ةداتقو يبعشلا نع اذه يور . هنم ىضم ام

 ١( املوقب لوقي دمحا كلذكو .
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 ىضم ام يضقيو يقب ام موصي نورخا لاقو 3 يأرلا باحصاو سنا نبا

 يضقي هنع ليقف . يرصبلا نسحلا نع هيف فلتخاو . ءاطع نع اذه يور
 ليقف : هيف ملسا يذلا مويلا يف اضيا اوفلتخاو . يضقي ال ليقو ىضم ام

 . رهشلا نم ىضم ام الو مويلا كلذ يضقي ال ليقو ، هيضقي مث هنع فكي
 دنع ضرفلاب بطاخم رفاكلا ناب جتحي امنا ءاضقلا هيلع بجوا نم لعلو

 ز كرشلا يف ناك ام هنع طقسا مالسالا ناب جتحي هطقسا نم ناو غولبلا

 هيلع بجو امنا ضرفلا ناو (١هلبق ال بج مالسالا» نلع ءيبنلا لوقل

 ضعب موص ناب جتحي هموي ءاضق هيلع بجوا نم لعلو _ اهيف ملسا ةعاس

 . ملعا هللاو ةبرق نوكي الو هيف موصلا ضعبتي ال مويلا ذا هب دتعيال راهنلا

 ضرفلاب بطاخ ريغ لقعلا لئازو نونجلا نال لقعلا : ةيناثلا ةطيرشلا
 دهاش ريغ اذهو ("؛همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف» لوقي ىلاعت هللا نال

 . ىضم ام يضقي ليقف : رهشلا ضعب يف قافا اذا نونجملا يف اوفلتخاو . هل

 بهذي ىتح ةرم دعب ةرم هذخأي نونجلا ناك اذا اماو . هيلع ءاضقال ليقو

 لخد نا الا ، ةالصلا نود موصلا ضقيلف نيموي وا اموي نج اذا هناف هلقع

 . ةالصلا كلت هاضق هيلعف نج ىتح لصي ملو حيحص وهو تقولا هيلع

 هيف لاوش يف الا قفي ملف ناضمر لوخد لبق هيلع ىمغملاو : ةلأسم

 . هيف قافا يذلا مويلا الا يضقي ال هيلع ىمغملا نا نسحلا نعو ، فالتخا

 موصلا ىون اذا : مهضعب لاق . فالخ هيفف قافاف امايا هيلع يمغا نا اماو

 ناف مويلا كلذ هيزجنو مئانلا ةلزنمب وهف هضعب يف هيلع يمغا مم ليللا لوا

 3 لقعي ال وهو هيف لخد هنال لدبلا هيلعف مويلا كلذ نم رثكا هيلع يمغا

 ١( هركذ مدقت . ٢( اهركذ مدقت .
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 نا بحأل يناو هيلع ىمغملا ىلعع ءاضقال : لاق هنا لوحكم نع يكحو

 عفتري ةفص نونجلاو ءامغالا ناف ك فيعض هلك اذهو ‘ ءاضقلاب ع وطتي

 مئانلاو . ملعا هللاو )رطفم الو مئاصب فصوي مل عفترا اذاف فيلكتلا اهب

 { ةبانج ىلع مان ناك نا الا موصلا ف هيلع ءاضقال هيلع ىمغلملا ةلزنمب اذه ف

 اوفلتخا دقو { ملقلا هنع عوفرم يبصلا نال غولبلا : ةثلاثلا ةطيرشلا

 ليقو ، ىضم ام يضقي مهضعب لاق : ناضمر ضعب يف غلب اذا اضيا هيف

 يكحف موصلاب يبصلا هيف رمؤي يذلا تقولا يف اوفلتخاو > هيلع ءاضقال

 . هداتعيل موصلا فلكتي نا هل بحتسي ةنس ةرشع يتنثا غلب اذا : مهضعب

 . ملعا هللاو ملتح ىتح هب رمؤي ال نورخا لاقو

 اوفلتخا دقو 0 ملقلا هنع عوفرم يبصلا نال غ ولبلا : ةثلاثلا ةطيرشلا

 ٨١ ىضم ام يضقي مهضعب لاق : ناضمر ضعب يف غلب اذا اضيا هيف

 ةالص الو اموص يضقي ال هيلع ىمغملا نارايتخا ىف رص اذه : هللا همحر يشحملا لاق ١(

 هيلع يمعا ناو ، هلك رهشلا يف هيلع يمغا اذا رهاظ اذهو . نونجملاك ناك ثيح

 يضقي الو نونجملا ىف اك ةدحاو ةضيرف هنا بهذملا نال ءاضقلا رهاظلاف مايالا ضعب ىف

 . نونجملا يف اك تقولا لوخد دعب هيلع يمغا نا الا {} هب هيبش ثيح اقلطم ةالصلا

 . نونجملا ىلا هنم ممثانلا ىلا برقا هيلع ىمغملا نا يدنع ردابتملاو ، ها . ملعا هللاو

 نيرخآلا نا ريغ فيلكتلا هنع عفر ناو مئانلاو هيلع ىمغملاو نونجملا نم الك نا كلذ

 تناو نونجملا فالخب . لقعلا ةحص نم ىلوألا هتلاح هيلا تداع امهدحا هبتنا ىتم
 : ءامغالاو ء.إقعلا زاهجلاو باصعالا ضرمو نونجلا نيب نوقرفي ءابطالا نا ريبخ

 املالتعا وه باصعالا ضرمو . هجالع نكمي ال الالتخا لقعلا لالتخا وه نونجلاف

 هب ىلع: رمتقب لب جالع نودب وحصلل لثامتي هيلع ىمغملاو . ابلاغ هجالع نكميو
 هححصم ها . ملعا هللاو نونجلاب هنم ممئانلاب هبشا وه : تلق كلذل مئانلاك
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 موصلاب يبصلا هيف رمؤي يذلا تقولا ي اوفلتخاو 3 هيلع ءاضقال ليقو
 ليقو 5 هقاطا اذا هب رمؤي هنا مهريغو ءاطعو نسحلاو نيرس نبا نع يكحف

 موصلا فلكتي نا هل بحتسي ةنس ةرشع يتنثا غلب اذا : مهضعب نع
 . ملعا هللاو ملتحي ىتح هب رمؤي ال نورخا لاقو . هداتعيل

 ذا سافنلاو ضيحلا نم ةراهطلا مرصلا هحص يف : ةعبارلا ةطيرشلا
 هيلع لوسرلا نع رثالا يف درو امل امهبرل ةيصعم ةلاحلا كلت يف امهمايص
 نع لكالا يفخت ضئاحلا نكلو (١)اتماص اذا امهايا هقيسفت نم» مالسلا

 روهشم رما كلذ نال هيفخت ال ءاسفنلاو ، اهسفن نم ةءاربلا حيبت الئل سانلا

 لكات نا اهلف موصلا راهن ضعب يف ضيحلا ةأرملا ءاج اذاو & سانلا دنع

 نب ديسو ناميلس يبا نب دامحو ةداتفو نسحلا نع اذه يور . برشتو
 بحتسي هناف مويلا ضعب يف ترهط اذا اماو : مهريغو يعازوالاو ريبج

 ةعامجو يعازوالا لاق هبو . ناضمر ةمرحل اميظعت لكالا نع فكت نا اهل

 ملعا هللاو اعيمج نيتلاحلا يف لكات نورخآ لاقو . يأرلا باحصاو

 خيشلا يف اوفلتخاو . هيلع ةردقلا موصلا ةحص يف : ةسماخلا ةطيرشلا

 زاوج ىلع مهعامجا دعب امهمزلي اميف هنع نيزجاعلا ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا

 (ةلت) لوسرلا نع رثالا نم امهيف ءاج امل راطفالا ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع بجو ١(
 ةءاربلا اهسفن نم حيبت الئل اهلكا يفخت نا اما _ هيلع قفتم !اتماص اذا امهقيفتب

 الاو . لكالا هيف اهيلع بجوي عرشلاو _ ضيحلا ةنظم يهو كلذ نوكي فيكف

 نا _ اباثوال افاقو نوكي نا هيلع بجي يذلا ملسملل _ غوسيا ؟ ةقساف تناك

 ناك لعف نا هنا ؟ ةيعرش ةفلاخم هنم ققحتي مل نمم اهاضتقمب أرييو ةراشالاب يفتكي

 ةريعشلا ةمرحل اريدقت ةراتخم اهلكا تفخا نا معن _ هللا دودحل يدعنملاو ملاظلا وه

 وهو قحلا لوقي هللاو . الف ةعاربلل اهسفن ضرعت نا افوخ كلذ نوكي نا اما نسحف

 هححصمصم ها . ليبسلا يدهي

_ ٩٦ 



 لك نع امهنم دحاو لك معطي ماعطالا امهيلع موق لاقن : امهل راطنالا

 سراطو ريبج نب ديعس نع يورم وهو 3 ءاشعو ءاذغ انيكسم موي
 هريخو . يارلا باحصاو يعفاشلا لوق وهو . انباحصا لاق هبو يعازوالاو

 نب سنا عنص اك انفح نفح ءاش ناو ادم معطا ءاش نا لاقف : مهضعب

 . ةعامجو لوحكم نع اذه يور ءيش امهيلع سيل : نورخآ لاقو ٠ كلام

 هما نع معطي نا هباحصا ضعب رما هللا همحر ديز نب رباج نا يور دقو
 . اهنع ماصي نا ىرخا ةنس رما ش موصلا ىلع ردقت ال ازوجع تناكو

 ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو» ةيآلا هذه ةءارق يف مهعزانت فالخلا ببسو

 لمعلا بجوا نمف : هنوقيطي ال مهضعب أرق . ةيآلا (ا×نيكسم ماعط
 خيشلا لاق لودعلا قيرط نم تدرو اذا فحصملا يف تبثت ل يتلا ةءارقلاب

 ضيرملا مكح امهمكح لعج المع اهب بجوي مل نمو . مهنم زوجعلاو
 . ملعا هللاو

 روحسلا ريخأتو روطفلا ليجعت ناضمر ننس نم نا ىلع ءاملعلا عمجاو
ِ 1 
 كابتشا برغملاب اورظتني مل ام ريخب يتما لازت ال» . كيلع ءيبنلا لوقل

 (٢),ةكرب روحسلا ناف اورحست» لاقو (٢)«راطفالا نورخؤي اوناك

 . كلام نب سنا نع هيلع قفتم ١٨٤. ٢( :ةرقبلا ١(

 مكيلع» : هلثمو كلام نب سنا نع روحسلا ىف ناف ىنعي (ف) ةدايزب هيلع قفتم ٢)

 يناسنلا هاور بركي دعم نب مادقملا نع كرابملا ءاذغلا وه هناف روحسلا اذهب
 عرجي نا ولو هوعدت الف ةكرب روحسلا يردخلا ديعس يبا نع دمحا دازو . ديجدنسب

 . !نيرحتملا ىلع نولصي هتكئالمو هللا ناف . ءام ةعرج مكدحا
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 (١»)روحسلا ةلكا باتكلا لها مايصو انمايص نيب ام لصف» : لاقو

 ءانخلاو ثفرلا نع حراوجلاو ناسللا فك هننس نم نا ىلع اوعمجا كلذكو

 الف امئاص مكدحا ناك اذاف : ةنج موصلا» لع ءيبنلا لوقل يغبني ال امو

 هيلايل ىف مايقلا اضيا ناضمر ننس نمو "هثيدحلا قسفي الو ثنري

 ٨ همامت دنعرطفلا ةاكز جارخاو { هرخا يف فاكتعالا و دجاسملا يف ةعامجلاب

 ةضمضملا يف ةغلابملا كرتو راهنلاب بطرلا كاوسلا كرت اضيا هننس نمو
 ("؛امئاص نوكت نا الا غلابف تأضوت اذا» للع ءيبنلا لوقل قاشنتسالاو
 . ملعا هللاو

 سداسلا بابلا

 راطفالا تاحيبم ف

 بابلا اذهو كلذ ريغو ، عاضرلاو ، لمحلاو إ ضرملاو ، رفسلا يهو

 . لوصف ةثالث يف هيف مالكلا رصحني

 ١( اعوفرم ملسم هاور .

 ٢( 'مماص ينا لقيلف همتاش وا هلتاق ؤرما ناوه : همامتو _ . عيبرلا هاور ةريره يلا نع .
 تلق»ه : لاق ةرمس نب طيقل نع حيحص نسح ثيدح لاق . يذمرتلاو دواد وبا هاور ٢(

 غلابو ، عباصالا للخو & ءوضولا غبسا»ه : لاق . ءوضولا نع ينربخا هللا لوسر اي
 . !امئاص نوكت نا الا قاشنتسالا ىف

 س ٩٨



 لرالا لصفل ١

 عامجاب راطفآلاو موصلا هل حيبا نميف

 مكنم ناك نمف» ىلاعت هلوقل ة فالتخاب رفاسملاو ؛ قافتاب ضيرملا امهو

 !اهادحا : لئاسم عبس لصفلا اذه يفو & ١0)ةيالا «رفس ىلع وا اضيرم

 بهذف : كلذ يف فلتخاف ؟ موصلا ما هل لضفا راطفالا له 7 رفاسملا ي

 ريبج نب ديعسو يعخنلاو سنأ لاق هبو ، لضفا موصلا نا ىلا مهضعب

 نورخآ بهذو } كلامو ةفينح يبا نع كلذ يورو . ةيواعمو دهاجمو

 يبعشلاو رمع نباو سابع نبا نع كلذ يور . لضفا راطفالا نا ىلا

 ناهركي امهنا ريبج نب ديغسو رمع نبا نع ركذو . ةعامجو يعازوالاو
 مئاصلا نا : هللا همحر فوع نب نمحرلادبع نع امعزو رفسلا يف موصلا

 نم ءاملعلا روهمجو انباحصا بهذو . رضحلا يف رطفملاك رفدلا ين

 هيلع ءيبنلا نع كلذ اوركذو . كلذ يف رييختلا ىلا نيعباتلاو ةباحصلا

 بيسملا نب ديعسو سناو ديعس يناو سابع نبا نع اذه يورو . مالسلا
 . مهريغو يعازوالاو دهاجمو ءاطعو يعخنلا ميهارباو يرصبلا نسحلاو
 نا كلذو . لوقلا ضعب رهاظل كلذ نم موهفملا ةضراعم فالخلا ببسو

 صن كلذو . ةقشملا ناكمل ةصخرلا وه امنا رفسلا يف رطفلا نم موهفلا

 ماص نمو نسحف اهذخا نمف : ىلاعت هللا نم ةصخر» مالسلا هيلع هلوق يف

 عنم نم اماو . اهكرت لضفالاف ةصخر ناك امو (")«هيلع حانج الف

 ١( اهركذ مدقت .

 ىلع ةوق يف دجا» : هللا لوسر اي : لاق . يملسالا ورمع نب ةزمح نع ملسم هاور (!

 . ٬لا ةصخر يه () هللا لوسر لاقف ؟ حانج يلع لهف رفسلا ىف مايصلا
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 يف موصلا ربلا نم سيل» لاق ةع نا كلذ ىورف رفسلا يف موصلا

 نب ةزمحل ن يبنلا لوقب جتحاف كلذ ىف ريخ نم اماو . ())هرفسلا

 تئش ناو مصف تئش نا» رفسلا يف موصلا نع هلأس نيح يملسالا ورمع

 يور . ناسنالا ىلع امه رسيا امهلضفا نا ىلا نورخآ بهذو (")هرطفاف

 هلل ديري» ىلاعت هللا لوقل 3 ةداتقو ، دهاجمو زيزعلادبع نب رمع نع كلذ

 . ةيآلا )رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب

 : رفاسملا اهيف رطفي ىتلا ةفاسملا دح يف اوفلتخاو : ةينالا ةلأسملا
 . ةالصلا هيف رصقي يذلا رفسلا يف رطفي امنا هنا ىلا ءاملعلا روهمج بهذف

 هيلع قلطني ام لك 8 رطفي هنا ىلا موق بهذو . يعفاشلاو ءاطع لاق هب و

 وهو . مايا ةثالث ريسي وا ‘ مهدنع ةدودحملا ةزوجلا زواج ىتح رطفي ١

 رطفي هناف ةزوحلا فرط يف هلزنم نوكي نا الا مهدنع يانلا رفسلا

 هيلع هنع يورملا ربخلا يفف : هكرب نبا لاق . هجام نبا هاور مصاع نب بعك نع ١(

 . هللا لوسر اي : اولاقف ؟ اذه ام : لاقف ؛ هرفس لات يف ماحزب رم هنا» : مالسلا
 فرشأ دق ناك لجرلا نا ةياورلا يفو . هللا ةصخر اولبقاه : لاقف . همئاص لجر

 هللا ةصخرب مكيلع كلذ دنع لاقف بوثب هيلع للظف موصلا ةدش نم توملا ىلع
 نم سيل ذئنيح موصلاف ةقشملا تققحت اذا امب ديقم ربلا يفن نا ينعي . مها ؛اهولبقاف

 رسيلا مكب هللا ديري» . هدابعب ةمحر اهعرش ىتلا هللا ةصخرل ضفرلاك وه لب ربلا

 عنمي ال فيكف ةقشملا ةنظمل رفسلا ىف حابي راطفالا ناك اذاف هرسعلا مكب ديري الو

 عراشلا دصقم فلاخي وهو ربلا نم موصلا اذه ربتعي فيك ما ؟ تققحت اذا ةقشملل هيف

 هححصم ها ؟ ؛رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري»

 نع (دننلر هللا لوسر لأس يملسالا ورمع نب ةزمح نا ةشئاع نع . هيلع قفتم ٦(

 تئش ناو مصف تعش نإ (ةلر هللا لوسر لاقف ؛موصلا درسي ناكوه موصلا
 . ارطفاف

 . ١٨٥ : ةرقبلا ٢(



 ةزوحلا نود اميف رطفم رطفا ناو اولاق ، ةزوحلا دعب نيخسرفلا زواج اذا
 الف ايئان ارفس ديري نا الا هنم أربي الو رهني هناف نيخسرف زواجي نا دعب

 كلذو : ىنعملل ظفللا رهاظ ةضراعم اذه يف فالخلا ببسو . هيلع ساب

 هلوقل ، رطفي نا هلف رفاسم مسا هيلع قلطني ام نا يضتقي ظفللا رهاظ نا

 لوقعملا ىنعملا اماو . ةيآلا (×رفس ىلع وا اضيرم مكنم ناك نمف» ىلاعت

 رفس لك يف دجوت ال تناك املف & ةقشملا وهو رفسلا يف رطفلا ةزاجا نم
 تناك امل نكلو _ ةقشملا هيف يذلا رفسلا يف رطفلا نوكي نا بجو

 دحلا ىلع كلذ ساقي نا بجو كلذ يف دحلا ىلع نوعمجم مهلك ةباحصلا

 هنا ىلا موق بهذف رطفلا هيف زوجي يذلا «ضرملا امأ» . ةالصلا ريصقت يف

 قلطني ام وه ليقو . ةقشم هعم موصلا نم قحلت يذلا وهو بلاغلا ضرللا

 موصلا نع فعضي يذلا ضرملا وه انباحصا لاقو . ضرم مسا هيلع
 لاو } ليللا ىلا هغلبي ام هيف لكاي نا ردقي الو راطفالا ىلا هعم جاتحيو

 . رفسلا مكح يف مهفالتخا هنيعب وه فالخلا ببسو . ملعا

 رفسلا ىلا جراخلا هيف رطفي يذلا تقولا يف اوفلتخاو : ةثلاغلا ةلأسملا

 نب ورمع نع كلذ يور . ارفاسم جرخ اذا هموي نم رطفي مهضعب لاقف

 رطفي ال نورخالاقو . تويبلا نم زرب اذا رطفي ليقو . يبعشلاو ليبحرش

 راصمالا ءاهقفو يعازوالاو لوحكمو يرهزلا لاق هبو ، كلذ هموي نم
 . رفسلا ديري موي هتيب يف ءاش نا رطفي : لاق هنا يرصبلا نسحلا نع ليقو

 راطفالا دقعيف رفسلا دح يف ريصي ىتح رطفي ال رفاسملا نا انباحصا رلا يفو

 يوني ىتح رطفي ال ضيرملا كلذكو ارطفم ذئنيح حبصي مث ليللا نم
 نم زرب هنا هللا همحر مسو نب نابا نع يور دقو . ليللا نم راظنالا

 .اهركذ مدقت (ا
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 ةضراعم فالخلا ببسو . ملعا هللاو ةالصلا رصقو لكاف ءان رفسل هلزنم
 ماص ةع ءيبنلا ناه سابع نبا ثيدح نم تبث هنا كلذو ؤ رظنلل راثالا
 نا دعب رطفا هنا اذه رهاظف «هعم سانلا رطفاف رطفا مث ديدكلا غلب ىتح

 (»موصلا مهتييبت دعب اورطفا مهنا كش الف سانلا اماو ، موصلا تيب

 ىرت تسلا : هل ليقف ةرفسلاب اعد تويبلا زواج امل هنا مهضعب نع يورو

 ناك امل هنالف رظنلا اماو © ع ءيبنلا ةنس نع بغرتا لاقف ؟ تويبل

 هموص لطبي نا هل زجي مل هرفس ةليل مايصلا تيي نا الا هل زوجي ال رفاسملا

 . ملعا هللاو ('«مكلامعا اولطبت الوه ىلاعت هللا لوقل

 ضيرملا موص نا ىلا رهاظلا لها نم موق بهذو : ةعبارلا ةلأسمل
 بهذو . رخا مايا وه هضرف نا اومعزو 0 امهمايص نع امهيزجي ال رفاسملاو

 ببسو . امهنع ازجاو هعقوم امهمايص عقو اماص نا امهنا ىلا ءاملعلا رئاس

 ("رخا مايا نم هلوق ىلا اضيرم مكنم ناك نمف» ىلاعت هلوق ددرت فالخلا

 ىلع لمحي وا ، الصا فوذحم كانه نوكي الف ةقيقحلا ىلع لمحي نا نيب

 وه فذحلا اذهو ، رخا مايا نم ةدعف «رطفاف» { ريدقتلا نوكيف زاجملا

 ىتح ناضمر ىف حتفلا ماع ةكم ىلا (ةللع) يبنلا جرخ «عيبرلا هاورو سابع نبا نع ١)
 يبنلا رما نم ثدحالاف ثدحالاب نوذخأي اوناكف هعم سانلا رطفاف رطفاف ديدكلا غلب

 (ةنيع) ءيبنلا نم ال ليللا نم ةينلا تيبت تمث سيل نا ثيدحلا نم موهفملا _ (هلك)
 موصال» (ةيع) هلوقل اصيصخت نوكي نا ثيدحلا داكي لب (ض) ةباحصلا نم الو

 نوذخاي اوناكف ثيدحلا رخآ ىف ءاج ام كلذ ىلا دشري "ليللا نم مايصلا تييي مل نمل
 دح ىف رفسلا نا كلذ نم مهفيف هيلعو (يع) ءيبنا رما نم ثدحالاف ثدحالاب
 فنصملا هب حرص ام وهو . اقلطم راطفالا زاج ققحت ىتم راطفالل حيبم ببس هتاذ

 هححصم ما . ملعا هللاو يبعشلاو ليبحرش نب ورمع ىلا هبسنو
 !( :دمع ٣٢٣.

 .اهركذ مدقت ٣(
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 ريدقت ريغ نم ةقيقحلا ىلع ةيآلا لمح نمف & باطخلا نحلب فرعي يذلا

 هضرف امنا لاق «رطفاف» ردق نمو & رخا مايا نم ةدع هضرف : لاق فذح

 حجري نيقيرفلا الكو . الف ماص نا اماو ، رطفا وه اذا رخا مايا نم ةدع

 نبا ثيدحب نوجتحيف رهاظلا لها اما ، هموهفمل ةدهاشلا راثالاب هبهذم

 نوذخاي اوناكف هعم سانلا رطفاف رطفا ديدكلا لع غلب امل : لاق هنا سابع

 هخسن ىلع لدي اذه اولاق { ١( )مالسلا .هيلع هرما نم ثدحالاف ثدحالاب

 انرفاس لاق سنا ثيدحب اوجتحاف ءاملعلا روهمج اماو ] رفاسملا ىلع موصلا

 . . . . . هتباإت

 رطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف رطفا نم انمو ماص نم انمف هع ءيبنلا عم
 رهاظلا لها ىلع ةجحلا : ()ورمع وبا لاق . (")مئاصلا ىلع رطفملا الو

 . ملعا هللاو هأزجا ماص اذا ضيرملا نا ىلع مهعامجا

 يشني نا ناضمر ضعب مئاصلل زوجي له اوفلتخاو : ةسماخلا ةلأسملا

 ةمقلع نب ديوسو (ث)يناملسلا ةديبع نع يورف ، هيف موصي ال مث ارفس
 روهمج بهذو 6 راطفالا هل اوزيجم ل و ماص هيف رفاس نا هزا زلجم ياو

 لاتحالا فالخلا ببسو . رطفا ءاش ناو ماص ءاش نا هنا لا ةمالا ءاهقف

 هنا كلذو { (ث×همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف» ىلاعت هلوق ىف عفارلا

 هموصي نا هيلع بجاولا رهشلا ضعب دهش نم نا هنم مهفي نا لمتحب

 ضعبلا كلذ موصي نا هضعب دهش نم نا هنم مهفي نا لمتحيو 0 هلك

 ىف مايصلا ربلا نم سيل» هلوقو ةاصعلا كتلوا (قَعر هلوقب اولدتساو» : مدقت ١(
 . ارفسلا

 . كلام نب سنا نع عيبرلا هاور ٢(

 . بيبح نب عيبرلا ينعي ٢(
 . هقلي ملو لوسرلا ةافو لبق ملسا ، دارم نم يناملسلا سيق نب ةديبع وه (

 . اهركذ مدقت (ه
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 رطفاف ناضمر يف رفسلا لع يبنلا ءاشنا روهمجلا لوق ديؤيو _ طقف
 . ملعا ةللاو ديدكلا غلب نبح

 هبقعي مث رفسلا يف موصي رفاسملا يف اوفلتخاو : ةسداسلا ةلأسملا

 ىف ناك مات هموص انئاملع نم موق عم فالخلا لها ضعب لاقف : راطنالا

 راطفالا هبقعا رفسلا يف موص لك نا نورخآ لاقو رضحلا يف وا رفسلا

 رطفت نا كلو موصت نا كيلع رفاسملل لاقي هنا مهنجحو . دساف رهف

 دقع ام لح ناف 5 هماما هيلع بجو مزتلا نيمكحلا ياف ىلاعت هللا ةصخرب

 ريجالاك هلمع باوثل قحتسم ريغ هلعف نم مدقت امل امداه ناك هسفن ىلع

 ، هلمع يضام باوث قحتسي الف هيلع رجؤتسا ام مامتا لبق عجري يذلا
 لدت ال راطفالا ةصخر اهيف يتلا ةيالا نا لوالا لوقلا باحصا جتحاو

 نا انباحصا نم ءالؤه ريغ لاقو _ ناك هجو يا ىلع هموص داسف ىلع
 هللاو دساف هناف نيرطف نيب ام موصالا مات وهف رفسلا ىف هماص موص لك

 . ملعا

 ام دعب راهنلا يف رضحلا مدقي رفاسملا يف اوفلتخاو : ةعباسلا ةلأسملا
 لكايلف راهنلا لوا لكا نا : لاق هنا دوعسم نبا نع يورف : هلوا يف لكا
 ةعامج نع ركذو 7 انباحصا رثكاو ىعفاشلاو كلام بهذ اذه ىلاو 3 هرخآ

 لكاي ال هنا ناهدلا حلاص حون وباو ديز نب رباجو نسحلا مهنم ءاملعلا نم

 رباج نا انباحصا رثا ىفو © يعازوالاو ةفينح وبا لاق هبو ، كلذ هموي ةيقب

 كلذ هموي يف ضيحلا نم ترهط دق هتأرما دجوف رفس نم مدق ديز نبا
 امنا نوكي نا لمتحي دقو . راصمالا ءاهقف ضعب بهذ اذه ىلاو { اهئطوف

 ةمهتلا ناكمل هموي ةيقب يف فكلاب _ مهركذ انمدق نيذلا _ ءاملعلا هرما

 لخدي هنا ملع نمل ءاملعلا نم ةعامج بحتسا كلذلو { هرذع ملعي ال نمم هل
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 مهلك نال امئاص لخدي مث ليللا نم همايص تيبي نا كلذ هموي لوا رصملا

 ةتس نم اجراخ هموي لوا لكا اذا ةرافك ارطفم لخد نم ىلع اوبجوي ل

 . ملعا هللاو لايما

 ينانلا لصفلا

 رفاسملاو ضيرملل حابملا راطفالا مزاول ىف

 لك ىلع بجاو وهو ءاضقلا «اهادحا» : ثالث يهو 0 امهانعم يف نمو

 مايا نم ةدعف» ىلاعت هلوقل - ضرم وا رفسب هل كرات وا موصلل دسفم

 يور امل هليجعت بحتسي «اهادحا» لئاسم عبس ءاضقلاب قلعتيو . (١)«رخا

 ال نالوقيو هليجعتب نارماي اناك يرصبلا نسحلاو ديز نب رباج نا

 اهلهال لوقت تناك اهنع هللا يضر ةملس ما نا اضيا يورو هورخؤت
 كلذ ناف . دغلا نم رطفلا دعب هضقيلف ناضمر نم ائيش ايسان ناك نم

 يور امل . مهيلع سأب الف ءاضقلا اورخا ناو ، ناضمر موص ضعب لدعي

 ف ر هت ءيبنلا دهع ىلع رطفا تنك» تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 : انباحصا نم حون يبا نع ليقو . «نابعش يف الا هيضقا امف ناضمر

 هنا ط نم دغلا نم هضقي ملف ادمعتم لسغلا عييضتو لكالاب هدسفا

 رطفا نا اماو . اضيا حتف نب سورمع هيف صخرو : هلبق ماصام مدهنا دق

 . ملعا هللاو . هموص دسفي الف هءاضق رخاف ضرملاب وا رفسلاب

 بجب انباحصا لاقف : ءاضقلا موص ةفص يف اوفلتخاو : ةيناثلأ ةلأسملا

 رمع نباو يلع نع كلذ يورو _ ءادالا يف بجي اك ءاضقلا يف عباتتلا

 ١( اهركذ مدقت .

 



 وباو ديز نب رباج لاق هبو ، ريبزلا نب ةورعو يعخنلاو يرصبلا نسحلاو

 ةدعف» تلزن :تلاق اهنا اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 0 انئاهقف ةماعو ةديبع

 نم انباحصا ريغ لاقو 0 (\)تاعباتتم تطقسف تاعباتتم ارخا مايا نم

 ، سابع نبا نع كلذ اوورو : «تئش فيك مصو ةدعلا اوصحا» مهيفلاخم

 ريبج نب ديعسو ، جيدخ نب عفارو ، ذاعمو ، كلام نب سناو ةريره ياو
 رهاظل سايقلا ةضراعم فالخلا ببسو("). راصمالا ءاهقف نم مهريغو

 تطقسف تاعباتتم رخا مايا نم ةدعف تلزن : ةشئاع ثيدح دانسا ينطقرادلا ححص ١(

 ةيلضفالاو بابحتسالا ىلع هانلمح حص ولو هتحص اندنع تبثت مل ةمادق نبا لاق «تاعباتتم

 باتكلا ىلع ةدايزلا زوجت الف دحا اهب أرقي مل اذهل امكحو اظفل ةخوسنم تناك تتبث ولو ليق

 فالخب هلثمب روهشم ريغ دحاو ربخك تناكف رهتشت مل و يلا اهب ارق ينيعلا لاق ناو ذاوشلا ءارق
 . ها ةرتاوتم ةروهشم ةءارق اهناف نيملا ةرافك يف دوعسم نبا ةعارف

 ادحاو ادحاو ينيعلا مهركذ { راصمالا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا نم ريفغ عمج نع لب ٢(

 . اقرفم يضقي اولاق مها نيثالثو ةعبس لا مهددع ىبناو هريسفت ف متاح يبا نبا نع ةياور

 هرطف يف مكل صخري مل : لاق حارجلا نب رماع ةديبع يبا ىلا لوقلا اذه ةبسن رهتشا دقو
 ينطقرادلا ةياور يفو «متئشام اوعنصاو ةدعلا اوصحأف هئاضق ىف مكيلع قشي نا ديري وهو

 هللا لوسر نا حص دقو . «قرفف تئش ناو رتاوف تئش نا» ةدايز «هئاضت ىف» هلوق دعب

 نيد مكدحا ىلع ناك ول تيأرا كيلا كلذ» لاقف ناضمر موص عبطقت نع لئس (ةلك)
 قفرالا وهو رفغيو وفعي نا قحا هللاف ؟ ءاضق كلذ نكي ملا ، نيمهردلاو مهردلا ىضقف
 لدي امبو _ «رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديريه عيرشتلا حورل قفوالاو ةمالا لاحب

 ىف ىتا اذا ظفللا نا «عيرشتلا ساسا يمالسالا هقفلاه باتك ىف درو ام عباتتلا مدع ىلع

 ملعلا مزل ةنسلا وا نآرقلا صوصن نم رخآ صن ىف اديقم دري ملو اقلطم ينارقلا صنلا
 كلذ لاثم هدييقت ىلع ليلدلا ماق اذا الا ءيشب ديقي نا حصي الو { هقالطا ىلع قلطملاب

 رخا مايا نم ةدعف رقس ىلع وا اضيرم مكنم ناك نمف» ىلاعت هلوق ىف ةدراولا «ماياه ةملك

 لدي ليلد مقي مل و هب ةديقم رخا صن ىف درت مل و 3 عباتلاب ةديقم ريغ ةقلطم تركذ اهناف

 نم ناضمر يف رطفا نم نا كلذ ىضتقمو . اهقالطا ىلع اهب لمعيف كلذب اهديقت ىلع
 يتلا مايالا نم الدب اهمايص همزلي يتلا مايالا ىف عباتتلا هيلع بجيال رفسلا وا ضرملا لجا

 ام لالدتسالا اذه ىوقيو . ها «ةقرفتم اهموصي نا هلو ةعباتتم اهموصي نا هل لب اهرطفا

 نا ناضمر ءاضق يف لاق () ءيبنلا نا امهنع هللا يضر رمع نبا نع ينطقرادلا ىور
 هححصم ها . «عبات ءاش ناو قرف ءاش
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 هلصا { ءادالا ةفص ىلع ءاضقلا نوكي نا يضتقي سايقلا نا كلذو . ظفللا

 باجا يضتقي امنا رخا مايا نم ةدعف ىلاعت هلوق رهاظو جحلاو ةالصلا

 . ملعا ةللاو . لوالا لوقلا حيحصلاو . عباتتلا باجيا ال ددعلا

 ىتح ءاضقلا رخا اذا ضيرملاو رفاسملا يف اوفلتخاو : ةثلاثلا ةلأسملا

 اذه ناموصي انباحصأ لاقف © ءاضقلا امهنكما دقو رخا ناضمر لخدي

 هنايضقيو هءاشعو هءاذغ انيكسم موي لكل ، يضاملا نع نامعطيو رضاحلا

 ءاطع لاق هبو . سابع نباو ، ةريره يبا نع اذه يور . امايص كلذ دعب

 . كلامو ، يروثلاو ، يعازوالاو © يرهزلاو . دمحم نب مساقلاو

 كلذ دعب يضقي مث رضاحلا اذه موصي : نورخا لاقو & ةعامجو يعفاشلاو

 ميهارباو ب يرصبلا نسحلا نع كلذ يور . ماعطا هيلع سيلو امايص هيلعام

 نمف ؟ ضعب ىلع اهضعب تارافكلا ساقت له : فالخلا ببسو . يعخنلا
 اكهتنم امهيلك نال ادمعت رطفملا ىلع اسايق ماعطالا ةرافكب لاق سايقلا زاجا

 امهيلع لاق هزجي مل نمو 5 ريخأتلاب طرفملاو راطفالاب طرفملا : رهشلا ةمرحل
 ردق ي ماعطالا ةرافكب نولئاقلا فلتخاو . ملعا هللاو . طقف ءاضقلا

 مساقلاو ةريره يبا نع كلذ يور . ادم موي لك نع معطي ليقف : ماعطالا

 { عاص فصن موي لك نع معطي ليقو © يعفاشلاو ، كلامو ، دمحم نب
 . ملعا هللاو ، يروثلا كلذ ىلع مهقفاوو انباحصا لاق هبو

 رفاسملاب رفسلاو ضيرملاب ضرملا لصتا اذا اوفلتخاو : ةعبارلا ةلأسملا

 رضاحلا اذه ناموصي انباحصا لاقف . لبقملا ناضمر امهيلع لخدي ىتح

 ليقو امهيلعام اماص رضاحلا خلسنا اذاف ، انمدق اك يضاملا ىلع نامعطي الو

 نبا ديعسو & رمع نباو & سابع نبا نع كلذ يورو . امهيلع ءاضقنال

 رثا يف تدجو يذلاو ، نارقلا صنل فلاخم اذهو _ ةداتقو ( ريبج
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 هيضقيو ، يضاملا نع معطيو رضاحلا اذه موصي هنا سابع نبا نع انباحصا

 كلذ دعب لوالا يضقيو رضاحلا اذه موصي لاق نم لاقو ، كلذ دعب

 © يعخنلاو . يرصبلا نسحلا نع اذه يور . ماعطا هيلع سيلو { موصلاب
 يعفاشلاو & كلامو ، يعازوالاو . ناميلس يبا نب دامحو ، نسواطو
 . ملعا هللاو . هانمدق يذلا انباحصا لوق وهو . مهريغو

 اري نا لبق تومي مث رطفي ضيرملا يف اوفلتخاو : ةسماخلا ةلأسملا

 يور . هيلع ءيشال : مضعب لاق & رفسلا يف تومي مث رطفي رفاسملا يفو

 يبعشلاو . نيريس نب دمحمو . ءاطعو ، نسحلاو ، سابع نبا نع اذه
 . انباحصا لاق هبو يارلا باحصاو يعفاشلاو ، كلامو . يرهزلاو

 نسحلاو ديز نب رباج نع كلذ يور . هيلع ءيشال رفاسملا يف كلذكو

 ىلع معطي نورخا لاقو . يارلا باحصاو 3 راصمالا هاهقفو يرصبلا
 حيحصلاو 3 ةداتقو سواط نع كلذ يور ، حصي نا لبق تام اذا ضيرمل

 اولاق مهنا ةمركعو ، يرصبلا نسحلاو ، ديز نب رباج نع يور امل . لوالا
 ةديبع وباو سابع نبا لاق هبو . هيلع يش الف هللا ةصخر يف تام نم

 . ملعا هللاو ءاهقفلا نم ةماعلاو

 نا لبق تامف ناضمر ءاضق هيلع نميف اوفلتخاو : ةسداسلا ةلأسملا

 { نيكسم موي لكل هنع معطي نكلو . هنع ماصيال مهضعب لاقف : هيضقي
 | رمع نباو ، يرصبلا نسحلاو ، ةشئاعو ، سابع نبا نع اذه يور

 كلذ يور . معطا عطتسي مل ناف هيلو هنع موصي نورخا لاقو يرهزلاو
 معطي ناضمر نم ناكام : لاق هنا سابع نبا نع ليقو . ةفينح يبا نع

 نع دحا موصي ال : موق لاقو . هنع ىضقي رذنلا موص نم ناكامو هنع

 ىصواف ءاضقلا يف طرف اذإ انباحصا لاقو . دحا نع دحا يلصيال اكدحا
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 انيكسم موي لكل هنع معطي ةديبعوبا لاقو 3 هنع ماصوا 5 هيلو هنع معطأ هب

 ادم هنع معطي ليقو . سابع نبا لوق وهو . هب ىصوا اذا رب نم اعاص
 ماصي نا ةفئاط تأرو يعفاشلاو ، يرهزلا نع كلذ يور . موي لكل

 ببسو 7 ةداتقو ،\ يرهزلاو ، نسحلاو ڵ سواط نع كلذ ىور تيملا نع
 موصيال سايقلا نأ كلذو . رثألل سايقلا ةضراعم بابلا اذه يف مهفالتخا

 : لاق هنا ع ءيبلا نع يورام وهف رثألا اماو . هنع يلصي ال اكدحا

 تلأس ةأرما ناه يور املو 0اهيلو هنع ماص موص هيلعو تام نم»

 تنكا نيد كما ىلع ناكول تيأرا : لاقف مايص اهيلعو تتاماهمأنع

 بجوا نم اماو . ("هءاضقلاب قحأ هللا نيدف لاق © معن تلاق ؟ هنيضقت

 ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو» ىلاعت هلوق ةءارق ىلا هريصمف ماعطالا

 ةلو رثالاو ةيآلا نيب عمج هناف راطفالاو موصلا نيب ريخ نمو ("«نيكاسم

 . ملعا

 اذا ةأرملا نا ىلع تدجو اميف ملعلا لها عمجاو : ةعباسلا ةلأسملا

 ضرم نميف فلتخاو . ترهط اذا ينبت اهنا تضاحف ءاضقلا ضعب تماص

 يعفاشلاو 3 ءاطعو ، نسحلاو بيسملا نب ديعس نع يورف هضعب ىف

 باحصاو } يعفاشلاو & يعخنلا نع يورو . ءىرب اذا متي هنا ةعامجو

 روذعم هنأل حصا لوالاو . موصلا فنأتسي هنا نولوقي مهنأ . يارلا

 . . هيلع قفتم ةشئاع نع ١(
 لوسر ىلا ةأرما تءاج : لاق سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا ىوأ .ام هانعم ىفو ٢(

 ول تيأرا : لاق نيعباتتم نيرهش موص اهيلعو تتام ىتخا نا تلاقف وآ هللا

 . «قحا هللا قح» : لاق . معن : تلاق ء؟ هنيضقت تنكا نيد كتخا ىلع ناك
 .اهركذ مدقت ٢(
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 فنأتسي مهضعب لاقف : رطفأف رفاس مث ءاضقلا ضعب ماص اذا هيف اوفلتخاو

 متي هنا ليقو © يعفاشلاو ، كلام لاق هبو . رفسلا ثدحا يذلا وه هنأل

 . ملعا هللاو . نسحلا نع كلذ يور . هتيقب

 هيلع لخدي ىتح ءاضقلا عيض نمل نيكاسملا ماعطا : ةيناثلا ةمزاللا
 . ةمدقتملا ةلأسملا لالخ يف اذه انركذ دقو . يناثلا ناضمر

 هرضحي ىتح ءاضقلا موص يف طرفملا مزلت هب ةيصولا : ةفلاثلا ةمزاللا

 هوثرو اك مايصلاب وا ماعطالاب هنع ءاضقلا ةثرولا مزل ىصوا نا مث ، تروللا

 مزليو ، عيمجلا ىلع دسفأ هدسف وا 3 مهدحا لعفب عطقنا نا مغ . اعباتتم

 . ةثرولا نم ناك اذا مهنع أزجا مهنم دحاو هماص ناو .كلذ هدسفأ نم

 ثارولا ثراو موص يف مهضعب صخرو . يبنجألا موص مهنع ءيزجي الو
 !ضرعي لعل» ضراعي امل لاجرلا لبق ءاسنلا موصلا يف اومدقي نا مهل يغبنيو

 تارافكلا وا روذنلا موصب ىصوا نا اماو . سافنلاو ضيحلا نم ءاسنلا

 نيمي ةرافك لكل ةرشعو 9 نيدم نيكسم موي لكل رذنلل هنع معطي هناف

 . ملعا هللاو

 ثلاثلا لصفلا

 : بهذم ةعبرا ىلع اترطفا اذا امهيف ءاملعلا فلتخاف : توملا امهدروي

 ‘ سابع نبا نع يورم اذهو . امهيلع ءاضقالو نامعطي امهنا «اهدحا»

 الو ، طقف نايضقي امهنا «يناثلا لوقلاو» . ريبج نب ديعسو ، رمع نباو
 . ءاطعو . يرصبلا نسحلا نع اذه يور . ضيرملا ةلزنمب امهيلع ماعطا
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 لاق هبو _ يارلا باحصاو يرهزلاو & يعازوألاو { يعخنلاو كاحضلاو
 امهنا !ثلاثلا لوقلاو . روثوباو © ةديبع وباو © هباحصاو ةفينح ربا

 وهو { يعفاشلا مهقفاوو انباحصا لاق هبو . نايضقي مث نامعطيو نارطفي

 عضرملاو اهلام نم معطت : لماحلا اولاق انباحصا نا الا دهاجم نع يورم

 لماحلا نا «عبارلا لوقلاو» . اهيبصدلاو وه يذلا اهجوز لام نم معطت

 نع كلذ يور . معطتو يضقت عضرملاو ضيرملا ةلزنمب معطتالو يضقت
 ىذلا نيب امههبش ددرت وه بابلا اذه يف فالخلا ببسو . ملعا هللاو كلام

 ءاضقلا امهيلع : لاق ضيرملاب امههبش نمف ، ضيرملا نيبو موصلا هدهجب
 طقف ةرافكلا امهيلع لاق موصلا هدهج ىذلاب امههبش نمو . طقن

 اهبش دحاو لك نم امهيف نا ىأر نوكي نا هبشيف نيرمألا نيب عمج

 ةهج نم ةيدفلاامهيلعو . ضيرملا هبش نم امهيفام ةهج نم ءاضقلا امهيلع

 . موصلا هدهج يذلا هبش نم امهيفام

 هئاضت يف وا ناضمر موص يف موصلا هدهجا نم لكف : ةلأسم
 لا نأل هيلا رطضا امهيأب هسفن يجني هناف برشلا وا لكألا ىلا رطضاف

 . ىلاعت هللا ىلا ةبرق سفنلا لتق سيلو ث اهيلإ رطضملل . ةتيملا لحا هناحبس
 ردقي وهو ةلاحلا كلت ىلع تام نا» : لاق هنا رمع نبا نع يور دقو

 . كلذكل (ا)يرمعلو «رانلا يف هنا بارشلاب وا ماعطلاب هسفن ةيجنت ىلع

 لكالا نع عنتماف هتلاح تدتشا توملا ضرم ضيبرملا ىلع قبطي ال كلذ نا يدنع ١(

 ال ةلاح ىف نوكي نا زاوجل هموص ءارج نم ناك كلذ نا انيلا ليخ ناو برشلاو

 ءاذغلا ىلا ةجاح ىف دعب دعي مل همسج نا كلذ . ءازا نحن هليختن امب اهعم سحب

 ذخا يذلا توملا عقو ماما تملستساف ةمواقملا نع زحعت ةراهنم هاوق تحبصا دقن

 عنتماف ءاذغلا اهيف رثؤي ةحصب عتمتي نم نيبو هنيب قرفف . اكارد هلصافم ىف بدي

 = اهب ةرماقملا رثآ . رطخلا ىلع هتايح تفرشا ناو هلوانتا نع ادومج وا الهج
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 هللاو هيلع ام يضقي مث تومي الو لكأي هناف لكالا ىلع هركا نإ كلذكو

 . ملعا

 عب اسلا بابلا

 هيلا بودنملا موصلا ىف

 نع يهنملا مايألا يف «لوالا» 5 ماسقا ةثالث ىلع هيف رصحني مالكلاو

 . قيرشتلا ماياو . ىحضألا مويو . كشلا موي : ةتس يهو اهيف موصلا
 نع يهنلا توبث ىلع ءاملعلا عمجا دقو . ىحضألا موي دعب مايا ةثالث يهو

 ١ ىحضالا موير رطفلا موي موص عنم ىلع اوقفتاو ، مايألا هذه مايص

 رمع نبا نع كلذ يور . اهمايص مهضعب زاجأف قيرشتلا مايا يف اوفلتخاو

 . يعفاشلا نع يورم وهو . اهمايص نورخا هركو 5 ديزي نبا دوسالاو
 . موصلا هيلع بجو اذا جحلاب عتمتمللاهمايص زاجا اكلام نا الا كلامو

 برشو لكا مايا اهنا» اهيف مالسلا هيلع هلوق ددرت فالخلا ببسو

 ىلع هلمح نمف : بدنلا وا بوجولا ىلع لمحي نا نيب وه (الاعبو
 هوركم وه لاق بدنلا ىلع هلمح نمو مرحم اهموص لاق بوجولا
 رطفلا موي نيموي مايص حصي ال» مالسلا هيلع هلوق هضراع هنا الا

 رسيلا مكب هللا ديري» اريسيتو انبافطل قوت نا هللا بحا يتلا ةصخرلاب ذخالا ىلع =

 هترخا يف هءوسي امب هتايح متخ دق ضيرملا اذه ىرا الف هيلعو «رسعلا مكبأ ديري الو

 . !نوملعت ال متناو ملعي هللاو رهاوظلا ىلع ال رئامضلا ىلع بساح هللاو
 هححصم ها

 ةشبين ثيدحل ملسم ةياورو . يمهسلا ةفاذح نب هللادبع ثيدح نم ىنطقرادلا هجرخا ١(
 . «لجو زع هللا ركذو برشو لكا مايا قيرشتلا مايا» : يلدملا
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 . هموص حصي امهادع ام نا يضتقي باطخلا ليلدف (١)ىحضالا مويو

 ةعمجلا موي موص موق عنم دقو هركذ مدقت دقو كشلا موي يف اوفلتخاو

 يرهزلاو ةريره يبا نع كلذ يور هدعب مويو ، هلبق موي موص همدقت نا الا
 كلذو . راثالا ةضراعم فالخلا ببسو ، نورخآ هيف صخرو . امهريغو
 نم مايا ةثالث موصي ناك» لع ءيبنلا نا دوعسم نبا قيرط نم تبث هنا

 همايص نع هيهن هنمو . ("هةعمجلا موي رطفي هتيأر امو» لاق (؟×رهش لك

 تبسلا موي موص يف اوفلتخاو هدعب مويو هلبق موي موصب همدقتي نا الا
 تبسلا موي اوموصتال» ةع هلوق وهو هيف ةدراولا راثالا فالتخال اضيا
 هللاو (ث)رخآ ثيدح يف هموص ةحابا دروو (ث)؛مكيلع ضرف اميف الا

 ناك ناف لاصولاو مكايا» ع هلوقل موصلا يف لاصولا يف اوفلتخاو . ملعا
 وهو لصاوي ناك هنا مهضعب نع يورو (©)؛رحس ىلا رحس نمف دبالو

 ١( ديعس ينا ثيدح نم هيلع قفتم .

 ٢( دوعسم نبا ثيدح نم هيلع قفتم .

 . ةريره ينا ثيدح نم هيلع قفتم (
 بنع الالا مكدحا دجي مل ناو» : همامتو ورمع تنب ءامصلا ثيدح نم ةسمخلا هاور (

 مايصب تبسلا موي لجرلا صتخي نا اذه ىف ةهاركلا ىنعمو ءهغضميلف ةرجش دوعروا

 . تبسلا موي نومظعي دوهيلا نال

 امم رثكا دحالا مويو تسلا موي موصي (ةيلَع) ءيبنلا ناك» : (ض) ةملس ما تلاق (ه
 هاور «مهفاخا نا بحا اناف نيكرشملل ديع اموي امهنا : لوقيو . مايالا نم مرصب

 . هاححصو ةميزخ نباو مكاحلاو & يقهيبلاو دمحا
 هاور ؛رحسلا ىلا لصاويلف لصاوي نا دارا مكياف اولصاوتال» : ديعس يبا نع ٦(

 املو . ميرحت يهنال ةهارك يهن ناك يهنلا نا ىلع ثيدحلا اذهب اولدتساو . يراخبلا

 ةميزعلابه سيلو لاصولا نع (ةْيع) ءيبنلا يهنه ةرمس ثيدح نم رازبلاو يناربطلا هاور
 نع (هبكر يجن » : لاق ةباحصلا نم لجر نع حيحص دانساب دواد وبا هجرخا املو

 . !هباحصا ىلع ءاقبا امهمرحي مل و ةلصاوملاو ةماجحلا
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 . ملعا هللاو (ا)رهدلا مايص نع اضيا يهنلا تبثو 7 ريبزلا نبا

 يناثلا مسقلا
 اهموص ىلا بودنملا مايالا

 ذلا ّ ١- .۔ ٠

 ماص نم» سابع نبا قيرط نم هكلع هلوقل . قافتاب ءاروشاع موي وهو
 نم تانمؤم باقر رشع قتعو ارهش نيتس هترافك تناك ءاروشاع موي
 . مرحملا رشاع موي وه ليقف { هيف فلتخاو . (٢)«مالسلا هيلع ليعامسا ةيرذ

 ةنسلا رفكي ةفرع موي موص» هلع هلوقل ةفرع موص اهنمو ، عساتلا ليقو -. ١ :2 ۔. ةلالص . ¡ ۔ ۔. ,
 الث مهضعب ههركف ةفرعب فقاولل هموص يف فلتخاو ("هةيتالاو ةيضاملا
 ناضمر ماص نم» ك هلوقل لاوش نم مايا ةتس اهنمو . ءاعدلا نع هفعضي

 مايالا» {، مايص اهنمو . (ثرهدلا مايصك ناك لاوش نم مايا ةتسب هعبتا م

 هيلع هنا يور امل رشع سماخلاو رشع عبارلاو رشع ثلاثلا يهو ضيبلا

 اما» مايصلا رثكا امل رمع نب هللا دبعل لاق هناو { (ث)اهموصي ناك مالسلا

 اسمخ» لاق كلذ نم رثكا قيطا لاق «؟ رهش لك نم مايا ةثالث كيفكي

 مالسلا هيلع دواد موص قوف موصال هع لاق كلذ نم رثكا قبطا لاق

 ماص نم ماصال» : (ةلمعر هللا لوسر لاق : لاق هيلع قفتملا رمع نب هللا دبع ثيدحل ١(
 . مارح رهدلا مرص نا راتخملا لوقلاو دبالا

 . عيرلا هاور ٢(

 . ةيتالا لدب ؛«ةيقابلاه ظفلب ملسم هاور يراصنالا ةداتق يبا نع (
 . حلا ماص امناكف ظفلب عيبرلا هاور يراصنالا بويا يبا نع ٤(

 لوسر انرماو ظفلب نابح نبا هححصو يذمرتلاو يفاسنلا هاور رذ يبا ثيدح نم ٥(
 سمخو ةرشع عبراو ةرشع ثالث ( مايا ةثالث رهشلا نم موصن نا (ةللك) هلل
 . !ةرشع
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 سيمخلاو نينلالا مايص اهنمو ، ()»موي راطفاو موي مايص . رهدلا رطش
 ثيدحل نابعش رهش اهنمو ، (٢)هريغ امهب رماو امهموصي ناك هنا يور ام

 يل همايص رثكاو . طق ارهش متتسي مل مالسلا هيلع هنا (ض) ةشئاع

 رغو بهذي هناها ثيدحلا ىف تبث ال بجر مايص اهنمو . (")نابعش

 ةع ءيبلا نع لضفلا نم اهيف درو امل رشعلا مايص اهنمو . (؛)رودصلا
 . ملعا هللاو (ثاهموصي نمل

 ١( هيلع قفتم سابع نبا ثيدح نم .
 ؛نينئالا موص نع لئسوه : لاق نينثالا موي ىلع ارصتقم ملسم هاور ةداتق يبا نع ٢(

 ةماسأ (هللعر هلأس . «هيف يلع لزناو ، هيف تلعبو & هيف تدلو موي كلذ» : لاقن

 الا موصت داكتال ىتح رطفتو رطفت داكتال موصت كنا : (ةبعر هللا لوسراب لاقف

 مويو نينثالا موي : لاق ؟ نيموي يا : لاق امهتمصالاو كمايص يف الخد نا نيموي
 ضرعي نا بحاف نيملاعلا بر ىلع لامعالا امهيف ضرعت ناموي كناذ» : لاق سيمخلا

 سيمخلاو نينثالا موصت كنا : ليقف (ةيلعر لئسو _ دمحا هركذ . ماص اناو يلمع

 لوقي ءنيرجاهتم» نيرجتهم الا ملسم لكل امهيف رفغي سيمخلاو نينثالا موي تا : لاقف
 . هجام نبا هركذ احلطصي ىتح

 ىنح موصي (ةلعر هللا لوسر ناك»ه ملسمل ظفللاو ةشيئاع ثيدح نم هيلع قفتم ٢(
 لمكتسي (هللرع) للا لوسر تيار امو . موصي ال لوقن ىتح رطفيو ، رطفي ال لوقن
 . !نابعش ي امايص هنم رثكا رهش يف هتيار امو . ناضمر الا طق رهش مايص

 رغوب نبهذي رهش لك نم مايا ةثالثو ربصلا رهش موص . حاضيالا ىف ثيدحلا ظفل ((
 ءيبلا ىنا ةلهاي نم الجر نا ثيدحلا ببسو . ابجر ربصلا رهشب ينعيو . «رودصلا

 كريغ ام» : لاقف . لوالا ماع كتئج يذلا لجرلا انا هللا لوسراي : لاقف (ل

 لوسر لاقف . كتقراف ذنم ليلب الا اماعط تلكا ام : لاق «؟ ةئيهلا نسح تنك دقو
 قيقحتلاو . !ثيدحلا ربصلا رهش مص : لاق مث «؟ كسفن تبذع مل » : (هقنبعر هللا

 مرحلا رهشالا نم هنا الا روهشلا نم هريغ نع دئاز لضف هل سيل بجر مايص نا
 ىف الو } هلضف يف دري مل : رجح نبا لاق . مايصلا نم راثكالا اهيف بحتسي يتلا

 حيحص ثيدح هنم ةصوصخم ةليل مايق يف الو & نيعم هنم ءيش مايص الو 0 همايص

 هححصم مها جاجتحالل حلصي

 . ابيلغت ارشع اهامسو ةجحلا يذ نم لوالا عستلا رشعلا مايصب دارملا (ه
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 ثلاثلا مسقلا

 عوطتلا موص طورش ىف

 هيف ةينلا طرتشي مل ادحا ملعا الو ، ضرفلا موص طورش اهنيعب يهو
 يف رطفا نميف اوفلتخاو . اذه لبق مدقت اك ةينلا تقو ىف اوفلتخا امناو

 كلام لاق هبو . ءاضقلا هيلع انباحصا بجرواف رذع ريغ نم عوطتلا موص
 جح وا ةالص نم هيف لخد امدعب هدسفا عوطت لك كلذكو . ةفينحوباو

 ءاضقال نورخا لاقو 0 انباحصا دنع هيضقي نا هيلع بجي هناف موص وا

 دشر نبا معزو . هيلع ضرتفي مل امب هذخاؤي نا نم لدعا هللا نال هيلع

 مث اعوطت ةرمعلاو جحلا ىف لخد نم نا ىلع اوعمجا مهنا انموق ءاهقف نم

 ع وطتلا ةالص نم جرخ نم نا ىلع اوعمجا مهناو { ءاضقلا هيلع نا هدسفا

 جحلاب ههبش نمف © جحلاو ةالصلا نيب موصلا ددرتف ءاضق هيلع سيل نا
 اندنع حيحصلاو . هيلع ءاضقال لاق ةالصلاب ههبش نمو ، ءاضقلا هيلع لاق
 فالخلا ببسو 0 هءاضق هيلع نا هيف لوخدلا دعب هدسفا عوطت لك نا

 . كلذ يف ثيداحالا فالتخا اضيا

 : رطفاف راهنلا يف هيلع مزع اذا عوطتلا مايص يف اوفلتخاو : ةلأسم

 انباحصا لوق وهو . هناكم اموي يضقي هنا رمع نباو سابع نبا نع يورف
 هلل ءيبنلا نع سوا نب دادش ثيدحب اوجتحاو . رثالا يف تدجو اميف
 ةوهشلا امو انلق لاق ةيفخلا ةوهشلا يتما ىلع فاخا ام فوخا» لاق هنا

 عديو اهعقاويف ةوهشلا هل ضرعتف امئاص مكدحا حبصي لاق ؟ ةيفخلا

 تمزع هل ليقف ماعط ىلا يعد هنا : ريبج نب ديعس نع ركذو . (اهموص

 . عيبرلا هاور ١(
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 { رطفا نا نم يلا بحا ينطب يف رجانخلا فلتخت نال لاقف ترطف الا كيلع

 معزو . ءاضقلا عم مثالا هيلع ناك هيلع امب ملاع وهو كلذ لعف ناو اولاق

 . رطفاو همسق ربف ملسملا كوخا كيلع مسقا اذا نولوقي انموق ضعب نا

 دنع ىنثتسا اذا اماو . هريغو نسحلا نع كلذ اوورو . هناكم اموي ضقاو

 راهنلا فصتني مل ام رطفيو هؤانثتسا بيصي هناف ع وطتلا موص يف انباحصا

 . مكحاو ملعا هللاو رطفي الف فصتنا اذاو

 نماثلا بابلا

 فاكتعالا ى

 دجسملا يف ثبللا ةعيرشلا ىفو ،& ناكملاب ثيللا ةغللا يف هتقيقحو

 8 مالسلا هيلع هلوقل & رذنلاب بجاوو ريخلا لفاون نم ةبرق وهو . ةدابعلل

 ريغب هبابحتسا يف فالخالو (١×ثيدحلا هعطيلف هللا عيطي نا رذن نم»

 يفوي الا ةفاخم هيف لوخدلا هرك هنا : سنا نب كلام نع يور ام الا رذنلا

 ةصاحبو ناضمر يف اميس الو ، نامز لك يف هيلا بودنم وهو . هطورشب

 ىنح اهنكي هع ءينلا ناه تبث ام ردقلا ةليل بلطل هنم رخاوالا رشعل
 ةئالث ىف رصحني هيف مالكلاو . 0" هتاكربو هيلع هللا تاولص تام

 . لوصف

 ١) !هصعي الف هيصعي نا رذن نمو همامتو _ ةعبرالا ننسلا باحصاو يراخبلا هاور .

 ٢) ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم .
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 لوالا لصفلا
 . ةعبرا يهو ٠ هناكرا ف

 لوالا نكرلا
 نآرقلا ةءارقو ةالصلاك ةدابعلا يف صوصخم لمع ىلع ةماقالا رارمتسا

 دوهش نم ةرخالاب ةصتخملا ربلا لامعا عيمج ليقو ، ةصاخ ىلاعت هللا ركذو

 8 هنع توكسم رما هنا فالخلا ببسو 0 اهريغو مولعلا سردو ةزانجلا
 ىلع سفنلا سبح فاكتعالا نم مهف نمف . عرشلا يف دح هيف سيل ينعا

 مهف نمو . ةءارقلاو ةالصلا ريغ هل زوجي ال لاق دجاسملاب ةصتخملا لاعفالا

 نع يور دقو . كلذ ريغ هلزاجا ةيورخألا برقلا ىلع سفنلا سبح هنم
 زئانجلاو ةعمجلا دهشيلو قسفي الو ثفري الف فكتعا نم» : لاق هنا ىلع

 نع اذه يورو . «سلجيالو مئاق وهو ةجاح هل تناك اذا هلها يصويو

 دوهش نم فكتعملا نورخا عنمو . نسحلاو يضخنلاو ريبج نب ديعس

 دهاجمو ريبزلا نب ةورعو ءاطع نع اذه يور . ىضرملا ةدايعو ةزانجلا
 . اهقيرط ىلع ناك اذا الا اضيرم دوعتال اهنا ةشئاع نع يورو . يرهزلاو

 جوز ةيفص نا يور امل . هيف مشا ال امب ثدحتي نا فكتعملا ىلع سأب الو

 تماق مث ةعاس هعم تثدحتف فكتعم وهو دجسملا يف هتراز هع ءيبنل
 هجئاوح ءاضقب رماي نا سابالو . (١×دجسملا باب ىلا اهعيشف بلقنتل

 دجسملا بابب هتني ل اهايا هعييشت نا دواد يناو ملسمو يراخبلا ةياورو . هيلع قفتم ١(

 هتيتاف افكتعم (للع) هللا لوسر ناك»ه : ةيفص تلاق اهلزنم اهغلبا ىتح اهعم جرخ لب

 ح اهنكسم ناكو .-- ينبلقبل يعم ماقف ٠ تبلقناف تمق مث : هتثدحف . اليل هروزا
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 . ملعا هللاو بيطتيو ئ حاكنلا دقعيو ©} هشاعمل ةحلصم هيف امو

 يناثلا نكرلا

 اميف اوفلتخاو . جرفلا يف عماجملا فاكتعا داسف ىلع اوعمجاو ()هدجاسللا

 كلذ يورو ناضمر راهن يف عماجملا ىلع ام هيلع انباحصا لاقف : هيلع بجي

 هبلع مرغ الو هفاكتعا دسف نورخا لاقو . يرهزلاو يرصبلا نسحلا نع

 قارعلا لهاو 3 ةنيدملا لها نم راصمألا ءاهقف ضعب نع اذه يور . هلام يف
 قتعي ليقو . دهاجم نع يورم وهو { نيرانيدب قدصتي ليقو . ماشلا لهاو
 . رمت نم اعاص نيرشعب قدصت دجي مل ناف ، ةندب دهيلف دجي مل ناف 3 ةبقر

 : سمللاو ةلبقلا نم عامجلا نود امب اضيا فاكتعالا داسف يف اوفلتخاو

 كلذ عيمج نا : ليقو . عامجلا الا هدسفي ال : لاق هنا ءاطع نع يورف

 مسا كارتشا فالخلا ببسو . هريغو كلام نع كلذ يور هدسفي

 ءيبنا لاقن اعرسأ ( هع ) يبنلا ايار املف . راصنالا نم نالجر رمف ث ديز نب ةماسا راد يف

 نا ه : لاق ةا لوسر اي ةا ناحبس : الاق . 0 يح تنب ةيفص اهنا ه امكلسر ىلع دن

 ؛ ارش ه لاق وأ ائيش امكبولق يف فذقي نا تيشخف ٤ مدلا ىرج ناسنالا نم ىرجي ناطيشلا

 ، ارفك ءوس نظ هب انظ ول امهنال امهيلع ةقفش ناك كلذ نا يعفاشلا نع يكح _

 فوخلا ةنظم ليللا نال اهلزنمل اهعيش امناو . ها اكلهي الئل كلذ امهمالعا ىلا ردابف

 لاحب قيلي الو نهتمالس ىلع نانئمطالاو نهعييشتب يضقت ةجاحلاف ءاسنلا ىلع اميسال

 فورعملا نم يهو ةجاحلل فكتعملا جورخ نا نيبتف ةدرفنم ليللا مالظ ضوخت نا
 نا ىار نمل ةجح !ةيفص ثيدح ياه اذه ىفوه : يباطخلا هلاق ام اذه ديؤيو زئاج

 ها . فورعم نايتا نم فكتعملا عنمي ال هناو بجاو ىف جرخ اذا دسفي ال فاكتعالا

 هححصم ها

 . )١٨٧( : ةرقبلا ما
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 الا هدسفي ال : لاق 5 هريغ نود عامجلا ىلع قلطني لاق نمف : ةرشابمل

 دسفي لاق ، هنود امف عامجلا ىلع قلطني هنا ىلا بهذ نمو . عامجلا
 . ملعا هللاو كلذ عيمج فاكتعالا

 ثلاثلا نكرلا

 موصلا
 فاكتعا ال انباحصا لاقف : موص ريغب فاكتعالا زاوج يف فلتخا دقو

 باطخلا نب رمع نع كلذ يورو ث ةفينح وباو كلام لاق هبو ، موصب الا
 8 ريبزلا نب ةورع لاق هبو & اضيا فالخ ىلع ةشئاعو ، سابع نباو
 زئاج فاكتعالا نورخآ لاقو . يأرلا باحصاو 3 يرهزلاو يعازرألاو
 نسحلا نع كلذ يور ارذن هسفن ىلع فكتعملا هبجوي نا الا موص ريغب

 نارتقا فالخلا ببسو ، يعفاشلا لاق هبو ، دوعسم نباو يلعو ، يرصبلا

 يف عقو امنا لع ءيبنلا فاكتعا ناو 3 ةدحاو ةيآ يف موصلاب فاكتعالا

 دبال لاق ، هيف طرش وه هفاكتعاب نورقملا موصلا نا ىأر نمف ناضمر

 كلذ نا ال موصلا نامز يف اقافتا عقو امنا كلذ نا ىأر نمو ، موصلا نم

 فاكتعالا طورش نم موصلا سيل لاق فاكتعالا يف مالسلا هيلع هدوصقم

 . ملعا هللاو
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 عبارلا نكرلا

 دجسملا وهو هيف فكتعملا

 هنال دجسملا ىلا فيضا امنا فوكعلا نا ىل ءاملعلا روهمج قفتا دقو

 تيب : ةثالثلا دجاسملا ىف زئاج فاكتعالا نا ىلع اوعمجاو ، هطرش نم

 هذه ريغ ي اوفلتخاو 5 نفع ءيبنلا دجسمو ، سدقلا تيبو . مارحلا هلل
 . ةالصلا هيف عمجت دجسم لك يف فاكتعالا زوجي انباحصا لاقف : ةثالثلا

 كلامو { يروثلاو { ةفينح وباو & يعفاشلاو ، راصمالا ءاهقف لاق هبو
 فكتعملا لمع عطقني الئل ةعمج دجسم يف الا زوجي ال : نورخآ لاقو

 يف نوفكاع متناو» ىلاعت هلوق مومعل حصا لوالاو ، ةعمجلا ىلا جورخلاب
 اميف عيمجلا دنع فاكتعالا طورش نم ةينلاو . ملعا هللاو (ا)هدجاسللا

 . ملعا هللاو تملع

 هنم هجورخو دجسملا ىف فكتعملا لوخد تقو ىف

 بورغ لبق لخدي هناف ارهش فكتعي نا ىون اذا انباحصا رثا ينو

 يعفاشلاو ، كلامو ، يعخنلا نع اذه يورو ء هنم ةليل لوا نم سمشلا
 لخدي هناف } ادحاو اموي وا امايا فكنعي نا ىون اذا اماو ، يأرلا لهاو

 . ابيرق اهركذ مدقت ١(
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 دعب لخدي نورخا لاقو { (١»راصمالا ءاهقف لاق هبو ، رجفلا عولط لبق

 لايل رشع ىون نا مهضعب لاقو . يعازوالا نع اذه يور ، حبصلا ةالص
 . راثالل ةسيقالا ضراعت فالخلا ببسو . سمشلا بورغ لبق لخد

 بورغلا لبق لخدي لاقف يلايللا ربتعا ةليل رهشلا لوا نا ىأر نم نا كلذو
 عقي برعلا مالك يف مويلا نال رجفلا لبق لخدي لاق يلايللا ربتعي مل نمو
 اذه ضراعملا رثالا اماو . (")لضيا ةليللاو مويلا ىلعو . "ةصاخ مويلا لع
 لخد مث حبصلا ىلص فكتعي نا دارا اذا» لع ءيبنلا نا يور املف

 اذا جرخي ليقف : اضيا هجورخ تقو يف اوفلتخاو { ملعا هللاو (6)؛هفكتعم

 ناو ، ديعلا ةالص ىلا دجسملا نم ناضمر نم رخاوالا رشعلا يف فكتعا

 ليقو ، كلام نع يورم اذهو { هيلع سأب الف سمشلا بورغ دعب جرخ
 نورخا لاقو ، ةفينح يناو يعفاشلا نع اذه يور . بورغلا دعب جرخي
 ةليللا له فالخلا ببسو 0 هفاكتعا دسف ديعلا ةالص لبق هتيب ىلا عجر نا

 ؟ ال ما رشعلا نم ةيقابلا

 حصيال حاضيالا مالك رهاظو . دحاو موي فاكتعا حصي هنا هرهاظ : يشحملا لاق ) ١

 هب حصيام ل اقا ىف اوفلتخاو : لاق تيح نيفلاخملا ضعب لوق اذه ناو ٨ كلذ

 . ادعاصف مايا ةثالث : نورخ آ لاقو ۔ ًادعاصن مايا ةرشع : مهضعب لاقف . فاكتعالا

 ف فكتعي هنا مالسلا هيلع هلعف نم تبئثام مايا ةرشعب نيلئاقلا بهذم ىلع لديو

 نيرشع فكتعا هيف ضبق يذلا ماعلا كلذ ناك املف مايا ةرشع ةنس لك ناضمر

 هلاوقا ىف هب ءادتقالا انيلع ذا مايا ةرشع فاكتعالا لقا نا (ةل) اذه هلعف لدف اموي

 : لاق (يلع) هنا يورام هلعف ىلع لدي هناف مايا ةثالثب لاق نم اما ، ملعا ةللاو هلاعفاو
 دارا نم : لاق مث ردقلا ةليل ينعي ةليللا هذه اهب سما لئاوالا رشع فكتعا ال ينا»

 اهوسماف ينم تسلتخاف اهتيار : لاقو ،© رخاوالا رشعلا ف الا اهبلطي الف اهبلطي نا

 . ححصملا { ها . حلا نيقب ثالث وا نيقب عبس وا نيقب عست نم رخاوالا رشعلا ىف

 . 0.ةلالدتسا» متي الف اهيلع ءانبو ٨ ثالث لدب سمخ وا ةياور يفو

 ٢) اموسح مايا ةينامثو لايل عبس : : ىلاعت هلوقل .

 ٢) مايا ةثالث مكراد يف اوعتمت : ىلاعت هلوقك .

 . ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم ((
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 لاذلا لصفل ١

 فاكنتعال ] . اكحا ف

 له : فكتعملا ين اوفلتخاو : ةدابعلا لعف ىلع دجسملا ةمزالم يهو
 انباحصا كلذ نم عنمف & هيف فكتعا يذلا دجسملا ريغ فقس تحت لخدي

 ءاطع نع كلذ يورو ، ناسنالا ةجاح ءاضق وا لستغمل ارطضم الا

 يأرلا باحصاو يعفاشلاو يرهزلا هيف صخرو 7 امهريغو يعخنلاو
 اذا لع ءيبنلا ناك : تلاق اهنا ةشئاع ثيدح نم تبث امل حصا لوالاو

 ةجاحل الا تيبلا لخدي ال ناكو هلجرأف هسأر يلا يندي فكتعا
 ، توقلا نم هنم دبال ام الا يرتشي الو . فكتعملا عيبي الو . (ا)ناسنالا

 . ملعلا بتكي نا هلو ، دجسملا يف ءاملعلا سلاجم نايتا ىف هيلع سأب الو
 ليقو ؟ هلزنم يف ىشعتي نا طرتشي له : هيف فلتخاو 3 ههرك ضعبو
 يف ىشعتي هنا هنع لدي ثيدحلا رهاظو هطرتشي ال ليقو . كلذ هل

 جرخالاو . هيف ماقا دجسملا يف ماقملا هنكمي اضرم ضرم اذاو . دجسلا

 جرختلف تضاح اذا ةأرملا كلذكو 3 هيلع ام ىضق حص اذاف 3 هتيب ىلا

 ملكتي ليقف . هفاكتعا يف تمصلا رذن اذا اوفلتخاو ،] تعجر ترهط اذاو

 ! ("اتمص فاكتعالا ىف سيل يأرلا باحصا لاقو ٤ هيلع ةرافك الب

 نال . رذن همزلي ال ءاملعلا ضعب لاقو © لعف ةمالسلا هيف ىأر نا ليقو

 فكتعملا هنع يهنم لطابلا لوقلاو ، توكسلا نم لضفا قحلاب مالكلا

 . ملكت نا نينيكسم وا نيكسم ماعطا هيلع بجوا ضعبو . هريغر

 . امهريغو ملسمو يراخبلا هاور ١(
 ؛لبللا ىلا موي تامصالو مالتحا دعب متيال : لاق (ككلمع) يبنلا نا يلع نع يور امل (!

 . دواد وبا هاور
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 ، سمشلا يف موقي نا رذن الجر ناه : سابع نبا قيرط نم يور دقو
 . .ي هتالت 7 .

 ملكتيو لظتسي نا نل ءيبنلا هرماف { موصيو ؤ ملكتي الو . لظتسي الو

 هل زوجي له فكتعملا يف اوفلتخاو . ملعا هللاو { (اهموص متيو سلجيو

 : كلذ ريغ وا ةزانج روضح لثم فاكتعالا هعنميو ءيش لعف طرتشي نا

 { هفاكتعا لطب لعف نا هناو _ عفني ال هطرش نا ىلا ءاملعلا رثكا بهذف

 ليقف { هفاكتعا عطقني ىتم ةجاح ريغل دجسملا نم جرخ اذا اوفلتخاو

 مويلا يف نورخاو . ةعاسلا ىف صخر ضعبو ، هجورخ لوا دنع ضقتني

 رذع ريغل هفاكتعا عوطتملا عطق اذا نولوقي ءاملعلا روهمجو 3 ملعا هللاو

 رخاوالا رشعلا فكتعي نا دارا ع ءيبنلا نا تبث امل ءاضقلا هيلع بجو

 الف بجاولا رذنلا اماو (")لاوش يف فكتعاو . فكتعي ملف ناضمر نم

 ناسنالا ىلع ناك اذا : نورخا لاقو ،© تيملا نع فكتعي ال هنا ةشئاعو

 نوثالثو ] فاكتعالل نوثالث . انيكسم نوتس هنع معطا رهش فاكتعا

 . ملعا هللاو موصلل

 اناميا ردقلا ةليل ماق نم : لاق هنا نل يبنلا نع يورو : ةلأسم

 ١( سابع نبا نع هجام نباو دوادوباو يراخبلا هاور .
 تركذ دقو ءاش ىتم بحتسملا هفاكتعا عطقي نا فكتعملل نا ىلع كلذب لدتساو ٢(

 رخاوأ هفاكتعا عطق ىلع () ءيبنلا لمح يذلا ببسلا (ضر) ةشئاع ةديسلا
 لخدو رجفلا ىلص فكتعي نا دارا اذا (ةيجر ناكر تلاقف لاوش يف هاضق و ناضمر

 ٨ برضف هئانبب رماف ناضمر نم رخاوالا رشعلا ىف فكتعي نا ةرم دارا هناو ، هفكتعم
 يبنلا جاوزا نم يريغ رماو برضف يفانبب ترما كلذ تيار املف ! ةشئاع تلاق

 ,؟ ندرت ربلا ؟ هذه ام» : لاقن هينبالا:ىلا رظن رجفلا ىلص املف أ برضف هئانبب (هلبت

 ىلا فاكتعالا رخا مث أ تضوقف نهتينبأب هجاوزا رماو ، ضوقف هئانبب رماف» : تلاق

 . !لاوش نم ينعي لوالا رشعلا
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 ف اهوسمتا لاق مالسلا هيلع هنعو . (١)هبنذ نم. مدقتام هلرفغ اباستحاو

 سابع نبا ثيدح ىفو ، ("ااهنمرتو لك يفو ناضمر نم رخاوالا رشعلا
 يمحي نا ءرملل طوحألاو . ()ةسماخ وا ، ةعباس وا ، ىقبت ةعسات ىف اهنا

 اذا ناك لع ءيبنلا نا يور امل 5 هتوفت العل اهبلطل ايرحت رشعلا يلايلل
 ىمحأو رزئملا دشو هلهأ ظقيا ناضمر نم رخاوألا رشعلا هيلع تلخد

 . قيفوتلاو لوحلا هبو مكحاو ملعا هللاو { (ث)لايلل

 ١( ةريره يبا ثيدح نم هيلع قفتم .

 ٣) و (!
 . نيرشعلاو عباسلا ةليل اهنا ءاملعلا رثكا هيلع يذلا حيحصلاو . ابيرق امهركذ مدقت

 ةليل اهرحتيلف اهيرحتم ناك نم» : (كلمع) هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا ثيدحل
 : لاق هنا بعك نب يبا ثيدحلو _ حيحص دانساب دمحا هاور . «نيرشعلاو عباسلا

 ىنا هللاوو _ ينثتسي امو فلحي _ ناضمر يفل اهنا وه الا هلا ال ىذلا هللاو»

 عبس ةليل يه . اهمياقب (نر هللا لوسر انرما ىتلا ةليللا ىه © يه ةليل يابملعأل
 دمحا هاور !اهل عاعشال ءاضيب اهموي ةحيبص سمشلا علطت نا اهتراماو . نيرشعو

 هححصو . ىذمرتلاو دواد وباو ملسمو

 . يلايللا لدب ليللا يبيحاو ظفلب ةشئاع ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور (
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 جحلا ف «سداسلاو» ةرمعلا ىف باتكلا نم

 تجردنا دق ةرمعلا نا الا امهمامتاب رومأم دبعلا ىلع ناضرف امه ذا

 ىلع ةرمعلاو جحلا ضرف هناحبس هللا نا ملعا .(اااهيلع لمتشاو جحلا تحت

 لاوهاو ةرخالا رفسل ةركذت امهيلا رفسلا يف ناكف دابعلا نم نيعيطتسملا

 ةبوت نم ولخي ام لق 5 دالوالاو لهالا نع علخنم امهيلا جراخلا ذا { داعملا

 هلوخدو ةزانجلا شعن هبوكرل الثم ةلحارلل هبوكر ناكو {} هتيصو ماكحاو

 ىلا توملاب ايندلا نم جورخلل ةركذت تاقيملا ىلا اهتابقع هعطقو ةيدابلا

 لهالا نع هدارفنا ناكف ، تابلاطملاو لاوهالا كلت ةدهاشمو ةمايقلا تاقيم

 هناديد عم ربقلا ىف هتولخل الثم هعابسو قيرطلا عاطق نم هدباكي امو ربلا يف

 بايثل ةركذت هسابل ةئيهو هيزل افلاخم همارحا يبوثل هفافتلا ناكو 0 هيعافاو

 تاقيملا دنع ىلاعت برلل هتيبلت ناكو ث نيتلاحلا اتلك يف دبعلا امهيف افوفلم

 هلوخد ناكو 6 روصلا يف خفني موي ثادجالا نم يعادلا ةباجال ةركذت

 لهاذ سانلا عم هراصبا ةصخاش ربقلا نم همايقل الثم ربغا ثعشا مرحلا

 نم دارملاو جحلا رهشا ىف ةلخاد ينعي ةمايقلا موي ىلا جحلا يف ةلخاد ةرمعلا _ لجأ ١(

 . جحلا رهشا ىف حصتال ةرمعلا نا نم ةيلهاجلا ىف هدقتعت برعلا تناكام يفن كلذ

 ىف جحلاب نومرح مهو مهل لاق نيح (ل هللا لوسر باحصا ىلع قش كلذلو
 لاق ، يده هعم نكي مل نم كلذب (ل رما . «ةرمع اهولعجا» { عادولا ةجح
 اذا : نولوقيو روجفلا رجفا جحلا رهشا ف ةرمعلا نوري ةيلهاجلا لها ناك : سراط

 ناك املف _ . رمتعا نمل ةرمعلا تلح رثالا افعو . ربدلا أربو ، رفص خسفنا

 لا جحلا رهشا يف ةرمعلا تلخدف جحلا رهشا ىف اورمتعي نا سانلا رما 0 مالسالا

 . هححصم ها { ةمايقلا موي

 س ١٢١٦



 الثم نيرئازلا ةلمج عم ةكم ىلا هبابصنا ناكف سابللا نم ندبلا يراع لقعلا

 هلوخد ناكف اهلوخد يف نيلما ةنجلا ةهج ىلا ةمايقلا يف سانلا بابصنال

 جف لك نم راوزلا هدصقي كلملا ةرضحل اليم هراتساب هقلعتو تيبلا لا

 هلالجل اعوضخ تيبلا برل نيعضاوتم اربغ اثعش قيحس بواو قيمع
 مهتاوصا عافتراو جيجحلا ةلمج عم تافرعب هفوقو ناكف 2 هتزعل ةناكتساو

 مهب ءادتقا رعاشملا ىلع تادادرتلا يف مهتمئا قرفلا عابتاو جيجضلاو ءاكبلاب

 اهيبنب ةما لك ءادتقاو ةمايقلا تاصرع ىلع فوقولل الثم كسانملا لاثتما ين

 نيدودرم ىلا نيمسقنم تافرع نم مهعافدناو ، ةعافشلا يف هيلا مهنم اعمط

 ‘ نيموحرمو نيمورحم ىلا ةمايقلا موي يف قلخلا ماسقنال الثم نيلوبقمو
 مامذو يعرم نيرئازلا قحو ميظع تيبلا فرشو ميمع هللا نم مركلا نكلو
 لاهتبالاو ةعارضلل تدرجتو مهممه تعمتجا اذاف ، عيضم ريغ نيريجتسملا

 ون تصخشو ث مهباقر تدتماو { مهيديا هللا ىلا تعفتراو { مهبولق

 بيخي هنا ننظت الف مهالوم نم ةمحرلا بلط ىلع نيعمتجم مهراصبا ءامسلا

 مالا عبج نم ءايلوالاب راهظتسالاو ممهلا عاتجا عم مهيعس عبضيو مهلما
 فقو نم بونذلا مظعا نم نا ليق كلذلو . دحاو ديعصو دحاو تقو ين

 نيموي ىف لجعت نمف» ىلاعت لاق دقو . هل رفغي مل هللا نا نظف تافرعب
 للا لوسر نع ءاجو . ('ىقتا نمل هيلع مثا الف رخأت نمو هيلع ما الف

 هبونذ نم جرخ قسفي مل و ثفري مل و تيبلا اذه جح نم» : لاق هنا ه
 . ملعا هللاو جحلا رارسا فيرعت يف فاك ردقلا اذهو ("«هما هتدلو مريك

 ناو هكسانم لاثماو هلئاسم تاهما نم فرط ركذ يف نآلا عرشنلو

 ١( ةرقبلا : )٢٠٢٣( .

 !( ةريره يلا نع هيلع قفتم .
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 باتكلا ردص يف انطرش انال ىصقتسم باتكلا اذه ريغ ى هانفلا دق انك

 لابو داعملا يف رطانقلا تالاؤس عبس نمضتت ناكرا ةعبس هيف قوسن نا

 . باوبا ةثالث ىلع نكرلا اذه يف مالكلا رصحنلو . قيفوتلا

 لوالا بابلا

 يف ثلاثلا بابلا _ هدصاقم يف يناثلا بابلا _ جحلا تامدقم ين
 . نيلصف يف ةروصحم يهو : تامدقملاو طئارشلا يف «لوالا» هقحاول

 لوالا لصفلا
 جحلا بوجو طورش ىف

 بهذف يبصلا نم هعوقو ةحص ى اوفلتخاو 5 غولبلا : لوالا طرشلا
 . هنم هعوقو ةحص ىلا راصمالا ءاهقف ضعب و انباحصا نم بوبحم نب دمح
 ةضراعم فالخلا ببسو . هعنم ىلا ةفينح وباو انباحصا نم هريغ بهذو
 اذهلا هللا لوسر اي : يبص دضعب تذخا اذا ةأرملا لوق وهو لصالل رثالا

 ملقلا هنع عوفرم يبصلا نا لصالاو اللرجا كلو . معنا : لاق ؟ جح
 هحص مدعل هجح حصي ال نونجملا نال «لقعلا» !يناثلا طرشلا» . ملتحب ىتح

 ؛ثلاثلا طرشلا . يبصلاك هنع مرحي هيلو نا ىلا مهضعب بهذو . هلقع
 جح ينارعا اميا» كلع ءيبنلا لوقل كرشملا جح حصي ال ذا «مالسالا

 نبا نع ملسم ةياورو . سابع نبا قيرط نم يفاسنلاو دوادوباو ملسمو دمحا هاور ١(

 : لاقف «ةرونملا ةنيدملا نم برقي لحم» ءاحورلاب ابكر يقل (ةلم) ءيبلا نا سابع
 هيلا تعفرف «هللا لوسر : لاق ؟ «تنا نم» . اولاقف «نوملسملا» اولاق «موقلا نمو

 هححصم ها . ارجا كلو معن»ه : لاق ؟ جح اذهلا : تلاقف ايبص ةارما

 س ١٢١٨



 طرشلا . مالسالا انهه ةرجهلاب داراو . (١×ىرخا ةجح هيلعف رجاه مش

 لبق قتعا نا الا هالوم نذاب الا دبعلا جح حصي ال ذا «ةيرحلا» «عبارلا

 ةجح هيلعف قتعا مث جح دبع اميا» ن ءيبننا لوقل . تافرعب فوقولا

 هيلا عاطتسا نم» ىلاعت هلوقل «ةعاطتسالا» «سماخلا طرشلا» . (؟!)ىرخا

 : لاوقا ةعبرا ىلع اهيف فلتخا دقو ، كلذ يف فالخ الو . (")هاليبس

 لاق هبو . (ث)ع ءيبنلا نع يورم وهو ةلحارلاو دازلا اهنا «اهدحاو

 كلذ يورو ندبلا ةحص اهنا «يناثلاو» . ةعامجو ريبج نب ديعسو نسحلا
 كوتاي» ىلاعت هلوق مهتجح لعلو ، كلام لاق هبو {. كاحضلاو ةمركع نع
 ندبلا ةحصو ةلحارو داز اهنا «ثلاثلاو» ، ةاشم يا (©)ةيالا «الاجر

 انركذ ام ةعاطتسالا : «عبارلا لوقلاو» . نيينامعلا ضعب نع اذه يكح

 لاو انباحصا دنع هب لومعملا وهو باحصالا ةقفارمو نمالا ةدايز عم

 . مكحاو ملعا

 زجعلا عم ريغلا ةباين ةعاطتساب جحلا بوجو يف اوفلتخاو : ةلأ
 ببسو . نورخا هنم عنمو 0 ءاملعلا ضعب كلذ بجواف . ةرشابملا نع
 دحا نع دحا جحيال سايقلا نا كلذو . سايقلل راثالا ةضراعم فالخل

 ةيمعثخلا ثيدحف هتضراع ىتلا راثالا اماو . دحا نع دحا يلصي ال

 عبطتسي ال ريبك خيش اهيبا نع جحت نا يف» كلع ءيبنلا اهرما ذا اهريغر

 . ناسناو دواد وباو دمحا هاور دحاو ثيدح امه ٢!( ر (ا

 . )٩٧( : نارمع لآ ٣)

 هاور اةلحارلاو دازلا» : لاق ؟ ليبسلا ام هللا لوسراي ليق : لاق سنا نع يورام وه ((

 رمع نبا ثيدح نم يذمرتلا هجرخاو . هلاسرا حجارلاو . مكاحلا هححصو ينطقرادلا

 . فعض هدانسا ىفو

 . )٦٧( : جحل ا (٥ه

 س ١٢١٩



 هعوقو يف تدجو اميف ءاملعلا نيب فالخالو . (')هةلحارلا ىلع بوكرلا

 . اضرف هعوقو يف فالخلا امناو ، اعوطت ريغلا نع

 له اتيم وا ايح ناك ءاوس هريغ هنع جحي يذلا يل اوفلتخاو : ةلأسم

 كلذ سيل هنا ىلا ضعب بهذف ؟ ال ما هسفنل جح نوكي نا هطرش نم

 ىلا نورخا بهذو . لضفا وهف هسفن نع ضرفلا ىدا ناو ؤ هطرش نم
 ءيبنلا لوق حيحصت يف مهفالتخا فالخلا ببسو . هطرش نم كلذ نا

 نع جحف كسفن نع تججح تنك نا هريغ نع يبلي نملا هت
 . ("×كريغ

 مهضعب كلذ هركف جحلا ىف هسفن رجاؤي لجرلا ي اوفلتخاو : ةلأسم

 ىلاعت هللا ىلا ةبرق كلذ نا مهتجحو . نورخا كلذ زجي مل وه زاج عقو ناو

 مهعامجا نيلوالا ةجحو نيدلاب لكالا باب نم اهنال ةراجالا اهيف زوجت الف
 . ("فحاصملا ةباتكو دجاسملا ءانب ىف ةراجالا زاوج ىلع

 هللا لوسر فيدر سابعلا نب لضفلا ناك : لاق سابع نبا نع عيبرلاو ةعامجلا هاور ١(

 رظنتو اهيلا رظني سابع نب لضفلا لعجف هيتفتست معثخ نم ةأرما تءاجف ()
 لوسراي تلاق . رخآلا قشلا ىلا لضفلا هجو فرصي (بَع) هللا لوسر لعجف هيلا
 عبطتسي ال اريبك اخيش يبا تكردا جحلا ىف دابعلا ىلع هللا ةضيرف نا (هم) ةلا

 هنع هتيضقف نيد كيبا ىلع ناكول تيارا» : لاق ؟ هنع جحافا ةلحارلا ىلع تبثي نا

 . ؛كاذ كاذف» لاق معن : تلاق ؟ هنع ةيضاق تنكا

 ٢( ةمربش نع كيبل : لوقي الجر عمس () ءيبنلا نا سابع نبا نع : ثيدحلا صنو .
 ؛؟ كسفن نع تجح » : لاقف ، ىل بيرق وا يل خا : لاق «؟ ةمربش نمه : لاق

 هجام نباو دوادوبا هاور «همربش نع جح مث ، كسفن نع جح » : لاق . ال : لاق !

 هفقو دمحا دنع حجارلاو } نابح نبا هححصو .

 ىلعو ةرورض نع ناك اذا حصي ريغلا نع جحلا نا : ةلأسملا هذه يف لوقلا لمجمر (

 = جح دق نوكي نا هريغ نع جحي نميف طرتشي نم كانه نا ديب & ةرجالا هجو
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 ىلع وا يخارتلا ىلع وه له جحلا بوجو ىف اوفلتخاو : ةلأسم

 جحلا هيلع ضرف ةلقع ءيبنلا نا لوالا لوقلا باحصا ةجحف ؟ روفلا

 نيرخالا ةجحو . هرخؤي مل روفلا ىلع ناك ولف ، نيتنس مالسلا هيلع هرخاو
 هلصا . امثآ هتقو بهذي ىتح هرخا نم ناك تقوب اصتخم ناك امل هنا

 . ةالصلا

 الو 0 اهل جوزال يتلا ةأرملا ىلع جحلا بوجو يف اوفلتخاو : ةلأسم

 يرصبلا نسحلاو يعخنلا ميهاربا نع يورف : جورخلا ىلع اهعواطي مرحم اذ
 نورخآ لاقو . ةفينح وبا لاق هبو . مرحم يذ عم الا جحتال اهنا ةعامجو

 ببسو . ةعامجو كلامو يعفاشلا لاق هبو . ةنومأم ةقفر عم جرخت لب

 مرحم يذ عم الا ةأرملا رفس نع يهنلا (١)جحلاب رمالا ةضراعم فالخلا

 . ملعا هللاو ("ااهنم

 دوصقملا نا ريبخ تناو ءهمربش نع جح مث كسفن نع جح ثيدحل الوا هسفن نع =

 هزيجي نم كانهو & هزاوج ىف فالخالف عوطتلا جح اما { ةضيرفلا جح انه جحلاب
 يورام مهتجحو انباحصا روهمج مهو ازجاع ناك اذا ايح وا ناك اتيم ريغلا نع اقلطم
 اوناك اذا ةدحاولا ةجحلاب ةتالث ةنجلا لخديو سابع نبا قيرط نم (ةللع) هنع
 هححصم مها . اهب جراخلاو اهذفني يذلاو . اهب يصولملا © نيملسم

 ١( ؛اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللوه : ىلاعت هلوق وه .

 لجر نولخي اله لوقيو بطخي (كمع) هللا لوسر تعمس» : لاق (ضر) سابع نبا نع (
 لوسراي لاقف لجر ماقف . «مرحم يذ عم الا ةارملا رفاستالو & مرحم وذ اهعمو الا ةارماب
 قلطنا» : لاق ؟ اذكو اذك ةوزغ ىف تبتكا يناو ةجاح تجرخ يتارما نا (نر ةلا

 . ملسمل ظفللاو هيلع قفتم «كتارما عم جحف
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 ل انلا لصفل ١

 تامدقملا ىف

 ةينامزلا اما ، ةيناكمو ةينامز : ناعون يهو تيقاوملا يف : اهادحا

 : ليقف اهيف فلتخاو ، (ا×تامولعم رهشا جحلاو ىلاعت هلوق اهيف لصالاف
 " ةداتق نع اذه يكح ء اهرساب ةجحلاوذو ةدعقلاوذو لاوش يه

 ةرشعو ةدعقلاوذو لاوش نارهش يه ليقو & مهريغو دهاجمو ، سراطو

 لاق هبو © مهريغو يبعشلاو سابع نبا نع اذه يور ةجحلا يذ نم
 فالخلا ةدئافو {© ةجحلا يذ نم نورشعو نارهش يه ليقو : انباحصا

 ليقف . هرهشا لبق جحلاب مرحا ناو . رهشلا رخآ ىلا ةضافالا فاوط ريخأت

 حيحصلا وهو . جحال ةرمع مارحا همارحا دقعني ليقو . همارحا دقعني ال

 دقعني ال لاق اهب ههبش نمف : ةالصلا تقوب هتقو هيبشت & فالخلا ببسو

 . '٢ههلل ةرمعلاو جحلا اومتاو» ىلاعت هلوق هزاجا نم ةجحو ، تقولا لبق

 لك يف اهزاوج ىلع اوقفتاف ةرمعلا اماو . انباحصا لاق هبو . حصا لوالاو

 8 موق ةزاجأف ، ةدحاولا ةنسلا ىف اهريركت يف اوفلتخاو . ةنسلا تاقوا

 ةنيدملا لها اما : اهنا ىلع اوعمجاف «ةيناكملا تيقاوملا اماوه . نورخا ههركو

 ململي نميلا لهاو © نرق دجن لهاو © ةفحجلاف ماشلا لها اماو { ةفيلحلا وذف

 | قارعلا لها تاقيم يف فلتخاو 0 (لثم هللا لوسر نع كلذ توبثل

 . )١٩٧( : ةرقبلا ١(

 )١٩٦(. : ةرقبلا ٢(

 يلع رايباه . «ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهال تقو () ءيبنلا ناه (رض) سابع نبا نع ٢(
 لهالو اهب لدبتسا غبار برق» ةفحجلا ماشلا لهالر { هةنيدملا نم لايما ةتسب برقي

 = نيتلحرم ىلع» . ململي نملا لهالو «ناتلحرم ةكم نيبو هنيو لزانملا نرق دجن
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 كلذ ىور © قيقعلا وه ليقو { (١)روهمجلا لوق وهو ، قرع تاذ ليقن
 ٥ (ملي ءيبنلا وه : ليقف قرع تاذ تقو نميف اوفلتخاو يعفاشلا نع

 وهو 3 هلامع دي ىلع قارعلا حتف ةف يذلا وه هنال (؟)باطخلا نب رمع ليقو

 . حصالا

 وا تيقاوملا هذه دحا نم مرحا نم نا ىلع ءاملعلا عمجاو : ةلأسم

 نا انباحصا لاقف : اهادعت نا دعب مرحا نميف يف اوفلتخاو . مرحم هزا اهلبن

 هعضوم نم مرحاف عجري ل ناو { هيلع ءيش الف مرح اف تاقيملا لا عجر

 نم مهنمو . هكسانم يف صقنلا لخدا هنال يعفاشلا لاق هبو . مد هيلعف
 ىلع ءاملعلا روهمجو « هيلع مدال ليقو ١ عجر ناو و مدل طقسي ال : لان

 هيلع ءيبنلا نع كلذ توبثل هلزنم نم هتاقيمف نه ود هلزنم ناك نم نا

 هريغ تاقيم نم مرحاف هتاقيم نم مارحالا كرت نميف اوفلتخاو . مالسلا
 ءيش ال ليقف» : ةفحجلا نم اومرحيو ةفيلحلا اذ ةنيدملا لها كرتي نا لثم

 ١ حصا لوالاو ، هباحصاو كلام نع يورم وهو 0 مد هيلع ليقو 2 هيلع
 مكل نه ى هنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف مالسلا هيلع ءيبنلا لوقل

 . 'ةرمعلاو جحلا دارا نمم نهريغ نم نهيلع تا لكلو تيقاوم

 ناك نمو ث ةرمعلاو جحلا دارا نمم نه ريغ نم نهيلع قتا نملو نمل نه «ةكم نم =
 . هيلع قفتم . ةكم نم ةكم لها ىتح اشنا ثيح نمف كلذ نود

 دمحا هاور قرع تاذ قارعلا لهال تقو (ةيمر ءيبنلا ناه : ةشئاع نع يور امل ١(

 حيحص يفنو هيف كش اهيوار نا الا رباج ثيدح نم ملسم دنع هلصاو يناسنلاو
 يذمرتلاو دواد ياو دمحا دنعو _ ئ قرع تباذ تقو يذلا وه رمع نا يراخبلا

 . قيقعلا قرشملا لهال تقو ةقلع يبنلا نا سابع نبا نع

 ٢) مدقتملا ةشئاع ثيدح ىف اك .

 ٢) يراخبلا دنع امل .

 ٤) ابيرق مدقت .
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 اديرم ناك اذا مارحالا همزل تيقاوملا هذه دحأب رم نم لكف ةلأسم

 نيباطحلا لثم ةكم ىلا هددرت رثكا نم الا ءاملعلا قافتاب ةرمعلاو جحلل

 مارحالا همازلا يف نال سابع نبا نع كلذ يور . مهف صخر هناف
 ةكم نودصقي نيذلا قافالا لها يف اوفلتخاو { هناعم نع اعطقر 5 ةقشم

 لاقو } تاقيملا نم مارحالا مهمزلي ال موق لاقف : ةجاح وا ةراجتل

 اميف اوفلتخاو 5 ملعا هللاو 3 نيمرحم الا تاقيملا نوزراجي ال انباحصا
 لوخد نال . مهيلع يش الو اوؤاسأ موق لاقف . اومرح ل نا مهمزلي

 دجسملا يف لوخدلا هلصا . ضرفلا يف لوخدلا بجوي ال ضرفلا لحم

 الا مدلا مهمزلي هنا هللا همحر عيبرلا نع يورو . ةعمجلا موي عماجلا
 . ةكم نم اوجرخي نا لبق تيبلاب اوفوطي نا مهيلعو : لاق { نيباطحلا

 مهتاقيم ناف اهيف نوميقملا ةكم لها اماو . ةكم لها ريغل هلك اذهو

 ميعنتلا نم لحلا نم اهل نومرحي مهناف ةرمعلا اماو { ةكم جحلاب مارحالل
 لبقف ؟ نومرحي ىتم مهيف اوفلتخاو . لضفالا وهو ةيييدحلا وا ةينارعجلاو
 ةرمعلا اماو 5 ملعا هللاو ىنم ىلا سانلا جرخ اذا ليقو { لالهلا اوأر اذا

 هيلع ناف ايقافآ وا ناك ايكم ةكمب مقملا قح يف الا جحلا تاقيم اهتاقيمف

 فاط ىتح لعفي مل ناف { مارحالا ءادتبا يف ةوطخب ولو لحلا ىلا جورخل
 فوقوب جاحلاو مرحلاو لحلا نيب عمجي مل هنال ، كلت هترمعب دنعي مل ىعسو
 . ملعا هللاو امهنيب عماج ةفرع
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 ةيناثلا ةمدقملا

 ةرمعلا مكح ىف سانلا فالتخا ىف

 ةعامجو رمع نباو سابع نبا نع كلذ يور ، ةضيرف يه : موق لاقف
 جحلا اومتاو» ىاعت هللا لوقب اوجتحاو . انباحصا لاق هبو . نيعباتلا نم

 نينثاب : لاق . جحلا ةيآ تلزن امل كفع ءيبنلا لوقلو (_)ةيآلا «هلل ةرمعلاو

 . ةنس يه : نورخا لاقو ، ةضيرفلا ىضق دقف امهاضق نمف ةرمعو ةجح
 ثيداحالاب اوجتحاو . كلام لاق هبو : يبعشلاو يعخنلا نع كلذ يور

 مالسلا هيلع هنع يور امبو ، ةرمعلا ركذي مل و مالسالا ضئارف اهيف دودعلل
 لاقو 0"هكل ريخ رمتعت ناو ال لاقف ؟ ةبجاوا ةرمعلا نع لئس هنا»

 اوجتحاو . هباحصاو ةفينح يبا نع كلذ يور . عوطت يه نورخا
 ("هع وطت ةرمعلاو بجاو جحلاه لاق مالسلا هيلع هنا هوور ثيدحب

 ىلع لمحي نا نيب مامتالاب رمالا ددرتو راثالا فالتخا فالخلا ببسو

 . ملعا هللاو . بدنلا وا بوجولا

 ةثلاثلا ةمدقملا

 ح تابحتسم ى

 ءاملعلا عمجا دقو 3 هل هل لستغا ه كر ع يبنلا نا يور امل لسغلا : يهو

 () يبنلا لسغل هوبحتسا مهنكل لآستغا ريغب لياج مارحالا ] لت

 . هللادبع نب رباج ثيدح نم يذمرتلاو دمحا هاور (!

 ٢( "عوطت ةرمعلاو داهج جحلاو ظفلب اعوفرم هللادبع نب ةحلط نع هجام نبا هاور .
 (( هنسحو يذمرتلا هاور ؛لستغاو هلالهال دربت (نر هللا لوسر ناه تباث نب ديز ثيدحل .
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 نممو . مرحتو لستغت نا 3 (١)ءاسفن يهو 3 سيمع تنب ءامسا هرمالو

 لها بهذو . يارلا لهاو راصمالا ءاهقفو يعخنلا ميهارباو سراط هبحتسا

 . ملعا هللاو بوجولا ىلع رمالا ناب اقلعت لسغلا بوجو ىلا رهاظلا

 مرحيل» يع هلوقل © نيلعنو ءادرو رازا يف مارحالل درجتلا «ةيناثلاو»

 دحاو ءادر وا ، دحاو رازا يف مرحا ناو ("نيلعنو ءادرو رازا يف مكدحا
 مارحالا «ةثلاثلاو» & راصمالا ءاهقف نم ةعامج نع كلذ يور . سأب الف
 ليقو ةبوتكم ةالص بيقع مرحا» مالسلا هيلع هنا يور امل { ةالصلا ربد

 ريغب مرحا ناو 6 ةعامجو سرواطو سابع نبا كلذ بحتساو 6 (٢)مةلفان

 . ملعا هللاو هيلع ءيش الف ةالص

 يلانلا بابلا

 دصاقملا ىل

 ةيفيك يف يهف ةمدقملا اما : ةم.اقمو نيتلمج يف رصحني هيف مالكلاو

 ادرفم جلاب مرحي نا وهو دارفالا ؛اهادحا»ه : ثالث هتافصو 0 مارحالا

 هيلع ليقف ىعسو فاط نا اماو ‘ كلذ هل هرك دقف فاط ناف 0 روري

 مدق اذاف © اعم ةرمعلاو جلاب مرحي نا وهو : نارقلا ؛ةيناثلاو» { يده

 انيتا ىتح هعم انجرخف جح (يةلك) هللا لوسر نا (ضر هللادبع نب رباج ثيدحل ١(
 . «يمرحاو بوثب يرفثتساو يلستغا»ه : لاقف سيمع تنب ءامسا تدلوف ةفيلحلا اذ

 . «نيلعنه ركذ الب سابع نبا نع يراخبلا هاور ٢(

 يذ دجسم يف يلص امل (ةنمع) هناه سابع نبا ثيدح نم مكاحلاو دوادوبا جرخا (

 . امهنم غرف نيح جحلاب لها نيتعكر ةفيلحلا

 س ١٣٦١



 فوطيالو دجسملا يف يلصي همارحا ىلع ىقبي مث هترمعل ىعسو فاط ةكم

 ةثلاثلاو» ، همارحا نم ذئنيح.لحيف ، ةرايزلا فاوطل رحنلا دعب الا تيبلاب

 طورش ةتس اهلو ، جحلا رهشا يف ةدرفم ةرمعلاب مرحي نا وهو : عتمت
 دعب هدلب ىلا داع نإ اهنال كلذ هرفس يف جحلا نيبو اهنيب عمجي نا «اهدحا»

 ؛يناثلاه . عتمتمب سيلف هماع نم جحلا ىلا رفاس مث هترمع نم ث لالحالا

 ؛عبارلا» جحلا رهشا يف ةرمعلا لعفي نا «ثلاثلاو» . هماع يف كلذ نوكي نا

 ! اهنم هغارف دعب جحلاب مارحالا ءىشني نا «سماخلا» & جحلا ىلع اهمدقي نا

 مدع ناف عتملا طورش هذهو . مرحلا جراخ هنطو نوكي نا «سداسلا»

 . تدجو اميف ءاملعلا نم عامجا اذهو _ اعتمتم نوكي الف اهنم دحاو

 نم جحي ملو هدلب ىلا داع مث رمتعا نا لاق هنا نسحلا نع يور ام الا

 ةرمع : لوقي ناك هب هنع ليق هنال . (١)عتمتلا يده هيلع نا كلذ هماع

 رمتعا نم : لاق هنا سواط نع يور ام كلذكو 3 ةعتم جحلا رهشا يف
 كسنلا اذهو ، عتمتم هنا هماع نم جحي ىتح ماقا مث جحلا رهشا ريغ يف

 عنما ىنعمو (")ةيالا «جحلا ىلا ةرمعلاب عتمت نمف» ىلاعت هلوقي ينعملا وه

 يذلا يناثلا كسنلا ىلا ةيناث ةرم هنع رفسلا طقسيو نيكسنلا نيب ليلحتلا

 جحلا خسف امهدحا : امهيف ءاملعلا فلتخا عتمتلا نم ناعون انهو . جحلا وه

 ءاملعلا روهمجف { ةرمعلا ىلا جحلاب مارحالا نم ةينلا ليوحت وهو ةرمع يل
 { رهاظلا لها لاق هبو ، هزاوج ىلا سابع نبا بهذو © كلذ نوهركي

 تبثي ملو جحي نا نود ةنيدملا ىلا داعو لاوش ىف رمتعا هنا (ض) رمع نع تبث دقف ١(

 جحلاب مارحالا يوني ال منال هلمشي ال ةيآلا رهاظ لب . عتمتلا يده قاس هنا هنع .
 . لمأتف هب مارحالا ىلا يا ءجخلا ىلا ةرمعلاب عتمت نمف» : لوقي هللاو اهدعب

 هححصم ه ١

 ۔ )١٩٦( : ةرقبلا (
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 عادولا ةجح ماع هباحصا رما قيلع هللا لوسر نا ىلع نوقفتم ءاهقفلا لكو
 1 تربدتسا ام يرما نم تلبقتسا ول» هلوق وهو ةرمعلا لا جحلا خسف

 هالها خسفي نا يدهلا قسي مل نم رماو» . «ةرمع اهتلعجلو يدهلا تقس
 ؛اهدحا» : بهاذم ةثالث ىلع رمألا اذه يف ءاملعلا بهذف (')اةرمع يف

 هعم ناك هب لها ام مامتابالا اعيمج امهب وا ةرمعب وا جحب مرحم لحيال هنا

 ؛يناثلاو» { يعفاشلاو كلامو ةفينح ينا نع اذه يور « نكي ل وا يده

 انراق ناك ءاوس ىبا وا ءاش ةرمعب لحي هناف يدهلا قسي ل نم لك نا

 خسف نا «ثلاثلاو» 6 رهاظلا لهاو سابع نبا نع اذه { اعتمتم وا ادرفم وا

 نمو دمحا نع اذه يور . هيلع كلذ باجا ريغ نم زئاج ةرمعب مارحالا

 هلع هرمالو ٠ ليهستلاو ريسيتلا نم اهيف 11 عتمتا اوبحتسا مهكل . عتمتلاو

 انماعلا هذه انترمع» هللا لوسر اي كلام نب ةقارس لاقف . اهب هباحصا مالسلا

 دهاجم نعو «")ةمايقلا موي ىلا دبالل يه لب : لاقف ؟ دبالل ما اذه

 ةكم (نر هللا لوسر عم انمدق» : لاق هللادبع نب رباج نع انغلب ملسم ةياورو ١(

 نم . يبنلا رماف ةورملاو افصلا نيب انيمس و تيبلاب انفطف جحلاب نومرحم نحنو
 : لاق ؟ مرحم تناو . لالحالاب انرماتا هللا يبناي انلق . لحي نا يده هعم نكي مل

 : رباج لاق تللحألو يدهلا تدلق ام تربدتسا ام يرما نم تلبقتسا ول . معن

 نم جحلاب اولهاف ىنم ىلا متعجر اذا (. . ع) ءيبنلا لاق . ةرمع اهانلعجو انللحاف

 املف املف جحلاب خرصن انجرخو : لاق سنا ثيدح نم دمحا ىورو - .. ةكم احطب

 يرما نم تلبقتسا وله : لاقو ةرمع اهلعجن نا كمر ن هللا لوسر انرما ةكم انمدق

 . !ةرمعلاو جحلا نيب تنرقو ٠ يدهلا تمس نكلو { ةرمع اهتلعجل تربدتسا ام

 نا هباحصا (ككبعر ءيبنلا رما امه : لاق هللا دبع نب رباج نا ملسمو دمحا ةياور ٢(

 انربخا : هللا يبناي : كلام نب ةقارس لاق ةرمع اهولعجو جحلاب مهم ارحا نم اولحي

 تلخد دبالل يه لبه : (ةيع) ءيبنلا لاقف ؟ دبالل يه ما ةصاخانلا هذه انترمع نع

 . هةمايقلا موي ىلا جحلا ىف ةرمعلا
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 اميف » لاق اذهبو ، ةعتم اهعم تلعجل ةرم نيعبرأ تججح ول : لاق
 ديعسو ، رمع نباو ، صاقو يبا نب دعسو ، سابع نباو & يلع « تدجو
 يهب اوكسمتف راصمالا ءاهقف اماو 0 ملعا هللاو ةعامجو ، بيسملا نبا
 ةباحصلا لعف له . فالخلا ببسو 0 امهريغو رمعو ركب ينا اهنع ةباحصلا

 . ملعأ هللاو ؟ صوصخلا ىلع وأ مومعلا ىلع لومحم اذه يف
 نا ريبزلا نبا هيلا بهذي ناك ام وهف : عتمتا نم يلاثلا عونلا اماو

 كلذو . ودع وأ ضرمب جحلا نع رصحما عتمت وه هللا هركذ يذلا عنمت
 يتأيف جحلا مايا بهذت ىتح هريغ وأ ودع هسبحف اجاح لجرلا جرخ نا

 يدهيو جحيل مث لبقملا ماعلا ىلا هلالحاب عتمتسيف ىعسيو فوطيف تيبل
 . ملعا هللاو

 يهو . ةينب الا نوكي ال مارحالا نا ىلع ءاملعلا عمجاو : ةلأسم
 له اوفلتخاو { ةيبلتلا عم ةرمعلا وأ جحلا يف لوخدلل بلقلاب داقتعالا

 كلام نع يورم وهو ، مهضعب كلذ زاجأف { ةيبلت ريغ نم هيف ةينلا ءيجت
 ةريبكت نع ةالصلا يف ةينلا ءىزجت كلام دنع كلذكو . يعفاشلاو
 ةرمعلا وأ جحلا يف الخاد امرحم نوكي ال هنا ىلا انباحصا بهذو . مارحالا

 فالخلا ببسو 0 ريبكتلاب الا ةالصلا يف الخاد نوكي ال اك 7 ةيبلتلاب الا

 ىلع لومحم كلذ يف كفع هلعف لهو ؟ ال مأ جحلا ناكرأ نم ةيبلتلا له
 ىلع ىريو جحلا ناكرأ نم انكر اهاريال كلامف ؟ بدنلا وأ ؤ بوجرلا
 ءيبنلا لاعفا ناو ، هناكرا نم نكر اهنا ىلا هريغ بهذو . امد اهكرت نم

 اوذخ » هلوقل ؤ بجاول انايب تتا اهنال بوجولا ىلع ةلومحم اهيف هلي
 . « مككسانم ىنع

 مهللا كيبل » ك هللا لوسر ةيبلت نا ىلع ءاملعلا عمجاو : ةلأسم

 لوسر نا دوعسم نبا نع يناسنلاو ملسمو دمحا هاورو _ رباج ثيدح نم يناسنلاو دمحا هاور ( ١
 يردا ال يناف مككسانم ينع اوذخ :٠ هتلحار ىلع ةبقعلا ةرمج يمري وهو رحنلا موي لاق ) ن ( للا

 ! اذه يجح دعب : لاق وأ هذه يتجح دعب جحا ال نا يلعل

١٣٢٩١ 



 كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نا كيبل كل كيرش ال { كيبل

 ةريبكت يف مهدنع ؟ ال ما ظفللا اذهب ةبجاو يها اوفلتخاو (؛كل

 اذهب اهبوجو ىلا مهريغ بهذو 3 ميظعتلا ماقم موقي ظفل لك مارحالا

 نيب فالخالو 3 اهلبق ىتلا ةجحلا يه ةلأسملا هذه يف ةجحلاو 3 ظفللا

 اهليدبت يف اوفلتخا امناو 2 هلع ءيبنلا ةيبلت ظفل بابحتسا يف ءاملعلا

 ثيدح يف ىتلا ةيبلتلا ركذف ديز نب رباج ثيدح يف يور ام اهيلع ةدايزلاو

 نم هوحنو ج راعملا اذ كيبل كلذ ىلع نوديزي سانلاو { لاقف رمع نبا

 . ("هائيش لوقي الو عمسي ءيبنلاو مالكلا

 هبحتساف : فرش لك ىلع ةيبلتلاب توصلا عفر يف اوفلتخاو : ةلاسم
 وه جعلاف . (")«جةلاو جعلا وه جحلاو مالسلا هيلع هلوقل ءاملعلا روهمج

 ف يور املو . (٤)حئابذلا نم ءامدلا قارمها جنلاو ةيبلتلاب توصلا عفر

 يور املو (ث)كلذب هباحصا رمأي نا هرما مالسلا هيلع ليربج نا ثيدحلا

 ةغيص نا ديب . هللادبع نب رباج نع ملسم هاورو يردخلا ديعس يبا نع عيبرلا هاور ١(

 : هدنع خسنلا ضعب يفف . نيتياورلا ىف تدرو امع ةصقان فنصملا اهقاس يتلا ةيبلتلا

 (ةللبغ) ءيبنلا ةيبلت اما كل كيرشال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نا كيبل مهللا كيبل»
 كل ةمعنلاو دمحلا نا ، كيبل كل كيرش ال كيبل ، كيبل مهللا كيبل» : يهف ةتباثلا

 . !كل كيرش ال ، كلملاو

 ، كيديب ريخلاو كيدعس و كليبل» : اهيف ديزي رمع نبا ناكو : عفان لاق : عيبرلا لاق

 . «لمعلاو كيلا ةبغرلاو كيبل

 : لاق ؟ لضفا لامعألا يأ : لئس () هللا لوسر نا (رض) قيدصلا ركب يبا نع (
 . هجام نباو يذمرتلا هاور «جثلاو جملا»

 ٤( رحنلا موي ندبلا رحن ينعي .

 ينرمأف ليربج يناتاه : لاق (دقنبعر هللا لوسر نا هيبا نع بئاسلا نب دالخ ثيدحل (ه

 نباو يذمرتلا هححصو ةسمخلا هاور . ؛لالهألاب مهتاوصا اوعفري نا يباحصا رمآ نا

 . «جحلا رئاعش نم اهناف : دلاخ نب ديز ثيدح نم ةياور ىفو . نابح
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 حبت ىنح ءاحورلا نوغليي ال هع ءيبنلا باحصا نا مزاح يبا نع
 اماو . ةيبلتلاب توصلا عفر باجا ىلا رهاظلا لها بهذو . (ا)مهوقلح

 لاقو اهسفن ةيبلتلاب عمست اهنا ىلع تدجو اميف ملعلا لها عمجاف ةأرملا

 ةكم دجسم يف الا دجاسملا يف ةيبلتلاب توصلا عفري ال ءاملعلا ضعب

 . ملعا هللاو 3 هيلي نم عمسي نيذه ريغ ىف نكل 3 ىنمو

 اهعطقي هنا يورف : ةيبلتلا جلاب .مرحملا عطقي ىتم.اوفلتخاو : ةلأسم
 عطقي ال هنا ىلا ءاملعلا روهمج بهذو . هفرع موي نم سمشلا تلاز اذا

 . اهرساب اهامر اذا اهعطقي ليقف : اوفلتخاو . ةبقعلا ةرمج يمري ىتح "يبلتل

 هناو» «يَع ءيبنلا فيدر ناك سابع نب لضفلا ناو سابع نبا ثيدحل

 . ةاصح لوا دنع اهعطقي موق لاقو . "ةاصح رخآ يف ةيبلتلا عطق

 رباجو يلعو . ةماساو . سابع نب لضفلاو . سابع نبا نع كلذ يور
 . ملعا هللاو . ديز نب

 يباو كلام نع ليقف 3 ةرمعلاب هيبلتلا عطق يف اوفلتخاو : ةلأسم

 . ةورعو رمع نبا نع كلذ يور . مرحلا ىلا ىهتنا اذا اهعطقي هنا : ةفينح

 وهو . فاوطلا حتتفا اذا دوسالا رجحلا دنع اهعطقي نورخآ لاقو

 تيبلاب فاوطلا ىلا ةباجا ةيبلتلا ناب جتحاو يعفاشلا لاق هبو . حيحصلا

 . قيفوتلا هللابو ملعا هللاو . لمعلا ىف عرشي ىتح عطقي الف

 ةيبلتلاب مهتاوصا نوعفري اوناك هللا لوسر باحصا نا» : ظفلب ةبيش يبا نبا هجرخا ١(
 . «ءاح ورلا اوغلب » : ركذ نودب «مهتاوصا حبت ىتح

ِ ِ . 
 يبلي () لزي مله : الاق امهنا ديز نب ةماساو سابع نيا نع يراخبلا ىور دقف ٢(

 . هةبقعلا ةرمج ىمر ىتح

_ ١٤١ 



 ىلوالا ةلمجلا

 مارحالا تاروظحم ىف دصاقملا نم

 : لوصف ةسمخ ىلع يوتحتو

 لوالا لصفلا

 سابللا نم مرحلا هيقتي اميف

 امع يع ءيبنلا لأس الجر نا» رمع نبا ثيدح كلذ ىف لسالاو
 الو { مئامعلا الو ،. صمقلا سبلي ال» لاقف بايثلا نم مرحملا سبلي

 سبليف نيلعن دجي ال دحا الا فافخالا الو ، سيناربلا الو . تاليوارسلا

 نارفعزلا هسم ائيش بايثلا نم سبلي الو ، نيبعكلا لفسا امهعطقيلو نيفخ

 هذه سبل نم عونمم مرحملا نا ىلع ءاملعلا عمجاو . (١هسرولا الو
 سبلت نا سأبال هناو ، ءاسنلا نود لاجرلاب صوصخم اذه ناو { ءايشالا

 نميف اوفلتخاو . (")رامخلاو فافخالاو ليوارسلاو عردلاو صيمقلا ةأرملا

 نع كلذ يور . مهضعب هزاجاف ؟ هسابل هل له ث ليوارسلا الا دجي م

 كلام لاق هبو ، نورخآ هنم عنمو ث راصمالا ءاهقف ضعبو ءاطع

 . نيفخلاك هانشتسال ع ءيبنلا هيف صخرول هنا مهتجحو . ةفينحوباو

 يلع ءيبنلا نع سابع نبا ثيدحب لوالا لوقلا باحصا جتحاو

 ١( يردخلا ديعس يبا نع عيبرلا هاور .

 ٢( نيزافقلا سبل نع ةأرما ىهني (ةلمع) هللا لوسر عمس هنا : رمع نع هيلع قفتم
 «نارفعزلاو سرولا بايثلا نم هسم امو باقنلاو .
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 قفتاو . 0هنيلعنلا دجي مل نمل نافخلاو رازالا دجي مل نمل ليوارسلا» : لاق

 زاجاو . نيلعنلا دجي مل نمل نيعوطقم نيفخلا سبل ةزاجا ىلع مهرثكا

 ٨ ("حابر يبا نب ءاطع نع كلذ يور . عطق ريغ نم امهسبل نورخآ
 مارحا نا ىلع اوعمجاو . (")داسفلا بحيال هللاو داسف امهعطق ىف لاقو

 لدست نا اهل ناو . اهرعش رتستو اهسأر يطغت نا اهل ناو اههجو يف ةأرلا

 عم تامرحم انك»ه تلاق اهنا ةشئاع نع يورام وحنل اههجو نع بوثلا
 انسوؤر لبق نم بوثلا انهوجو ىلع انلدس بكر انب رم اذاف ع ءيبنل

 نيزافقلا سبل نع تايهنم ءاسنلا نا تبثو . ( ٤هانعجر بكرلا زاج اذاف

 سبلتلا مالسلا هيلع لاق هنا كيلع هللا لوسر نع كلذ توبثل باقنلاو
 هجولا ادعام نالو . (ث١«نيفخ وا ليوارس نم تبحا ام كلذ دعب

 مارحا نا ىلع اوعمجاو . هراهظا اه زوجيال ةروع اهدسج نم نيفكلاو

 اههجو يف ةأرملا مارحا ناو . هتيطغت هل زوجيال هناو هسأر يف لجرلا

 عمس هنا (رض) سابع نبا نع هربخا ءاثعشلا ابت نا رانيد نب ورمع نع دمحا هاور ١(

 . اهسبليلف ليوارس دجوو ًارازا دجي مل نمه : لوقي بطخي وهو _ (ةلع) ءيبنلا
 . ال : لاق ؟ امهعطقيل لقي مل و : تلق «امهسبليلف نيقخ دجوو نيلعن دجي ل نمو

 نيلعنلا دجي ال يذلل ليوارسلاو فخلا سبل مرحملل زاجأف دمحا بهذ اذه ىلاو ("

 اذه حجرو . هيلع ةيدفال هناو ، سابع نبا ثيدحب الالدتسا { املاح ىلع 7 رازالاو

 . ميقلا نبا

 رقا (للمك) هنا وه روذحم هيلع مزلي هنأل ، ىرا ام ىلع هيلع دودرم ليلعتلا اذه (
 الام وهو . ركذلا فنآلا هيلع قفتملا رمع نبا ثيدح ىف امهعطقب رما ذا داسفلا
 ثيدح ى ءانثتسا نودب ًاقلطم (ةليمع) هنع درو هنأب هللعي نا ىلوالاو . اعطق هاضري
 هححصم مها . ابيرق مدقتملا سابع نبا

 بوثلا انادحا لدستف بكرلا انبرميو تامرحم انك : ةشئاع نع : ظفلب دمحا هاور ((
 . !اههجو للع

 . رمع نع هيلع قفتم (ه

١٤٢٣ 



 لدستف اهلامج نم ةنتفلا هعم فاخت نا الا هريغ الو عقرب هتيطفت زوجي ال

 اههجو يطغت تناك ركب يبا تنب ءامسا نا يور دقو . انمدق اك بوثلا
 اوقلتخاو . مدقتملا ةشئاع لعفك الدس نوكي نا لمتحي اذهو { ةمرحم يهو

 دعسو ، تباث نب ديزو ، نافع نب نانع نع يورف : ههجو مرحملا ريمخت يف

 مهنا سواطو ث هللادبع نب رباجو ، فوع نب نمحرلادبعو صاقو يبا نب
 قوف ام رمخيال هنا ىلا نورخآ بهذو . نيبجاحلا ىلا كلذ ةحابا ىلا اوبهذ

 . ملعا هللاو

 ةجح يف ةفرع موي ةبق يف لزن مالسلا هيلع ءيبنلا نا يور امل . اهيف
 صخرف باودلا .رئاسو لبالا ىلع هلالظتسا يف اوفلتخاو . ()عادولا

 نب دوسالاو 0 ءاطعو © نافع نب نامثع نع كلذ يور . ("هيف مهضعب

 . ملعا هللاو ] لبنح نب دمحاو سنا نب كلام كلذكو \ ةعامجو { ديزي

 ؛ سابع نبا هيف صخرف : مرحملل نايمهلا سبل يل اوفلتخاو : ةلأسم

 ، يعخنلاو «| سواطو ، دهاجمو ، حابر يبا نب ءاطعو ، بيسملا نباو
 كيلع ددشا مرحملل ةقطنملا يف ةشئاع تلاقو 0 راصمالا اهقفو

 . ملعا هللاو هنع يور اميف رمع نبا كلذ هركو . (كتقطنم

 ىنح اهب لزنف ةرمنب هل تبرض ةبق دجوف ةفرع ىتا ىتح ةفلدزملا زاجا امل هنا ىوري ١(

 غلا حلا سانلا بطخف يداولا نطب ىتأف هل تلحرف ءاوصقلاب رما سمشلا تغاز اذا

 . هللادبع نب رباج نع ملسم هاور لوطم ثيدح نم

 ٢( بفقذللا وهو .

 ٢( كتقفن ةخسن يلو .
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 ضعب يف اهضعب رويسلا لخدي نكلو نايمهلا دقعي نا هل سيل مهضعب لاقو

 . ملعا هللاو

 . موق هنم عنمف هسفن نع بوثلا مرحملا دقع يف !وفلتخاو : ةلأسم

 صخرو } يعفاشلاو كلام لاق هبو 3 ريبزلا نب ةورعو ءاطع نع كلذ يور

 نب رباجل تلق : لاق هنا رانيد نب ورمع نع يور دقو & بيسملا نبا هيف
 . ملعا هللاو هقثوا لاق وا هدقعا لاقف لحني يرازا . ديز

 يل انلا لصفلا

 بيطلا نم مرحلا هيقتي اميف

 . همارحا لاح يف مرحملا ىلع مرحم هلك بيطلا نا ىلع ءاملعلا عمجاو

 " رمع نع كلذ يور . موق ههركف مارحالا دنع هل هزاوج يف اوفلتخاو
 . سنا نب كلام لاق هبو { نيعباتلا نم ةعامجو & نافع نب نامثعو . هنباو

 للا لوسراي لاقف هءاج يذلا لجرلل ع ءيبنلا لوق كلذ يف مهتجحو
 هيلع ءيبنلا لاق ؟ بيطب ةخطلم ةبج يف ةرمعب مرحا لجر يف ىرت فيك
 ةبجلا اماو & تارم ثالث كنع هلسغاف كب يذلا بيطلا اماه مالسلا
 } ثيدحلا ترصتخا (١×)كترمع ىف عنصت ام كتجح يف عنصا مش اهعزناف

 يعفاشلاو ةفينح يبا نع يورم وهو . كلذ نورخآ زاجاو 2 اذه ههقنو
 ءيبنلا سأر بيطا تنك»ه تلاق اهنا ةشئاع نع يور امب اوجتحاو ةعامجو

 اذا نولوالا لاقف . ("ءامرحم حبصي مث هئاسن ىلع فوطيف مالسلا هيلع

 . ملسم هاور ١(
 = بيطا تنك» : تلاق ةشئاع نع : رخآ ظفلب ةياورلا تدروو . هيلع قفتم (!
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 ىلع ًادقعنم عامجالا ناك املف اولاق & هسفن ال هرثا هيلع ىقي امنا لستغا
 بايثلا سبل لثم مرحم وهو هباحصتسا زوجيال ةيدفلا هنم بجت ام لك نا

 بيطلا لوانتب ةيدفلا بجتو . كلذك بيطلا نوكي نا بجو ديصلا لتقو

 هنا لاقو . يبرعلا ناحيرلا ىف عيبرلا صخرو . اريثك وا ناك اليلق همشو

 ناهدال ىريال ناك هنا ءاطع نعو © سابع نبا لاق هبو . بيطلا نم سيل

 جرخ دق هنال بيطلا هيف خبط ام لكا هل زوجيو ،‘ بيطلا نم ةيسرافلا

 بارش وا ماعط عم طلتخا اذا هيف فلتخاو ، بيطلا مكح نع خبطلاب
 . هيلع ءيشال ليقو مد هيلع ليقف : مرحملا هلوانتف رانلا هسمت نا ريغ نم

 لسفف امهريغ وا ،\ سرو وا ، نارفعز هسم يذلا بوثلا سبل يف فلتخاو
 ديز نب رباج نع كلذ يور ء انباحصا هيف صخرف هحير بهذ ىتح

 نم ةعامجو ، دهاجمو ،‘ سواطو ءاطعو ، يعخنلاو ؤ بيسملا نب ديعسو
 ‘ هنول بهذف لسغ نوكي نا الا سنا نب كلام كلذ هركو . ءاهقفلا

 مارحالا لاح يف لجرلا هنم عنم امم ةعونمم ةأرملا نا ىلع ملعلا لها عمجاو
 . ملعا هللاو انمدق اك سابللا ضعب الا

 ثلاثلا لصفلا

 ثفنتلا ءاقلا نم مرحلا هيقتي اميف

 كلذ هابشاو لمقلا لتقو رفظلاو رعشلا ةلازاو

 اوقلحت الوه ىلاعت هللا لوقل مرحملا ىلع هعنم ىلع اوعمجا دقو

 ثيدحلاف !تيبلاب فوطي نا لبق هلحلو مرحي نا لبق همارحال (ةلممر هللا لوسر =
 هب لحي يذلا لالحالا لحلاب دارملاو . هلبق ال مارحالا دعب مرحي بيطلا نا يلع ليلد

 يذلا قلخلاو يمرلاب وهو لالحالا ضعب لح ناك دقو ةرايزلا فاوط وهو روظحم لك
 هححصم مها . هدعب ءاسنلا نمالا عنميالو هريغو بيطلا هب لحي
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 اوفلتخاو { ةبانجلا نم هسأر لسغ ةزاجا ىلع اوقفتاو (١)ةيآلا مكسوؤر

 نممف نورخآ هنم عنمو { موق هزاجاف { ةيانج ريغ نم هلسغ ةيهارك ي
 ريبج نب ديعسو ، رمع نباو 3 هللادبع نب رباجو . (")انباحصا هزاجا
 عامجالا ناب اوجتحاو ث ةفينح وباو سنا نب كلام كلذ هركو ث ةعامجو

 ال هسأر لساغلاو رعشلا فتنو لمقلا لتق نم عونمم مرحملا نا ىلع دقعنم

 يمطخلاب هسأر لسغ يف اوفلتخاو ، هضعب وا © اذه لك لعفي نا ولخي
 قشف هسأر دبل نمل اوصخر مهنا . ءاطعو & سواطو ؤ دهاجم نع يورف

 هيف اوبجواو نورخا هركو ، نيلي ىتح يمطخلاب هلسغي نا قلحلا هيلع
 لي ءيبنلا نا هزاجا نم ةجحو . ةفينح وباو كلام لاق هبو 3 ةيدفلا

 اوفلتخاو . هانعم ىف ىمطخلاو ، (")هردس و ءامب تام اذا مرحملا لسغب رماا

 كلذ يور . رعشلا عطقي مل ام مهضعب هيف صخ رف مرحملل ماجتحالا ىف

 نا يور امل { ةعامجو ،رمع نب ديبعو 3 ءاطعو ، قورسم نع

 ١( ةرقبلا . ١٩٦

 ٢( تفلتخا : لاق هنا (رض) سابع نبا نع يورام انباحصا لوق ىلع ليلدلا : يشحا لاق

 لاق هلسغيال : وه لاقو ، هسأر مرحملا لسغي تلقف ءاوبألاب ةمرخم نب روسلاو انا
 نينرقلا نيب لسغي لجرلا هدجوف يراصنالا بويا يبا ىلا الجر تلسرآف سابع نبا
 سابع نبا لوسر انا لجرلا هل لاق ؟ اذه نم لاقف هيلع ملسف بوثب رتتسم وهو
 عضوف لجرلا لاق ؟ مرحم وهو هسار لسغي (ةْلع) هللا لوسر ناك فيك كلاسي كيلا

 هيلع بصي ناسنال لاق مث . هسار هلادب ىتح هأطاطف بوثلا ىلع هدي بويا وبا :

 لعفي هتيار اذكه : لاق ربداو امهب لبقاف هديب هسار كرح مث { هيلع بصف ببصا

 ها 3 اثعشالا ديزيال ءاملا نال زئاج هنا تيدحلا اذه ىلعف . هيلع هللا تاولص .

 ٢( تام اذا : لاق مالسلا هيلع هنع اضيا هقيرط نمو _ . سابع نبا نع عيبرلا هاور

 رمخيالو ، بيطب سمالو ث امهيف مرحا نيذللا هيبوث ىفالا نفكي الو لسغ مرحملا

 هسأر ١ .
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 اوبجواو نورخآ هنم عنمو . ('×مرحم وهو عجو نم مجتحا» لع ءيبنل

 مجتحا نا الا . حيحصلا وهو هريغو نسحلا نع كلذ يور . ةيدفلا هيف

 ضوعبلا لتق يف اوفلتخاو . هيلع سأب الو دتفيلف رعشلا قلحو ةرورضل
 ءاطع نع كلذ يور . ةفئاط هيف تصخرف روبنزلاو ثيغاربلاو قبلاو
 يور دقو . هلك كلذ نم ائيش لتقيال انباحصا لاقو } يأرلا باحصاو

 قدصتي لملاو رذلاو بابذلا يف موق لاقو . روبنزلا لتقب رما (رض) رمع نا

 الو هبوث يف هندب نع اهحرطيف لمقلا اماو ، ملعا هللاو ءيشب هلتق نم

 . اهلتقيالو ضرالا يف اهيقلي

 عبارلا لضفلا

 ع امجلا ىف

 ىلع ملعلا لها عمجاو . اهريغو ةلبقلاو رظنلاو سمللا نم هتامدقمو
 ثفر الف جحلا نهيف ضرف نمف» ىلاعت هلوقل عامجلا نم عونمم مرحملا نا
 جحلا دسفي عامجلا نا ىلع اوعمجاو . (")«جحلا يف لادج الو قوسف الو.

 داسف يف اوفلتخاو ] تيبلاب فاوطلا لبق ةرمعلا دسفيو ةفرعب فوقولا لبق

 وه يذلا ةضافالا فاوط لبقو ى ةبقعلا ةرمج لبقو & فوقولا دعب جحلا

 ام فالخب عجولا ركذ نم ةقلطم تدرو ةياورلا نا ديب سابع نبا نع هيلع قفتم ١(

 ديصلا لتقو قلحلا نم مارحالا تامرحم نا : بابلا ق لصفلا لوقلاو . فنصلا هتبلا

 هتمزلو كلذ هل حيبا درب وارحل هصيمق سبلو هسار قلح ىلا جاتحا نمف ةرجع نب

 . ةيآلا !هسار نم ىذا هبوا اضيرم مكنم ناك نمف» ىلاعت هلوق لد هيلعو . ةيدفلا

 ٢( ةرقبلا : )١٩٧١( ..
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 { لباق ماع نم ءاضقلاو يدهلا هيلعو هجح دسف موق لاقف : ةرايزلا فاوط

 . هيلع نورخا لاقو & يعفاشلاو كلام بهذ هيلاو 0 انباحصا لوق وهو

 نميف اوفلتخاو { ةفينح يباو يروثلا نع كلذ يور . مات هجحو يدها

 . ، هجح دسفي موق لافف ن ةرايزلا فاوط لبقو ، ةرمجلا يمر دعب ءيطو
 فالخلا ببسو . هجح دسفي ال نورخا لاقو & رمع نبا نع كلذ يور

 ةبقعلا ةرمج يمر دعب امهدحا : ةالصلا نم ميلستلا هبش نيليلحت جحلل نا

 ىنحف (ا)ديصلاو بيطلاو ءاسنلا الا ءىش لك هب لحي رغصالا للحتلا وهو
 طرتشا نمف : ءىش لك هب لحي ةرايزلا دعب رخآلا للحتلاو 3 تيبلا روزي
 نمو . اندنع حيحصلا وهو . امهلبق ءىطو اذا هجح داسفب لاق نيللحتلا

 نيب فالخ الو . لوالا للحتلا دنع ءىطولا ةحاباب لاق امهطرتشي مل

 متللح اداو» ىلاعت هلوقل ءيش لك هب لحي ربكالا للحتلا نا ءاملعلا

 ناو يعسلاو فاوطلاب اهنم لحي ةرمعلا نا ىلع اوقفتاو . ("×اوداطصان

 { قلحلا لبق اهيف ءىطو اذا مدلا همزلي هنا الا { ريصقت الو قلح نكي م

 مهرثكا بهذف . هتامدقم يفو جحلا دسفي يذلا عامجلا ةفص يف اوفلتخاو

 لسغلا بوجو ىف طرتشي نم نوكي نا لمتحيو . نيناتخلا ءاقتلا هنا ىلا

 : جرفلا يف جاليا ريغب لازنالا ىف اوفلتخاو . جحلا يف هطرتشي نا لازنالا

 . ةفينح يبا نع كلذ يوز ، .جرفلا يف لازنالا الا جحلا دسفي ال موق لاقن

 نورخا لاقو . يعفاشلا لاق هبو . جحلا دسفي دحلا بجوي ام موق لاقو

 . جاليالا نم غلبا وهو دوضقمل وه هنال ىطو ريغ نم لازنالا هدسفي
َ : 

 هلوقل عيبرلاو سابع نيا دنع هللا وهف بيطلا اما . ديصلاو ءاسنلا ريغ هل لح ١(
 هححصم ها ءاسنلا الا ا ءيش لكو بيطلا مكل لح متقلح و مكيمر اذاو : وآ

 !( ةدلنلاللا : )٦( .
3 
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 نع ءاملا لازنا اهدسفي ةدابع جحلا نال حيحصلا وهو ، كلام لاق هبو.

 رظنلا نم عامجلا تامدقمب دسفي له اوفلتخاو . موصلا دسفي اك دمعت

 لزني مل ام كلذ لك يف مدلا همزلي : موق لاقف ؟ ال ما سمللاو .ةلبقلاو

 لبق لجرل : لاق هنا سابع نبا نع كلذ يور . هجح دسفي ليقو . ءامل

 دسفي عاتمتسا عون نع لازنا لك موق لاقو ؤ كجح تدسنا رظن وا
 ، ديز نب رباج لوق هنظاو . انباحصا ضعب نع اذه يورو 3 ةرمعلاو جحلا
 كرح ام لك : لاق ءاطع نعو ء ملعا هللاو مهريغو ، كلامو ، نسحلاو

 هيلع موق لاقف : ايسان عماج نميف اوفلتخاو . ملعا هللاو ، مد هيفف ركذلا

 . ملعا هللاو 5 ءازجلا هيلع ليقو . ءاضفلا

 سماخلا لصفلا

 ىلاعت هلوقل هداص اذا ديصلا محل لكا هيلع مرحي مرحملا نا ىلع اوعمجاو

 هلكا زاوج .يف اوفلتخاو 0 (١)!امرح متمدام ربلا ديص مكيلع مرحو»

 يور ، لحملا هحبذ اذا هل هلكا زوجي موق لاقف : لحملا هداص اذا مرحملل

 ماوعلا نب ريبزلاو ، ريبج نب ديعسو 0 ءاطع نغو باطخلا نب رمع نع كلذ

 نم دطصي مل اذا هلكا زوجي نورخآ لاقو . ةفينحوباو يأرلا لها لاق هبو

 . ةعامجو يعفاشلاو ، كلامو { حابر يبا نب ءاطع نع كلذ يور 7 هلجا

 يبا نب يلع نع كلذ يور . هدايطصاو هلكا هيلع مارح وه موق لاقو

 لوقيو سابع نبا لاق هبو . سواطو ، رمع نباو ، ديز نب رباجو ، بلاط
 طرشب قلعتي يهنلا له : فالخلا ببسو . انباحصا لاق هبو 5 ةمهبم ةيالا

 ١( ةدلاملا : )٩٦(.



 ةصاخ دايطصالا طرشب لاق نمف ؟ اعيمج امهب وا لكالا وا . دايطصالا

 ىلع اوجتحاو . نيلوالا لوق وهو . هسفنب مرحملا هدصي مل اذا هلكا زاجا

 وا متدصام الا لالح مكل ديصلا محل» لاق ةقلع ءيبنلا نا يور امب اذه
 هل باحصا عم ناك نيح ةداتق يبا ثيدحبو 0 (١)«مكلجأ نم ديص

 لأسف ضعب ىلاو هباحصا ضعب هنم لكاف ايشحو ارامح داطصاف نيمرح

 قلعتي ىهنلا نا لاق نمو . ("«اهايا هللا مكمعطا ةمعط» لاقف هكلع ءيبنا
 اوجتحاو . هلكأي ال لاق _ انباحصا لوق وهو _ اعيمج لكالاو دايطصالاب

 وهو ايشحو ارامح هيع يبنلا ىلا ىدها الجر ناه سابع نبا ثيدحب

 لاو (”نومرحم انا الا كيلع هدرن مل انا : لاقو 5 هيلع هدرف اوبالا

 . ملعا

 لاقف ؟ مرحلا ديص وا ةتيملا لكأي له رطضملا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 ءازجلا هيلعو ديصلا لكاي . نورخآ لاقو . مرحلا ديص نود ةتيملا لكأي موق

 هيف ىنأي الو 5 هتحابا ىلا ةعيرذ دس ديصلا لكا نال . ةتيملا لكأي الو

 دصي وا هوديصت ملام مارح متناو لالح مكل ربلا ديص ظفلب هللادبع نب رباج نع ١(
 . يذمرتلاو دمحا هاور «مكل

 هعم اوجرخف اجاح جرخ (ةكلع) هللا لوسر نا ةداتق يبا نع ملسمو يراخبلا هاور ٢(
 اوذخاف يقتلن ىتح رحبلا لحاس اوذخ » : لاقف _ ةداتق وبا مهيف مهنم ةفئاط فرصفن

 اوأر. ذإ نوريسي مه انيبف مرحي مل ةداتقابا الا مهلك اومرحا اوفرصنا املف { رحبلا لحاس

 اهمحل نم اولكاف اولزنف اناثا اهنم رقعف رمحلا ىلع ةداتق وبا لمحف شحو رمح
 اوتا املف { ناثالا محل نم يقبام انلمحف نومرحم نحنو & ديص محل لكانا : اولاقو

 انيارف مرحي مل ةداتق وبا ناك دقو انمرحا انك انا . هللا لوسراي . اولاق ، هللا لوسر

 لك انا . انلق مث اهمحل انلكاف انلزنف اناثا اهنم رقعف ةداتق وبا اهيلع لمحف شحو رمح

 لمحي نا هرما دحا مكنما» : لاق اهمحل نم يقب ام انلمحف ؟ نومرحم نحنو ديص محل

 . !اهمحل نم يقبام اولكف» : لاق 53 ال اولاق ؟ اهيلا راشا ما .0 اهيلع

 . (ض) يثيللا ةماثج نب بعصلا نع هيلع قفتم (
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 : ديص هدي يفو مرحا اذا اوفلتخاو . ملعا هللاو { (يف هلكا زوجي لاح
 نب لادبعو دهاجم لاق هبو . هدي نم هلسري هللا مهمحر انباحصا لاق

 كلذ يكحو { هدي ىف ام لاسرا هيلع سيل نورخا لاقو { ةعامجو ثراحلا

 . مكحاو ملعا هللاو روث يبا نع

 ةيناثلا ةلمجلا
 ةرمعلاو جحلا لاعفا ىف

 : لوصف ةتس اهيفو

 لوالا لضفلا

 فاوطلا ىف

 . ةرشع اتنثا يهو دعاوقلا ىرجم يرجي ام هلئاسم نم ركذنسو

 ناكرا نم نكر هنا ىلع اوعمجا دقو : همكح يف _ ىلرالا ةلأسملا
 . '}هقيتعلا تيبلاب اوفوطيلو» ىلاعت هللا لوقل . اهب الا متي ال ىتلا جحلا

 . ةنسلاو باتكلا نم كلذ توبثل اذه ىف فالخ الو

 ديصلا لكا زاوجل ةلع حلصيال هنال فيرحت هلعلو خسنلا نم هانيار اميف اذكه . يشحملا لاق ١(

 رهظي يذلاو . رارطضالا دنع لوا امهيا ق اوفلتخا ءاملعلا نا . لصاحلاو . ةتيملا نود

 ءانتسآلا هللا نم اهيف درو دق ةتيملا نال ديصلا ىلع ةتيملا لكا حيجرت ىف لاقي نا ليلعتلا يف

 - . هيف هلكا زوجي لاح هيف تاي مل هنال هتحابا ىلا ةعبرذ دس اهلكا يفف ةرورضلا دنع

 اذاو ةسجن اهناف ةتيملا فالخب رهاط ديصلا محل نال ةتيملا ىلع ديصلا محل لكا حيجرت ىو

 ها . ىلوا رهاطلاف سجنلاو رهاطلا نيب رمالا ضراعت
 !( حملا : )٦٩(.
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 رجحلا نم هب أدتبي نا ىلع اوعمجا دقو : هتفص ىف ةيناثلا ةلأسلا

 يضمي مث { هراسي ىلع تيبلا لعجي مث ، هيلع ردق نا هلبقي نا دعب دوسالا

 ىلا يهتني ىتح هيلع ردق نا يناملا نكرلا ملتسيو هنيمي ىلع فاوطلا يل
 اماو . رجحلا ىلا رجحلا نم فاوطا ةعبس كلذ لعفيو . دوسالا رجحلا

 . مالسلا هيلع ءيبنلا لعف نم كلذ توبثل اذه ىلع اوقفتا

 راكا بهذف : فاوطلا يف لمرلا يف اوفلتخا دقو : ةثلاثلا ةلأسملا
 كلذ يورو . طاوشالا ةثالثلا يف ةنس هنا ىلا راصمالا ءاهقف نم انيفلاخم

 لاقو 5 هيع ءيبنلا لعف نم تباث كلذ نا اومعزو دوعسم نياو رمع نع
 نبا ثيدح ىف سابع نبا لاق هبو . خوسنم فاوطلا يف لمرلا : انباحصا

 لاقف ؟ فيك لاقف اوبذكو اوقدص : لاقف هموق نع كلذ هل ركذو ليفطلا

 هولعج ذا اوبذكو» . هباحصاو وه هلعف يلع ءيبنلا نا مهلوق يف اوقدص

 دهج ي ع ءيبنلا نا مهغلب نيكرشملا نا كلذو لاق «اهكرت زوجيال ةنس
 ل ءيبنلا مهرمأف ةيبيدحلا نامز يف كلذو هباحصاو وه عوج ةدشو

 . ()نيدهجم ريغ مهناو { ةوق مهب نا نيكرشملا اوري يكل اولمري نا

 : برثي ىمح مهتنهو دقو ةكم (ههت) هللا لوسر مدق : لاق (ض) سابع نبا نع ١(
 للا ذا علطأف ارش اهنم اوقلو ، ىمحلا مهتنه :هو دق موق مكيلع مدقي هنا : نوكرشملا لاقف

 نيب اوشمي ناو ةثالثلا طاوشالا اولمري نا مهرماف هولاقام ىلع (ةيقع) هيبن هناحبس
 ءالؤه ؟ مهتنهو دق ىمحلا نا متركذ نيذلا ءالؤه : اولاق ش اولمر, مهوأر املف نينكرلا

 مهيلع ءاقبا الا اهلك طاوشالا اولمري نا مهرماي ل و : : سابع نبا لاق !!! انم دلجا

 لمرلا عدي نا (ض) رمعل ادب دقلو . هل ۔اغفللاو دواد وباو ملسمو يراخبلا 7

 ىلع ءءاقبا ىار هنا الا . ضرالا يف نيملسملل هللا نكمو & هنم ةمكحلا تهتنا امدعب

 ديز نعف _ . هدعب لايجالل ةلثام ةروصلا هذه ىقبتل يوبنلا دهعلا ىف هيلع ناكام

 ؟ مويلا نالمرلا مف : لوقي (رض) باطخلا نب رمع تعمس» : لاق هيبا نع ملسا نب

 كلذ عمو هلهاو رفكلا ىفنو مالسالا هللا (تب ًأطا دفو بكانملا نع فشكلاو

 . (ةللل) ءيبنلا دهع ىلع هلعفن انك ائيش عدنال
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 . ملعا هللاو لمر نهيلع سيل ءاسنلا نا ىلع عيمجلا قفتاو . ملعا هللاو
 لها روهمج بهذف ؟ ال ما اهلك ناكرالا ملتسي له : ةعبارلا ةلأسملا

 ثيدحل . دوسالا رجحلا نكرو يناملا نينكرلا الا ملتسي ال هنا ىلا ملعلا

 رجحلا نكرو يناملا نكرلا الا ملتسي مل هلع ءيبلا ناف رمع نبا
 مهضعب ثيدحل . اهلك ناكرالا ملتسي لب نورخآ لاقو . (ا)دوسالا

 . ملعا هللاو . اهلك ناكرالا ملتسن نا ىرن انفط اذا انك : لاق

 هيلع ردق نمل دوسالا رجحلا ليبقت نا ىلع اوعمجاو : ةسماخلا ةلأسملا

 : لاقو هلبق هنا : هللا همحر رمع ثيدح نم تبث امل ، فاوطلا ننس نم هنا

 ام كلبقي ِهقيَع هللا لوسر تيار ىنا ال ولو عفنت الو رضتال رجح كنا

 . ()كتلبق

 اهزاجاف & فاوطلا يف نآرقلا ةءارق يف اوفلتخاو : ةسداسلا ةلأسملا

 سيل : كرابملا نبا لاقو . ءاهقفلا نم هريغو ءاطع نع كلذ يور 3 موق
 نسحلا نع كلذ يور . نورخا اههركو . نارقلا ةءارق نم لضنا ءىش

 ئ ديمحتلاو . حيبستلا انباحصا بحتساو . كلامو ةورعو يرصبلا

 يناملا نكرلا دنعو ، ناكرالا دنع ءاعدلاو ، ىلاعت هللا ركذو © ليلهتلاو

 توبثل ("رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا ى انتآ انبر

 . هلت هللا لوسر نع كلذ

 نيذه مالتسا تكرتام : رمع نبا لوقي : ثيدحلا صنو . ملسمو يراخبلا هاور ١(
 الو ةدش ىف امهملتسا (يج هللا لوسر تيار ذنم _ دوسألا رجحلاو يناملا _ نينكرلا

 نينكرلا ريغ تيبلا نم ملتسي هللا لوسر را مله : هنع ىرخا ةياور ىفو . «ءاخر ين

 . ىلرالا ةياورلا فالخب رصحلا ىلع امهيتلك لاتشال فنصملا ةياور ىلا برقا يهو . «نيينامب
 ٢( دواد وباو ملسمو يراخبلا هاور . ٣( ةرقبلا : )٢٠١( .

١٥٤ _ 



 نا ىلا مهريغو انباحصا نم ءاملعلا روهمج بهذو : ةعباسلا ةلأسملا

 فاوطلا يف هلخدي نا هل دبال تيبلاب فئاطلا ناو تيبلا نم ميطحلا رجحلا

 ةفينحوبا بهذو ، فاوطلا ةحص يف طرش كلذ ناو ، هءارو نم فوطبو
 الرل» اهنع هللا يضر ةشئاعل كبقع ءيبنلا لوق هيلع ةجحلاو . ةنس هنا لا
 مالسلا هيلع ميهاربا دعاوق ىلع اهتريصو ةبعكلا تمده رفكلاب كموق ناثدح
 . (اهبشحلاو ةقفنلا مهب تقاض رجحلا نم عرذا ةعبس اهنم اوكرت مهنا

 افوطيلوه لاعت هللا لوقب جتحيو . هنع هللا يضر سابع نبا لوق وهو
 ةجحو . رجحلا ءارو نم لع ءيبنلا فاط لاقيو 3 ("قيتعلا تيبلب
 . ملعا هللاو ةيالا رهاظ ةفينح يلا

 ديعي ليقف { هفاوط يف رجحلا كلس نميف اوفلتخاو : ةنماثلا ةلأسملا

 هريغ لاقو . امد قرها لحا ناو ، نسحلا نع كلذ يور . هلك هفارط

 ءاطع نع كلذ يور . رجحلا يف كلس امب دتعي الو فاط ام ىلع يني
 فالخ ىلع اسوكنم فاط نميف اوفلتخاو . ملعا هللاو راصمالا ءاهقنر

 هيلعف رصملا ىلا عجر ناو ةكمب ناك ام ديعي يأرلا باحصا لاقف : ةنسل

 نم» ليع ءيبنلا لوقل ةنسلا فالخب هفاوط هئزبي ال نورخآ لاقو . مد

 . هللا ءاش نا حيحصلا وهو ("»در وهف انرما هيلع سيل المع لمع

 مهعامجا دعب ةراهط ريغب فاوطلا زاوج يف اوفلتخاو : ةعساتلا ةلأسملا

 5 اوهس الو ادمع ال ةراهط ريغب ءيزجي ال انباحصا لاقف ٤ هيف ةنس اهنا

 ١( ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم .

 ىف فاط رجحلا ىف فاط نم نال تيبلا ىف ال & تيبلاب فوطي ىنعي )٣١( : جحلا ٢)

 . تيبلا نم ناورداشلاو رجحلا ناو ث هفاوط حصيال تيبلا

 ٢( ةشئاع نع ملسم هاور .

_ ١٥٥ 



 نع كلذ يور . مد هيلعو هئزجي نورخا لاقو 8 يعفاشلاو كلام لاق هبو
 ىلع هنا ملعي ناك ناو . هأزجا ملعي ال ناك نا موق لاقو 3 ةفينح يا
 ءيبنلا لوقب لوالا لوقلا باحصا جتحاو ٨ هئزجي الق فاطف ءوضو ريغ

 هرمالو» & ('مالكلا هيف هللا لحا نكل ةالص تيبلاب فاوطلا١ ت

 . (" رهطت ىتح تيبلاب فاوطلا الا اهلك جحلا لاعفا لعفت نا ضئاحلا

 ةراهط ريغب ةورملاو افصلا نيب يعسلا زاوج ىلع مهعامجاب ةفينح وبا جتحاو
 ةراهطلا اهطرش نم ضئاحلا الا ةراهطلا اهيف طرتشي ةدابع لك سيلو : لاق

 . ةبانجلا نم لسغلا هيف طرتشي ال مهدنع موصلا هلصا ! ثدحلا نم

 . لوالا لوقلا حيحصلاو

 هغارف دعب نيتعكر فاوطلا ةنس نم نا اوعمجاو : ةرشاعلا ةلأسمل
 عوبسا نم رثكا فاط نا عوبسا لك ءاضقنا دنع فئاطلا امهب يتأي

 عكرت مغ عيباسا ةثالث فوطت تناك اهنا ةشئاع نع يور ام الا ، دحاو

 عيباسالا نيب قرفي ال نا ءاملعلا ضعب زاجاو ، كلذ دعب تاعكر تس

 عكر طاوشا ةعبس فاط اذا» لع ءيبنلا لعف نيلوالا ةجحو ، عوكرلا

 عمجلا زاجا نم ةجحو 3 (ٹ»×مككسانم ينع اوذخ» لاقو ("نيتعكر

 سيلو عوبسا لكل ناتعكر وه امنا دوصقملا لاق عوكر ريغب عيباسالا نيب

 . مولعم تقو هدعب عوكرلل الو فاوطلل

 مكنا الا ةالصلا لثم تيبلا لوح فاوطلاو . يذمرتلا ةياور نم ثيدحلا صن ١(

 . !ريخ الا ملكتي الف مكلت نمو 0 هيف نوملكتت

 يضقتو مرحتو لسغت ضئاحلاو ءاسفنلا نا» : لاق (ل يبنلا نا سابع نبا ثيدحل ٢(

 يذمرتلاو دواد وباو دمحا هاور رهطت ىتح تيبلاب فوطتال اهنا ريغ اهلك كسانلا
 . هنسحو

 ٢( ءريثك رجالا نم هلف عكرو تيبلاب فاط نم» : هظفلو يراخبلا هجرخا .
 ٤ ركذ قبس ٥ .

١٥١٦ 



 مرق بهذف : هيف اوفلتخاو : فاوطلا تقو _ ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 لاق هبو & بورغلاو عولطلا دنع هعنمو رصعلاو حبصلا دعب هتزاجا لا
 ز ةعامجو 7 يردخلا ديعس يباو {©= باطخلا نب رمع بهذم وهو انباحصا

 حبصلا دعب هتيهارك ىلا نورخا بهذو ء هباحصاو كلام لاق هبو

 { ريبج نب ليعس لاق هبو . بورغلاو عولطلا دنع هعنمو ( رصعلاو

 يعفاشلا لاق هبو 3 اهلك تاقوالا هذه يف نورخآ هزاجاو . دهاجمر

 رخؤي اولاق مهن :أ الا ئ انباحصا دنع هب لومعملا وه لوالا لوقلاو ) ةعامجو

 ةالصلا عنم ىلا ةعجار اذه يف مهتلد لوصأو . برغملا يلصي ىتح عوكرلا

 ىلع ةقفتم راثالا ناف بورغلاو ع ولطلا الخام اهتحاباو تاقوالا هذه ين

 . (ا)؟ ال ما اهب قحلي له :: فاوطلا ىيف ) اوفلتخاو { اهيف اهيف ةالصلا عنم

 نم لقا بجاولا يف فاط نميف اوفلتخاو : ةرشع ةيناثلا ةل اللا

 عجري نورخا لاقو . عبس نم لقا ءىزجع ال ةعامجو ءاطع لاقن : :

 { عبس نم لقا ءيزجي ال هنا حصالاو { مد هريخ تل هيلعو ‘ لمك ىتح

 نيب اك اعبس هلع ءيبنلا هنيبف «قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو» لاق ىلاعت هللا نال

 الو ةالصلا ف ددعلا كلذ نم لقا ءزجم الف ةضيرفلا ةالص عوكر ددع

 دعاوقلا ركذن انكل ةريثك جحلا لئاسم عورفو . ملعا هللاو { فاوطلا ي

 . ملعا هللاو اهنم

 يف ةالصب سيل هنكل ازاجم ةالصلا مسا (ةنمي) لوسرلا هيلع قلطا ناو فاوطلا ١(
 . نم ءيش اهيف حلصي ال ةيقيقحلا ةالصلاو مالكلا هيف حيبا دقو فيك . ةقيقحلا

 لب ةالصلا نع اهيف يهنملا تاقوألا يف هعنم نم اهماكحا هيلع بحسنت الف نييمدآلا

 لوسرلا نع تبث ام كلذل دهشي ٠ راهن وا ليل نم ةعاس يا ق اقلطم زئاج ره

 اوعنمتال فانم دبع ينباي» : لاق هقلع يبنلا نا معطم نب ريبج ثيدح نم (ةمر

 يذمرتلاو دمحا هاور ؛«راهن وا ليل نم . ءاش ةعاس ةيا ىلصو 0 تيبلا ذهب فاط ادحا

 هححصم ها . هححصو دواد وباو

_ ١٥١٧ 



 ىناثلا لصفلا

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا ف

 : ثالث يهو هلئاسم دعاوق ركذنو

 وه موق لاقف : هيف اوفلتخا دقو : همكح يف _ ىلرالا ةلأسملا

 ) يعفاشلا لاق هبو ( اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورم وهو « ةضيرف

 هماع يف هل جح الف ءالؤه دنع عسي ل نمو . قاحساو ) دمحاو كلامو

 هبو . مد هكرات مزلي 7 وه نورخا لاقو . لباق نم جحلا هيلعو كلذ

 . امهريغو 5 ةداتقو ، نسحلا نع يورم وهو . ةفوكلا لهاو انباحصا لاق

 . ريبزلا نب هللادبعو ، كلام نب سنأ نع كلذ يور عوطت وه موق لاقو

 هيلع ءيبنلا نا يور امل هبوجوب لاق نم جتحاو . ملعا هللاو . نيريس نباو
 ناو ('×يعسلا مكيلع هللا بتك دقف اوعسا» : لوقيو ىعسي ناك مالسلا

 هفالخ ىلع ليلدلا لدي ىتح بوجولا ىلع لمحت نا ةدابعلا هذه يل لصالا

 نمف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نا» ىلاعت هللا لوق هبجوي نم ةدمعو

 نا هانعم اولاق ئ (٢)(امهب فوطي نا هيلع حانج الف رمتعا وا تيبلا جح

 ىلاعت هللا لاق اك هنع يور اميف دوعسم نبا ةءارق يهو امهب فوطي ال

 ىلع ةيآلا نولوالا لمحو . اولضت الئل هانعم "اولضت نا مكل هللا نيي»

 ىلع قري نا ءاملعلا روهمج دنع يهو : هتفص يف _- ةيناثلا ةلأسملا

 هدحو هللا الا هلا ال : لوقيو .0 اثالث ربكيف تيبلا هل ودبي ىتح افصلا

 . هقرط ةراكل نسح وه : حتفلا يف لاقو . يعفاشلاو دمحاو هجام نبا هاور ١(

 ٢( ةرقبلا : )١٥٨( . ٢( ءا سنلا : )١٧٦( .

١٥١٨ 



 . ريدق ءيش لك ىلع وهو تيميو ييحي دمحلا هلو ، كلملا هل ، هل كيرش ال

 ىتح يشمي ةورملا ىلا ادصاق افصلا نع ردحنيو وعدي مش اثالث اذه لوقي

 اديور ىشم ةورملا يلي يذلا ملعلا غلبي ىتح لوره رضخالا ملعلا غلب اذا

 ءاعدلاو ريبكتلا نم افصلا ىلع عنصي اك عنصيو اهيلع قريف ةورملا غلبي ىتح
 يشمي ةورملا نع لزنيف مهعيمج دنع هأزجا ةورملا لفسا فقو ناف . ليلهتلاو

 يذلا بناجلا ىلا عطقي ىتح نيملعلا نيب لورهيف ليسملا نطب ىلا يهتني ىتح

 متخيو افصلاب كلذ لك يف ءىدتبي تارم عبس كلذ لعفي 0 افصلا يلي

 أي ءيبلا لوقل طوشلا كلذ ىغلا افصلا لبق ةورملاب أدب ناف 5 ةورملا

 . ةيالا ("هةورملاو افصلا نا» هلوق ىنعي © (١«هب هللا أدب امب أدبن»

 نا ىلع تدجو اميف ءاملعلا رثكا عمجاو : هبيترت ةلاثلا ةلأسملا
 لبق ىعس نم ناو ، هيلع بترم هناو { فاوطلا دعب الا زوجي ال يعسلا
 يف وا جحلا يف ءاسنلا باصا ناو ، ىعسيو فوطيف عجري هنا فاوطلا
 يور ام الا . ىرخا ةرمع وا ، لباق نم جحلاو يدهلا هيلع ناك ةرمعلا

 نع اومعزو . مد هيلعو ، ةكم نم جرخ نا عجري ال هنا ةفينح يبا نع
 الا يعسلا يف ةراهطلا طرتشا ادحا ملعا الو . هيلع ءيش ال نا يروثلا

 هللاو ةبحتسم هيف ةراهطلا نكلو ، فاوطلاب ههبش هناف يرصبلا نسحلا

 اعتمتم ةرمعب لخد ناك ناف ةورملا نع لزنو انمدق امك يعسلا متا اذاو ، ملعا

 موي ىلا لالحلا لك هل الالح ةكمب مقيف هقلحي وا هسأر رعش صقي هناف

 هل انراق وا } جحلاب ادرفم ناك ناو { ةجحلا يذ نم نماثلا وهو ةيورتلا

 جرخ ةيورتلا موي ناك اذاف & ةورملا نم لزن اذا امرحم مقيلف ةرمعلا عم

 . ملعا هللاو مارحا ديدجت ريغ نم ىنم ىلا سانلا عم

 ١( هللادبع نب رباج نع عيبرلا هاور . ٢( اهركذ مدقت .

١٥٩ 



 ثلاخنلا لضفلا

 اهب تيبملاو ىنم ىلا جورخلا ىف

 ىلع مرحيلو ، طاوشا ةعبسب تيبلا عتمتملا عدويلف ةيورتلا موي ناك اذاف

 لإ ءيبنلا نا يور امل ةكم ءاحطب نم وا بازيملا تحت نم جحلاب اهرلا
 لدي ام رابخالا يف سيلو 0'هاولهاف ىنم ىلا اوقلطنت نا متدرا اذا» : لاق

 كلذ يور 7 ءاملعلا كلذ بحتسا نكلو فاوطلاب تيبلا اوعدو مهنا ىلع
 ال : مهضعب لاقو . مهريغو « ريبج نب ديعسو ، دهاجمو ، ءاطع نع
 ءاطعو نسحلا نع يور دقو ، تيبلا عدوي ىتح مرحلا نم دحا جرخي
 ةيورتلا موي لبق ىنم ىلا جحلا ديري يذلا مدقتي نا اسأن نايري ال امهنا

 يلصي نا ءاملعلا ضعب بحتساو & نورخا كلذ هركو « نيموي وا مويب

 ةكمب اهالص ريبزلا نبا نا يور دقو ث اهب رهظلا ىنم ىلا جورخلا دارأ نم

 تغاز اذا جرخي سابع نبا لاقو ، ليللا ثلث ىلا ةيورتلا موي ةشئاع تفلختو

 رصعلاو رهظلا ةيورتلا موي ىنمب ىلص لع ءيبنلا نا يور دفو ، سمشلا
 الا اذه ىلع سانلا قفتاو . ("ةفرع ةليل كلذو حبصلاو ءاشعلاو برغملاو

 هيلع قاض نمل جحلا ةحص يف اطرش سيل لعفلا اذه نا ىلع اوعمجا مهنا

 { اهب فوقولل تافرع ىلا سانلاب ىشم ىنمب مامالا حبصا اذا مث . تقولا

 . تافرع ىلا نودغيف سمشلا عولط دعب الا ىنم زواجي الو

 انللحا امل (ةلك) هللا لوسر انرما» : لاق هللادبع نب رباج ثيدح نم ملسم هاور ١(

 . حطبالا نم انللهاو ىنم ىلا انهجوت اذا. مرحن نا

 . هللادبع نب رباج نع لولطملا هثيدح ى ملسم هاور ٢)

 س ١٦٠



 ةفرعب فوقولا يف

 : لئاسم سمخ هيفو

 نكر هنا ىلع هلعلا لها عمجا دقو : همكح يف _ ىلوالا ةلأسملا

 ) تافرع جحلاو ٠ فاوطلا ةرمعلا» ل ءيبنلا لوقل ] جحلا ناكرا نم

 . مهرثكا لوق يف لباق نم يدهاو جحلا هيلعف هتاف نم ناو

 لاوزلا لبق ةفرع مامالا لصي نا وهو : هتفص يف ةينانلا ةلأسملا

 لوا يف رصعلاو رهظلا نيب عمجي مث © سانلا بطخ سمشلا تلاز اذاف

 تبث امل اهيلع قفتم ةفصلا هذهو . سمشلا برغت ىتح فقي مث © رهظلا

 . مالسلا هيلع ءيبنلا لعف نم

 دشر نبا ركذو : اهريغو ةفرعب جحلا ةماقا يف _ ةنلاثلا ةلأسملا

 را ، مظعالا ناطلسلل جحلا ةماقا ىلع اوعمجا سانلا نا انموق ءاهقف نم

 ةنسلا ناو { اعدتبم وا { ارجاف وا ؤ ناك ارب هءارو ىلصي هناو هميقي نمل

 عمجو سانلا بطخ سمشلا تلاز اذاف ةفرع موي ةفرعب دجسملا يتأي نا

 فالتخالا تكرتو { نذؤملا ناذا تقو ىف اوفلتخاو ، رصعلاو رهظلا نيب

 مث لالب نذا مث سانلا بطخ هلع ءيبنلا نا تبث امل اراصتخا كلذ ين
 مث إ ائيش امهنيب لصي مل و رصعلا ىلصف ماقا مث رهظلا ىلصف ةالصلا ماقا

 . فقوملا ىلا بكر

 لبق بطخي مل ولو ةزئاج ةفرعب مامالا ةالص نا اوعمجاو : ةلأسم

 . هيلع قتفتم ١(

 س ١٦١



 ىلصت اهناو ئ ارس ةالصلا هذه ىف ةءارقلا ناو { ةعمجلا فالخب ي رهظلا

 رصقي له : ايكم مامالا ناك اذا اوفلتخاو . ارفاسم مامالا ناك اذا ارصق

 ريصقتلا عضاوملا هذه ف ةنسلا . موق لاقن ؟ ةفلدزملاو ةفرعب و ىنمب ةالصلا

 { ةعامجو يعازوالاو كلام نع كلذ يور . مهريغو اهلها نم ناك نا
 اماو { رفاسملل الا ريصقتلا زوجي ال : انيفلاخم نم ةعامجو انباحصا لاقو

 ىلع ليلدلا لدي ىتح رفاسملل وه امنا ريصقتلا يف لصالا نال الف يلم
 ةالصلا متا ادحا نا ربخلا دري ل هنا لوالا لوقلا باحصا جتحاو .

 . ملعا هللاو ةفرع ىف اهنم هميلست دعب ت .

 اوفلتخاو . جحلا هتاف دقف رجفلا عولط لبق كلت هتليل يف وا ، لاوزلا دعب

 نب كلام لاق هبو . هل جح ال _ تدجو اميف _ ةديبعوباو حون وباو

 ٠ مدلا بوجو يف اوفلتخا مهن :ا الا ي مات هجح نورخآ لاقو ‘ سنا

 لاق مهدنع حيحص ثيدح وهو (ا)حورطم نب ةورع ثيدحب اوجتحاو
 هذه ىلص نم : لاقف ؟ جح نم يل له : تلقف عمجب هك يبنلا تيتا»

 ىضقو هحح مت دقف اراهخ وا اليل تافرع نم كلذ لبق ضافاو انعم ةالصلا

 نا ىلع اوعمجاو . ملعا هللاو ليللا 1 هفوقوب نولوالا جتحا و (٢)؛هٹفت

 ينوك ةلمهملا نيسلاو ةمجعملا داضلاو ءارلا ديدشتو ميملا مضب سرضم نب ةورع وه ١(

 . ىرخا ىف اك حرطم نبا الو خسنلا ضعب ىف اك حورطم نبا ال . عادولا ةجح دهش
 ةالص هذه انتالص انعم قحلو ليللا نم ةعاس تافرعب فقو نم» : ظفلب ةسمخلا هاور ٢(

 فقوملاب هللا لوسر تيتا» : لاق سرضم نب ةورع نعو ؛جحلا كردا دقن عمجمب رجفلا

 = تبعتاو يتيطم تكللكأن يط لبج نم هللا لوسراي تئج : تلقف اعمج ينعي
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 . ملعا هللاو ةزئاج ةراهط ريغ ىلع ةفرعب فوقولا

 مهضعب لاقف . ةفرع نطبب فقو نميف اوفلتخاو : ةسماخلا ةلأسملا

 اهلك ةفرع» هع يبنلا لوقب جتحاو . يعفاشلا لاق هبو 3 هل جحال

 . مد هيلعو مات هجح نورخا لاقو ١0)ةفرع نطب نع اوعفتراو فقوم

 الا اهلك ةفرعب فوقولا زاوج لصالا نا جتحاو ، سنا نب كلام لاق هبو

 ةضافتسال لوالا حيحصلاو . هدنع ثيدحلا حصي مل و ، ليلدلا هيلع ماق ام

 . ملعا هللاو ةفرع نطبب فوقولا نع يبنا

 سماخلا لصفلا

 ةفلدزملا لاعفا ىف

 لاقو . ةنس هنا انباحصا لاقف : ةفلدزملاب تيبملا مكح ىف اوفلتخاو

 نم متضنا اذاف» : ىلاعت هللا لوقب اوجتحاو ةضيرف اهيف ركذلا نورخآ

 يعازوالا نع يورو . (")ةيآلا «مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف تافرع

 نم حبصلا دعب اهب فوقولاو ةفلدزملاب تيبملا نا نيعباتلا نم ةعامجو

 لوسر لاقف ؟ جح نم يل لهف : هيلع تفقو الا لبج نم تكرت ام هللاو . يسفن =

 فنوف ةفلدزلاب ينعي هذه _ رجفلا ةالص ينعي _ انتالص دهش نم (ةللر ةلل
 ؛هلفت ىضقو هجح مت دقف اراهن وا اليل كلذ لبق ةفرغب فقو دقو عفدن ىتح انعم

 . ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو ةسمخلا هاور

 ءيبنلا نا معطم نب ريبج ثيدح يفو . «نع اوعفترا» لدب الاو ظفلب ينطقرادلا هاور ١(

 هلاجرو دمحا هاور رسحم نطب نع اوعفراو فقوم ةفلدزم لك» : لاق (لعر

 . نوقثوم

 ٢( ةرقبلا : )١٩٨( .
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 ىلع ءاملعلا روهمجو . لباق نم جحلا هيلع ناك هتاف نمو 0 جحلا ضورف

 عمجي نا اهيف ةنسلا نا ءاملعلا عمجاو . ملعا هللاو ، ةنس هنا انباحصا لوق

 لاق هنا هللا همحر ملسم ةديبع يا نع يور ام الا ءاشعلاو برغملا نب

 لبق امهالص نميف اوفلتخاو . ١( )؛ناتفيفخ ناتعكر برغملا دعب بحتسي

 مهمحر انئاملع ضعب لاق هبو . هيلع ةداعا ال موق لاقف : ("ااعمج يتأي نا

 ؛ ةعامجو دمحم نب مساقلاو ريبزلا نبا ةورعو ءاطع نع هلثم يورو ى هلل
 ۔ ١ , هبارت ِ -ل : ٦. ٠١

 ةماسال ةنع يبنلا لوق مهتجح لعلو . عمجمب الا ىلصتال نورخا لاقو

 كماما ةالصلا» : مالسلا هيلع لاقن ةالصلا : لاقن تافرع نم عفد نيح

 . نيتماقاو ناذأب كانه ءاشعلاو برغملا نيب عمج هنا حصو ، (اعمجي

 قيره انباحصا لاقن : ةفلدزملاب تيبملا هتاف نميف اوفلتخاو

 ءاهقف نم ةعامجو ئ يأرلا لهاو ‘ ةداتقو ‘ يرهزلاو ‘ ءاطع لاق هبو . امد

 . ةرمع هلعجيو { هل جح الف عمجب فوقولا هتاف نم موق لاقو . راصمالا

 هللا اوركذاف» ىلاعت هلوق رهاظب اوجتحا و يبعشلاو ةمقلع نع اذه يور

 عم فقوف اعمج كردا نم» كلع يبنلا لوقبو (ثمارحلا رعشملا دنع

 . (©)«هل جح الف كلذ كردي ل نمو : كردا دقف ضيفي ىتح سانلا

 كورتم لوق اذهو» : حيحصلا عماجلا ىلع هتيشاح يف يملاسلا نيدلارون مامالا لاق ١)

 درفتي مل هللا همحر ةديبع ابا نا ىلع . ثيدحلا رهاظل هفالخلو ءاهقفلا دنع هذوذشل

 مث ، ىشعتف ءاشعب اعد مث نيتعكر امهنيب .ىلص دوعسم نبا نا : يراخبلا يفف . هب
 هححصم ها . ماقاو نذأف الجر رما

 نبا مهقفاوي ملف ةفلدزملا برق بعشلاب برغملا نولصي ةيما ىنب كولم ناك دقو ٢(
 . ىلصم هوذختاو الابه (ةللمعر هللا لوسر هذختاه ةمركع لاقو ، كلذ ىلع رمع

 . هللادبع نب رباج نع ملسم هاور ٢(

 . ايرق اهركذ مدقت ٤(

 -ة مدقت ٥)
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 كلذو ، ثيدحلا اذه يف ام عيمجب ذخالا كرت ىلع مهعامجا نيلوالا ةجحو

 لبق عفدو اليل ةفلدزملاب فقو نم نا ءاملعلا نم مظعالا روهمج دنع نا
 صخر هنا» هلع ءيبنلا نغ يور دقو . ملعا هللاو ، مات هجح نا حبصلا

 نمحرلادبعو ةشئاع نع هلثم يور 0 ('«ليلب عمج نم ءافعضلا ميدقت يل
 هللاو ں راصمالا ءاهقف نم ةعامجو ءاطع لاق هبو ، هللا امهمحر فوع نبا

 نيح سمشلا عولط لبق عمج نم ضافا» مالسلا هيلع هنا يورو ث ملعا
 عضرواو هتقان فاك وهو راقولاو ةنيكسلا مكيلع سانلل لاقو ث ادج رفسا

 نباو ، دوعسم نبا ، رسحم نطب يف عضوي ناك نممو . (")رسحم داو يل
 كلاو ءاملعلا نم ربثك كلذ ىلع مهعبتو ريبزلا نباو ؤ رمع نباو سابع
 . ملعا

 سد اسلا لصفل ١

 ةيبلتلا عطقو رامجلا يمر يف

 ىلص ام دعب ةفلدزملا نم عفد مالسلا هيلع ءيبنلا نا ىلع ءاملعلا عمجاو

 ىطسولا قيرطلا كلس ىنم ىتا امل هنا يور ‘ سمشلا عولط لبق رجفلا
 { ةرجشلا دنع ىتلا ةرمجلا ىتا ىتح ىربكلا ةرمجلا ىلع جرخت ىتلا

 ةفعضلا يف لاق وا لقثلا ىف (ِلَع) هللا لوسر ينثعب _ لاق سابع نبا ثيدح يف اك ١
 نعطلل نذا () هللا لوسر نا _ ركب يبا تنب ءامسا ثيدحو _ ليلب عمج نم
 ما لسراو _ ةطبث تناك اهنال رجفلا لبق ةفلدزملا نم عفدت نا ةدوسل نذا اكو _

 . رجفلا لبق ةرمجلا تمرف رحنلا ةليل ةملس

 _ لوقي ناك (ةلليع) هللا لوسر نا نيخيشلا ثيدح ىف اكو ث رباج ثيدح يف اك (!
 ارسحم ىتا اذا الا عارسالا يا _ عاضيالاب سيل ربلا ناف ةنيكسلاب مكيلع سانلا اهيا

 . رجحب ةيمر ردق عرسا
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 يبلي مالسلا هيلع هعمسا لزا مل » لاق هنا سابع نب لضفلا قيرط نم يورو
 جاحلا هيف عطقي يذلا تقولا يف اوفلتخا دقو { (ا)هةبقعلا ةرمج ىمر ىتح

 اذا ةيبلتلا عطق ارمتعم وا اجاح مدق اذا ناك رمع نبا نع يور . ةيبلتل

 حارا اذا اهعطقب ليقو 2 اهيف دوعي مث ، ىعسيو فوطي ىتح موحلا ىأر
 يلع نع ليقو ، صاقو يبا نب دعسو ةشئاع نع كلذ يور ، فقوملا ىلا
 نع يورو ث ةفرع موي نم سمشلا لاوز ىتح نايبلي امهنا ةملس ماو
 نبا نع اذه يور ى ةبقعلا ةرمج يمري ىتح اهعطقي ال هنا ءاملعلا روهمج

 " ءاطع لاق هبو ، مالسلا هيلع ءيبنلا جوز ةنوميمو ، سابع نباو دوعسم

 حيحصلا وهو . يأرلا لهاو يعفاشلاو يروثلاو يعخنلاو ريبج نب ديعسو
 . .ز هللا لوسر نع كلذ توبثل

 ةبقعلا ةرمج ىمر مالسلا هيلع ءيبنلا نا ملعلا لها ىورو : ةلأسم

 . رحنلا موي وهو ث مويلا كلذ يف اهريغ مري ملو سمشلا عولط دعب
 . اهتقو يف اهامر هنا لاوزلا ىلا عولطلا دعب اهامر نم نا ىلع اوعمجاو

 ‘ هئزجي ال موق لاقف ، سمشلا عولط لبق وا اليل اهامر نميف اوفلتخاو

 ثيدحلا لزي مل _ الاق امهنا ديز نب ةماساو سابع نبا ثيدخ نم يراخبلا هاور ١(

 ىلا لخادلا راسي نع ةبقعلا ةرمج _ ١ ىنمب اهلكو ثالث ىمرت يتلا رامجلاو _

 دجسم يلت يهو ىرغصلا _ ٠٤ ٢٣ ارتيم ١٢٠ وحن اهدعب _ ىطسولا _ ،٤ ٢ ىنم
 نب ملاس نع يقهيبلا ىور . ارتيم ١٦٠ وحن ىطسولاو ىرغصلا نيبو اهنيبو فيخلا
 كسانملا (م.ع) ميهاربا ىتا املا : لاق (نر ءيبنلا نا (رض) سابع نبا نع دعجلا يلا

 ضرالا يف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف ةبقعلا ةرمج دنع ناطيشلا هل ضرع
 ضرع مث _ ضرالا ىف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف ةيناثلا ةرمجلا ىف هل ضرع م

 سابع نبا لاق _ ضرالا ىف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف ةثلاثلا ةرمجلا يف هل

 هحيحص ىف ةميزخ نبا هاور يرذنملا هلاق «نوعبتت مكيبا ةلمو نومجرت ناطيشلاه (ض)
 . !امهطرش ىلع حيحص : لاقو مكاحلاو
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 يور . هئزجي : نورخا لاقو . ةعامجو ، يعخنلاو ، دهاجم نع كلذ يور

 نورخا صخرو . مهريغو يعفاشلاو دلاخ نب ةمركعو ءاطع نع كلذ
 دمحاو كلام نع كلذ يور . سمشلا عولط لبق رجفلا دعب اهيمر يف

 نا يور امب سمشلا عولط لبق اهيمر زجي مل نم جتحاو يأرلا باحصاو
 علطت ىتح ةبقعلا ةرمج اومرت ال» : هلها ةفعضل لوقي ناك هلع ءيبنل

 . 0)مككسانم ىنع اوذخ» لاقو ، تقولا كلذ هلعفبو . (١×سمشلا
 موي ةملس ما لسرا مالسلا هيلع هنا ةشئاع نع يور امب نورخالا جتحاو
 لاقف : ةاصحلا رادقم يف اوفلتخاو © ملعا هللاو . رجفلا لبق اهتمرف رحنلا

 , ريبزلا نبا نع كلذ يور . فذخلا ةاصح لثم نوكت ءاملعلا روهمج

 يمري ناك هنا رمع نبا نع يورو { يأرلا باحصاو ، سواطو ث ءاطعو
 لاقو . عمح نم طقلت نا مهضعب بحتساو ث منغلا رعب لثمب ةرمجلا

 ىصحب يمري لاق ادحا ملعا الو تئش ثيح نم ىصحلا ذخ : نورخا

 . ملعا هللاو مرحلا ريغ

 نطب نم ىمرت نا ةبقعلا ةرمج يف انباحصا دنع بحتسملاو : ةلأسم

 مساقلاو ، حابر يبا نب ءاطعو 5 هللادبع نب رباج نع كلذ يور . يداولا
 كلذو دوعسم نبا نع كلذ تبثو { ةعامجو { مالسو 3 عفانو ، دمحم نب

 عبسب اهامرف هراسي نع تيبلاو هنيمي نع ىنم لعجف ةرمجلا ىتا هنا»
 لاقو . "ةرقبلا ةروس هيلع تلزنا يذلا ماقم اذه لاقو ، تايصح

 لاقو . اهقوف نم اهامرو دعصف ةرمجلا دنع ماحزلاو ءاج رمع نا نورخآ

 دوعسم نبا لعفام بحتسملاو . ىمر ثيح نم ءىزجي رذنملادبع نب ركبوبا
 . ملعا هللاو

 . عاطقنا هيفو ناسنلا الا ةسمخلا هاور ١(

 ٢) ارارم مدقت . ٢) هيلع قفتم .
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 ةندب ىلا فرصنا ةبقعلا ةرمج ىمر امل هلع يبنلا:نا يورو : ةلأسم

 امهدحا لصحي نيللحت جحلل نا ىلع ءاملعلا قفتاو { هسأر قلح مث اهرحنف

 هلوقب دارملا ربكالا للحتلا وهو ةرايزلا فاوطب ىناثلاو 3 ةبقعلا ةرمج يمرب

 ىمر اذاو . ملعا هللاو ةالصلا نم ميلستلا هبشاو ()اوداطصاف متللح اذاو»

 لاعت هللا لوقل هسأر قلحي مث هتيحضا حبذيلف انلق اك ةبقعلا ةرمج جاحلا

 هلحم غلب اذا باطخلا ليلدف "هلحم يدهلا غلبي ىتح مكسوؤر اوقلت الو»

 اهنم معطيلو هتيحضا نم لكأيلف هسأر قلح اذاو . هسأر قلح هل زاج

 . كلذ ىف ليجعتلا بحتساو ، تيبلا ةرايزل ةكم ىل-ضملو

 : عاونا ةثالث فاوطلا نا ىلع تدجو اميف ءاملعلا عمجاو : ةلأسم

 ال يذلا ضرفلا وهو . ةرايزلا فاوط «يناثلاهو . مودقلا فاوط «اهدحا»

 ("قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو ىلاعت هلوقب دارملا وهو { هكرت نمل جح
 ةرايزلا فاوط ىلع ءيزجي هنا مهضعب معزو . عادولا فاوط «ثلاثلاهو

 فاوط تقو يف تيبلاب لومعم فاوط هنأل اولاق ؛ جاحلا هب أ:نكي مل نا

 همزليو هئزجي نا ةرايزلل عادولا فاوط ىون اذإ : يدنعو - بوجولا

 يكملا نا ىلع سانلا نم عامجالا نا مهضعب معزو . ملعا هللاو مد عادولل

 رمتعملا ىلع سيل هنا اوعمجا مهنا اك . ةرايزلا يهو ةضافالا فاوط هيلع سيل

 نا جحلا ىلا ةرمعلاب عتمت نم نا ىلع اوعمجاو اولاق . مودقلا فاوط الا

 درفملا اماو . رحنلا دعب جحلل يناثلاو . اهنم لحي ةرمعلل امهدحا نيفاوط هيلع

 لاقف : نراقلا ىلع اميف اوفلتخاو . دحاو فاوط الا هيلع سيلف جحلاب

 ديز نب رباجو ، يبعشلا نع اذه يور ث نايعسو نافاوط هيلع مهضعب

 ١( ةدئاملا : )٢(.

 ٢( ةرقبلا : )١٩٦(. ( ححلا : )٢٩(.
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 يأرلا باحصاو { حلاص نب نسحلاو ، يروثلاو ، دوسالا نب نمحرلادبعو

 ةرمعلاو جحلا نرق اذا هيلع اتبثي نا بجو درفا اذا نافاوط ناك امل اولاقو

 للم ءيبنلا لوقل دحاو يعسو دحاو فاوط هيفكي نورخآ لاقو . اعم
 بهذ اذه ىلاو } ('اهكترمعو كجحل كيفكي تيبلاب كفاوط» ةشئاعل

 ، كلامو ، سواطو ؤ دهاجمو ، نسحلاو ، ءاطعو ٤ هللادبع نب رباج
 . ملعا هللاو مهنع يور اميف ةعامجو يعفاشلاو

 ثلاثلا بابلا

 ةرمعلاو جحلا قحاول ىف

 : لوصف ىلع عزوتي بابلا اذهو

 لرالا لصفل ١

 ىحلا ىف
 ريصقتلا نم لضفا قلحلا ناو جحلا لاعفا نم هنا ءاملعلا نيب فالخالو

 اولاق اثالث نيقلحملا محرا مهللا» لاق يع ءيبنلا نا رمع نبا تيدحل

 ال ءاسنلا نا ىلع اوعمجاو . (")؛نيرصقملاو لاق هللا لوسر اي نيرصقلاو

 سيل» مالسلا هيلع ءيبنلا لوقل ، ريصقتلا نهتنس۔ ناو ، نهسوؤر نقلحب

 ةدايز _ تيبلاب هلوق دعب _ اهيفف ملسم ةياور اما _ . ينطقرادلاو يقهيبلا هاور ١(

 . !ةورملاو افصلا نيبو»

 . رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتم ٢(

_ ١٦١٩١ _ 



 { ةلثم ءاسنلل قلحلا نالو (١هريصقتلا نهيلع امناو قلح ءاسنلا ىلع

 انباحصا لاقف ؟ ال وا رمتعملاو جاحلا ىلع بجي كسن وه له اوفلتخاو

 لاق مهضعب ناف رصحملا ي الا { ءاهقفلا نم ةعامج لاق هبو ؤ كسن وه

 نمف ةلمجلابو ، ةفينح يبا نع كلذ يور ، ريصقت الو قلح هيلع سيل
 اكسن هلعجي مل نمو ، ")مدلا هكرت يف بجوا اكسن ريصقتلاو قلحلا لعج

 . ملعا هللاو ائيش هكرت يف بجوي م

 ل اخلا لصفل ١

 رامجلا يمر يف

 رامجلا يمرل ىنم ىلا فرصنيلف ىعسو ةرايزلا فاوط جاحلا فاط اذاو

 ةرمج نا ىلع ملعلا لها عمجاو © قيرشتلا مايا يه يتلا مايالا ةثالثلا يف

 ىف جاحلا هيمري ام ةلمج ناو 5 اهريغ نود رحنلا موي يف ىمرت امنا ةبقعلا

 ناو 5 ةبقعلا ةرمجل عبس رحنلا موي يف اهنم . ةاصح نوعبس اهلك تارمجلا

 اهطسو وا & اهالعا نم وا ، ةبقعلا لفسا نم رسيتي ثيح نم اهامر نم
 ىلع اوعمجاو . انمدق اك يداولا نطب نم بحتسملا نا الا عساو كلذ لك

 مايا نم موي لك يف يمري هناو ةبقعلا يف ةاصحلا عقت مل اذا يمرلا ديعي هنا

 هناو ، عبسب اهنم ةرمج لك ةاصح نيرشعو ىدحاب تارمج ثالث قيرشتلا

 نيموي يف لجعت نمف» ىلاعت هلوقل ثلاثلا يف رفنيو نيموي اهنم يمري نا زوجي
 رامجلا يمر يف ةنسلا ناو { ("ههيلع مثا الف رخأت نمو هيلع ما الف

 ١( نسح دانساب دواد وبا هاور سابع نبا نع .
 ٢( ةرقبلا ( .انبهذم وهو : )٢٠٢(.
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 ليطيو وعدي مث ةيناثلا يمريو وعديو اهدنع فقيو ىلوالا ةرمجلا يمري هنا
 ةريبكت ةاصح لك دنع ربكيو 5 اهدنع فقي الو ةثلاثلا يمري مث 3 مايقلا

 رامجلا يمر ةنس نم نا ىلع اوعمجاو ، هلع ءيبنلا نع اذه نم تبث امل
 روهمج لاقف ، لاوزلا لبق اهامر اذا اوفلتخاو ، لاوزلا دعب نوكي نا ةثالثلا

 : لاق هنا (ا)يلع نب دمحم نع يورو © لاوزلا دعب اهيمر ديعي ءاملعلا

 ءاملعلا روهمج يار قفتاو { اهبورغ ىلا سمشلا عولط نم رامجلا يمر
 ملسم ةديبع وبا هيف صخرو ، فئاخلل الا ليللاب زوجي ال يمرلا نا ىلع

 نميف اوفلتخاو . اليل اهيمر يف صخر هنا نسحلا نع يورو . هللا همحر

 لاق هبو ¡ مد هيلعو اهيمري موق لاقف { ادمعت ليللا ىلا ةبقعلا ةرمج رخأ

 دغلا نم سمشلا لوزت ىتح اهيمري ال هنا : رمع نبا نع يورو . كلام
 هنأ ةفينح يبا نعو . مد هيلع ًأدمعت ليللا ىلا اهرخا اذا هنا ءاطع نعو
 عيبرلا نعو . مد هيلعف دغلا ىلا اهكرت نإو © هيلع ءيش الف اليل اهامر نا

 بحا هرخا اهمريلف ركذ مث راهنلا لوا ةبقعلا ةرمج مري مل نم هللا همحر
 ًأليل اهيمر زاجأ نم جتحاو . ملعا هللاو . دغلا ىلا اهرخؤي نا نم للا

 اهعنم نم جتحاو . اليل اهومري نا لبالا ةاعرل مالسلا هيلع ءيبنلا صيخرتب

 ناو . ةنسلا وهو هع ءيبنلا يمر تقو وه هيلع قفتملا تقولا نا اليل

 امئا ةاعرلا ةصخر نا اومعزو 0 مد هيلعف جحلا ننس نم ةنس فلاخ نم

 رفنلا مايا لوا وه يذلا ثلاثلا مويلا يف ةبقعلا ةرمج دعبو رجفلا دعب يه

 دقف اومر ناو هدعب يذلا مويلاو مويلا كلذ يف اهومري نا مهف صخر
 رخالا رفنلا موي سانلا عم اومر دغلا ىلا اوماق ناو ، اوغرف

 يضاق يلع نب ىسوم وخا وهو نامعب دقعلاو لحلا لبها نم يناثلا نرقلا ءاملع نم ١(
 . انهملا ةماما يف نيملسملا
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 نيب عمج يه امنا ةاعرلا ةصخر نا ءاملعلا ةعامج دنعو . (الورفنو

 موي يف نيموي عمج يف ءاملعلا نم ريثك صخرو . دحاو موي يف نيموي
 ىتح قيرشتلا مايا يف مري مل نم نا ىلع ءاملعلا عمجاو . ملعا هللاو دحاو

 : موق لاقف هيلع اميف اوفلتخاو . دعب اهيمري الف اهرخا نم سمشلا بيغت
 . كلام نع اذه يور . مد هيلعف اهنم ةدحاو وا اهضعب وا اهلك اهكرت نا
 ادعاصف ةدحاو ةرمج كرت ناو © مد هيلعف اهلك اهكرت نا نورخآ لاقو

 اهلك اهكرتي نا الا © ةطنح عاص فصن نيكسم ماعطا ةرمج لكل هيلعف

 نع اذه يور . امد اهكرت يف هيلع ناف ةبقعلا ةرمج الخ ام . مد هيلع
 يفو ماعط نم دم نيكسم ماعطإ ةاصحلا يف هيلع موق لاقف 3 ةفينح يلا

 مهقفاوو انباحصا لوقي اذهبو . مد ادعاصف ةثالثلا يفو & كلذك نيتاصحلا

 ةدحاولا ةاصحلا يف نيعباتلا نم ةفئاط تصخرو يروثلاو يعفاشلا كلذ ىلع

 ثيدحب جتحاو . دهاجم نع كلذ يور . ائيش اهيف اوري ملو نيناصحلاو

 تيمر لوقي انضعبو هكلع هللا لوسر عم انعجرو لاق صاقو يبا نب دعس

 هللاو ضعب ىلع مهضعب كلذ بعي ملف & عبسب تيمر لوقي رخآو تسب

 . ملعا

 لعف ناف ى اهريغ يف ىنم يلايل تيبي نا دحال زوجي الو : ةلأسم

 ريغب ةتوتيبلا يف لع ءيبنلا مهف صخر هناف ةاعرلا الا ةليل لكل مد هيلعف

 ىنم نم رفني نا جاحلا دارا اذاف . سانلا عم نومري نوحبصيو ( ىنم

 ثيدح نم نابح نباو يذمرتلا هححصو ةسمخلا هاور ام اذه يف لصفلا لوقلاو ١(
 : ىنم نع ةتوتيبلا يف لبالا ةاعرل صخر () ءيبنلا ناه : لاق يدع نب مصاع
 موي نومري ملعا هللاو ينعي «رفنلا دنع نومري مث نيموي نومري مث رحنلا موي نومري
 يذلا مويلاو مويلا كلذل ثلاثلا نومري مث ينمب نوتيبي الو نورفني مث ةبقعلا ةرمج رحنلا
 . اولجعتي م نا عبارلا مويلا نومري م ٠ يناثلا مويلا وهو هيف يمرلا مهتاف
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 لصا يف ىصحلا نم يقب ام نفديلف يناثلا مويلا نم يشعلاب لوالا رفنلا يئ
 مويلل دوعقلا همزل ليللا هكردا ىتح ىنم نم جرخي ناف . ةبقعلا ةرمج

 . ملعا هللاو لاوزلا دعب رامجلا يمري ىتح ثلاثلا

 ثلاثلا لصفل ١

 امهماكحاو اياحضلاو يدهلا ىف
 . عوطتو بجاو : ناعون يدهلا نا ىلع ءاملعلا عمجاو

 نارقلاو عنملاب نوكيو } رذنلاب نوكي بجاولا ناو : لوالا عونلا
 يدهو ، جحلا ءاضق يدهك ةرافكلا موزلب نوكيو ، اضيا هيف فالخ ىلع

 يذلا يدهلا نم كلذ هبشا امو ، ىذالا ءاقلا ةرافك يدهو © ديصلا ةرافك

 ىلع لصفلا اذه عزوتيو ، كسنلا ضعب يف صوصنملا ىلع ءاهقفلا هساق
 : ماسقا ةرشع

 ثنحف يده يلعف انالف تملك نا لوقي نا لثم نيعلاب بجي وهو

 رذني نا لثم ءادفلا ةهج ىلع اضيا هيلع بجيو ، ةكم ىلا هيدهي نا همزلف
 نوكي ايده هنع يدهي نا هيلع بجي هناف ةكمب هرحني نا هدبع وا هنباب

 هنمثب يرتشيف هعيبي ليقو ، تيبلا ةمدخل هيدهي دبعلا يف ليقو . هل ءادف

 ٠ ملع ١ هلل ١ و ةن لب
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 يناثلا مسقلا
 عتمتا يده ى

 مدقت دقو ، وه نم عتمتملا يف فالخلا امناو ، هبوجو يف فالخ الو
 ام نا ىلا ءاملعلا روهمج بهذف : هيلع بجاولا ىف اوفلتخاو ، كلذ

 هلوقل ةاشلا ىلع قلطني يدهلا مسا ناب اوجتحاو . ةاش يدهلا نم رسيتسا

 ديصلا ءازج يف بج هنا عامجالاب مولعمو (١»ةبعكلا غلاب ايده» ىلاعت

 يورو . رقبلاو لبالا يدهلا نم رسيتسا ام نا ىلا مهضعب بهذو آ ةاش

 نم هناو ، بيترتلا ىلع ةرافكلا هذه نا اوعمجاو . سابع نبا نع كلذ

 اهرخا مرحم وهو جحلا يف مايا ةثالث موصي : مايصلا هيلعف يدهلا دجي م

 يف اوفلتخاو . هرصم ىلا ليقو . قيرطلا يف عجر اذا ةعبسو . ةفرع موي
 نع ليقف : مايصلا ىلا يدهلا نم هضرف هئاضقناب لقتني يذلا نامزلا دح
 يده الو ، هيلا هضرف لقتنا دقف موصلا يف عرش اذا ، سنا نب كلام

 ةثالثلا موص لبق هدجو نا موق لاقو { موصلا ءانثا يف هدجو ناو هيلع

 اذهو { هيلع يده الف ةعبسلا موص يف هدجو ناو هيدهي نا هيلعف مايالا

 ءامل دجو مث مميتلاب ىلص ول هنا اك هضرف نم جرخ دق هنال حيحصلا وه
 ءادتبا يف طرش وه ام له ةلأسملا هذه ىف فالخلا ببسو . هل لدب الف
 مايا يف مايالا ةثالثلا ماص نميف اوفلتخاو ؟ ال ما اهئاهتنا يف طرش ةدابعلا

 مرحا اذا اهموصي انباحصا ضعب لاقف { ىنم مايا ين اهماص وا ةرمعلا لمع

 اذهبو ، مد هيلعو كلذ دعب موص الف ةفرع موي ىلا اهمصي مل اذاو 5 هئزجتو

 ىنم مايا يف ءاشي ام ىتم اهب يتأي زاجحلا لها لاقو 5 ةفينح وبا لوقي

 ١) ةدئاللا : )٩٥( .
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 فلتخملا مايالا هذه ىلع جحلا مسا قلطي له فالخلا ببسو . اهريغ وأ

 عوقو دعب الا ءىزجت ال نا ةرافكلاطرش نم لهف قلطنا ناو ؟ ال ما اهيف
 موصلا ءىزجي ال لاق اهبجوم عوقو دعب الا ءىزجت ال لاق نمف ؟ اهبجوم
 لو زرجي لاق ناميالا ةرافك ىلع اهساق نمو جحلا يف عورشلا دعب الا

 . مكحاو ملعا

 لبف نم وا ٤ هناكرا نم نكر تاوفب جحلا هتاف نم نا ىلع اوعمجاو

 العف جحلا يف هنايتا وا { هنايسن وا ‘ هلهج لبق نم وا ‘ نامزلا ف هطلغ

 نم جح اذا يدهلا ىف اوفلتخاو ، كلذ دعب هيضقي نا هيلع نا هل دسفم

 بجي يدهلا نا ىلا ءاملعلا رثكا بهذف ؟ ال ما هيلع بجع له لباق ماع

 عوطتلا جح يل اوفلتخاو . جحلا داسف ىف هيلع لخد يذلا ناصقنلل هيلع

 ذشو ) يدهاو ءاضقلا هيلع اوبجوا ءاملعلا روهمجف : اضيا هيلع دسف اذا

 . حصا لرالاو . الصا يدهلا الو عوطتلا ف هيلع ءاضق ال اولاقف موق

 غ { همامتاب رمؤي نا هيلع دسف اذا جحلا نا مهدنعو . نورثكالا لاق هبو

 جحلا اومتاو»ه ىلاعت هللا لوقب اوجتحاو . لباق نم يدهاو جحلا هيلعو لحب

 . (١)ةيآلا ؛هلل ةرمعلاو

 .اهركذ مدقت ١(
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 عبارلا مسقلا

 ديصلا ةرافك يده ىف

 ايده هلوق ىلا مرح متناو ديصلا اولتقت الا ىلاعت هللا لوق اهيف لصالاو

 : هلثم وا هتميق ديصلا لتق يف بجاولا له اوفلتخاو 5 (١)ةبعكلا غلاب
 لتقام لثم ءازجف» ىلاعت هلوقل لثملا بجاولا نا ىلا ءاملعلا روهمج بهذف
 " لثملاو ةميقلا نيب ريخم هنا هنع يور اميف ةفينحوبا بهذو { (")همعنلا نم

 لاق نم دنع ةيآلا ريدقتو . لثملا اهب يرتشي نا نيبو ديصلا ةميق ىنعا

 نم لتق ام ةميق هيلعف ادمعتم مكنم هلتق نمو : لاق هنأكف لوقلا اذهب

 . ملعا هللاو امايص كلذ لدع وا ، اماعط ةميقلا لدع وا . معنلا

 هبف مكح امم ديصلا لتاق ىلع مكحلا فانئتسا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 ألازغ لتق نمو . اهيبشت ةندب هيلعف ةماعن لق نم نا مهمكح لثم . فلسلا
 فنأتسي موق لاقف . ةيسنا ةرقب هيلعف ةيشحو ةرقب لتق نمو . ةاش هيلعف
 مكحب ربخا نإ نورخآ لاقو . ةدابع هنأل كلذ نم عقو ام لك يف مكحلا
 . ىنعم هتداعال سيلف ىنعملا لوقعم مكح هنأل زاج هيف اومكح ام ةباحصلا

 . ملعا هللاو

 ىلع وا رييختلا ىلع يه له . ةرافكلا هذه يف اوفلتخاو : ةلأسم

 هيلع يذلا ناريخي نيمكحلا نا ىنعا رييختلا ىلع موق لاقف ؟ بيترتلا

 ؛ لتقلاو راهظلا ةرافكب اهيبشت بيترتلا ىلع يه نورخآ لاقو . ءازجلا
 وه اذهو ، برعلا ناسل يف رييختلا يضتقت وا ةظفل نا نيلوالا ةجحو

 . ملعا هللاو حيحصلا

 .اهركذ مدقت ٢( .امهركذ مدقت ١(

 س ١٧٦



 نع مرصي موق لاقف : مايصلاب ماعطالا ريدقت يف اوفلتخاو : ةلأسم

 موصي نورخآ لاقو } هدنع نيكسم لكل معطي ام وهو . اموي دم لك

 يورم لوالاف . ءالؤه دنع نيكسم لكل معطي ام وهو اموي نيدم لك نع

 حصالا وهو ةفوكلا لها نع يورم يناثلاو ، زاجحلا لهاو يعفاشلا نع
 . هللا ءاش نا

 لاقف ؟ال وا ءازج هيف له : أطخ ديصلا لتق ىف اوفلتخاو : ةلأسم

 أطخ اهيف بجي نامضلا نال لاومالا ىلع اسايق ءازجلا هيلع ءاملعلا روهمج

 دمعلا نال هبف ءازج ال ديصلا ىف أطخلا نا ىلا رهاظلا لها بهذو . ادمعو

 هيلع مول ال يسانلا ةلزنمب ءيطاخلاو ةبوقعلا ناكمل ءازجلا هيف بجي اما

 . ملعا هللاو حصا لوالاو . مهدنع

 موق لاقف : نومرحم ةعامج هيف كرتشت ديصلا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 موق لاقو . ءازج مهنم دحاو لك ىلع نورخآ لاقو . دحاو ءازج مهيلع

 ناو . ءازج مهنم دحاو لك ىلعف نومرحم مهو مرحلا يف هولتق اوناك نا
 له : فالخلا ببسو . دحاو ءازج مهيلعف نولحم مهو مرحلا يف هولتق
 يدعتلا لاق نمف ؟ ديصلا ةعامج ىلع يدعتلا وا ؟ يدعتلا ءازجلا بجوم

 يدعتلا لاق نمو 7 ءازجلا ديصلا نيلتاقلا نم دحاو لك ىلع بجوا طقف

 نيلحما نيب قرف نم امو { ادحاو ءازج مهيلع بج وا ديصلا ةعامج ىلع

 . ملعا هللاو نيمرحملا ىلع ظيلغتلا ةهج ىلعف نيمرحملاو

 مكح نا دعب ةيناث هلنق ىلا داع اذا ديصلا لتاق يف اوفلتخاو : ةلأسم
 : هل لاقي نكلو . ىلوالا ةرملا دعب هيلع مكحي ال : موق لاقف ءازجلاب هيلع

 هبلع داعي اولاقف 5 أطخلاو دمعلا نيب نورخآ قرفو . كنم هللا مقتنيف بهذا
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 لتق املك مكحلا هيلع داعي انباحصا لاقو . دمعلا نود أطخلا يف مكحلا

 هللاو ، ديز نب رباجو ، ريبج نب ديعسو ى حيرش نع كلذ يور ، ديصلا

 . ملعا

 ؟ اكاح ديصلل نيلتاقلا دحا نوكي نا زوجي له 0 اوفلتخاو : ةلأسم

 ةيآلا رهاظ ضراعت فالخلا ببسو ، نورخآ هزاجاو ، زوجي ال موق لاقف

 طرش هيف سيل ةيآلا رهاظ نا كلذو ، عرشلا ي يلصالا ىنعملا موهفم
 اذا ديصلا لتاق مكح زوجي نا اهرهاظ ىلع بجيف ةلادعلا الا نيمكحلا ين

 عرشلا يف يلصالا ىنعملا موهفم اماو 3 لتاق ريغ وا ناك التاق الدع ناك

 . ملعا هللاو هسفن ىلع اكاح نوكي ال هيلع مركحملا نا وهف

 معطا ام ثيح موق لاقف { ماعطالا عضوم ىف اوفلتخاو : ةلأسم

 لاقو ، ديصلا هيف باصا يذلا عضوم يف معطي نورخا لاقو 2 هأزج
 ءازجلا يف ماعطالا هيبشت فالخلا ببسو 0 ةكم نيكاسمالا معطي ال نورخا

 لاق ةاكزلاب ءازجلا يف ماعطالا هبش نمف ث نيكاسملل قح هنا ىف ةاكزلاب

 لاق نيكاسملاب قفرلا كلذب دوصقملا نا ىآر نمو ، هعضوم نع لقني ال
 ثيح معطي لاق ةيآلا قالطا رهاظ دمتعا نمو { ةكم نيكاسم الا معطي ال

 باحصاو © كلامو ، يعخنلا نع يورم لوالا لوقلاف . ملعا ةللاو ءاش

 سابع نبا نعو ، ءاش ثيح موصلاو ماعطالاو ةكمب مدلا نا ىنعا يأرلا

 . ملعا هللاو يناثلا لوقلا وهو ، ءاش ثيح موصلاو ةكمب ماعطالاو مدلا نا

 ءاملعلا روهمج بهذف مرحلا ىف ديصلا لتقي لحملا ىن اوفلتخاو : ةلأسم

 مرحلا ديص ميرحت ىلع مهعامجا عم سايقلاب نولوقي مهنال هنع ءازجلا
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 نا» ه ءيبلا لاقو (هانمآ امرح انلعج انا اوري مل وا» ىلاعت هللا لوقل

 . ملعا هللاو ("هثيدحلا ضرالاو تاومسلا قلخ موي ةكم مرح هللا

 ديصلا ءازج ىف دراولا مكحلا ىف

 نم لتق ام لثم ءازجف ادمعتم مكنم هلتق نمف» ىلاعت هللا لاق

 ىف نامعو ، يلعو ، سابع نباو ،] باطخلا نب رمع نع يور . (")«معنلا
 يعخنلا نع يورو . ةندب ةماعنلا يف اولاق مهنا نيعباتلاو ةباحصلا نم ةلمج

 ةعامج ين هللا همحر رمع نع يورو . اهنمث امرحم ةماعنلا لتاق ىلع لاق هنا

 موص اهيف ليقو 5 اهنم ةماعنلا ةضيب ىف اولاق مهنا نيعباتلاو ةباحصلا نم

 ؛ يرعشالا ىسوم يباو 5 ةديبع يبا نع كلذ يور . نيكسم ماعطا وا موي
 اهحاقل نيبت اذاف لبالا ىلع لحفلا لمحي . لاق هنا يلع نع اهيف يورو

 كلذ دعب هيلع سيل مث يذه اذه لاقيف ضيبلا نم بيصا ام ددع ىمس

 نع يورو . لبالا نم نينج اهيف نسحلا نع ليقو . حلص وا دسف نامض

 وهو ى زنعب لازغلا يفو ، شبكب عبضلا يف ىضق هنا هنع هللا يضر رمع

 عوبريلا يفو . قانعب بنرالا يف مكحو ء هلثم دلو وا ، زعملا نم دلو ام

 رتجن ك رتجت ليق اميف يهو بنذو مئاوق عبرا اهل ةيبود ع وبريلاو 5 ةرفجب

 ىنغتساو لكا ام ملعلا لها دنع ةرفجلاو ، شوركلا تاوذ نم يهو ةاشلا

 ثنم نع يورو 0 اهنود ليقو ، ةرفجلا قوف ام قانعلاو . عاضرلا نع

 . )٦٧( : توبكنعلا م(١

 ٢( يراخبلا هاور سابع نبا نع . ٣, هرحن هدقت .
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 { ةيحضلاو يدهلا يف زوجي امب الا ناموقي ال عوبريلاو بنرالا يف لاق هنا

 . رقبلاو لبالاو زعملا نم هقوف امف ينثلاو نأضلا نم هقوف امف عذجل كلذو

 نم نا يف ءاملعلا فلتخت مل و ةبعكلا غلاب ايده» ىلاعت هللا لوقب جتحاو

 امم ينثلاو نأضلا نم عذجلا نم لقا هئزجي ال هنا ايده هسفن ىلع لعج
 . معنلا راغص لثم وه مهضعب لاقف ، ديصلا راغص ي اوفلتخاو . هاوس

 ، دوعسم نباو ، يلعو ، ناهئع نع يورم وهو . اهرابك لثم هرابك نا اك

 ةريبكلا ةماعنلا يف ءالؤه دنعف لثملا ةقيقح كلذ نا جتحاو يعفاشلا لاق هبو

 لاق هبو . ةميقلاب كلذ لك نورخا لاقو 3 ليصف ةريغصلا ىفو 2 ةندب
 . ةاش مرحلا مامح ىف موق لاقف : اهريغو ةكم مامح ىن اوفلتخاو . ةفينح وبا

 نع كلذ يور ، ةاش كلذ لك ىف موق لاقو . ةموكح لحلا مامح ىفو
 . ةاش ريطلا نم ءيش لك ىف لاق هنا ءاطع نع يورو 3 ةباحصلا نم ةعامج

 دارجلا نا ىلع ءاملعلا رثكاو ، هلصا ىلع اذه لك ىف ةميقلاب ةفينح وبا لاقو

 كلذ نم بجاولا ىف اوفلتخاو 3 ءازجلا هيف مرحملا ىلع بجي ربلا ديص نم

 نبا نعو ، ةرمن وا ، ماعط نم ةضبق : لاق هنا هللا همحر رمع نع يورف

 . ملعا هللاو ةموكح اهيف ليقو 7 ةرمت اهيف سابع

 ديصب سيل امث ديص وه اميف

 هنه ره امث رحبلا ديص نم سيل امينر

 قساوفلا سمخلا الا مارح مرحملا ىلع ربلا ديص نا ىلع ءاملعلا عمجاو
 مرحملا ىلع سيل باودلا نم سمخ» لاقف هلع هللا لوسر اهانتسا يتل
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 . 'هةرأفلاو برقعلاو ةأدحلاو روقعلا بلكلاو بارغلا : حانج نهلتق ىف

 موق لاقف ؟ سكعلاب وا ، ماعلا هب ديرا صاخلا باب نم اذه له اوفلتخاو

 . كلذب ديرا ماعلا يا ىف اوفلتخاو . ماعلا هب ديرا صاخلا باب نم وه

 رملاو بئذلاو دسالاك داع عبس لك ىلا ةراشا روقعلا بلكلا موق لاقن

 راغص لتق ءالؤه ري ملو . هلتق مرحملا ىلع سيلف داعب سيل ام ناو ٤ دهفلاو
 بلعثلاو عبضلا لثم رابكلا نم ودعي ال ام لك لتق الو ودعت ال اهنال عابسلا

 ، بئذلاو يسنالا بلكلا الا روقعلا بالكلا نم لتقي ال موق لاقو . رهلاو

 مرحملا ناب اوجتحاو . سمخلا ىنعم ىف وهف لكالا مرحم لك نورخا لاقو
 ءاملعلا نيب فالخ الو { لكالا حابمل ديصلا نم لالحلا هيلع مرح امنا

 : روبنزلا ىن اوفلتخاو . ع ءيبنلا نع كلذ توبثل ةيحلاو برقعلا لتق ىف
 برقعلا نم ةياكن فعضا وه نورخآ لاقو ؤ برقعلا لثم وه موق لاقف
 مرحملل لالح هناو رحبلا ديص نم كمسلا نا ىلع اوعمجاو ملعا هللاو

 يف اوفلتخاو . ("اةيآلا «هماعطو رحبلا ديص مكل لحا» ىلاعت هللا لوقل

 لالح ديص رهف ةاكذلا ىلا جاتحي ال ام موق لاقف : كمسلا ادعام

 لحي الو رحبلا ديصب وه سيلف ةاكذلا ىلا جاتحي ام لكو & كمسلاك

 له : رحبلاو ربلا ىف شيعي وه اميف وه امنا اذه يف مهفالتخاو 3 مرحملل
 نوكي امب قحلي هنا مهرنكا لوق سايقف ؟ رحبلا ديصب وا ، ربلا ديصب قحلي

 موكحم ءاملا ريط نا ىلع ءاملعلا روهمجو . دلوي ثيح وهو 0 ابلاغ هشيع هيف

 مكحب هل مكحب : لاق هنا ءاطع نع يور ام الا ، يربلا ناويحلا مكحب هل

 (هليير هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع ثدح نم ناخشلا ىورو ۔ دمجا هاور ١(

 بارغلاو ةأدحلاو برقعلا : مرحلاو لحلا يف نلتقي قساوف نهلك باودلا نم سمخو
 . «روقعلا بلكلاو ةرأفلاو

 . (٦٩ر : ةدئاملا ٢(
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 « هيف ءازجال موق لاقف : مرحلا تابن يف اوفلتخاو . ملعا هللاو هشيع بلاغ

 لاقو ، كلام نع كلذ يور . هيف دراولا يهنلا هباكترال مثالا هيف امناو

 : موق لاقو . ةاش اهنودام يفو . ةرقب ةحودلا يف ءازجلا هيف لب نورخآ

 لبق نم اتابن ناك ام لكو هيف ءيش الف ناسنالا سرغ نم ناك ام لك

 ببسو . انباحصا لوقي هبو . ةفينح يبا نع اذه يور 7 ءازجلا هيقف هلل
 نع يهنلا يف امهعاتجال ديصلا ىلع تابنلا ساقي له . اذه يف فالخلا

 دضعي الو اهكوش دضخي الو اهديص رفنيال» مالسلا هيلع هلوقل كلذ

 . مكحاو ملعا هللاو (اهثيدحلا اهرجش

 عب اسلا مسقل ١

 ىذالا ةيدف ىف

 باتكلا اما . ةنسلاو باتكلا يف كلذ دورول اهيلع ءاملعلا عمجا دقو

 ةيدفف هسأر نم ىذا هب وا اضيرم مكنم ناك نمف» لجو زع هللا لوقف

 ةرجع نب بعك ثيدحف ةنسلا اماو & ("×كسن وا ةقدص وا مايص نم

 هسأر ىف لمقلا هاذاف امرحم ةيبيدحلا ماع ع ءيبنلا عم ناك هنا تباثلا

 مايا ةثالث مص» مالسلا هيلع هل لاقف هسأر قلحب مالسلا هيلع هرماف

 كلذ يا ةاشب كسنا وا نيكسم لكل نيدم نيكاسم ةتس معطا وا

 موي هللا (ل لوسر ةبطخ نم هنا مدقت دقو ناخيشلا هاور ةريره يلا ثيدح نم ١(

 . يراخبلا هاور ةكم حتف

 . )١٩٦( : ةرقبلا ٢(
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 ا ةيدفلا هيلع نا ةرورض نم قلح نم نا ىلع اوقفتاو (١«كأزجا تلعف

 ىلع بجت ةيدفلا ءاملعلا روهمج لاقف : ايسان قلح نميف اوفلتخاو 7 انمدق

 قرف نمو . بجوا رطضملا ريغ ىلع يهن رطضملا ىلع ةيدفلا تبجو امل هنا

 متأطخا اميف حانج مكيلع سيل» ىلاعت هلوق مومعلف ىسانلاو دماعلا نيب
 نمو . (")هنايسنلاو أطخلا يتما نع عفر» مالسلا هيلع هلوقلو ةيآلا (")ههب

 اهف عرشلا قرفي مل يتلا تادابعلا نم ريثك ىلع كلذ ساق امهنيب قرفي م
 . ملعا ةللاو نايسنلاو ًاطخلا نيب

 ىلع اهناو إ لاصخ ثالث ةيدفلا هذه نا ىلع ءاملعلا عمجاو : ةلأسم

 ليقو & ةاش هلقا كسنلاو ، نيكاسم ةتس ءاملعلا روهمجو انباحصا لاقن

 مايصلاو نيكاسم ةرشعل ماعطالا اوزاجا مهنا عفانو ةمركعو نسحلا نع

 هلوقل مايصلاو ماعطالا نب اووسو عتمتملا مايص ىلع كلذ اوساقو مايا ةرشع

 بعك ثيدح نيلوالا ةجحو «مايص كلذ لدع وا» ديصلا ءازج ين

 روهمجو انباحصا لاقف { نيكسم لكل معطي مك يف اوفلتخاو . مدقتلا

 معطي نورخا لاقو . مالسلا هيلع ءيبنلا دمب نيكسم لكل نادم ءاهقفلا

 (هِلَ) هللا لوسر يب رمه يراخبلا ةياور ىفو _ ةريره يبا ثيدح نم هيلع قفتم ١(
 قلحافه لاق . معن تلق ؛؟ كماوه كيذؤتا لاقف المق تفاهتي يسأرو ةيبيدحلاب

 ىذا هب وا اضيرم مكنم ناك نمف» ةيآلا هذه يك تلزن : لاقف هيفو «ثيدحلا كسار

 . ةيآلا !هسأر نم

 . )٥( : بازحالا ٢(

 .هركذ مدقت ٢(
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 . اذه لبق انمدق اك ةرافكلا يف ماعطالا ي راثآلا فالتخا

 ةرورضل هسأر قلح نم ىلع بجت ةيدفلا هذه نا ىلع اوقفتاو : ةلأسم

 ضرملا لاق هنا سابع نبا نع يورو . هسأر يف هيذؤي ناويح وا ضرم

 انباحصا نم ءاملعلا روهمجو 9 لمقلا ىذالاو . حورق هسأر يف نوكي نا

 سأرلا قلحو بايثلا سابل نم هنم اعونمم مرحلا ناك ام لك نا مهريغو
 مهفالتخا ىلع هنم مدلا جارخاو ندبلا عيمج نم رعشلا عزنو رافظالا ملقو

 . اهريغو ةرورضلا نيب اوقرفي ملو ، ةيدفلا هيلعف مرحملا هحابتسا اذا هيف

 ضعب صق نميف اوفلتخاو . لاحلا اذه ىلع بيطلا لامعتسا كلذكو

 صق نا : روث وباو يعفاشلا كلذ ىلع مهقفاوو انباحصا لاقف : هرافظا

 ينو ، نينيكسم ماعطا نيرفظلا ىفو { نيكسم ماعطا هيلعف ادحاو ارفظ

 هيلع ءيش ال نا هيلوق دحا يف ةفينح يبا نع يكحو . مد ادعاصف ةثالثلا

 هناو هبراشو هرافظا مرحملا صقي : لاقف مهضعب ذشو . اهلك اهصقي ىتح

 مزح نبا نع اذه يورو . هيف صنلا دورول سأرلا يف الإ هيلع ةيدف ال

 مرحملل سأرلا رعش قلح عنم ىلع اوعمجاو . ملعا هللاو . انموق ءاهقف نم
 نا ءاملعلا روهمجو انباحصا لاقف : دسجلا رئاس نم هقلح يف اوفلتخاو

 هسأر نم فتن نميف اوفلتخاو . هيف ةيدفال نا دواد نع يورو . ةيدفلا هيف

 ينو نيكسم ماعطإ ةرعشلا يف انباحصا لاقف : نيترعش وا { ةرعش هتيحل وا

 وباو يعفاشلاو نسحلا لاق هبو . مد ًادعاصف ةثالثلا يفو كلذك نيترعشلا

 نا رعشلا نم ريسيلا فتن يف صخر هنا سنا نب كلام نع يورو روث
 فالخلا ببسو . ةيدفلا هيفف ىذا هب طاما نا الإ 3 ءيش هيف نوكي ال

 نيب ىوس ةدابع لاق نمف ؟ ةفاظن وا ةدابع رعشلا قلح نم مرحملا عنم له
 نيزلاو ةفاظنلا لجأل هعنم لاق نمو . ةيدفلا موزل يف ريثكلاو ليلقلا

١٨٤



 . ملعا هللاو . ريثكلاو ليلقلا نيب قرف ةحارتسالاو

 ءاش ثيح موق لاقف : ةيدفلا هذه ءادا عضوم يف اوفلتخاو : ةلأسم

 ا سنا نب كلام لاق هبو ، هريغو دهاجم نع اذه يور 3 اهريغ وا ةكمب

 مون لاقو ، ىنم وا ‘ ةكمب الا زوجي ال يدهلا نال يدهب تسيل اهنا معزو

 ! يعفاشلا لاق هبو . ءاش ثيح موصلاو ، ةكمب الا نائزبي ال ماعطالاو مدلا

 ماعط نم ناك امو ةكمبن مد نم ناك ام : لاق هنا سابع نبا نع يورو

 ىلع كسنلا مد سايق لامعتسا فالخلا ببسو . ١) )ءاش ثيحف مايص وا

 ناكملا يف حبذلا نم هطورش هيف بجوا يدهلا ىلع هساق نمف : يدفا

 يدهلا ماعطا زاجا هنا كلام نع يورو ث مرحلا نيكاسم يفو صوصخلا
 ةعفنم هب دوصنللا نا كسنلاو يدهلا عمجي يذلاو . مرحلا نيكاسم ريغل

 ال عرشلا نا اذه فلاخ نم لاقو { مارحلا هللا تيبل نيرواجملا نيكاسملا

 فلتخت نا بجر ايده رخالاو { اكسن امهدحا ىمسف امهئامسا نيب قرف

 . ملعا هللاو امهماكحا

 نمانلا مسقلا

 رصحلا ةيدف ىف

 هلوق ىلا يدهلا نم رسيتسا امف مترصحا » ىلاعت هلوق هيف لصالاو

 ىلع رصحما نا ىلع ءاملعلا روهمج قفتاو . ("هيآلا « متنما اذاف ىلاعت

 اماف : حداف ضرم وأ بلاغ ودعب رصحم ام نابرض جحلا

 : لاق ثيح ديصلا ءازج نع ماعطالا ىف سابع نبا نع هل مدقت ام فلاخت ةياورلا هذه ١(

 . يشحملا هلاق ءاش ثيح موصلاو : ةكمب ماعطالاو مدلا نا : سابع نبا نعو

 . مدقت ٢(

 ۔ ١٨٥



 ثيح هجح وا هترمع نم لح هنا ىلع ءاملعلا روهمجف ودعلاب رصحلا

 وا ، ودعب تيبلا نع دصقف ةرمعب مرحا اذا : انباحصا رثا ىفو . رصحا

 ىضم اذا همارحا نم للحتيف مولعم موي يف هنع رحنيف هيده ثعيي هنا ضرم

 تيبلاب فوطي ىتحف ديصلاو ءاسنلا الا ءيش لك هل لحيو { مويلا كلذ

 ةرمعلا عم هل انراق وا ادرفم جحلاب مرحا نا اماو . هدعب وا ‘ لباق ماع نم

 اهلعجيف جحلا هتوفي وا { رحنلا موي يدهلا هنع رحني ىتح للحتي ال هناف

 ديصلاو ءاسنلا نم الا انفصو 5 لح رحنلا موي يدهلا هنع رحن اذاف { ةرمع

 جحلا نع رصحملا عم نكي مل ناو . (ا)لباق ماع نم جحي ىتحف بيطلاو
 حصي ىتح لحي ال ليقو ، جحلا تقو توفي ىتح لخي ال هناف يده ضرم
 . جحيو

 موق بهذف { ودعب رصحملا ىلع يدهلا باجيا يف اوفلتخاو : ةلأسم
 لاقو ئ لحا ثيح هرحنيف يده هعم ناك ناو ئ هيلع يدهال هنا ىلا

 مرحلا يف الا هرحنيال موق لاقو . لح ام ثيح هرحني يدهلا هيلع نورخآ

 . ملعا هللاو

 نم نيرصحملا نم قيرفل ةبسنلاب ربتعا امبر اديدشت هللا همحر فنصملا هركذ اميف نا ١(

 هللا هدري مل و ةحمسلا ةيفينحلا نع هللا هافن يذلا رسعلا نم وا قاطيال امب فيلكتلا

 تيبلاب فاوطلا نع رصحملا هلعفي نا ىسع اذام يرعش تيلايف ، اهنوسرامي ذا هدابعل

 ؟ الثم ةعاطتسالا مدعك بابسالا نم ببسل نينس جحلا ىلا ةدوعلا هل تأني مل نا

 ؟ عنصي اذ ام ما ةدملا هذه لاوط هنع ءانغتسالا هيلع رذعتي امم امورحم ابزع ىقييا

 نع اودص ذا ةيبيدحلاب هباحصاو وه لح هنا (ْيَعر لوسرلا نع تبث دقو فيك
 تيبلاب اوفوطي نا لبق ءيش لك نم اولحو مهسوعر اوقلحو مهيده اورحنف تيبلا

 رصحا دق» لاق هنا سابع نبا نع يراخبلا ىور دقف {، ىنم ىلا يدهلا لصي نا لبقو
 كلذلو الباق اماع رمتعا ىتح هيده رحنو هءاسن عماجو قلحف (هلع) هللا لوسر
 قفرالا ، ةعيرشلا حورب قفرالا وهو هب ردص يذلا روهمجلا لوقب ذخالا ىلوالا ناك
 هححصم مها . بابلا ىف ةدراولا ثيداحالا هتديأو ةمالاب

 س ١٨٦



 ةرمعلا ةداعا هيلع له : لح اذا ودعلاب رصحما يف اوفلتخاو :

 جتحاو . ةداعالا هيلع نورخآ لاقو . هيلع ةداعا ال : موق لاقف ؟ ال ؟

 لي ءيبلا نا يور امب ةداعا الو يده ودعلاب رصحملا مزلي ال لاق نم

 لك نم اولحو مهسوعر اوقلحو يدهلا اورحنف ةيبيدحلاب هباحصاو وه لح

 م مث : اولاف ، يدهلا هيلا لصي نا لبقو ، تيبلاب اوفوطي نا لبق ءيش
 دوعي الو ( ائيش يضقي نا هباحصا نم ادحا رما مالسلا هيلع هنا ملعي

 ماعلا يف رمتعا مالسلا هيلع هنا ةداعالا هيلع بجوا نم جتحاو . ءيش ىلع

 . ءاضقلا ةرمع اهل ليق كلذلو . ةرمعلا كلتل ءاضق ةيبيدحلا ماع نم لبقلا

 رسيتسا امف مت رصحا ناف» ىلاعت هلوق مومعب هيلع يدهلا باجحيا يف اوجتحاو

 . ةيبيدحلا ماع هباحصاو وه يدهلا مالسلا هيلع هرحنبو . (١يدهلا نم

 ءيبنلا يده رحن عضوم يل مهفالتخالف يدهلا رحن عضوم يف مهفالتخا اماو

 . لحلا يف نورخا لاقو . مرحلا يف هرحن موق لاقف : ه

 هنا ىلا زاجحلا لها بهذف : ضرملاب رصحملا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 بلقنا هضرم لوطب جحلا هتاف اذا الا & يعسلاو تيبلاب فاوطلا الا هلحيال

 قارعلا لها معزو . رمع نباو ، ةشئاعو . سابع نبا بهذم وهو ةرمع

 هرحن موي ردقيو هيده لسري نا ينعا ودمب رصحملا مكح همكح نا ىلا

 يور ثيدحب اوجتحاو ، دوعسم نبا نع اذه يورو . مويلا كلذ يف لحيو
 ةجح هيلعو } لح دقف جرع وا رسك نم» لاق هنا لع ءيبنلا نع
 ىلا ءاملعلا رثكا بهذف : هيلع يدهلا باجيا يف اوفلتخاو . ("ىرخا

 امنا ةيآلا نا ىلع اداعا هنع هطاقسا ىلا رهاظلا لها بهذو . هباجا

 .اهركذ مدقت ١(
 ٢) يذمرتلا هنسحو يراخبلا هاور .
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 . ملعأ هللاو . هيلع ءاضقلا باجيا ىلع اوعمجاو { ودعلاب رصحما يف تلزن

 لالهلا ءافخلوا مايالا يف ددعلا نم أطخب جحلا هتاف نم لكو : ةلأسم

 ضرمب رصحملا مكح ءاملعلا دنع همكحف راذعالا نم كلذ ريغ وا 3 هيلع

 للحت ناو { هيلع يده الف 0 لباق ماع نم جحي ىتح همارحا ىلع ىقيي نا

 لوأت نم لكف ، رحني نا لبق هسأر قلح هنال رصحملا يده هيلعف ةرمعب
 رصحملل باطخ هنا «جحلا ىلا ةرمعلاب عتمت نمف متنما اذاف» ىلاعت هلوق

 للحتلا دنع هقلحل ايده نيده هيلع نا ةيالا رهاظ ىلع دقتعي نا هيلع بجو

 ىف لح ناو . جحلا ىلا ةرمعلاب هعتمت ايدهو . ءاضقلا ةجح ىف هرحن لبق

 دحا وه يذلا عتمتلا يده وهو ثلاث يده هيلع بج و ةرمعلاب جحلا رهشا

 . ملعا هللاو جحلا كسن عاونا

 عس اتلا مسقل ١

 دم اكح او ي دحلا ئ

 صن ىتلا ةيناثلا جاوزالا نم الا زوجي ال يدهلا نا ىلع ءاملعلا عمجاو

 . زعملا مث © نأضلا مش ، رقبلا مث ، لبالا يدهلا يف لضفالا ناو . اهيلع لل

 نانسالا يف هقوف امف ينثلا نا ىلع اوعمجاو . اياحضلا يف اوفلتخا امناو

 اياحضلا ىف الو 0 ايادهلا يف زعملا نم عذجلا ءىزجي ال هناو يدهلا يف ءىزجي

 كنع ءىزجت» ةيحضلا يف عذجلا هل زاجا نيح ةدرب يبال هلع ءيبلا لوقل
 بهذف : ناضلا نم عذجلا يف اوفلتخاو . (١»كدعب دحا نع ءىزجت الو

 نم رادب (ةكلل) هللا لوسر رم» لاق يراصنالا ديز يبا ثيدح نم ةجام نبا هاور ١(

 = انم لجر هيلا جرخف «؟ حبذ يذلا نم» لاقف راتق ر دجوف راصنالا رود

 س ١٨٨



 هنا رمع نبا نع يورو 0 اياحضلاو ايادهلا يف هزاوج ىلا ملعلا لها رثكا
 نم !ينلا : باوصلا لعل» ىثنالا الا اياحضلاو ايادهلا يف ءىزجي ال لاق

 رقبلا نمو ، هتينل تجرخ ةنس نبا وه ليق زعملا نم ينثاو . سنج لك
 ليقو ، رهشا ةتس هلام ناضلا نم عذجلاو ، ةعبارلا ةنسلا يف لخد ام

 ؛ لضنا ايادهلا نم انمث ىلغالا نا يف ءاملعلا نيب فالخ الو 0 (ا)ةرشع

 : هباتك يف يلازغلا ىورو . اهلها دنع اهسفناو انمث اهالغا اهلضفا لاقيو

 نا نلع ءيبنلا لأسف رانيد ةئامئالثب هنم تبلطف ةبيجن ىدها :رمع نبا نا

 : لاق (")؛اهدها لب» : لاقو كلذ نع هاهنف اندب اهنمثب يرتشيو اهعيبي

 رانيد ةئامئالث يف لاقو { (")نودلا ريثكلا نم ريخ ديجلا ليلقلا نال كلذو

 نع سفنلا ةيكزت دوصقملا نكلو محللا ريثكت اهيفو & ةندب نيثالث ةميق

 . يناريجو يلها تمعطاف يلصا نا لبق تحبذ : (كنلتع) هللا لوسر اي انا لاقف =

 نم لمح وا عذج الا يدنع ام وه الا هلا ال يذلا هللاو ال لاقف © ديعي نا هرماف

 (ةللنمر للا لوسر بطخ _ «كدعب دحا نع ةعذج يزجت نلو اهحبذا» لاق نأضلا
 © كسنلا باصا دقف انكسن كسنو انتالص ىلص نمه لاقف ةالصلا دعب رحنلا موي

 هللا لوسر اي لاقف راين نب ةدرب وبا ماقف همحل ةاش هناف ةالصلا لبق كسن نمو

 لكا موي مويلا نا تفرعو ةالصلا ىلا جرخا نا لبق تكسن دقل هللاو : هقير

 ةاش كلت» (ةّلَر للا لوسر لاقف يناريجو يلها تمعطاو تلكاو تلجعتف برشو
 : محل يناش نم ريخ يه اةعذج اقانع واه ةعذنج قانع يدنع ناف : لاق . «محل

 . يراخبلا هاور !كدعب دحا نع ءىرجت نلو . معن : لاق ؟ ينع يزجت لهف
 . هححصم ها

 . ةمات ةنس هل ام وه

 لاقف ةيتخي ةقان ىلع ةكم نيب اميف راس (ض) رمع نبا نا روصنم نب ديعس ةياورو
 . اهادهاو اهرعشاو ث اهنع لزنف هتبجعاف خب خب : اهل

 مكدحا دهي ال» هينبل لوقي ناك هنا : هيبا نع ، ةورع نب ماشه نع كلام ىورو

 نم قحاو ءامركلا مركا هللا ناف ، همركل هيدهي نا يبحتسي ائيش ندبلا نم ىلاعت هلل

 . «هل ريتخا

_ ١٨٩ 



 (ا)ةيآلا «ىوقتلا هلاني نكلو اهؤامد الو اهموحل هللا لاني نله لخبلا ةفص

 ةندب ةئام ع ءيبنلا يده ناك دقو مولعم دح يدهلا ددع يف سيلو
 . ملعا هللاو عادولا ةجح ماع

 هنا ملعيل راعشالاو ديلقتلا يهو يدهلا قوس ةيفيك يل : ةلأسم

 ىذب ناك املف ةيبيدحلا ماع جرخ ي يبنلا ناه : يور امل . يده

 قنع يف لعجي نأ ديلقتلا ةفصو . (٢«مرحأف هرعشأ و يدهلا دلق ةفيلجلا

 قشي نا © راعشالا ةفصو . دحاو لعن وا ، نالعن هيف قلعيف لبح ريعبلا

 ١) جحلا : )٣٧) .

 مارحالا بوج و «اهنمو روما هيلع بترتي هراعشاو يدها ديلقت نا ملعا : يشحملا لاق ٢(

 نم ةأرما تناك : لاق نايفس يبا نع رثألا يف يور امل ، تاقيملا ىلا لصي مل ناو

 ىلع تناك املف } ةكم ىلا تجرخ ثراحلا نب بعك نب رمع ما اهل لاقي نيملسملا
 : ملسم اي _ الضان ناكو . طقبلا ملسم هل لاقي اهال وم ترما ةرصبلا نم ةلحرم

 ©} تلاقف 0 لاق لعفن : لاق ؟ اهرعشا . هل تلاقف . ةندب اه ىرتشاف ٨ ةندب يلرتشا

 تهجوف اهناكم تماقف { لاق . كلذ نم ءيش انيلع لخدي نا فاخن انا ؟ انعنصام

 كسمي امع يكسماف مارحالا كيلع بجو دق اهل لاقف ، لاق . لأست عيبرلا ىلا املسم

 . كلذ دعب هيف ع وجرلا هل سيل هنا «اهنموه . ها كتندب يرحنت ىتح مرحملا هنع

 ال هنا «اهنمو . يده هنا هناسلب ملكتي مل ام هاون ناو هيف عوجرلا هلف هلبق اماو

 نا هلف اهرعشي مل و ايده قاس نمو» حاضيالا ىف لاق اضيا كلذ دعب هريغب هلدبي

 ىف الا هب عفتني ال نا «اهنموه . «يده اهنا هناسلب ملكتي مل ام اهلديي وا اهيف دوعي

 ؛اهمو» . اضيا هأون ناو هب عافتنالا هلف كلذ لبق امو . حجارلا ىلع رارطضالا لاح

 نكي ل نم عادولا ةجح ىف دقنب هرمال . هيده رحني ىتح همارحا نم لحب ال هنا

 _ ملعا هللاو مدقت ام مولعم وه ک . الف يده هعم نم اماو ٠ لحب نا يده هعم

 ةنس نم راعشالاو ديلقتلا نا ىلع ةمالا رثكاو انباجصا بهذم نا ملعاو { لاق مث

 ظحال هنا هدريو 0 ةلثم راعشالا نال لاق { رعشتالا هنا ىلا زيزعلادبع نبا بهذو ندبلا

 منغلاو رقبلا نود لبالاب صاخ راعشالا نا مهمالك رهاظو . رثالا دوجو عم رظنلل

 مضلاو رقبلاو لبإلل نوكي هناف ديلقتلا امأو : لاق نأ لل هلع يل فالخلا املو

 . ملعا هللاو . دلقتال منغلا لاق هناف هللا همحر عيبرلا الا انباحصا دنع

 هححصم ها

_ ١٩٠ 



 نا دعب رخؤملا ىلا ةبقرلا وحن نم اذخآ اقش ةندبلا نم رسيالا بناجلا يف

 كلذ لكو 5 ("اش نا اهللحي مث ، (ا)ربكا هللاو هللا مساب ىلاعت هللا يمسي

 ثيدح يفو . هديلقت نيح يف ةلبقلا ىلا ههيجوت ءاملعلا بحتساو . عساو
 اهرعشاف ةندبب اعد مث ةفيلحلا ىذب رهظلا ىلص ع ءيبنلا ناه سابع نبا

 هللاو نيلعن اهدلقو اهنع مدلا تلس مث نذالا ىلا اهمانس ةحفص يف

 . (٢؛ملعا

 ىاسي نا هتنس موق لاقف : يدهلا قاسي نيا نم اوفلتخاو : ةلأسم

 لعفي مل ناو . تافرع هب فقي نا هيلعف ةكم نم هارتشا ناو { لحلا نم

 نع اذه يور . تافرع هب فقيلف لحلا نم هلخدا ناك ناو . لدبلا هيلعف

 نورخآ لاقو . ديعس نب ثيللاو ؤ سنا نب كلام لاق هبو ، رمع نبا
 لحلا نم الخاد ناك : هب فقي مل نم ىلع يده الو . ةنس" يدهلا فومو

 ةشئاع نع يورو 0 ةعامجو يعفاشلا بهذ اذه ىلاو ، مرحلا نم اجراخ وا
 باحصا ةجحو « هفيرعت كرتو يدهلا ىف فيرعتلا يف رييختلا تحابا اهنا

 ىنع اوذخ» لاقو ج هلعف مالسلا هيلع ءيبنلا نا لوالا لوقلا

 امناو لاق . ةنس يدهلاب فيرعتلا سيل : نورخا لاقو . (٤)«مككسانم

 . ملعا هللاو مرحلا جراخ هنكسم نال ن غيبنلا كلذ لعف

 لاعت هللا لوقل مرحلاو ةكم هلحم نا ىلع اوعمجاو 5 هلحم يف : ةلأسم
 املف . ()ا؛ةبعكلا غلاب ايده» هلوقو (ث)«قيتعلا تيبلا ىلا اهلحم مث»

 ١( سابع نبا ثيدح نم ملسم هجرخا .
 ٢( انه ةرهاظ يهو ةلمهملا ءاملاب اهللحي : ةخسن ىفو .

 ٢( ينطقرادلاو يقهيبلا هاور سابع نبا نع .
 .مدقتام

 ححلا ه : )٢٣( . ٦( ةدلاملا : )٩٥(.

_ ١٩١ 



 كلذ لد حبذ امهيف دحال زوجيال دجسملاو مارحلا تيبلا نا ىلع اوعمجا

 نميف اوفلتخاو . مهئارقفو مهنيكاسمل هنم اباستحا ةكم رحنلاب دارملا نا ىلع

 اومعزو . هئزجي ال نورخا لاقو 5 هئزجي موق لاقف 5 ةكم نود مرحلا ىف رحن
 رحن زوجي موق لاقو 3 ةكم هنا (اةبعكلا غلاب ايده» هلوق ىف ىنعملا نا

 الا رحني ال هناف ديصلا ءازجو نارقلا يده الا هبحاص ءاش ثيح يدهلا

 الا ، ةكمب ةرمعلايفو 2 ءاملعلا نم عامجا ىنمب رحنلاف ةلمجلابو ! مرحلا ى
 جحلل رحن نا : سنا نب كلام دنعو & رصحملا يده رحن ىف هيف اوفلتخا ام

 ءيبنلا لوقب مرحلا ىف رحنلا زوجي ال هناب جتحاو 3 هأزجا ىنمب ةرمعللو ةكمب
 يده كلذ نم ىنثتساو . ("هرحنم اهلك اهفرطو ةكم جاجف» ك
 . ةكم ريغب هحبذ زاجاف ةيدفلا

 يده حبذ زوجي ال موق لاقف : رحني ىتم هيف اوفلتخاو : ةلأسم
 عوطتلا يده حبذ نورخآ زاجاو ، رحنلا موي ىف الا عوطتلا الو ، عنمت

 . امهيلك ىف نورخالا هزاجاو هلبق عتملا يده زجي ملو ، رحنلا موي لبق

 روهمج هركف ع وطتلا وا بجاولا يده بوكر ىن اوفلتخاو : ةلاسم

 © ةرورض ريغب هبوكر رهاظلا لها زاجاو { ةرورض نم الا هبوكر ءاملعلا

 ؛اهبكرا» لاقف ةندب قوسي الجر ىار لع يبنلا نع يور امب اوجتحاو
 هنا هنع يور امب نولوالا جتحاو . «اهبكرا» لاقف ةندب اهنا : لاقف

 ١( اهركذ مدقت .

 ىنم لكو ث رحنملا اذه _ ىنمب _ : لاق (نم هللا لوسر نا هغلب : لاق كلام هاور ٢(
 وبا ىورو _ 0 رحنم اهفرطو ةكم جاجف لكو _ ةورملا ينعي _ رحنملا اذه ،} رحنم

 لكو ، رحنم ىنم لك لاق» (كنلع) هللا لوسر نا رباج ثيدح نم ةجام نباو دواد
 حبذي نا جاحلل ةبسنلاب ىلوالاو _ «رحنمو قيرط ةكم جاجف لكو ، فقوم ةفلدزملا

 . ها امهنم لك للحت عضاوم اهنال ةورملا دنع حبذي نا رمتعملل ةبسنلابو « ىنمب
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 قيرط نمو . (ا)ارهظ دجت ىتح اهيلا تجتحا اذا فورعملاب اهبكرا» : لاق

 نم موهفم هعنم لاعت هللا ىلا ةبرق هب دوصقملا ناك امب عافتنالا نا ىنعمل

 . ملعا هللاو ةعيرشلا

 هبحاص هنم لكأي هنا هلحم غلب اذا عوطتلا يده ىلع اوعمجا : ةلأسم
 اذا : لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نع يور دقو . سانلا رئاسك

 ىلخ هلحم لبف بطع اذا هنا ىلع اوقفتاو . ملعا هللاو لدبلا هيلعف هنم لكأ

 امل هتقفر نم دحا الو نورخآ لاقو . هنم لكأي الو ، سانلا نيبو هنيب
 لاقف بلاط يلا نب يلع عم ايده ثعب هنا» ةل يبنلا ثيدح نم تبث

 نبا ىورو اسانلا نيبو هنيب لخو همد ىف هيلعن غبصا مث هرحناف بطع نا

 . '"ئكتقفر لها الو تنأ هنم لكأت الو» هيف دازو ثيدحلا اذه سابع

 نورخا لاقو . هلدب هيلع موق لاقف : هنم لكا نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو

 سابع نباو ، دوعسم نباو ، يلع كلذ يورو . لكا ام ةميق هيلع اما

 ةكم لصي نا لبق مرحلا ىف بطع اميف اوفلتخاو ، نيعباتلا نم ةعامجو
 لبق انمدق ام ىلع ةكم لصي ىتح هلحم غلبي ال ليقو ث هلحم غلب موق لاقف

 . ملعا هللاو اذه

 لكأي نا هبحاصل ناف هلحم لبف بطع اذا بجاولا يدهلا اماو : ةلأسم

 ىف هب نيعتسي ناو } همحل عيب مهضعب هل زاجاو 3 هلدب هيلع نال هنم

 بجاولا يدهلا نم لكالا ىن اوفلتخاو . سنا نب كلام كلذ هركو « لدبلا
 هلالجو هلاعنو همحلب قدصتيو ائيش هنم لكأي ال موق لاقف : هلحم غلب اذا

 ديصلا ءازج الا بجاولا يدهلا نم لكأي نورخآ لاقو . نيكاسملا ىلع

 . ةريره يبا ثيدح نم هيلع قفتم ١(

 . ةجام نباو ملسمو دمحا هاور ٢(
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 بجاولا يدهلا نم لكايال موق لاقو . ىذالا ةيدفو { نيكاسللا رذنو

 بجاولا يدهلا نم لكالا عنم نم ةجحو . نارقلا يدهو ةمتملا يدهالا

 كلذ ىف قرف نم اماو . ةرافكلاب بجاولا يدهلا فانصا عيمج هبش هنا

 . ةرافك هنا يناثلاو . ةئدتبم ةدابع هنا امهدحا ناينعم يدهلا ىف رهظي هنالف

 يدهك يدهلا عاونا نم عون ىف ةرافكلا هبش ىلع ةدابعلاب ههبش بلغ نمف

 ةليضف وه هدنع يدهلا اذه نال { لكأي ال نا طرتشي مل عتماو نارقلا
 لكأي ال هنا قافتالل هلكأي ال لاق ةرافكلا هبش بلغ نمو . ةرافك ال
 ىذالا ةيدفو ديصلا ءازج يده ناك املف . هترافك نم ةرافكلا بحاص

 . ملعا هللاو ، هنم لكأي ال هنا اوفلتخي مل ةرافك هنا هرما رهاظ

 رشاعلا لصفلا

 اهماكحاو اياحضلا ىف

 يناثلا»و «اياحضلا مكح ىف _ امهدحا نيمسق مسقني لصفلا اذهو

 . !اهنم ءىزجي اميف

 اياحضلا مكح ىف

 نع كلذ يور . ةبجاو يه موق لاقف : اياحضلا مكح ىف اوفلتخا

 هلمحو 1 كلذ ىلع بظاوو ىحض هزا ل يبنلا لعفب جتحاو ‘ ةفينح يا

 حبذ نيح ةيحضلا ةداعاب ةدرب ابا للع هرما كلذكو . بوجولا ىلع
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 لها ىلع ةنس يه انباحصا لاقو {، بوجولا موق هنم مهف ةالصلا لبف

 اذا» هلوقبو ، ()ةنس مكل وهو رحنلاب ترما» لع ءيبنلا لوقل راصمالا
 هرافظا نم الو هرعش نم ذخأي الن يحضي نا مكدحا داراف رشعلا لخد

 نب كلام نع اذه لثم يورو 0 يحضملا رايتخا ىلا كلذ درف (؟)«ائيش

 سابع نبا ينثعب لاق ةمركع نعو . هريغو سابع نبا بهذم وهو سنا
 نعو . سابع نبا ةيحض هذه لقف تيقل نم لاقف امحل هل يرتشا نيمهردب

 الجر رما هنا هلا همحر ديز نب رباج نعو كيدب ىحض هنا هللا همحر لالب

 ةهكاف هل يرتشي نا هرمأف ‘ الوزهم الا دجي ملف ةيحضا هل يرتشي نا

 . ملعا هللاو ءارقفلا معطاو لكاف

 ءاملعلا روهمج لاقف : ةندبلا يف كارتشالا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 ، رمع نبا نع كلذ يور { ةعبس نع ةرقبلاو ، ةعبس نع ةندبلا ءىربغ
 ةندبلا سابع نبا لاقو . سرواطو ) نسحلاو ‘ ءاطعو ٠ كلام نبا سناو

 كارتشالا مون عنمو ) ءاهقفلا نم ةعامج لاق هبو . اوعتمت ناو ةعبس نع

 كلذ يور . اهريغو ةيدفلا ف كسنلا الو ندبلا الو يدهلا نم ءيش ف

 انكرتشا» لان هللادبع نب رباج ثيدحل لوالا حيحصلاو سنا نب كلام نع

 ةعبس نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع هعم انرحنو ةرمعلاو جحلا يف ك يبنلا عم

 ٠ (٢)«ةعبس نع ةرقبلاو

 يلع نه ثالث» لاق (ةلكر هنا سابع نبا نع مكاحلاو ينطقرادلا هاور ام ىلا ريشي ١(

 تضرف» : (نر هلوق ىلاو ؛رجفلا اتعكرو . رتولاو { رحنلا : عوطت مكلو ضرف

 . ينطقرادلا هاور «مكيلع ضرفت مل و ةيحضلا يلع

 ٢( !هرشب الو هرعش نم سمي الفا ظفلب دوادوبا هاور ةملس ما نع .

 نيحلما نيشبكب ىحض ناك (هليلكر يبنلا ناه كلام نب سنا نعو _ . هيلع قفتم ٢(

 قفتم 'هديب امهحبذ» ظفل ىفو !امهحافص ىلع هلجر عضيو ربكيو يمسيو نينرقا
 نيسلا لدب ةئللاب !نينيمث» هحيحص يف ةناوع يالو © !نينيمسه ظفل ىفو . هيلع

 هضايب يذلا وه حلمالا شبكلاو _ ربكا هللاو هللا مساب لوقيو ملسمل ظفل ينو

 . هبناج يهو قنعلا ةحفص يا امهحافصو . هداوس نم رثكا
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 نا ىلا موق بهذف : اياحضلا يف لضفالا يف اوفلتخاو : ةلأسم
 لبالا لضفالا نا ىلا نورخآ بهذف 3 لبالا مث { رقبلا مث ك شابكلا لضفالا

 نيشبكب ىحض هنا» لع ءيبنلا لعفب نولوالا جتحاو 5 منغلا مث رقبلا م
 لعفي ال ةن هناو ، شابكلا ريغب ىحض هنا دحا هنع وري مل و ()؛نيحلما

 ('×يظع حبذب هانيدفو» ىلاعت هلوقب اضيا نورخالا جتحاو . لضفالا الا

 جتحاو ("س«نيرخآلا يف هيلع انكرتو» هلوق ىنعم كلذ ناو . شبكلا هنا

 امنأكف ىلوالا ةعاسلا ين حار نم ةعمجلا لضف يف لع هلوقب نورخآلا
 . (٤_ثيدحلا ةندب برق

 يناخلا مسقلا

 اهنم ءىرجي ال امو ءىرزجي اميف

 هلوقل قوف امف ينثلا لب { زعملا نم عذجلا ءىزجي ال هنا ىلع اوعمجاو

 عذجلا يف اوفلتخاو (ثكدعب دحال عذج ءىزجي الو» ةدرب يال ن

 . ملعا هللاو اذه لبق انمدق اك نأضلا نم

 ىف ءىزجي ال هنا ىلع ءاملعلا عمجا دقف ءىزجي ال ام اماو : ةلأسم

 ةضيرملاو { اهجرع نيبلا ءاجرعلاو ، اهروع نيبلا ءاروعلا : عبرا اياحضلا

 لوسر نع ثيدحلا يف اذه توبثل يقنت ال ىتلا ءافجعلاو ، اهضرم نيبلا

 ال هنا افيفخ ةعبرالا هذه نم ناك ام نا ىلع اوعمجاو 5 (اع هلل

 ١( ملسم هاور . ٢) تانفاصلا : )١٠٧( .

 .مدقت ٥( .مدقت )١٠٨( . ٤ : تافاصلا ٢(
 هيفو نابح نباو يذمرتلا هححصو ةعبرالاو دمحا هاور بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ٦(

 . خ ال يا اهيف يقن ال يا «يقنت ال ىتلا ريسكلاو»
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 : نيعضوم ى اوفلتخاو . ءازجالا عنم ىف هل ريثأت

 صرسصنلا ةعبرالا هذه نم دشا بويعلا نم ناك اميف : لوالا عضولملا

 . كلذ هابشاو قاسلا عطقو ىمعلا لثم ، ةنسلا ىف اهيلع

 نم ناك ام لثم ناصقنلا ةدافا ىف ايواسم ناك اميف : يلاثلا عضوملا

 نكي ملو ، ءاضعالا نم كلذ ريغو سرضلاو نيعلاو نذالا يف بويعلا

 نم دشا ناك ام نا ىلا ءاملعلا روهمج بهذف «لوالا عضوملا» اما . اريسي
 هنا ىلا رهاظلا لها بهذو . ءازجالا عنمي هنا بويعلا يف اهيلع صوصنلا

 ةعبرالا بويعلا ىف دراولا ثيدحلا له فالخلا ببسو . ءازجالا عنمي ال

 ديرا صاخ وه لاق نمف ؟ ماعلا هب ديرا صاخ وا & صاخلا هب ديرا صاخ

 ةعبرالا هذه الا ءازجالا عنمي ال : لاق ددعلاب انربخا كلذلو صوصخلا هب

 صوصنملا نم دشا وه ام : لاق ماعلا هب ديرا صاخ وه لاق نمو & طقف

 بويعلا نم ناك ام ينعا «يناثلا عضوملا» اماو . ءازجالا عنمي نا ىرحا

 . اهيلع صوصنملا بويعلا ةدافا وحن ىلع صقنلل اديفم ءاضعالا رئاس يف

 ناو ءازجالا عنمي ال هنا «اهدحا» : لاوقا ةثالث ىلع كلذ يف اوفلتخا مهناف

 صوصنملا عنمك ءازجالا عنمت هنا ؛يناثلا لوقلاو» اهبانتجا بحتسي ناك

 فالخلا ببسو 7 اهبانتجا بحتسي الو ءازجالا عنمت ال «ثلاثلاو» . اهيلع

 اصاخ وا اماع نوكي نا نيب بويعلا عبرالا يف مدقتملا ثيدحلا ددرت وه

 ىلعالا ىلع ىندالاب هيبنتلا باب نم هناو ماعلا هب ديرا صاخ هنا هنم مهف نمف

 ام ةعبرالا هذهب قحلي لاق يواسملا ىلع يواسملاب هيبنتلا باب نم ال طقف
 8 بابحتسالا هجو ىلع الا اهل ايواسم ناكام اهب قحلي الو اهنم دشا ناك

 ىوس ام عنمي ال لاق صاخلا هب ديرا صاخلا باب نم هنا هنم مهف نمو

 يبا نع اضيا ركذو . ملعا هللاو اهنم دشا وا اهل ايواسم ناك امم ةعبرالا
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 ، نيعلاو نذالا يف صقنلا نوكي نا هركا هللا لوسر اي» لاق هنا ةريره

 اذه ضراعو { (ا)هكريغ ىلع همرحت الو هعدف تهرك امو هع لق
 الو نيعلاو نذالا فرشتسن نا ةلع هللا لوسر انرما» لاق يلع ثيدح

 ءاقرشلاف . (٢ءارتب الو 3 ةربادم الو ث ءاقرخ الو 2 ءاقرشب يحضن

 يبنج نم عطقي ىتلا ةربادملاو ، نذالا ةبوقثملا ءاقرخلاو { نذالا ةقوقشللا

 نوكي نا الا ءىزجي ليقف : نرقلا رسك ىف اوفلتخاو ، فلخ نم اهنذا

 يور دقو { ءازجالا عنمي نيبلا ضرملا نال ضرملا باب نم نوكي هناف يمدي

 عوطقم وه ليقو . نرقلا روسكم وه ليقف : ءابضعلاو بضعالا نع يبنل
 بويغلا الا ىقتت ال لاق مدقتملا ةريره يبا ثيدح حجر نمف : نذالا

 ثيدح لمح يلع ثيدح نيبو هنيب عمج نمو ( اهنم دشا وه امو ةعبرالا

 ريثكلا ىلع يلع ثيدح لمحو ، بيعب سيل يذلا ريسيلا ىلع ةريره يلا
 نم بهذي امم ءازجالا عنمي اميف ديدحتلا اوربتعا كلذلو ، بيع وه يذلا

 يف رمالا كلذكو 3 رثكالا مهضعبو { ثلثلا مهضعب ربتعاف ءاضعالا هذه

 نذا الب تقلخ ىتلا يهو ءاكسلا يف اوفلتخاو . يدثلاو نانسالا باهذ

 ملو . نورخا اهعنمو . ةقلخ ناك اذا ءامجلا ىلع اسايق مهضعب اهزاجاف

 ىلا عجار اذه لكو . بيع هرثكا وا هلك نذالا عطق نا يف اوفلتخي

 اولدتساو . ثيدحلا !نذالاو نرقلا ىف صقنلا هركاو ظفلب هدرب يبا نع يفاسنلا هاور ١(

 . ىقتيال نيب ريغ وه يذلا ريسيلا بيعلا نا ىلع ثيدحلا اذهب

 ةعبرالاو دمحا هجرخاو _ يحضي ال هناو فذحب يراخبلاو دوادوباو دمحا هاور ٢(

 (ةلبتر هللا لوسر انرما» : لاق نا يلع نع مكاحلاو نابح نباو يذمرتلا هححصو

 الو . ةربادم الو . ةلباقم الو . ءاروعب يحضن الو 0 نذالاو نيعلا فرشتسن نا

 امهب نوكت ةفآ نم «امهتمالس لمأتن «فرشتسنه ىنعمو _ ؛ءامرثالو آ اقرخ

 . اهتينث تطقس «ءامرثلاهو ةريدتسم بقث اهنذا ين يتلا ؛ءاقرخلاو
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 لاق يردخلا ديعس يبا ثيدحل موق هزاجأف رتبالا يف اوفلتخاو . انمدق ام

 لاقف لع ءيبلا تلأسف هبنذ بئذلا لكاف هب يحضال اشبك تيرتشا

 . ملعا هللاو مدقتملا يلع ثيدحل هعنم موقو . (١)«هب حضا

 رحنلاو حبذلا ةيفيك ىف

 ىرسيلا ةلوقعم ينعي !فاوص اهيلع هللا مسا اوركذاف» ىلاعت هللا لاق

 هاب نديل رما هع .يملا نا يورو ؛ اهمئاوق نم يقب ام لع ةمئا
 اذاف» ىلاعت هلوقل ةفصلا هذه ىلع رحنت نا ءاملعلا رثكا بحتساف (")«ىنمب

 رحنت نا مهضعب بحتساو 1 ضرالا ىلا تطقس يا ئ (٢)«اهب ونج تبجو

 ءيبنلا نع يورو . ءاطع نع كلذ يور . اهمدب سانلا يذؤت الئل ةكراب
 . { هتالت
 يهجو تهجو» امههجو نيح لاق مث ں نيشبك ديعلا موي حبذ» لك
 نعو كلو كنم مهللاه { ربكا هللا ، هللا مسب !نيملسملا نم اناو هلوق ىلا

 يور امل هديب هتيحضا حبذ ناسنالا يلي نا بحتسيو . (ث)«هتماو دمحم

 اشبك تيرتشا : ظفلب ديعس يا ثيدح نم يقهيبلاو ةجام نباو دمحا هجرخا ١)

 . "هب حض» لاقف (ةلكر ءيبنلا تلأسف ةيلالا ذخاف بئذلا ادعف هب يحضال

 ةمئاق ىرسيلا ةلوقعم ةندبلا نورحني اوناك هباحصاو ( ءيبنلا نا رباج تيدحل ٦(

 اوركذاف» : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا لوقل اقادصمو _ دواد وبا هاور اهنم يقب ام ىلع

 دايز نع ملسم ىور دقو _ مكاحلا هاور ثالث ىلع امايق يا «فاوص اهيلع هللا مسا

 ةديقم امايق اهثعبا لاقف ةكراب هتندب رحني وهو لجر ىلع ىتا رمع نبا نا ريبج نب

 . «(هلت) مكيبن ةنس
 ٢ ححلا : )٢٦( .

. 
 "نيكرشملا نم انا اماو : هلوق ىلا _ يهجو تهجو ينا» ةيآلا باوصو هركذ مدقت
٤ 

_ ١٩٩١ 

 



 هيده نم يقب ام رحنو ايلع ىطعأف» 0 ةندب نيتسو اثالث هديب رحن يلع هنا

 نا هتانب رمأي ناك يرعشالا ىسوم ابا نا يورو 3 0'×هيف لي هكرشاو
 . ملعا هللاو نهيدياب نهاياحض نحبذي

 مهضعب لاقف كلذ يف اوفلتخاو 3 اياحضلا حبذ تقو ي : ةلأسم

 . عبارلا مويلا نم لاوزلا تقو ىلا رحنلا موي نم ديعلا ةالص دعب اهتقو

 مهل لعج هناف ىنمب ناك نم الا هدحو رحنلا موي ىحضالا نورخآ لاقو

 موي رظتني نا هلف هيلع ترساعت وا 3 منغلا دجي مل نمل ةعسوت مايا ةثالث
 الف 0 لوالا رفنلا تقو وهو هنم سمشلا لاوز ىلا ثلاثلاو يناثلا رحنلا

 نائيش فالخلا ببسو . مكحاو ملعا هللاو لباق ماع ىلا كلذ دعب حبذ

 هيلع ءيبنلا لوق «يناثلاهو . يهام تامولعملا مايالا يف مهفالتخا ؛امهدحا»

 له : ىنم يلايل يف اوفلتخاو (٢)«حبذ مايا اهنا» قيرشتلا مايا ف مالسلا

 عقي برعلا مالك يف مويلا مسا ناب اقلعت موق هزاجاف ؟ حبذلا نهيف زوجي
 مهنا مولعمف (")«مايا ةثالث مكراد يف اوعتمت» ىلاعت هلوقل ةليللاو مويلا ىلع

 هلا اوركذاو» ىلاعت هلوق ناب اوقلعتو نورخآ هعنمو . يلايللاو مايالا اوعتمت

 اهرخس» ىلاعت هلوقل يلايللا لوانتتال انهه مايالا نا (٤)تادودعم مايا ف

 وه فالخلا ببسو . ةيالا (ثاموسح مايا ةينامئو لايل عبس مهيع

 . ملعا هللاو انمدق اك مويلا مسا يف عقاولا كارتشالا

 رومأم يحضملا نا ىلع اوقفتاو © اياحضلا موحل مكح ىف : ةلأسم

 (٦)هرتعملاو عناقلا اومعطاو اهنم اولكف» ىلاعت هلوقل هتيحضا نم لكأي نا

 . ملسم هاور رباج نع ١(
 . «حبذ قيرشتلا مايا لكه ظفلب دمحا هاور ٢(

 ٢ دوه : )٦١٥( . ٤ ةرقبلا : )٢٠٢( .

 ةقاحلا (ه : )٧١( . ٦( ححلا : )٢٦(.



 . 'اورخداو اوفدصتو اولك : اياحضلا يف مالسلا هيلع ءيبنلا لوقيو
 لعفي نا نيب ريخم وه وا إ اعم ةقدصلاو لكألاب رومأم وه له اوفلتخاو

 لكأي نا اما } امهدحا الا لعفي نا هل سيل موق لاقف ؟ نيرمالا دحا

 نم ريثك بحتساو . بحا امهيا لعفي نا هل : نورخآ لاقو . قدصتي وا

 إ راخدالل انلثو ةقدصلل اثلثو لكالل اثلث اثالثا هتيحضا مسقي نا ءاهقفلا
 كلذب مالسلا هيلع هرمال رهاظلا لها كلذ بجواو . ثيدحلا يف مدقت

 ىرس ام عبب يل اوفلتخاو . اهمحل عيب زاجا ءاملعلا نم ادحا ملعا الو
 زوج ال مهضعب لاقن : هب عفتي امم كلذ ريغو رعشلاو دلجلا نم محللا
 . ملعا هللاو . اهريغو مهاردلاب هعيب زوجي نورخآ لاقو . (")هعيب

 لغش جاحلل قي مل اذا عورشم وهو ، عادولا فاوط ىف : ةلأسم

 هدهع رخآ ذنيح نكيلف هلحر زهجو هنطو ىلا فارصنالا ىلع مزعو
 رخا نوكي ىتح مكدحا نرفني ال» مالسلا هيلع يبنلا لوقل تيبلاب فاوطلا

 عكريو طاوشا ةعبس فوطي نا هتيفيكو 53 (")«تيبلاب فاوطلا هلمع

 تيبلا عدوي مل نمو ، جرخيو هل ادب امب وعديو تيبلا نم ونديو نيتعكر

 ، ةكم نطوا مداق ىلع الو يكم ىلع عادو الو . انباحصا دنع مد هلف

 جرخ رمتعم ىلع الو . رمتعيل ميعنتلا ىلا جراخ ىلع الو اهيرواجم ىلع الو
 جرخلا دارا نم كلذكو & عدويلف جورخلا دارا مث ماقا ناف ، هروف نم

 يتاي نا هل يغبنيو . ملعا هللاو ، عادولا هيلعف تاقيملا نم اجراخ ةكم نم

 . ملعا هللاو ضرفب كلذ سيلو ، مالسلا هيلع ءيبنلا ربق ةرايزل ةنيدمل

 ١( ةريره يبا ثيدح نم هيلع قفتم .
 ٢( ةريره يبا نع يقهيبلا هاور ؛هل ةيحضأ الف هتيحضأ دلج عاب نم» (ةليمع) هلوقل .

 ٢( هيلع قفتم .

٢٠١ 



 لئاسم عورف هيف انركذو باتكلا اذه ريغ يف ةرايزلا ةيفيك انركذ دقو
 ناعتسملا هللاو هتنسو جحلا بدا نم كلذ ريغو هيف روثأملا ءاعدلاو جحلا

 . قيفوتلاو نوعلا هبو

_ ٢٠٢



  
   د ارعل . اظم و



 عباسلا نكرلا

 دابعلا ملاظم و قوقحلا ف باتكلا نم

 داعملا يف دبعلا اهنع لآسي ىتلا رئابكلاو مراحلا نم كلذ ريغو

 قوقحلا يف «لوالاه ، باوبا ةثالث يف رصحني بابلا اذه يف مالكلاو

 . قيفوتلا هللابو . تامرحملا ىف «ثلاثلاو» ملاظملا يف «ينانلاو

 لوالا بابلا

 ضعب ىلع مهضعبل دابعلا ىلع ةضورفملا قوقحلا ىل
 : لوصف ةرشع يف رصحنت ةلمجلاب يهو

 لوالا لصفلا

 تابارقلا قوقح ىف

 قح ىلاعت هللا ضرفف ةيآلا . (ا×هقح ىبرقلا اذ تآف» ىلاعت هللا لاق

 ذفناو . ("×ماحرالاو هب نولعاست يذلا هللا اوقتاو» لاقف ماحرالاو ةبارقلا

 ىمعاو هلوق ىلا متيلوت نا متيسع لهف» لاقف امهعطاق يف ديدشلا ديعولا

 مهلو هلوق ىلا ، لصوي نا هب هللا رما ام نوعطقيو» لاقو (")مهراصبا

 سانلا عمجاو © ليوطتلا ةفاخم اهتكرت ةريثك اذه يف راثالاو (ثرادلا ءوس

 ١( مورلا : )٢٨( . ٢( ءاسنلا : )١( .

 ٢( دمحم : )٢٣( . ( دعرلا : )٢٥(.

٢٠٤ 



 نود ام يه : موق لاقف : اهدح يف اوفلتخاو . تابارقلا قح بوجو ىلع

 كنريشع رذناوه هيلع تلزن امل ع ءيبنلا نا يور امل ءابا ةسمخ
 اماعط ذختا لاقيو . مهرذناف شيرق نوطب نم اعد نم اعد (١)؛نيبرقالا

 هتبارقل ىلاعت هللا لعجو . سماخلا يف اوفلتخاو ، تاجرد عبرا ىلا اعدف

 دبع نود بلطملا ىنبو مشاه ىنب كلذ نم صخف ابيصن سمخلا ىف ن

 نود ام ليقو ، ءابآ ةعبس نود ام ةبارقلا : موق لاقو ، لفونو ، سمش
 هسفنب ناسنالا مهيساوي نا ةبارقلا قوقح ةلمجو 3 (")ملعا هللاو كرشلا

 فررعلاب مهرمأيو ! مهنزحو مهحرفل رضحيو © نيجاتحم اوناك نا هلامو

 مالسلاب ولو مهلصاويلف مهترايز نع فوخلا هعنم ناو ، ركنملا نع مهاهنيو
 يلو هومرح ناو مهقح مهل طعيلو © هوعطق نا مهعطقي الو باتكلا ي

 رمع نا لاقيو (")؛حشاكلا محرلا يذ ىلع ةقدص ةقدصلا لضفا»ه ثيدحلا
 نال كلذ لعف امناو { اورواجتي الو اوروازتي نا براقالا رما هللا همحر

 محرلا ةعيطقو ةشحولا ىلا يدؤي اميرف قوقحلا ىلع محازتلا بجوي رواجتلا
 . ملعا هللاو

 . )٢١٤( : ءارعشلا ١(
 ٢( ىنرقلا يوذو براقالاو نيبرقالا نيب اقرف كانه نا _ ملعا هللاو _ يلوديي يذلا :

 نا كلذل لديو . عبارلا دجلا مهعمجي نيذلا مه «اهتلالد ليضفتلا ةغيصلو» نوبرقالاف

 فانم دبع ءابا مالسلا هيلع عمج «نيبرقالا كتريشع رذناو» هلوق لزنا امل ىلاعت هتلا :

 عبارلا دجلا مهعمجي ءالؤه نا مولعملا نمو . سمش دبعو لفونو بلطملاو مشاه .
 نا اذه ىلع ليلدلاو . عباسلا دجلا مهعمجي نيذلا مهو بيرق عمج براقالا فدالخب

 ؛كبراقا ءارقفل اهلعجا : هتبكر هل لاقف «ءاح ريب هضراب قدصت يراصنالا ةحلطابا

 راجنلا نب كلام نب رمع هب امهعمجي نيذللا بعك نب يباو تباث نب ناسحل اهلعجف

 هححصم ها .نيفنصلا لوانتي كرتشمف ىبرقلاووذ اماو . عماجلا عباسلا دجلا وهو

 يقهيبلا هاورو _ ةاطرا نب جاجحلا هيفو ، بويا يبا تيدح نم يناربطلاو دمحا هاور (

 . هححصو مكحلا هاورو . ةبقع تنب موثلك ما ثيدح نم

_ ٢٠٥ _ 



 ناسنالا انيصوو» ىلاعت هللا لاق دالوالا ىلع نيدلاولا قح ىف : ةلأسم

 اكولمم هدجي نا الا هدلاو دلو يزحي ال» لع ءيبنلا لاقو ء(ا)ةيآلا «هيدلاوب

 ةبارقلا قح دكأت امل هنا لقع يذ ىلع ىفخي الو ("هقتعيو هيرتشيف

 للع لاقو { اهيف قحلا ديكأت فعاضتيف ةدلاولا اهسماو اهقحأف ماحرالاو
 كلذ مل و ليق { ةباجا ع رسا ةدلاولا ةوعدو نافعض دلاولا ىلع ةدلاولا رب»

 (٢)؛طقست ال محرلا ةوعدو & بالا نم محرا يه : لاق ؟ هللا لوسر اي

 ىف اما اراجف وا اوناك اراربا 5 اتاوماو ءايحا امهربي نا نيدلاولا قح ةلمج و

 8 امهل ةمحرلا حانج ضفخو ٤ امهتوعد ةباجاو امهتعاط موزلمف ةايحلا

 امهرما نع جرخي الو { امهجئاوحب مايقلاو ، امهيلع مالسلاب امهدهاعتو

 امهناعا نيريقف اناك ناو { امهيأر فالخ يف دشرلا هل نيبت نا الا امهيأرو

 الها اناك نا امهالوتيو ، هسفن ىلع امهرثآو 5 هلامو هسفنب امهاساوو هسفنب

 . امهيلا ارزش رظني الو { امههوجو يف ةءاربلا رهظي الف الاو 3 ةيالولل
 كرت وا ، موص وأ ، ةالص كرت نم ةيصعمب هارما نا الا امهرماوأ لثتميو

 الف ءارشلاو عيبلاو حاكنلا نم هل لحي امو ‘ نيدلا رما نم همزلي ام ملعت
 { (٠)قلاخلا ةيصعم يف قولخل ةاعط ال هنال 0 امهفالخ هيلع قيضي

 اهنبلب هتعضراو اهنطب يف هتلمح اهنال ةدلاولا اميس الو ةريثك امهقوقحو

 ناكف اعفن الو ةليح الو اعفد هسفنل قيطي ال نيح ةقفشلاو ريخلا هتلواو

 يور ام وهف امهتوم دعب امهقح اماو 7 ءاقس هل اهيدثو ءاوح هل اهرجح
 رب نم يلع يقب له : هللا لوسراي لاقف هلع ءيبلا لأس الجر نا»

 . . )٨( : توبكنعلا ١(

 . ةجام نباو يناسنلاو يذمرتلاو دوادوباو ملسم هاما ١
 ٢) يذمرتلاو دواد وباو دمحا هاور .

 ٤( .هيلع قفتم

٢٠٦1 



 « امهل رافغتسالاو إ امهيلع ةالصلا معن لاق ؟ هب امهربا ءيش نيدلاولا

 هذه ىداو امهتايح يل امهقع ناف» . (الامهب الا لصوت ال ىتلا محرلا
 هنع هللا يضر سابع نبا نع كلذ يور 0 «امهرب دقف امهت وم دعب قوقحلا

 . ملعا هللاو

 لوسر اي لات الجر نا ىوريو 0 امهدلاو ىلع دالرالا قح يف : ةلأسم

 امكن كدلو رف : لان ‘ نادلاو ل سيل لاق ‘ كيدلاو : لاق ؟ ربا نم هللا

 ادلاو هلل محر» : لاق ، قح كيلع كدلول كلذك اقح كيلع كيدلاول نا

 ٠ هلمع وسي قوقعلا ىلع هلمحم ل ينعي 6 (٢)«هرب ىلع هدلو ناعا

 ، ككيرش وا كودع مث ، اعبس ثهداخو ز اعبس كتناحير كدلو : لاقيو

 ، ىذالا هنع طاميو إ عباسلا هرب دلولا ىلع قعي» لاق مالسلا هيلع هنعو

 ثالث غلب اذاو ‘ هشارف ع زع اعبس غلب اذاف { بدا نينس تس غلب اذاف

 هديب هذخأي غ ‘ جز ةرسع تس غلب اذاو © ةالصلا ىلع برض ةرشع

 هنعو } ("؛كنتنتف نم هللاب ذوعا كتحكناو كتملعو كلتبدا دق : هل لوقيف

 لاعت هللا لاقو (٠دلولا مزلي ام قوقعلا نم دلاولا مزلي» : لاق ن

 ةعيبر نب كلام نع _ :الا حبحص : لاقو مكاحلاو نابح نباو ةجام نباو دوادوبا هاور ١(

 : هللا لوسر اي لاقن ةملس ينب نم لجر هءاج ذا (هلر هللا لوسر دنع نحن انيب : لاق
 . ثيدحلا حلا ةالملا معن : لاق ؟ امهتافو دعب هب امهربا ءيش يوبارب نم يلع يقب له

 امكف» هلوق نود نافع نب نانع ثيدح نم نيلهالا ةرشاعم باتك يف يناقوتلا رمع وبا هاور ٢(

 : للعلا ف ينطقرادلا لاق رمع نبا ثيدح نم يناربطلا اهاور ةعطقلا هدهو «كيدلاول نا
 رمع نبا ىلع هفقو حصالا نا

 هرجوزو . عبسل هوبداو» لاق هنا الا ةقيقعلاو اياحضلا هباتك ىف نابح نباو خيشلا وبا هاور ٢(

 ايندلا ىف كتنخ نم : هرخآ ىفو . مسي ل نم هدانسا ىفو ‘ موصلا ركذي ل و ةرشع عبسل

 . ةرخآلا ىف كباذعو

 . «امهالو مزلي ام قوقعلا نم نيدلاولا مزلي» ثيدحلا ظفلو ) ٤

٢٠٧ 



 جوزتي نا _ دلاولا ىلع دلولا قوقحو . 0'اران مكيلهاو مكسفنا اوق»

 هعضرتساو 3 ءامسالا قحاب هامس دلو اذاو ، هدلو مهب ريعي ال موق نم هما

 امو نيدلا رما نم مزلي ام هملعو ، بادالا نسحا هبداو ءاسنلا نابلا رهطا

 ىتح هقفنيو هيسكيو هتيبرت نسحيو ، هشاعمل ايندلا تاعانص نم هحلصي
 . قيفوتلا هللابو غولبلا كردي

 ىناثلا لصفلا

 ضعب ىلع مهضعب جاوزالا قوقح ىف

 بحاصلاو هلوق ىلا ائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو» ىلاعت هللا لاق

 لت ءيبنلا لاقو . ةجوزلا اهنا ريسافتلا ضعب يف ليقو 5 (بجلب
 ةملكب نهج ورف متللحتساو هللا ةناماب نهومتذخا نهناف ءاسنلا يف هللا اوقتاو

 ءيبنلا نع ثيدح ىفو ("هفورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو هلل
 ناوع نهناف ءاسنلا يف هللا هللاه هب جلجلتي هناسلو همالك رخآ نا» ت

 نذخاو» نهقح ميظعت يف ىلاعت هللا لاقو «تاريسا ينعي» (ثمكيديا ين

 يف جوزلا اهيلا نسحي نا ةأرملا قوقح ةلمجو . (ثاظيلغ اقاثيم مكنم

 . )٢٦( : ءاسنلا .٢( (٦)ل ميرحتلا ١)

 يذلاو ثيدحلا درو دقو . ةملس ما ثيدح نم ةجام نباو ىربكلا ىف ناسنلا هاور ٢(

 . عادوملا ةجح ىف (ةلي) لوسرلا ةبطخ ضرع ىف هدعب

 ىصوا ام رخاو» اذكه ىربكلا ىف ناسنلا هاورو _ ليوط ثيدح نم يذمرتلا هاور ٤(
 همالك يفخو هناسل جلجلت ىتح نهب ملكتي ناك ؤ ثالث دق هللا لوسر هب

 ءاسنلا ىف هللا هللا نوقيطي ال ام مهوفلكت ال مكناميا تكلم امو ةالصلا لوقي لعجو

 . هللا ةملكب نهجورف متللحتساو هللا ةناماب نهومتذخا 5 مكدنع ناوع نهناف
 . )٢١( : ءابنللا ٥)
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 يف طسبنيو 5 ('فورعملاب نهورشاعو» ىلاعت هللا لاق اك اهترشاعم

 . ("ئاسن عم سانلا هكفا نم ناك لع ءيبنلا نا يور امل اههجو

 ا جلو اذا اكوحض هللاو ناك : تلاقف تام دقو اهجوز ةيبارعا تفصوو

 نيب لدعيلو . دقف امع لأسي الو ، دجو ام الكآ ، جرخ اذا ايوسك

 ، ةراضلاب اهدعوتي الو ، هريغو عامجلا ىف ةدحاو نم رثكا نك نا لئاسن

 جردتسيلف { ةرشان تناك نا الا اهشارف رجهي الو { قالطلاب اهددهي الو

 عجضملا يل هرهظ اهالو عدترت مل ناف © الوا فيوختلاو ظعولاب اهبيدات

 حربم ريغ ابرض اهبرض عجرت مل ناف { لايل ثالث ىلا تيبلا يف اهرجهو

 لاعت هلوق ىنعم وهو ، اههجو برضي الو 0 اهيمدي الو اهمؤي ثيحم

 ليق هنه يورو . ("اةيآلا ؛نهوبرضاو عجاضملا يف نهورجهاو نهوظعفا

 اهرسكيو « معط اذإ اهمعطي : لاق ؟ لجرلا ىلع ةأرملا قح ام هللا لوسراي
 . ملعا هللاو حربم ربغ ابرض الإ اهبرضي الو ، هجولا حبقي الو ، ىستكا اذإ

 شفي الو ، رهش ىلا رشع نم نيدلا رما يف اهرجهيو اهيلع بضغي نا هلو

 يف نيدلا نم اهمزلي ام اهملعيلو ، قالطلا دنع الو & حاكنلا يف اهرس
 . ملعا هللاو ةضاحتسالاو ضيحلا ماكحاو ةراهطلاو ةالصلا

 ناه اهنع هللا يضر ةشئاع نعو . اهيلع جوزلا قوقح يف : ةلأسم
 ىلع جوزلا قح امف . جيوزتلا هركا اناو بطخا ينا هللا لوسراي تلاق ةاتف
 تيدا ام هتسحلف اديدص هيمدق ىلا هنرق نم ناك ول» : لاق ؟ ةأرملا

 . )١٩( : ءاسنلا ١(

 ةياور اما _ «هءاسن عم» هلوق نود سنا ثيدح نم هدنسم ىف نايفس نب نسحلا هاور ٢(

 مركاو سانلا نيلا هئاسنب الخ اذا ناكه ظفلبف (ض) ةشئاع ةديسلا نع ركاسع نبا

 . ءاماسب اكاحض سانلا

 . )٢٤( : ءاسنلا (
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 هتلأسو . ('ريخ هناف يجوزت ىلب : لاق . جوزتا الف تلاق { «هركش

 نا اهيلع هقح نم نا لاق ؟ ةجوزلا ىلع جوزلا قح نع معثخ نم ةأرما

 اهيلع رزولاو هل رجالا ناك تلعف ناف 7 هنذاب الا هتيب نم ائيش يطعتال

 الو ، اهنم لبقي مل و تشطعو تعاج تلعف ناف هنذاب الا اعوطت موصتالو
 لاقو . ("×بوتتو عجرت ىتح ةكئالملا اهتنعل تلعف ناف 7 هنذاب الا جرخت

 ةأرملا اضيا لاقو ، (هناطيشلا اهفرشتسا تجرخ اذاف ةروع ةأرملاو لك

 تتام اذاف ، ةدحاو ةروع اهنم جوزلا رتس تجوزت اذاف ؟ تاروع رشع

 اهمهاو . ةريثك اهيلع جوزلا قوقحو 2 (ثتاروع رشعلا ربقلا رتس
 { ةجاحلا ءارو امل ةبلاطملا كرت رخالاو & رتسلاو ةنايصلا امهدحا : نارما

 ليوطت ريغ نم اهبدأل عماجلا لوقلاو . امارح ناك نا هبسك نع ففعتلاو
 ةظفاح 0 اهناريجل مالكلا ةليلق ؤ اهلزغمل ةمزال { اهتيب رعق يف ةدعاق نوكت نا

 { اهروما عيمج يف هترسم بلط ىلع ةصيرح 0 هترضحو هتبيغ ين اهلعبل

 اهتعد ةرورضل الا اهتيب نم جرخت الو ، اهسفن يف الو هلام يل هل ةنئاخ ريغ
 عراوشلا نود ةيلاخلا عضاوملا بلطت ةئر ةئيه يف اهجوز نذاب جرختلف
 الو ، اهصخش فرعي وا { اهتوص دحا عمسي نا نم ةزرتحم ، قاوسالاو

 . اهتيب ريبدتو اهنأش حالص اهمه { اهتاجاح ىف اهجوز قيدص ىلا فرعتت
 . !ريخ هناف يجوزتف ىلب» هلوق نود ةريره ىلا ثيدح نم هدانسا ححصو مكاحلا هاور ١(

 الفاه ةياورلاو «؟ جوزتا الفه ينعي ماهفتسا نودب ثيدحلا دروا فنصملاو

 . «ىلبب»ه () لوسرلا باوج اهتحص ىلا دشري «؟ جوزتأ

 رمع نبا ثيدح نم همامتو ، سابع نبا ثيدح نم هرطش ىلع ارصتقم يقهيبلا هاور ٢(

 . دوعسم نبا ثيدح نم نابح نباو ،‘ حيحص نسح ثيدح لاقو يذمرتلا , ٣)
 نم يناربطللو فيعض دنسب يلع ثيدح نم رمع نب دمحم ركبوبا ظفاحلا هاور ) ٤

 . «ربقلاو جوزلا : لاق ؟ امه امو ليق نارتس ةأرملل» سابع نبا ثيدح
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 اهجوز ةيغ يف اهجوز قيدص نذأتسا اذاو { اهمايصو اهتالص ىلع ةلبقم

 امب اهجوز نم ةعناق . اهسفن ىلع ةريغ مالكلا يف هدواعت مل و همهفتست مل

 ةظفاح ز اهدالوا ىلع ةقفشم } اهقح ىلع هقح ةمدقم 0 هنم هللا اهقزر

 ريغ ، جوزلا ةعجارمو دالوالا بس نع ناسللا ةريصق 3 مهيلع رتسلل

 ، اهجوز هضغبا نمل ةبحم الو 7 اهلامب هيلع ةنتمم الو 5 اهلامجب هيلع ةرختفم

 ثيدحلا يفو . قيفوتلا هللابو هحبقل هيردزت الو هبراقاو هيوبا يف هل ةظفاح

 . 0)هةنجلا تلخد ضار اهنع اهجوزو تتام ةأرما اميا» ع يبنلا نع

 . ملعا هللاو

 ذلانلا لصفل ١

 كيلامملا قوقح ىف

 دقو اهتاعارم نم دب ال ةرشاعملا يف اقوقح يضتقي نيميلا كلم نا ملعا

 اميف هللا اوتا : لاق نا هب ىصوا ام رخآ نم ناك هكلع ءيبنلا نا يور

 مهوفلكت الو نوسبلت امم مهوسكاو نولكات ام مهومعطا ، مكناميا تكلم
 قلخ اوبذعت الو { اولدبف تهرك امو اوكسماف متببحا امف نوقيطي ال ام

 اله : لاق لع هنعو (")هكايا مهكلم ءاش ولو مهايا مككلم هللا ناف هلل

 (٢)؛ةكلمملا ءيس الو ‘ نئاخ الو { بخ الو ؛ربكتم» ركم ةنجلا لخدي

 ١( ةملس ما ثيدح نم ةجام نباو بيرغ نسح لاقو يذمرتلا هاور .

 نيحيحصلملا ىفو _ يلع ثيدح نم دواد وبا ىور & ثيداحا ةدع ىف اقرفم يور ٢(

 . نسح هدانساو رذ يبا ثيدح نم امهلو ، سنا ثيدح نم

 هجرخاو ةكلملا ءىم ىلع» ارصتقم ةجام نباو اقرفم يذمرتلاو { اعومج دمحا هاور ٢(

 . قيدصلا ركب يبا نع اةكلملا ءيس الو ليخب الو بخ ةنجلا لخدي اله ظفلب ىذمرتلا
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 ىتح كولمملا قفرب ىنيصوي مالسلا هيلع ليربج لاز ام» لاق لع هنعو
 اذاه لاق اضيا هنعو 3 (١»ارح هيف جرخي الجا هل برضيس نا تننظ

 (")×هسفنل بيط هناف ولخلا همعطي ءيش لوا نكيلف اكولمم مكدحا ىرتشا

 هتنؤمو هرح هافكف هماعط ةعنص هكولمم مكدحا ىفك اذاه لاق اضيا هنعو

 لك لقيلو هدي يف اهعضيلو ةمقل ذخايلوأ هعم لكايلو هسلجيلف هيلا هبرقو
 نع لوؤسم عار لك» ةلع لاق دقو 9 ةريثك اذه يف راثالاو (هذه

 الو } هرهظ ءيفديو { هنطب عبشي نا كولمملا قوقح ةلمج نكل (ث)هتيعر
 { راهنلاب هتمدخ ىصقتسا نا ءاشعلا دعب همدختسي الو . هتقاط قوف هفلكي

 هبضغ دنع ركفتيو 5 هتلز نع وفعيو ث ءاردزالاو ربكلا نيعب هيلا رظني الو

 هتعاط يف هريصقتو هللا قح ىلع هتيانجو وه هتوفه ىف هنيانجو هتوفهب هيلع
 . (ث)ملعا هللاو هتردق قوف هيلع هللا ةردق نا عم

 . ءيبنلا نع ثيدحلا يفو © هدبع ىلع ۔ايسلا قح ييف : ةلأسم

 ال مدآ نبا نا تننظ ىتحه ظفلب يذمرتلاو ةجام نباو دوادوباو ينطقرادلا هاور ١(

 . هرخا ىف "أدباو ةدايزب سابع نبا نع عيبرلا هاور كلذكو مدختسي

 ٢( فيعض دنسب قالخالا مراكم ىف يطئارخلاو طسوالا ي يناربطلا هاور .
 ناف ماعطب همداخ مكدحا ىتا اذاو لاق ةفلتخم ةرابعب ةريره يبا ثيدح نم هيلع قفتم ٢(

 . !هجالع يلو هناف نيتلكا وا ةلكا وا نيتمقل وا ةمقل هلوانيلف هعم هسلج مل

 ٤( رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتم .
 تعمس ذا طوسب يل امالغ براض انا انيبفو لاق يراصنالا دوعسم يلا نع يرور ٥(

 يناتا ىتح بضغلا نم لقعا ال تلعجف ! دوعسم ابا اي ملعا : لوقي يفلخ اتوص

 هلا نا دوعسم ابا اي ملعا لاقف يدي نم طوسلا عقو هتيأر املف (هل) هللا لوسر
 تبرضال قحلاب كثعب يذلاو : هللا لوسر اي تلق مالغلا اذه ىلع كنم كيلع ردقا

 هجام نباو دمحاو يفاسنلاو دوادوباو ملسم هاور «ادبا اكولمم» لاقوا 3 ادبا امالغ
 موي رانلا كتفحلل لعفت مل ول كنا اماو لاقف . هللا هجول رح وه : تلقف ةياور ىو
 . «ةمايقلا
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 { ()×نيترم هرجا هلف هبر ةدابع نسحاو هديس حصن اذا دبعلا نا» لاق

 ةثالث لواو 9 ةنجلا نولخدي ةثالث لوا يلع ضرع» لاق مالسلا هيلع هنعو

 نسحا كولمم دبعو { ديهشلاف ةنجلا نولخدي ةثالث لوا اماف : رانلا نولخدي

 ةثالث لوا اماو ، 'لايع وذ ففعتم ريقفو ، هديسل حصنو هبر ةدابع

 ريقفو ى هللا قح يطعي ال ةورث وذو ، طلستم ريماف رانلا نولخدي
 , هتعيض يف هحصاني نا هدبع ىلع ديسلا قح نا ةلمجلابو . ("روخف
 الا هلاوحا عيمج يف هيصعي الو هتمدخ نسحيو ، هيلع هنمتئا ام هل ظفحيو

 ةلفان يلصي الو إ قلاخلا ةيصعم يف قولخل ةعاط الف هللا ةيصعمب هرما نا

 { هالوم لمع نع كلذ هفعضي الئل هنذاب الا اعوطت موصي الو 0 هنذاب الا

 اك ، هقح نع لوئسم هديس نا اك ، هديس قحب مايقلا نع لوئسم هنال

 . ملعا هللاو ع هللا لوسر نع ثيدحلا يف ءاج

 عبارلا اصفل ١

 راجلا قوقح ىف

 ىلاعت هللا بجواف ("هبنجلا راجلاو ىبرقلا يذ راجلاو» ىلاعت هللا لاق

 هزال مالسالاب اهبجوتسا ىتلا قوقحلا نع الضف راوجلا ىضتقمب اقح راجلل

 راجو ناقح هل راجو ٤ دحاو قح هل راج : ةنالث ناريجلا» مالسلا هيلع لاق

 هل تبثاف كرشملا راجلاف دحاو قح هل يذلا راجلا اما . قوقح ةثالث هل

 . رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتمو رمع نبا نع عيبرلا هاور ١(
 يا ثيدح نم نابح نباو . هحيحص ف ةميزخ نباو . نسح لاقو يذمرتلا هاور ٢)

 ةريره .

 ٣) ءاسنلا : )٢٦( .
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 ؛ محرلا يذ ريغ ملسملا راجلاف ناقح هل يذلا اماو 2 راوجلا درجمب اقح

 هل ليق هنا ىوريو ('محرلا وذ ملسملا راجلاف قوقح ةثالث هل يذلا اماو

 : لاقف 5 اهناريج يذؤتو ليللا موقتو راهنلا موصت ةنالف نا» مالسلا هيلع
 نم مالسلا هيلع رماف هراج لجر هيلا اكش هنا اوورو . ("»رانلا يف يه

 ءاملعلا ضعب لاق (")«راج اراد نيعبرا نا الاو دجسملا باب ىلع يداني

 قح ام نوردتا» لاق ةليع ءيبنلا نعو . تاهج عبرا نم اراد نوعبرا
 تدع رقتفا ناو & هضرقاف كضرقتسا ناو & هنعاف كب ناعتسا نا { راجلا

 ريخ هباصا ناو 3 هتزانج تعبتا تام ناو { هتدع ضرم ناو 0 هيلع

 هنع بجحتن ءانبلا يف هنع لطتست الو { هتيزع ةبيصم هتبصا ناو . هتئنه

 © ارس اهلخداف لعفت مل ناو 3 هل دهاف ةهكاف تيرتشا اذاو 3 هنذاب الا حرلا

 هل فرغت نا الا كردق راتقب هذؤت الو ، هدلو ظيغيل كدلو اهب جرخي الو

 ال هديب يسفن يذلاو راجلا قح ام نوردتا»ه مالسلا هيلع لاقو (ثاهنم

 سيل هنا ملعيلو (ل هنع يور اذكه هللا همحر نم الا راجلا قح غلبي
 ريخلا ءادساو قفرلا نم دبال لب . طقف هنع ىذالا فك راجلا قح

 وباو باوثلا باتك يف خيشلا وباو امهيدنسم ىف رازبلاو نايفس نب نسحلا هجرخا ١(
 امهالك و رمع نب هللادبع ثيدح نم يدع نباو ، رباج ثيدح نم ةيلحلا ىف معن

 ٢( ةريره يبا ثيدح نم حيحص دانساب مكاحلاو دمحا هاور .

 تلزن ينا : لوسراي لاقف لجر ءيبنلا قا لاق كلام نب بعك نع يناربطلا هاور (
 (هكللت) هللا لوسر ثعبف { اراوج يل مهبرقا ىذا يب مهدشا ناو نالف ىنب ةلح ىف
 اراد نيعبرا نا الاو نوحيصيف هباب ىلع نوموقيف دجسملا نوتاي ايلعو رمعو ركب ابا

 . هرورش يا «هقئاوب هراج فاخي نم ةنجلا لخدي الو راج

 ٤( قالخالا مراكم يف يطئارخلا هاور صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع .
 ناك نمو & ناراج ةمايقلا موي نيمصخ لواوه ثيدحلا مامتو دوادوباو ملسم هاور ٥(

 . هادبا هراج ذؤت الو & تمصيلوا اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي
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 : لوقيف ةمايقلا موي ينغلا هراجب قلعتي ريقفلا راجلا نا لاقي ذا هيلا فورعملاو

 قوقح ةلمجو ، ينود (اهباب دسو ، هفورعم ينعنم مل اذه لس بر اي
 هعم ليطي الو مالسلاب هأدبي نا ةدايز عم ثيدحلا يف مدقت ام راجلا
 نم علطي الو 9 هتالز نع حفصيو . لاؤسلا هلاح نع رثكي الو ث مالكلا

 بصم ي الو ! هرادج ىلع عذجلا عفر يف هقياضي الو { هتاروع ىلا حطسلا
 ؛ هراد ىلا هقيرط قيضي الو { هئانفب بارتلا حرط يف الو ، هبازيم نم ءاملا

 . هناروع نم هل فشكني ام رتسيو . هتيب ىلا هلمحي اميف رظنلا هعبتي الو
 ةظحالم نع لفغي الو . هروما عيمج يل ةبئان هتبان اذا هتعرصم نم هشعنيو

 ، هتمرح نع هرصب ضغيو إ همالك هيلع عمتسي الو 0 هتبيغ دنع هراد

 لهجي ام ىلا هدشريو ، همالك يف هدلول فطلتيو همداخ ىلا رظنلا ميدي الو

 ؛ هتقاط ردق ىلع ركنملا نع هاهنيو فورعملاب هرمأيو 2 هايندو هنيد رما نم
 . ملعا هللاو كلذ لجال هراد نم لحتري نا هيلع بجي الف هتني مل ناف

 امرادقم ليقو 5 اتيب نوعبرا ليقف : راوجلا دح ىف اوفلتخاو : ةلأسم

 ليقو . ةعبس ليقو . بناج لك نم تويب ةرشع ليقو . بلكلا هيمحي
 عطقي مل ام ىنعملا اذه ىلع ناك اذا هراج قح ناسنالا ىلع بجيو . ةثالث

 . ملعا هللاو ، جراخ قوس وا 3 ذفان داو وا ، عراش زئاج قيرط هراوج

 بيغرتلا باتك يف «ينود هباب دس دقو» لدب ؛هباب ينع قلغاو ظفلب يناهبصالا هاور ١(

 . هفعض ىلا يرذنملا راشاو رمع نبا ثيدح نم بيهرتلاو
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 سماخلا لصفلا

 ليبسلا نباو فيضلا قوقح يف

 مالسلا هيلع ءيبنلا لوقل هب لزن نم لك ىلع بجاو فيضلا قحو
 . ةليلو موي هتزئاج : هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم»
 ىنح هدنع ىوثي نا هل لحي الو ةقدص كلذ ءارو امو مايا ةثالث ةفايضلاو

 : ةثالث فايضالا لاقيو . ("هفيضي ال نميف ريخ اله لاقو . (ا)هجرخب

 ‘ هروزي نا يغبني نم ةرايز يف يشمي فيضو . ملعلا بلط يف ريسي فيض

 مههابشاو ءالؤهف : اهيلا لوصولا لبق ليللا هكردا ةجاح بحاص فيضو
 ىلع اولزن نا الا . ماعط مهعم نكي مل اذا ةفاك سانلا ىلع مهتفايض بجت

 الو . سانلا نم هريغ نع مهقح طقس دقف ةفايضلا هيلع بجت نم دحا

 مهريغلو مهف بجتو 0 ديبعلاو لافطالا ىلع الو { رفاسملا ىلع ةفايضلا بجت

 دبع وا ، قيرطلا عطاق نم ةيصعم يف ايشام ناك نم الا سانلا عيمج نم
 ةيصاع ةأرما وا إ قح عنام وا ؤ نيملسملل براحم وا 3 هالوم نم قبا

 ‘ ءالؤه هبشا امو ، نيملسملا دنع روجهم وا 3 ةنتف بحاص وا اهجوزل

 هعفري نا هءاشع بلط ولو . سانلا ىلع ءيش الف فيضلا تيي مل اذا اماو

 . ءيش مهيلع سيلف تيي ملو هعم
 ةالصلا تاقوا هل ظفحيلو : هارق لجعي نا : فيضلا قوقح ةلمجو

 مدقيو ، لاستغالا عضومو رادلا يف حارتسملا ىلا هدشريو 2 هتباد فلعيو

 مدقي الو ، هفيضم دنع نكي مل ام هل فلكتي الو ، تيبلا ي ام ريخ هل

 ١) ةجام نباو يذمرتلاو دوادوباو 7 يراخبلاو كلام هاور .

 ٢( ةعيمل نبا هيفو رماع نب ةبقع ثيدح نم دمحا هاور .
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 : لايعلا ءاشع هيلا

 الو © هيلا همدق ام رقتحي ال نا : فيضلا ىلع تيبلا بحاص قوقحو

 سلجيلو 3 هرمابالا لحتري الو 3 هنذاب الا اعوطت موصي الو { هرس يشفي

 نا دعب تافتلالا نع هرصب ضيمغيلو { هبحاص هسلجا ثيح تيبلا يف

 مامتو . هءاذح سلج وا هيلع زاج نم ىلع ملسيو 3 ناذئتسالاب لخدي

 ، جورخلاو لوخدلا دنع ثيدحلا بيطو ث هجولا ةقالط فيضلا ماركا

 بحاصل يغبنيو . ةشحولا هثروي فيضلا ىلع ضابقنالا نال ةدئاملا ىلعو

 هيلع ءيبنلا ىلع اومدق يشاجنلا دفو ناو يور امل هسفنب همدخي نا تيبلا

 لاقف . هلل لوسراي كيفكن نحن هباحصا لاقف هسفنب مهمدخي ماقف مالسلا

 ىلا فيضلا عيشيو (×مهئفاكا نا تدراف نومركم يباحصال مهنا

 نا فيضلا ةنس نم ناو هك يبنلا لوقل ةنسلا نم كلذو ث رادلا باب

 ناو سفنلا بيط فرصني نا فيضلل يغبنيو { (")رادلا باب ىلا عيشي

 . ريصقت هقح يف ىرج

 قح بجي اك هيلع زاج نم ىلع ليبسلا نبا قح بجيو : ةلأسم

 نم دجي ملو هلامو هلها نع عطقناو لايمالا نم جرخ اذا اذهو . فيضلا

 يراحصلا يف مئاهبلا ددرت دالبلا يف ددرت نم اماو { هل عيبي نم الو ، هفلسي

 وه ةجاح هل تسيلو ةفلتخملا دالبلا يف ةلاطبلا برك نم اجرفتم رافقلاو

 . فاقوالاو دجاسملا لاوما ينالو ةفايضلا يف ءالؤهل قح الف 0 اهيلا دصاق

 . ملعا هللاو

 جورخلاو لوخدلا دنع ثيدحلا بيطو هجولا ةقالط ماركالا مامتو هدنس ىلع فقا مل ١(

 . ةدئاملا ىلعو

 . «رادلا باب ىلا هفيض عم لجرلا جرخي نا ةنسلا نم ناه ظفلب ةجام نبا هاور ٢(
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 س داسلا لصفل ١

 بحاصلا قح يل

 . رفسلا يف بحاصلا وه ليق (١×بنجلاب بحاصلاو» ىلاعت هللا لاق

 رماو ةبحصلا قح امهل هللا بجوا دق امهالكو . ةجوزلا يه ليقو

 بحاص نم ام» مالسلا هيلع يبنلا نع ثيدحلا ىفو . امهيلا ناسحالاب

 اهيف ىدا له هتبحص نع لاسيو الإ راهنلا نم ةعاس ولو ابحاص بحصي

 ناك الا طق نانثا بحطصا ام» لاق اضيا هنعو . ("؛هعاضا وا 2 هللا قح
 نانساك سانلا مالسلا هيلع لاقو (")؛هبحاصب امهقفرا هللا ىلا امهبحا

 ىري ام كل ىري ال نم ةبحص يف ريخالو . هيخاب ريبك ءرملاو طشلملا
 تيسن اذاو © كناعا تركذ اذا نم كباحصا ريخ » لاقو (٠)(هسفنل

 تيب ديري وهو مهدا نبا مهاربال لاق الجر نا ىوريو (٥)١كركذ

 ١( اهركذ مدقت .

 ىدا له هللا هلأس الا راهن نم ةعاس ادحا دحا بحصي ال هنا ظفلب ملسم هاور ٢(

 ةضيغ نكر لخد» رمع نع : تاعوضوملا نوناق بحاص هركذ يذلاو . «هقح

 ىطعاف جوعم رخالاو ميقتسم امهدحا كارا يكاوسم اهنم ذحاف هل بحاص هعمو

 بحاص نم سيل» : لاقف . مقتسملاب قحا تنا هللا لوسر اي اولاق { ميقتسملا هبحاص

 رثأتسا ال نا تببحاف ةمايقلا موي هللا هلأس الا راهن نم ةعاس ولو ابحاص بحصي

 . هوبذك دمحم نب دمحا هيف !يشب هيلع

 الا ىلاعت هللا ىف نانثا باحت امو سنا نع يراخبلا هاور ام ثيدحلا اذه ىنعم ىفو ٢(

 . !هبحاصل ابح امهدشا امهلضفا ناك

 الا ىلاعت هللا ىف نانثا باحت امم سنا نع يراخبلا هاور ام ثيدحلا اذه ىنعم ىو (

 . !هبحاصل ابح امهدشا امهلضفا ناك

 امه ظفلب سنا ثيدح نم يدع نبا ةياورو _ ينطقرادلاو دواد وباو ملسم هاور ٥(

 . هرخا يف «هل هازت ام لثم كل ىري
 ٥( دواد وباو ملسمو دمحا هاور .
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 كئيشب كلما نوكا نا ىلع مهاربا هل لاقف . كقفارا نا ديرا ينا : سدقلل

 . كقدص ىنبجعا : لاق . ال : لاق & كنم

 تمزل دقف رفسلا وا رضحلا يف هريغ عم ةبحصلا دقع نمو : ةلأسم

 ةتس زواجي ىتح رفسلا يف مزلي الو ، ةبحصلا قوقح امهنم دحاو لك
 ادقعيلف عوجرلا ادارا ناف { هيلا ارفاس يذلا عضوملا ىلا الصو اذاف ، لايما

 نمل الا ةبحصلا قوقح همزلت ال لاق نم لاقو . كلذ ىلع ةبحصلا اضيا

 لاق عم الو . ةنتفلا لها عم ةبحصلا دقعي الو . لكالاو دازلا ىف كرتشا
 وا ؛ هالوم نم قبآ دبع وا ، نيدلا يف نعاط وا ، قحلا عنام وا ، سفنلا

 بحطصي ال ام لعف ىتح دحا عم بحطصا نمو ، اهجوزل ةيصاع ةأرما

 كرشملاو . ءيش هعم ةبحصلا قوقح نم هيلع سيلو هرجاهي ليق هناف هعم هب
 ىلع ناف هبحصلا دقع تبث اذاو . ةرجالاب الا هعم بحطصي ال يمذلا

 دارا وا هوسي ام عيمج نم هبحاص ظفحي نا باحصالا نم دحاو لك

 هبحاص لكا لثم لكايلو . ةميهب امهفعضا داز نم لكالاب أدبيلو ، هملظ

 نا الا هبحاص نود بكري نا هل يغبني الو ؤ امهداز اكرتشا نا هنود وا

 اذاو 5 هنود ادحا يجاني الو 3 هلامو هسفنب هساويلو . كلذ ىلا رطضا

 ، هنثرول هتكرت ظفحيلو { هقوقح دؤيلف تام ناو { هجئاوحب مقيلف ضرم

 هايندو هنيد رما يف هحصني نا ملعلا بلط يف بحاصلا قوقح نمو

 ىف هبغريو ، هلامو هسفنب هيساويو ؤ بدالاو ملعلا نم لهج ام هملعيو

 ؛ هيلع اهرتسي مث } اهنم هبتتسيلو إ هرجزيلف ةلز هل ىأر ناو ث داهتجالا

 هتبيغ يل هظفحيو ز هسفنل هركي ام هل هركيو هسفنل بحي ام هل بحيو
 . ناعتسملا هللاو . هنيشي ام عيمجو ةبيغلا هنع دريلو ٠ هروضحو
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 عب اسلا لصفل ١

 نيكاسملاو ىماتيلا قح ىف

 لاقف اقوقح لاومالا يف مهل بجواو مهيلا ناسحالاب ىلاعت هللا رما دقو

 لاقو (اةيالا «نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يوذ هبح ىلع لاملا تاو»

 سمخلا يف بجواو . (")مورحملاو لئاسلل مولعم قح مهلاوما يف نيذلاو»
 ضحي ال نم مذ مث . ةيآلا (")؛ءيش نم متمنغ امنا اوملعاو» لاقو 0 ابيصن

 الو متيلا عدي يذلا كلذف نيدلاب بذكي يذلا تيأرا» لاقن مهماعط ىلع

 ام لاقف رانلا لها نع ربخا ممث . ةيالا (ثنيكسملا ماعط ىلع ضحي

 (ث×نيكسملا معطن كن مل و نيلصملا نم كن مل اولاق ؟ رقس ىف مككلس

 ةرمز يف ينرشحاو انيكسم ينتماو انيكسم ينيحا مهللاو هلع ءيبلا لاقو
 ينغتسي ىتح نيملسم نيوبا نم اميتي ىبر نم» ميتيلا يف لاقو (آ)نيكاسملا
 راشاو . نيتاهك ميتيلا لفاكو اناه لاقو (ةتبلا ةنجلا هل تبجو دقن

 لكب هل ناك امحرت ميتيلا سأر ىلع هدي عضو نم» لاقو إ (هيعبصاب

 . مهلاوما ةلكا يف ديدشلا ديعولا ذفناو ، (؟هةنسح اهيلع هدي رمت ةرعش

 ١( ةرقبلا : )٧١ا١٧١( . ٢( جراعملا : )٦٢٤ _ ٢٥(.

 ( لافنالا : )٤١( . ٤ نوعاملا : )٦٢ _ ٢(.

 ٥( رثدملا : )٤٦٢ _ ٤٧( .

 ٦( ديعس ينا ثيدح نم هححصو مكاحلاو ةجام نبا هاور .

 ٧( «ىلر نمه لدب "مض نمه ظفلب رمع ني كلام ثيدح نم يناربطلاو دمحا هاور .

 ٨( !امهنيب جرفو ىطسولاو ةبابسلا هيعبصا دعبو ةنجلا ين» ةدايزب يراخبلا هاور .

 هحسمي مل ميتي سار ىلع حسم نم» ظفلب دمحاو ةعامجلا هاور ةماما يبا ثيدح نم ٩(

 ءافعضلا يف ناج نبالو _ تانسح هدي اهيلع ترم ةرعش لك ىف هل ناك هلل الا

 . ثيدحلا ءهل ةمحر ميتي سأر ىلع هدي حسم نمه ىوا يبا نبا ثيدح نم
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 . ةيآلا (هاملظ ىماتيلا لاوما نولكأب نيذلا لاقف

 { مهلاصم عبمج يف ىماتيلا قوقحب مايقلا سانلا ىلع بجاولاو : ةلأسم

 ناو ، مهب مايقلا نيملسملا مكاح ىلعف ءايصوالاو ءايلوالا مه نكي مل نا

 مهحلاصم عيمجب موقي ةقث انيما مه اوفلختسيلو ، نيملسملا ةعامجف نكي
 دقف ةفيلخ مهل نوكي نا ريغ نم دحا اهب ماق ناو & هسفنل اهب موقي اك

 حلصي اميف مهملع ةثالث هللا مهمحر خايشالا تلاق دقو . سانلا نع ًأزجا

 ظفح سانلا ىلع بجاو بايغالا كلذكو 3 ةاكزلاو بئاغلاو ميتيلا 3 مهل

 . اهيلع اومدقي ىتح مهل حلصي ام لك اهيف اولمعيو اهريغو فئالخلاب مهلاوما
 ةطلاخم يف ءايصوالل ىلاعت هللا صخر دقو . مهتثرول ريصتف اوتومي وا

 ("١ريخ مهل حالصا لق ىماتيلا نع كنولأسيو ىلاعت هللا لاقف : ىماتيلا

 ءارجالا هل ذخأيو ز هلام ردق ىلع هوسكيو ميتيلا ىلع يصولا قفنيو ةيآلا

 ريغ ائيش هلام نم يطعي الو ةاكزلا هنم جرخيو © مهترجا هلام نم يطعيو
 لام نم يصولا لكأيو . ميتبلا مزلي ام عيمجو بئاونلا هنم يطعيو . ةاكزلا
 لكأيلف» ىلاعتو كرابت هللا لاق اك ، هدر رسيا اذاو ، جاتحا نا ضرقلاب ميتيلا

 لكأيو ٤ ميتيلا ةعفنم يف هتباد بكري نا هلو ضرقلاب ينعي (آ)؛فورعملاب

 هلام نم كلذ لثم هل فلخيو ، دلبلا ىف عابي نكي مل نا هماعط لضف

 ادشر هنم سناو غلب اذاو . لاوحالا عيمج يف متيلل حلصت ةطلاخم هطلاخيو

 مهلاوما مهيلا متعفد اذاف» ىلاعت هللا لاق اك هيلع دهشتسيلو هلام هل عفديلف

 ردقي الو لام متيلل نكي مل ناو (ئ)ابيسح هللاب ىفكو مهيلع اودهشاف

 . )١٠( : ءاسنلا ١(

 . )٢٢٠( : ةرقبلا ٦(
 )٦(. :ءابنللا )٦( . ٤ : ءاسنلا ٢(
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 نوردقي مهو اعوج اوكله ناو ، لاحلا اذه ىلع نيكسملاو ريقفلا كلذكو

 . مكحاو ملعا هللاو . كلذب اوكله دقف مهتيجنت ىلع

 نمانلا لصفلا

 نيملسملا نيب ةوخالا قح ىف

 ىضتقمب ىلاعت هللا بجواف ()هةوخا نونمؤملا اماه ىلاعت هللا لاق
 . اهب مايقلا مهيلع بجيو © ناسللاو بلقلاو لاملاو سفنلا يف اقوقح ةوخالا

 لاعت هللا لاق ، اهنم فرط ىلا ريشن انكل ةريثك مالسالا ىف ةوخالا قوقحو

 نوملسملا» ع ءيبنلا لاقو . ةيآلا ("ليوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو
 مهمحارتو مهدداوت يف نينمؤملا لثم» لاقو . (")(ءاضعب هضعب دشي ناينبلاك

 . (٠؛رهسلاو ىمحلاب هرئاس ىعادت هنم وضع ىكتشا اذا دسجلا لثمك

 :فر لاقو ث (ث)؛ىرخالا امهادحا لسفت نيديلاك نيوخالا لثم : لاقو

 للا دابع اونوكو اوربادت الو اوعطاقت الو اوسسحت الو اوسسجت ال»

 دحاو لك بحي نا ضعب ىلع مهضعب نيملسملا اقوقح نمف» ()اناوخا

 نا «اهنمو» . هسفنل هركي ام هل هركيو ، هسفنل بحي ام رخالل مهنم

 ١( تارجحلا : )١٠( . ٢( ةدئاملا : )٧١(.

 ٢( هيلع قفتم «نموملل نموملاه ظفلب يراخبلا هاور ىسوم يلا نع .
 ةفلتحم تارابعب ريشب نب نامعنلا نع هاجرخاو _ (ض) ةفيذح ثيدح نم هيلع قفتم ٤(

 . ةفلتخم تاياورل

 .مدقت (ه٥ه

 هاخا رجهي نا لجرل لحي الو» همامتو . ةفلتخم تاياور هلو { سنا نع هيلع قفتم ٦(
 . !ثالث قوف
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 نم نوعلم» ع ءيبنلا لوقل لعف الو لوقب نيملسملا نم ادحا يذؤي ال

 اولاق . هديو هناسل نم سانلا ملس نم ملسملاو لاقو . (_املسم راض
 نمؤملا ىرخا ةياور يفو (")اةقئاوب هراج نمأ نم : لاق ؟ نمؤملا نمف

 رجاه نم لاق ؟ رجاهملا نمف اولاق . مهلاوماو مهسفنا ىلع سانلا هنمأ نم
 ملسي نا لاق ؟ هللا لوسر اي مالسالا امفه لجر لاق . ("هبنتجاو ءوسلا

 يضقي ىذالا فك سيلو (٤هكديو كناسل نم نوملسملا ملسيو هلل كبلق

 ىذالا فكب عنق نمف ريخلا ءادساو ةحيصنلا يف قحلا نم مزلي ام
 ةوخا هللا عرش امناو © روبقلا لها بحصيلف ناوخالا نع توكسلاو

 ضعبلا صلختي ال هيلع اونواعتيو ريخلا ضعب نم مهضعب ديفتسيل مالسالا
 ءارو نم قافنلا لها ةبيغ ملسملا ىلع دري نا «اهنموف ، ضعبلا يذا نم

 ثهلذخي الو هشغي الو هملظي ال ملسملا وخا ملسملا» ع هلوقل . هرهظ
 . همحل قيزمت ةباثب كلذو . هضرع قيزمتل هلامها ملسملل نالذخلا نمف

 نكاس وهو كضرعو كمحل قزمتو كسرتفت بالكلاو كاري خب سسخاو

 لبقي ال نا «اهنموه . كنع عفدلاو بذلا نع مالسالاو ةقفشلا هكرحتال
 ام مهضعب غلي الو } هيف دسحلاو ةميغلا لها نم هعمسي ام ملسملا ين

 يبا نع يذمرتلا هاور اهيلع هللا قاش قاش نمو . هب هللا راض راض نم» هانعم يفو ١(

 . ينزاملا ةمرص

 ال ةلار» لاق () يبنلا نا ظفلب يودعلا عرش يبا ثيدح نم يراخبلا هاور ٢(

 نمايال يذلا» لاق ؟ هللا لوسراي نمو ليق . نمؤي ال هللاو ، نمؤي ال هللاو ، نمؤي

 . هشغو هرورش يا «هقئاوب هراج
 ملس نم ملسملا» رمع نب ةللادبع نع يفاسنلاو دواد وباو يراخبلا هاور ام هانعم ىفو ٢(

 . اهنع هللا ىجن ام رجه نم رجاهملاو ، هديبو هناسل نم نوملسلا

 ٤ ةسبع نب رمع ثيدح نم حيحص دانساب دمحا هاور .

 . اهشغي» لدب «هرقحي» هيفو ةريره يبا ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور (ه
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 . ةيآلا (١اونيبتف ءابنب قساف مكءاج نا» ىلاعت هللا لوقل ضعب نم عمسي

 لاقو ("ةبحالا نيب نوقرفملا ةميملاب نوؤاشملا هللا دابع رش» هع لاقو
 لقن كيلا لقن نم : دمحا نب ليلخلا لاقو 0 ("ناتق ةنجلا لخدي اله

 بضغ امهم مالسالاب هفرعي نم نارجه ىف ديزي ال نا «اهنمو» . كنع

 ةثالث قوف هاخا رجهي نا ملسمل لحي ال» هلع هلوقل . مايا ةثالث ىلع هيلع
 (ا)مالسلاب أدبي يذلا امهريخو اذه ضرعيو اذه ضرعيف نايقتلي 2 مايا

 ال» ىلاعت هللا لوقل ناذئتسالاب الا مهنم دحا ىلع لخدي ال نا «اهنمو»

 . 0‘ةيآلا «اهلها ىلع اوملستو اوسناتست ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت

 { نوحلصتي ةيناثلاو ، نوتصنتي ىلوالاف ثالث ناذثتسالا» هل ءيبنلا لاقو
 لبق مالسلاب ملسم لك ادبي نا «اهنمو» . ("هنودري وا نونذأي ةثلاثلاو
 مالسلا لبق مالكلاب أدب نم» ةلع لاقو 3 مالسلا دنع هحفاصيو مالكلا
 نذأتسا مل و هيلع تلخد مهضعب لاقو ("»مالسلاب أدبي ىتح هبجت الف

 ١( تارجحلا : )٩( .

 ٢( افالخا مكنساحا هللا ىلا مكبحا (رَع) هللا لوسر نع (ض) ةريره يبا ثيدح نم
 ةميمئاب نوؤاشملا ىلاعت هللا ىلا مكضغبا ناو ، نوفلؤيو نوفلاي نيذلا افانكا نوثطؤللا {

 ءامسا ثيدح نم دمحا هاور © تارثعلا ءاربلل نوفتبملا ةبحالا ناوخالا نيب نوقرفملا

 فيعض دنسب ديزي تنب .

 ٢( ىموم يبا ثيدح نم نيحيحصلا ىفو _ فيعض دنسب دارفالا ىف ينطقرادلا هاور .

 ٤ ثيدحلا ىنعم ىفو _ «لجرل لحباله ظفلب دوادوبا هاور يراصنالا بويا يبا نع

 نبا ةزمح نع «هيذوت ةرظنب هيخأ ىلا دتشي نا نمومل لح ام» (ةيع) لوسرلا لوق
 كرابملا نبا هاور السرم ديبع .

 ررللا (ه : )٢٧٢( .

 ٦( ىسوم يبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو _ فيعض دنسب دارفالا يف ينطقرادلا هاور
 هيلع قفتم عجراف الاو كل نذا ناف { ثالث ناذعسالا» .

 ٧( مالسلا لبق لاؤسلاب مكآدب نمف مالكلا لبق مالسلا»ه (لم) هلوق اما . معن وبا هاور
 (مالسلاب أدبي نمل الا اونذأت ال» هانعم ىفو : رمع نع راجنلا نبا هاور دقف «هربيجت الف .
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 هيلع لاقو . ('»هلخداو مكيلع مالسلا لقف عجرا» : مالسلا هيلع لاقف

 يف مظعملا دي ليبقتب سأب الو . ")ةحفاصملا هاخا نمؤملا ةلبق» مالسلا

 لبقو هحفاص للا امهمحر رمعل حارجلا نب ةديبع وبا لعف اك هب اكربت نيدلا

 , سوؤرلا ليبفتو ةقناعملا دادجالاو نيوبالا ةحفاصم لاقيو . هدي

 اهدلو ةأرملا ةحفاصمو { قنعلا بناوج ليبقتو ةقناعملا هاخا خالا ةحفاصمو
 { سأرلا يف هلبقي ركذلا هريغ دلوو هدلول لجرلا كلذكو & دخلاب ليبقتلا

 نعو « نيعلا ي ليبقتلا خالاو تخالا ةحفاصمو 5 اهرشايي الف ىثنالا اماو
 ةلبقو 5 ةدابع نيدلاولا ةلبقو 5 ةوهش ةأرملا ةلبقو ، ةمحر دلولا ةلبق لاق يلع

 مالسالا ين ريبكلا ريقوت _ اهنمو _ ء ةدابع مامالا ليبقتو ، نيز هاخا خالا

 انريبك رقوي مل نم انم سيل» مالسلا هيلع ءيبنلا لاقو . ريغصلا ةمحرو
 يف ةبيشلا يذ لالجا هللا لالجا نم لاقو (")هانريغص محريو

 وذو ، ملعلا لماح : قفانم الا مهقحب فختسي ال ةثالث» لاقو (ئ)«مالسالا

 نيب ملكتي ال نا خياشملا ريقوت مامتو لداعلا مامالاو ، مالسالا يف ةبيشلا

 قلط ارشبتسم قلخلا ةفاك عم نوكي نا _ اهنمو _ ث نذابالا مهيديا

 لهسلا نيللا نيهلا ىلع رانلا تمرح» هيع هلوقل . اقيفر هجولا

 ةبانصو ابلو نبلب هللا لوسر ىلا ةيما نب ناوفص ينثعب . لاق لبنح نب ةدلك نع ١(

 (ةللي) ءيبلا لاقف ملسا ملو نذأتسا ملو هيلع تلخدف «ةانثمف ةدحوم هابب يا»
 . «لخداو مكيلع مالسلا لقف عجرا

 مامت هانعم ىفو _ ظوفحم ريغ لاقو . سنا ثيدح نم يدع نباو يطئارخلا هاور ٢(
 نم يذمرتلا دنع وهو } قالخالا مراكم ىف يطئارخلا هاور !ةحفاصملا مكنيب مكتايحت

 هاور ؛ديلاب ذخالا ةيحتلا مامت نم اضيا هانعم ىفو هفعضو ةماما يا ثيدح

 . دوعسم نبا نع يذمرتلا

 ٣) هنسحو يذمرتلاو دوادوبا هاور .

 ٤) يرعشالا ىسوم يا ثيدح نم نسح دانساب دواد وبا هاور .
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 ضعب لاق . هيقتيو هلماحي نا رش يذب يلتبا اذا «اهنمو» . ×١( بيرقلا

 ىضري رجافلا ناف ةقلاع رجافلا قلاخو © ةصلاخ نمؤملا صلاخ : ءاملعلا

 ماوقا هوجو ف رشكنل انا : ءادردلا وبا لاقو . رهاظلا يف نسحلا قلخلاب

 ىرن يديا حفاصنل انا : الاق رذ يباو يلع نعو . مهنعلتل انبولق ناو

 ةرخآلا ءانبا عمو ، بدالاب ايندلا انبا عم نك . مهضعب لاقو . اهعطق

 لوقل هدهاع نمل دهعلاب ءافولا «اهنمو»ه . تئش فيك نيفراعلا عمو 5 ملعلاب

 اذا نم» قفانملا ةفص ىف كيلع لاقو . (")ةيآلا هدهعلاب اوفواو»ه ىلاعت هللا

 . (٢)؛ رجف مصاخ اذاو فلخا دعو اذاو ناخ نموا اذاو بذك ثدح

 . هيلا قؤي نا بحي امب الا مهيلا يتأي الو هسفن نم سانلل فاصنالا «اهنمو»

 ١ لاصخ ثالث هيف نوكت ىتح ناميالا دبعلا لمكتسي ال» هلع هلوقل
 ؛اهنمو» . ©ث)«مالسلا لذبو . راتقالا نم قافنالاو & هسفن نم فاصنالا

 ؛ مهلزانم سانلا لزنيلف 3 هتلزنم ولع ىلع هتئيه لدت نم ريقوت يف ديزي نا
 عضو ةشئاع نا ىوريو (ثهومركاف موق ميرك مكاتا اذا» هلع هلوقل
 ةباد ىلع لجر اهب رم مث ، اصرق هولوان تلاقف لئاس اهب رمف اهماعط

 ىضري نيكسملا نا : تلاقف : كلذ يف اهل ليقف { ماعطلا ىلا هوعدا : تلاقف

 دب الو & اصرق ةئيهلا هذه ىلع ينغلا اذه يطعن نا انب حيبقر صرقلاب

 نيه لك رانلا ىلع مرح ظفلب دمحا هاورو & دوعسم نبا ثيدح نس يذمرنلا هاور ١(

 . «سانلا نم تيرق لوس نيل
 . )٣٤( ءارسالا ٢(

 . ._ يلع قفتم ٢(

 هفقوو يراخبلاو . رساي نب رامع ثيدح نم قالخالا مراكم ىف يطئارخلا هاور ٤

 . . هيلع

 ثيدح نم ةجام نبا هاورو دانسالا حيحص لاقو رباج ثيدح نم مكاحلا هاور ٥(

 . حيحص دنسب السرم يبعشلا ثيدح نم ليسارملا يف دواد وبا هاورو }© رمع نبا
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 لوقل ، ني اسملا نيب نيبلا تاذ حلصي نا «اهنمو» . مهلزانم سانلا لزنت نا

 لاقو (")«مكنيب تاذ اوحلصاو» لاقو ×سانلا نيب حالصا واه ىلاعت هللا
 رذكلا لك» لاقو . 0"هنيبلا تاذ حالصا ةقدصلا لضفأ» هكلع ءيبنلا

 ىذكي رأ 5 ةعيدخ برحلا ناف برحلا يف لجرلا بذكي نا الا بوتكم

 رسيلا : لاقو (!)؛اهيضريل هنأرمال بذكي وا ، امهنيب حلصيف نينثا نيب

 تاروع رتسي نا «اهنمو» ملعا هللاو (ثنينثا نيب حلصا نم باذكب
 ١ ء . تباإت -

 يندلا ي هيلع هللا رتس نمؤم ىلع رتس نم» ع هلوقل نيملسملا
 هلع هلوقل . هتروع عبتي الو ملسملا باتغي ال نا «اهنمو» . (٦«ةرخآلاو

 ,وباتغت ال هبلق يف نامالا لخدي ملو هناسلب نما نم رشعم اي» : مالسلا
 هتروع هللا عبت ملسملا هريخا ةروع عبتي نم هناف مهتاروع اوعبتت الو سانلا
 .مشت اهمو» ، ('هتيب فوج يف ناك ولو هحضفي هتروع هللا عبتي نمو

 أ دمحلا لفيلف مكدحا سطع اذا» للع هلوقل ىلاعت هللا دمح اذا سطاعلا

 . هيلع دريلو 5 هللا كمحري هدنع نم هل لقيلف كلذ لاق اذاف & نيملاعلا بر

 ١( ءاسنلا : )١١٤( . ٢( لافنالا : )١( .

 مايصلا ةجرد نم لضناب مكربخا الاو ظفلب دراد وباو يذمرتلا هاور ءادردلا يا نع ٢)

 ةلاحلا نيبلا تاذ داسفو نيبلا تاذ حالصا : لاق . ىلب اولاق ؟ ةقدصلاو ةالصلاو

 نكلو رعشلا قلحت : لوقا ال . ةقلاحلا يه نيبلا تاذ داسف ناف» ةريره ينا ةياور ينو

 . «نيدلا قلحت

 يش ىف صخري (ةلعر للا لوسر تعمس ام» ةبقع تنب موثلك ما نع دواد وبا هاور (
 لرقي سانلا نيب حلصي لجرلا ابذاك هدعا ال» : لوقي ناك : ثالث ىف الا بذكلا نم

 ! هتارما ثدحي لجرلاو ، برحلا يف لوقي لجرلاو ، حالصالا الا هب ديري الو لوقلا

 . !اهجوز ثدحت ةأرملاو

 ٥) هيلع قفتم .

 ٦( ةريره يبا ثيدح نم ملسم هاور .
 ٧( نسح دانسب يذمرتلا هاور ءادردلا ي .ا نع .
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 « اثالث سطع اذا شطاعلا تيمشت» : لاقو { (ا×مكلاب حلصيو مكدهب

 هلامو هضرع نوصيو ملسملا هاخا رصني نا «اهنمو» (٢)«ماكز وهف داز ناو

 هرصنت فيك : ليق . امولظم وا املاظ كاخا رصنا» هيلع هلوقل 3 هسفنو
 هيخا ضرع نع دري ملسم نم ام» لاقو ("«ملظلا نع هفكت : لاق ؟ املاظ

 اباجح ناك تاياورلا ضعب يفو «منهج ران هنع دري نا هللا ىلع اقح ناك الا

 هللا ثعب ايندلا يف ملسملا هيخا ضرع ىمح نم» اهضعب ينو (ث)؛رانلا نم
 وهو ملسملا هوخاو دنع ركذ نمو» لاق (ثةمايقلا موي هيمحي اكلم

 ٨ ةرخالاو ايندلا يف اهب ىلاعت هللا هكردا الا لعفي ملف هرصن عيطتسي

 لع هلوقل . هيلع رورسلا لاخدا يف دهجلاو ملسم لكل ةحيصنلا «اهنمو»
 ىلع رورسلا لاخدا هللا ىلا لامعالا بحا نم» لاقو ("ةحيصنلا نيدلا»

 0(ز«ع وج نم معطي وا 6 نيد هنع ىضقي وا ٠ مغ هنع ج رفي نا : نمؤملا

 ١( هيلع قفتم .

 ٢( «ماكز وهف داز ناف اثالث كاخا تعشو ظفلب ةريره يبا ثيدح نم دوادوبا هاور .

 ءماك ز وهف داز ناف اثالث سطع اذا ملسملا اوتمش» هلثمو .

 ٢( صنا ثيدح نم هيلع قفتم .

 . نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور ءادردلا يبا نع ) 3

 للا ىلع اقح ناك الا هيخا ضرع نع دري ملسم نم ام» مدقتملا ثيدحلا هانعم ىفو ٥(

 . !منهج ران هنع دري نا

 وهو هرصني ملف ملسملا هوخا هدنع بيتغا نمه ظفلب سنا نع اينذلا يبا نبا هاور ٦(

 . «ةرخآلاو ايندلا يف هللا هلذا هرصن عيطتسي

 هباتكلو هلل لاق نمل انلقو ثيدحلا مامتو . ملسم هاور يرادلا سوا نب ممت ةيقر يبا نع ٧(

 . «مهتماعو نيملسملا ةمئالو هلوسرلو

 بحا» : هظفلو رمع نبا ثيدح نم خيشلا وبا هاورو 0 ةفلتخم ظافلاو قرطب يور ٨(

 درطت وا هتبرك هنع فشكت وا ملسم ىلع هلخدت رورس لجو زع هللا ىلا لامعالا

 . «انيد هنع يضقت وا اعزج هنع
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 لاقو . (ا)؛هرمع هلل مدخ امنأكف ملسملا هيخال ةجاح ىضق نم» لاقو

 اهضقي وا اهاضق ( راهن وا ليل نم ةعاس هيخا ةجاح ىف ىشم نما

 , نيملسملا ىضرم دوعي نا ااهنمو» . (!)×نيرهش فاكتعا نم هل ريخ
 هب لكو ماق اذا ىتح ةنجلا فراخم يف دعق اضيرم داع نم» هيلع هلوقل
 ةفخ . دئاعلا باداو (")(ليللا ىلا هل نورفغتسي كلم فلا نوعبس

 رصبلا ضغو 7 ةيفاعلاب هل ءاعدلاو { ةقرلا راهظاو ، لاؤسلا ةلقو 3 ةسلجلا

 هدي كدحا عضي نا ضيرملا ةدايع مامتف ن لاقو ئ عضوملا تاروع نع

 مكتيحت مامتو : لاق . وه فيك هلأسيو هدي ىلع وا هتهبج ىلع
 مالسلا هيلع هلوقل . مهزئانج عيشي نا «اهنمو» . ملعا هللاو ٤( )ةحفاصملا
 ربخلا يلو (ث)«ناطاريق هلف نفدي ىتح ماق ناو طاريق هلف ةزانج عيش نما

 ءاعدلا كلذ يف دوصقملاو مهروبق روزي نا «اهنمو» . دحا لبج لثم طاربقلا
 عطنا ربقلاو الا ارظنم تيأر ام» مالسلا هيلع هلوقل . بلقلا ةقرو رابتعالاو

 نم ةلمج هذهف . ةنس ةيزعتلاو مهاتوم ىلع مهي زعي نا «اهنمو» . (`)ههنم

 سنا ثيدح نم قالخالا مراكم يف يطئارخلاو يناربطلاو خيراتلا يف يراخبلا هاور ١(
 . السرم فيعض دنسب

 ىف هيخا عم مكدحا يشمي نالا ظفلب سابع نبا ثيدح نم هححصو مكاحلا هاور ٢)

 !نيرهش اذه دجسم ىف فكتعي نا نم لضفا _ هعبصاب راشأو _ هتجاح ءاضق

 سنا نع «نينس رشع فاكتعا نم اريخ ناك هيخأ ةجاح يف ىشم نم» هانعم ىفو

 . فيعض امهالكو ٠ ايندلا يبا نبا هاور

 )٢( فلتم ظفلب يلع ثيذح نم مكاحلاو ننسلا باحصا هرار .

 . هماما يبا نع (

 امو ليق : همامتو ماقو ؛عيش» لدب «دهش نمه ظفلب ةريره يبا نه هيلع قفتم ٥(

 . !نيميظعلا نيلبجلا لثم ليق ؟ ناطاريقلا

 لاقو . دانسالا حيحص لاقو . ناثع ثيدح نم مكاحلاو ةجام نباو يذمرتلا هاور ٦)

 . بيرغ نسح يذمرتلا
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 ةعماجلا ةلخلاو . باتكلا اذه يف اهرئاس نم انمدق ام عم مالسالا قوقح

 ايندلا لها ىلا رظني الو ، نيملسملا نم ادحا رغصتسي ال نا بدالا اذهل

 اذهو ، مالسالا لها نم دحاب نظلا ءيسي الو 0 مهايندل ميظعتلا نيعب

 فالخلا لهاو قافنلا لها ىف ال ، قافولاو ةيالولا لها يف هلك انمدق يذلا

 ىلاعت هلوقل سانلا عيمجل ةماع اهناف ةرشاعملا بادا الخ ام .قاقشلاو

 اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو . قيفوتلا هللابو (اهانسح سانلل اولوقو»

 يف نوكتو 0 هيبا ىف نوكت الو لجرلا يف نوكت ةرشع قالخالا مراكم

 اهمسقي . هديس يف نوكت الو دبعلا يف نوكتو . بالا يف نوكت الو نبالا

 ١ سابلا قدصو ، ثيدحلا قدص : يهو ةداعسلا هب دارا نمل ىلاعت هللا

 { محرلا ةلصو 0 «عئانصلا ىلع لعل» عئانصلاب ةأفاكملاو ، لئاسلا ءاطعاو

 8 فيضلا ءارقاو ، بحاصلل ممذتلاو راجلل ممذتلاو ث ةنامالا ظفحو

 . ملعا هللاو "ءايحلا نهسأرو

 عساتلا لصفلا

 سلجاو دجسملا قوقح ىف

 ؛رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي امنا ىلاعت هللا لاق
 ىنب ةاطق صحفم لثم ولو هلل ادجسم ىنب نم» نيع ءيبنلا لاقو (")ةيآلا

 يتما نم سان نامزلا رخآ يف يتأي» كفع لاقو (ث)ةنجلا يفارصق هل هللا

 . )٨٣( : ةرقبلا ١(

 . )١٨( : ةبوتلا ٢( . ةشئاع ةديسلا نع مكحلا هاور ٢(

 نم «ارصق» لدب اتيبو و «ةاطق صحفم لثم ولو : فذحب تءاج ةجام نبا ةياور ٤(

 نم هيلع قفتم وهو © رذ ينا ثيدح نم نايح نباو . حيحص دنسب رباج ثيدح

 . «ةاطقلا صحفم لثم ولو ه هلوق نود ناثع ثيدح
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 سيلف مهوسلاجت الف ايندلا مهركذ اقلح اقلح اهيف نودعقيو دجاسملا نوتأي

 نا ترما مالسلا هيلع لاقو ةريثك راثا اذه يفو (')هةجاح نم مهب هل
 ترهطا مالسلا هيلع لاقو . ("ءافرش روصقلاو ءامج دجاسملا ينبا

 دشني را ، اقيرط ذختت ناو { دودحلا اهيف ماقت نا ةسمخ نم دجاسلا

 : سابع نبا لاقو ، ("هءارشلاو عيبلل اقوس ذختت نا وا { ةلاضلاب اهيف

 قرفح ةلمجو سانلا عمجم اهنال دجاسملا باوبا ىلع ةلاضلا داشناب سأبال

 اولصيو . ةالصلا تاقرال اظفاحم انيما انذؤم هل اوذختي نا هلها ىلع دجسللا

 ةضيرفلا هف لصن الو ا ةضيرف ةالص ىدارف اولصي الو 3 هعامجلاب هيف
 ليللا فارطا يف حيباصملا هيف دقويو ى دحاو موي يف ةرم دعب ةرم ةعامجب

 لاعت هلل ركذب رمعيو { نايبصلا ةبناجمو ةراهطلاب مركيو ، هفيض ظفحيو

 ةينامث همرح يلو هيف ساجئنالاو ةرضملا ثادحا نم عنميو { نارقلا ةوالتو

 سلجم ةليضف اماو ، ملعا هللاو اعارذ نوعبرا هميرح : ليقو ، اعارذ رشع

 نع رفكي حلاصلا سلجملا هنع يرر اميف لع هللا لوسر لاق دقف ركذلا

 رسج ام» لاق ع هنعو أااءوسلا سلاجم نم سلجم فلا يفلا نمؤن
 نميف هلل مهركذو ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا مهتفح الا هللا نوركذي موق

 فلا روضح نم لضفا ملعلا سلجم روضح» لاق كلع هنعو (ث«هدنع
 موي فلا مايصو ، ةعكر فلا نم لضفاو 0 اهب موقي نم ناك اذا ةزانج

. 
 ايندلا مهركذ دعب !اهروما ىف رظانتلاو» ةدايزب يناسنلاو دوادوباو دمحاو ملسم هاور

)١ 
 ٢( دوادوباو يناسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور .

 نع هتني مل ناو ، هوجرخيو _ هوهنيلف كلذ لعف نمو» هرخآ ىف ةدايزب ةسمخلا هاور ٢(

 . !هوبرضيلف كلذ

. 
 ٤ لسرم وهو ةعادو نبا ثيدح نم سودرفلا بحاص هاور

. 
 ظفللا ىف فالتخا ضعب عم ملسم هاور ةريره يبا ثيدح نم

)٥ 
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 ةوزغ فلا نمو © ةضيرفلا ريغ ةجح فلا نمو . مهرد فلا ةقدصو

 ةرخالاو ايندلا ريخف ملعلاب دبعيو ملعلاب عاطي هللا نال (اهةبجاولا ىوس

 نارقلا ةءارق : لجر لاقف ، لهجلا عم ةرخالاو 0 ايندلا رشو 2 ملعلا عم

 نا كغلب اماه : ملع ريغب نآرقلا ةءارق ام كحيو : لاقف ؟ هللا لوسر اي

 اذه يف رابخالاو ("ةنسلا ىلع يضقي ال نارقلاو نارقلا ىلع يضقت ةنسلا

 نأل للخلا دسو ى دوعقلا لوا يف ةقلحلا ريودت سلجملا قحو . ةريثك
 هيلا تصنيو ريبكلا ملكتيو . هيف تناك اذا ةجرفلاب حرفي ناطيشلا

 هدحو هللا الا هلا ال نا دهشا» : هيف هدوعق لوا ىف دعاقلا لوقيو ، عيمجلا

 ناو ، عرش اك نيدلا نا دهشا & هلوسرو هدبع ادمحم ناو هل كيرش ال

 ناو . ثدح امك لوقلا ناو { لزنا اك باتكلا ناو ، فصو اك مالسالا

 . !مالسلاب هايحو هيلع ىلصو ريخب ًادمحم هللا ركذ . نيبملا قحلا وه هلل
 بر : لقيلو ، ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتسيلف نارقلا ةءارق دارا ناف

 بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نيطايشلا تازمه نم كب ذوعا ينإ

 ةنيكسلا مهيلعو 5 اوعاشام نوعرقي مث ةحتافلا ةءارق يف اوذخأيلو . نيملاعلا

 الو ٨ ةيالا (")«هتايآ اوربديل» ىلاعت هللا لاق . هيناعم اومهفتيلو { راقولاو

 مودقو ث رطملا نع لاؤسلا يف صخرو . ايندلا مالكب هيف نوملكتي
 اودارا ناو . ملعا هللاو © يبصلا ةدالوو ، راعسالا صخرو : رفاسملا

 ىف يزوجلا نبا هركذ فلتخي ظفلب «لجو زع هللاب ملعلا ملعلا لضفاو ثيدح نم ١(

 يلآللا يف يطويسلا هركذو { رذ يبا قيرط نم هدجا مل و رمع ثيدح نم تاعوضوملا
 . ةعوضوملا ثيداحالا نم ةعونصملا

 للا ليبس ىف اهوزغت هرخآ يف دازو دوادوباو يقهيبلاو ينطقرادلاو ةجام نبا هاور ٢(
 . !كلامو كسفنب

 ٢( ص : )٢٩( .
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 . ءاعدلاب ةءارقلا اوعطقيلف هيلع نوقفتي ارما وا ، ةقاطب ةءارق وا لكألا
 هابشاو ، ةرخالا مالكو هيف بوثلا لاتشاو 3 هيف ريسيلا لكألاب سأبالو

 اذاه هناحبس هللا لاق . سلجملا يف هريغل دحا موقي نا يغبني الو . كلذ

 ءينلا لاقو . (')«مكل هللا حسفي اوحسفاف سلجملا يف اوحسفت مكل ليق

 هنأيلف هل عسرأف هاخا لجر 7 ناف مهسلاجم موقلا ذخا اذا» : مالسلا هيلع

 ناكم عسوا ل رظنلف هل عسوي مل نإو ، هوخا اهب مركا ةمارك وه اماف
 : لقيلف سلجملا نم موقي نا ناسنالا دارا اذاو . (") «هيف سلجيلف هدجي

 رفغا مهللا . كيلا بوتاو كرفغتسا تنا الإ هلإ ال كدمحبو مهللا كناحبس

 وغلل ةرافك يهف هسلجم نم ماق اذا اهلاق نمف . (٢۔يلع بتو يبونذ يل

 : ةباحصلا ضعب لاقو ل , يبنلا نع اذه يور . سلجملا يف هنم ناك اذا

 ناحبس سلجملا نم لاق املك لقيلف ىنوألا لايكملاب لاتكي نا دارا نم

 بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر

 . ملعا هللاو . «نيملاعلا

 رشاعلا لصفلا

 ةعمجلا قوقح يف
 لضاوفب ةلضافلا تاقوالا يف هلمعتسا ادبع بحا اذا لاعت هللا نا لاقيو

 هباقع يف عجرا نوكيل لامعالا يسب اهيف هلمعتسا هتقم هتقم اذاو ‘ لامعالا

 ١( ةلداجملا : )١١(.

 ٢( تاقث هلاجرو ةبيش نبا ثيدح نم ةباحصلا مجعم ىف يوغبلا هاور .
 ام كلرفغ الا» ةدايزب حيحص نسح لاقو 3 ةريره يبا ثيدح نم يذمرتلا هاور ٢(

 . «يلع بتو يبونذ يلرفغا مهللاو ثيدحلا رخا هلوق نودبو «كلذ كسلجم ىف ناك
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 نا اهلك مايالا قوقحو . هتمرح هكاهتناو تقولا ةكرب هنامرحب هتقمل دشاو

 نم : لاقيو . مرحم باكترا الو & قح كرت نم اهيف ىلاعت هللا ىصعي ال
 امناكف هماص نم : ليق هنال مايصلا ىلع اهتليل ءرملا تيبي نا ةعمجلا قوقح

 ترفغ تايلاوتم ةعمج نيعبرا ماص نم : لاقيو . ةنس فلا نيسمخ ماص

 ةليل يف ةءارقلا نم راثكالا بحتسيو . ملسملا الا كلذ قفاوي الو 2 هبونذ

 ةريره يباو سابع نبا نع يور دقو . فهكلا ةروس اصوصخو . ةعمجلا
 نم ارون يطعا اهمويو ةعمجلا ةليل اهأرق نم ناه . كلذ ىف ايور امهنا

 . مايا ةثالث لضفو ، ىرخألا ةعمجلا ىلا هل رفغو 5 ةكم ىلا اهارقي ثيح

 ماذجلاو صربلا نم يفوعو . حبصي ىتح كلم فلا نوعبس هيلع ىلصو
 ارقي ناك» مالسلا هيلع يبنلا نإ لاقيو ، ()؛لاجدلا ةنتفو بنجلا تاذو

 يفو ، دحا هللا وه لقو نورفاكلا اهيأ اي لقب ةعمجلا ةليل برغملا ةالص يف
 هيلع تعلط موي ريخ» ةلع لاقو !نوقفانملا ةروسو ةعمجلا ةروسب ءاشعلا
 ىلا طبها هيفو { ةنجلا لخدا هيفو { مدا قلخ هيف { ةعمجلا موي سمشلا

 } هيف لاستغالا ةعمجلا قوقح نمو 0 )٢( ةعاسلا موقت هيفو ‘ ضرالا

 ءيبنلا نا (ضر) يردخلا ديعس يبا نع : لوالا _ دحاو ثيدح ال ثيداحا ةثالث انه ١(

 تيبلا نيبو هنيب ام رونلا نم هل ءاضا ةعمجلا ةليل فهكلا ةروس أرق نم» لاق (لك)
 هلعاضا ةعمجلا موي ىف فهكلا ةروس أرق نم» ىناثلا _ افوقوم يمرادلا هاور قيتعلا
 ةروس أرق نم» : ثلاثلا _ اعوقوم يقهيبلاو فاسنلا هاور «نيتعمجلا نيب ام رونلا نم

 موي هل ءيضي ءامسلا نانع ىلا هيمدق تحت نم رون هل عطس ةعمجلا موي يف فهكلا
 سابال دانساب هريسفت ىف هيودرم نب ركبوبا هاور «نيتعمجلا نيب ام هل رفغو ةمايقلا

 . رمع نبا نع هب
 قلخ هيف : ةعمجلا موي سمشلا هيف تعلط موي ريخ» ظفلب ةريره يا نع دمحا هاور ٢)

 هجو ىلع امو ةعاسلا موقت هيفو ضبق هيفو هيلع بيت هيفو ةنجلا نم طبها هيفو مدا

 نم ةقفش سمشلا علطت ىتح ةخيصم ةعمجلا موي حبصت يهو الا ةباد نم ضرالا
 ائيش هللا لاسي ةالصلا يف نمؤم دبع اهفداصي ال ةعاس هيفو { مدآ نبا الا ةعاسلا
 . ٨هايا هللا هاطعا الا
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 , ماخرالاو ؛ هللا يف ناوخالا ةرايزو ، ىحضلا تقو هيف عوكرلاو
 هيف دسجلا فيظنتو ى مايالا نم هريغ ىلع هيف فعاضت اهنال هيف ةقدصلاو
 قلح : يهو ا ناسنالا ةرطف نم يه يتلا لاصخلا رشعلا نم ثفنتلا ءاقلاب

 قلحو 2 رافظالا ميلقتو براشلا صقو ، طبالا فتنو لاجرلل سأرلا رعش
 : كاوسلاو ءاجنتسالا 6 قاشنتسالاو ةضمضلملاو 6 ناتتخالاو ةناعلا

 اهرعش ءاقلاب فظنت نا طبالا فتنو ةناعلا قلحو رافظالا لقت يف ةنسلاو

 هباحصا رماي هنا هع هللا لوسر نع كلذ يور ز ةرم اموي نيعبرأ لك يف
 قح نم لاقيو . كلذب ةالصلا ةداعاب ادحا رما هنا انغلبي مل و ، كلذب

 نيب اميف دحا هلل ره لق ةءارقو ( سلجملا روضحو « ءاملا لوخد ةعمجلا

 عولطو رجفلا نيب ةرم ةئام ةرشع اتنثا لاقي دقو { ةرم ةئام رصعلاو رهظلا

 الا هلعجي ال اقح ةعمجلل لعج دقف ةرم ةئام اهأرق نم لاقيو ، سمشلا

 . ملعا هللاو ةكئالملا
 ۔ هترص ‘ . 7

 لاف ل هللا لوسر نع ثيدحلا يفو ز قيرطلا قح يف : ةلاسم

 دوعقلاو كاياو مالسلا هيلع لاقو ١ )مهتاقرط يف نيملسملا ىذآ نم نوعلم»

 قح امو : اولاق ، هقح قيرطلا اوطعاف دبالو ناك ناف : تاقرطلا ىلع

 ز فورعمب رماو . مالسلا درو 6 ىذالا فكو ئ رصبلا ضغ لاق ؟ قيرطلا

 يف بس اك قيرطلا قوقح نمو . 0ا)هلاعت هللا ركذو ا ركنم نع يهنو
 فورعملاب رمالاو ) ىمعالا ةيادهو ‘ لاضلا داشراو ٠ رصبلا ضغ ثيدحلا

 © فيعضلا نوعو { فوهلملا ةثاغاو { مولظملا ةرصنو © ركنملا نع يهنلاو

 نع يناربطلا جرخاو _ ةميهب ىتا نم نوعلم» همامتو «مهقيرط ظفلب عيبرلا هاور ١(
 . «مهتنعل هيلع تبجو مهقيرط يف نيملسملا ىذآ نم»ه لاق دنر يبنلا نا ةفيذح

 ٢( دوادوبا هاور يردخلا ديعس ينا نع .
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 ، بارت عضوو ءام قارها نم ةرضم هيف ثدعحتال ناو { لئاسلا ءاطعاو

 ثيحب هيف باودلا طبروا ء ناينبلاب هقييضت وا ، كوش وا ، ةراجح روا
 سانلا نيب عفانملا ةكرتشم قيرطلا نال { كلذ هبشا ام وا { ةراملا ىلع قيضي

 . ملعا هلل و

 كلفلا نم مكل لعجو» ىلاعت هللا لاق . مئاهبلا قح يف : ةلأسم

 هنا مالسلا هيلع يبنلا نع ثيدحلا يفو . (١)ةيالا «نوبكرت ام ماعنالاو

 ثيدحلا ينو . اهيلع ماني نا ينعي ("؛يسارك باودلا روهظ ذختت نا ىبن
 تنا ال : امل ليقو © اعوج تتام ىتح اهتطبر ةره يف تبذع ةأرما نا»

 ةبادلا قح نمو . (")؛كضرالا ساشخ نم لكأت اهتلسرا تنا الو اهتمعطا

 رم اذا ءاملا ىلع اهضرعيو اهيقسو اهفلع نسحيو اهب قفري نا اهبحاص ىلع
 ، ةيوح وا ، ةعذرب نم اهلحر تاذ نيليو ، قيطت ال ام اهلمحي الو 3 هيلع

 ةميهبلا ىذا نم ليق هنأل ؛ اههجو برضي الو ، كلذ هبشا امو فاكا وا

 لك يف» ليق هنأل ةمايقلا يف كلذب بلوط قيطت ال ام لمح وا برضب
 . توملا دنع هل ريعبل لاق ءادردلا ابا نا يور دقو . «رجا بطر دبك

 . ملعا هللاو . كتقاط قوف كلمحا مل يناف كبر دنع ىنمصاخت ال ريعبلا اهيا

 ١( فرخزلا : )١٦٢( .

 ةياور نم هححصو مكاحلا هاورو فيعض دنسب ذاعم نب لهس ثيدح نم دمحا هاور ٢(
 يسارك اهوذختت الو باودلا هذه اوبكر اه ثيدحلا ظفلو _ هيبا نع سينا نب ذاعم

 ؛هنم هللا ركذ رثكاو اهبكار نم ريخ ةبوكرم برف ، قاوسالاو قرطلا يف مكشيداحال
 مكل هللا اهرخس امناف ربانم مكباود روهظ اوذختت نا مكاياه (ْليعر هلوق هانعم ىفو

 . ؛سفنالا قشب الا هيغلاب اونوكت مل دلب ىلا مكفلبتل

 ملف اهتطبر ةرم ىف رانلا ةأرما تلخد» : ظفلب ةريره يبا نع ملسمو يراخبلا هاور ٢(

 . !تتام ىتح ضرالا شاشحخ نم لكات اهعدت ل و ؤ© اهمعطت
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 ىناثلا بابلا

 ملاظملا ىف

 كتلوا قحلا ريغب ضرالا يف نوغييو سانلا نوملظي نيذلا» ىلاعت هللا لاق
 ) اهريغو قوقحلاو ضارعالاو لاومالا ف ملظلا لمجاف ١) )ميلا باذع مهل

 لاعت هللا لاق دقو ، ("ةمايقلا موي تاملظ ملظلا» ع يبنلا لاقو

 ةعبرا يف رصحني ملاظملا يف مالكلاو . ()هاملظ لمح نم باخ دقو»
 . نادبالا ملاظم ين ؛يناثلاو» . لاومالا ملاظم يف «لوالا لصفلا» ث لوصف

 . ضارعالا ملاظم يف «عبارلاو» . جورفلا ملاظم يف «ثلاثلاو»

 لوالا لصفلا

 لاومالا ملاظم يف

 . ماسقا ةعبرا ىلع يهف لاومالا ملاظم اما

 ١( ىروشلا : )٤٢( .

 !مكلبق ناك نم كلها هناف حشلا اوقتاو .

 ٢ هط : )١١١(.

_ ٢٢٧٢ 



 لوالا مسقلا

 يدعتلاو بصغلا هوجو نم ناسنالا مزلي اميف
 هرماب هلافطا ةطساوب وا هلامبو هسفنب هريغ لام يف

 يف باذعلاو مئالا عم ايندلا ىف لاكنلاو مرغلا هيف همزلي اذهف
 . (١)ةرخأآلا

 يناثلا مسقلا
 نايسنلاو أطخلا لبق نم همزلي ام

 . مئالا نود مرغلا هيف همزلي اذهف

 ثلانلا مسقلا

 هلام لبق نم ءاج ام

 هرما ريغب ديبعلا ةيانجف مساهبلاو ديبعلاك حور يذ نيهجو ىلع وهو

 يف اذهو . طقف ديبعلا يف ةميقلا ميلست الا ديسلا ىلع مثا الو مهباقر ىف

 ام عيمج همزلي هديبع نم ةراجتلا يف هل نوذأملاف تالماعملا اماو . ةيدعتلا
 هتميق همزلي هديبع نم حرسملاو 5 ةنيبلا هيلع تماق وا { هسفن ىلع هب رقا

 هتميق هالوم ىلعف هديبع نم هيلع روجحلا اماو ، هكلم نم جرخي نا ريغ نم
 . !هتوعد قحلا بحاص ءايحا عم ام ضوعب هكلم نم جرخ اذا

 )١( «باذعلاه لدب ؛«راعلاوو ةخسن يفو .

 ٢( : ةضواعملاك ةراجتلا ىف لخدي ام لك يف هديس هل غوس يذلا وه هل نوذاملا دبعلا =

 س ٢٣٨



 رادقم ليقو . اريثك وا ناك اليلق نامضلا همزل عيض نا هناف مئاهبلا اماو

 تئلفناف اهلثم هب قثوي امب اهفثوا اذا هيلع نامض الف عيضي مل ناو . باقرلا

 حور هل سيل امم هلام لبق نم ءاج ام رخالا هجولاو . اهيلع ردقي ملو
 همزل هيلإ مدقتلا دعب هكرت اذا : امهوحنو ةلئاملا ةلخنلاو جوعملا رادجلاك
 همزليو مكحلا ىف هيلع نامض الف هفرص يف هيلا مدقتي مل ناو ث نامضلا
 . هب ملع نا هللا نيبو هنيب اميف

 مكحلا نود هللا نيبو هنيب اميف همزلي اميف

 لاومالا نم هبلقب هفيك وا { هناسلب هلثم وا (ا)هنيعب هقسغ ام وهو

 بيصا نا هيلع نامض ال ليقو . كلذ يف فلتخاف : بيصأف سفنالاو

 ىلع ىلص نا ليقو . ةثالث ليقو . ةعبس ليقو . اموي نيعبرا نود اميف الا

 الا هيف نامضلا ةقيقح كردت ال رما اذهو . هيلع يش الف نل ءيبنلا

 ؛ ربقلا هدروت ىتح لجرلاب لازت ال قح نيعلا ناو ربخلا يف يور هنا
 اهب مزتلي يتلا تاعابتلا مسقنتو ملعا هللاو ("هردقلا هدروت ىتح لمجلابو

 . هجوا ةرشع ىلع داعملا يف دبعلا

 ةمدخلاب هالوم هل نذا يذلا وه حرسملاو _ هيلا ضوفملا ليكولاك كلذ ىلع وهف =

 هالوم هل نذاي مل نم وه : هيلع روجحملاو _ سانلا ةلماعمالب بستكي نا وا هنطبب

 . هل نذاي مل ام عرشلا مكحب روجم هنال كلذ هل لقب مل ما رجتتال هل لاق ءاوس رجتلاب

 ١( ةمجعملا نيشلاو ةلمهملا نيعلاب؛ههقشع» خسنلا ضعب يفو نيعلاب ةباصالا دارملا .

 نع ةياكح يشحملا لاق . هيلع قفتمف ةدايز نودب «قح نيعلا اما ڵ بيعش هب درفت ٢(

 رمالا اذه يف ءوضولاب درو عرشلا ناف هقفلا ملعب قلعتي ام اماو ... لاق يمقلعلا
 هنياع (م.ع) ءيبنلا رماف هلاستغا دنع نيعلاب بيصا اما فينح نب لهس ثيدح ىف

 . ها . أطوملا ىف كلام هاور اضوتي نا

_ ٢٢٩ 



 . ريغلا قح اهب قلعتي يتلا ىلاعت هللا قوقح نم همزلي ام : لوالا هجولا
 ، ناميالا تارافكو © تاظلغملاو ، راهظلا نم تارافكلاو 5 ةاكزلاك كلذو

 نم عيمجو دالوالاو ديبعلاو ، جاوزالا تاقفن عييضتو ، تابجاولا روذنلاو
 لاوما نم هدي ىلع (١)دسفني امو ءايلوالاو ءابالا نم هتقفن هيلع تبجو

 شطعلاو عوجلا نم سفنالا ةيجنتو 5 ةفيلخ مهل ناك اذا ىماتيلاو بايغلا

 8 اهب فوي ل اذا تابهلاو تادعلا لبق نم هتمذب قلعتي امو كالهلا بابساو

 نيكاسملا ىلع فاقوالاو دجاسملاو اياصولا لاوما نم هيدي ىلع يرجي امو

 كلذ هابشاو تانامالاو طقللاو ضارقلا لاوما نم هدي لخد امو 0 ءارقفلاو

 اياصولا الخام ماكحالا رهاظ ىف اهب ذخاؤي ال ضئارفو تاعابت هلك اذهف
 امو . هيلع كلذ نم ءيش تبث نا اهب ذخاؤي هناف تانامالاو ضارقلاو

 قح يذ لك ىلا ءادالاو . هللا نيبو هنيب اميف كلذ حالصا همزلي اهاوس

 ذوخام وهف تام ىتح الهج وا افيوست كلذ دري ملو بات ناف 3 هقح

 . ةرخالا يف اهب

 لطابلا ةموكحو روزلا دوهشب رهاظلا مكحلا يف همزلي ام : يلافلا هجولا
 تامارغلا نم لقاوعلا ىلع يرجي امو تالالدلاو تارافخلا لبق نم هبوني امو

 ايندلا ىف ملس يفوع ناو مرغ اذهب ذخا ناف { كلذ هابشاو تايدلاو

 . ةرخالاو

 لثم عرشلا يف ةروظحملا ةلماعملا لبق نم هدي لخدي ام : ثلاثلا هجولا

 يف اهنع يهنملا عويبلا نم اهريغو طلغلاو ررغلاو خاسفنالاو ابرلا عيب
 يف ةللاحملا عفنت الو لاح لك ىلع نمثلا در هيف همزلي هلك اذهف ، عرشلا

 ١( دسفنا لاقي الو دسف باوصلا .



 ؛مكلاوما سوؤر مكلف منبت ناف» ىلاعت هللا لاق ، طلغلاو خاسفنالاو ابرلا

 . (١ةيآلا

 عرشلا يف اهنع يهملا هوجولا لبق نم هدي لخدي ام : عبارلا هجولا

 ةرجاو 0 امهبحاص امهب لمعي مل نا نازيملاو لايكملا ةرجا لثم كلذو

 نم اهعاوناو يهالملا فانصاو ، تاحئانلاو تايكابلاو تاينغملاو لوحفلا

 ريغ بالكلا ناماو { نماكلا ناولحو ث رامقلاو © ريمازملاو { فوفدلا

 رحاسلا ةرجاو ، مدلاو ؤ ةتيملاو } ريزانخلاو ، رومخلاو ةدرقلاو 3 ةملعمل
 . كلذ هابشاو ، ليثانلا روص ةرجاو

 ةعناصم لثم هباحصا نم ةارادملا ىلع هدي لخدي ام : سماخلا هجولا

 هرجه الئل ءارعشلا ةعناصمو ؤ ةعافشلا ةيدهو © ةرئاجلا ماكحلاو 5 ةربابجلا

 . هرش ةفاخم هل ىطعي ام عيمجو

 قلعتي يتلا ضئارفلا ىلع تاراجالا نم هدي لخد ام : سداسلا هجولا

 ميلعت وا ةداهشلا ءادا ىلع ةراجالاو , مكحلا يف ةوشرلا لثم ناسللاب اهلمع

 اماو . ناذالا يف اوفلتخاو . ةمامالاب ةالصلا ءادا ىلع ةراجالا وا { ملعلا

 كلذو . هيف ةرجالا ذخأب ساب الف ندبلاب ضئارفلا نم اهلمع قلعتي ام

 ام «نيمثلا دقعلا» هباتك يف هلل همحر يملاسلا نيدلا رون مامالا لاق . )٢٧٩( : رقبلا ١(

 ءاش ناو ذخا ءاش ناف يابلا هل نمل ريصي قحلا نالف ابات اذا ابرلا يف ةللاحملاه هصن

 ناك ناو» ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدي . اصالخا هنم ىار اذا هب اقفر هبحاص هنم لحا

 الوا ىف ناف «نوملعت متنك نا مكل ريخ اوقدصت ناو ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ
 ام اهيفف ، كلذب هيلع قدصتلا ىلع ثح اهرخآ ينو ، رسعا نا هل راظنالاب رمالا

 سرؤر' مكلف متبت ناو» ىلاعت هلوقب قلعت عنم نمو _ ابرلا نم ةللاحملا زاوجب حي رمتلا هبشب

 3 مهيلع اهب اوقدصي مل نا مهلاوما سوؤر مهل انلق «نوملظت الو نوملظت ال مكلاوما

 هححصم ها . ها . ملعا هللاو نوملعت متنك نا مكل ريخ وهف اهب اوقدصت ناف
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 هابشاو لباوقلا ةرجاو ث روبقلا رفحو 0 اياصولا ذافناو 0 ريغلا نع جحلاك

 هابشاو يارلاو زورحلا بتاكو ثيراوملا مسق ةرجا يف اوفلتخاو . كلذ

 . ())كلذ

 ةعاطلا ىلع ةرجالا ذخا لوح ةلمجم ةملك

 اوأرقاه : (نمعر) هلوقل . مارح ةعاطلا ىلع ةرجالا ذخا نأ ىلع مالسالا ءاملع عمجا ١(

 الئاق يفقثلا صاعلا يبا نب ناثع (ةمع) هللا لوسر رمالو 7 «هب اولكات الو نآرقلا
 . هححصو مكاحلاو ننسلا باحصا هاور ارجا ناذالا ىلع ذخاي ال انذؤم ذختا

 مالسالا ةحلصم اهبجوت اهنم تايئزج ةماعلا ةدعاقلا هذه نم ينثتسي له اوفلتخاو

 نارقلا ملعتك هتلمح ضارقناب فيرشلا عرشلاو ميركلا نارقلا ةعاضا اهعنم ىلع بترتيو

 ايقرلاو ةمامالاو ناذالاو ةداهشلاو ءاضقلاو هقفو ثيدح نم ةيعرشلا مولعلا ميلعتو

 ال نا ىلع ةفينح وباو دمحا مامالا صخالا ىلعو هةلبانحلافف ؟ _ جحلا ىف ةباينلاو

 ةرجالا ذخا مرحيو هلعافل ةبرقالا عقت ال ةعاطلا ناب كلذ ث ةماعلا ةدعاقلا نم ءانثتسا

 لمع ىلع فقو وا لاملا تيب نم قزر نم مهيلع ىرجي ام نوزوجي مهنا ديب 5 اهيلع
 ىف حدقي الو ةبرق هنوك نع كلذ هجرخي الو 0 ةعاطلا ىلع ةناعا هنال هعفن ىدعتي

 . لتاقلا بلسو مانغلا تقحتسا ام الاو . حصن ام اذا كلذ قوف رجؤي لب صالخالا

 ميلعت ىلعو نآرقلا ملعت ىلع ةراجالا اوزاجا دقف : «مزح نباو ةيعفاشلاو ةيكلاملا اماو
 ىبنلا ىف تاي مل هنال ملعلا بتكو فحاصملا خسنو قرلا ىلعو ةلمجو ةرهاشم ملعلا

 (ةنلم) هللا لوسر باحصا نم ارفن نا درو اك ةحابالا تءاج دق لب ، صن كلذ نع

 ؟ قار نم مكيف له : لاقف ءاملا لها نم لجر مهل ضرعف ميلس وا غيذل هيف ءامب اورم
 ءاش ىلع باتكلا ةحتافب ارقف مهنم لجر قلطناف { اميلس وا اغيذل الجر ءاملا يف ناف

 ارجا هللا باتك ىلع تذخا : اولاقف كلذ اوهركف هباحصا ىلا ءاشلاب ءاجف ؛هايشه

 هللا لوسر لاقف { ارجا هللا باتك ىلع ذخا هللا لوسر اي : اولاقف ةنيدملا ىتح _

 . يراخبلا هاور سابع نبا نع «!!! هللا باتك ارجا هيلع متذخا ام قحا نا» (ل
 جحلا ىلع ةرجالا ذخا زوجي نآرقلا ملعت ىلع ةرجالا ذخا زوجي اك «كلام» لاق

 عم اهعمج ناف ، اهدحو اهدرفا نا { اهيلع ةرجالا زوجت ال هناف ةمامالا اما { ناذالاو

 لاقو . ةالصلا ىلع ال دجسملاب مايقلاو ناذالا ىلع تناكو ةرجالا تزاج ناذالا

 دقو اذه ضئارفلا ةالص ى ةمامالا ىلع زوبت الو جحلا ىلع ةرجالا زوجت : «يعفاشلا»

 مصاوعلا ضعب يف ةيمالسالا ةعيرشلا ةذتاسا نم نيرصاعملا هلب ءاهقفلاو رخاتم ىنثتسا

 = ناذالاو ةنامالاو ةيعرشلا مولعلاو نآرقلا ملعت ةماعلا ةدعاقلا نم ةيمالسالا
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 ذخا لثم اهقحتسي ال يتلا قوقحلا نم هدي لخد ام : عباسلا هجولا

 را } بناكم هنا ىعدا وا { هبسن ريغ ىلا بستنا وا تارافكلاو ةاكزلا

 اهفالخ نطبي وهو ةنايدلا رهاظب هل يطعا وا { ينغ وهو ريقف هنا ىعدا

 . تاعابت هلك اذهف ، كلذ هعنمل يطعملل رهظ ول امم

 اوزاجا ، نآرقلا ةءارق ىلع هوزيجي ملو ةرورضلل كلذ ىلع ةرجالا ذخا اوزاجاف =
 ءالؤه ىلع يرجت تناك يتلا اياطعلاو تالصلا تعطقنا نا دعب اناسحتسا كلذ

 نوجاتحي مهنال ةقشملاو جرحلل اعفد لاملا تيبو نيرسوملا نم لوالا ردصلا يف نيملعملا

 ةعارزلا نم هيلع لوصحلاب ممهلاغتشا ىفو ، مهنونومي نمو مه مهتايح ماوق هبام ىلا
 زاجف هتلمح ضارقناب فيرشلا عرشلاو ميركلا نارقلا ةعاضا ةعانصلا وا ةراجتلا وا

 ةمرح ةماعلا ةدعاقلا اورقا نا دعبف ءانباحصا اماه _ . ميلعتلا اذه ىلع ارجا مهؤاطعا

 مولعلاو نارقلا ملعت اناسحتسا ةحلصملل اهنم اونثتسا «تاعاطلا ىلع ةرجالا ذخا

 ةرجالا ذخا اوعنم سكعلابو ، كلذ ىلع ةرجالا ذخا اوزاجاف جحلا يف ةباينلاو ايقرلاو

 نينذؤملاو ةمئالا ىلع يرجي ام ةمرحملا ةرجالا نم اوربتعي مل و ، ةمامالاو ناذالا ىلع

 اوعنم اك ، ةعاطلا ىلع ةناعالا نم كلذ لب ، نينسحملا فاقوا نم وا لاملا تيب نم

 نيب قرف ال هنا قحلاو . كلذ ىلع فنصملا صن اك { ةداهشلا ءادا ىلع ةرجالا ذخا
 ! قحلا عايض اهناتك ىلع بترتي نا فيخو تنيعت ىتم اهءادا نيبو ةداهشلا لمحت

 ءاوس _ اهلمحت نم ىلع نيع ضرف ءادالا نال لمحتلا نود ءادالا ىلع صن امناو

 ءارو اهتماقال يعد اذا الا مهللا . قحلا عايض فيخ ىتم _ عدي مل وا اهيلا يعد

 بجي ثيح اهءادا نم ىاف اهلمحت اذاو { امهعارو اهتماقا ىلع اهلمحتي مل و نيخسرفلا

 جاتحا مث ةداهشلا ماقا اذاو ، هنمض هئادا مدعب سفنلا وا لاملا عاضف ءادالا هيلع

 ىلرالا ةماقالاب هنع ضرفلا لاوزل كلذ ىلع ةرجالا بلط هلف اهتماقا ةداعا ىلا اهبحاص

 اهتداعا ىلع ةرجالا ذخاي الف الاو ، ىلوالا هتماقا يف هنم ريصقتلاو روصقلا نكي مل نا

 ةرجالا ذخا مرحي ةيلوق ىلا تاعاطلا فنصلا مسقت ناف دعبو . اهلمحت اك اهدؤي مل ام

 ةيلوقلا تاعاطلا نم دمن انال ادرطم نوكي ال اهيلع ةرجالا ذخا زوجي ةيلعف ىلاو 5 اهيلع

 ىلرالا ناكف هيلع ةرجالا ذخا زوجي ال ام ةيلعفلا نم دجنو اهيلع ةرجالا ذخا زوجي ام

 نع اعون لوقلا تطسب كلذل { اهتايئزج نم يخسا ام طبضو ةماعلا ةدعاقلا رابتعا

 ةريحلا ضعب كلذب عفرا ياسع لازي الو ميدقلا ذنم ضوخلا اهيف رثك يتلا ةلأسملا هذه
 . قيفوتلا دمتسن هنمو ملعا هللاو عوضوملا ىف لصفلا لوقلا ءارو نيثحابلا نع

 هححصم ها

٢٤٢٣ 

 



 نم اما ، هريغل ركملاو لايتحالا لبق نم هدي لخد ام : نماثلا هجولا

 اهيرتشي ىتح ةعلس مذ وا ‘ اهيف سيل امب اهح دم وا ئ اهعيب ي شغ ةعلس

 هبشا ام وا ئ بئاغ وا © متي لام وا © هدي ف ةناما ناخ وا ‘ اهتميق نودب

 . كلذ

 ‘ تابيرلاو مارحلا باحصا ةهج نم هدي لخد ام : عساتلا هجرلا

 مهعنم مث ةعواطملاب وا ، ةيهاركلاب رارحالا لمعتسا وا 3 هفلتا وا ، هلكأف

 يف اهنم صلختلا ناسنالا مزلي تاعبت هلك اذهف & كلذ هابشاو 3 مهت راجا

 ةلمج نم جرخي ش اهب صويلف الاو ٤ مهفرع نا اهبابرا ىلا ةايحلا

 . ملعا هللاو ('هتاكورتم

 نم ةلالدلاب هلكاو هدي لخد ام وهو . هيف اوفلتخا : رشاعلا هجرلا

 ول طرشب زئاج ةلالدلاب لكالا مهضعب لاق . ءاقدصالاو ئ ءابرقالا لاوما

 . هنم مشتحت ل هلام لكا ىف كقيدص وا ز كبيرق وا { كبحاص كفداص

 مكنيب مكلاوما اولكاتال» ىلاعت هلوق مومعل زوجت ال نورخآ لاقو

 ءيش هبشا يهو ٤ لاومالا ف هاو اببس ةلالدلا اولاقو 6 ةيالا (٢)ملطابلاب

 . مكحاو ملعا هللاو ةقرسلاب

 ولو ءارقفلل اوت يطعت تاعبتلا كلت نم اضعب نا ىلع ٠ ءارقفلا ىلع اهب قدصتيلف الاو ) ١

 . رامقلا نم هحبر امو الثم ةينازلاو رحاسلا ةرجاو نهاكلا ناولحك انباحصا فرع

 هححصم ها

 ٢( ءاسنلا : )٢٩( .

٢٤٤ 

 



 ناثلا لصفلا
 نادبالا ملاظم ىف

 ةثالث ىلع يهو ( احارجو © التق ىمست نادبالا يف ةيانجلا نا ملعا

 ضحم أطخو . هيف مكحلا يف فلتحم دمع هبشو ( هيلع قفتم دمع هجوا
 ىلع وهو . هيف لتقلا باجيا ىلع اوقفتا دقف دمعلا اما « همكح ىلع قفتم

 ماكحالا ذفان فلكم لقاع دي نم ادمع ةيمرلا جرخت نا هدحو . هوجو

 هل لحي ال امم هوجولا لك نم لاتقلا مد همد ًافاكتي فورعم صخش ىلع

 ديقتلا اذه ريسفت

 لتقي ال ناسنا لتقب رمآلا نال ادمع هدي نم ةيمرلا جرخت نا انلوق اما

 اذهو . هريغل ةميهب وا ادبع وا الفط رومأملا ناك اذا ةيدلا هيلع امناو 3 هب

 نال هرما دنع اعاطم وا هماكحال اكلامو روماملل اناطلس رمآلا نكي مل اذا

 هرماب هدبع هلتق نمب لتقي ىلوملاو . (_)هرماب ةيعرلا هلتق نمب لتقي ناطلسلا

 هلك اذهو ) هرماب نايبصلا هلتق نم لتقي ملعملاو . هئارغاب هتميهب هتلتق وا

 ماكحالا ذفان لقاع دي نم انلوقو . ةسايسو ةلايا نولتقي لاوقالا ضعب يف

 اهيدؤت أطخلا ةيد هيف مهيلع امناو ، التق نمب نالتقي ال نونجملاو لفطلا نال

 نال ، ىواستي يا . هوجولا لك نم لتاقلا مد همد أفاكتي انلوقو . ةلقاعلا

 , ادبع وا ملسملا ناك ارح كرشملاب لتقي ملسملا الو 3 دبعلاب لتقي ال رحلا

 نا هتميق لتاقلا دبعلا ىلوم ىلعو ارح لاتقلا ناك اذا ةيدلا هيلع نكل

 ١( رهظا ىلرالاو «هرماب ةيعرلا هلتق نم لتقي ناطلسلا نالو ةخسن فو .

٢٤٥ _ 



 يباتكلاف 0 اينثو وا ، ايسوجم وا ، ناك ايباتك ادهاعم لوتقملا كرشملا ناك

 ةأرملاو 5 ةئاتس ينثولاو . ةرقن مهرد ةئامنامث يسوجملاو { ملسملا ةيد ثلث هنيد

 ال لجرلا نال هوجولا لك نم انلوقو . كلذ عيمج يف فصنلا ىلع مهنم
 لاقو . ةيدلا فصن اهؤايلوا يدؤي ىتح مهضعب لوق يف ةأرملاب لتقي
 ريغ نم اهب لتقي هناف اكتف اهلتق نا اماو ، ءيش ءادا ريغ نم لتقي نورخا

 لتق ، هللا همحر رمع لعف اك رثكا وا ادحاو اهل لتاقلا ناك ، ءيش در

 مهتلتقل ءاعنص لها اهيلع ًألامت ول لاقف اهلتق ىف اوكرتشا ةأرماب لاجر ةالث
 ةيد ىف فصن وه ام لكو . هنمث ردق ىلع هتاحارجو هنم هتيدف دبعلا اماو

 الو . ريثك رثكا وا ليلق لقا ىلا كلذكو ث هنم فصن دبعلا يف وهف رحلا
 . امهنيب ام لضف هبحاص يدي ىتح ةميق هنم لضفا وه دبعب دبع لتقي

 ال هنال براحملا كرشملاو يغابلاو دترملا نم ازارتحا هلتق لحي ال امم انلوقو

 قيدنزلاو ، نصحملا ينازلاو { «ةانجلا» ةيانجلا يف مامالا كلذكو . مهب لتقي

 ريخم لوتقملا يلوف . هانمدق ام اهدحا هوجو ىلع دمعلا لتقف { مههابشاو

 للع لوسرلا ءاضق يف ةيدلاف . ةيدلا ذخاو وفعلاو لتقلا نيب لتاقلا يف
 ةعبرا ةقان لك ةميق انباحصا رثا يفو «لبالا نم ةئام هدعب نم ءافلخلاو

 كتفلا لتق رخا هجوو . اككس ابهذ رانيد ةئامعبرا كلذ ةلمجو . ريناند

 اسأب هب ديري هنا ىري ال لفاغ وهو هناكم يف لتاقلا هيتأي نا : هانعمو

 كتفي ال . كتفلا ديق مالسالا» هيف ليق يذلا كتفلا كلذف { ةأجافم هلتقيف

 هيطعي نا كلذو ردغلا لتق وهو رخا هجوو . «مالسالا يف كتف الو ، نمؤم
 توميف ةديدحب برضي نا وهف صقعلا اماو . هوجولا هذه رشا وهو نامالا

 ةشيرلا لثم هلثم لتقي ال امب برضي نا : وهف دمعلا هبش اماو . هناكم

 الو ةيد هيف مهضعب لاق : فالتخا هيفو هناكم بورضملا تومي مث اهوحنو

٢٤٦



 لاقو . ةدحاو ةنس يل اهيدي لتاقلا ىلع ةظلغم يهو . ةلقاعلا هلقعت الو دوق

 أطخلا اماو . ملعا هللاو هلتق دمعتي مل ناو هبرض دمعت هنال هنم داقي نورخآ

 ةبادلاو ديصلاك هيمر وا 5 هلتق هل لحي ائيش يمارلا دصقي نا وهو ضحملا

 بيصيف ءىش هنم طقسي وا لتقلاب هريغ بيصيف كلذ هابشاو هيلو لتاقو

 طقسيف هل لحي رما يف حئاص حيصي وا هسفنب وه طقسي وا هلتقيف ناسنا
 هوجولا هذه هبشا امو كلذ { كلت هتحيص نم ناسنا تومي وا { ءيش هنم

 ةداهشب هلفعت ةلقاعلا ىلع هتيد ىلع نوملسملا حلطصا ضحم أطخ رهف
 الو إ ادمع الو احلص كلذ نم لقعت الو { لتاقلا رارقا نود دوهشلا

 ١ ثلثلا نود ام لقعت الو كولمم دبع ىنج ام الو ث الام الو . افارتعا

 لاجرلا أطخلا ةيد لقعيو اهنود ام لقعت الو . ةحضوملا قوف ام لقعت ليقو

 ,يش لضف ناف ، مهارد ةعبرا دحاو لك ىلع برقالاف برقالا ءاسنلا نود

 ناف . مهرخآ ىلا مهنولي نيذلا مث ، تيملا برقا نوكي نيذلا ىلع مسق
 ىلا يه ليقف ةلقاعلا يف اوفلتخاو . متت ىتح كلذك مهيلع تديعا متت مل

 مهعطقي ملام ليقو ؤ ةرشع ىلا ليقو ث ةعبس ىلا ليقو 2 ءابأ ةسمخ

 . نينس ثالث يف يهو ، ناتكلاو روهظلا يف دوقلا زوجيو . كرشلا
 لوطي يناعملا هذه حرشو . دحاو ماع يف ثلثلاو نيماع يف ىدؤي فصنلاو
 . باتكلا هب

 ةيدلاف الاو ، هنم صتقا صاصقلا هيف نكما ام تاحارجلاو : ةلأسم
 ناو ، حراوجلا نم امههابشاو نيلجرلاو نيديلاك هتيد امولعم وهام ناك نا

 را ةبهلا وا 5 ةيدلا ذخا ذئنيح اهيف زوجيف لودعلا هيف رظنيف هتيد ملعت م
 دقو . لودعلا رظن نكي مل ناو هللا نيبو هنيب اميف زوجت ليقو . ةللاحمل
 للا ةيدلا يدؤي نا بولطملا رماو ؤ فورعملاب بلطي نا بلاطلا هللا رما

_ ٢٤٧



 لاق مث 3 ةيالا (١)؛ءيش هيخا نم هل يفع نمف» لاق . ناسحاب هبحاص

 { لتقي هناف ةيدلا { ذخا دعب لتق نم ينعي (٢؛كلذ دعب ىدتعا نمفا

 ةنونيدلاب لتق نمو . ميلا باذع هلو ةيدلا هنم ذخؤت الو هنع ىفعي الو

 اوفلتخاو . قيرطلا عطاق كلذكو . هنع وفعي الو هلتقي ناطلسلا ىلا رهف

 ةليغلا ىنعمو . يلولا ىلا ليقو . ناطلسلا ىلا هرما ليقف ةليغلا لتق ين
 نئمطم ناكم ىلا هب ىتؤي ىتح هريغ وا ماعط ىلا ىعديف لجرلاب لاتحي نا

 . ملعا هللاو لتقيف هب داري ام ملعي ال لفاغ وهو

 ذخاو وفعلاو لتقلا نيب لتاقلا ىف ريخ هيلو ادمع لوتقملاو : ةلأسم
 ةبقر قتع يهو لتقلا ةرافك لتاقلا ىلعف ةيدلا ذخا وا افع ناف 3 ةيدلا

 ناو ."فارتعالاو ةبوتلا دعب نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل ناف . ةنمؤم
 الاو كلذل الها ناك نا ىلوتيو هيلع يلص كلذ لبق بات ناف يلولا هلتق

 . ملعا هللاو (٤‘نرفديو هيلع ىلصي الف

 ١( ةرقبلا : )١٧٨( .

 ٢( ةرقبلا : )١٧٨( .

 الا انموم لتقي نا نمومل ناك اموه ٩٢ ةيآ : ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت هللا هركذ اك ٢(

 اميلع للا ناكو هللا نم ةبوت نيعباتتم نيرهش مايصف دجب مل نمف هلوق ىلا _ ًاطخ
 . !اميكح

 فلخ اولص» (ةنإعر) هلوق مومعل هيلع ىلصي دودحملا نا ةفلاسلا انقيلاعت ضعب يف قبس ٤(
 . «كلا الا هلا ال لاق نم ىلعو هللا الا هلا ال لاق نم

٢٤٨ 



 ثلاثلا لصفلا

 جررفلا ملاظم ىف

 ةرحلل هيف مزلي حافسلاف ں حاكنو حافس ةملظم : نيهجو ىلع يهو
 اماو . رفكلا قاقحتساو ينازلا ىلع دحلا بوجو عم هاركالاب رقعلا
 مزلي هناف ةنونجملاو ةيبصلاو ةمالا اماو ، دحلاو رفكلا الا همزلي الف ةعواطملاب

 هنع رقعلا طاقسا يف ةمالا الخام 5 هاركالاو ةعواطملاب رفكلاو دحلاو رقعلا

 مرغ عم دحلا هيلعف ةميهلاب ىنز ناك ناو . رفكلاو دحلا نود اهديس نذاب

 تلاس ةأرما نا يورو . انباحصا رثا يف ركذ اميف نفدتو حبذتو اهتميق

 لاقف : اهنبل يل لحيفا يتاش يتأي ناك يجوز نا : تلاقف ديز نب رباج

 هللاو . اه ل رباج هركف ؟ كجوز كيلع مرح دقو كتاش نبل نع نيلأست

 يف هعبصا لخدا نا اماو . اهرقع فصنف بيثلاب ىنزلا ناك ناو . ملعا
 يبصلا اماو . اهضتفا نا اهرقع هيلعف ركبلا اماو . هيلع رقع الف بيثلا جرف

 ضعب رثا ضعب يف ركذ اميف بيثلا قادص لثم هيلعف هربد يف هئطو نا
 ؛ مرغلا نود مئالاو رفكلا اهيفف ناركذلا ةذخافم امأو . هللا مهمحر انخئاشم
 اهيف ملعا الف ةوهشب رظنلاو سمللاو ليبقتلا نم ىنزلا تامدقم كلذكو

 اماو . ملعا هللاو ةرهشلاو رارصالا ةطيرش عم رفكلاو نايصعلاو مش الا الا

 هفصنف الاو ، يمس نا الماك قادصلا هنم ءىطولا يفف حيحصلا حاكنلا

 ةلزنمب وه ليقف : توملا ين اوفلتخاو { قالطلاب سيسملا لبق ةقرف تعقو نا
 رشع ءارذعلا ةرحلا يفف قادصلا مسي مل نا اماو . قالطلاك ليقو لوخدلا
 بيثللو 3 اهنمث رشع ءارذعلا ةمالاو . ابيث تناك نا رشعلا فصنو اهتيد

 رئارحلاو ءامالا يف مكاحلا هب مكحي يذلا رقعلا وهو . نمثلا رشع فصن

_ ٢٤٩



 هيلع ءيش الف الاو & قادصلا هنم سيسملا يفف دسافلا حاكنلا اماو . اعيمج

 كلذب قادصلا هيلعو . رظنلاو ديلاب سمللاو ةلبقلا نم عامجلا تامدقم ىف

 يف قالطلاب ةقرف تعقو ناو . حيحصلا حاكنلا يف عقو اذا جرفلا يف

 ىلع ، لودعلا رظنل ةبجاو ةعتملا هيلعف قادصلا ةيمست ريغب حاكنلا حيحص

 ىتلا الخام فورعملاب عاتم ةقلطم لكلو 2 هردق رتقملا ىلعو هردق مسومل
 . ملعا هللاو { قادصلا فصن اهل

 حمورتلابو © هلجا لح اذا قادصلا مرغ جوزلا ىلع بجيو : ةلأسم
 تومب ةثرولا ىلع بجيو . قالطلا يعجر يف ةدعلا ءاضقنا وا ، يرسنلا وا

 اهسفن ةبيطب هل هتبهو نا الا ةجوزلا ىلا هتايح يف هنم صلختي مل نا جوزلا

 اهبرضي نا ريغ نم اهجوز ىلإ هنم تأربت وأ ، كلذ دعب هيف عجرت مل و
 طقست ال ةدعلا ءاضقناب اهبوجو دعب ةعتملا كلذكو . اهلام ىف الو اهسفن يف

 . مكحاو ملعا هللاو ، اهسفن نم ةبيطب هل اهبهت نا الا جوزلا نع

 عبارلا لصفلا

 ضارعالا ملاظم ىف

 فذقلا اما { احادتقاو انعطو ابايتغاو افذق ىمست ضارعالا ةملظمو

 وا ةقرسلاب وا انزلاب هيمري نا لثم ءىرب هنم وه رمأب ناسنالل يمرلا وهف
 لاق . هنم ءىرب وهو كلذ هبشا ام وا قافنلاب وا كرشلاب وا ، هريغل لتقلا

 اناتهب لمتحا دقف ائيرب هب مري مث امئا وا ةئيطخ بسكي نمو» ىلاعت هلل
 هوجو نم هريغو انزلاو فذقلا نيب قرف دق عرشلا نا الا انيبم امئاو

 ١( ءاسنلا : )١١٦( .



 تانصحما نومري نيذلاو» ىلاعت هللا لاق اك ايندلا يف ليكنتلاو دحلا يف قافنلا
 نم لكف 6 ةيآلا (ا)؛ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبراب اوتاي مل مث

 ناك اريغص ىثنا وا ناك اركذ ادبع وا ناك ارح سانلا نم ادحا فذق

 . ملعا هللاو ، ةرخص فذق ولو مهضعب نع ليقو . كلاه وهف اريبك وا

 نيرح نيغلاب فوذقملاو فذاقلا ناك نا الا هيف دحلا بجي ال نكلو

 ءابالا نم ايبن فذق نم الخام انمدق اك ةدلج نونامن وهو . نيدحوم
 دحلا دلجي هناف هتدر نم بات نا الا كرشم كلذب هنال لتقلا هيف دحلا ناف

 , ةبونلا عم ريزعتلا هيف بجيف رفكلاو قافنلاب فذقلا اماو 5 ملعا هللاو

 ال رهو ريزنخ اي هللاودع اي رجاف اي رفاك اي قفانم اي هل لوقي نا لم
 ىلعو ١ كاجلا کري ام ردق ىلع لاكنلا وا ئ ريزعتلا هيلعف كلذ قحتسي

 قازبلاب وا ههجو يف بارتلاب يمرلا كلذكو 5 ملعا هللاو يمرملا ةلزنم ردق

 بابتغالا اماو . ملعا هللاو رظنلا ردق ىلع لاكنلا هيلعف كلذ هبشا ام وا

 رفكلا اهيف مزلي نكل ايندلا يف دح بوجو اهيف سيلف ضارعالا يف نعطلاو
 لها بايتغا ف ةرخالا ف باقعلا قاقحتساو ءوضولاو موصلا مادهناو

 الو (٢)اء وض ولا ضقنتو مئاصلا رطفت ةبيغلا نا» ثيدحلا ف درو ك ةيالولا

 بتغي الر» لاقف همحل لكأب نمؤملا بايتغا ىلاعت هللا هبش دقو . تاقبوملا

 قيزمتو . ةيآلا (")هاتيم هيخا محل لكأي نا مكدحا بحيا اضعب مكضعب

 ىلاعت هللا ههبش كلذلو موحللا قيزمت نم سوفنلا ىلع دشا ضارعالا

 ١( رونلا : )٤( .

 ٦( عيبرلا هاور سابع نبا نع ٠ ارشلا لرصا يقستو ًاماده لامعالا مدهت وه همامتو" .

 ٢) تارجحلا : )١٦٢( .

!٥١ 



 هعلاطي ام مانملا ىف مدآ نبال لثمي يذلا كلملا نا لاقيو : تيملا محل لكاب
 ةتيملا محل لكاب ةبيغلا لثمي ، ةسوسحملا ةلثمالاب ظوفحملا حوللا نم حورلا
 . ملعا هللاو سانلا باتغي هنا ةتيملا محل لكاي هنا همانم يف ىأر نم هنا ىتح

 اهنود امف ةبح ملظ ولو رفكلا ناسنالل بجوتسي لاملا يف ملظلا ناك املف

 لكا نم سفنلا يف مظعا هضرع يف ملسملا ملظ نا ةرورضلاب امولعم ناك

 . ملعا هللاو هنذا ريغب هلام نم ةبح

 ىتح هل ةبوتال موق لاقف : ملسملل باتغملا ةبوت ىف افلتخاو : ةلأسم

 يور امل . هل رفغتسيلف اتيم ناك ناو 3 ايح ناك نا هبحاص نم للحتي

 ينازلا لاق ؟ كلذ فيكو : ليق ، ىنزلا نم دشا ةبيغلا» لاق لع ءيبنلا نا
 لاقو . (‘«اهبحاص اهرفغي ىتح رفغتال ةبيغلاو & هتبوت تلبق بات اذا

 نا هبلق .شوشي الكل هللا نيبو هنيب اميف باتغملا بتيلف هغلبت مل اذانورخآ

 هرهظ ءارو ملسملا يف لاقي نا ةبيغلا ىنعمو . ملعا هللاو هباتغا هنا هربخا

 . لاق ناو . بولقلا يف هنأش ريغصت ديري هب ةرهاجملا هركي امم هيف وه ام

 يف درو اك لئاقلا كيرش ةبيغلا ىلا عمتسملاو . ناتهب وهف هيف سيل ام
 لاعت هللا لاق دقو © ©"اهيلاعاسالاو ةبيغلا نع ىهن» كلع هنال ثيدحلا

 يف اوضوخي ىتح هلوق ىلا» «باتكلا يف مكيلع لزن دقو» كلذ لثم يف

 . ملعا هللاو ةيالا (")«مهلثم اذا مكنا هريغ ثيدح

 ١( يرذخلا ديعس يباو هللادبع نب رباج نع .
 نعو ةبيغلا نع (ل هللا لوسر ىهن : فيعض دنسب رمع نبا ثيدح نم يناربطلل ٢(

 . بيرغف «مئالا ىف ناكيرش عمتسملاو باتغملاا ثيدح اما _ ةبيغلا ىلا عاتسالا

 ٢) ءاسنلا : )١٤٠( .

٢٥٢ 



 تاعابتلا هذه نم لصتتلا ف

 ال جورفلاو لاومالاو قوقحلا نم اهانمدق ىتلا دابعلا ملاظم نا ملعا

 جورخلاو اهبابرا ىلا اهنم لصنتلابالا هتمذ يف وا هدي يف يه نم ةبوت زوجت
 . افالخ اذه يف ةمالا نيب ملعا الو سفن ةبيطب هل مهنم ةللاحملا وا ءادالاب اهنم

 : لاق هنا سابع نبا نع ليقف : بات ام دعب اهباب را دجي ل اذا اوفلتخاو

 نبا لوق هنظاو . ءارقفلا ىلع اهب قدصتي ليقو . هحاتفم عاض لفق وه
 ةبوت بات نا اماو 3 ءاملعلا روهمج لوق هنا هبسحاو ث هللا همحر دوعسم

 ركذتي مل و اهدؤي ملف اهضعب يسنو تاعابتلا نم هيلع ناك ام ىدأو احوصن

 هل تناك نا ةمايقلا موي هتانسح نم جرخت تاعابتلا هذه ناف تام ىتح

 مامض ةياور يفو . هتمحر لضفب ةنجلا هلخدبو هال وم ىلع تادؤملاف الاو

 اومعز دقو : ثيدحلا باحصا لوق وهو ع هللا لوسر نع بئاسلا نب
 تائيس نم تاعابتلا كلت رادقم لمحتي هناف تانسح هل نكت مل اذا هنا

 . ملعا هللاو . اذه اندنع حصي مل و اهبحاص

 ذلانلا بابلا

 رئابكلاو مراحملا ىف نكرلا نم

 لاعت هل مرح .ام عيمج يهو ('ثلئابخلا مهيلع مرحيو» هناحبس لاق

 محلو مدلاو ةتيملا نم اهريغو سانلا لاوما نم هلكاو مارحلا بسك نم

 . )١٥٧( : فارعالا ١(

_ ٢٥٢ 

 



 كرشلا لها ساجناو طئاغلاو لوبلاو ركسملا ذيبنلاو رمخلاو ريزنخلا
 ىلا رظنلاو انزلا نم نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا عيمجو مهحئابذو

 ءاسنلل ةرشابملاو ةلبقلاو سمللاو رظنلا نم ىنزلا تامدقم عيمجو تاروعلا

 ءارشلاو عيبلا يف شغلاو ابرلا نم ىلاعت هللا مرح ام عيمجو تايبنجالا
 ةقرسلا نم لطابلا عاونا عيمجب لاومالا لكاو نزولاو ليكلا يف فيفطتلاو

 روزلاب لوقلاو قحلا ريغب يغبلا نم ىلاعت هلل مرح امو اهريغو ةنايخلاو

 ام عيمج نم كلذ ريغو ءيربلا فذقو ناتهبلاو كرشلاو ةميملاو بذكلاو

 هللا بجوأ يتلا رئابكلا نم وهو ثيبخ مرحم وهف ملاظملا باوبا يف انمدق
 رئابكلا فانصا ضعب ركذنس و .{ ةرخالا يف باذعلاو ايندلا يف لاكنلا اهيلع

 ملعا هللاو اهاوس ام ىلع اهب لدتسي ةنسلاو نآرقلا يف اهيلع صوصنملا

 . مكحاو

 رئابك نوبنتجي نيذلاو» ىلاعت هللا لاق ، رئابكلا ضعب زرف يف : ةلأسم
 ملظل كرشلا نا» ىلاعت هلوقل هللاب كرشلا اهنمف ، (_ةيآلا «شحاوفلاو مالا
 لوقو 5 ("ةنجلا هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي نم هنا» هلوقو © (")«ميظع

 اهانمدق يتلا هوجولا عيمج وهو )هللاب كرشلا : رئابكلا ربكا هع ءيبنلا
 يتلا لطابلا عاونا عيمجب سانلا لاوما لكا اهنمو . باتكلا ردص ىف

 هلوق ىلا . لطابلاب مكنيب مكلاوما اولكات الو ىلاعت هللا لوقل : اهانمدق

 سانلا لاوما نم ليلقلا» ةع ءيبنلا لوقلو ، ©©اران هيلصن فوسف

 لاعت هلوقل قح ريغب هللا مرح يتلا سفنلا لتق اهنمو ، ("رانلا ثروي

 . )١٣( : نامقل )٢٢( . ٢( : مبجنلا ١(

 .. هيلع قفتم )٧٢( . ٤( : ةدئاملا ٢(

 . )٦٢٩ _ ٢٠( :ءاسنلا ٥

 . سابع نبا نع عيبرلا هاور ٦(

٢٥٤ 

 



 نم هلع هلوقلو . (اطيآلا ؛منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو»
 هينيع نيب ابوتكم ةمايقلا موي ءاج ةملك رطشب ولو نمؤم لتق ىلع ناعا
 نا دعب ةنجلا نيبو مكدحا نيب نلوحيل الاو هلوقو { (">«هللا ةمحر نم سيآ

 تحسلا لكا «اهنموه 0 (")اهنمض لام وا هقرهي مد نم فك اهاري

 لوقو (هرانلا الا مهنوطب يف نولكأي ام كئلوا» ىلاعت هللا لوقل مارحلاو

 ملظن ةلمجلابو ""ب لوا راناف تحس نم تبن محل لك» هع ءيبن
 امف نادبالا يف ةمطللابو اهنود امف ةبحلاب مهنادباو مهلاوما عيمج يف سانلا

 امناو ىلاعت هللا لوقل رمخلا برش «اهنمو» . اهيلع بقاعم مرحم مارح اهنود
 لت هلوقلو } ("هنوحلفت مكلعل هوبنتجاف هلوق ىلا ، رسيملاو رمخلا
 هلوقو (٨نثولا دباعك رمخلا براش» هلوقلو { ("اهبراش و رمخلا تنعل»

 ركسا ام» ع هلوقل ركسملا ذيبنلا برش اهنمو» . ("مثالا عامج رمخ ا»

 ةنيط نم هيقسي نا رمخلا برش نمل دعو هللا نا» (٠١«مارح هريثكف هليلق

 ١( ءا سنلا : )٩٣٢( .

 ٢( ةمايقلا موي ءاج لدب اللا يقل ولو ه فذحب ةجام نباو دمحا هاور .

 ٢( ةنجلا نيبو هلوق دعب «اهاري نا دعب» ةدايزو هلوا ىف الا فذحب عيبرلا هاور .

  4:ةرتقبلا )١٧٤(.

 ٥( ةرجع نب بعك ثيدح نم هحيحص ىف نابح نباو يذمرتلا هاورو . عيبرلا هاور .
 ٦( :ةدئاملا )٩٠(.

 ٧( اهعاتبمو اهعئابو اهيقاسو»ه همامتو سابع نبا ثيدح نم دواد وباو دمحا هاور ،

 !اهنمث لكاو هيلا ةلومحملاو اهلماحو اهرصتعمو اهرصاعو .
 ٨( ارمخلا نمدم ظفلب .ةريره يبا نع دمحا مامالا هاور .

 عقوو ةالصلا كرت رمخلا برش نمو رئابكلا ربكاو شحاوفلا ما رمخلا» : هانعم ىفو ٩(
 . رمع نبا نع يناربطلا هاور هتلاخو هتخاو هما ىلع

 ٠( صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو هللادبع نب رباج نع .

٢٥0٥ _ 



 ؛اهنمو» . (ا«رانلا لها ةراصع : لاق ؟ لابخلا ةنيط امف ليق . لابخلا

 مدلاو ةتيملا لكا «اهنمو» . ميرحتلا ىف رمحلاب هنرق ىلاعت هللا نال © رسيلا

 ناو هلوق ىلا ةتيملا مكيلع تمرح» ىلاعت هلوقل ، رطضملا ريغل ريزنخلا محلو

 نم ساجنالا لكا نع ىهنو 0 ("ةيآلا قسف مكلذ مالزألاب اومسقتست
 مهيلع مرحيو» ىلاعت هلوق ةلمج ىف امهلوخدل امهريغو طئاغلاو لوبلا
 نيدلاولا قوقع «اهنمو» . نيثبخالا ٢ ءيبنلا مهامس و & (٢)«ٹئابخلا

 قوقع» هيع ءيبنلا لوقو { (ئ×كيدلاولو يل ركشا نا» ىلاعت هللا لوقل
 ىلاعت هللا لوقل محرلا ةعيطق «اهنمو» ث (ثرئابكلا ربكا نم نيدلاولا

 اوبرقت الو»ه ىلاعت هللا لوقل ىنزلا «امهنمو» { ةيآلا (!)؛مكماحرا اوعطقتو»

 قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو» هلوقو ةيآلا (٢ةشحاف ناك هنا ىنزلا

 ناف ، مالسالا بلس ينازلا ىنز اذا» وع ءيبنلا لوقلو 5 ةيآلا (هاماثا

 نينمؤملل لق» ىلاعت هللا لوقل تاروعلا ىلا رظنلا «اهنمو» © (؟ هسبلأ بات

 مارح ةرظن رظن نم» هزع هلوقلو 3 ةيآلا (ا٠»مهراصبأ نم اوضغي
 لوقل تانصحما فذق «اهنمو» . (١١)«منهج ران نم ريماسمب هانيع تلحك

 . (١"١ميظع باذع مهلو هلوق ىلا تانصحملا نومري نيذلا ناه ىلاعت

 ١( «رانلا لها قرع : ةدايزبو «ادهع هللا ىلع ناه ظفلب رباج نع ملسم هاور .

 ٢( ةدئاملا : )٣( . ٢( نامقل ( . اهركذ مدقت : )١٤( .

 ٥( هيلع قفتم . ٦( لاتقلا : )٢٢( . ٧( ءارسالا : )٢٢( .

 ٨( ناقرفلا : )٦٨( .

 ٩( ناميالا هنم هللا عزن رمخلا برشوا ىنز نم ظفلب ةريره يبا ثيدح نم مكاحلا هاور

 «هسار نم صيمقلا ناسنالا علخي اك . ١٠ رونلا : )٢٠(.
 ١( هنعل سيلبا ماهس نم مهس ةرظنلا : هانعم يفو _ .. صنلا اذهب هدنس ىلع علطا ل

 «هبلق ىف هتوالح دج اناميا لجو زع هللا هاتآ هللا نم افوخ اهكرت نمف . هللا .
 ١٢( روللا : )٢٣( .

 س ٢٥٦



 اوبنتجا و ناثوالا نم سجرلا اوبنتجاف» ىلاعت هللا لوقل روزلا ةداهش اهنمو

 نيذلا ىرت ةمايقلا مويو» ىلاعت هللا لوقل بذكلا «اهنمو» & (_روزلا لوق

 ةيلح يف هكلع ءيبنلا لوقو ، 2ةيآلا !ةدوسم مههوجو هللا ىلع اوبذك
 ىلاعت هلوقل فحزلا نم رارفلا ؛اهنمو» & ("”؛بذك ثدح اذا نم» قفانملا

 مهال ردب مويب صاخ كلذ نا ليقو 3 ةيآلا (;)«هربد ذئموي مهلوي نمو»

 ةبيغلا !اهنمو» " (ثمهنع هللا افع دقلو» هلوقل مهنع هللا افعف دحا موي اورف

 نل هلوق ىلا نينمؤملا نم نيعوطملا نوزملي نيذلاد ىلاعت هلوقل نيملسملل
 ةزمه لكل ليو» ىلاعت هلوقل مهيف نعطلا كلذكو 3 (")؛مهل هللا رفغي

 يبنلا لوقو ى (٨«ممنب ءاشم زامه» ىلاعت هلوقل ةميمنلا اهنمو (٧)«ةزمل

 : ىلاعت هللا لوقل ةرجافلا نيملا «اهنمو» { (‘تاتق ةنجلا لخديال» ن

 لوقلو { ('‘ةيآلا رخا ىلا اليلق انم مهنامياو هللا دهعب نورتشي نيذلا»

 هلوقل رحسلا «اهنمو» ، ('\رئابكلا ربكا نم سوماغلا نيملا» يع يبنلا
 نم يا ('"ا)قالخ نم ةرخالا يف هلام هارتشا نمل اوملع دقلو» ىلاعت

 لغ امب تأي للغي نمو» ىلاعت هللا لوقل مئانغلا يف لولغلا «اهنمو» ، بيصن
 اوربانت الو» : ىلاعت هللا لوقل باقلالاب زبانتلا «اهنمو»ه { (٨")«ةمايقلا موي

 ١( ححلا : )ر٢٠(. ٢( ربزلا : )٦١٠(.

 ٢) رمع نب هللادبع ثيدح نم دواد وبا هاور .

 لافنالا (ئ : )١٦(. نارمع لآ (ه : )١٥٥( .

 ٦( ةبوتلا : )٨.٠( . ٧( ةزمهلا : )١( . ٨( ملقلا : )١١( .
 ٩(« .مقت ٠( نارمع لآ : )٧٧( .
 ١( لوسراي ىلب انلق . اثالث اهلاق رئابكلا ربكاب مكتبنا الا : (هللغر لاق . هيلع قفتم .

 ةداهشو ، سومافغلا نيماو سفنلا لتقو © نيدلاولا قوقعو . هللاب كارشالا» : لاق

 «روزلا .

 ١٢( :ةرقبلا )١٠٢(. ٢٣( نارمع لآ : )١٦١( .

٢٥٧ 



 صعي نمو» ىلاعت هللا لزنا ام ريغب ثيراوملا ةمسق «اهنمو» & (ا«باقلالاب
 ين اهنا ليقو 5 ةيالا ("ءاهيف ادلاخ اران هلخدي هدودح دعتيو لوسرو هللا

 نمو» ىلاعت هللا لوقل هللا لزنا ام ريغب مكحلا !اهنمو ، ثيراوملا ةمسق
 مكحلا يف ةوشرلا «اهنمو» . ("«نوملاظلا مه كفلواف هللا لزنا امب مكحي مل

 يف ةوش رلا» ن ءيبنلا لوقلو (٤؛تحسلل نولاكأ» ىلاعت هللا لوقل

 هنإف اهمتكي نمو» ىلاعت هللا لوقل ةداهشلا ناتك «اهنمو» ، (ثرفك مكحلا

 مرح ام ليلحت «اهنمو» 3 اروز اهب دهش نمك اهبتك نم لاقيو (`هبلق مثآ
 نيذلا نا هلوق ىلا قزر نم مكل هللا لزنا ام متيأرأ لق٬ ىلاعت هلوقل هللا

 ةالصلا كرت «اهنمو» ةيآلا ("هةمايقلا موي بذكلا هللا ىلع نورتفي

 نوقلي فوسف تاوهشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضا» ىلاعت هلوقل ةضورفملا

 ن ءيبنلا لوقلو 3 ريسافتلا لاوقا ضعب يف منهج يف ايداو يأ (ايغ

 نيذلا» ىلاعت هللا لوقل ةاكزلا عنم «اهنمو» & (“)رفك دقف ةالصلا كرت نم»

 لوقلو ٠٠) ميلا باذعب مهرشبف هلوق ىلا ةضفلاو بهذلا نوزنكي

 عنامل ةالصال» هلوقو (١٠رانلا ىلا يدؤي لام ةاكزلا» كيلع ءيبنلا

 ١( تارجحلا : )١١( . ٢( ءاسنلا : )١٤( ٣( ةدئاملا : )٤٥( .

 ٤ :ةدئاملا )٤٢( . ١

 هدنسم يف عيبرلا مامالا هركذ . (ةيي) لوسرلا نع هيوري دوعسمنمبا نع عيبرلا هاور ٥(
 . هدنع نم دوعسم نبا مالك هنا ظفاحلا لاق الك سيلو . حيحصلا

 ٦( ةرقبلا : )٢٨٣٢( . ٧( سنوي : )٦٠( . ٨) ميرم : )٥٩( .
 اننيب يذلا دهعلاه ظفلب ةديرب ثيدح نم يذمرتلاو يناسنلاو دواد وباو دمحا هاور ٩(

 . رفك دقف اهكرت نمف ةالصلا مهنيبو
 ٠( :ةبوتلا )٣٤(.

 ريغل اهيدؤي نمو _ هانغل وا ، هقسف وا ، هرفكل امل قحتسم ريغ وهو اهذخا نم ١(

 . اهقحتسم نع اهعنم نمو _ اهقحتسم
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 هنا ناضمر يف لكالا «اهنمو» 3 ("»«لتقي ةاكزلا عنام» هلوقلو (_)«ةاكرلا
 لاق تكلهاو تكله ينا هللا لوسراي لجرلا لوقلو . ةمالا عامجاب ةريبك
 تكله هلوق هيلع دري ملف (ناضمر يف اراهن يلها تيتا لاق ؟ تلعفام

 هيلع بجو اذا هب صوي ملو تومي ىتح جحلا كرت «اهنمو» . تكلهاو

 مي ,يبلا لوفلو "ث«نيلاعلا نع ينغ هللا ناف رفك نمو» ىلاعت هللا لوقل
 . ثيدحلا (ثاينارصن وا ايدوهي تميلف جحي ملف جحلا هيلع بجو نم»

 { ةيآلا «يندابع نع نوربكتسي نيذلا نا» ىلاعت هلوقل ربكلا «اهنمو»

 لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي اله ع ءيبنلا لوقلو
 ! ناسنالا نع ةمعنلا لاوز بحي نا وهو دسحلا ( اهنمو » (٢)ربك نم

 اذا دساح رش نمو» لاقف دساحلا رش نم ذيعتسي نا هيبن هللا رماو

 يه ءاضغبلاو ءاضغبلاو دسحلاو للع ءيبنلا لوقلو «اهنمو» ، (‘هدسح

 كرشلا وهو هلامعاب ءايرلا ءاهنمو» . (؟»رعشلا ةقلاح ال نيدلل ةقلاحلا

 لاق ءاهعنإك اهيف يدعتلاو اثالث اهلاق : ثيدحلا مامتو . سابع نبا نع "عيرلا هاور ١(

 كلذ : ةديبع وبا لاق عيبرلا لاق . اهلها ريغل اهعفدي يذلا وه اهيف يدعتملا : عيبرلا
 . اهايا هعنم نم لتقي الف هريغ اماو . اهذخا قحتسي ماما نم اهعنم اذا

 . سابع نبا نع عيبرلا هاورو ةريره يبا ثيدح نم يناسنلاو ملسمو يراخبلا هاور ٢(
 ٢( مدقت . ٤( نارمع لآ : )٩٧( .

 هدانسا ىفو : بيرغ لاقو . يلع ثيدح نم هوحن يذمرتللو . ةريره يبا ثيدح نم (ه

 لاقم . ٦( :رفاغ )٦٠(.
 هبوث نوكي نا بحي لجرلا نا لجر لاقف» : همامتو _ ملسم هاور دوعسم نبا نع ٧(

 . «سانلا طمغو قحلا رطب ربكلا : لامجلا بحي ليمج هللا نا : لاق ةنسح هلعنو انسح

 ٨( تلففلا : )٥( .

 ةقلاحلا يه ءاضفبلاو ءاضغبلاو دسحلا مكلبق ممالا ءاد مكيال بد» : هماتب ثيدلا ٩)

 ىتح ةغجلا اولخدت ال هديب يسفن يذلاو . نيدلا ةقلاح نكلو رعشلا ةقلاح لوقا الو

 مالسلا اوشفا : مكل كلذ تبني امب مكئبنا الا . اوباحت ىتح اونموت نلو 0 اونموت

 . ريبزلا نع ريبزلا ىلوم ثيدح نم يذمرتلا هاور . «مكنيب
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 لوقلو ('ةيآلا رخا ىلا «هبر ءاقل وجري ناك نمف» ىلاعت هللا لوقل رغصالا

 . رجاف اي ينارماي : ءامسا ةعبراب ةمايقلا موي ىئارملا ىعدي» هكلع ءيبنلا
 اوبنتجا» ىلاعت هلوقل ملسملاب نظلا ءوس «اهنمو» 0 (٢٦)؛رساخاي 0 رداغاي

 ملسملاب نظلا ءوسو مكايا» ع ءيبنلا لوقلو 5 ةيآلا (ا؛نظلا نم اريثك

 باذعلا نم نمالاو هللا ةمحر نم سايالا «اهنمو» ، (‘؛ثيدحلا بذكا هناف

 طخس و ءانثلا بحو ولعلا بلطو لغلا نم بلقلا لئاوغ نم امهريغ ىلا
 راقتحاو ءاينغالا ميظعتو رخفلاو ةبغرلاو لخبلاو ةعيدخلاو ركملاو رودقملا

 لاعت هللا انمصع كلذ ريغو نيدلا يف ةنهادملاو باقلالاب زبانتلاو ءارقفلا
 . محر فوءر هنا هتمحرب كلذ عيمج نم

 ١( فهكلا : )١١٠( .

 كل رجا الف هل تلمع نمم كرجا ذخف بهذا» : همامتو _ . ايندلا يبا نبا هاور ٢(

 . اندنع

 ٢( تارجحلا : )١٢( .

 بتكا نظلا ناف نظلاو مكاياه : ثيدحلا صنو : ةريره يبا نع يراخبلا هاور ٤(
 اونوكو اوضغابت الو اوربادت الو اودساحت الو ، اوسسجت الو اوسسحت الو ، ثيدحلا

 . !اناوخا هللا دابع
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 نماثلا نكرلا

 برشلاو لكالا ىف اهتاعارم بحتسي ىتلا بادالا ىف

 ناكرالا ركذ ىلع هللا دمحب انيتا امل ، هنع يضرو هللا همحر فلؤملا لاق

 باملا ىف ادغ لاؤسلا اهب قلعتي يتلا باتكلا ردص يف ةطورشملا ةعبسلا

 سابللا بادا نم اهريغو ةيذغالا تايبدا يف انماث هيلا مضن نا انيار
 نادبالا ةمالس وفصت تاوقألا لوانتب ذا ةيربلا فانصا ةرشاعمو نايشفلاو

 لامها ةيذغالا لوانت ىف هسفن لمهي ال نا ناسنالل يغبنيف ةعاطلا لمعل

 عرشلا نازيمب ءادغلا يف اهتاوهش نزيو عرولا ماجلب اهمجلي لب ةبعرملا مئاهبلا
 كلذ ىلعو «نيدلا لامعا : ةخسن يفو» نمؤملا لامعا نم ذئنيح نوكيف

 (١)؛احلاص اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا اهيا اي» هلوقب نيملاعلا بر هبن

 ىلا وا هبف ىلا اهعفري ةمقللا يف ىتح رجؤيل لجرلا نا» ع ءيبنلا لاقو
 يف ايعارم نيدلا لمع ىلع اهب ىوقتيل اهعفر اذا كلذ امناو (")هتأرما مف

 اهل دبال سفنلا تناك اذاو . نيقيلاب هباداو عفرلا طورش اهعفرو اهذخا

 رصحن نا انيأر ءادعالا ىدعا يه ىتلا ةوهشلا عمقو ءاذغلا لوانت نم

 هلكأو ماعطلا بادا يف «اهدحاه لوصف ةسمخ يف نكرلا اذه ىف مالكلا

 . هتئيهو سابللا بادا يف «ثلاثلاو» . هلوانتو بارشلا بادا يف «يناثلاو»

 عم ةرشاعملا بادا ىف «سماخلاو» . هتابحتسمو عامجلا بادا يف. عبارلاو»

 . قيفوتلا هللابو قلخلا رئاس

 ١ ( نو نموملا : )٥١( .

 ٢( هللا هجو اهب ىغبت ةقفن قفنت نا كناو» : ظفلب صاقو يبا نب دعس نع هيلع قفتم

 «!كتارما يف يف لعجت ام ىتح اهب ترجا الا .
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 لرالا لصفلا
 هلكاو ماعطلا بادا ىف

 نم لكالاب درفنملل دبال اميف «امهدحا» : نيمسق مسقني مسقلا اذهو

 . عاتجالا ببسب بادالا نم ديزي اميف «يناثلاو» ئ هتاعارم

 : هجوا ةثالث ىلع وهو

 ةفرعم «اهدحا» ةعبس يهو لكالا لبق بادالا ةاعارم : لوالا هجولا

 الالح ضرالا ين امم اولك» ىلاعت هللا لوقل ةضيرف كلذو بيط هنا ماعطلا

 لا لاق هلكا ي ناطيشلا هكراش امارح ناك اذا ليق هنال . ةيالا (_ابيط

 ةفاظنلل نيديلا لسغ «ينانلا» . ("دالوالاو لاومالا ىف مهكراش و» ىلاعت

 (")؛ممللا يفني هدعبو رقفلا يفني ماعطلا لبق ءوضولا» هع هلوقل

 نرم هللا لوسرب ءادنقا ىنملا لجرلا بصنو رسيالا ىلع سولجلا «ثلاثلا»
 لكأي اك لكآو دبعلا سلجي اك سلجا دبع انا ائكتم لكا اله : لوقي ناكو

 ىوريو . (ث)هيتبكر ىلع لكالل اٹج امبر مالسلا هيلع هنا ىوريو ()«دبعلا

 لثم يورو . عجطضم وهو سرت ىلع «كعك خ يفو» اماعط لكا ايلع ناا

 ١( ةرقبلا : )١٦٨( . ٢( ءارسالا : )٦٤( .
. 

 !نيلسرمل ننس نم وهو : هرخآ ىف دازو سابع نبا نع يناربطلا هاور
)٣ 

 ٤ يراخبلا هاور .
 لاقن لكاي هيتبكر ىلع اثجف ةاش هللا لوسرل تيدها ض لاق رسب نب هللادبع نع . ٥)

 ارابج ينلعجي ملو اميرك ادبع ينلعج هللا ناه : لاقف ؟ ةسلجلا هذه ام : يبارعالا

 . ادينع
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 للع هلوقل دربي ىتح راحلا راظتنا «عبارلا» . هللا همحر ةديبع يبا نع كلذ
 هتحضنا ام اضيا لاقيو ١0«ةكرب يذ ريغ هناف دربي ىتح راحلا اوعد»

 ؛«سماخلا» . ملعا هللاو . اراح لكؤي رانلا هتحضنا امو ادراب لكؤي سمشلا

 اعيطم نوكيل ىلاعت هللا ةعاط ىلع يوقتلا اهب يوني نا وهو لكالل ةينلا دقع

 7 ماعطلا رقحي ال نا «سداسلا» . معنتلاو ذذلتلا دصقي الو لكالاب

 : لاقيو ث زبخلا ةمارك نم كلذ نال مادالا رظتني الو هب ىضري

 : & نانشالاو لخانملاو { دئاوملا يهو : لع ءيبنلا دعب تثدح
 ريعشلا لكاي ناكو هلك ماعط هناف قيقدلا اولخنت ال لوقي مهضعب ناكو

 . ريثك ريخ وهف ةدابعلا ىلع يوقيو قمرلا ميدي ام لكف لوخنم ريغ
 لزع ءيبنلا نا يور امل ، ماعطلا ىلع يدي الا ريثكت ىلع دهتجي نا «عباسلا»
 ! هدحو لكايال ناكو (آ)«هيف مكل كرابي مكماعط ىلع اوعمتجا» لاق

 . ملعا هللاو (”ماعطلا ىلع يديالا ةراك هبجعتو
 ةيمستلا «اهدحاو بادا ةرشع يهو لكالا ةلاح بادا يف : يلانلا هجرلا

 ىلع هللا مسا اوركذا» كنع ءيبنلا لوقل © هرخآ يف هل دمحلاو هلوا ين
 لكا مسي ل و برش وا ناسنالا لكا اذاه ثيدحلا يف لاقيو (٤)«ماعطلا

 (٢»١لكا ام ناطيشلا ايقت ماعطلا ءانثا يف هللا ركذ مث يسن ناف ناطيشلا هعم

 طسرالا يف يناربطلا هاورو _ . حيحص دانساب ةريره يبا ثيدح نم يقهيبلا هاور ١(

 . «ةكرب يذ ريغ راحلا ماعطلا ناف ماعطلا اودربا . ظفلب ةريره يبلا ثيدح نم
 هتياور ىف هجام نبا دازو .. نسح دانساب برح نب يشحو ثيدح نم دواد وبا هاور ٢(

 . «هيف مكل كرابي»ه : لبق ؛«هيلع هللا مسا اوركذاو

 ٢( «هيف مكل كرابي مكماعط ىلع اوعمتجا : ظفلب دواد وبا هاور .

 ٤( «كيلي امم لكو ، كنيميب لكو ةلا مس» : ظفلب هيلع قفتمو .

 ملف لكاي لجرو اسلاج ناك (ل هللا لوسر نا يناسنلاو دواد يبا ةياور ف ءاج ٥(
 = هللا مساب لاق هيف ىلا اهعفر املف : ةمقل الا هماعط نم قبي مل ىتح هللا مسي
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 مساب لقيلف غرف ىتح ةيمستلا يسن ناف هريغ اهب ركذيل ةيمستلاب رهجيلو
 ليقو . ماعطلا نمئ كلذ نا لاقيو ، هرخآ ىلع هلل دمحلاو هلوا ىلع هللا
 هدمحو هيلع لاعت هللا ىمس الا برشي الو لكايال ناك مالسلا هيلع احون نا

 لكالا نع هلع ءيبنلا يهنل نيملاب لكالا «يناثلا» . اروكش ادبع هللا هامسق
 : لاقو ، هءوضوو هماعطل لم هنيبم ناكو . لامشلاب ذخالاو ءاطعالاو

 ةثالثب لكالا ثلاثلاو ('اهلامشب يطعيو ذخأيو لكاي ناطيشلا نا»

 . ةعبارلاب ناعتسا امبرو ةثالثلاب لكأي» هلع ءيبنلا نع يور امل ، عباصا

 ضعب لاقو . ناطيشلا هلكأ كلذ نا لاقيو { ("«نيعبصاب لكاي الو

 نم ةثالثلابو ، ربكلا نم نينئابو ، تقملا نم دحاو عبصاب لكالا ءاملعلا
 ةمقللا ريغصت «عبارلا» . ملعا هللاو ، هرشلا نم سمخلاو عبرالابو 5 ةنسلا

 ةلجعلا نم كلذ ناف ىرخالا ىلا ديلا دمي ال اهعلتبي مل امو اهغضم ديوجتو

 ام» نلع ءيبنلا نا يور امل ، ناك ام انئاك الوكام مذي الو . لكالا يف
 امم لكالا «سماخلا» . (")ههكرت ههرك ناو هلكا هبجعا نا طق اماعط مذ

 ناك مث ؛كيلي ام لك» ةلع لاق هدي ليجي نا هل هناف ةهكافلا يف الا هيلي

 ، (ثادحاو اعون وه سيل» لاقف كلذ يف هل ليقف ةهكافلا ىلع رودي

 هنال ماعطلا طسو نم الو ةعصقلا ةورذ نم لكأي ال نا «سداسلا»

 ركذ املف هعم لكاي ناطيشلا لازام» : لاق مث (نر ءيبنلا كحضف هرخآو هلوا =
 . !هنطب ىف ام ءاقتسا هللا مسا

 طعيلو هنيميب برشيلو 3 هنيميب مكدحا لكايله (ل يبنلا نع ةريره يبا نع ١(

 يطعيو ى هلامشب برشيو ٤ هلامشب لكاي ناطيشلا ناف هنيميب ذخايلو 2 هنيميب

 . ؛هلامشب ذخايو 0 هلامشب

 عباصا ثالثب لكاي () هللا لوسر تيأر ه : لاق كلام نب بعك نع ملسم يور ٢(
 . هيلع قفتم ٢( . اهقعل غرف اذاو

 = : لاق (لك) ءينلا نع بيؤذ نب شاركع ىلا هدنسب راشب نب دمحم ىور ٤(
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 ةورذ الا قي ملو ماعطلا غرف اذا الا هيف يهنلا درو كلذلف ةكربلا عضوم

 عمتجيل هيف رفحي الو ماعطلا هجو رشقي ال نا «عباسلا» . اهلكايلف ةعصقلا

 راشقلاو رافحلا نع ماعطلا يف مالسلا هيلع ءيبنلا يهنل موقلا نود مادالا هيلا

 { ةلجعب مقللا عباتملا وهو لمرملا نعو الامشو انيمي لكاي يذلا وهو راودلاو
 عفري نا «نماثلا . ملعا هللاو (اهمف عسي ال ام عفري يذلا وه ليقو

 تفقو اذا مالسلا هيلع ءيبنلا لوقل © هلكأيلو هدي نم عقو اذا ماعطلا

 اهرذي الو اهلكايلو ىذا نم اهيلع ناك ام طميلو اهذخايلف مكدحا ةمقل

 3 عيبلل محللا يفو ")بارشلاو ماعطلا يف خفنلا نع ىهنو ("×ناطيشلل
 بهذي بارشلاو ماعطلا يف خفنلا لاقو دوجسلا عضوم يفو ، باتكلا يفو
 اقعل اهقعلي ىتح ليدنملاب هدي حسمي ال نا «عساتلا» . ملعا هللاو (ثهةكربلا

 رمحت ىتح ةدحاو ةدحاو هعباصا قعلي مالسلا هيلع هنا يور اك 3 اديج

 متخيو حلملاب ادبي نا «رشاعلا . 2ثةكربلا اهماعط يا يف يردا ال لوقيو

 ءافش هيف ناف مكماعط لوا حلملا اولعجا مالسلا هيلع يبنلا لوقل هب

 ىف يدي تطبخف اهنم لكان انلبقاف كدولاو ديرثلا ةريثك هنفحب () ءيبنلا يا =
 قبطب انيتا مث «دحاو ماعط هناف دحاو عضوم نم لك : شاركع اي» : لاقف اهيحاون
 : شاركع اي» : لاقو قبطلا ىف (ةيمع) هللا لوسر دي تلاجف بطرلا نم اناولا هيف

 . !!! دحاو نول ريغ هناف تئش ثيح نم لك

 ١( عيبرلا هاور .
 ىتح ليدنملاب هدي حسمي الو»ه : هدنع همامتو . رباجو سنا ثيدح نم ملسم هاور ٢(

 . !ةكربلا هماعط يا يف يردي ال هنال هعباصا قعلي

 ىف هححصو يذمرتلاو دواد يبا دنعو سابع نبا ثيدح نم هدنسم ق دمحا هاور (

 . !بارشلا يف خفنلا نع ىهن : ديعس ينا ثيدح

 ٤) ةلعلا ركذ نودب سابع نبا هاور .

 نبا ثبدح نم هدنسم ف دمحا هاور دقو _ . قباسلا قيلعتلا ىف هيلع مالكلا مدقت ٥)

 . ساب ابع
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 سارضالا عجو و رصربلاو ماذجلاو نونجلا اهنم ‘ ءاد نيعبسو نينثا نم

 هناف { هرخاو مكماعط لوا نوتيزلا اولعجا اضيا ثيدح يفو مالسلا مهيلع
 . (٢)كرابم

 كسمي نا اهدحا» : ةتس يهو ماعطلا رخآ بادآ يف : ثلاثلا هجولا
 امو ثيدحلا يفو ، سأب الف موصلا ىلع يوقتلا ديري نا الا عبشلا لبق
 هبلص نمقي تاميقل مدا نبا بسح . نطب نم ارش ءاعو مدآ نبا الم

 ةداع لاقيو . (")«سفنلل ثلثو بارشلل ثلثو ماعطلل ثلثشف لعفي مل ناو

 نم لجرلا عبشي ال نا . ناهجو ةيودالا نسحو . عوجلا يف ةدايز عبشلا

 ضعبب ةعصقلا قعلي نا «يناثلاو» . مانملا لبق لوبيو طوغتيو 0 ماعطلا

 نا لاقيو ث ةبقر لدعي كلذ نا لاقي ، هبرشي مث ءاملاب اهلسغيو © هعباصا

 تاتف طقتلي نا «ثلاثلاه . لوالا نامزلا يف راصنالاو نيرجاهملا ةداع كلذ

 ةعس ىف شاع ةدئاملا نم طقسي ام لكا نم» مالسلا هيلع لاقو ، ماعطلا

 . ملعا لاو نيعلا روحلا رهم تاتفلا طاقنلا نا لاقيو (ئهدلو يفوعو

 ءاد نيعبس نم ءافش هناف حلملاب كيلع : يلع اي» : يلآللا يفف ةفلتخم ظافلاب يور ١(

 نايوري هوباو وهو رماع نب دمحا نب هللا دبع هيف . حصي ال «نونجلاو صربلاو ماذجلا
 جرخا ؛تاعوضوملا ةركذت بحاص يا تلق . ةلطاب اهلك ةخسن تيبلا لها نع

 اثالث دريل هنا هديب يسفن يذلا وف حلملاب مكماعط اومنغتساه ظفلب ذاعم نع هدنم نبا

 نم» رخآ قيرط نم يلع نع يقهيبللو . ءادلا نم لاق وا ءالبلا نم اعون نيعبسو
 ىن ءايحالا بحاص هركذو «ءالبلا نم اعون نيعبس هنع هللا بهذا حلملاب هءاذغ أدتبا

 . يوبن ثيدح هنا ال يلع مالك نم هنا ىلع لكالا بادآ

 ٢( هدنس ىلع رثعا مل .
 ٣( يذمرتلا هاور بركي دعم نب مادقملا نع .

 = صربلاو رقفلا نم نما : ظفلب رباج ثيدح نم باوثلا باتك ىف خيشلا وبا هاور (;

٢٦٧ 



 نكل لالخلاب هنانسا نيب نم جرخي ام علتبي الو هسارضا للخي نا «عبارلا»

 ضمضمإو هيمري الف ناسللاب هجرخاف هنانسا لوصا يف عمتجي اماماو . هيمري

 امهءام لضفب حسمبلو هيدي لسغيف محللاو زبخلا لكأ اذاو . لالخلا دعب

 هللا ركشي نا «سماخلا» . هلعفي مالسلا هيلع ءيبنلا نا يور امل ، ههجو

 كانقزر ام تابيط نم اولك» ىلاعت هللا لاق { همعطا ام ىلع هبلقب ىلاعت

 يف اوعدا» مالسلا هيلع هلوقل ةكربلاب ءاعدلا «سداسلا»ه 0اهلل اوركشاو

 اناقسو انمعطا يذلا هلل دمحلا لاقيو ("×مكل كرابي ةكربلاب مكماعط

 نم تمعطا { ءيش هنم يفكي الو ءيش لك يفاك اي نيملسملا نم انلعجو

 ةلالض نم تيدهو متي نم تيوا . دمحلا كلف فوخ نم تنماو عوج
 5 هلها تنا اك هيف اكرابم ابيط اريثك ادمح دمحلا كلف ةليع نم تينغاو

 دوعنو كتعاط ىلع انل انوع هلعجاو احلاص انلمعتساف ابيط انتمعطا اك مهللا

 . ملعا هللاو كيصاعم ىلع هب نيعتسن نا كلب

 يناثلا مسقلا
 ع اهجالا ببسب بادالا نم ديري اميف

 ىفو 6 اهتليضفو ةوعدلا بادا ف «امهدحا» : نيهجو ىلع مسقلا اذهو

 ىتح هاقس و هعبشي ىتح هاخا معطا نم) مالسلا هيلع ءيبنلا نع ثيدحلا

 يطعا طالع نب جاجحلا ثيدح نم هلو _ . «قمحلا هدلو نع فرصو ماذجلاو =

 . ادج ركنم امهالكو «هدلو يف يقوو قزرلا نم ةعس
 ١( ةرقبلا : )١٧٢( .

 ٢( ةقباسلا قبلاعتلا ضعب يف مدقت .

٢٦٨ 



 ةئامسمخ ةريسم نيقدنخ لك نيب قدانخ ةعبسب رانلا نم هللا هدعبا هيوري
 يلا بحا ماعط نم عاص ىلع يناوخا عمجا نال . لاق يلع نعو ( ١)«ماع

 راثالاو (")ماعطلا معطا نم كريخ» مالسلا هيلع لاقو . ةبقر قتعا نا نم
 ك الا كرت . اهدحا . ةسمخ يهف ماعطلا لبق اهبادا اماو . ةريثك اذه يف
 ىشم نم» دراولا ثيدحلا يف لصحي نا ةفاخم هيلا عدي مل يذلا ماعطلا نم

 : رخآ ربخ يفو . "امارح لكاو اقساف ىشم هيلا عدي مل ماعط ىلا

 ميدقتو فلكتلا كرت . يناثلا (ثاريغم جرخو امارح لكاف اقراس لخد»

 نب سنا ناكو . كلذ لجال ضرقتسي الف ءيش رضحي مل ناو رضح ام
 ةسبايلا رسكلا نم نومدقي» هنع يور اميف ةباحصلا نم هريغو كلام

 , هيلا مدق ام رقتحي يذلا ًارزو مظعا امهيا يردن ام نولوقيو رمتلا فشحو
 اوفلكتت اله مالسلا هيلع لاقو . (ث)؛همدقي نا هدنع ام رقتحي يذلا وا

 { تيبلا بحاص ىلع فيضلا حرتقي ال نا «ثلاثلا» ())هوضغبتف فيضلل

 : لاق (}لئاو يبا نع شمعالا ىورو . هيلع امهرسيا رتخيلف ريخ ناو
 ريعش زبخ انيلا مدقف (هللا همحر ناميلس روزن يل بحاصو انا تيضم

 لوسر ثيدح نم سيل» : نابح نبا لاقو . رمع نب هللادبع ثيدح نم يناربطلا هاور ١(
 . ركنم بيرغ يبهذلا لاقو . ء«(ةلبعر ةا

 ٢( دانسالا حيحص لاقو بيهص ثيدح نم مكاحلاو دمحا هاور .

 ٢( هفعضو ةشئاع نم هوحن يقهيبلا ىور .
 لخد نمو» : ظفلب دواد وبا هاورو رمع نبا ثيدح نم درو ام نيثيدحلا ىنعم ىفو ((

 . «اريغم جرخو اقراس لخد ةوعد ريغ ىلع
 هلزنم ىن هرقحي ام لجرلا مدقي نا مارح» ىلعي وباو يناربطلاو دمحا هاور ام هانعم ىفو ٥(

 . «هيلا مدق ام رقحي نا لجرلا ىلع مارحو ث موقا ىلا
 ٦( للا ضغبا دقف فيضلا ضغبا نم ناف» . همامتو . نابح نباو هجام نباو دمحا هاور ٨

 هللا هضغبا دقف هللا ضغبا نمو .

 ٧( مجامجلا دعب جاجحلا نمز يف تام ةملس نب قيفش لئاو وبا وه .
 ٨( ةنس تامو ريسحلا لتق موي ه١٦ ةنس ءاروشاع ىف دلو نارهم نب ناميلس وه ١٤٨ه .

٢٦٩ 

 



 } نسحا ناكل ارتعس حلملا اذه عم ناك ول يبحاصل تلقف { اشيرج احلمو

 دمحلا : يبحاص لاق انلكا املف ارتعس ذخاو هترهطم نهرف ناميلس جرخف

 يترهطم نكت مل تعنقا ول : ناميلس لاقف 0 انقزر امب انعنقا يذلا هلل

 . هتوهش فداصي يك هفيض تيبلا بحاص يهشي نا «عبارلا» . ةنوهرم

 هاخا ذذل نم» ع ءيبنلا نع ثيدح يفو . ريبك رجاو لضف كلذ يفف

 8 ةجرد فلا فلا هل عفرو & ةنسح فلا فلا هل هللا بتك يهتشي امب نمؤملا

 (١»دلخلا هنجو ،© ندع ةنجو ، سودرفلا ةنج ، تانج ثالث نم همعطاو

 ٨ مدقي نكلو ؟ ال ما اماعط مدقا له هل لوقي ال نا «سماخلا» . ملعا هللاو

 : ةرشع يهف لكالا ةلاح يفااهبادآ اماو . ملعا هللاو هعفريلف الاو لكا ناف

 اوتكسي ال نا «يناثلا» . هب اكربت نيرضاحلا لضفا لكالاب أدبي نا «اهدحا»

 ةمعطالا يف نيحلاصلا تاياكحو فورعملاب نوملكتي نكلو ماعطلا ىلع

 نا «ثلاثلا» . ةشحو مهلخدت الئل تيبلا بحاص مهعم ملكتيو اهريغو

 ناف هقيفر لكاك لكاي نا «عبارلاه . هسيلج لكا ىلا مهنم دحا رظني ال

 . هبحاص سفن حمست ملو ث مهنيب ماعطلا ناك اذا ؛ مارح وهف داز

 مهل ناك ناو { مهريغل ماعطلا ناك نا لك هقيفرل لوقي ال نا «سماخلا»

 نيملا اماو ، حاحلا كلذ ناف ، ثالث نم رثكا : لك : هلوق ىلع دزي الف

 نا «سداسلا» . هيلع فلحي نا نم نوها هنال ماعطلا ىلع اسار عونممف

 هدي عفري ال نا «عباسلا» . هنم اوغرفي ىتح ماعطلا ىلع توملا اوركذي ال

 ماعطلا نم هدي عفري نا لجرلاب مؤل : هنع هللا يضر رمع لوقل هبحاص لبق
 كلذ ناف © ةعاس دعب ةعاس لكالا دواعي ال نا «نماثلاه . هباحصا لبق

 ١( رباج نعو ريبزلا نبا نع ميعن نب دمحم ةياور نم تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هركذ .
 بذك لطاب اذه : لبنح نب دمحا لاقو .

 ۔ ٠ ٧ ٢ _



 نم هريغ هرذقتسي ام لعفي ال نا «عساتلاا . بدالا ءوسو مئاهبلا لاعفأ نم
 دنع هسأر اهيلا يندي وا ، ةعصقلا يف هدي ضفن وا 2 اعيمج هيقدشب غضملا
 { ماعطلا نع ههجو فرصيلف هيف نم ائيش جرخأ اذاو . هيف يف ةمقللا عضو
 ملكتي الو قرملا ي هنانساب عطق ىنلا ةمقللا ةيقب سمغي الو هراسبب هذخايلو
 ماعطلا دعب _ يديالا لسغ «رشاعلا» . ملعا هللاو هريغ هرذقتسي مالكب

 ناو { اهيف قصبي ال نا : بادا اهيفو . ةعصقلا يف _ هولكا نا محللاو

 رادي ناو . ميدقتلا يف هب ماركالا لبقي ناو ، موقلا لضفا لسغلاب ءىدتيي
 نوكي ناو ، تسطلا يف ءاملا عمتجي ناو 3 ةعامج هيف عمتجت ناو 2 ةنمي
 شارفلا ىلع شري الثل قفرب هدي يف هيف نم ءاملا جمي ناو . امئاق بصي نم
 ىلا فيضلل عييشتلا هتنسو . فارصنالاو ءاعدلا «رشاعلا» . هباحصا ىلعو

 لوقل ةباجالا نم عنتمي ال نا ةفايضلا ىلا وعدملا بادا نمو ث رادلا باب

 ىلع عضوم وهو (اتبجال ميمغلا عارك ىلا تيعد ول» هع ءيبنلا
 , نينا نيب حلصا نيليم رس ، اضيرم دع اليم رس لاقيو ةنيدملا نم لايما
 اماو ، ىلاعت هللا يف اخارز لايما ةعبرا رس ؤ ةوعد بجا لايما ةثالث رس
 را ، اعدتبم ٢ ! اقساف وا ، ةبير بحاص وا ٤ املاظ يعادلا ناك نا
 . هبيجي نا يغبني ي ال لب 5 هتباجا كرتب سأب الف ايهابم وا افلكتم وا ، اريرش
 ىلم قيضي ا عضاوتي لب سلجملا ىف ردصتي الف يغبني نمل باجا ناو

 ضفيو ءاسنلا تيب ةلباقم يف سلجي نا يغبني الو 3 ةمحزلاب نيرضاحلا
 ىف ىار ناو هرشلا ليلد هناف ماعطلا ءيجم ىلا اننال رثكي الو ، هرصب

 . مكحاو ملعا هللاو هرييغت ىلع ردقي مل نا جرخيلف الاو هريغيلف اركنم رادلا

 ١) ةريره يا ثيدح نم يراخبلا هاور .

 س ٢٧١



 ينانلا لصفلا

 بارشلا بادا ىف

 نا» للع ءيبنلا لوقل هنيميب زوكلا ذخاي نا «اهدحا» : ةرشع يهو

 هكراشي الئل هللا مسب لوقي نا «يناثلا» 0_هلامشب برشي ناطيشلا

 هلوقل ةضفلاو بهذلا ةينا يف برشي ال نا «ثلاثلا»ه . هبارش يف ناطيشلا

 ال نا «عبارلا» . (٢)«منهج ران هفوج يف رجرجي امنا اهيف برش نم» ك

 | امئاق بارشلا نع ةيفع هيهنل كلذ بحتسي ، اعجطضم الو امئاق برشي

 يور دقو . برش ام ءاقتسال هيلع ام امئاق براشلا ملعي ول ليق دقو :

 ءاملا صمي نا «سماخلا» . (")«امئاق مزمز نم برش هنا» مالسلا هيلع هنع

 نم دابكلا ناف ابع هوبعت الو اصم ءاملا اوصم) ن هلوقل © اصم

 رظنيو هيلع رطقي ال ىتح زوكلا لفسا يعاري نا «سداسلا» . (ث)١بعلا

 زوكلا وهو ءانالا يف أشجتي ال نا «عباسلاه . بارشلا لبق الوا زوكلا يف
 ِ ا : 1 . .

 لوسر اي لجر لاقو 2 ءانالا يف سفنتلا نع لع ءيبنلا يهنل هيف سفنتي الو

 موكلا يحنيو (٥)هق ره اف لاق . هيف ىذقلا ىرال يناو : لجرلا لاق

 ١( مدقت . ٢) اهنع هللا يضر ةملس ما نع هيلع قفتم .

 ٢( مزمز نم كلذو . سابع نبا ثيدح نم هيلع قفتم .
 يا «دابكلا ثروي هناف ابع هبعي الو اصم ءاملا صميلف مكدحا برش اذا» : ةعامجلا هاور ٤(

 نكلو رهبلا دلوتي كلذ نم هناف ابع ءاملا وبعتال : (ةيبع) هلوق هانعم ىفو _ . دبكلا عجو
 سفن ىف اوبرشت اله : ىوريو ت . سفنلا عباتت مضلاب رهبلاو . عيبرلا هاور ؛اصم هرصم

 ريعبلا برشك ادحاو اوبرشت اله : (ةنفَع) ءيبنلا نع سابع نبا نعو . هريعبلاك دحاو
 . «متعفر متنا اذا اودمحاو ث متبرش متنا اذا اومسو ثالثو ىنثم اوبرشا نكلو

 . حيحص ثيدح لاقو ريخاتو ميدقتب دواد وبا هاور يردخلا ديعس يبلا نع ٥(

. ٢٧٢ 



 ةصاخبو بارشلا يف خفنيال نا «نماثلا» . ةلمسبلاب هدريو ةلدمحلاب هيف نع

 هنا «عساتلا» . ")ردلا عطقي هناف نبللا يف اوخفنت ال» يع هلوقل نبللا

 مالسلا هيلع ينواو 0"ا«نميالاف نمالاو ع هلوقل ةنمي هريغو بارشلاب رادي
 طعا رمع لاقف ةيحان رمعو هلامش نع ركب وباو يبارعا هنيمي نعو نبلب
 يف برشي نا هرشاعلاه . ("×نمياف نميالاف لاقو يبارعالا لوانف ركب ابا

 سفنلا رخآ يف لوقي : اهرخآ يف هدمحيو اهلوا يف هللا يمسي . سافنا ةثالث

 , محرلا نمحرلا ديزي ثلاثلا يفو نيملاعلا بر يناثلا ىفو 5 هلل دمحلا لوالا

 هلعجي و هتمحرب اثارف ابذع هلعج يذلا هلل دمحلا برشلا دعب لوقي ش

 , هنم اندزو هيف انل كراب مهللا : لاق انبل برش ناو . انبونذب اجاجا احلم
 لاقو 3 «هنم اريخ انمعطاو هيف انل كراب مهللاف : لاق لكا اذا يع ناكو

 . ملعا هللاو ()«هاف نبللا نم ضمضميو هنم اندزو» نبللا ىف

 ام الا قبطلا يف اهيلا هدي ناسنالا ليجب نا سأبال ةهكافلاو : ةلأسم

 نولوالا ليقو . بدا ءوس كلذ ناف ، هبحاص يدي نيب نم هعزني نا هركي
 يفلي مث هيف يف رمتا ناسنالا لخدي نكلو نانسالاب ةرمتلا ضع نوهركي

 مجع هلام لك كلذكو . كلذ دعب هعضي مث هفك رهظ ىلع هيف نم ةاونلا

 . رضخالا نيتلا ريشقت هركيو . هيف يف نيترمت نرقي نا هركيو . ىونو

 ١( نبللا ىلع صوصنملا ظفللا اذهب هيلع رثعا مل .

 ٢( و ٣( سنا ثيدح نم يراخبلاو دواد وباو ةجام نباو يفاسنلا هاور .
 انل كراب مهللا» : لاق اماعط هللا همعطا نم» : ظفلب ةجام نبا هاور سابع نبا نع ٤(

 ٤ هنم اندزو هيف انل كراب مهللا . لقيلف انبل هللا هاقس نمو ث هنم اريخ انقزراو هيف

 ًاضرتي يتلا ةنيدملا رابآ «ةدئاف» . «نبللا الا بارشلاو ماعطلا نم ءيزجي ام ملعا ال يناف

 ، سرغ رئبو ، ةمور رئبو { ءاحريبو ، سيرا رئب : عبس (ةمَ) اهنم برشيو لستغيو

 . لمج وا & نهملا وا ، ايقسلا رئبو { ةافصملا رئبو { ةعاضب رئبو
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 ىوريو . ةدعملل غبدا وه لوقيو همحشب نامرلا لكاي ناك ايلع نا : لاقيو

 هينيع ىلع اهعضو ةروكابلا ةهكافلاب يتوا اذا ناك مالسلا هيلع ءيبنلا نا

 انمعطاف اهلوا انتمعطا امكف مهللا نيملاعلا بر هلل دمحلا لوقيو 3 هيفو

 بنعلا لكا امبر ىوريو (١)اهايا هلوانيف هاري دلو رغصا وعدي ش اهرخا

 اموي لكا هنا ىوريو . (")ؤلؤللا تازرخ هناك هتيحل ىلع هؤام ىريو اطرخ
 ىونلاب اهيلا راشاف ةاش هب ترمف هلامش يف ىونلا ظفحيو هنيمي ىف ناك ابطر

 تفرصناف غرف ىتح هنيمي يف لكاي وهو ىرسيلا هفك يف لكات تلعجف
 مرقلل بهذا هناف اشهخ محللا لكاو اطرخ بنعلا لكا : لاقيو . (٢)ةاشلا

 محللا تبني محللا : لاقيو . مجاعالا لعف نم هنال نيكسلاب هعطق هركيو

 . محللاب ديرثلا لكأي مالسلا هيلع ءيبنلا ناكو ، برعلا ماعط ديرثلاو

 . عمسلا ف ديزي هناو ) (٤)«ةرخالاو ايندلا ف ماعطلا ديس وه» : لاقو

 ءيمنلا ماعط رثكا ناكف . ملعا هللاو محللا لكا اهدايتعال ةبراضلا عابسلا

 . ملعا هللاو ءاملاو رمتلا مالسلا هيلع

 اهعضو ةرمثلا ةروكابب يتوا اذا ناك . فلتخم ظفلب سابع نبا نع يناربطلا هاور ١(
 نم هيطعي ث ٠ هرخآ انيراف هلوا انتيرا مهللا : لاقو . هيتفش ىلع م هينيع ىلع

 ةرمثلا لوأب يتوا اذا () ناك هنأ ةريره يبا نع ةياورو" "نايبصلا نم هدنع نوكي
 ةكرب دعب ةكرب اهعاص ىفو اهدم ىو اهرامث ىفو انتنيدم ين انل كراب مهللا : لاق

 . نادلولا نم هرضحي نم رغصا هلواني مث
 ٢( فيعض يقارعلا لاقو . يوق دانسا هل سيل يقهيبلا لاقو . هل لصا ال يلبقعلا لاق .

 ٢) رفعج نب هللا دبع ثيدح نم دمحا هاور . ٍ

 محللاب ديرثلا لكأي ناك» : لوالا . نيثيدح نم بكرم فلؤملا هقاس يذلا ثيدحلا ٤(
 لوقيو محللا هيلا ماعطلا بحا ناك » : ىناثلاو صنا ثيدح نم ملسم هاور «عرقلاو

 هينمعطي نا يبر تلأس ولو ةرخآلاو ايندلا ىف ماعطلا ديس وهو ، عمسلا يف ديزي وه

 . ناعمس نبا ةياور نم خيشلا وبا هاور . "لعفل موي لك
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 تلتق ةوجع تارمت عبس موي لك لكا نم : لاق يلع نعو : ةلأسم

 يف ري مل ءارمح ةبيبز نيرشعو ىدحا اموي لكا نمو ٤ هنطب يف ةباد لك
 محشلاو . ءاود اهنمسو ءافش اهنبلو ءاد رقبلا محلو لاق . ههركي ائيش هدسج

 | بطرلا نم لضفا ءيشب ءاسفنلا يفشتست نلو . ءادلا نم هلثم جرخي

 ففخيلو ءاسنلا نايشغ للقيلو ءاذغلاب ركابيلف ءاقب الو ءاقبلا دارا نمو
 . ةمرهم ءاشعلا كرتو ةمقسم ءاذغلا عطق ربخلا يفو . نيدلا وهو 7 ءادرلا
 مكحلا لاقو . ةيلالا يهو ةداكلا محش بهذي ءاذغلا كرت لوقت برعلاو

 ىقبي هب ذا ىذغتت يا كملح ذخات ىتح كتيب نم جرخت ال ينب اي هنبال

 لاقو ؤ فوسلا ي ىري ام ةوهشل لقا اضيا وهو ، شيطلا لوزيو ملحلا
 لك لاقف ؟ يه امف كسارضا جسن نم ةعيطق كيلع ىرا نيمسل ميكح

 جاجحلا لاقو . ناتكلا سبلاو جسفنبلا نهدب نهداو زعملا راغصو ربلا بابل
 ةاتفالا حكنت ال : لاق ، اهودعا الو اهب ذخا ةفص يل فص ءابطالا ضعبل

 محللا ٠ لكات الو هغضم تدجا الا اماعط لكات الو 2 ءاسنلا نم

 رد نيرشت الو } هجضن معني ىتح خوبطملا نم لكات الو . (ااايتفالا
 نم تببحا ام لكو . اهجضان الا ةهكافلا نم نلكات الو . ةلع نم الا

 لطئاغلا سبحت ال ز هيلع لكات الف تبرش اذاو . هيلع برشت الو ماعطلا

 ةئام ولو مانت نا لبق شماف ليللاب اذاو 7 منف راهنلاب تلكا اذاو ، لوبلاو

 لاقيو . ددمت يا دمت ذغت ، شمت شعت : برعلا لوق هانعم ىفو . ةوطخ
 هارجم دس اذا هلوح ام رهلا دسفي اك دسجلا نم دسفي لوبلا سبح نا

 . مكحاو ملعا هللاو

 ١( ةثلاثلا ةنسلا ىف رفاحلاو فلطلا ىف كلذ نوكيو هينث يقلي يذلا : ينئلاو . اينث يا «
 ةسداسلا ةنسلا ف فخا ىفو .
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 س داسلا لصفل ١

 س ابلل ١ ب ادا ىف

 بستكي مل الالح نوكي نا !اهدحا ضئارف عبرا : رشع ةتس يهو

 الو زخالو ريرح هيف سيل احابم هسبل نوكي نا !يناثلا . مارح هجو نم
 اذهف . برحلا لاح يف الا بوث يف ازارط وا نيعبص الا عضوم الا مسيربا

 نا «عبارلاه { ةروعلل ارتاس نوكي نا ثلاثلا . ءاسنلا نود لاجرلا ىف

 لجرلا يف مالسلا هيلع ءيبنلا لوقل رخفلاو بجعلاو ربكتلا هب دصقي ال
 عبراو . ةالصلا لاح يف ًارهاط نوكي ناو (١يلا هللا رظني ال هرازا يخري

 يهنل ادج ةئيندلا الو { ادج ةفيرشلا ةلحلا سبلي ال نا «اهادحا» : ةيهارك

 عنقتلا سابل بنتجي نا «ةيناثلا» . (×سابللا يف ةرهشلا نع» هع ءينلا
 . ("هةبير راهنلا ىفو ، ةمرحم ليللا يف عنقتلا نا»ه ثيدحلا ىف ءاج هناف

 ءاملعلا ضعب نع يور امل هييل تحت اهلعجي ناو هتمامع سبلي نا «ةثلاثلا»

 اهنا انغلب . عزنا : لاقف هييحل تحت هتمامع لعجي مل لجر ىلا رظن هنا

 ١( ركنم وهو سنا ثيدح نم سودرفلا هدنسم ىف يمليدلا روصنم وبا هاور .

 ةمايقلا موي ةلذم بوث هللا هسبلا ايندلا ىف ةرهش بوث سبل نم» : (هنلعر هلوقل ٢(

 نبا ثيدح نم . ثاقث هدانسا لاحرو ةجام نباو يفاسنلاو دواد وباو دمحا هجرخا

 . سانلا نيب هسبال رهشي يذلا بوثلا وه ةرهشلا بوثو . رمع

 رثكاو سارلا ةيطغت وهو عنقتلا اما . ءاملعلا ضعبل رثا هلعلو . اثيدح هيلع رثعا مل ٢(

 لاق . حابمف ةسارحل وا ةرضم عفدل وا درب وا رح عفدك ةجاحلل ناك اذا هجولا

 دربلاو رحلا دجي يذلا لجرلا اما» : لاقف . بوثلاب عنقتلا نع اكلام تلاس بهو نبا

 : يرجالا لاقو . !الف كلذ ريغل اماو . هب سأب الف رذع هيف هل يذلا رمالا وا

 هركيو ، بيرلا لها لعف نم هناف هوركمف هريغلو _ حابمف ةرضم عفدل عنقت اذا»
 هححصم مها . ةبيرلا هب نظي ائيش لعفي نا
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 ىف درو امل قاسفلا يزب هبشتي ال نا «ةعبارلا» . هللا هنعل سيلبا ةمامع
 , هبتشت ال بولقلا نا لاقيو ؤ (ا«مهنم وهف موقب هبشت نم ثيدحلا
 ضيبا نوكي نا !اهادحا _ ننس عبراو» . ملعا هللاو يزلا هبشتي ىتح

 اهف اونفكو مكايحا اهوسبلا ضيبلا بايثلاب مكيلع» ع ءيبنلا لوقل
 نمؤملا سابل لع ءيبنلا لوقل قاسلا ىلا نوكي نا «ةيناثلا» ") هك اتوم
 نم لفسا اماو نيبعكلا نيبو هنيب اميف هيلع حانج الو { هقاس فصن ىلا
 اذا هل ليق . اهيمدق رهظ ىطغت لاق ؟ ةأرملاو ليق . رانلا يفف كلذ
 ديت ال اعارذف : لاق ؟ فشكني اذا ليق . اربش يخرت لاق . فشكني

 لا رمال الانتما ةروعلا رتس هب يوني هسبل يف ةينلا «ةثلاثلا» . 2")اهيلع
 عبراو» . رسايملاب هعلخ يفو نمايملاب هسابل يف أدبي نا «ةعبارلا» . ىلاعت
 موقب هبشت نم) : هلوقل نيحلاصلا يزب هبشتي نا «اهادحا» : «تابحتسم
 اديدج ابوث سبلي نا دارأ. اذا نيتعكر يلصي نا «ةيناثلا» . (ث«مهنم وهف
 دمحيو ءاعدلا اذهب وعدي نا «ةئلاثلاه . كلذ لعفي ناك هنا يلع نع يور ام

 لمجتاو ينروع هب يراوأ ام يناسك يذلا هلل دمحلا» : لوقيو ىلاعت هلا

 ؛ةعبارلاا . كلذ يف . ءيبنلا نع ثيدحلا يف درو امل ، يتايح يف هب

 نم ام» : لاق :ن هنع يور امل انيكسم هبايث قالخا وسكي نا هل يغبني
 نامض يف ناك الا هلل الا هوسكي ال . هبايث لمس نم املسم وسكي ملسم

 ١( حيحص دنسب رمع نبا ثيدح نم دواد وبا هاور .
 ٢( هركذ مدقت .

 هلاق رانلا يفف»ه دعب دازو «نموملا ةرزاه : ظفلب عيبرلا هاور يردخلا ديعس يبا نع ٢(
 . «ارطب هرازا رجي نم ىلا هلل رظني الو»ه «اثالث

 .ابيرق مدقت ٤(
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 . (٢)ملعا هللاو (١»هاتيمو ايح هاراو ام هزرحو هللا

 ظفح ىف ناك الا ابوث املسم اسك ملسم نم ام» : سابع نبا نع يذمرتلا ةياور ١(
 . « ةقرخ هنم هيلع مادام ىلاعت هللا

 ليصفتلاو نايبلا نم هقح بدالا نكر هللا همحر فنصملا ىطعا دقل (ةعماج ةملك) ٢(

 ازيزعو امرتحم اديعس هتايح شيعي يك هليبس يف ريسيو هب ىلحتي نا ملسملا ىلع بجي امم

 عضخت بادالا هذه نم اريثك نا ديب . هرصع فورظل ةبسنلاب عيدب دج وهو 5 امركم
 تسيلو . داشرالا درجملف ثيداحالا نم اهضعب نأش يف دروام امأ . روطتلا سومانل

 بادا . الثم كل ذخف _ روطتلا ةنس اهلوانتت ال يتلا ةراقلا ةضورفملا تادابعلا نم

 نم اهنامز عباطل اعبت فرعلاو ةداعلا ىلع اهبلاغ فوقوم ماعطلا بادا نا _ ماعطلا

 يتلا بادالا نم ةفئاط دجن كلذل .:هئاخس و فيضملا ةحامسل اعبتو ، قيضو هاخر

 فشقتلا هيلع بلغي يذلا هرصع عباطب ةعوبطمو ةفيكم هللا همحر فنصملا اهقاس

 نيدلا بدأب ديقتي نا ديري يذلا بيبللا لقاعلا ىلع امف . هتنوشخو شيعلا قيضو

 : لمجا ةرابعبو فخي امو سوفنلا ىلع لقثي امو فيضملا لاحو فورظلا يعاري نا الا

 هميرحت ىلع هللا صن ام اشاح _ مالي ال امو هفرعو هرصع لاح مئالي ام يعاري نا

 : ليق اميدقو . نيدلا ءيدابم هيلا وعدت امو ضراعتت ال قيرط ىف ريسي هب اذاف _

 اهسؤب ااو اهميعناما . اهسوبل ةلاح لكل سبلاو
 اهمازتلا رفتغيف ةرورضلا اهيلا وعدت _ ءاخرلا رصع ىف ناو _ تالاح كانه نا ىلع

 هدابع ىلع اهيف هللا ضافا يتلا روصعلا جازم نكل فشقتلا ةسايس مكح ىلع الوزن

 ةعصقلا لسغك ةقايللا باداو ةحصلا نوناقل ةيفانم ءاخرلل اهاري لب اهغيستسي ال هتاريخ

 نم رثكا ةكرتشم ةدئام نم نيقيفرلا دحا لكا رابتعاكو . اهئام برشو اهقعل دعب

 امف ؟ الكا ايوتسي ىتح ةيهشو ةجاح نايوتسي له يرعش تيلابف 3 امارح هبحاص
 . ؟ هتجاح اهنم لك ذخايل الا دئاوملا تدعا لهو ؟ ميرحتلاو ةقياضملا هذهل يعادلا

 ىلع لابقالل جهتبي نم ءايخسالا نيفيضملا نم نا _ ةيملاع ةرهاظ هذهو _ ملعن نحن

 خبطملل افيرشت هاري لب 0 ةفايضلا قحل امضه وا ةضاضغ كلذ ىف ىري الو هماعط

 امم فنصملا قاس يتلا بادالا نم اريثك نا نيبت اذاو . ممالا ضعب ريبعت دح ىلع

 . ةقايللاو قوذلا اهيف مكحتيو تائيبلاو فارعالاب فيكتيو لاوحالاو فورظلل عضخي
 نذا تنيلف ، دحاو رصع ىف ىرخا ىف حبقتسيو طاسوا يف نسحتسي ام اهنمو
 وا ناصقنلاو ةدايزلاب لوانتت ال ىتح لاوحالاو نامزالا ىدم ةراق ةضورفم تادابعب

 = نيعتي ال ناديملا اذه يف فلسلا هيلع راس امب ديقتلاف هيلعو . رييغتلاو ليدبتلاب
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 عبارلا لصفلا

 ع اهجلا بادا ىف

 لع ربصي ال هنال (ا)افيعض ناسنالا قلخو» ىلاعت هللا لوق يف ليق
 الو انبرا لاعت هلوق يف ريسفتلا ضعب يفو ؤ هكرت نع فعضيو “ عامجلا
 الضن هدابعل حاكنلا هلا حاباف ( ةملغلا ةدش اهنا (٢)«هب انل ةقاط الام انلمح

 اهجوز اهنم قلخو ىلاعت هللا لاق اك قلخلا فيلأتو لسنلا ءاقبل ةمكحو هنم
 , (")ماهيلا نكسيل

 نوكي نا يغبن اهب ءانبالا ةليل هلها نايشغ ناسنالا دارا اذاو : ةلأسم
 ينانغا يذلا هلل دمحلاو : هلوقب وعديو ، نيتعكر عكريو ء ةراهط ىلع

 يه عرت .لها لا وندي مث ، ءاعدلا نم ءاش امو 2 مارحلا نع لالحلاب
 ؛ هعزنب ىلوأ جوزلا ناف اهندب يلي يذلا بوثلا الخ ام بايثلا نم اهيلع ام

 . يف يلهال كرابو يلها يف يل كراب مهللا لوقيو اهسأر ىلع هديرج م

 رهف هنع ديحلا مدعو همازتلا بجي ام اما . ةفلتخم اهتشيعم تمادام فلخلا ىلع =
 رصم لكو رصع لك مئالت ةماع نيناوقك ةحيحصلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا هررق ام

 اوفرست الو اوبرشاو اولك» هلوقو «احلاص اولمعاو تابيطلا نم اولكه ىلاعت هلوقك

 نيذلل يه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخا يتلا هللا ةنيز مرح نم لق» : هلوقو

 ملو اوفرسي مل اوقفنا اذا نيذلاو : هلوقو ، ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا يف اونما
 - مكتويب نم اولكات نا مكسفنا ىلع الو» : هلوقو . اماوق كلذ نيب ناكو اورتقي

 كنيميب لكو هللا مس : مالغ ايو (نر . هلوقكو . اتاتشا وا اعيمج _ هلوق ىلا

 سأر ةيمحلاو : هلوقو . «داتعا ام مسج لك اودوع (قلبكر هلوقكو «كيلي امم لكو

 املاثماو هذهف . ؛ةليم الو فارسا ريغ يف اوسبلاو اوقدصت و اولك» : هلوقو «ءاود لك
 ملام . فارعالاو قاوذالاو فورظلا ىلا ةلوكومف ليصافتلا اما . ةراق ةماع نيناوق
 هححصم ها . قيفوتلا هللابو ةماعلا نيناوقلا عم مداصتت

 . )٩٨١( : فارعالا ( . )٢٨٦( : ةرقبلا )٢٨ . ٢( : ءاسنلا ١(
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 اماركا ةلبقلا نع :نافرحني مث ، بوث وا ةفحلم يف يهو وه رمغني مث

 ابلطو جرفلا نيصحتو سفنلا رسك هب يوني عامجلا يف ةينلا دقعي مث { اه

 : هسفن ىف هللا يمسيو . هلع هللا لوسر ةمال اريثكتو هلل ةعاط دلولل
 لوقيو للهيو ربكيو ، دحا هللا وه لق أرقيو هلل دمحلاو هللا مسب لوقي

 جرخت نا تردق تنك نا ةبيط ةيرذ اهلعجا مهللا ، مظعلا يلعلا هللا مسب

 ينبنج مهللا : لاق هلها ىتا اذا كدحا نا وله ثيدحلا يفو . يبلص نم

 هرضي مل دلو امهنيب ناك ناف ينتقزر. ام ناطيشلا بنجو ناطيشلا

 هناسل هب كرحي الو هسفن يف لقيلف لازنالا نم برق اذاف (اهناطيشلا

 لت ناك» ثيدحلا ىفو ، ("يالا ارشب ءاملا نم لعج يذلا هلل دمحلا
 ثيدحلا يفو . ("ةنيكسلا كيلع ةأرملل لوقيو هتوص ضغيو هسأر يطغي
 مالكلاب فطلتلا مدقيلو «نيريعلا درجت نادرجتي الف هلها مكدحا عماج اذا

 نكيلو ةميهبلا عقت اك هتأرما ىلع عقي الف» ىرخا ةياور يفو )ليبقتلاو
 نم» ثيدحلا يفو (ثمالكلاو ةلبقلا لاق ؟ وه امف : ليق . لوسر امهنيب

 يضقيف اهعجاضيو اهثدحي نا لبق اهبيصيف هتيراج لجرل فراقي نا ءافجلا
 7 دارا اذاه ثيدحلا يفو . (٦)«اهتجاح يضقت ة نا لبق اهنم هتجاح

 يتاي نا دارا اذا مكدحا نا ولو يراخبلا ظفلو . سابع نبا ثيدح نم هيلع قفتم ١(

 امهنيب ردقي نا هناف انقزر ام ناطيشلا بنجو ناطيشلا انبنج مهللا هللا مساب لاقف هلها

 . «ادبا ناطيشلا هرضي مل تقولا كلذ ىف دلو

 ٢( ناقرفلا : )٥٤( .

 ٢( فيعض دنسب ةملس ما ثيدح نم بيطخلا هاور .
 ٤( فيعض دنسب سودرفلا دنسم ىف يمليدلا هاور .

 ٥( فيعض دنسب دبع نب ةبتع ثيدح نم هجام نبا هاور .

 هلها مكدحا عماج اذاه ظفلب دنس ركذ الب ةنامضلا ءافو يف هللا همحر بطقلا هدروا ٦(

 سنا نع ىلعي وبا هاورو _ «اهتجاح يضقت ىتح هتجاح ءاضق دعب اهنم حنتي الف

 هتجاح ىضق اذاف اهقدصيلف هلها مكدحا عماج اذا» لاق (ةللع) هللا لمور نا كلام نب

 اهتجاح يضقت ىتح اهلجعي الف اهتجاح يضقت نا لبق
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 ترضحو تجرخف ةكئالملا تيحتسا رتتسي مل ناف رتتسيلف هلها نايشغ

 لي لاقو (ءاكيرش هيف ناطيشلا ناك دلو امهنيب ناك ناف ، نيطايشلا

 دمحلاو ‘ لل مساب لقن كنيمي تكلم ام وا كلها تيشغ اذا» ةريره يبال

 ترفغ تلستغا اذاف ، لستغت ىتح تانسح هنوبتكي كتظفح ناف ى هل

 عرج ثالث هغارف دعب برشي نا عماجملل بحتسي لاقيو (")«كبونذ
 عامجلا هركي لاقيو . هنم جرخ ام ديعي كلذ ناف هنيمي ىلع مانيو ءاملا نم

 نيطايشلا نا لاقي ، رخالاو فصنلاو لوالا : رهشلا نم لايل ثالث يف

 عامجلا دنع ملكتنال يلع اي» يلعل هلع ءيبنلا ةيصو يفو . اهيف نوعماجي

 رظنت الو ، سرخا نوكي نا نمؤي ال دلو امكنيب ىضق نا هناف 3 اريثك

 ةقرخ كعمو الا اهعماجت الو ز دلولل ىمعلا ثروي هناف كتارما جرف ىلا

 عماج الو ةرادعلا عقتف ةوهشلا ىلع ةوهشلا عقت ال يك ىرخا اهعمو

 مكنيب ىضق نا هناف 0 ةماقالاو ناذآلا نيب الو ، ىحضالا ةليلو رطفلا ةليل

 امكنيب يضق نا هناف فقسلا ىلع كتأرما عماجت الو { اراشع نوكي دلو

 دلو امكنيب يضق نا هناف ةعمجلا ةليل عامجلاب كيلعو 2 اقفانم نوكي دلو
 ءاملعلا نمو . ملعا هللاو '×هلجو زع ىلاعت هللا باتكل اظفاح نوكي

 . ةجام نبا هاور «نيريعلا درجت نادرجني الو رتسيلف هلها مكدحا ىتا اذاو هانعم ىفو ١(

 اذا مكدحا نا وله لاق هللا لوسر نا سابع نبا ثيدح نم ملسمو ىراخبلا يور ٢(

 ردق ناف ، انقزر ام ناطيشلا بنجو } ناطيشلا انبنج مهللا هللا مساب لاق هلها قا

 ٍ _ . ادبا ناطيشلا دلولا كلذ رضي نل © دلو كلذ ىف امهنيب

 مسق ىف اهودعو () لوسرلا ىلا اياصولا هذه ةبسن ليدعتلاو حرجلا ءاملع ركنا ٢(

 - اهلك (ض) يلع اياصو «تاعوضوملا نم ياو اهنمو يناغصلا لاق . تاعوضوملا
 تاقوا ىف ةعماجملا نع ينلا اهرخآ ىفو & تامالع ثالث نالفل يلع اي اهلوا يتلا

 ةيصولا هذه ىف كتيطعا يلع اي : اياصولا هذه رخآو . ةعوضوم اهلك . ةصوصخم

 = يل يطويسلا لاقو _ يبيصنلا ورمع نب دامح اهعضو . نيرخآلاو نيلوالا ملع
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 لسغ نم هللا محر» هلع هلوقل اقيقحت ةعمجلا موي عامجلا بحتسي نم
 اذا» لع هنا ىوريو . ملعا ةللاو نيليوأتلا دحا يف دارملا هنا ")«لستغاو
 ىذالا هنع حسمتف اهايا هتلوان غرف اذاف ةقرخ ذختا هلها عم مونلا دارا

 نوكت نا مهضعب بحتساو . ("؛كلذ امهبو ىف اتاب مث ، اهنع حسمتيو

 هللاو اذه مهلوق يف نظا اميف ركذلا فعضي ناتكلا نال فوصلا نم ةقرخلا

 يبصلا ىتح دحا دنع هنأرما لجرلا عماجي نا» هلع ءيبنلا ىهنو 5 ملعا
 كلذ زوجي الف لقعي ناك نا الا بيدات يهن اذهو 3 ("هدهملا يف

 هاباصو كلذكو . ورمع نب دامح اهب,مهتاو ةعوضوم يلع اياصو كلذكو» : يلاللا =
 اياصولا هذه ةبسن انيفن اذاو . ها هخيش وا ناغمس نب دايز نب هللادبع اهعضو يتلا

 ةمكحو اقح نوكت دق لب ةنسحتسم ريغ ةلطاب اهنا كلذ ىنعم سيلف (ةع) ءينلا ىلا
 مرك يلع مامالا دجن اننا اهتيعضو ديؤياامعو اذه . اثيدح قح وه ام لك سيل نكلو

 لوح موحي امم هنم ىحتسي امع احافك (ةليعر ءيبنلا لاؤس ىشاحتي ههجو ةللا
 لجر نع (ةلع) ءيبنلا لاسي نا هرماي دوسالا نب دادقملا اذهف . ةيجوزلا تاقالعلا

 هللا لوسر نم يحتسا اناف : يلع لاق ؟ هيلع اذام يذم هنم جرخف هتارما نم اند

 نجشلا اذه يف لاؤس طسبا يلع مدقي ال ناك اذاف . يدنع هتنبا لجال هلاسا (ةيكر

 ؟ الجخ نيبجلا اهنم ىدني يتلا اياصولا هذه يقلت ىلع ىوقي فيكف

 نابح نباو «لستغاو لسغو ركتباو ركب نم هللا محر ظفلب ننسلا باحصا هاور ١(

 ركبو لستغاو ةعمجلا موي لسغ نمه : سوا نب سوا ثيدح نم هححصو مكاحلاو
 . «عمتساو مامالا نم اندو» ةدايز ةياور يفو { يذمرتلا هنسحو ثيدحلا «ركتباو

 لوا كردا يا ركتباو _ ةعمجلا ةالص ينعي اهتقو لوأ ةالصلا ىتا : ركب ىنعمو

 هلها عماج يا فيعضتلاب : لسغو _ . ةروكابلا لكا اذا لجرلا ركتبا نم ةبطخلا

 . ةبانجلا نم يا لستغاو _ ةبانجلا لسغ ىلا اهجوحاف

 ةشئاع لوقك»ه ... لاق . ةشئاعل لوق هنا ةناضلا ءافو بحاص هيلع ىرج يذلا ٢(

 تحسم هتجاح لجرلا ىضق اذاف 03 اهاتا اذا اهجوزل ةقرخلا نكادحا ندعتل (ضر)

 . !اهب حسمف هتلوان مث اهب

 ٢( هدنس ىلع رثعا مل .
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 عماجب نا اهانعم ضعب لاق ! (ا)ةرهفلا نع هلع ىهنو . ملعا هللاو هدنع
 . هئاسن نم اهريغ يف ءاملا لزني ش هتيراج

 عماجب ناو ةرم دعب ةرم هنأرما عماجي نا لجرلل اوزاجا دقو : ةلأسم
 يبلا نع كلذ يور . ادحاو السغ عيمجلل لسغيو ىرخا دعب ةرم هءاسن

 لسغ هل بحتسلاو . طئاغلاو لوبلا ةباصا دعب عامجلاب سأب الو 5 هك
 هركيو . هيلع سأب الف لعفي مل ناو ، مونلا وا ، ةدواعملا دارا اذا ىذالا
 ةلبقم هنارما ءطو هل زوجيو . ةبانج ىلع ماني ال ىتح ليللا لوا يف عامجلا

 لاح يف جرفلا يف الو . ربدلا يف ءطولا زوجي الو ، ةعجطضم وا ةربدم وا
 يور املو . كلذ نع لاعت هلا يهل } هنم لاستغالا لبق الو . ضيحلا

 نع لزعلا زوجو ، مكحاو ملعا هللاو ماذجلا دلولا ثروي هنا تيدحلا يف

 لوحلا هبو مكحاو ملعا هللاو { اهنذاب ةرحلا نعو 7 اهنذا ريغب ةمالا

 . قيفوتلاو

 سم الا لصفل ١

 قلحلا رئاس عم ةرشاعملا بادا ىف

 نل مكنا» هنلك ءيبنلا لاقو ("انسح سانلل اولوقو» ىلاعت هللا لاق

 لاق هللا همحر رمع نعو } ("مكقالخأب مهوعساف مكلاوماب سانلا اوعست

 . لزعلا نم نم عون يهو . ءافلاب ةرهفلا فنعلا رسف امب ترسفو . نيعلاب ةرهملا ة ةخسن يفو ١)

 . )٨٣( : رقبلا ٢(
 مكناه ظفلب ةريره يبا ثيدح نم قالخالا مراكم ىف يناربطلا و يلصوملا ىلعي وبا هاور ٣(

 صنبو «قلخلا نسحو هجولا طسبب مكنم مهعسيل نكلو 3 مكلاوماب سانلا اوعست نل
 . «مكنم مهعسيلا لدب «مهوعسف» ةياور يفو . تاقث هلاحرو رازبلا قرط
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 هل عسوتو ، الوا هتيقل اذا هيلع ملست نا : كيخا دو كل نيفصي ثالث

 ءيش ربلا : رمع نب هللادبع لاقو 2 هيلا هئامسا بحأب هوعدتو ، سلجملا يف

 ىلع ىنلد « هللا لوسر اي : مهضعب لاقو { نيل مالكو قيلط هجو { نيه
 نسحو ٤ مالسلا لذب ةرفغملا تابجوم نا لاق . ةنجلا ىنلخدي لمع

 ىوقتب كيصوا» ةلع يل لاق هللا همحر لبج نب ذاعم لاقو . 0ا×مالكلا
 ةنايخلا كرتو . ةنامالا اذاو 7 دوهعلا ءافوو ثيدحلا قدصو . هللا

 ضفخو ( مالسلا لذبو 0 مالكلا نيلو متيلا ةمحرو ث راجلا ظفحو

 ضعب مالك قلخلا رئاس عم ةرشاعملا بادآل ، عماجلا لوقلاو { 2)سحانجلا

 ةبيه الو مهل ةلذ ريغ نم ىضرلا هجوب كودعو كقيدص قلا : ءامكحلا

 كروما عيمج ىف نكو ث ةلذم ريغ نم عضاوتو . ربك ريغ ىف عفرتو ، مهنم

 رثكت الو ، كيفطع يف رظنت الو { ممذ رومالا يفرط الكف اطسو
 ظفحتو زفوتست الف تسلج اذاو ، تاعامجلا ىلع فقت الو ، تافنلالا

 لاخداو { كنانسا ليلختو ، كتيحلب ثبعلاو & كعباصا كببشت نع

 نع بابذلا درطو ، كمخنتو كقاصب ةرثكو & كفنا يف كعباصا

 © اهريغو ةالصلا يفو { سانلا هوجو يف بؤاثتلاو يطمتا رثكتو . كهجو

 نسحلا مالكلا ىلا غصاو 0 ابترم اموظنم كمالكو 3 ائداه كسلجم نكيلو
 . كلذ ةداعا هلاست الو . كنم طرفم بجعت راهظإ ريغب كثدح نمم

 كدلول كباجعا نع ثدحتت الو ، تاياكحلاو كحاضملا نع تكساو

 ذذبت ذذبتت الو ، نييرتلا يف ةأرملا عنصت عنصتتالو . كصخي ام رئاسالو

 الو © ملظلا ىلع ادحا عفشت الو ، تاجاحلا يف حلت الو ، ةثرلا يف دبعلا

 ١) ديج دانساب ديزي نب يناه ثيدح نم ناميالا بعش ف يقهيبلا هاور .

 ٢( ةيلحلا ىف ميعن وبا هاور .
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 اليلق هرأر نا مهناف كلام رادقم ، مهريغ ىلع الضف ، كدلوو كلها ملعت

 . فنع ريغ يف مهفخأو إ مهاضر غلبت مل اريثك ناك ناو ، مهيلع تنه

 , كرافو طقسيف كدبع الو كتما لزاهت الو ؤ، فعض ريغ نم مهل نلو
 ين ركفنو ، كتلجع بنجتو ، كلهج نم ظفحتو { رقوتف تمصاخ اذاو
 كءارو نم ىلا تافتلالا رثكت الو ، كديب ةراشالا رثكت الو & كتجح

 , نانسلا دح ىلع هنم نكف ناطلس كبرق ناو 3 ملكتف كظيغ أده اذاف
 , يبصلاب كقفر هب قفراو ، كيلع هبالقنا نمأت الف كيلا لسرتسا ناو

 هلها نيبو هنيب لخدت نا كلملا فطل كلمحي الو 3 هيهتشي امب هملكو

 نيب لخادلا ةطقس ناف إ هدنع اقحتسم كلذل تنك ناو &\ همشح و هدلوو

 هناف 7 ةيفاعلا قيدصو كاياو . لاقتال ةلزو شعنت ال ةطقس هلهاو كلملا

 اسلجم تلخد ناف . كضرع نم مركا كلام لعجت الو ث ءادعالا ىدعا

 عستا ثيح سولجلاو ، سلج نمل يطختلا كرتو ميلستلاب ةءادبلا بدالاف

 دنع كنم برق نم مالسلاب ييحت ناو ، عضاوتلا ىلا برقا نوكي ثيحو

 ةرصنو ، رصبلا ضغ هبداف تسلج ناو ، قيرطلا ىلع سلجت الو ، سولجلا
 درو ، لاضلا داشراو ، فيعضلا نوعو & فوهلملا ةثاغاو 0 مولظملا

 دايترالاو . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالاو { لئاسلا ءاطعاو & مالسلا
 كراسي نع الو ، كنيمي نع الو ةلبقلا هجو يف قصبت الو & قاصبلا عضومل

 كرت هبداف تلعف ناف ، كولملا سلاجت الو ، ىرسيلا كمدق تحت نكلو
 ظافلالا بيذهتو جئاوحلا ةلقو ، رسلا ةنايصو & بذكلا ةبناجمو ث ةبيغلا

 ةرثكو . ةبعادملا ةلقو كولملا قالخاب ةركاذملاو { باطخلا يف بارعالاو

 دعب للخت الو . هترضحب ىشجتت ال ناو . ةدوملا ترهظ ناو . مهنم رذحلا
 حدقلاو . رسلا ءاشفا الا ءيش لك لمحتي نا كلملا ىلعو . هدنع لكالا
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 كرت بدالاف تلعف ناف . ةماعلا سلاجت الو . مرحلل ضرعتلاو . كلملا ىف
 يرجي امع لفاغتلاو . مهفيجارا ىلا ءاغصالا ةلقو 9 مهثيدح يف ضوخلا
 ابيبل حزامت نا كاياو . مهيلا ةجاحلا عم مهل ءاقللا ةلقو ، مهظافلا ءوس يف

 حازملا نال ، كيلع ءىرتجب هيفسلاو ، كيلع دقحي بيبللا ناف بيبل ريغ وا

 ةدوملا ةوالحب بهذيو { دقحلا بقعيو { هجولا ءام بهذيو . ةبيهلا قرخي
 هتقميو . مكاحلا دنع ةلزنملا طقسيو . هيفسلا ءىرجيو هيقفلا هقف نيشيو

 ثرويو . ةلفغلا بسكيو ، برلا نع دعابيو ، بلقلا تيمي وهو 3 نوقتملا

 . بويعلاو بونذلا رثكت هبو 3 رطاوخلا تومتو رئارسلا ملظت هبو ث ةلذلا

 نم» نلع لاق اك همايق دنع هللا ركذيلف طغل وا حازمب سلجم يف يلتبا نمو

 . كلذ هسلجم نم موقي نا لبق لاقف هطغل هيف راكف سلجم يف سلج
 . كيلا بوتاو كرفغتسا هللا الا هلا ال نا دهشا كدمحبو مهللا كناحبس»

 رثكا ةبحصو كاياو . ملعا هللاو (١اهكلذ هسلجم يف ناك ام هل هللا رفغ الا

 نوبساحي . ةروع نورتسي الو . ةلز نورفغي الو ةرثع نوليقي ال مهناف سانلا

 نوفصني الو نوفصتني . ريثكلاو ليلقلا ىلع نودسحيو ريمطقلاو ريقنلا ىلع

 مئاملاب ناوخالا نوريغي . نورفغي الو نايسنلاو اطخلا ىلع نوذخاؤيو
 مهرهاظف اوضر نا { ناحجر مهتعيطقو نارسخ مهرثكا ةبحصف . ناتهبلاو

 يف نوجري الو مهقنح يف نونمؤي ال . قنحلا مهنطابف اوطخس ناو ، قلملا

 كءارو نوزماغتيو نونظلاب نوعطقي بائذ مهنطابو بايث مهرهاظ { مهقلم

 كيلع نوصحي ، نونملا بير دسحلا نم مهقيدصب نوصبرتيو { نويعلاب

 وبا لاق اك . مهتشحوو مهبضغ دنع اهب كوهجاويل مهتبع يف تارثعلا

 كنم ملعتلاو كتبحص يف نيبغارلا عد : هنع هللا يضر يباطخلا ناميلس

 . حيحص نسح لاقو . ةريره يبا ثيدح نم ىذمرتلا هاور
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 كوقل اذا 2 ةريرسلا ءادعا ةينالعلا ناوخا . لامج الو لام مهنم كل سيلف
 اذاو 5 اير كيلع ناك مهنم كاتا نم ، كوقلس مهنع تبغ اذاو كوقلمت

 مالك نموا . ةعيدخو لغو ةميمنو قافن لها . ابيطخ كيلع ناك جرخ
 , كهجو يل مهئانن نسح ىلا نكستالو مهعاتجاب رتغت الف ك «هريغ
 ادحاو ةئاملا يف دجت مل كلذ ةقيقح تبلط نا كناف ، كل مهتدوم راهظاو

 نا عمطت الر ا مهلا هللا كلكيف كلاوحا مهيلا كشت الو ،هدجتالامبرو

 كلذف ، رهجلاو ةينالعلا يف كل اوناك اك . رسلاو بيغلا يف كل اونوكي
 خا رهف اهاضق ةجاح مهم ادحا تلاس اذاو 5 هدجت ىناو . بذاك عمط

 , هتاساقم كيلع لوطي اودع ريصيف هبتاعت الف اهضقي مل ناو { دافتسم
 ىلا مهرما لكف كءوسي ام وا ، ارش مهنم تيار وا ةبيغ مهنم كغلب اذاو
 , مهلطاب نع مصا مهقحل اعيمس اهيف نكو مهرش نم هللاب ذعتساو 2 هللا

 مهجاجوعاو ! ةباصا مهأطخ لعجاف مهيواسم نع اتومص مهقحب اقوطن
 مهنرافو كمسجب مهطلاخو 0 انافرع مهركنمو 3 اناسحا مهحيبقو ةماقتسا
 كل ملسيو مهرورس ضعب كل فصيو مهرش نم جنت كلمعو كبلقب
 دق . ىلاعت هللا همحر فلؤملا لاق : قيفوتلا هللابو كنيقي حص نا كنيد
 ريغو قوقحلا بجاوو تابجاولا ضئارفلا دعاوق باتكلا اذه ىف تعمج

 اهضئارف لثما نمف 3 تايبدالا لئاضفلاو تاقبوملا رئابكلا نم كلذ
 بتتجاو لاومالاو سفنالا نم هيف ةروكذملا قوقحلا بجاو ىداو لامكلاب
 فكو ماثالا لئاوغ نم هنطابو هبلق رهطو لامعالا رئابك نم انركذ ام هيف
 , لاح لك يف هسفن نم فصناو هلل عضاوتو ليطابالا يف ضوخلا نع هناسل
 اياطخلا ريغص نم هللا ىلا باتو اهلئالجو رومالا فئاطل ىف هسفن بساحو

 هنظ نسحو } لاوحالا عبمج يف توملا ركذو رافغتسالا مزلو اهريبكو
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 بئاصملا ىلع ربصو 8 ريداقملا نم هيلع يرجي ام عيمج ىف هب يضرو هللاب
 فكو © سانلا ىلا ناسحالاو.وفعلا لمعتساو هظيغ مظكو . اهبستحاو

 ناصو 9 مهلاقثا نع هرهظ ففخو { مهلاوما نع هنطبو مهضارعا نع هناسل

 ةعدبلا نم ملسو ث رافغتسالاو ةبوتلا لمعتساو رارشالا ةطلاخم نع هسفن

 موي ةاجنلاو ةمالسلا هل انوجر نيقيلا هاتا ىتح اذه ىلع موادو رارصالاو

 نيقيدصلاو نيئيبنلا نم مهيلع هللا معنا نيذلا عم ةنجلا لوخدو نيدلا

 ماماو نيئيبنلا ماخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيحلاصلاو ءادهشلا و

 مهفو اذه يباتك أرق نم هللا دشناف . نيعمجا مهيلع هللا تاولص نيلسرملا

 ز تايبدالاو قوقحلا نم هانمض امو تادابعلا مولع نم هانعدوا ام نومضم

 اننال للخلا دسيو انب نظلا نسحي نا للز وا اطخ ىلع هيف علطا اذا هنا

 هانمضو ةمالا ءاملع فالتخا ضعب هيف انركذو ةفلتخم بتك نم هانعمج

 انملا نم باوث يف ةبغر نادبالا تادابعو قوقحلا نم ناسنالا مزتلي ام لج

 ركشلاو ماوعالاو نينسلا رمم ىلع دمحلا هللف هفينصت ىلع انناعاو هفيلات ىلا

 هيلع هللا ىلص دمحم انديس ءايبنالا متاخ ىلع ةالصلاو مايالاو يلايللا ىدم

 . اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 مالسالا دعاوق باتك هقيفوتو هللا نوعب مت

 تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو
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 نانلا ءزجلا تسرهف
 ةاكزلا يف : ثلاثلا نكرلا

 مايصلا يف : عبارلا نك رلا
 فاكتعالا
 ججحلاو ةرمعلا : سماخلا نكرلا

 ةرمعلاو جحلا لاعفا ف : ةيناثلا ةلمجلا

 ةرمعلاو جحلا قحاول يف : ثلاثلا بابلا
 دابعلا ملاظمو قوقحلا
 ملاظلا

 رنابكلاو مراحملا
 بادالا باتك
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